
   
 
 

ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT 
 
 
Vážení, 
 
čtvrtý program České televize, ČT4, oslavil letos své třetí narozeniny. 
 
Oslavy to byly tiché, skromné ačkoliv mohly být výraznější. ČT4 se za svůj krátký život na 
obrazovce zabydlel, má své diváky – čím dál víc jich je, své renomé i svou autoritu. Určitě se 
program ani jeho tvůrci – Redakce sportu ČT nemají proč stydět. 
 
Dokázal toho hodně. Nicméně, čas oponou trhnul a je potřeba se posunout dál.  
 
Tím spíš, že od 1. ledna 2010 bude skoro celý sportovní program ČT prezentován pouze a jen 
na naší čtyřce. Sladit všechny už nasmlouvané, zaplacené projekty (OH, MS v kopané a hokeji) 
se sporty jinými nebude jednoduché. Samotné sestavení programových denních listů bude 
(vlastně už je) mnohdy dost složité. Ale co v životě televizního sportu je jednoduché? 
 
První, co MUSÍME udělat, je vytvořit pevné vysílací schéma. 
 
Startovním časem bude 8.00 ráno. Tam začneme reprízou velkého přímého přenosu minulého 
dne. Buď zahraničního, nebo domácího. Dopoledne bude pak většinou reprízové celé. I když…, 
řada seriálových akcí – mistrovství světa, lyžařské závody, sporty jiných časových pásem může 
reprízy nahradit přímými přenosy. 
 
V 17.00 pak otevřeme hodinu premiérových magazínů, dokumentů, koncipovaných reportáží. A 
v 18.00 začne každý den premiéra přímého přenosu.  
 
Asi takhle:  pondělí – volejbal 
                 úterý – hokej 
                středa – basketbal 
                 čtvrtek – různé sporty – např.: futsal atd. 
                 pátek – hokej 
                 sobota – fotbal 
                 neděle – hokej 
 
O víkendech přibude pravidelný nedělní dopolední přímý přenos z házené. 
 
K tomuto pevnému schématu připojíme např. v úterý a ve středu Ligu mistrů (středeční zápasy 
na ČT2), ve čtvrtek Evropskou ligu atd. 
 
Když k tomuto jasnému a srozumitelnému programovému schématu přidáme naši tradičně 
kvalitní práci, tak se divák může opravdu těšit na výbornou podívanou. 
 
My se těšíme také. 
 
Otakar Černý 
šéfredaktor RS ČT 
otakar.cerny@ceskatelevize.cz 
 

 
 



 
 
 

PROGRAMOVÉ SCHÉMA DO KONCE ROKU 2009 
 

Vysílací schéma – podzim 2009 – ČT4 SPORT 
Hlavní body vysílání 

 
• HOKEJOVÁ O2 EXTRALIGA        
všechny zápasy základní části se uskuteční na ČT4, pevnými vysílacími dny jsou pátek 
a neděle, vložená kola se budou vysílat v úterý. Vysílací čas od 18:00, od září. 
 
• FOTBALOVÁ GAMBRINUS LIGA  
Vysílání na ČT4, vysílací den sobota, od 18:00, od srpna. 
 
• FOTBALOVÁ LIGA MISTRŮ 
Vysílání na ČT4, vysílací den úterý, od 20:25. 
 
• FOTBALOVÁ EVROPSKÁ LIGA UEFA       
Vysílací den čtvrtek, od 19:00 nebo 21:00, od září. 
 
• BASKETBALOVÁ MATTONI NBL         
Vysílací dny středa od 18:00 a sobota od 16:00 či 20.30, od října. 
 
• VOLEJBALOVÁ EXTRALIGA MUŽŮ 
Vysílací den pondělí od 18:00, od října. 
 
• HÁZENKÁŘSKÁ EXTRALIGA MUŽŮ        
Vysílací den neděle od 10:30, od září. 
 
• ŽENSKÉ HALOVÉ SPORTY (házená, basketbal, volejbal) 
Vysílací den sobota od 10:30, od října. 
 
• BESKETBALOVÁ EUROLIGA MUŽŮ       
Vysílací dny středa a čtvrtek od 20:30, od října 
 

 
• FOTBALOVÉ MS 2009 do 20 let  ZÁŘÍ 
 
• ME v basketbale mužů   ZÁŘÍ 
 
• ME ve volejbale mužů   ZÁŘÍ 
 
• ME ve volejbale žen    ZÁŘÍ 
 
• EURO HOCKEY TOUR   ZÁŘÍ (ČR), LISTOPAD (FIN), PROSINEC (RUS) 
 
• EURO FLOORBALL TOUR    LISTOPAD 
 
• HOKEJOVÉ MS 2009 do 20 let  PROSINEC 
 
• GOLF FINÁLE           
 
• SVĚTOVÝ POHÁR V CYKLOKROSU PROSINEC   

 
 
 



 
 

 
POŘADY VYSÍLANÉ NA ČT1, ČT2 A ČT24 

 
 
ČT 1:   
Zpravodajství BBV denně pondělí – neděle 19:35 hod. 
Sportovní blok v pořadu Zprávy každý den 12:00 hod. 
Zpravodajské vstupy ve Studiu 6  
Velká pardubická steeplechase 11. 10. 2009 
 
ČT 2:   
Fotbalová Liga mistrů každou středu 20:25 hod. 
Fotbalová Gambrinus liga každé pondělí 17:00 hod. 
Hokej Česko – Švédsko 5. 9. 2009 
Tenis Davis cup Chorvatsko – Česko 18. – 20. 9. 2009 
Fotbal MS"20" Česko - Austrálie  27. 9. 2009 
Dostihy Pardubický St.Leger 10.10.2009 

ČT 24:   
zpravodajské vstupy  
Pondělí – pátek: 
v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00-17:15 – každou půlhodinu – nemoderované 
(cca deset minut po hlavních zprávách) 
21:00 moderované (cca 5 minut po hlavních zprávách)  
22:00 moderované (cca 10 minut po hlavních zprávách) 
 
Vikend: 
12:00-18:00 – jednou za hodinu – pět minut – moderované vždy po hlavních zprávách (cca 
12:20, 13:20 až 18:20) 
22:00 – 5 minut – moderované (opět po hlavních zprávách cca v 22:20) 
 
Neděle:  
14:00 – 5 minut – moderované (opět po hlavních zprávách 14:20) 
15:00 – nemoderované 
16:00 – 18:00 – každou hodinu jednou – moderované (po hlavních zprávách 16:20, 17:20, 
18:20) 
22:00 – moderované (po hlavních zprávách cca 22:20) 
 
Stopáž moderovaných zpráv je 5 minut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Programové schéma vysílání RS na ČT 4 podzim 2009 

  PONDĚLÍ ÚTERÝ ÚTERÝ ÚTERÝ STŘEDA STŘEDA ČTVRTEK ČTVRTEK ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA SOBOTA NEDĚLE 

7:00 
                    REPRÍZA REPRÍZA REPRÍZA 

7:30 
                          

8:00 
                          

8:30 
REPRÍZA REPRÍZA REPRÍZA REPRÍZA REPRÍZA REPRÍZA REPRÍZA REPRÍZA REPRÍZA REPRÍZA       

9:00 
                          

9:30 
                          

10:00 
                    Magazín Magazín 

Studio 
volejbal 

10:30 
                    Basketmanie Basketmanie 9:30-10:30 

11:00 
                    

Ženy TV 
přenosy 

Ženy TV 
přenosy 

Házená 

11:30 
                    

 Házená, 
Florbal 

 Házená, 
Florbal 

120min. 

12:00 
                    Volejbal Volejbal   

12:30 
                    Basketbal Basketbal   

13:00 
                          

13:30 
                          

14:00 
        poznámka !!!                 

14:30 
        M/OH/M/PL                 

15:00 
        MAXTREME                 

15:30 
        

V záři pěti 
kruhů 

                

16:00 
  

      

MAXTREME 
                

16:15 
  

      

Paral.. 
magazín 

        
  

Basketbal   
  

16:30 
  

      
  

        
  

120min.   
  

16:45 
  BBV po 25 

letech 
BBV po 25 
letech 

BBV po 25 
letech 

BBV po 25 
letech 

BBV po 25 
letech 

Sport v REG. Sport v REG. Sport v REG. 
  

16:00-18:00   
  

17:00   

TURF TURF TURF 
    

      
  

120 min.   
  

17:15 
Smeč       

    
  Goalissimo Goalissimo Total Ragby     

  

17:30 
1/měsíc Svět motorů Svět motorů Svět motorů 

    

FOTBAL       A)   
  

17:45 
Sport ve SV       M/OH/M/PL M/OH/M/PL EXTRA     

V Šachu 
  

OK hokej   

18:00 
            45 min.     

1/14 dní 
  

30 min.   

18:15 
Volejbal O2 extraliga O2 extraliga   Basketbal       FOTBAL O2 extraliga Gambrinus Gambrinus O2 extraliga 

18:30 
120min. + + PP 120min. PP PP PP EXTRA + liga liga + 

18:45 
  studio studio Ostatní  18:00-20:00 Ostatní  Ostatní  Ostatní  45 min. studio     studio 

19:00 
      sporty 120 min. sporty sporty sporty EVROPSKÁ   18:00-20:30 18:00-20:31   

19:15 
navazuje                LIGA   150min. 150min.   

19:30 
volejbalový 18:00-21:15 18:00-20:40           UEFA 18:00-21:15     18:00-21:15 

19:45 
dokument 195 min. 160 min.             195 min.     195 min. 

20:00 
15 min.               A)         

20:15 
VOL.DOK.     Svět motorů Basketmanie Basketmanie EuroLiga FOTBAL 18:45-21:00         

20:30 
Time out           Basket EXTRA           

20:45 
      

Magazín 
EuroLiga   20:00-22:00 45 min.     

OK hokej 
Basketbal   

21:00 
MAGAZÍN   LIGA 

  
Basket   120 min. EVROPSKÁ     

30 min. 
120min.   

21:15 
Prem.liga   MISTRŮ   20:30-22:30 PP   LIGA 21:00   Studio 20:30-22:31   

21:30 
  

Magazín 
UEFA   120 min. Ostatní    UEFA v případě Motorismus 

volejbal 
121 min. Studio 

21:45 
  

  
  

  

  sporty     ČR účasti   21:00-22:00   fotbal 

22:00 
Magazín       

      B) EVROPSKÁ MAGAZÍN   B) 45 min. 

22:15 
        

    Goalissimo   LIGA EVROPSKÁ     
  

22:30 
Téma pro 
hosty       

      20:45-23:00 UEFA LIGA UEFA     
  

22:45         

POKR POKR       
  

  Studio 
  

23:00     20:40 - 23:00   

        21:00-23:00 
  

  
volejbal   

23:15 
RETRO 

  

LIGA MISTŮ 
  

RETRO RETRO 
  

EVROPSKÁ EVROPSKÁ RETRO   22:30-23:30 
  

23:30 
  

  

UEFA 
  

    
  

LIGA UEFA LIGA UEFA       
  

23:45 
  

  

  
  

    
  

45-60 min. 45-60 min.   
      

0:00 
  

  45 - 60 min.   

    
  

      
      

0:30 
  

  Dohráno 
        EuroLiga     

  

    

1:00 
  

  30 min. 
        Basket     

  

    

1:30 
  

  

          0:00-2:00     
  

    

2:00 
  

  

          120 min.     
  

    

2:30 
                    

  

    

3:00 
                          

3:30 
                          

4:00 
                          



 
 
 

21. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY VE VANCOUVERU 
 
 
Největší sportovní událostí nadcházejícího období budou rozhodně 21. ZOH v kanadském 
Vancouveru v termínu 12. – 28. února 2010. Ve Vancouveru se bude rozdělovat celkem 86 sad 
medailí a česká výprava bude mít tentokrát naděje v doslova rekordním množství sportů. Česká 
televize připravuje pro olympijské dny opět tradiční sváteční menu. Olympijské soutěže bude 
možné sledovat na programech ČT2 i ČT4.  
 
             
„Rozlište špičkový sport“ 
 
Celý olympijský projekt přinese výraznou technickou premiéru. ZOH 2010 budou poprvé v 
historii ČT vysílány v HD – tedy s využitím signálu s vysokou rozlišovací 
schopností. Navíc souběžně budou dostupné přenosy z dalších disciplín na internetu.  
 
Vzhledem k časovému posunu se počítá s olympijským programem na ČT2 zhruba v rozmezí od 
šesti hodin večer až do rána následujícího dne, program ČT 4 se potom olympijským soutěžím a 
reportážím bude věnovat plných 24 hodin (s výjimkou prostoru například pro dlouhodobě  
nasmlouvané fotbalové přenosy Ligy mistrů a Evropské ligy UEFA).     
 
Televizní ztvárnění ZOH 2010 je připravené. Velmi náročným prvkem bude tentokrát výrazné 
rozdělení her mezi samotný Vancouver (lední hokej, krasobruslení, rychlobruslení, akrobatické 
lyžování, snowboarding, curling) a přes 100 kilometrů vzdálený horský Whistler (alpské i 
severské lyžování, biatlon, sáně, boby).  
 
Kromě samotných soutěží se naše vysílání z Vancouveru zaměří i na přiblížení očekávané 
jedinečné atmosféry olympijského svátku s důrazem na aktuální informace o české výpravě.  
 
 
Další zajímavosti 
  
• ČT postaví největší Olympijské studio, jaké kdy bylo. Použije přenosový vůz přistavený k 

rampě před Studiem 2. 
• Olympijské studio bude vypadat jako velký newsroom s několika rozdělenými buňkami a 

bude umožňovat vysílání souběžně na ČT2 a ČT4. 
• HD kvalita bude rozdělena takto: ZOH živě na ČT2 (cca 18:00 – 9:00, ČT4 cca 9:00 – 18:00) 
• Martina Sáblíková, Lukáš Bauer, Šárka Záhrobská, Michal Novotný, Tomáš Kraus, hokejový 

národní tým a řada dalších českých favoritů jako hlavní body programu. 
• Průběžné zpravodajství podá “Rychlý přehled“, úplné zpravodajství ze všech soutěží, hlasy 

sportovců a rozbory "Velký přehled" (vždy cca 6:00 a znovu v 17.00). 
 
 
 

VYSÍLÁNÍ FOTBALU V SEZONĚ 2009/2010 
 
Vysílání nejrozšířenějšího a nejpopulárnějšího sportu planety doznal a dozná v této sezóně na 
obrazovkách ČT několika změn. Za prvé RS nabídne divákům inovovanou soutěž s názvem 
Evropská liga, která navazuje na bývalý pohár UEFA. Její systém se přiblíží zaběhnuté Lize 
mistrů, jen se bude hrát ve čtvrtek. ČT ji zabalí do tradičního Studia fotbal a v případě účasti více 
českých týmů bude mít možnost zprostředkovat všechny jejich zápasy v Evropské lize, takže 
během jediného večera budou k vidění třeba dva přímé přenosy plus sestřihy dalších vybraných 
zápasů. Na všechny určitě nedojde, protože se jich bude hrát najednou 24. 
 



    
 
 
Po složitých a náročných jednáních zůstává ČT plnohodnotně i u Ligy mistrů. V úterý a středu 
nabídne minimálně tříhodinové Studio fotbal s jedním zápasem v přímém přenosu a zbytek 
v obligátních hutných sestřizích, to vše samozřejmě s hosty na Kavčích horách. 
 
Z důvodů finanční a programové náročnosti fotbalových projektů a priorit, kterými jsou ze 
zahraničí vysílání LM a EL, nezakoupila ČT v jakékoliv formě německou Bundesligu, z anglické 
Premier league nabídne klasický pondělní večerní magazín. 
 
Co se týče domácí Gambrinus ligy, tak fanoušci už určitě zaznamenali přesun nedělního 
přenosu na sobotu, v neděli vysílá RS reportážní Dohráno a v pondělí obligátní Studio fotbal 
s druhým přímým přenosem z daného kola. Novinkou sezóny je čtvrteční pořad Studio fotbal 
Extra, který rozebírá aktuální fotbalová témata. Z kvalifikací o postup na MS 2010 odvysílá ČT 
na podzim to nejdůležitější 5. září z klíčového duelu Slovensko – Česko. Celá sezóna pak 
vyvrcholí hlavním fotbalovým projektem nadcházejícího roku, MS z Jihoafrické republiky. Je 
samozřejmostí, že ČT naservíruje divákům všechna utkání tohoto šampionátu, doprovodí je 
studiem, s tím, že další televizní aktivity, štáb, UNI rozhovory atd., budou záviset na eventuální 
české účasti na finálovém turnaji MS. 
 
 
 

NOVÝ MODEL VYSÍLÁNÍ HOKEJE V SEZONĚ 2009/2010 
 
První přímý přenos v našich televizních dějinách se odehrál 11. února 1955 z hokejového utkání 
Praha – Leksand.  V příští sezoně mineme 55 let od této historické události, a to právě ve chvíli, 
kdy olympijský oheň doputuje do Vancouveru, dějiště ZOH 2010.  
 
V posledních letech překonává hokejový program ČT televizní rekordy v počtu TV-utkání.  
V minulém ročníku jsme se zastavili na čísle 141. V novém ročníku přesáhneme hranici 180 TV-
utkání, což je počet jaký sólově nenabízí žádná jiná televizní společnost v Evropě. 
 
 
BULY 
Od roku 1992, tedy už 18. sezonu nabízí Buly program z nejlepší hokejové ligy. Česká televize 
se dohodla s agenturou BPA na další spolupráci – a RS připravila projekt, jaký nemá v historii 
televizního sportu v našich zemích obdoby.  Nové studio, nová znělka, nové rubriky a hlavně 
nová koncepce hokejového programu. 
    
Buly s novým podtitulem „hokej živě“ nabídne rekordních 52 TV-utkání ze základní části a 
kompletní play-off. Součástí pořadu bude nejrychlejší obrazové zpravodajství, které vtáhne 
diváky do hry.  
 
Buly-hokej živě … nejrychlejší program z nejrychlejší hry … už 18 let … poprvé každý hrací den 
… 18:00 
 
Průvodci v novém pořadu, který spojí Buly a Dohráno do jediného pásma, budou Robert Záruba, 
Jiří Hölzel a Petr Vichnar.   
 
Komentátoři: Michal Dusík, Jiří Hölzel, Tomáš Jílek, Ondřej Zamazal, v play off Robert Záruba.  
Experti: Martin Hosták, David Pospíšil, Josef Zajíc, Milan Antoš, Pavel Richter, Jiří Králík. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
OLYMPIJSKÝ TURNAJ 2010 
Budou ve Vancouveru naposledy startovat hráči NHL? Odpověď není jistá, ale přece to bude 
jedinečný turnaj: v hokejové Kanadě se předvedou týmy v nejsilnějších sestavách. TV-plán 
olympijského studia je před dokončením.  
 
Komentátoři: Robert Záruba, Michal Dusík, Jiří Hölzel, expert David Pospíšil, reportér Tomáš 
Jílek. 
 
 
EURO HOCKEY TOUR 
Čtyři týmy, čtyři turnaje. Národní tým se pod vedením Vladimíra Růžičky pokusí zachytit trhák 
Rusů. Pro reprezentaci jsou volní hráči z ruské KHL, včetně Jaromíra Jágra a Jiřího Hudlera. 
 
Komentátor Robert Záruba, experti Martin Hosták, David Pospíšil, Josef Zajíc. 
  
 
MS 2010 
V nejpozdějším termínu v historii v Německu začíná 7. května pokusem o divácký světový 
rekord. Zahajovací zápas na fotbalovém stadionu v Gelsenkirchenu by mělo navštívit přes 
70.000 diváků.  Česká televize bude vysílat 31 TV-utkání ve Studiu MS. 
 
Komentátoři: Robert Záruba, Michal Dusík 
Experti: Martin Hosták, David Pospíšil 
Studio MS: Petr Vichnar, Jiří Hölzel 
Reportéři: Tomáš Jílek, Ondřej Zamazal 
 
 
KOMENTÁTOŘI 
Robert Záruba – redaktor a hostitel Buly… komentátorské nasazení:  ZOH 2010, MS 2010, 
zápasy národního týmu 2009–10, play off ELH  2010  
Michal Dusík – komentátorské nasazení:  ZOH 2010, MS 2010, ELH 2009–10 
Jiří Hölzel – hostitel Buly, Studio MS 2010… komentátorské nasazení: ZOH 2010, ELH 2009–10 
Petr Vichnar – hostitel Buly, Studio MS 2010 
Tomáš Jílek – ELH 2009–10 
Ondřej Zamazal – ELH 2009–10 
 
 
EXPERTI ČT 
Martin Hosták, David Pospíšil, Pavel Richter, Jiří Králík, Josef Zajíc, Milan Antoš  
 
 
 
 

MÍČOVÉ SPORTY 
  
BASKETBAL VE VYSÍLÁNÍ ČT 
 
Basketbal se stal třetím nejvysílanějším sportem v programu České televize po fotbalu a hokeji. I 
v sezóně 2009/2010 bude basketbalových přenosů přes 130, což sice pro fanoušky jiných 
sportů vypadá jako vysoké číslo, ovšem argumenty pro jsou velice pádné. Basketbal je podle 
počtu sdružených členských zemí (213) druhým nejrozšířenějším sportem na světě, který 
mimochodem zažívá obrovským boom v Africe a Asii.  
 
 



 
 
 
 
Sledovanost basketbalu na olympijských hrách je po atletice nejvyšší. Zároveň se dá v případě 
basketbalu mluvit o nejdynamičtěji se rozvíjejícím sportu, který neustále zdokonaluje péči o fair 
play hru a její čistotu z hlediska dopingu. V České republice je basketbal nejvíce vidět 
prostřednictvím Národní basketbalové ligy, která má už 11 let stejného partnera, kvalitní cizince, 
mnoho reprezentantů, které mohou diváci sledovat na vlastní oči a samozřejmě tým 
šestinásobných šampiónů ČEZ Basketball Nymburk, který se rok od roku zlepšuje i v pohárové 
Evropě. Zásluhou České televize došlo také k mnoha pozitivním změnám v samotné soutěži, 
zejména pokud jde o kultivaci prostředí hal. 
 
 
STRUKTURA BASKETBALOVÉHO VYSÍLÁNÍ V SEZONĚ 2009/2010 MISTROVSTVÍ 
EVROPY 
I když se finálového turnaje pro 16 nejlepších čeští basketbalisté neúčastní, ČT4 nabídne 
divákům 17 přímých přenosů a záznamů nejlepších zápasů, samozřejmě včetně čtvrtfinále, 
semifinále a finále.  
 
Obhájci titulu Španělé budou mít velké konkurenty v boji o titul v Rusku, Řecku, Litvě, ale 
medailově překvapit mohou i další týmy, Slovinci nebo Turci. 
 
Komentátoři ME: Jakub Bažant, Jan Smetana, Michal Ježdík, Jaroslav Kovář  
 
 
MATTONI NBL A TROCAL LIGA ŽEN   
Hlavním vysílacím dnem pro přenosy nejvyšších basketbalových soutěží bude sobota. Zatímco 
ženám bude patřit dopoledne, o které se budou střídat s házenkářkami a volejbalistkami, mužům 
hlavně pozdní večer. Navíc se přenosy z Mattoni NBL budou vysílat i ve středu od 18,00, takže 
v České televizi by se mohly objevit přímé přenosy nebo záznamy téměř ze všech ligových kol. 
Novým členem komentátorského týmu pro Mattoni NBL se stal sedminásobný mistr ČR a bývalý 
reprezentační rozehrávač Petr Czudek, který ve 37 letech ukončil hráčskou kariéru. 
 
Komentátoři: Jakub Bažant, Jan Smetana, Tomáš Budka, Jiří Kalemba, Ondřej Tomek, Michal 
Ježdík, Jaroslav Kovář, Petr Czudek a Jakub Velenský.  
 
 
EUROLIGA MUŽŮ I ŽEN A EUROCUP   
Pravidelnými vysílacími dny nejlepší evropské basketbalové soutěže budou i nadále středa a 
čtvrtek nejčastěji od 20:45, i když kvůli kolizi se špičkovým fotbalem si občas basketbalový 
fanoušek bude muset počkat na záznam. Po vynikajících výkonech Jana Veselého v 
reprezentaci a dresu Partizanu v minulé sezóně jsou už teď "tři důvody" (Welsch, Bartoň, 
Veselý), proč tuto soutěž sledovat. Chybět nebude jako obvykle vyvrcholení Euroligy v podobě 
Final Four. V Eurolize žen nabídneme divákům ČT4 přímé přenosy domácích zápasů 
Gambrinus Sika Brno a ZVVZ USK Praha ve středu od 18:00 (v tomto případě se nebude vysílat 
Mattoni NBL). Aktuálně budou v případě možnosti zařazeny zápasy českých týmů v EuroCupu 
mužů i žen. 
 
Komentátoři: Jakub Bažant, Jiří Rejman, Jan Smetana, Ondřej Tomek, Michal Ježdík, Jakub 
Velenský a Jiří Zídek.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
TIME:OUT 
Basketbal bude i nadále jedním ze tří sportů, které tvoří náplň pořadu Time:out, jehož 
pravidelným vysílacím dnem bude pondělí od 20:00. V průběhu sezóny 2009–2010 bude 
odvysíláno 400. vydání tohoto pořadu. 
 
Moderátoři: Jakub Bažant, Barbora Černošková, Jiří Kalemba, Jiří Rejman, Jan Smetana,  
 
 
BASKETMANIA 
Nový dvacetiminutový magazín věnovaný výhradně basketbalu se poprvé na obrazovce ČT 
objevil 10. října ve 20:00 a postupně se stal jedním z nejoblíbenějších magazínů na ČT4. Hned 
po roce vysílání získal ocenění Asociace mužských ligových klubů. BasketManie se zaměřuje 
nejenom na dění na hřišti, ale i „vedle“ a „za“ hřištěm, přibližuje témata, na která jindy nezbude 
čas.  
 
Pořad nabídne podrobný pohled na top momenty uplynulého období, jeho pravidelnou součástí 
bude opět Basketparáda – přehlídka 6ti nejlepších akcí týdne, která vyvrcholí znovu originálním 
play-off, z něhož vzejde nejlepší akce roku.  
 
V roce 2009 zvítězil v hlasování diváků opavský Pavel Pumprla. Basketbalovým událostem 
v zahraničí se budou věnovat nejen převzaté reportáže, ale i původní reportáže zahraničních 
štábů ČT. O svém vztahu k tomuto sportu a názorech na něj v pořadu vyprávějí veřejně známé 
osobnosti, pravidelně dojde na představení vybrané osobnosti (hráč, trenér, funkcionář nebo 
basketbalová legenda) nebo klubu, chybět nebudou kvízy, odpovědi na dotazy diváků, pozvánky 
na největší basketbalové události. BasketMania má svůj odkaz na webových stránkách České 
televize a vlastní e-mailovou schránku. A pozor, pokud se vše vydaří, pořad by měl uvádět jeden 
z nejlepších basketbalistů historie. 
 
Dramaturgové: Jakub Bažant a Jan Smetana    
Režie: Petr Musil 
Asistent režie: Jana Voldánová  
Produkce: Kamila Šlajsová 
 
 
 

HÁZENÁ NA ČT4 V SEZONĚ 2009/2010 
 
Házená patří k pěti základním stavebním kamenům sportovního programu ČT4. V minulé 
sezóně bylo z tohoto olympijského sportu odvysíláno celkem 60 přímých přenosů a záznamů. 
Také v příští sezóně je připraven projekt, který počítá přibližně se stejným ne-li o něco vyšším 
počtem televizních zápasů. 
 
 
ME v házené Rakousko  
Český národní tým zvládl náročnou kvalifikaci a probojoval se na evropský šampionát. Tam má 
hned v úvodu už v základní skupině ve Wiener Neustadtu těžký úkol. 19. – 21. 1. se postupně 
střetne se špičkovými týmy: Španělskem, Francií a Maďarskem. Pokud se mu podaří postoupit, 
bude hrát další zápasy tzv. hlavní skupiny 24. – 28. 1. v Innsbrucku. Semifinále a finále 
šampionátu je na programu 30. a 31. 1. 2010 ve Vídni.  
 
Česká televize má v plánu vysílat zápasy základní skupiny a poté bude reagovat podle vývoje 
turnaje s případnými přenosy z dalších utkání. Určitě pak bude zařazen do programu finálový 
zápas. 
   
 



 
 
 
 
 
Program vysílání ME házené: 
 
Základní skupina: 
  19.1. Česko – Španělsko 18:15 hod.   
  20.1. Česko-Francie 18:15 hod. 
  21.1. Česko- Maďarsko 20:15 hod.   
 
Hlavní skupina:  
  24., 26. a 28.1.   
 
Semifinále:  30.1.   
 
Finále:  31.1.   
 
 
Další reprezentační zápasy  
Počítá se s vysíláním kvalifikačních zápasů o postup na MS a ME 2011. Ženy hrají kvalifikaci 
ME 18. 10. 2009 se Švédskem, 4. 4. 2010 s Ázerbájdžánem a 26. 5. 2010 s Maďarskem. Muži 
mají termín domácího kvalifikačního utkání MS 2011 určený na 13. 6. a to se soupeřem, kterého 
ještě neznáme. Mimo těchto dvou zápasů se plánují 3 přenosy z domácího Turnaje o pohár 
České televize (15. – 17. 4. 2010) a některé přátelské zápasy (např. 24. 9. 2009 utkání žen 
s Rakouskem).   
 
 
ZUBR Extraliga v házené  
I v příští sezóně je na programu seriál přenosů z nejvyšší soutěže mužů. Ten začíná 6. 9. 2009 
přímým přenosem z utkání 1. kola Jičín-Plzeň. Další utkání základní části budou na programu 
od září 2009 do února 2010 v obvyklém termínu, tedy vždy v neděli v 10:25. Celkem je v plánu 
14 přenosů ze základní části, dalších cca 11 – 12 přenosů z play off bychom měli vysílat od 
března do května 2010.   
 
 
Mezinárodní interliga žen WHIL  
Novinkou je v nové sezóně seriál přímých přenosů z Česko-slovenské interligy žen. Zápasy této 
soutěže, v níž je konfrontován český a slovenský klubový handbal, budou zařazovány do 
programu střídavě s přenosy z nejvyšších soutěží žen v basketbalu a volejbalu vždy v sobotu.   
 
 
Pohárové zápasy  
ČT by měla do svého programu zahrnout i utkání domácích pohárů a některá vystoupení našich 
zástupců v Evropě. Zatím jsou ve výhledu utkání ženských týmů Písku v Challenge cupu a 
Olomouce v PVP.  Rádi bychom divákům zprostředkovali i vyvrcholení domácích pohárů. 
Semifinále a finále ČP žen je na programu 19. a 20.12 2009 a semifinále a finále ČP mužů 2. a 
3. 1. 2010.   
 
 
Bundesliga   
Další díl seriálu, který v minulé sezóně vyvolal mezi házenkářskými fanoušky mimořádnou 
pozornost, je zatím v jednání. Znovu bychom rádi divákům nabídli některé zápasy nejkvalitnější 
evropské soutěže, v níž působí řada českých reprezentantů.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
TIME:OUT  
Házená je samozřejmě vedle basketbalu a volejbalu nedílnou součástí pravidelného vysílání 
magazínu míčových sportů, který je na programu každé pondělí večer. I v příští sezóně 
nabídneme ve vymezené třetině pořadu zajímavosti z domácího i zahraničního dění v tomto 
olympijském sportu.  
 
 
Komentátoři a reportéři 
Házenou vám už tradičně na ČT4 zprostředkuje tým zkušených komentátorů, spolukomentátorů 
a reportérů:  
 
Komentátoři+reportéři:  Petr Vichnar, Radek Bauer, Jiří Kalemba, Jakub Stařík 
Spolukomentátoři:  Michal Barda, Vladimír Haber, Vojtěch Srba, Miroslav Bartoň, Jiří Mičola, 
Lubomír Krejčíř, Lucie Kantůrková. 
 
 
VOLEJBAL NA ČT4 2009–2010 
 
Už desátým rokem pokračuje spolupráce Redakce sportu ČT s volejbalem. Ten jako první dostal 
z míčových sportů (basketbal, házená, florbal, futsal) větší množství vysílacího prostoru. Český 
volejbalový svaz dostal v roce 1998 lukrativní příslib na více než 50 přímých přenosů či 
záznamů za rok na programu ČT2. Vedení redakce tehdy upřednostnilo volejbal před ostatními 
konkurenty kvůli celoročnímu využití a také tato sezóna ukazuje tuto výhodu volejbalu. 
 

Žádný jiný sport nemůže stále České televizi garantovat týden, co týden zápas kvalitní 
úrovně. Na podzim nabízí volejbal duely z Kooperativa extraligy, v zimě k nim přidává zápasy 
z Ligy mistrů a mistryň, na jaře přicházejí na řadu utkání reprezentace a v létě zase finále 
z plážových turnajů či populární, antukové Dřevěnice. 

Do podzimního schématu bude volejbal přispívat opět vydatným způsobem. Vedle tradičních 
přenosů z Kooperativa extraligy a nejvyšší domácí soutěže žen jsou znovu v plánu zápasy 
volejbalistek Prostějova a volejbalistů Českých Budějovic z nejlepší klubové soutěže Evropy – 
Ligy mistrů. ČT4 má záměr opět zajistit do vysílání duely z italské série A1, ve které 
reprezentuje český volejbal několik špičkových hráčů. Záznamy z této soutěže se objeví vždy se 
zajímavým hostem v rámci týdenního magazínu „STUDIO VOLEJBAL“ v sobotu večer.  

 

MINUTY DOBRODRUŽSTVÍ 

Program ČT4 chce ukázat divákům, že ve sportu není vždy kladen hlavní důraz na branky, 
body, vteřiny, vítěze atd. Pro velkou diváckou skupinu, která nemá v oblibě ve sportu typickou 
soutěživost-závodění, bude vyhrazen večer v úterý. Od října do prosince je plánován do vysílání 
týdenní pořad „Minuty dobrodružství“, který bude připravován ve spolupráci s pořadateli 
Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. 7. ročník  MFOF navštíví během podzimu téměř 
30 měst a nabídne 100 amatérských i profesionálních filmů ze sportů v přírodě (horolezectví, 
parašutismus, potápění, extrémní lyžování, cyklistika, rafting, atd.). Tvůrci „Minut dobrodružství“ 
vyberou z festivalové nabídky (domácí i zahraniční produkce) nejlepší snímky, které doplní ve 
studiu diskuse s autory filmů a nejlepšími českými sportovci z daných sportů). Program ČT4 tak 
dává šanci prezentovat svá díla i „filmařům nadšencům“.  


