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Vznik ČT sport 

80 procent všech pořadů dnes sleduje výkony českých sportovců 

 

Program ČT4 Sport vznikl jako čtvrtý ze šesti stávajících kanálů České televize. Své vysílání 

odstartoval 10. února 2006 v devět hodin dopoledne se zahájením zimních olympijských her v 

Turíně. V průběhu následujících deseti let ještě dvakrát změnil název, v roce 2008 na ČT4 a v roce 

2012 na ČT sport.  

 

Na rozdíl od názvu, a loga, byla od počátku neměnná programová koncepce kanálu. Jejími pilíři 

jsou významné akce domácího sportu, nejdůležitější zahraniční události, jichž se účastní čeští 

reprezentanti, a regionální, amatérské a menšinové sporty. Stále větší prostor ve vysílání dostávají 

také pořady a reportáže věnované handicapovaným sportovcům, program ČT sport vysílal přenosy 

už z 11 paralympijských her. 

 

Dnes sleduje výkony českých sportovců 80 % všech pořadů, které ČT sport vysílá.  

 

ČT sport se také podílí na řadě projektů, které přispívají k aktivnímu životnímu stylu diváků, jako je 

například lyžařský projekt S ČT sport na vrchol nebo Stopa pro život, cyklistické Kolo pro život či 

Author Cup a mnohé další akce.  

 

 

 

  

 

Původní logo ČT4 Sport (2006) Logo ČT 4 (2008) Aktuální logo ČT sport (od 2012) 
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Vývoj sportovního kanálu  

 

Prvním velkým projektem sportovního kanálu byly zimní olympijské hry v Turíně v roce 2006, z 

nichž Česká televize přinášela olympijský program každý den od 9 do 24 hodin. Poprvé v historii 

mohli diváci sledovat soutěže pod pěti olympijskými kruhy na dvou programech, protože sport měl 

svůj prostor stále také na Dvojce.  

 

V prvním roce existence pak zprostředkoval sportovní kanál divákům ještě mistrovství světa v 

ledním hokeji a ve fotbale, mistrovství Evropy v halové atletice, Wimbledon, mistrovství světa 

superbiků, rallye Dakar, šampionáty v krasobruslení, vodním slalomu a atletice a mnoho dalšího.  

 

Z počátku vysílal ČT sport šestnáct hodin denně, 1. ledna 2008 pak přešel na čtyřiadvacetihodinový 

režim. Zároveň se začalo s přípravou na vysílání ve vysokém rozlišení. ČT sport se postupně 

prosazoval i ve sportovní dokumentaristice a za pořady Zaplaťpánbůh za fotbal a Cílové roviny 

Kateřiny Neumannové získal v roce 2010 dvě ceny na světové přehlídce dokumentární tvorby 

v Miláně. V tomto roce také ČT sport zajišťoval vysílání ze zimních olympijských her v kanadském 

Vancouveru. Poprvé v historii v HD kvalitě. Od roku 2011 se už prakticky celé sportovní vysílání 

přesunulo na ČT sport. Stalo se tak v okamžiku, kdy penetrace sportovního okruhu České televize 

přesáhla 90 %.  (V době zahájení vysílání mohla program ČT sport sledovat pouze osmina českých 

domácností.) 

 

Letos, na začátku své druhé dekády, ČT sport nabídne divákům všechny tři největší sportovní akce 

– kromě letních olympijských her v Riu i fotbalové EURO a mistrovství světa v ledním hokeji. 
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ČT sport v číslech 

 

Program ČT sport je opakovaně nejsledovanějším veřejnoprávním sportovním kanálem v Evropě. 

Loni dosáhl podílu na publiku přesahující 4 %, což je výrazně více než sportovní programy okolních 

zemí, Polska (0,4 %), Maďarska (2,6 %), Rakouska (0,4 %) nebo třeba Itálie (0,6 %). Celkově 

sleduje ČT sport téměř třikrát více mužů než žen. Za posledních deset let strávili diváci ČT sport 

730 dnů u živých sportovních přenosů. 

 

Jak se vyvíjelo vysílání ČT sport 

 2006 2015 

Živě vysílané přenosy  839,5 hodin 2053,2 hodin 

Studiové vstupy 49,5 hodin 163,5 hodin 

Sportovní magazíny 617,5 hodin 1145 hodin 

Dokumenty 142,3 hodin 165 hodin 

Zpravodajství 102,5 hodin 190 hodin 

 

 

V historii vysílání ČT sport diváky nejvíce lákaly hokejové přenosy. V únoru 2014 zasedlo 

k obrazovkám přes 2,1 milionu lidí, aby sledovali olympijský boj o postup do čtvrtfinále mezi Čechy 

a Slováky. Vítězství Čechů viděl každý druhý divák sledující televizi. Druhý rekord vznikl na 

pražském mistrovství světa, kdy si zápas mezi Českem a Finskem nenechalo ujít přes 1,9 milionu 

lidí. Další dvě příčky sledovanosti patří opět olympijským hrám v Soči, a to zápasům Česka 

proti USA a proti Švýcarsku, pětici nejsledovanějších přenosů uzavírá utkání Česka proti výběru 

Ameriky na loňském mistrovství světa, které vidělo přes 1,6 milionu diváků. 

 

Dosud nejvyšší týdenní sledovanost ČT sport patřila zimním olympijským hrám v Soči v roce 2014 

(průměrný share 18,30 %), mistrovství světa v hokeji v roce 2015 (17,87 %) a letním 

olympijským hrám v Londýně v roce 2012 (17,52 %).  
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Rozhovor s Jiřím Ponikelským 

  

„Letošní rok je z hlediska velkých sportovních 

akcí naprosto výjimečný…“  

…říká výkonný ředitel ČT sport Jiří 

Ponikelský. 

 

 

V jaké kondici je dnešní ČT sport?  

Za deset let vysílání se ČT sport vyprofiloval do jednoho ze základních pilířů podpory českého 

sportu. A to nejen tím, jak unikátně sleduje českou stopu, ale rovněž tím, jak oslovuje fanoušky, 

kteří fandí českým sportovcům a českým týmům. Aktuálně nechybí našemu programu v oblasti 

televizních práv téměř nic. Samozřejmě jsme někde museli ze svých ambicí slevit, ale taková je 

doba. Ten, kdo má rád sport, si ale na našem programu vždy vybere. 

 

Jak vidíte budoucnost ČT sport jako veřejnoprávního sportovního programu? 

Procházíme obdobím, kdy na území České republiky začaly působit nové komerční subjekty v 

oblasti placených kanálů, a samozřejmě lze těžko predikovat další vývoj. Česká televize má ale v 

oblasti sportu obrovskou tradici. Sport tady byl od prvního dne vysílání tehdejší Československé 

televize a náš divák proto bude vždy vyžadovat servis a službu, kterou Česká televize v oblasti 

sportu historicky poskytuje. Věřím, že tady bude i nadále existovat prostředí pro to, aby se sport 

ve vysoké kvalitě a pestré nabídce ve veřejnoprávní televizi udržel. 
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Jak si vysvětlujete, že ČT sport má v porovnání s evropskými sportovními 

veřejnoprávními kanály tak vysokou sledovanost?  

Nabízíme enormně pestrou škálu a jedná se o akce, které diváky zajímají. Od atraktivních duelů 

Ligy mistrů přes kompletní pokrytí olympijských her, světové šampionáty v hokeji, fotbale až 

po biatlon či cyklistiku. A nechybí ani menšinové a malé sporty, které mají na obrazovce své pevné 

místo. Věnujeme se oblasti mládeže, paralympijskému sportu a podporujeme seniorské sportovní 

akce. Myslím, že vyváženě kombinujeme úkoly plynoucí z pozice média veřejné služby, vzdělání a 

osvětu s žádanými sportovními akcemi. A náš divák to umí ocenit a má k nám trvalý vztah. 

 

Kolik lidí zajišťuje denní chod sportovního programu?  

Od třiceti až do dvou set, záleží, jaká sportovní akce zrovna probíhá. Při olympiádě jsme 

samozřejmě maximálně vytíženi. Když nepočítám zajišťování přímých přenosů, tak lidí, kteří 

zprostředkovávají samotný proces vysílání ve studiu, je okolo pětadvaceti. Počet moderátorů, 

komentátorů, reportérů se ale aktuálně mění podle toho, jak vypadá daný den. 

 

Letošní rok je velmi specifický z hlediska velkých sportovních akcí, tím se asi bude od 

jiných let značně odlišovat…  

Letošní rok je z hlediska velkých sportovních akcí naprosto výjimečný. A my chceme být na každé 

z nich přímo v místě konání, se studiem, abychom měli co nejtěsnější kontakt s českými sportovci 

a mohli divákům co nejvíce přiblížit nejen jejich sportovní výkony, ale i pohled do zákulisí. Všechny 

letošní akce jsou ale zahraniční, loňský rok byl oproti tomu výjimečný z hlediska domácích operací, 

protože nikdy v minulosti neproběhlo na území České republiky tolik významných sportovních 

událostí. A u každé té akce, ať už to bylo EURO do jednadvaceti let, mistrovství světa v hokeji či 

halová atletika, hrála Česká televize vždy důležitou roli.  
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Rozhovor s Michalem Dusíkem 

 

 

 „Byli jsme první takto koncipovaný veřejnoprávní 

program v Evropě…“ 

 

…vzpomíná na začátky programu ČT 

sport komentátor Michal Dusík, jeden 

z pěti lidí, kteří stáli u jeho zrodu. 

 

 

 

Stanice ČT sport slaví 10 let. Vzpomenete si 

ještě na její začátky?  

Samozřejmě, s ideou vzniku sportovního kanálu přišel v roce 2005 tehdejší ředitel České televize 

Jiří Janeček. V době, kdy startoval proces digitalizace, chtěl divákům kromě plnoformátového 

programu ČT1 nabídnout další programy, které budou jako jakési satelity tento program doplňovat. 

Už dávno fungovala Dvojka, jakožto program pro náročnější, a logickou volbou byl vznik 

zpravodajské Čtyřiadvacítky. Měli jsme ale naštěstí prostor i rozpočet vytvořit ještě jeden program, 

kterým se stal ČT sport. Ideovým otcem vzniku sportovního programu však byl Ota Černý, který 

pak celý projekt připravil. 

 

Kolik lidí se na samotných přípravách podílelo? 

Na rozjezdu se spolu s Otou podíleli ještě další čtyři lidé. Chybět nemohla ekonomka a produkční.  

Já s Annou Tulisovou, tehdejší programovou vedoucí sportovního vysílání, jsme měli na starosti 

dramaturgii programu.  
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A tak vznikl sportovní kanál nazvaný ČT4 Sport. Co bylo motivací pro jeho vznik? 

Specializovaný program nám dával možnost využít vysílacích práv, která jsme měli koupená, ale 

kvůli omezenému prostoru na obrazovce bychom z daných akcí mohli divákům nabídnout jen malé 

procento přenosů. Díky ČT4 Sport jsme toho mohli odvysílat nepoměrně více. Vznikem ČT4 Sport 

jsme také mohli více podporovat domácí sport, sportovce i ligové soutěže. Jsme Česká televize, 

chtěli jsme proto dostat na obrazovku co nejvíce českého sportu. Do té doby nemělo vysílání 

ligových soutěží prioritu, například basketbalová liga se na obrazovce objevila jednou za dva 

měsíce. 

 

Utkvělo vám v paměti něco ze zákulisí startu nového kanálu? 

Tím, že jsme tehdy vysílali pro podstatně menší okruh diváků, než tomu bylo na Dvojce, jsme si 

dovolili i drobné vtípky. Tehdy populární „Ivánku, kamaráde“ se nám s kolegou Martinem 

Hostákem, se kterým jsme dělali hokeje z Turína, líbilo, a tak jsme se snažili do každého přenosu 

propašovat větu z této hry. Nějaká citace pro pobavení pozorných diváků vždy zazněla.  

 

Diváci mohli sledovat sportovní události ale i na ostatních stanicích před zahájením 

vysílání ČT4 Sport, je to tak? 

Do zahájení vysílání programu ČT4 Sport se sport vysílal především na programu ČT2, a to značně 

nahodile. Avšak s velice dobrou sledovaností. Zkrátka, když se zrovna v ten den hrál zajímavý 

zápas, tak jsme jej odvysílali, když ne, tak sport ve vysílání chyběl. Diváci tak mnohdy viděli třeba 

jen jeden hokejový extraligový zápas týdně. Sport měl totiž na Dvojce obvykle prostor na 

maximálně tři až čtyři přenosy týdně. 
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Měli jste poměrně krátký čas na přípravu, rozhodnutí o spuštění přišlo v září 2005, 

startovalo se za pouhých pět měsíců, proč tak brzy? 

U každého nového projektu zpravidla platí, že na jeho přípravu není nikdy dost času. Bylo tomu i u 

ČT4 Sport. Zprvu padaly návrhy začít vysílat od poloviny roku 2006, ale ukázalo se, že zahájit 

vysílání se startem ZOH v Turíně dává největší smysl. Olympiáda nám umožnila využít pro vysílání 

kromě tradiční Dvojky, která vysílala hlavní soutěže a boje o medaile s českou účastí, právě nový 

program, na kterém jsme tak mohli vysílat například druhé z proti sobě jdoucích hokejových utkání 

či soutěže již od kvalifikací. 

 

Na olympijských hrách jsme navíc měli komentátorský tým, pouze jsme mu tedy zdvojnásobili 

práci… A naši komentátoři měli možnost komentovat to, co dosud ne. Ale ukázalo se to jako dobrá 

cesta.  

 

 

Po olympijských hrách jste měli najednou hodně prostoru. Co jste vysílali?  

Skončily olympijské hry a my samozřejmě řešili, čím program naplnit. Naším cílem bylo dát 

novému programu především pevné a jasné schéma. Vysílání bylo zpočátku šestnáctihodinové, 

později se přešlo na čtyřiadvacetihodinový režim vysílání, což samozřejmě kladlo velké nároky na 

obsahovou skladbu. Se začátky ČT4 Sport tak souvisí například i nadstandardní pokrytí golfu na 

tehdejších obrazovkách, a to i oproti řadě evropských televizí. Jednoduše proto, že golfové přenosy 

byly dostatečně dlouhé, což nám usnadnilo programovou náplň. Postupně se ve vysílání začaly 

navyšovat podíly domácích lig, zahájili jsme jednání se svazy, které pochopily potenciál televizního 

vysílání. Začal narůstat objem výroby, zahájilo se vysílání magazínů. 
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V čem je podle vás ČT sport výjimečný? 

Byli jsme první takto koncipovaný veřejnoprávní program v Evropě. A zatímco v ostatních zemích 

vznikaly veřejnoprávní sportovní kanály spíše jako reakce na vznik soukromých kanálů, kde logicky 

veřejnoprávní musely soukromé vysilatele dohánět, u nás tomu bylo naopak. Nahrávalo nám také 

to, že jsme podchytili digitalizaci v jejích úplných počátcích a podařilo se nám nastavit jistou kvalitu 

a úroveň, která se konkurenčním vysilatelům hůře doháněla.  

 

Při vzniku jsme se samozřejmě inspirovali u již existujících a fungujících programů, třeba u 

komerčních amerických. Především nám šlo ale to, aby náš program měl řád a pestrou skladbu. 

Čímž jsme si v jistém smyslu diváky rozmazlili, neboť jsou zvyklí, že jim nabízíme spoustu 

kvalitního sportu za paušální poplatek daný zákonem, a nikoli za částky obvyklé na soukromých 

kanálech. A v tomto vůbec nemůžeme srovnávat třeba s Amerikou, kde se dokonce mnohdy platí 

poplatek, tzv. pay per view, v řádech dolarů, a to za zhlédnutí jednoho konkrétního přenosu. Onu 

programovou pestrost však samozřejmě vnímáme jako úkol televize veřejné služby. A krásně to 

ilustruje třeba rok 2015 a anketa Sportovec roku – všechny do desítky nominované a oceněné 

sportovce a jejich úspěchy viděli diváci právě na našem veřejnoprávním sportovním programu. Je 

však třeba brát v potaz, že ceny za televizní práva neustále rostou, a do těchto soubojů jde Česká 

televize oproti soukromým vysílatelům znevýhodněná. Na rozdíl od nich totiž nejsme zvýšené 

náklady schopni vykrýt příjmy z reklamy a sponzoringu, protože ten můžeme využívat jen ve velmi 

omezené míře. 

 

V jaké „kondici“ je podle vás ČT sport v roce 2016? 

Jsme na úrovni, na které by kvalitní redakce měla být. Samozřejmě oproti ARD a ZDF, které vozí 

na olympiádu stovky lidí, jsme menší. My zvládáme olympiádu v desítkách lidí. Ale co se úrovně 

vysílání týče, tak jsme na tom opravdu dobře, ten rozdíl mezi námi není rozhodně diametrální. 

Spoustu věcí jsme se museli naučit sami, ale zase to byla zábava. Vysílali jsme věci, které jsme do 

té doby vysílat nemohli.  A dneska jsme vlastně v opačné situaci, než když jsme začínali. Bojujeme 

s přetlakem.  
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Rozhovor s Otakarem Černým 

 

 

„Prostě jsme 10. února 2006 zmáčkli start a 

začali vysílat,…“ 

 

…říká ideový otec programu ČT sport a 

dlouholetý šéfredaktor sportovní 

redakce Otakar Černý. 

 

 

 

 

Vzpomenete si na začátky vysílání sportovního kanálu?  

Zcela upřímně, když jsme v únoru 2006 během olympiády v Turíně začínali vysílat, málokdo z nás 

věděl, co vypouštíme do světa. Byli jsme hlavně šťastní. Olympiáda a její celodenní program nám 

nabídl divácké lahůdky. Pak olympiáda skončila a začalo mistrovství světa v hokeji a mistrovství 

Evropy v kopané. Nirvána. Šlo to samospádem. Už tehdy jsme ale samozřejmě věděli, že dál to 

bude jiné, a začali jsme budovat vztahy s dalšími sporty. To vše s jasným posláním: Česká televize 

vysílá český sport. 

 

Co bylo nejnáročnější na přípravách? 

Přípravy byly rychlé, náročné, ale vlastně to byla velká sranda. Obecně to v televizi funguje tak, že 

se před zahájením vysílání obvykle zkouší nanečisto, tedy tzv. vysílání do zdi. My jsme ale 10. 

února zmáčkli „start“ a jeli jsme rovnou. Bez zkoušek. Zapnulo se studio a my jsme vysílali. 
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Jaké sporty se začaly v programu objevovat? 

Jsem velmi pyšný na to, že jsme jako první koupili biatlon a jaký fenomén se nám z něj podařilo 

udělat. Je to u nás skoro zimní sport číslo jedna.  Mimo jiné jsme ale koupili i golf, který byl 

poměrně levný, protože u nás v té době neměl nijak početnou hráčskou ani diváckou základnu. 

Nikdo jiný než my ho v té době nevysílal. Česká televize tak otevřela díky novému programu 

nevídaný prostor mnoha sportům. Vrátili jsme motorismu jeho postavení, i tenis je zpátky, futsal, 

florbal, hokejbal, baseball, …, mnohým, kterým se o takových možnostech dosud jen zdálo.  

 

Bylo tato skladba programu úspěšná u diváků? 

Ano, byla, ale divák chce samozřejmě vždycky ještě víc. Nechtěl jen domácí ligy a soutěže, ale 

chtěl i „bonbonky“ v podobě Ligy mistrů, olympiády, mistrovství světa. Ale i to všechno jsme 

časem měli. Naší výhodou tehdy bylo, že jsme byli jediní, takže jsme mohli vyjednávat slušné 

ceny, což už je teď samozřejmě jinak. I nadále se ale snažíme udržet veřejnoprávní rozměr 

sportovního programu. Pokrývat, co nejširší portfolio určené všem diváckým skupinám. 

 

Čím si vysvětlujete, že je stanice ČT sport tak úspěšná?  

Velkou roli sehrál moment překvapení. Český divák byl zaskočen, že je tady specializovaný 

sportovní kanál, podíval se na něj, potěšila ho jeho kvalita, a tak u něj už zůstal. Máme dokonce 

diváky, kteří se dívají jenom na náš program.  
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Rok 2016 na ČT sport 

Soutěže Lední hokej: ELH / pátek, neděle (od března play - off) 

Fotbal: LM UEFA / úterý 

Fotbal: EL UEFA / čtvrtek 

Fotbal: Synot liga / pátek, sobota 

 

Únor 

11. - 13. 2. Lední hokej: Česko-Rusko (Euro Hockey Tour) 

11. - 14. 2. Rychlobruslení: MS Rusko 

11. - 14. 2. Biatlon: SP 2015/2016 USA  

13. 2.  Klasické lyžování: Toblach/Dobbiaco Cortina Itálie 

13. - 21. 2. Boby/Skeleton: MS Rakousko 

13. 2.  Fotbal: Synot liga – začátek jarní části 

16. 2.  Fotbal: LM UEFA – začátek jarní části 

18. 2.  Fotbal: EL UEFA – začátek jarní části 

24. - 28. 2. Biatlon: ME Rusko  

25. - 28. 2. Golf: PGA tour 

27. - 28. 2. Rychlobruslení: MS Jižní Korea 

27. - 28. 2. Alpské lyžování: SP 2015/2016 Rakousko 

29. 1. - 13. 2. Biatlon: MS Norsko 

 

Březen 

2. - 6. 3. Dráhová cyklistika: MS Anglie 

4. - 6. 3. Tenis: Německo-Česko (DavisCup – 1. kolo) 

6. 3.  Klasické lyžování: Vasaloppet Švédsko 

7. 3.  Hokej: ELH – začátek play-off 

17. - 20. 3. Biatlon: SP 2015/2016 Rusko 

17. - 20. 3. Golf: PGA tour 

18. - 20. 3. Atletika: Halové MS USA 

19. 3.  Klasické lyžování: Birkebeinerrennet Norsko 

19. - 27. 3. Curling: MS ženy Kanada 

25. 3.  Fotbal: Česko-Lotyšsko / kvalifikace na ME U21 

28. 3. - 3. 4. Krasobruslení: MS USA 
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Duben 

2. 4.  Běh: Pražský půlmaraton 

2. 4.  Klasické lyžování: Arefjällsloppet Švédsko 

2. - 10. 4. Curling: MS muži Švýcarsko 

7. - 10. 4. Golf: The Masterts 

16. - 17. 4. Tenis: FedCup – semifinále 

18. 4.  Běh: Bostonský maratón / zatím nepotvrzeno 

20. - 24. 4. Lední hokej: Česko-Finsko / Euro Hockey Tour 

27. 4. - 1. 4. Lední hokej: Česko-Švédsko / Euro Hockey Tour 

 

Květen 

6. 5.  Atletika: Diamond League Doha 

6. - 22. 5. Hokej: MS Rusko 

7. - 8. 5. Běh: VW maratónský víkend 

13. 5. - 15. 5.  Kanoistika: ME vodní slalom Slovensko 

12. 5. - 15. 5. Golf: PGA tour 

14. 5.  Atletika: Diamond League Šanghaj 

14. 5.  Fotbal: Synot liga / poslední kolo 

18. 5.  Fotbal: EL UEFA / finále 

20. 5.  Atletika: Zlatá tretra 

22. 5. - 5. 6. Tenis: French Open 2016 

28. 5.  Diamond League  Eugene 

28. 5.  Fotbal: LM UEFA / finále 

28.9. - 29. 5. Kanoistika: SP rychlostní Česko 

 

Červen 

2. 6.  Diamond League Řím 

3. - 5. 6. Kanoistika: Pražské primátorky 

5. 6.  Diamond League Birmingham 

9. 6.  Diamond League Oslo 

10. 5. - 10. 6. Fotbal: EURO Francie 

11. - 19. 6. Cyklistika: Tour de Suisse 

16. 6.  Diamond League Stockholm 

18. 6.  Diamond League New York 

18. - 19. 6. Golf: LET Dýšina 

 

Červenec 

1. - 3. 7. Horská kola: MS 2016 

2. - 24. 7. Cyklistika: Tour de France 

6. - 10. 7. Atletika: MS Nizozemsko 

15. 7.  Diamond League Monte Carlo 

15. - 17. 7. Tenis: Davis Cup / čtvrtfinále 

22. - 23. 7. Diamond League Londýn 


