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Abstrakt 

 Tato bakalářská práce se zabývá popisem a zhodnocením počátků rozvoje 

specializovaných sportovních televizních kanálů v Evropě, přičemž středem zájmu 

zůstává panevropský sportovní kanál Eurosport. Stručně je popsán vývoj symbiotického 

vztahu mezi sportem a médii. Tento vývoj je sledován od vzniku prvních sportovních 

časopisů a rubrik deníků, přes rozvoj sportovního rozhlasového vysílání, až po začátky 

sportovního televizního vysílání. Práce dále interpretuje okolnosti a příčiny vzniku 

prvních evropských i světových sportovních televizních kanálů, které mají v současném 

spektru televizního vysílání své nezastupitelné místo. Podrobněji jsou popsány okolnosti 

vzniku panevropského kanálu Eurosport a jeho rozvoj od 80. let 20. století až do 

současnosti. V dnešní době je Eurosport sportovní televizní stanicí, která vysílá díky své 

popularitě nejen v celé Evropě, ale i na ostatních kontinentech v celkem 20 světových 

jazycích, v Evropě se stal nejsledovanějším panevropským kanálem. Práce věnuje 

pozornost také historii a současnosti české mutace kanálu Eurosport, která je v České 

republice distribuována od roku 1996. Na základě spolupráce s českou verzí Eurosportu 

je popsáno zázemí redakce, základní vazby a postupy v rámci chodu vysílání. 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

This bachelor thesis describes and rates the beginnings of the development of the 

specialized sports television channels in Europe. The main center of interest is pan-

european sports channel Eurosport. Shortly is described the development of the 

symbiotic relationship of the sports and the media. This development is traced from the 

rise of the first sports magazines and sports rubrics in newspapers, over the development 

of the sports radio broadcasting, up to the rise of the sports television broadcasting. The 

thesis interprets the conditions and the causes of the rise of the first European and 

world’s sports television channels. In more detail the conditions of the setting up of the 

pan-european channel Eurosport and its development from 80th years of the 20th 

century into present are described. Eurosport is today the sports television channel, 

which broadcasts in the Europe and also in other continents in quite 20 world’s 

languages. Eurosport has become the pan-european channel with the highest ratings. 

The thesis also describes the history and the present of the Czech mutation of Eurosport, 

which has been distributed in the Czech Republic since 1996. Following the cooperation 

with the Czech redaction of Eurosport is further described the rear of the redaction, 

main structures and procedures within the frame of the broadcasting run. 
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Úvod 

 

 Jako téma této bakalářské práce jsem zvolil vývoj sportovního specializovaného 

vysílání zejména proto, že mě problematika sportu v médiích zajímá. Pozornost jsem se 

rozhodl věnovat sportovnímu televiznímu vysílání, respektive televiznímu kanálu 

Eurosport, který je příkladem panevropské sportovní specializované televizní stanice. 

 

 Sport prodělal na televizních obrazovkách od vzniku televizního vysílání řadu 

technologických i obsahových změn. Práce se věnuje změnám především v období 

osmdesátých let 20. století, kdy se začaly formovat první představy o televizních 

stanicích s možnou mírou specializace a jednotného tematického zaměření. Takové 

kanály mohly být za použití satelitní techniky šířeny po daleko větším území, než 

dosavadní pozemní přenosová technika.  

 

 V první kapitole práce se věnuji vztahu sportu a médií,                                                   

v jednotlivých podkapitolách se stručně zaměřuji na média předcházející televiznímu 

vysílání – tedy tisku a rozhlasu. Tištěné sportovní články se začaly objevovat 

v novinách a specializovaných časopisech již v první polovině 18. století. S příchodem 

rozhlasového vysílání byly v první polovině 20. století odvysílány první rozhlasové 

sportovní přenosy. Přes negativní ohlasy se neukázal rozhlas jako konkurent, který by 

dokázal dovést tištěná média  k zániku. 

 

 Ve druhé kapitole popisuji historii a vývoj tendencí ve sportovním televizním 

vysíláním se zaměřením na olympijské hry. Na letních olympijských hrách konaných 

v roce 1936 v Berlíně byla televizí přenášena první sportovní klání. Příklady 

následujících olympijských her a implementací inovativních prvků se dají demonstrovat 

postupné technologické změny, které sportovní vysílání provázely.  

 

 Ve třetí kapitole se zaměřuji na historii transnacionálního specializovaného 

vysílání, jehož je Eurosport příkladem. Dále provádím rozbor dobového kontextu 80. 

let, ve kterém docházelo k prvním pokusům spustit specializované satelitní televizní 
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kanály. Stručně také popisuji vznik nejdůležitějších sportovních specializovaných 

televizních kanálů ve světě včetně českého mediálního prostředí. 

 
 Čtvrtá kapitola se věnuje kanálu Eurosport, rozborem jeho historie, okolnostem 

jeho vzniku. Zmiňuji také konkurenční boj se stanicí Screensport, který byl v případě 

Eurosportu jedním z klíčových událostí. Popisuji koncept lokalizace transnacionálních 

kanálů včetně lokalizace jazykové.  

 

 V poslední páté kapitole popisuji na základě spolupráce s českou redakcí 

Eurosportu okolnosti příchodu české mutace Eurosportu na český mediální trh. 

V kapitole je rozebrán mimo jiné rozvoj českého Eurosportu, spuštění druhého kanálu 

v češtině a výhledy české redakce do budoucna. Dále se věnuji zázemí redakce                       

a programové skladbě současné české verze, přičemž vycházím rovněž z osobní 

návštěvy redakce. 

 

 Stěžejní literaturou k tématu vzniku Eurosportu jako panevropského sportovního 

kanálu je publikace Richarda Collinse From satellite to single market. Tato publikace 

provádí analýzu vzniku klíčových evropských satelitních televizních stanic. V rámci 

technologického vývoje se zaměřuje na schopnost veřejnoprávních stanic konfrontovat 

se s výzvami nových komunikačních technologií a příchodem nových komerčních 

stanic. Publikace Transnational television worldwide od Jeana K. Chalabyho pomohla 

získat detaily z počátků vysílání Eurosportu především svým zaměřením na nadnárodní 

televizní kanály a dopady jejich vzniku po celém světě, v jedné z kapitol rozdělených 

podle regionů se zaměřuje také na Evropu a mimo jiné i Eurosport. Publikace 

Mediasport od Lawrence A. Wennera se zaměřuje mimo jiné na popis strategií expanze 

kabelových a satelitních televizních sítí v rámci sportovního vysílání. Popisuje 

marketingovou stránku sportu v médiích, globalizaci (transnacionalizaci) a obecnou 

stránku interakce sportu a médií.  

 

 Cílem práce je popsat vývoj vztahu sportu a médií před existencí sportovních 

specializovaných kanálů, zhodnotit a popsat okolnosti a příčiny vzniku Eurosportu jako 

příkladu těchto kanálů. Práce popisuje také hlavní příčiny úspěchu těchto kanálů 

v rámci poptávky mediálního trhu, který byl před rozmachem satelitních komerčních 

vysilatelů monopolně ovládán veřejnoprávními vysilateli.  
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1. Evoluce ve sportovních médiích – tisk a rozhlas 

1.1 Sport v médiích - tisk 

 

 Tisk lze považovat za nejstarší médium, které informovalo o sportu. Samotní 

sportovci, později i týmy považovali v počátku existence tištěných médií za důležité se 

určitým způsobem v médiích propagovat. „Sportovní týmy vykonávaly vše pro to, aby 

vyšly vstříc sportovním novinářům – poskytli jim lístky zdarma, nabízeli speciální místa 

k sezení, slíbili snadný přístup k interview s hráči a trenéry, nabídli zřejmě nejdůležitější 

z výhod – a to pokrytí cestovních nákladů v případě, že tým hrál na hřišti soupeře. 

Žurnalisté naopak slíbili, že se článek o týmu objeví každý den v jejich sportovní 

rubrice.“1  

 

 První novinové články se objevily na počátku 17. století, články sportovní o 150 

let později, „například zpravodajství z kriketu bylo zapracováno do obsahu londýnských 

novin již před rokem v první polovině 18. století“2. Ve stejnou dobu se sport stal jedním 

z  témat v novinových denících, již v roce 1733 bostonský deník Gazette v jednom 

z článků popsal průběh zápasu v boxu mezi boxery Johnem Faulcomerem a Bobem 

Russelem. Prvním deníkem se specializovanou sportovní rubrikou byl Morning Herald 

ve Velké Británii (rok 1817). The Times, konzervativní londýnský deník, uvedl 

sportovní rubriku v roce 1829. Sportovní rubriky jednotlivých novin uváděly pouze 

lokální formu sportovního zpravodajství, neboť komunikace za pomocí telegrafu ještě 

nebyla v tomto období možná. V 19. století se objevily první tendence specializovat 

sportovní tisk. Vznikala tak periodika, která se zabývala informacemi pouze z oblasti 

daného sportu. Co se týče sportovních časopisů a magazínů, první taková periodická 

publikace se objevila v roce 1751 ve Velké Británii, kdy členové anglického Jockey 

                                                 
1 LEVER, J.; WHEELER, S. Mass Media and the Experience of Sport. Communication Research 
[online], 1993. ročník 20, č. 1, [cit. 2011-05-04] Dostupné z www < 
http://crx.sagepub.com/content/20/1/125>. DOI: 10.1177/009365093020001006. 
 
2 ROWE, D. Sport, Culture and the Media. 2. vydání. Berkshire: Open University Press, 2004. 253 s. 
ISBN 0-335-21075-9. s. 31. 
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clubu poprvé vydali Racing Calendar - tento časopis sloužil k informování čtenářů 

z vyšší třídy o změnách v pravidlech či o nadcházejících dostihových závodech. Roku 

1792 byl založen britský časopis Sporting Magazine, který se po vzoru Racing 

Calendar věnoval také prostředí dostihových závodů, konkrétně sázení. Poté ve Velké 

Británii následovaly časopisy The Globe (1818), Sporting Life (1821, specializovaný                   

na sázení) a Bell’s Life (vycházel každou neděli a v letech 1824-1852 se stal 

nejprodávanějším sportovním časopisem v Anglii). Ve Spojených státech amerických 

byl založen roku 1819 časopis The American Farmer, v roce 1829 se objevily dva 

specializované týdeníky American Turf Register a Sporting Magazine (oba se zaměřily 

na dostihy). William T. Porter založil The Spirit of the Times (1831), který byl zaměřen 

na závodní rybolov, dostihy, kriket, veslování a plachtění. Prvním francouzským 

sportovním časopisem byl nejspíše Le Sport (1854), v Rakousku-Uhersku to byl 

Allgemeine Sportzeitung (1880).3  

 

 „V USA existovalo v 50. letech 19. století celkem 9 sportovních magazínů 

přičemž v 90. letech 19. století se počet zvýšil na 48.“4 Obzvlášť na této skutečnosti lze 

demonstrovat vzrůstající zájem čtenářů o sportovní problematiku v tištěném 

periodickém tisku.  

 

 Markus Lamprecht s Hanspeterem Stammem ve své publikaci určili t ři 

kategorie, kterými se dá popsat vztah tištěných médií a sportu:5 

- sportovní rubriky a články v denících – o sportovcích byly z počátku v tisku uváděny 

jen krátké zprávy, 

- sportovní deníky či magazíny (jejichž hlavním tématem je sport či jsou  specializované 

na určitý sport) – hlavním důvodem vzniku specializovaných deníků a magazínů byl 

zvýšený zájem čtenářského publika o sportovní dění, 

                                                 
3 BECK, D.; BOSSHART, L. Sports and Media. Communication Research Trends [online]. 2003, ročník 
22, č. 4. [cit. 2010-12-19] Dostupné z www <http://cscc.scu.edu/trends/v22/v22_4.pdf>. ISSN: 0144-
4646. s. 6-7. 
 
4 LEVER, J.; WHEELER, S. Mass Media and the Experience of Sport. Communication Research 
[online], 1993. ročník 20, č. 1, [cit. 2011-05-04] Dostupné z www < 
http://crx.sagepub.com/content/20/1/125>. DOI: 10.1177/009365093020001006. s. 126. 
 

5 LAMPRECHT, M.; STAMM, H. Sport zwischen Kultur, Kult und Kommerz. 1. vydání. Curych: 
Seismo Verlag, 2002. 208 s. ISBN 978-3908239802. s. 148-149. 
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- periodika publikovaná přímo sportovními kluby či asociacemi – vznikaly z důvodu 

možnosti informovat o novinkách, o změnách v pravidlech jednotlivých sportovních 

odvětví. 

 

 Synergický vztah, který existuje mezi sportem a masmédii, spolu s vhodnými 

sociálními a ekonomickými podmínkami ovlivňoval komerční vývoj obou odvětví. 

Mediální pokrytí sportovních klání rozšířilo řady sportovních diváků, jejich chuť 

sledovat sport v médiích naopak pomohla zvýšit mediální šíření a spotřebu. Vynález 

rotačkového tiskového stroje v první polovině devatenáctého století stroje umožnil 

znatelně nižší náklady na tisk při zvýšení rychlosti tisku. To mělo za následek nižší 

koncovou cenu výtisku. Noviny a magazíny se staly snáze dostupnými pro širší 

spektrum čtenářů. 

 

 Jako příklad spojení technologického vývoje s tiskem lze uvést šampionát 

boxerů v kategorii těžké váhy, který se konal v roce 1889. „Novináři z tiskové agentury 

Asociated Press odeslali přes 200 tisíc slov skrz telegrafní síť do redakcí novin po celém 

světě.“6 Vynález telegrafního spojení umožnil okamžitý sběr informací a výsledků       

ze sportovních událostí.  

 

 Vzrůstající zájem čtenářů denního tisku, kteří se zajímali o sport, vyústil v další 

specializaci sportovního zpravodajství. Například deník The New York World založil 

jako první v roce 1883 vlastní sportovní redakci („ve dvacátých letech 20. století lokální 

zpravodajství deníku The New York World obsahovalo 40% sportu, v případě deníku 

New York Tribune dokonce 60%“7).  

 

 S nástupem nových technologií, především příchodem audiovizuálních médií 

jako je rozhlas a televize, se úloha sportovního tisku výrazně změnila. Tato nová média 

mohla přinášet informace o výsledcích daleko rychleji než novinové články. Přesto se 

noviny nestaly nepotřebnými. Možnost živých přenosů zvýšila zájem publika o sport. 

Beck s Bosshartem uvádějí, že z této skutečnosti mohly profitovat noviny, které 

                                                 
6 WENNER, L. A. MediaSport. 2. vydání. New York: Routledge, 2000. 336 s. ISBN 0-415-14041-2., s. 
266. 
 
7 GARRISON, B.; SABLJAK, M. Sports reporting. 2. vydání. Ames: Iowa State University Press, 1993. 
354 s. ISBN 0813816920. s. 23. 
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poskytly dostatek prostoru pro analýzy, komentáře, reportáže ze zákulisí atd. Televize   

a rozhlas mohly přinést bezprostřední informaci o výsledku utkání a tisk následně mohl 

rozebrat, jakým způsobem zápas probíhal.8 

 

 

1.2 Sport v médiích - rozhlas 

  

 Počátkem 20. století neexistovala jiná možnost, jak být bezprostředně 

informován o aktuálním dění na sportovišti, než být přímým účastníkem. Tuto 

skutečnost změnil příchod prvních rozhlasových stanic a s tím spojené první sportovní 

zpravodajské pořady. Oproti novinám mohl rozhlas těžit z možnosti okamžitého 

informování o průběhu či výsledcích sportovního klání. Posluchači dostali možnost 

naladit sportovní přenos prakticky kdekoliv, kde byl k dispozici přijímač a signál, tzn. 

ve voze, na pracovišti, v restauračním zařízení atd. Za pomoci reportérů mohli být 

posluchači informováni o dění na více sportovištích současně. V neposlední řadě pak 

rozhlas profitoval z možnosti poskytovat živá interview s přímými aktéry                              

a posluchačům tak poskytnout bezprostřední dojmy ze zápasu či závodu.9 

 

 Za první živý rozhlasový sportovní přenos lze považovat přenos utkání v boxu, 

které dne 4. dubna roku 1921 z pittsburské Motor Square Garden vysílala americká 

rozhlasová stanice KDKA. Dne 2. července téhož roku přinesly stanice WJY a WJ2 

přímý přenos rovněž ze zápasu v boxu mezi Jackem Dempseym a Georgesem 

Carpentierem v New Yorku. V roce 1927 již bylo zaznamenáno zhruba 40 milionů 

posluchačů přenosu zápasu mezi boxery Dempseym a Sharkeym.  

 

 První živý rozhlasový přenos v Evropě se konal na pražské Letné dne 2. srpna 

1924. Posluchači tehdejšího československého Radiojournalu měli možnost poslouchat 

přenos boxerského zápasu mezi Františkem Růžičkou a Rockym Knightem. Průběh 

                                                 
8 BECK, D.; BOSSHART, L. Sports and Media. Communication Research Trends [online]. 2003, ročník 
22, č. 4. [cit. 2010-12-19] Dostupné z www <http://cscc.scu.edu/trends/v22/v22_4.pdf>. ISSN: 0144-
4646, s. 7. 
 
9 BECK, D.; BOSSHART, L. Sports and Media. Communication Research Trends [online]. 2003, ročník 
22, č. 4. [cit. 2010-12-19] Dostupné z www <http://cscc.scu.edu/trends/v22/v22_4.pdf>. ISSN: 0144-
4646. s. 9. 
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utkání líčil do telefonu Jiří Hoyer, Adolf Dobrovolný opakoval jeho slova                            

do mikrofonu. Posluchači se informace dozvídali jen s několikaminutovým zpožděním. 

Radiojournal stojí i za ostatními milníky historii evropského sportovního rozhlasového 

vysílání. Dne 3. října roku 1926 byl vysílán první rozhlasový přenos z fotbalového 

utkání v Evropě. Šlo o zápas mezi týmy SK Slavia a maďarského výběru Hungaria. 

Tento zápas komentoval tehdejší sekretář klubu SK Slavia Josef Laufer. U posluchačů 

měly jeho sportovní přenosy velký úspěch, který v období První republiky vygradoval          

na finále mistrovství světa ve fotbale roku 1934 v Itálii, kde se utkaly týmy 

Československa a domácí Itálie. Dne 17. července byla odvysílána první přímá 

sportovní reportáž v Evropě – jednalo se o 15. veslařský závod Primátorky v Praze. Dne 

9. října  1932 byl poprvé odvysílán záznam na voskové desce, záznamem byla reportáž 

Josefa Laufera z fotbalového utkání mezi Československem a Jugoslávií. Vosková 

deska byla prvním záznamovým médiem, které začal pražský Radiojournal používat.  

Ve dnech 19. června – 18. července probíhaly přenosy z XI. všesokolského sletu 

konaného v Praze, při kterých bylo poprvé užito ve větším rozsahu přenosových 

reportážních vysílaček. Během lyžařského mistrovství republiky, které se konalo                 

ve dnech 15. – 26. února v Tatranské Lomnici došlo k využití mobilních vysílaček na 

bázi velmi krátkých vln.10   

 

 Příchod rozhlasu se ukázal být velkou konkurencí pro tištěná média. Vydavatelé 

novin se v mnoha zemích snažili prosadit vládní opatření, aby svoje postavení                

na mediálním trhu uchránili. Stížnosti vydavatelů u vládních institucí měly za následek, 

že vzniklé zákony značně omezily zpravodajské relace v rozhlasovém vysílání. 

Například ve Velké Británii bylo rozhlasové stanici BBC zakázáno vysílat sportovní 

zpravodajství do 7 hodin večer až do roku 1926 (rada pro rozhlasové vysílání byla 

založena v roce 1922). I v roce 1928, kdy probíhaly letní olympijské hry v Amsterdamu, 

se naplno projevila silná restrikce. Sportovní reportéři stanice BBC měli povoleno číst 

pouze bulletiny zpravodajských agentur, a to pouze po šesté hodině večer. Během 

olympijských her v roce 1932 v Los Angeles byl dokonce vysílací čas sportovních 

relací rozhlasových stanic omezen na pouhých 15 minut za den.11 Takové restrikce však 

                                                 
10 Historie Českého rozhlasu [online]. Publikováno 1996-1997, [cit. 2011-10-24]. Dostupné z www: 
<http://archiv.radio.cz/doma/radio/historie.html>.  
 
11 LLINÉS, M.; MORENO, A. B. Television in the Olympic Games: The New Era. 1. vydání. Lausanne: 
International Olympic Committee, 1999. 208 s. ISBN: 92-9149-045-8. s. 15-40. 
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mohly být platné pouze pro rozhlasové zpravodajské relace, které byly přímým 

konkurentem pro sportovní zpravodajství v tisku (rozhlasové zpravodajství čerpalo 

informace především ze zdrojů tiskových agentur). Sportovní přenosy byly plně v režii 

rozhlasových stanic, jednalo se o jejich samostatné počiny, nebyla zde tedy možnost 

jejich omezení.  

 

 V první polovině dvacátého století se začaly zvyšovat náklady vysílatelů                 

na sportovní rozhlasové přenosy. Pro sportovní asociace se prodeje licencí a práv                   

k rozhlasovým přenosům ze sportovních akcí jevily jako finančně velice výnosné 

aktivity. Například v roce 1935 dosáhly výdaje za vysílací práva na boxerský zápas 

v těžké váze mezi Joe Louisem a Maxem Baerem do té doby rekordní výše 27 500 

amerických dolarů. Přestože byl zápas přenášen rozhlasem, navštívilo ho 88 tisíc 

diváků. Tím byly vyvráceny hypotézy, že by zvýšená poslechovost byla „vážnou 

hrozbou pro návštěvnost na stadionech a závodištích.“12 Zvýšený zájem posluchačů o 

rozhlasový sport se promítnul do ceny reklamního času a také do ceny vysílacích práv. 

Počátkem 30. let 20. století se podle poznatků profesora Ellise Cashmora v USA značně 

zvýšila cena za inzerci vysílanou před, během a po zápasu. Hlavním důvodem byl 

zvýšený zájem posluchačů. Vysilatelé také tímto museli reagovat na zvýšené náklady na 

vysílání (nákup licencí a práv).  

 

 Do programových schémat  rozhlasových stanic se postupně začaly v druhé 

polovině 20. století začleňovat podrobné sportovní reportáže, sportovní zpravodajské 

relace a živé přenosy či vstupy  ze sportovních utkání.  

 

 U sportovního rozhlasového vysílání se objevuje v posledních desetiletích 

tendence specializace. V USA lze nalézt specializované rozhlasové stanice, některé 

vzešly z již existujících sportovních televizních stanic či sítí. Mezi nejznámější 

americké sítě patří například rozhlasová síť Sports Byline USA (vznik v roce 1988), 

Sporting News Radio (spuštěna v roce 1991, v roce 2011 přejmenována na Yahoo! 

Sports Radio), ESPN Radio (spuštěna v roce 1992, poskytuje přenosy z MLB, NBA, 

zápasů amerického fotbalu, vzešla z televizní sítě ESPN), rozhlasová síť Fox Sports 

                                                 
12 CASHMORE, E. Making sense of sports. 3. vydání. Londýn: Routledge, 2000. 415 s. ISBN 0-203-
13360-9., s. 277. 
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Radio (vznikla v roce 2000, vzešla z televizní sítě Fox). Dále je to samostatná sportovní 

rozhlasová síť orientovaná na fotbal – Champions Soccer Radio Network (vznik v roce 

2006). V rámci Evropy lze uvést britské stanice BBC Radio 5 Live (spuštěna v roce 

1994, poskytuje i živé všeobecné zpravodajství, specializuje se však na sport), 

talkSPORT (spuštěna v roce 1995 jako Talk Radio UK), BBC Radio 5 Live Extra 

(spuštěna v roce 2002 jako podpůrná stanice pro BBC Radio 5 Live, aktivní pouze 

digitální vysílání). V Česku momentálně nevysílá žádná rozhlasová stanice 

specializovaná na sport, uvést mohu pouze zkušební projekt internetového Rádia GÓL, 

který měl být spuštěn v roce 2009 a měl vysílat přenosy z první a druhé fotbalové ligy, 

hokejové extraligy či dostihových závodů. Projekt však nakonec spuštěn nebyl. Jediným 

zástupcem tak zůstává Český rozhlas 1 Radiožurnál. Ten sice není specializován jen                

na sport, ale poskytuje přímé přenosy či živé vstupy například z mistrovství světa 

v hokeji, kterých se český reprezentační výběr pravidelně zúčastňuje.  

 

2 Evoluce v televizním sportovním vysílání 

2.1 Počátky televizního vysílání 

 

 Pojem televize a televizní vysílání lze definovat podle Reifové jako 

„elektronický systém přenosu pohyblivých (černobílých nebo barevných) obrazů 

spojených se zvukem, a to vzduchem z pozemních vysílačů (terestrické vysílání 

televizního signálu), ze stacionárních družic (satelitní vysílání) nebo pomocí kabelových 

rozvodů.“13 Již koncem 19. století se začaly objevovat první náznaky snahy vědců 

z celého světa rozložit obraz, přenést ho a zase složit. Za první takový počin lze 

považovat vynález německého studenta Paula Gottlieba Nipkowa. Ten v roce 1884 

sestrojil první elektrický teleskop, což byl děrovaný otáčivý kotouč. Tento kotouč 

mechanicky obraz rozložil na spirálovitě uspořádané body. Na tento systém navazuje 

Skot John Logie Baird, když dne 26. ledna 1926 předvádí ve městě Hastings první 

mechanickou televizi. Vynález vycházel z Nipkowova modelu otáčivého kotouče. 

V roce 1928 přichází Baird s barevnou televizí s mechanickým rozložením obrazu. 

                                                 
13 REIFOVÁ, I. Slovník mediální komunikace. 1. vydání. Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178-926-
7. s. 259 
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První představy o elektronické verzi televize měl již v roce 1897 fyzik Karl Ferdinand 

Braun. Z tzv. Braunovy trubice v roce 1923 vyvinul Vladimir Kozmič Zvorykin první 

televizní obrazovku (snímací elektronku). Za první televizní stanici na světě lze 

považovat americkou WRGB (vysílanou pod značením W2XB). První veřejné 

experimentální vysílání proběhlo dne 13. ledna 1928 z domova inženýra společnosti 

General Electric Ernsta Alexandersona v New Yorku. Dne 10. května 1928 začal 

pravidelný televizní program WRGB vysílaný dvakrát denně, tři dny v týdnu.14 V roce 

1935 byla uzavřena smlouva o výměně patentů a technologií mezi německou firmou 

Fernseh A.G. a americkou společností Farnsowrth Television. To urychlilo rozvoj 

televizních vysílačů a stanic v těchto dvou zemích.15 První pravidelné televizní vysílání 

v Německu přineslo dne 22. března 1935 vysílací centrum Paula Nipkowa v Berlíně. 

Nacisté tak předstihli Brity, čímž reagovali na zmínky o tom, že BBC také chystá svůj 

první televizní program. V Berlíně a jeho okolí však v té době existovalo jen zhruba 250 

televizních přijímačů, protože německý průmysl nebyl z kapacitních důvodů schopný 

masové výroby přijímačů.16 Československá republika nebyla před druhou světovou 

válkou pozadu v otázce vývoje televizního vysílání. Existují písemná svědectví o tom, 

že za objevem televizního vysílání na území tehdejšího Československa stojí František 

Pilát. Pilát sestrojil vlastní televizní přijímač a zřejmě jako první člověk 

v Československu přijímal Bairdovo vysílání na experimentální bázi v letech 1929-

1935. Nejaktivněji se pak podílel na rozvoji televizního vysílání dr. Jaroslav Šafránek, 

který v roce 1935 také sestrojil vlastní přijímač a po celé republice ho zájemcům 

předváděl. Ministerstvo pošt a telegrafů však odmítalo jeho žádosti o spuštění 

experimentálního vysílání a Šafránkovy experimenty ukončil vpád německých vojsk    

na území Československa v roce 1939. 

 

 

                                                 
14 WRGB History: WRGB Channel 6 News [online]. Publikováno 2011, [cit. 2011-10-28]. Dostupné z 
www: < http://www.cbs6albany.com/sections/wrgb/history>. 
 
15 Popular Mechanics Magazine, č. 64 [online]. Publikováno červen 1935, [cit. 2011-11-15]. Dostupné z 
www 
<http://books.google.cz/books?id=iuIDAAAAMBAJ&lpg=PA177&dq=Popular%20Science%201930%2
0plane%20%22Popular%20Mechanics%22&pg=PA177#v=onepage&q&f=true> 
 
16 LLINÉS, M.; MORENO, A. B. Television in the Olympic Games: The New Era. 1. vydání. Lausanne: 
International Olympic Committee, 1999. 208 s. ISBN: 92-9149-045-8. s. 17. 
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2.2 Olympijské hry v Berlín ě 1936 

  

 Na příkladu televizního zpracování olympijských her lze nejlépe demonstrovat 

technologický vývoj spojený se začátky sportovního televizního vysílání. 

 

 Za první takové televizní vysílání lze považovat experimentální test nového 

média na olympijských hrách konaných roku 1936 v Berlíně. „Uzavřený okruh živých 

přenosů na bázi lokálního vysílání bylo možné zachytit v místech až 15 kilometrů 

vzdálených od vysílače. Příjem byl však limitován absencí dostatečného počtu 

přijímačů. Vysílání Říšské vysílací společnosti tedy bylo možno zhlédnout ve 21 sálech 

s velkoplošnými plátny a odpovídajícím technickým vybavením. Tyto sály byly určeny 

pro veřejnost a byly rozmístěny po Berlíně. Jeden sál byl umístěn také v Postupimi, 

několik místností v Lipsku.“17 Televizní štáb používal pouze tři elektronické kamery, 

ostatních 24 bylo klasických filmových. Pro iluzi živého přenosu bylo využito metody, 

kdy byl filmový pás zafixován a usušen v tehdy rekordním čase 90 vteřin, později byl 

obraz konvertován do video signálu o 180 řádcích a 25 rámečcích.  

 

 Mediální slávy berlínských olympijských her využila také německá režisérka 

Leni Riefenstahlová, která ve svém dokumentárním filmu Olympia (1938) zachytila 

průběh her. 170 jejích spolupracovníků snímalo průběh 136 disciplín a 400 000 metrů, 

které byly natočeny, se stříhaly do finální podoby 2 roky. Pro natáčení byly použity 

nejmodernější technologické postupy, jakými byly například katapult s kamerou                 

pro sledování běžců, teleobjektiv pro přiblížení vzdálených objektů, bezpilotní balón, 

podvodní a rychloběžná kamera. Autenticita filmu je však zpochybněna dotáčkami, 

které byly mnohdy natáčeny až v další den, závody tak byly následně zinscenovány.18 

Moderních technologických postupů mohlo být následně využito ve sportovním vysílání 

a jeho organizaci, některé postupy se v budoucnu staly přímo standardy (včetně do té 

doby neobvyklých úhlů záběru kamer, detailní záběry s prostřihy, umístění kamery                  

na vozíku v kolejnici atd.). 

                                                 
17 LINÉS, M.; MORENO, A. B. Television in the Olympic Games: The New Era. 1. vydání. Lausanne: 
International Olympic Committee, 1999. 208 s. ISBN: 92-9149-045-8. s. 20. 
 
 
18 DĚKANOVSKÝ, J. Sport, média a mýty. 1. vydání. Praha: Dokořán, 2008. 183 s. ISBN 978-80-7363-
131-4. s. 71-72 
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2.3 Období po berlínských olympijských hrách do dru hé 

poloviny 20. století 

 

 Na konci roku 1936, tedy ve stejném roce, kdy se konaly berlínské olympijské 

hry, spustila britská BBC testovací program. V následujícím roce BBC nabídla první 

živý televizní přenos sportovního utkání. Jednalo se o přenos 25 minut tenisového 

zápasu z wimbledonského turnaje mužů dne 21. června 1937.19 

 

 Dne 19. března 1938 BBC uskutečnila další sportovní přenos, jednalo se o zápas 

v ragby mezi Anglií a Skotskem. Dne 9. dubna 1938 následoval první fotbalový 

televizní přenos na světě, také mezi Anglií a Skotskem. Tyto přenosy však byly 

přístupné velmi omezenému publiku, jelikož v Londýně bylo v té době pouze 200 až 

300 domácností vybaveno televizním přijímačem.20  

 

 „Ve Spojených státech amerických se dne 17. května 1939 rozhodla televizní 

stanice NBC poprvé přenést zápas v baseballu mezi dvěma vysokoškolskými týmy. 

Tento přenos byl pravděpodobně prvním sportovním živým přenosem v USA. První 

přenos národní baseballové ligy MLB následoval 26. srpna téhož roku. V tomto období 

již bylo televizními přijímači vybaveno několik stovek newyorských domácností.“21 

Sportovní televizní vysílání však bylo doprovázeno ve svých počátcích mnoha 

technickými problémy. Kamery byly těžké a imobilní, nebylo možné používat v živých 

přenosech prostřihy a změny pohledů kamer.  

 

                                                 
19 BECK, D.; BOSSHART, L. Sports and Media. Communication Research Trends [online]. 2003, ročník 
22, č. 4. [cit. 2010-12-19] Dostupné z www <http://cscc.scu.edu/trends/v22/v22_4.pdf>. ISSN: 0144-
4646. s. 11 
 
20 BOYLE, R.; HAYNES, R. Power play : sport, the media and popular culture. 2. vydání. Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 2009. 254 s. ISBN 9780748635924. s. 38-41 
 
21 BECK, D.; BOSSHART, L. Sports and Media. Communication Research Trends [online]. 2003, ročník 
22, č. 4. [cit. 2010-12-19] Dostupné z www <http://cscc.scu.edu/trends/v22/v22_4.pdf>. ISSN: 0144-
4646. s. 11 
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2.4. Vývoj sportovního vysílání v druhé polovin ě 20. století na 

příkladu olympijských her 

 

 Problémy s imobilitou kamer se podařilo vyřešit na olympijských hrách 

v Londýně roku 1948, kdy bylo užito systému „multi-kamerového pokrytí“ – divákovi 

bylo nabídnuto několik pohledů kamer v rámci jedné disciplíny. Nebylo však možné 

vysílat záběry do celého světa. Britská BBC zaplatila za vysílací práva 1000 liber                    

a okolo 50 tisíc domácností mohlo přijímat vysílání. Centrum vysílání bylo umístěno          

na stadionu ve Wembley. Londýnské olympijské hry byly pokryty zhruba šedesáti 

hodinami vysílání. Olympijské hry v Helsinkách (1952) nebyly přenášeny televizí. Letní 

olympijské hry v Melbourne (1956) byly bojkotovány ze strany mezinárodních 

vysilatelů, částečně z důvodu technických problémů a částečně kvůli nesouhlasu  

s placením za televizní pokrytí her. Zimní olympijské hry v Cortina d’Ampezzo v roce 

1956 již byly vysílány do celého světa. Technologickým pokrokem bylo v Cortině 

například umístění 4 kamer na ledovém korytu závodu bobů. Tyto kamery tak pokryly 

celou trať a divák měl díky střihům větší přehled o jednotlivých jízdách. V roce 1960 se                               

na olympijských hrách v Římě poprvé objevily divácky atraktivní opakované záběry - 

tzv. zmrazení obrazu. Římské olympijské hry byly unikátní především prvním živým 

satelitním vysíláním. Živé přenosy byly distribuovány prostřednictvím satelitního 

systému Eurovision po celé Evropě (18 států)22. Dalším prvenstvím těchto her bylo 

úplné pokrytí her televizním vysíláním – například americká síť CBS koupila vysílací 

práva za 3,9 milionů amerických dolarů. Natočená stopáž za celý den her byla odesílána 

do New Yorku, kde ji CBS následně distribuovala po celém území USA. Barevné 

vysílání a slow-motion efekty, které přispěly k rozvinutí narace ve sportu byly 

představeny na olympijských hrách v Tokiu – v roce 1964. V barvách byla však 

přenášena pouze úvodní ceremonie a některé sportovní klání. V Tokiu se zvýšil počet 

kontinentů, na kterých bylo provozováno živé televizní vysílání, na dva.                             

Na olympijských hrách v Mexiku roku 1968 to již byly 3 kontinenty. Zimní olympijské 

hry (1968) byly první hry, které byly celé pokryty barevným vysíláním.                              

                                                 
22 14 států bylo zahrnuto v systému Eurovision – Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Západní 
Německo, Velká Británie, Nizozemsko, Itálie, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko a Jugoslávie 
(Španělsko a Portugalsko se rozhodly několik týdnů před startem her, že se nezúčastní) a 4 státy byly 
zahrnuty v systému Intervision – Československo, Východní Německo, Maďarsko a Polsko (Sovětská 
unie, která stále nebyla připojena k evropské síti mikrovlnným spojením, vysílala v Moskvě a Leningradu 
záznamy, které jí poskytly Polsko a Maďarsko) 
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Na olympijských hrách v Mnichově (1972) a Montrealu (1976) se poprvé objevila 

bezdrátová zařízení, která dovolila nabídnout divákům unikátní úhly pohledů                              

a detailnější záběry kamer ze sportovišť. Plavecké závody tak byly v Mnichově 

zaznamenávány mobilními kamerami, které následovaly plavce, dále kamerami 

zavěšenými nad bazénem a podvodními kamerami. Mnichovské hry již byly živě 

přenášeny na pěti světadílech. V Montrealu bylo užito lehkých přenosných kamer, které 

mohly zblízka zaznamenat tváře atletů soustředěných před startem, televizním divákům 

byl nabídnut pocit bezprostřední blízkosti závodu. Olympijské hry v Sapporu (1972) 

byly poprvé živě přenášeny v barevném obrazu, a to ve všech disciplínách kromě 

závodů bobů, závodu saní a biatlonu 23  

 

 K otázce sledovanosti olympijských her lze uvést poznatky ze sportovních 

marketingových průzkumů veřejného mínění, které jsou pravidelně organizovány                 

pod záštitou Mezinárodního olympijského výboru. Můžeme porovnat data z několika 

uplynulých olympijských her. Údaje z olympijských her konaných roku 2000                           

v australském Sydney uvádí, že sledovanost byla 3,6 miliard diváků. Aténské hry v roce 

2004 mělo možnost sledovat 3,9 miliardy diváků (neduplikovaných, tzn. každý divák 

byl započten jen jednou). Díky technologickému pokroku a zvyšujícímu se zájmu                   

o televizní sport má nárůst sledovanosti tvar exponenciální křivky, jelikož olympijské 

hry v čínském Pekingu zaznamenaly v roce 2008 sledovanost rekordních 4,7 miliard 

diváků. 24 

 

 Z grafu teoretiček Llinésové a Morenové pak lze sledovat vývoj televizního 

publika v rámci olympijských her od berlínských her až po olympijské hry v Atlantě 

roku 1996. Jde však o duplikovaný počet diváků, tedy celkový počet diváků, kteří měli 

možnost hry sledovat, přičemž není zohledněna možnost, že mohlo jít o započtení toho 

samého diváka. I na tomto grafu je možné demonstrovat nárůst publika. 

                                                                                                                                               
 
23 LLINÉS, M.; MORENO, A. B. Television in the Olympic Games: The New Era. 1. vydání. Lausanne: 
International Olympic Committee, 1999. 208 s. ISBN: 92-9149-045-8. s. 15-40. 
 
24 Global TV viewing of Athens 2004 Olympic Games breaks records[online]. Publikováno 12. 10. 2004, 
[cit. 2011-11-12]. Dostupné z www <http://en.beijing2008.cn/16/87/article211928716.shtml>. 
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Graf. č. 1: Přehled vývoje počtu televizních diváků v historii olympijských her25 

 

 

 Co se týče pokrytí udávaném v hodinách, barcelonské olympijské hry byly 

v roce 1992 celosvětově pokryty 20 tisíci hodinami, olympijské hry v Atlantě roku 1996 

28 tisíci hodin, hry konané v Sydney v roce 2000 29,6 tisíci hodin, aténské olympijské 

hry v roce 2004 35 tisíci hodinami přenosů a záznamů.26 I v tomto případě je patrný 

exponenciální nárůst pokrytí. 

 

 Také pro srovnání počtu odvysílaných hodin lze použít graf Llinésové                          

a Morenové, který je porovnává od Berlínu 1936 až do Atlanty 1996. Přestože do 60. let 

byla tendence střídavě vzestupná a sestupná, od mexických olympijských her již lze 

sledovat strmý vzestup. 

 

                                                 
25 LLINÉS, M.; MORENO, A. B. Television in the Olympic Games: The New Era. 1. vydání. Lausanne: 
International Olympic Committee, 1999. 208 s. ISBN: 92-9149-045-8. s. 15-40. 
 
26 Global TV viewing of Athens 2004 Olympic Games breaks records[online]. Publikováno 12. 10. 2004, 
[cit. 2011-11-12]. Dostupné z www <http://en.beijing2008.cn/16/87/article211928716.shtml>. 
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Graf. č. 2: Přehled vývoje odvysílaných hodin v rámci historie olympijských her27 

 

 Zajímavým poznatkem zůstává skutečnost, že délka zimních i olympijských her 

byla prodloužena na 16 dnů kvůli tomu, aby pokryla alespoň 3 víkendové vysílací 

periody. Olympijské hry tak v podstatě ustoupily zájmu sportovního vysílání a vidině 

větších zisků z vysílání.28 Tím se dá demonstrovat, že televizní vysílání může mít vliv                       

na konečnou podobu a strukturu důležité sportovní události. V rámci symbiotického 

vztahu mezi médii a sportem jsou schopni sportovci a vrcholoví sportovní manažeři 

akceptovat silný vliv ze strany televize. Odpovědné osoby v mediálních institucích také 

například rozhodují o zahajovacích časech jednotlivých sportovních akcí. Pravidla                  

ve sportu se více podřizují televiznímu vysílání, komerční přestávky jsou chápány jako 

improvizované oddychové časy. Ve většině zemí po celém světě je vztah                        

mezi televizním vysíláním a sportem tak úzký, že by zrušení tohoto vztahu vedlo 

k bankrotu sportovců a sportovních klubů, jelikož bez odpovídajícího prostoru ve 

                                                 
27 LLINÉS, M.; MORENO, A. B. Television in the Olympic Games: The New Era. 1. vydání. Lausanne: 
International Olympic Committee, 1999. 208 s. ISBN: 92-9149-045-8. s. 15-40. 
 
28 WENNER, L. A. MediaSport. 2. vydání. New York: Routledge, 2000. 336 s. ISBN 0-415-14041-2. s. 
29. 
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vysílání by byl patrný pokles publicity, jejíž pokles by měl za následek výrazný odliv 

sponzorů a finanční podpory.  

 

 

2.5. Sportovní vysílání a p říčiny jeho úsp ěchu 

 

 Technologický vývoj přinesl menší a mobilnější kamery s více funkcemi, dále 

možnost satelitního přenosu, který umožnil celosvětový příjem televizního signálu                  

a především vynález barevného televizoru (barevné televizní vysílání poprvé uvedeno 

roku 1953 v USA, v Evropě poprvé stanicí BBC2 v roce 1967). Zvyšující se počet 

televizních kanálů přinesl v USA díky kabelovému a satelitnímu televiznímu pokrytí 

první televizní stanici specializovanou na sport – ESPN (Entertainment and Sports 

Programming Network, spuštěna 7. září 1979). V Evropě byl omezen monopol 

vysilatelů veřejné služby v 70. a 80. letech 20. století, mohly tak vzniknout 

specializované sportovní kanály Eurosport či německý DSF, přičemž především 

Eurosportu se budu v dalších kapitolách věnovat důkladněji. Specializované sportovní 

televizní kanály také změnily zaběhnuté postupy ve sportovním vysílání, 

implementovány byly zábavné prvky (komentátoři začali v přenosech užívat 

neformálních prvků v rámci svého projevu, ve zpravodajských relacích byly uváděny 

pouze nejdůležitější sekvence ze zápasů). Stejně jako v případě rozhlasových přenosů,   

i televizní vysilatelé museli začít platit za nákup licencí a práv k živým přenosům. 

V průběhu druhé poloviny 20. století se stávaly sportovní programy stále populárnějšími 

u diváků i inzerentů, ceny licencí a práv se díky tomu stávaly vyššími. Výdaje na 

reklamní prostor před, během i po přenosech také vysoce stoupaly. Ve Spojených 

státech docházelo ke konkurenčním bojům mezi komerčními vysilateli a k růstu cen 

reklamy již od 60. let. V Evropě a Austrálii, kde byl znatelný monopol vysilatelů 

veřejné služby, došlo k růstu cen reklamy až v 80. letech, tedy v době, kdy se rozvinulo 

komerční vysílání. Komerční vysilatelé se snažili získat práva na nejoblíbenější sporty 

z důvodu vytvoření širšího spektra diváckého publika a vytvoření lukrativního prostoru 

pro inzerenty.29 

                                                 
29 BECK, D.; BOSSHART, L. Sports and Media. Communication Research Trends [online]. 2003, ročník 
22, č. 4. [cit. 2010-12-19] Dostupné z www <http://cscc.scu.edu/trends/v22/v22_4.pdf>. ISSN: 0144-
4646. s. 11-12. 
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 S příchodem televizního vysílání bylo umožněno sledování sportovního klání 

nejen divákům zúčastněným přímo na místě, ale také pro miliony dalších diváků u 

televizních přijímačů („příkladem takového sportovního pořadu (přenosu) může být 

finále play-off severoamerické  National Football League amerického fotbalu – Super 

Bowl. Ten pravidelně se sledovaností až 140 milionů diváků dominuje desítce 

nejsledovanějších a nejlépe hodnocených televizních pořadů“30). Pokud bychom se 

zaměřili na další výhody sportovního televizního vysílání minulosti i v současnosti, tak 

jimi jsou detailní záběry a prostřihy, možnost zopakování akce ze záznamu, různorodé 

záběry kamer a úhly pohledu. Mezi další důkazy technologického vývoje patří 

„širokoúhlé televizory či promítací plátna, vysokokvalitní high-definition rozlišení 

obrazu, kvalitní stereo zvuk, slow-motion opakované záběry. Toto vede k závěru, že 

sledování televizních přenosů již není pouze kompenzací skutečnosti, že divák nemůže 

být přítomen přímo na stadionu.“31 Důležitým prvkem může dle mého názoru být také 

to, že pro diváky je velice atraktivní sledovat v technicky dokonalých živých přenosech 

skvěle trénované mladé sportovce, kteří mají dokonale vypracovaná těla, jsou 

v perfektní kondici a jsou zachycováni v detailních záběrech.  

 

 Vývojem prochází také samotné komentování sportovních událostí. Podle 

francouzského teoretika audiovizuální komunikace Ignacia Ramoneta je v poslední 

době nahrazován model dramatického vyprávění, které spočívá v přitažlivosti 

jedinečného hlasatele nebo hlasatelky, modelem sportovního žurnalismu. Komentář se 

minimalizuje a role komentátora se znenápadňuje. Novinář se omezuje na to, že přidává 

minimum informací a spoléhá na sílu obrazu. Tuto skutečnost dokazuje například 

pravidelná zpravodajská relace No comment zpravodajského kanálu Euronews, která 

skutečně neobsahuje komentář, pouze obraz.32 Oblíbené jsou i obdobné sportovní 

                                                 
30 WENNER, L. A. MediaSport. 2. vydání. New York: Routledge, 2000. 336 s. ISBN 0-415-14041-2. s. 
4. 
 
31 ROWE, D. Sport, Culture and the Media. 2. vydání. Berkshire: Open University Press, 2004. 253 s. 
ISBN 0-335-21075-9. s. 172. 
 
32 RAMONET, I. Tyranie médií. 1. české vydání. Praha: Mladá fronta, 2003. 232s. ISBN 80-204-1037-6. 
s. 47. 
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nekomentované pořady (v případě Eurosportu je to pořad Watts Zap - pravidelně 

sestříhané komické sportovní situace a kuriozity, za sebou řazené v ucelený pořad).  

 

 

3 Specializované televizní kanály 

 

 Satelitní vysílání, které lze v historii televizního vysílání označit za průlomový 

stupeň evoluce, se začalo poprvé rozvíjet v 60. a 70. letech 20. století. V této době se 

satelitní družice začaly poprvé využívat pro distribuci televizního signálu. Družice však 

byly velmi malých rozměrů a relativně slabého výkonu, pozemní stanice vyžadovaly 

naopak téměř gigantické rozměry a jejich výstavba byla velice nákladnou záležitostí. 

Byly využívány pouze majetnými vysilateli a telekomunikačními společnostmi. 

„V první polovině 80. let ceny satelitního televizního vysílání značně klesly                            

a soukromými subjekty byly spouštěny nové služby – často za podpory satelitních 

operátorů.“33 Jako příklad výše nákladů na přenos signálu ve své diplomové práci 

Jaromír Bosák uvádí: „V počátcích satelitního vysílání v Evropě, tedy v první polovině 

osmdesátých let, byla cena nákladů na pouhou výrobu jedné družice ve výši 130 

milionů tehdejších marek. Po připočtení vedlejších nákladů, kterými jsou například cena 

za dopravení satelitu na oběžnou dráhu nebo jeho pojištění, se celková cena vyšplhala 

na zhruba 200 milionů marek.“34 

 

 Technologické a regulační změny měly s nástupem satelitního vysílání za 

následek otevření nových mediálních trhů a též příchod nových vysilatelů. Tyto změny 

také vyprovokovaly enormní zvýšení počtu odvysílaných hodin („jako reprezentativní 

příklad může posloužit srovnání televizního vysílání v Nizozemsku - v 70. letech tam 

                                                 
33 COLLINS, R. From Satellite to Single Market: new communication technology and European Public 
Service television. 1. vydání. New York: Routledge, 1998. 297 s. ISBN 0-415-17970-X. s. 4. 
 
34 BOSÁK, J. Televizní kanál Eurosport a jeho místo ve spektru evropského satelitního vysílání. Praha: 
Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, 1994, 79 s., 10 s. příloh. Vedoucí diplomové práce neuveden. 
s. 6. 
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vysílaly televizní kanály v průměru 11 hodin denně,  v polovině 80. let se počet hodin 

zvýšil na průměrných 15 hodin denně“ 35).  

 

 Otevření a uvolnění trhů podporovala skutečnost, že v roce 1982 existovaly 

v celé Evropě pouhé 4 komerční televizní stanice, v roce 1992 to již však bylo kanálů 

58, v roce 1997 pak počet vzrostl na 250.36 Mezi roky 1982 a 1992 ztratili vysílatelé 

veřejné služby svou dominanci v Evropě. Nedostatek radiových frekvencí limitoval 

rozvoj satelitních služeb ve většině států Evropy. Zvýšení počtu frekvencí mělo                     

za následek otevření trhů pro satelitní televizní stanice. Satelitní vysílání také omezilo 

komunikační suverenitu veřejnoprávních televizních vysilatelů v Evropě.  

 

 Jednou z hlavních předností satelitního televizního vysílání byla od jeho počátku 

především možnost specializace. Televizní stanice veřejnoprávního charakteru neměly 

takovou možnost zaplnit své vysílání reklamou, komerční televizní stanice tedy byly 

v tomto ohledu značně zvýhodněny. Komerční stanice mohly regulovat množství 

reklamy ve svém vysílání. Tato reklama se následně stala jedním z hlavních zisků těchto 

stanic. Veřejnoprávní stanice byly financovány kombinovaně koncesionářskými 

poplatky a částečně příjmy z reklamy, která však byla silně regulována ze strany státu. 

V rámci specializace televizních programů zmiňuje Bosák tři hlavní oblasti televizního 

vysílání, které se jeví jako nejžádanější, co se publika týče: „První oblastí byla show – 

hudebně zaměřené stanice či soutěžní a zábavné programy. Druhou oblastí byly 

televizní stanice zaměřené na film a třetí oblastí se stal sport.37 Specializace televizního 

vysílání mohla proběhnout pouze za předpokladu vhodných technologických podmínek 

a zaručení dostatečné velikosti publik, která by takové vysílání v rámcích jednotlivých 

tematických odvětví byla schopna přijímat. 

 

                                                 
35 COLLINS, R. From Satellite to Single Market: new communication technology and European Public 
Service television. 1. vydání. New York: Routledge, 1998. 297 s. ISBN 0-415-17970-X. s. 6. 
 
36 COLLINS, R. From Satellite to Single Market: new communication technology and European Public 
Service television. 1. vydání. New York: Routledge, 1998. 297 s. ISBN 0-415-17970-X. s. 3. 
 
37 BOSÁK, J. Televizní kanál Eurosport a jeho místo ve spektru evropského satelitního vysílání. Praha: 
Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, 1994, 79 s., 10 s. příloh. Vedoucí diplomové práce neuveden. 
s. 13. 
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 V 80. letech 20. století došlo ke spuštění nových služeb (vznik nových 

televizních kanálů) veřejnoprávních i komerčních provozovatelů v Evropě. Toto 

spuštění se ukázalo jako hrozba především pro provozovatele veřejnoprávní, v otázce 

nové produkce programů tedy byli Evropskou vysílací unií podpořeni evropští 

veřejnoprávní vysílatelé a evropské politické instituce. Jako odezva na kvalitativní 

(technologickou) změnu v evropském vysílacím a audiovizuálním sektoru (této změně 

předcházela deregulace stávajícího přenosu televizního signálu pomocí 

elektromagnetických vln šířících se vzduchem, která měla za následek značné rozšíření 

soukromých televizních stanic, proliferaci satelitních družic a přenosu signálu kabelem) 

byl Evropskou vysílací unií (EBU) spuštěn mediální projekt Eurovision. V jeho rámci 

vznikly 4 panevropské satelitní televizní kanály (Eurikon, Europa, Eurosport a 

Euronews) a další přidružené projekty jako Evropská koprodukční asociace, Eurimages 

(fond pro koprodukci, distribuci, propagaci a digitalizaci kinematografických prací) či 

MEDIA Programme (program Evropské unie pro podporu evropského audiovizuálního 

sektoru). Televizní stanice Eurikon a Europa nesly naděje členů Evropské unie na 

úspěšné obnovení poslání vysílatelů veřejné služby – tedy evropanizaci televizního 

vysílání v nové technologické éře. Tato evropanizace měla spočívat ve vystavění 

společné evropské kultury a identity, která by byla adekvátní v rámci kolapsu monopolů 

veřejnoprávních televizí v jednotlivých zemích.38 

 

3.1 Transnacionální televizní vysílání 

 

 „Eurosport jako příklad transnacionálního panevropského kanálu, je jedním 

z příkladů úspěšného zavedení nového technologického systému – satelitního 

televizního kanálu, který je vysílán napříč hranicemi evropských států.“39 

 

 Transnacionální televizní vysílání, je vysílání, které je provozováno napříč 

regiony (státy, kontinenty). Rozvoj institucí, které  takové vysílání provozují, závisí 

podle Chalabyho především na regionální kulturní a lingvistické homogenitě. Příkladem 

                                                 
38 COLLINS, R. Media and Identity in Contemporary Europe: Consequences of Global Convergence. 1. 
vydání. New York: Bristol: Intellect Books, 2002. 174 s. ISBN 1-84150-044-5. s. 3-45. 
 
39 COLLINS, R. From Satellite to Single Market: new communication technology and European Public 
Service television. 1. vydání. New York: Routledge, 1998. 297 s. ISBN 0-415-17970-X. s. 207. 
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může být africký kontinent, kde rozmachu transnacionálních televizních kanálů brání 

především lingvistická a kulturní hranice. Střední východ a Latinská Amerika jsou 

naopak podle studií Chalabyho kulturně a lingvisticky nejvíce homogenními regiony. 

„Evropa je mozaikou kultur, jazyků a životních stylů, demonstruje, jak nemusí kulturní 

diverzita nutně bránit v rozvoji transnacionálních televizních stanic. Nicméně 

představuje určitý limit pro jejich politický a kulturní dopad.40 

 

 Chalaby dále dodává, že mezinárodní satelitní televizní kanály (představitelé 

transnacionálního vysílání) lze považovat za deteritorializační kulturní výtvory. To 

znamená, že například jejich pokrytí, program či produkční schémata, mohou efektivně 

zpřetrhat vazby mezi určitým místem či prostředím a televizní stanicí, která sídlí 

v jiném regionu. Transnacionální kanály Chalaby dělí na 2 typy, a to podle jejich rozpětí 

– na multiteritoriálních a globální. Multiteritoriální kanály mohou výrazně měnit 

tradiční spojení mezi národními teritorii a televizními vysíláními. Jejich programy jsou 

také méně časově specifické – narozdíl od pozemního vysílání. Programová struktura 

národních televizních stanic je založena na vysílacím čase, který odpovídá aktuálnímu 

času časového pásma daného teritoria. Dále záleží na vysílání žánrů vhodných pro jasně 

definované okamžiky, jakým je například prime time (prime time je podle definice 

Reifové časový úsek programového schématu, který je charakterizován nejvyšší 

sledovaností, cena reklamního času je zde nejvyšší, součástí hlavního vysílacího času 

jsou všechny pořady vysílané v tomto intervalu a v případě televizního vysílání bývá                

za prime time považován čas 19.00-23.00, resp. 19.00-22.0041). Globální vysilatelé 

adaptují svá programová schémata na lokální časy jednotlivých území, ale jejich 

programy jsou primárně orientované na 24 hodinové kontinuální vysílání, které 

zahrnuje zpravodajství, sport, dokumenty či hudební klipy. Tento proces je obzvláště 

zřejmý v globálních sítích televizního zpravodajství, jako jsou stanice BBC World                  

a CNN, kteří vyvinuli systém umožňující poskytovat zpravodajství o mezinárodních 

událostech nepřetržitě po celém světě. Transnacionální televizní stanice však nejsou 

                                                 
40 CHALABY, J. K. Transnational Television Worldwide: Towards a New Media Order.  1. vydání. New 
York: I.B. Tauris, 2005. 264 s. ISBN 1-85043-548-0. s. 6. 
 
41 REIFOVÁ, I. Slovník mediální komunikace. 1. vydání. Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178-926-
7. s. 191. 
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zcela oproštěny od zeměpisných překážek, jelikož většina musí  na lokálních mediálních 

trzích dodržovat jejich národní a regionální předpisy.42   

 

3.1.1 Historie transnacionálního specializovaného v ysílání v Evrop ě 

a příčiny jeho úsp ěchu 

 

 Historii transnacionální televize lze rozdělit do dvou period, počínaje 

průkopnickými roky po celou dobu osmdesátých let a technologickému vývoji 

kabelového a satelitního vysílání v devadesátých letech. Počátkem osmdesátých let 

mezinárodní televizní kanály čelily zdánlivě nepřekonatelným technologickým, 

ekonomickým a programovým problémům. Satelitní technologie byly teprve na samém 

počátku rozvoje, ke kabelovým sítím bylo připojeno příliš málo domácností a ty,                   

ke kterým měli diváci přístup, byly nepřizpůsobené jejich vkusu. Možností bylo 

stáhnout je z vysílacích okruhů nebo prodat novým investorům a moci tak vstoupit                 

na mediální trh se stejným formátem a jiným názvem. Satelitní technologie se zdála být 

novým zajímavým médiem, které by mohlo poskytnout příležitost k šíření toho 

nejlepšího z evropských televizních kanálů co nejširšímu evropskému publiku. 

Postavení veřejnoprávních poskytovatelů bylo ohroženo, panovaly obavy                              

ze skutečnosti, že by nové technologie umožnily komerčním vysilatelům přepsání 

dosavadních technologických a průmyslových standardů.  

 

 Rodící se nový sektor mediálního průmyslu byl konfrontován s řadou problémů, 

které zahrnovaly nedostatečně výkonné satelitní vysílání, drahá domácí odběrová 

zařízení, neochotu vládních institucí poskytnout přístup na svůj trh a vůbec slabý a příliš 

malý trh. Tento trh nemohl přilákat dostatečný přísun inzerentů a s tím spojené pokrytí 

nákladů na provoz. Další problémy se týkaly samotných programů, jejich plánování, 

marketingu, prezentace, či lingvistické stránky věci – tedy překladů do vícejazyčných 

televizních služeb. Vyhlídky nadnárodního mediálního televizního průmyslu se zlepšily 

až v polovině devadesátých let. Zde můžeme hledat také první příčiny úspěchu rozvoje 

transnacionálního vysílání, které ve své publikaci zmiňuje Chalaby. Rychlý vývoj počtu 

domácností, které získaly přístup k satelitní a kabelové televizi znamenal rozšíření 

                                                 
42 CHALABY, J. K. Transnational Television Worldwide: Towards a New Media Order.  1. vydání. New 
York: I.B. Tauris, 2005. 264 s. ISBN 1-85043-548-0. s. 8. 
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satelitních televizních kanálů, na čemž měl podíl i kolaps komunistických totalitních 

režimů ve střední a východní Evropě. Nic tedy nebránilo otevření nových trhů směrem 

na východ Evropy. Komunikační satelity se staly výkonnějšími, byly schopné pojmout 

více kanálů a doručovaly signál přímo k divákům, čímž se staly předzvěstí éry vysílání 

„direct-to-home“ (DTH). Co se týče technologie DTH, nadnárodní televizní kanály 

profitovaly z jejího vývoje především v devadesátých letech. Družice Astra 1A, 

spuštěná v prosinci 1988, byla prvním dostatečně výkonným satelitem na to, aby 

umožnila příjem domácnostem s menšími satelitními talířemi a levnějším technickým 

vybavením. DTH otevřelo nové tržní příležitosti pro satelitní kanály ve státech, které 

nebyly dostatečně pokryty kabelovým připojením – nejvíce v jižní, střední a východní 

Evropě. Poskytlo také přístup k většímu spektru kanálů v oblastech s kabelovým 

připojením, stávající možnost výběru kabelových sítí se rozšířila o výběr satelitních 

platforem. Úspěch DTH rostl daleko rychleji než v případě kabelového připojení                  

od roku 1988. V roce 1999 dosahoval 35 procent všech domácností, v roce 2001 to již 

bylo 39 procent. Digitalizace kabelových a satelitních platforem v 90. letech vedla 

k otevření prostoru pro transnacionální televizní stanice, které byly nejčastěji                     

pod vedením kabelových operátorů. Došlo k odstranění přetrvávajících územních 

překážek v mezinárodním přenosu televizního signálu a mohlo tedy dojít k uspokojení 

potřeb multinacionálního publika, nejčastěji formou lokalizace – přizpůsobení své 

mezinárodní tvorby evropské diverzitě – poskytování mnohojazyčných služeb či 

vkládání lokálních obsahů do mezinárodního programu.43 

 

 „Komprese signálu spojená s možností přenášet signál satelity uvolnila tolik 

potřebné místo v sítích, které mohly nabídnout daleko rozmanitější nabídku kanálů 

příjemcům. Výsledkem byla skutečnost, že kabeloví a satelitní operátoři již nemuseli 

transnacionální televizní kanály vytlačovat ze svých platforem. Další výhodou kompresí 

bylo to, že se mohlo mnoho dalších kanálů vejít do transpondérů komunikačních družic, 

čímž se snížily náklady na mezinárodní přenos až šestinásobně.“44 Následující tabulka 

dokazuje, že televizní stanice Eurosport si držela první místo ve full-time distribuci 

v rámci šestnácti panevropských televizních stanic v letech 1997-2002. To dokazuje 

                                                 
43 CHALABY, J. K. Transnational Television Worldwide: Towards a New Media Order.  1. vydání. New 
York: I.B. Tauris, 2005. 264 s. ISBN 1-85043-548-0. s. 46-53. 
 
44 CHALABY, J. K. Transnational Television Worldwide: Towards a New Media Order.  1. vydání. New 
York: I.B. Tauris, 2005. 264 s. ISBN 1-85043-548-0. s. 50. 
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vysokou míru úspěšnosti specializovaného sportovního vysílání mezi ostatními 

televizními kanály.  

 

Název stanice 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Arte - 78,9 61,9 61,9 65 65 
BBC Prime - - - 8,2 10,5 10,8 
BBC World 25,1 33,1 39,3 45,5 49,4 56,4 
Bloomberg - 27,7 10,3 24,6 30,1 37,6 
Cartoon Network - - - 21 28,6 26,9 
CNBC Europe 12,6 21 26,7 32,9 40,2 41,9 
CNN International 58,9 67,8 68,8 73,2 81 84,7 
Discovery 7 16,3 20,4 26,7 31,4 32,9 
Euronews 30,4 34,3 34,9 34 44 48,9 
Eurosport 71,9 75,6 80,6 88,3 93 95,3 
Fox Kids - - 15,4 23,1 25 31 
MTV 44 58,8 79,1 83,6 94,2 92,8 
National Geographic 4 14,9 15,3 19,2 22,9 26,9 
Sky News - - 38,9 18,6 22,7 24 
TV5 45,5 55,7 57,6 66,1 68 71,4 
VH1 - - 20,3 23,1 19,1 18,5 
ostatní 33,3 44 40,7 39,1 45,3 47,8 
 

Tabulka č. 1: Přehled full-time distribuce šestnácti nejsledovanějších panevropských 

specializovaných televizních stanic v letech 1997-2002 (v milionech domácností)45 

 

 Problémy transnacionálních televizních kanálů spočívaly naopak v navýšení 

limitů panevropského reklamního trhu. Satelitní televize postrádala měřitelné publikum, 

které by mělo za úkol přilákat inzerenty a tím přesunout část svého rozpočtu                          

na nadnárodní televize. Nízký počet nadnárodních společností, které by mohly mít 

zájem o provoz mezinárodní kampaně, způsobil přenos odpovědnosti za marketing                   

a reklamních rozpočtů na jejich lokální pobočky. Kabeloví operátoři pozměnili své 

obchodní modely a trendem se stal přesun z nabídky mezinárodních kanálů na nabídku 

národních kanálů. Analytici mediálního průmyslu se pak shodli na tom, že nadnárodní 

satelitní televize mají malou šanci na úspěch na evropském kontinentu. Byli skeptičtí 

v době, kdy 1. ledna 1993 spustili členové EBU zpravodajský televizní kanál Euronews 

                                                 
45 CHALABY, J. K. Transnational Television Worldwide: Towards a New Media Order.  1. vydání. New 
York: I.B. Tauris, 2005. 264 s. ISBN 1-85043-548-0. s. 51. 
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a dále předpovídali konec transnacionálnímu televiznímu vysílání nejpozději do roku 

1998. „Po 20 letech existence satelitní televize zůstal evropský trh roztříštěný a pod 

dominancí národních vysilatelů. Až do devadesátých let 20. století vypadal výhled 

nadnárodních kanálů bezútěšně. Přes tyto negativně vyznívající předpovědi se však 

podařilo nadnárodnímu vysílání přežít, dokonce i prosperovat na konkurenčním 

evropském trhu. Panevropské televizní kanály (s výjimkou BBC World a Euronews) 

zavedly lokalizaci inzerce, která umožnila vkládat do vysílání reklamní spoty specifické 

pro dané teritorium či skupinu (například německy mluvící země). Inzerenti si nyní 

mohou zakoupit lokální kampaň a inzerovat v jednom státě, rozhodnout se pro 

mezinárodní kampaň a určit si skupinu teritorií, či zakoupit celou panevropskou 

kampaň.46 

 

 V roce 2001 dosáhl počet domácností připojených ke kabelovému a satelitnímu 

vysílání 75,7 milionů v rámci Evropské unie, což reprezentovalo 51,7 procent všech 

domácností, kde byl k dispozici televizní přijímač. Ve stejném roce přibylo dalších 31,3 

milionů domácností k tomuto počtu – díky dopadu kolapsů komunistických režimů                  

ve střední a východní Evropě, celkový počet 107 milionů domácností reprezentoval 

zčtyřnásobení počtu v porovnání s daty z roku 1991, kdy bylo připojeno celkem 25,1 

milionů domovů. 47 

 

 V současné době existuje více než 100 panregionálních kanálů po celé Evropě. 

Tyto kanály se specializují na žánry od dokumentů po teleshopping. K největším 

prominentům pak patří BBC World, CNN International, Sky News a Euronews – 24-

hodinové zpravodajské kanály; CNBC, finanční zpravodajský kanál americké sítě NBC 

a Dow Jones; Eurosport – sportovní kanál kontrolovaný francouzskou komerční televizí 

TF1; Mezzo – hudební kanál zaměřený na klasickou hudbu, který provozuje Lagard’ere 

Media; National Geographic – dokumentární speciál; TV5 – společný projekt 

                                                 
46 CHALABY, J. K. Transnational Television Worldwide: Towards a New Media Order.  1. vydání. New 
York: I.B. Tauris, 2005. 264 s. ISBN 1-85043-548-0. s. 46-53. 
 
47 CHALABY, J. K. Transnational Television Worldwide: Towards a New Media Order.  1. vydání. New 
York: I.B. Tauris, 2005. 264 s. ISBN 1-85043-548-0. s. 50. 
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frankofonního veřejnoprávního vysílání z Evropy a Quebeku; a VH1 – projekt hudební 

televize Viacomu.48 

 

3.1.2 Sportovní specializované televizní stanice ve  světě 

 

 Sportovní televizní kanály již v současné době svým působením pokrývají 

většinu světových kabelových či satelitních sítích televizního vysílání. V této 

podkapitole bych se stručně věnoval okolnostem vzniku těch nejvýznamnějších 

specializovaných sportovních kanálů. 

 

 Za jednu z prvních regionálních sportovních televizních sítí na světě lze 

považovat MSG Network (Madison Square Garden), jež byla spuštěna již v roce 1969. 

Dnes je zaměřena na newyorské sportovní týmy. 

  

 Další světově známou televizní sítí byla SportsChannel, která zahájila vysílání 

v roce 1976. Se změnou vlastníka v roce 1983 následovala i změna jména na Prime 

Network. V roce 1996 došlo k akvizici společností News Corporation a stanice změnila 

jméno na Fox Sports Net (podle mateřské skupiny Fox Broadcasting Company), které 

stanice používá dodnes. V současnosti je vysílání rozděleno do devatenácti regionálních 

amerických sítí a disponuje dvěma sesterskými kanály – SportsChannel a Prime 

Network. Dalšími počiny skupiny Fox jsou kanály specializované na fotbal v USA – 

Fox Soccer (1997) a Fox Soccer Plus (2010). 

 

 Největším konkurentem pro Fox Sports Net byla sportovní televizní síť ESPN. 

Založili ji Bill Rasmussen, jeho syn Scott a společník Ed Eagan. Tato kabelová televizní 

sportovní síť byla poprvé spuštěna dne 7. září roku 1979. ESPN svým pořadem 

SportsCenter, který se představil také v roce 1979, definovala nový žánr sportovního 

zpravodajství. Program SportsCenter dodnes nabízí blok aktuálních informací ze sportu, 

živé reportáže či hloubkové analýzy sportovních klání od uznávaných sportovních 

žurnalistů. V roce 1983 ESPN nabídla mezinárodní distribuci svého vysílání (ESPN 

                                                 
48 CHALABY, Jean. K.  Deconstruction the transnational: a typology of cross-border television channels 
in Europe. New Media Society [online], 2005, č. 7 [cit. 2010-10-15]. Dostupné z www 
<http://nms.sagepub.com/content/7/2/155>. DOI: 10.1177/1461444805050744. s. 164. 
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International). Následující rok byla prodána dvěma společnostem – 

osmdesátiprocentním majitelem se stala ABC Inc., společnost patřící pod The Walt 

Disney Company a dvacetiprocentním vlastníkem The Hearst Corporation. V současné 

době disponuje ESPN osmi sesterskými kanály (ESPN2, ESPN3, ESPNews, ESPNU, 

ESPN Classic, ESPN Plus, ESPN on ABC, Longhorn Network) a pokrývá svým 

vysíláním 200 zemí světa na všech sedmi kontinentech (46 sítí v 16 světových 

jazycích). U ESPN je patrný mediální franšízing, jelikož v roce 1992 spustila i vlastní 

síť rozhlasových sportovních stanic, v roce 1995 spustila své vlastní internetové stránky 

a v roce 1998 začal vycházet tištěný čtrnáctideník ESPN The Magazine. ESPN dále 

poskytuje internetové vysílání, publikuje vlastní knihy, poskytuje zpravodajský obsah 

přes mobilní telefony, vydává vlastní CD, DVD a videohry. Obchodní značku ESPN již 

používá i síť restaurací či obchodů se sportovní tématikou. ESPN uděluje každoročně 

vlastní sportovní ocenění ESPY Awards a je organizátorem letních i zimních závodů 

v extrémních sportech – X Games. 49 

 

 Jako další zástupce sportovních kanálů v USA lze uvést Versus (1995, 2. ledna 

2012 bude přejmenována na NBC Sports Network – podle vlastníka NBC), Golf 

Channel (1995), Speed (1996, orientován na automobilové závody), Comcast SportsNet 

(1997), CBS Sports Network (2002), Tennis Channel (2003), GOL TV (2003), Mid-

Atlantic Sports Network (2005), Big Ten Network (2007), čtveřice kanálů vlastněných       

a provozovaných národními asociacemi čtyř nejsledovanějších sportů - MLB Network, 

NFL Network, NHL Network, NBA TV. 

 

 V ostatních státech světa se objevují regionální sportovní stanice (např. Střední 

Východ – Abu Dhabi Sports Channel, Al Jazeera Sports; Kanada – The Score 

Television Network, Sportsnet, The Sports Network; Jihoafrická republika – 

SuperSport; Thajsko – True Sport; Izrael – Sport 5; atd.) a široká síť transnacionálních 

sportovních televizních stanic – mutace ESPN, Fox Sports či Eurosportu. 

 

 V Evropě byl dne 25. března 1990 jako první sportovní kanál spuštěn The Sports 

Channel ve Velké Británii. Ten byl součástí British Satellite Broadcasting, 2. listopadu 

                                                 
49 ESPN Fact Sheet [online]. Datum publikace 10.1.2010, [cit. 2011-12-02]. Dostupné z www 
<http://espnmediazone3.com/wpmu/blog/2010/01/espn-fact-sheet/>. 
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1990 bylo však oznámeno sloučení BSB a Sky Television. 20. dubna 1991 je tato 

stanice spuštěna pod názvem Sky Sports, tento název je platný dodnes. Sesterskými 

sportovními kanály jsou At the Races a Sky Sports News.50 

 

 Jako jeden z prvních evropských sportovních kanálů byl dne 1. ledna 1993 

spuštěn kanál DSF (Deutsche Sportfernsehen). Vzešel z německé televizní stanice Tele 

5, která ukončila své působení 31. prosince 1992. Majitelem DSF byl koncern 

Kirchmedia, který patří Leo Kirchovi – německému producentovi a obchodníku 

s distribučními právy. K holdingu Kirchmedia patřily v té době i stanice SAT 1, PRO 7, 

Kabel 1 a zpravodajská stanice N24.51 V současné době je vlastníkem společnost 

Constantin Medien AG a 10. dubna 2010 se DSF přejmenovala na stanici Sport1. 

Sport1 je šířena vysíláním kabelovým, satelitním a prostřednictvím protokolu 

digitálního vysílání IPTV v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Lichtenštejnsku.52 

 

 Ve Francii byla dne 31. srpna 1998 spuštěna sportovní placená stanice Canal+ 

Sport, která je sesterskou stanicí Canal+ a vzešla z čtvrtého programu Canal+ Vert. 

Spuštění sportovního kanálu předcházel vznik digitální satelitní platformy 

CanalSatellite, která umožnila rozšířit nabídku televizního vysílání o tři sesterské 

programy. Od září roku 2005 je Canal+ Sport součástí francouzského digitálního 

pozemního vysílání a je tak k dispozici zdarma. Skupině Canal+ Group se podařilo 

uspět i v Belgii, Lucembursku a Nizozemsku, Skandinávii, Polsku a Španělsku. 

V současnosti je však většina z těchto mutací prodána a došlo i k přejmenování.53 

 

 V Itálli byla 1. února roku 1999 spuštěna sportovní stanice Rai Sport Satellite, 

která měla sloužit jako sportovní specializovaný kanál sítě RAI – vlastněné státem. 

                                                 
50 BSkyB Corporate Timeline [online]. Datum publikace 2011, [cit. 2011-12-02]. Dostupné z www 
<http://corporate.sky.com/about_sky/timeline.htm>. 
 
51 PROKOP, D. Boj o média: Dějiny nového kritického myšlení o médiích. 1. české vydání. Praha: 
Karolinum, 2005. 409 s. ISBN 80-246-0618-6. s. 334 
 
52 Sport1/Unternehmen [online]. Datum publikace 9.3.2011, [cit. 2011-12-05], Dostupné z www 
<www.sport1.de/de/sport1/unternehmen/sportsender.html>. 
 
 
53 L’histoire du Groupe CANAL+ de 1983 á nos jours [online]. Datum publikace 2009, [cit. 2011-12-06]. 
Dostupné z www <http://www.canalplusgroup.com/pid163.htm>. 
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V roce 2010 byl přejmenovaný na Rai Sport 1 a ve stejném roce vznikl sesterský kanál 

Rai Sport 2. Od roku 2004 v Itálii konkuruje Rai Sportu 1 stanice Sportitalia se 

sesterskými kanály Sportitalia 2 (2005) a Sportitalia 24 (2010). 

 

 Z ostatních evropských sportovních televizních stanic lze jmenovat například 

nizozemský transnacionální sportovní kanál specializovaný na extrémní sporty – 

Extreme Sport Channel, norský SportN, polské TVP Sport a Polsat Sport, katalánský 

Esport3, španělský Teledeporte, portugalský Sport TV, irský Setanta Sports, řecké OTE 

Sport a Nova Sports a rumunský Sport.ro. 

 

 V Česku byla jako první sportovní specializovaný kanál spuštěna dne 1. dubna 

2002 stanice Galaxie Sport (vlastněna skupinou CET 21/CME).54 Čeští diváci tak měli 

možnost zhlédnout přímé přenosy a záznamy ze zápasů prestižních fotbalových a 

hokejových světových lig, tenisové a basketbalové zápasy, automobilové závody atd. 

Byl vysílán prostřednictvím kabelových operátorů a na dvou satelitech. Dne 4. října 

2008 došlo k ukončení vysílání Galaxie a přechod na nový sportovní kanál televize 

Nova – Nova Sport, který vysílá dodnes. V dubnu roku 2007 se objevila v Česku další 

sportovní stanice, byla to česká mutace kanálu Sport 1. Ten vzniknul v roce 2000 

v Maďarsku a v současnosti je k dispozici v Česku, na Slovensku, v Rumunsku a 

v Maďarsku. 55 

 

 Dne 10. února 2006 bylo v 9:00 spuštěno vysílání sportovního specializovaného 

kanálu České televize – ČT4 (v té době ČT4 Sport). Vysílání začalo přímými přenosy 

ze zimních olympijských her konaných v italském Turíně. Česká televize tak získala 

možnost pozměnit programovou skladbu svého kanálu ČT2, který do té doby sloužil 

k vysílání přenosů z důležitých sportovních  klání, závodů a turnajů konaných                      

na českém území i v zahraničí, přičemž nebyl na sport jednoznačně orientován. Mimo 

tradičně divácky atraktivních sportů (fotbal, hokej, basketbal, tenis atd.) získaly své 

místo ve vysílání také méně sledované sporty, jako např. šachy, dostihový sport, 

outdoorový sport, motosport. ČT4 věnuje prostor také regionální úrovni v rámci 

českého sportu. 

                                                 
54 Novinky na Galaxii sport [online]. Datum publikace 3.10.2003, [cit. 2011-12-06]. Dostupné z www 
<http://www.satcentrum.cz/clanky/5587/novinky-na-galaxii-sport/>. 
55  
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4 Eurosport na evropském mediálním trhu 

4.1 První p ředstavy o Eurosportu 

 

 Evropská vysílací unie EBU, jako organizace, která měla již od počátků své 

existence za úkol propojovat televizním a rozhlasovým vysíláním evropské státy, 

vznikla v roce 1950. EBU byla založena 23 vysílacími společnostmi z Evropy                         

a Středomoří. Tato organizace byla založena jako vyvážení Mezinárodní organizace pro 

rozhlas a televizi (OIRT), pod kterou patřily státy ze střední a východní Evropy.  

Prvním transnacionálním počinem EBU byla organizace přímého přenosu z korunovace 

královny Alžběty II. v červnu roku 1953. V roce 1956 bylo ustaveno Centrum projektu 

výměny programů Eurovision ve švýcarském Luganu, kde se také ve stejném roce konal 

první ročník dnes velmi divácky populární zpěvecké soutěže Eurovision Song Contest. 

V roce 1958 začaly první experimenty s výměnou zpravodajství, které vyvrcholily 

v denní výměnu zpráv v roce 1961 (evropský a světový zpravodajský materiál procházel 

výměnou mezi jednotlivými členy i nečleny EBU, v roce 1993 tuto výměnu nahradil 

zpravodajský kanál Euronews). EBU v současné době nabízí celkem více než 100 tisíc 

hodin vysílání, dále 15 tisíc odvysílaných hodin kulturních a sportovních událostí ročně 

a 30 tisíc vyměněných zpráv (údaje z roku 2002). EBU je organizací, která zaměstnává 

296 lidí a má 75 členských organizací (veřejnoprávní televizní a rozhlasoví vysílatelé) 

z 56 zemí po celé Evropě. Navíc disponuje 43 přidruženými členy z celého světa 56 

 

 V 80. letech gradoval technologický vývoj satelitního televizního vysílání                  

a spouštění prvních služeb. EBU poprvé uvažovala o spuštění tematického sportovního 

kanálu v roce 1981, kdy Jean-Pierre Julien (jeden z představitelů EBU) navrhnul 

ustavení sportovního formátu pro Eurikon. „Po rozhodnutí zavést kanál Europa jako 

kanál se smíšenou programovou skladbou, pověřila rada pro administrativu EBU svůj 

                                                 
56 GRIPSRUD, J.  Television and the European Public Sphere. European Journal of Communication 
[online], 2007, č. 22 [cit. 2010-10-28]. Dostupné z www <http://ejc.sagepub.com/content/22/4/479>  
DOI: 10.1177/0267323107083064. s 485. 
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pracovní tým tím, aby provedl inspekci a zvážil, zdali má být v Evropě zaveden také 

sportovní televizní kanál.“57 V roce 1986 tento pracovní tým podle Collinse pozitivně 

doporučil spuštění sportovního kanálu, který by umožnil evropským veřejnoprávním 

vysílatelům lépe využívat již nabytých vysílacích práv a jednotlivými členy formovat 

nové vztahy a možnosti spolupráce s mezinárodními sportovními federacemi. To by 

zaručilo EBU budoucnost v oblasti sportu a možnost předejít jakékoliv iniciativě 

konkurence k zavedení podobných služeb.  

 

 Dne 2. listopadu roku 1982 se konalo v německém Baden-Badenu finální setkání 

operační skupiny Eurikonu58, přičemž hlavní otázky byly směřovány k programové 

skladbě tohoto experimentálního projektu. Diskuze se vedla o tom, zdali má být 

programová skladba nového kanálu smíšená či tematicky specializovaná a v případě 

specializace kanálu zdali se má týkat sportu či zpravodajství. Všechny poznatky 

z diskuzí byly zapracovány. V listopadu 1982 začalo pětitýdenní experimentální 

vysílání a v roce 1985 mohly na základě těchto experimentů vzniknout kanály Europa – 

smíšený televizní kanál, Eurosport – tematicky zaměřený na sport, zpravodajský kanál 

Euronews a televizní kanál ARTE, který byl specializován na kulturu. Satelitní 

sportovní kanál nabídl EBU možnost využívat v širší míře vysílací práva a vedl 

k přístupu k nejvýznamnějším sportovním událostem (které již tradičně nabízeli 

divákům jednotliví evropští veřejnoprávní vysílatelé). Krom toho, že se stal sportovní 

satelitní kanál atraktivnějším partnerem pro sportovní federace, příjmy z reklamy 

pomohly uhradit stále se zvyšující náklady na nákup sportovních práv. V roce 1986 

musel své působení ukončit kanál Europa kvůli existenčním problémům, EBU se 

nicméně postarala o rozvoj dvou dalších tematických kanálů – Eurosportu a Euronews. 

Úspěch komerčních tematických kanálů (v tomto případě sportovních a 

zpravodajských) a selhání smíšeného kanálu Europa vedly veřejnoprávní vysílatele 

k adaptaci tematických formátů nově vzniklých evropských kanálů. Ukázalo se také, že 

                                                 
57 COLLINS, R. From Satellite to Single Market: new communication technology and European Public 
Service television. 1. vydání. New York: Routledge, 1998. 297 s. ISBN 0-415-17970-X. s. 156. 
 
58 Eurikon - program satelitního televizního programu, jež byl spuštěn téhož roku jakožto pětitýdenní 
experimentální vysílání pomocí Eutelsatu – Evropská telekomunikační satelitní organizace a OTS – 
Orbitální testovací satelit; byl podporován rakouskou televizní stanicí ORF, italskou RAI, nizozemskou 
NOS, západoněmeckou ARD, britskou IBA 
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Eurosport nestál pouze na platformě Europy a že byl utvořen dostatečně velký prostor 

pro zrychlený vývoj specializovaného sportovního kanálu.59 

 

 Rozvoj specializovaných a placených televizních kanálů dal volný prostor 

k rozvoji mediálních korporátních součinností, kterých je dosaženo nadnárodním 

vlastnictvím a cross-marketingem. Tyto součinnosti operují ve více státech a mají 

většinou jedno středisko, ze kterého je chod řízen. V éře kabelové a satelitní televize 

jsou pak specializované sportovní kanály za přispění sportovního franšízingu (franšízing 

je pronajmutí obchodní značky a následné podnikání pod touto značkou) většinou 

vlastněny regionální kabelovou či satelitní sítí. Poskytovatelé kabelového a satelitního 

televizního vysílání s populárním obsahem v 80. letech svým působením 

několikanásobně rozšířili nabídku televizních stanic.60 

 

4.2 Samotný vznik Eurosportu 

 

 Specializovaný sportovní kanál Eurosport vznikl jako společná iniciativa 16 

členských organizací Evropské vysílací unie (viz tabulka č. 2) – konkrétně na základě 

smlouvy o sdružení. Tato smlouva byla uzavřena dne 5. května 1988, smlouvou bylo 

založeno „Eurosport consortium“ na dobu trvání deseti let od zahájení vysílání 

Eurosportu, a to výhradně k provozování nadnárodního sportovního družicového 

programu jako sdružení bez právní subjektivity.61 

 

 Osamostatnění Eurosportu od zániku programu Europa vedlo k potřebě nalézt 

obchodního partnera, který by projekt Eurosportu pomohl spolufinancovat. V roce 1987 

byli uvažováni tito partneři – Sky Channel, Super Channel, Visnews a holandská 

                                                 
59 COLLINS, R. From Satellite to Single Market: new communication technology and European Public 
Service television. 1. vydání. New York: Routledge, 1998. 297 s. ISBN 0-415-17970-X. s.118-156. 
60 WENNER, L. A. MediaSport. 2. vydání. New York: Routledge, 2000. 336 s. ISBN 0-415-14041-2. s. 
67. 
 
61 BOSÁK, J. Televizní kanál Eurosport a jeho místo ve spektru evropského satelitního vysílání. Praha: 
Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, 1994, 79 s., 10 s. příloh. Vedoucí diplomové práce neuveden. 
s. 19. 
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společnost Proclama. Hartova skupina62 v rámci EBU nakonec doporučila jako 

nejvhodnějšího kandidáta britskou společnost News International (britský vydavatel 

novin), vlastněnou skupinou News Corporation (mediálním magnátem Rupertem 

Murdochem).63 

 

 Kontrakty o partnerství byly podepsány EBU konsorciem a News International 

dne 23. prosince 1988, čímž se stanovilo společné vlastnictví kanálu Eurosport 

konsorciem EBU a News International. 

 

Zkratka Název televizní stanice Stát 
ORF  Österreichisher Rundfunk Rakousko 

BRT  
De Nederlandse Radio-en Televisie-uitzendingen in 
Belgie Belgie 

RTBF  Radio-Télévision Belge de la Communauté Francaise Belgie 
DR  Danmarks Radio Dánsko 
YLE  Oy Yleisradio Ab Finsko 
ERT  Elleniki Radiophonia-Tileorassi SA Řecko 
RUV  Rikisutvarpaid-Sjonvarp Island 
RTE  Radio Telefis Eireann Irsko 
RAI  Radiotelevisione Italiana Itálie 
NRK  Norsk rikskringkasting Norsko 
RTVE  Radiotelevisión Española  Španělsko 
SVT  Sveriges Television Ab Švédsko 
BBC  British Broadcasting Corporation Velká Británie 
SRG  Schweizerische Radio - und Fernsehgesellschaft Švýcarsko 
TF1  Télévision Francaise Francie 
A2  Antenne 2 Francie 

  

TF1 a A2 však následně partnerství opustily a připojily se tyto 4 televizní 
stanice: 

JRT  Jugoslovenska Radiotelevizjia Jugoslávie 
TRT  Turkiye Radyo-Televizyon Kurumu Turecko 
CYBC  Cyprus Broadcasting Corporation Kypr 
IBA  Israel Broadcasting Authority Izrael 
 

                                                 
62 „Skupina byla pojmenována po jejím předsedovi, Alanovi Hartovi z BBC. Hart byl kontrolorem na 
stanici BBC1 a v roce 1984 se stal speciálním asistentem generálního ředitele se speciální odpovědností 
za vztahy s EBU. Posléze se Hart stal kontrolorem mezinárodních vztahů v rámci BBC)“.  
COLLINS, R. From Satellite to Single Market: new communication technology and European Public 
Service television. 1. vydání. New York: Routledge, 1998. 297 s. ISBN 0-415-17970-X. s. 262. 
63 COLLINS, R. From Satellite to Single Market: new communication technology and European Public 
Service television. 1. vydání. New York: Routledge, 1998. 297 s. ISBN 0-415-17970-X. s. 159. 
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Tabulka č. 2: Přehled členů EBU v roce 1988 

 

 K této iniciativě se podle Collinse nemohly připojit stanice ZDF či ARD, ani 

žádná jiná německá televizní stanice, což bylo překvapivé vzhledem k postavení 

německých mediálních institucí na evropském mediálním trhu. Právní základ pro 

německé veřejné vysílání neumožňoval německým členům EBU podílet se                            

na komerčním projektu, jakým byl vznikající Eurosport. Ostatní členové se ke 

konsorciu připojili a německé spolkové země modifikovaly své zákony, které dosud 

zakazovaly participaci veřejnoprávního vysílání na komerčních transnacionálních 

televizních službách. Nová úprava vyžadovala jednomyslný souhlas příslušných orgánů 

všech šestnácti spolkových zemí, aby se mohly stanice ARD či ZDF podílet na tomto 

transnacionálním projektu.64 

 

 „Úkolem instituce News International, která měla za úkol projekt Eurosportu 

spolufinancovat, bylo minimalizovat 4-5 leté počáteční ztráty z projektu Eurikonu, 

členové EBU pak měli zajistit programová práva na kanál, což bylo výhodné pro obě 

strany.“ 65 Finanční struktura kontraktu umožnila EBU převést podstatnou část nákladů 

pokrývajících nákup sportovních vysílacích práv na daňové poplatníky – tato struktura 

byla přijata již počátkem roku 1988. Komplexnosti korporátní struktury bylo docíleno 

rozdělením Eurosportu do obchodní společnosti plně ve vlastnictví britského Sky 

Channel (Satellite Sports Sales) a produkční společností vlastněnou v 50% podílu 

konsorciem EBU a Sky Channel (Satellite Sports Services). Eurosport začal své přenosy 

vysílat dne 5. března šest hodin denně prostřednictvím satelitních sítí Astra a ECS 

v angličtině, němčině a nizozemštině. 75 až 80% programů tvořily pořady přímo                  

od členů EBU. Eurosport byl založen a působil ve spolupráci s provozovatelem 

komerčního vysílání – Sky Channel, který byl ve vlastnictví mediálního magnáta 

Ruperta Murdocha. 

 

 Důležitým bodem byl následně pro Eurosport nákup sportovních vysílacích práv, 

díky kterému je možné vysílat přenosy či záznamy z jednotlivých sportovních klání. 

                                                 
64 COLLINS, R. From Satellite to Single Market: new communication technology and European Public 
Service television. 1. vydání. New York: Routledge, 1998. 297 s. ISBN 0-415-17970-X. s. 263. 
 
65 COLLINS, R. From Satellite to Single Market: new communication technology and European Public 
Service television. 1. vydání. New York: Routledge, 1998. 297 s. ISBN 0-415-17970-X. s. 160. 
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„Vysílací práva ke sportovním událostem musí být odkupována od institucí, které je 

kontrolují – sportovní ligy, kluboví vlastníci, národní atletické asociace, mezinárodní 

olympijský výbor atd.“66 „Hlavním cílem EBU bylo uzavření nejdůležitějších smluv 

s Mezinárodní asociací atletických federací – IAAF, Mezinárodní federací fotbalových 

asociací – FIFA a Mezinárodním olympijským výborem.“ 67  

 

 

4.2.1 Rupert Murdoch 

 

 Rupert Murdoch je velmi důležitou postavou v historii televizní stanice 

Eurosport. Tento mediální průmyslník je v současnosti majitelem australské společnosti 

Cruden Investment, která vlastní více než 40 procent firmy News Corporation. News 

Corporation náleží 70 procent novin v Austrálii a 40 procent ve Velké Británii,                 

mezi které patří The Sun, The Times a News of the World – a mnoho dalších novin                

na celém světě, např. New York Post až. Koupě vydavatelských společností byly 

financovány Murdochem tím způsobem, že platil nejnižší dividendy ze zakoupených 

společností, zisky z nich nevyplácel a pracoval s tak vysokou mírou zadlužení. Jelikož 

zisky, kterých docílil na základě riskantního podnikání, nestačily ke splácení úvěrů, 

musel stále skupovat další upadající nakladatelství, přetvářet je na žurnalistiku 

bulvárního charakteru a sanovat je. Murdoch tak musel stále expandovat a rychle nabýt 

zisk, aby mohl zaplatit účty z jiných obchodů (tzv. systém „sněhové koule“). V roce 

1983 dosáhla Murdochova expanze až na televizní sektor. Ve Velké Británii koupil 

SATV (Satellite Television), která vysílala první satelitní televizní program typu DTH. 

SATV nebyla ještě programová společnost, ale vysilatel, který disponoval satelitem                

a vysílal po celé Evropě. Murdoch ho nazval Sky Television (Sky Channel). V roce 

1989 otevřel čtyři nové televizní satelitní DTH placené kanály: kanál zaměřený na pop 

music Sky One, dále zpravodajský kanál Sky News, filmový speciál Sky Movies                     

                                                 
66 WENNER, L. A. MediaSport. 2. vydání. New York: Routledge, 2000. 336 s. ISBN 0-415-14041-2. s. 
28. 
 
67 BOSÁK, J. Televizní kanál Eurosport a jeho místo ve spektru evropského satelitního vysílání. Praha: 
Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, 1994, 79 s., 10 s. příloh. Vedoucí diplomové práce neuveden. 
s. 21. 
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a Eurosport (poprvé se logo Eurosportu objevilo na obrazovkách 3.9.1989). U placené 

televize přes DTH se platil buď paušální poplatek, nebo speciální přístroj měřil dobu 

připojení a hlásil ji telefonicky počítačovému centru.68 To byl případ i Eurosportu, který 

bylo možno zachytit satelitním přijímačem, ale nebylo možné je instalovat bez souhlasu 

(smlouvy) s majitelem autorských práv). 

 

 „Z důvodu snahy o zvýšení sledovanosti pak Sky Television zavedl mezinárodní 

programové schéma, které spočívalo v zahrnutí pořadů vyrobených v Německu, Belgii     

a Nizozemsku do vysílání.“ 69 Chalaby dodává, že v roce 1987 už byla více než polovina 

programů Sky Television evropského původu. Přestože v následujícím roce mělo 

možnost sledovat kanál rekordních 15 milionů domácností po celé Evropě, Sky 

Television hromadila dluhy a mediální magnát byl donucen zvážit rapidní snížení jeho 

evropských ambic. V červnu roku 1988 Murdoch oznámil stažení Sky Television 

z Evropy a vrácení se na britský trh. 

 

 Murdoch začal koncem osmdesátých let konkurovat BSB (British Satellite 

Broadcasting), konsorciu složenému ze společností Granada, Pearson, Anglia 

Television, Virgin Records a Amstrad. Konkurentům nejvíce vadila skutečnost, že 

nabízel levnější satelitní antény nezbytné k příjmu satelitního televizního vysílání. 

Velká Británie byla poměrně málo propojena kabelovou televizí a levné přijímací 

antény byly rozhodující pro úspěch přímé satelitní sítě na trhu. V roce 1990 se Murdoch 

spojil s oslabenou BSB a vytvořily spolu televizní stanici BskyB.70 

 

4.3 Aféra Screensport 

 

 V historii Eurosportu se objevuje tzv. aféra Screensport, kterou lze označit             

za konkurenční boj sportovních televizních stanic Eurosport a Screensport. Ředitelství 

                                                 
68 PROKOP, D. Boj o média: Dějiny nového kritického myšlení o médiích. 1. české vydání. Praha: 
Karolinum, 2005. 409 s. ISBN 80-246-0618-6. s. 325. 
 
69 Chalaby, J. K. (2005): Transnational Television Worldwide: Towards a New Media Order. New York: 
I.B. Tauris, s. 45. 
 
70 PROKOP, D. Boj o média: Dějiny nového kritického myšlení o médiích. 1. české vydání. Praha: 
Karolinum, 2005. 409 s. ISBN 80-246-0618-6. s. 326. 
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pro hospodářskou soutěž Evropského hospodářského společenství (v literatuře značeno 

jako DG IV – pozn. autora), největší protivník EBU, je často popisováno jako nejsilnější 

sekce komise tehdejšího EHS. V době, kdy bylo DG IV pod vedením Sirem Leonem 

Brittanem (navrhnutého Velkou Británií), zahájilo Ředitelství pro hospodářskou soutěž 

několik útoků právě proti EBU. Nejznámější z takových útoků je pak stížnost podaná 

představiteli britské společnosti W.H. Smith Television. W.H. Smith Television byla 

hlavním investorem satelitního televizního sportovního kanálu Screensport, který byl 

koncem osmdesátých a počátkem devadesátých let 20. století jedním z hlavních 

konkurentů Eurosportu. V případě W.H. Smith Television začalo počátkem roku 1991 

DG IV vyšetřovat tento konkurenční boj jako porušení pravidel hospodářské soutěže 

v rámci evropského veřejnoprávního vysílání. W.H. Television argumentovala tím, že 

její sportovní kanál Screensport byl značně znevýhodněn. Uvedla, že její hlavní 

konkurent (satelitní sportovní televizní kanál Eurosport) užil výhod, které vycházely 

z privilegovaného vztahu s EBU a které byly Screensportu odepřeny. Na základě 

vyjádření W.H. Smith Television Eurosport profitoval z jeho přístupu ke sportovním 

právům, které EBU získala jménem svých členů. Tato práva byla přístupná výhradně 

buď Eurosportu, nebo mu byly poskytnuty za významně nižší cenu než ostatním 

konkurenčním službám (v tomto případě Screensportu).71 

 

 Komise této stížnosti vyhověla a usoudila, že smlouvy o společném podnikání 

Eurosportu v rámci EBU a všechna další související smluvní ustanovení porušují 

všeobecnou dohodu EHS. Dále odmítla argumenty EBU, které Eurosport považovaly  

za kanál s charakterem veřejné služby a užívání práv člena EBU jakožto 

veřejnoprávního kanálu. Ze šetření komise vyplynulo, že diváci mají tendence si 

Eurosport spojovat spíše s komerčním partnerem Sky, komise tedy odmítla tvrzení, že je 

Eurosport veřejnoprávní kanál. Rozsudkem byla ukončena smlouva o společném 

podnikání Eurosportu a vysílání bylo pozastaveno ve dnech 6.-22. května roku 1991 

(„vysílání bylo přerušeno a na obrazovce se místo sportovních utkání objevoval pouze 

nápis: Z důvodů, které jsou mimo naši působnost, nejsme schopni nabídnout další 

                                                 
71 COLLINS, R. From Satellite to Single Market: new communication technology and European Public 
Service television. 1. vydání. New York: Routledge, 1998. 297 s. ISBN 0-415-17970-X. s. 161. 
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program Eurosportu“72). Následně bylo vytvořeno nové partnerství mezi konsorciem 

Eurosportu a francouzským televizním kanálem TF1, přenosy byly opět zahájeny 

(úvodní smlouva mezi TF1 a Eurosportem byla uzavřena 9. května 1991 a konečná 

smlouva byla podepsána 18. prosince 1991).73 

 

 10. prosince 1991 podal Screensport další stížnost komisi EHS proti spojení TF1 

a Eurosportem. Dopisem ze 17. června 1992 však komise EHS informovala žalobce – 

Screensport, že jeho argumenty o porušení pravidel soutěže nejsou dostatečně průkazné 

a že TF1 není potenciálním konkurentem Eurosportu na mezinárodním trhu sportovních 

akcí. Nakonec komise EHS odmítla obvinění Screensportu z údajného zneužití 

monopolního postavení TF1 na francouzském trhu. Jako odpověď na odmítnutí stáhl 13. 

července 1992 Screensport svoji stížnost proti spojení Eurosportu a TF1. Screensport 

pouze oznámil, že bude pokračovat ve svém boji proti systému Eurovision. Důvodem 

další žaloby Screensportu v roce 1992 byly praktiky EBU v rámci systému výměny 

programů Eurovision při získávání dlouhodobých kontraktů. V této při byla úspěšná 

EBU. Komise EHS totiž udělila EBU výjimku podle článku 85(3) Římské smlouvy ze 

dne 11.6.1993. Díky této výjimce je umožněno členským organizacím EBU získávat 

společně práva na velké sportovní akce v rámci systému Eurovision i nadále. Za to se 

EBU zavázala udělit nečlenům EBU široký přístup k získaným právům na tyto akce 

v rámci sublicenčního schématu EBU.74  

 

 V lednu 1993 se Eurosport spojil s hlavním komerčním rivalem, tedy se 

Screensport Channel (v té době byl vlastněn ze 75 procent společností W.H. Television 

a z 25 procent ESPN, v té době dceřinou společností největší televizní americké 

televizní společnosti Capital Cities/ABC).75 

                                                 
72 BOSÁK, J. Televizní kanál Eurosport a jeho místo ve spektru evropského satelitního vysílání. Praha: 
Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, 1994, 79 s., 10 s. příloh. Vedoucí diplomové práce neuveden. 
s. 21. 
 
73 Collins, R (1998): From Satellite to Single Market: new communication technology and European 
Public Service television. New York: Routledge. s. 162. 
 
74 BOSÁK, J. Televizní kanál Eurosport a jeho místo ve spektru evropského satelitního vysílání. Praha: 
Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, 1994, 79 s., 10 s. příloh. Vedoucí diplomové práce neuveden. 
s. 23. 
 
75 Collins, R (1998): From Satellite to Single Market: new communication technology and European 
Public Service television. New York: Routledge. s. 162. 
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 Eurosport začal po sloučení se Screensportem poskytovat širší zpravodajství 

z kanadsko-americké NHL, záznamy z basketbalové NBA a fotbalové NFL, závody 

NASCAR a IndyCar, ubyly však tenisové turnaje. 

 

  Administrativní i vysílací centrum Eurosportu zůstalo v Paříži. Následně 

probíhala úspěšná jednání s velkými sponzory – Adidas, Puma, Nike, Isostar a 

Panasonic. Především díky smlouvám o dlouhodobé finanční podpoře sponzorů se 

podařilo odstartovat novou etapu existence.76 

 

4.4 Jazyková stránka Eurosportu 

 

 Na základě svého vyjádření z roku 1983 uznala komise pro hospodářskou soutěž 

EHS, že by jednotná monolingvistická televizní stanice v rámci Evropy neumožnila 

evropským divákům a vysilatelům podílet se plně na evropské televizní kultuře. 

Například Francie, Belgie a Švýcarsko navrhovaly francouzštinu jako společný vysílací 

jazyk. Podle komise by však tato a další podobné iniciativy potvrdily a posílily kulturní 

homogenitu. Taková homogenita není žádoucí, jelikož jazykové a rétorické rozdíly 

omezují šíření programů za hranice jejich kulturního a jazykového původu..77 

 

 Pokud mají být panevropské televizní programy úspěšné v jednotlivých zemích 

Evropy, pak většina programů vyžaduje přeložení do daného jazyka. Hlavními 

možnostmi překladu je pak dabování (v případě Eurosportu komentování v daném 

jazyce) a opatření pořadu titulky (pro sportovní televizní stanici nepřípustné, titulky by 

byly vhodné pouze při uvedení programu dokumentárního typu). „Eurosport pojal jako 

první pracovní jazyk angličtinu. Zavedení dalších vysílacích jazyků však bylo nutností. 

                                                 
76 BOSÁK, J. Televizní kanál Eurosport a jeho místo ve spektru evropského satelitního vysílání. Praha: 
Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, 1994, 79 s., 10 s. příloh. Vedoucí diplomové práce neuveden. 
s. 24-33. 
 
77 Collins, R (1998): From Satellite to Single Market: new communication technology and European 
Public Service television. New York: Routledge, s. 174. 
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Eurosportem byla vedena maximální snaha o francouzštinu  a němčinu, před přerušením 

vysílání v roce 1991 to byly angličtina, němčina, francouzština a nizozemština.“78 

 

 „Eurosport spustil lokalizované kanály ve Francii v roce 1998 a o rok později ve 

Velké Británii“.79 Oba trhy byly důležité pro inzerenty, ovšem potíže spočívaly 

v rozdílnosti zájmů jejich publik. Oblíbenost jednotlivých sportů se na všech mediálních 

trzích liší. Přestože sport, jakým je například fotbal, je oblíbený napříč celou Evropou, 

oblíbenost jednotlivých ligových fotbalových klubů zůstává vázána na jednotlivé státy. 

Stejně tak se přenosy ze skoků na lyžích či v severské kombinaci těší nízkému zájmu 

diváků v jižní části Evropy. Lokalizované kanály sdílí v rámci hlavního kanálu koncept, 

značku, část jejich programů, zdroje, infrastrukturu, týmovou práci, ale vyvíjejí se 

samostatně vzhledem ke svému danému prostředí. Zaměstnávají místní personál a řídí 

se pokyny místních regulačních orgánů. Lokální pracovní týmy mají výhodu v tom, že 

mají možnost vyměňovat si nápady, vědomosti a zkušenosti s týmy ostatními. Zatímco 

profitují z odborností celé sítě, síť profituje z jejich místních znalostí, čímž vzniká 

symbiotický vztah.  

 

 

4.5 Multimediální platformy Eurosportu 

 

4.5.1 Eurosport 

 
 V současné době je Eurosport nejsledovanějším kanálem mezi panevropskými 

televizními kanály (jedničkou se zatím stal každý rok od počátku vlastního vysílání). 

Dosahuje pokrytí 120 milionů domovů v 59 zemích Evropy. Vysílán je ve 20 různých 

jazycích, 95% diváků jej sleduje ve svém rodném jazyce. Kanál Eurosport 2 pokrývá 

zhruba 43 milionů domácností v 11 jazycích a 46 zemích. Eurosport nabízí ročně okolo 

                                                 
78 BOSÁK, J. Televizní kanál Eurosport a jeho místo ve spektru evropského satelitního vysílání. Praha: 
Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, 1994, 79 s., 10 s. příloh. Vedoucí diplomové práce neuveden. 
s. 34. 
 
79 CHALABY, J. K. Transnational Television Worldwide: Towards a New Media Order. 1. vydání. New 
York: I.B. Tauris, 2005. 264 s. ISBN 1-85043-548-0. 
 s. 56. 
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3 tisíc hodin živých přenosů z různých sportovních odvětví, jakými jsou fotbal, 

motorsport, tenis, cyklistika, zimní sporty a další. Klade důraz na svou vysokou 

odbornost, co se sportu týče, dále na vysokou kvalitativní úroveň komentářů                    

a inovativní technologie výroby.80  

 

 Eurosport věnuje největší pozornost olympijským hrám. Již v roce 1992 se 

zaměřil na barcelonské hry, programová struktura byla věnována po celou dobu této 

největší sportovní akce pouze hrám. Celou dobu provázela hry na kanálu Eurosport 

spousta premiérových přenosů, záznamů, zpravodajství i rozborů. Výjimkou byly pouze 

krátké zprávy z ostatních sportovních odvětví.81 Eurosport byl prvním televizním 

kanálem, který vysílal olympijské hry 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. 

 

4.5.2 Eurosport 2 

 
 Eurosport 2, druhý paralelní kanál, dosahuje sledovanosti zhruba 50 milionů 

domácností, je vysílán v 16 jazycích a 47 státech. Spolu s Eurosportem sdílí Eurosport 2 

pokrytí největších sportovních událostí. V případě překryvu dvou událostí je tedy 

možnost rozložit vysílání událostí na tyto dvě stanice. Eurosport 2 také nabízí přenosy    

a záznamy z méně známých či novogeneračních extrémních sportů, či magazíny vlastní 

výroby.82 

 

4.5.3 Eurosportnews 

 
 Eurosportnews je zpravodajský televizní kanál Eurosportu. Nabízí 

čtyřiadvacetihodinové zpravodajství o sportovních událostech konaných po celém světě, 

                                                 
80 Klíčová fakta o kanálu Eurosport [online]. Datum publikace neznámé, [cit. 2011-10-15]. Dostupné 
z www <http://www.eurosportcorporate.com/index.php?target=188>. 
 
81 BOSÁK, J. Televizní kanál Eurosport a jeho místo ve spektru evropského satelitního vysílání. Praha: 
Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, 1994, 79 s., 10 s. příloh. Vedoucí diplomové práce neuveden. 
s. 17. 
 
82 Klíčová fakta o kanálu Eurosport 2 [online]. Datum publikace neznámé, [cit. 2011-10-15]. Dostupné 
z www <http://www.eurosportcorporate.com/index.php?target=189>. 
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aktuální sportovní výsledky, videozpravodajství, zpravodajské bulletiny a zpravodajské 

pokrytí důležitých událostí, jako jsou mistrovství světa či olympijské hry. 

Eurosportnews je možno sledovat v 11,1 milionech domácností po celém světě, 

vysílaný je ve třech světových jazycích (angličtina, italština a ruština) a ve 23 státech 

světa, nevyjímaje Evropu, Asii a Austrálii. Kanál je možné sledovat online a přes 

mobilní zařízení.83 

 

4.5.4 Eurosport Events 

 
 Specializovaná divize skupiny Eurosport nazvaná Eurosport Events má 

v kompetenci organizaci, řízení a propagaci vybraných mezinárodních sportovních 

podniků. Podílí se tedy například na organizaci divácky velmi atraktivních závodů FIA 

WTCC – okruhový pohár cestovních vozů, rally speciálů Intercontinental Rally 

Challenge (IRC) a Rally Raid World Tour, CIK-FIA – mistrovství světa motokár či 

celosvětové tour poháru ve krasojezdectví na koni.84 

 

4.5.5 Eurosport.com 

 
 S osmi miliony unikátních návštěv měsíčně je síť jedenácti internetových 

serverů Eurosportu v desíti světových jazycích nejnavštěvovanější evropskou sítí se 

sportovní tématikou. Posledním počinem bylo spuštění serveru Eurosport Arabia, který 

zaručil přístup sportovním fanouškům k digitálním službám v arabštině a francouzštině 

na území střední, východní a severní Afriky. Eurosport byl prvním vysilatelem, který se 

pokusil o zformování inovativního transmediálního partnerství, když v květnu roku 

2007 podepsal smlouvu s internetovým gigantem, společností Yahoo!. Tento krok 

zaručil společně komunikované značky (tzv. co-branding) a bezkonkurenční pokrytí 

                                                 
83 Klíčová fakta o kanálu Eurosportnews [online]. Datum publikace neznámé, [cit. 2011-10-15]. Dostupné 
z www <http://www.eurosportcorporate.com/index.php?target=190>. 
 
84 Klíčová fakta o divizi Eurosport Events [online]. Datum publikace neznámé, [cit. 2011-10-15]. 
Dostupné z www <http://www.eurosportcorporate.com/index.php?target=273>. 
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sportovní zábavy na internetových stránkách Eurosportu ve Velké Británii, Německu, 

Španělsku a Itálii.85 

 

4.5.6 Eurosport HD 

 
 Eurosport se řídí, stejně jako ostatní televizní kanály po celém světě, trendem 

spouštění paralelních kanálů ve formátu HD (high definiton – vysoké rozlišení, formát 

poskytuje kvalitnější zvuk a obraz, poskytuje až pětinásobně lepší čirost obrazu než 

tradiční formát) a v květnu 2008 spatřil světlo světa televizní kanál Eurosport HD. Stal 

se prvním evropským sportovním kanálem, který v tomto formátu začal vysílat. 

Eurosport HD je vysílán ve 33 zemích, v 18 světových jazycích a přijímán v 5 

milionech domácností.86 

 

4.5.7 Eurosport Mobile 

 
 Eurosport Mobile nabízí mobilní internetové služby s kompletním sportovním 

zpravodajstvím, čerstvými výsledky a v rámci smluv s mobilními operátory po celé 

Evropě je možné sledovat i stream živého vysílání stanic Eurosport a Eurosport 2. 

Internetové služby a WAP jsou dostupné v 5 zemích a 5 světových jazycích, živý 

stream ve 13 zemích a 12 jazycích.87 

 

4.5.8 Eurosport Asia Pacific 

 
 Eurosport Asia Ltd. je dceřiná společnost plně vlastněná skupinou Eurosport. 

Dohlíží na všechny aktivity skupiny Eurosport v regionu Asie a Pacifiku, sídlo má 

                                                 
85 Klíčová fakta o serveru Eurosport.com [online]. Datum publikace neznámé, [cit. 2011-10-15]. 
Dostupné z www <http://www.eurosportcorporate.com/index.php?target=191>. 
 
86 Klíčová fakta o paralelním kanálu Eurosport HD [online]. Datum publikace neznámé, [cit. 2011-10-
15]. Dostupné z www <http://www.eurosportcorporate.com/index.php?target=193>. 
 
87 Klíčová fakta o platformě pro mobilní telefony Eurosport Mobile [online]. Datum publikace neznámé, 
[cit. 2011-10-15]. Dostupné z www <http://www.eurosportcorporate.com/index.php?target=192>. 
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v Hong Kongu. Produkuje a distribuuje kanály Eurosport a Eurosportnews, dále webové 

produkty a produkty pro mobilní zařízení v pacifickém regionu. Je také zodpovědná               

za prodej reklamy v tomto regionu.88 

 

 

4.6 Studie EMS 

 

 Studie EMS je studií pořádanou dvakrát ročně (zimní a letní část) nizozemskou 

společností Synovate Research Group, která se zabývá průzkumy trhu a veřejného 

mínění. Příkladem zkoumaných kategorií může být měření sledovanosti mezi horními 

20 procenty diváků na základě příjmů napříč celou Evropou.  

 

 V rámci studie z roku 2009 vyšlo najevo, že kanál Eurosport obhájil první místo 

mezi evropskými placenými televizními stanicemi ve sledovanosti (stejně jako 

v předešlých 14 letech), kdy své hlavní konkurenty, stanice BBC World News, CNN 

International, Euronews, porazil v procentuálních hodnotách denní, týdenní, měsíční                  

i roční sledovanosti. Skupina Eurosport Group také zaznamenala silný růst sledovanosti 

ve střední a východní Evropě. Stanice Eurosport a Eurosport 2 zaznamenaly významné 

zvýšení pokrytí v Rusku a Polsku, internetový server eurosport.com dosáhl nárůstu 7 

procent, co se týče návštěvnosti uživatelů z České republiky.  

 

 

                                                 
88 Klíčová fakta o dceřiné společnosti Eurosport Asia Pacific [online]. Datum publikace neznámé, [cit. 
2011-10-15]. Dostupné z www <http://www.eurosportcorporate.com/index.php?target=274>. 
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Graf. č. 1: Procentuální hodnoty sledovanosti 4 evropských placených televizních 

kanálů89 

 

 Stanice Eurosport a Eurosport 2 pak zaznamenaly úspěch i v ostatních 

kategoriích, které se týkají životního stylu a zájmů. Eurosport sklidil úspěch v podobě 

35% nárůstu v kategorii „Inovace a objevování“, kterou tvoří lidé sledující nejnovější 

trendy  a technologické novinky.  

 

                                                 
89 Tisková zpráva Eurosportu ze dne 14.5.2010, materiál poskytnutý PR oddělením českého Eurosportu 
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Graf č. 2.: Stoupající tendence Eurosportu – meziroční divácký nárůst (v tisících 

diváků)90 

 

 Skupina Eurosport Group rovněž zaznamenala dobrých výsledků v nejbohatších 

(nejvyšších) socioekonomických cílových skupinách diváků Oproti roku 2008 dosáhla 

nárůstu o více než 1%, což se dá v této sféře považovat za úspěch. Tyto výsledky pak 

byly posíleny úspěchem v meziročním diváckém nárůstu. Díky stoupající tendenci 

Eurosport předčil ostatní placené kanály. 

 

 Sledovanost české mutace Eurosportu nelze v současné době porovnávat 

s konkurencí. Podle poskytnutých informací nedisponuje z finančních důvodů český 

Eurosport žádným peoplemetrovým měřením.91 

 

4.7 Úspěch lokalizovaného Eurosportu na p říkladu jeho 
britské mutace 

 

 Mutace transnacionálního televizního kanálu v podobě tzv. opt-outu (označení 

pro osamostatnění člena v rámci určité sítě nebo služby) reprezentuje nejvyšší úroveň 

                                                 
90 Tisková zpráva Eurosportu ze dne 14.5.2010, materiál poskytnutý PR oddělením českého Eurosportu 
 
91 rozhovor s externím PR pracovníkem českého Eurosportu, 24.11.2011 
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lokalizace. V případě opt-outu se nejedná o pouhé lokální programování v rámci 

mezinárodního toku vysílání, ale o zahájení samostatného místního televizního kanálu, 

jehož operace a produkce jsou ryze regionální. Lokální zaměstnanci jsou najímáni 

k přizpůsobení mezinárodního obsahu a vytváření programu pro místní mediální trh. 

Opt-out také vyžaduje specifické marketingové investice, přičemž jedinými kanály 

v evropské síti, které se pro něj rozhodly, zůstávají Eurosport a MTV. 

  

 Eurosport byl vedoucím panevropským televizním kanálem v oblasti distribuce 

v 90. letech a byl velmi úspěšný na trzích střední a východní Evropy, obtížněji se však 

podle Chalabyho prosazoval na konkurenceschopnějších západoevropských trzích.                

Ke konci dekády zahájilo vysílání mnoho sportovně specializovaných televizních stanic 

a veřejnoprávní stanice s pozemním vysíláním signálu se rozhodly podstatně zvýšit 

jejich sportovní nabídku. V roce 1999 tedy zareagoval Eurosport spuštěním britské 

lokalizace (opt-outu). Britský Eurosport v současnosti zaměstnává více než 50 lidí a má 

své vlastní výrobní středisko v Langley v západním Londýně. Průzkumy trhu po roce 

2000 ukázaly, že britský Eurosport diváci považovali za opravdu ryze britský televizní 

kanál a Eurosport se tak začal opravdu propagovat – zahraniční reklamy byly zakázány 

a v logu britského opt-outu se objevila britská vlajka. Jeho největším úsilím je 

přizpůsobení se britskému trhu skrz vlastní programování. Produkuje své vlastní 

sportovní přehledy zpráv, které jsou vysílány čtyřikrát až pětkrát denně a jsou 

prezentovány dvěma moderátory. Bulletiny založené na vysílání ze studia tvoří hlavní 

odlišnost od originálního obsahu. V panevropské verzi jsou zprávy komentovány přes 

původní zvuk, protože obraz musí být současně uveden až ve 20 jazycích. Komentátoři 

ve studiu tak propůjčují britskému sportu lokalizovanou identitu. Britský Eurosport 

vysílá své vlastní reportéry na významné mezinárodní sportovní akce, aby přiblížil 

panevropské pokrytí události více britským divákům. V případě olympijských her 

v Sydney roku 2000 se desetičlenný tým reportérů několikrát denně dostal do vysílání, 

kdy během 24-hodinového vysílání z OH odvysílal profily britských atletů, speciální 

zpravodajství a magazíny, které v mezinárodní verzi Eurosportu k dispozici nebyly. 

Pokrytí téže mezinárodní sportovní události se může lišit v rámci evropské a britské 

verze Eurosportu v rámci výběru zápasu či sportovního klání. Obě verze mohou 

například do vysílání zařadit stejný ATP tenisový turnaj, ale vysílat rozdílné zápasy, 

které jsou nejvíce relevantní pro jejich diváky. Britský Eurosport začal také kupovat svá 

vlastní televizní práva. Evropský obsah nabízí mnoho sportů, jako je biatlon a klasické 
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lyžování. Tyto sporty však dosahují velmi nízkého zájmu britských diváků. V rámci 

zvýšení konkurenceschopnosti s domácími televizními stanicemi potřebovala britská 

verze zvýšit svou nabídku o tři nejoblíbenější britské sporty – fotbal, ragby a kriket. 

V důsledku toho například koupila práva na Rugby Heineken Cup v roce 1999.  

Investice Eurosportu ve Velké Británii dokazují, jak jsou silně konkurenční trhy 

neudržitelné pro panregionální kanály. V éře multikanálových platforem riskují 

transnacionální stanice možnost, že budou poraženi místními konkurenty, kteří kopírují 

jejich formát a mohou lépe uspokojit zájmy lokálního publika. Tento fenomén například 

donutil MTV kompletně upravit jeho mezinárodní strategii.92 

 

 

 

5 Česká mutace Eurosportu 

5.1 Historie české mutace 
 

 Začátky Eurosportu v České republice se datují od roku 1994, kdy se televizní 

společnost Kabel Plus Ostrava rozhodla vysílat českou verzi Eurosportu. Tato verze se 

v té době vysílala v analogové formě přes družici Kopernikus. Za pomoci bratislavské 

společnosti Elatec bylo vyvinuto jednoduché a funkční řešení. V hlavních přijímacích 

stanicích Kabel Plusu Ostrava přijímal český Eurosport z jedné pozice obraz a z druhé 

zvuk z družice Kopernikus. Původní zvuk se pak smíchával s českým komentářem                

ve speciálních jednotkách řízených pilotním tónem (minimalizace rušení jinými 

přístroji), který byl vysílán společně s komentářem. Šlo o překrytí anglického 

komentáře českým komentátorem a diváci slyšeli oba komentáře najednou. Kabel Plus 

uzavřel následně s Eurosportem smlouvu a toto řešení bylo provozováno až do roku 

1996, kdy se Eurosport díky vzrůstajícímu zájmu českého mediálního trhu rozhodl 

                                                 
92 CHALABY, Jean. K.  Transnational Television in Europe : The Role of Pan-European Channels. 
European Journal of Communication  [online]. 2002,  č. 17 [cit. 2010-12-12].  Dostupné z www 
<http://ejc.sagepub.com/content/17/2/183>. DOI: 10.1177/0267323102017002692. s. 194-195. 
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realizovat dokonalejší řešení, které je stejné i pro další národní verze (příjem vysílání 

z družice Eutelsat, synchronizace obrazu a jednotlivých národních zvuků). 93 

 

 Od 1. května 1998 pak Eurosport začal vysílat ze studia v Praze-Nuslích, v místě 

sídla kabelového televizního operátora UPC Czech Republic. S českým komentářem se 

diváci mohli setkat jen po dobu pár hodin denně (průměrně tři hodiny). Prostor pro 

český komentář byl značně limitující, a proto byly vybírány nejdůležitější sportovní 

události v nejpřitažlivějších časech. Český Eurosport se orientoval na velké turnaje nebo 

na sportovní události probíhající v hlavních večerních a víkendových časech.94 

 

 V roce 2005 se redakce českého Eurosportu přestěhovala do Sazka Areny 

(dnešní O2 Arena) v pražských Vysočanech. Zde již byly k dispozici dvě vybavené 

komentátorské kabiny. V prostorách Areny sídlí redakce dodnes. 

 

 1. ledna 2006 odstartovalo stoprocentní vysílání Eurosportu v češtině. Myšlenka 

kompletní české verze se rozvíjela pozvolně, původním záměrem vedení bylo pouze 

zpopularizování Eurosportu v České republice a na Slovensku díky českým 

komentářům. S rostoucím počtem domácností, které měly možnost Eurosport přijímat, 

vzrostl i podíl českého komentování na maximum.  

 

 Od 26. července 2009 začala společnost Eurosport SA oficiálně v České                       

a Slovenské republice zastupovat firma KPS MEDIA a.s., která byla již od počátku 

odpovědná za výrobu české verze kanálu Eurosport. Dále začala Eurosport a Eurosport 

2 oficiálně v České republice zastupovat.95 

 

Dne 1. srpna 2009 byl spuštěn druhý program Eurosportu pro střední a východní Evropu 

– Eurosport 2 Bundesliga. Anglickou verzi Eurosportu 2 s občasným českým 

komentářem mohli v té době sledovat zákazníci operátora Telefónica O2. Eurosport 2 

                                                 

93 KOIŠ, Juraj. Michal Šíma: Eurosport nemá problém vysílat i přenosy z České republiky [online]. 
Datum publikace 29.9.2009, [cit. 2011-11-15]. Dostupné z www <http://www.digizone.cz/clanky/michal-
sima-eurosport-nema-problem-vysilat/>. 

 
94 materiál poskytnutý redakcí české mutace Eurosportu 
 
95 Tisková zpráva Eurosportu z 21.7.2009 
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byl následně v říjnu roku 2009 opatřován českým komentářem v plné šíři. Přibyly další 

exkluzivní pořady a přímé přenosy, zejména z německé nejvyšší fotbalové soutěže – 

Bundesligy. Diváci tak mohli sledovat týdně 6 přímých televizních přenosů. Fotbalové 

přenosy byly podle nového trendu obsazovány komentátorem a expertem ve studiu. 

Experti jsou u sportovních diváků v oblibě díky jejich schopnostem oživit přenos svými 

odbornými poznatky a zkušenostmi.96  

 

  Eurosport 2 Bundesliga byl v roce 2010 přejmenován na kanál Eurosport 2 

North East. Tento název podle představitelů Eurosportu lépe vystihuje regionální verzi 

placeného sportovního kanálu. S příchodem Eurosportu 2 přibyla třetí provizorní 

(montovaná) komentátorská kabina. Technické zázemí bylo doplněno o zvukové 

pracoviště zapůjčené z pařížské centrály do doby, než bude zprovozněno nové 

pracoviště. Produkční místnost byla zmodernizována. 97 

 

 V lednu roku 2010 byly spuštěny nové české internetové stránky Eurosportu. 

Tyto stránky nabízí aktuální informace o vysílání, zajímavosti ze světa sportu, aktuální 

televizní program,  názory komentátorů atd. Přímo z webu je také za poplatek přístupný 

projekt Eurosport Player, který umožňuje online sledování kanálů Eurosport, Eurosport 

2 a Eurosportnews. Eurosport Player je k dispozici také pro mobilní telefony, tablety, 

uzavřeny jsou smlouvy o spolupráci s výrobcem IT zařízení Apple. 

 

 V blízké budoucnosti se podle vyjádření marketingového oddělení české mutace 

Eurosportu chystá instalace zvukového pracoviště, které by zvládlo odbavit Eurosport             

i Eurosport 2 najednou. Dále kompletní tři komentátorské kabiny, které by nabídly 

odpovídající prostor pro přípravu zvýšeného počtu komentátorů. 

 

 

 

 

                                                 
96 Tisková zpráva Eurosportu z 27.10.2009 
 
97 materiál poskytnutý redakcí české mutace Eurosportu 
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5.2 Zázemí redakce českého Eurosportu 
 

 Drtivou většinou pracovníků českého Eurosportu jsou externisté. Počet 

komentátorů není fixní, oproti tomu počet techniků a produkčních fixní je – přibližně 

šest až osm osob v obou případech. V nejužším pracovním týmu disponuje Eurosport 

přibližně deseti komentátory, kteří jsou komentátory univerzálními a také 

nejvytíženějšími. Celkově jich je několikanásobně víc, v jednom měsíci se jich může                 

u komentování vystřídat až šedesát. Každý z nich je specializován na rozdílnou 

sportovní disciplínu. Komentování probíhá z finančních důvodů z komentátorské kabiny                

(„z kabiny byl komentován i exhibiční závody ve freestyle motocrossu, který se 

paradoxně konal přímo v O2 Areně v listopadu roku 2011“98), některé významné 

události jsou však několikrát za rok komentovány přímo z místa, kde se událost koná 

(tzv. on-site komentování).  

 

 Česká verze Eurosportu má ve svém pracovním týmu vlastního produkčního.  

Produkční s marketingovým pracovníkem jsou jako jediní pracovníci přítomní v české 

redakci každý den. Produkční má na starost především kontrolu vysílání z důvodu 

časového vytížení pařížských techniků. Koordinuje program, jelikož ve sportu dochází 

k jeho častým programovým změnám (zranění, povětrnostní podmínky apod.). Místní 

produkce filtruje informace zasílané z centrály a připravuje základní fakta                            

pro komentátory. Hlavním zdrojem takových informací a fakt jsou internetové aplikace 

centrály. Střediskem v Paříži jsou připravovány informace pro všechny evropské 

komentátory. Přes produkci a režii v Praze a Paříži pak také probíhá celková 

komunikace. Po zvláštní zvukové lince jsou přijímány pokyny přímo od režiséra 

v Paříži. Ten hlásí reklamní přestávku či odpojení a připojení s přesností na vteřiny. 

Nárazově se konají porady a setkání šéfredaktorů jednotlivých evropských mutací 

s vedením Eurosportu v Paříži.  

 

 

 

 

                                                 
98 rozhovor s externím PR pracovníkem českého Eurosportu, 24.11.2011 
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5.3 Programová skladba a sou časnost českého Eurosportu 
 

 

 Česká verze Eurosportu nemá žádné širší pravomoci ohledně programu, který je 

vysílán mezinárodní verzí. V České republice je produkován pouze komentář - jde                       

o složitý technický proces synchronizace zvukového signálu s obrazem. 

Z programového hlediska může česká mutace nabídnout Eurosportu záznam či přenos 

mezinárodně zajímavé akce, která se na našem území koná. Příkladem je šampionát 

v lakrosu či vybraná snookerová utkání konaná v Praze - v roce 2003 byly zařazeny 

česky komentované přenosy ze snookeru. Třetím příkladem byl podle vyjádření 

marketingového oddělení Eurosportu odvysílaný přenos ze závodů silničních motocyklů 

z brněnského závodního okruhu (nepodařilo se mi zjistit, v kterém roce). Do centrály 

v Paříži je možné zasílat i rozhovory nebo reportážní příspěvky. Do jisté míry lze tedy 

programovou skladbu ovlivnit, přímý vstup do programu v obrazové podobě však není 

možný. 

 

 Za pilíře sledovanosti lze označit tenis, fotbal, cyklistiku, snooker a zimní 

sporty. V zimní sezoně Eurosport přináší přenosy či záznamy ze všech závodů 

světového poháru v alpském i klasickém lyžování, skocích na lyžích, biatlonu, závodů 

saní i severskou kombinaci a vybrané závody freestyle lyžování a snowboardingu. Nová 

verze Eurosportu 2 sportovním fanouškům rozšířila nabídku o přenosy z ledního                     

a pozemního hokeje, basketbalu, házené, volejbalu, rugby, plážového fotbalu a dalších 

sportů. Do budoucna by Eurosport chtěl zaujmout více mladší generaci diváků, zařadí 

tak do programové skladby více extrémních sportů a netradičních sportů (např. 

bowling). „V současné době je 50% denního programu pokryto přímými přenosy, což je 

rekordem mezi sportovními televizními kanály v Evropě“.99 

 

 Eurosport vlastní exkluzivní práva na vysílání německé fotbalové Bundesligy (5 

zápasů týdně živě na Eurosportu 2), dále jsou to mládežnické reprezentační fotbalová 

utkání či ženské fotbalové turnaje – tyto akce jsou v Evropě velice sledovány.                       

Na základě dohody z prosince 2009 prodloužil Eurosport dlouhodobé partnerství 

                                                 
99 Klíčová fakta o korporátu Eurosportu [online]. Datum publikace neznámé, [cit. 2011-10-15]. Dostupné 
z www <http://www.eurosportcorporate.com/index.php?target=12>. 
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s Africkou fotbalovou federací a firmou Sportfive, a získal tak exkluzivní vysílací práva 

na Africký fotbalový pohár národů v letech 2010 a 2012. Získána byla výhradní práva 

na každý zápas po dobu sedmi dnů od jeho skončení. Eurosport tento pohár vysílá již    

od roku 1994. V rámci tenisu pak Eurosport vlastní práva na všechny grandslamové 

turnaje mimo Wimbledonu, Turnaje mistryň a sérii WTA – ženské tenisové asociace.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 materiál poskytnutý redakcí české mutace Eurosportu 
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Závěr  

 

 Cílem této práce bylo popsat a zhodnotit historii sportovního vysílání se 

zaměřením především na rozmach specializovaného transnacionálního vysílání 

v počátku 80. let 20. století v Evropě, kdy se začal uvolňovat evropský televizní 

mediální trh. V práci jsme popsali okolnosti, které předcházely samotnému vzniku 

sportovního televizního vysílání, protože sportovní tisk a sportovní rozhlasové vysílání 

přispěly k ustálení pevných symbiotických vztahů mezi sportem a médii. Ze studií 

technologického vývoje sportovního vysílání v rámci dějin olympijských her lze učinit 

závěr, že mnohé postupy a efekty můžeme jako ustálené sledovat ve sportovních 

přenosech i v dnešní době.  

 

 Zjistili jsme, že se zániky komunistických režimů a postupným oslabováním 

monopolních postavení veřejnoprávních vysilatelů se začaly objevovat tendence vzniku 

nových televizních kanálů, které svým působením a vysíláním mohly přesáhnout 

hranice jednoho státu. Eurosport se stal jedním z nich a získal sledovanost desítek 

milionů diváků po celé Evropě. 

 

   Počet domácností s přístupem k nově vznikajícímu satelitnímu vysílání se začal 

v 80. letech navyšovat. K tomuto nárůstu napomohl také technologický vývoj. Přes 

počáteční vysoké náklady na přenos se kabelové a satelitní platformy začaly v 90. letech 

digitalizovat, satelity zdokonalovat, jejich výkon narůstal a signál vysílání mohl proudit 

vzduchem či kabelem divákovi až do bytu či domu.  

 

 Evropská vysílací unie  využila technologického vývoje k založení samostatného 

specializovaného sportovního kanálu – Eurosportu. Po začátcích působení v projektu 

Eurikon jako jeden ze čtyř nových panevropských televizních kanálů a nadějném 

udržení své pozice po zániku mateřského kanálu Europa však Eurosport narazil na 

nátlaky konkurence a na nelibé reakce veřejnoprávních vysilatelů. Tyto negativní reakce 

se týkaly především komerční povahy a placeného televizního vysílání. Stížnosti 

konkurence u komisí Evropské unie vedly v následné sloučení Eurosportu se svým 



  

 

58 

  

úhlavním konkurentem, čímž Eurosport svou silnou pozici, za značné finanční 

výpomoci mediálního magnáta Ruperta Murdocha, potvrdil.  

 

 Panevropské vysílání Eurosportu si klade nejvyšší technologické a organizační 

nároky. Evropa není monolingvistickým územím, bylo tedy potřeba obrazový obsah 

vysílání postupně co nejvíce zvukově lokalizovat. Přestože Eurosport doposud 

disponuje centrálou v Paříži, vzniklo již několik detašovaných pracovišť v jednotlivých 

zemích.  

 

 Výjimkou v tomto ohledu není ani Česká republika. Eurosport byl v České 

republice vysílán od roku 1994, jednalo se však pouze o příjem anglické verze a překryv 

českým komentářem. V roce 1998 se dočkala česká mutace Eurosportu přesunu české 

centrály do pražského studia a budoucnost Eurosportu se mohla v Česku dále rozvíjet. 

Dostatek diváckého zájmu můžeme demonstrovat spuštěním kompletní české verze 

v roce 2006. 

 

 Eurosport sice zůstává v současné době dále placeným kanálem, přesto má jeho 

křivka sledovanosti vzestupnou tendenci. Propracovaným marketingem a propagací se 

již čtrnáctým rokem drží na nejvyšší příčce oblíbenosti, co se panevropských televizních 

kanálů týče.  

 

 Při podrobné studii literatury se mi nepodařilo získat všechna potřebná data a 

informace, obrátil jsem se tedy na českou redakci Eurosportu. Poskytnuty mi byly 

materiály týkající se studií sledovanosti mezinárodní verze Eurosportu v rámci Evropy, 

detailní informace o programových skladbách české mutace Eurosportu v minulosti i 

současnosti atd.  
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Summary 

 

 The target of this bachelor thesis is to describe and sum up a history of the sports 

broadcasting focused on the expansion of the specialized transnational broadcasting 

during the beginning of the 80th years of the 20th century. The European media market 

was loosening during this time. This thesis describes conditions, which has gone before 

the rise of the sports television broadcasting because sports press and sports radio 

broadcasting assisted to fixation of solid and symbiotic relationships between sport and 

media.  

 

 We have found out, that the ends of the communistic regimes and the loosening 

of the monopolistic positions of the public service broadcasters have caused the rising 

of the new television channels, which could broadcast in several states in Europe. 

Eurosport has became one of these channels and has got high ratings of tens millions of 

the viewer all over the Europe.  

 

 The number of the households with the access to a satellite broadcasting has 

been growing during the beginning of the 80th years because of the technological 

development. There were high expenses on the broadcasting at the start, but the cable 

and the satellite platforms has been digitalized in the 90th years, satellites has been 

improved, their power has been growing and the signal has been able to be transfered 

directly to the viewers‘ house or flat. 

 

 European broadcasting union has made the best of the technological 

development and has set up the separated specialized sports channel – Eurosport. After 

the beginning of the programme Eurikon was Eurosport one of four pan-european 

television channels which were set up in this programme. After the end of the Europa 

channel (maternal channel of the Eurosport) was shown by Eurosport, that it could be an 

independent channel. Competitive channels were not pleased by the commercial 
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character and the paid broadcasting of Eurosport. But Eurosport was merged with the 

biggest competitive.  

 

 The pan-european channels have to be as much as possible localized to ensure 

the succesful broadcasting across the whole Europe. That is the reason for buliding up 

of new detached workplaces of these channels. The Czech Republic is not an exception. 

In 1998 there has been set up new studio for the editor’s office of the czech mutation of 

Eurosport.  

 

 Eurosport has stayed to be paid television channel but its rating has still the 

rising curve. It is the top pan-european channel, foourteenth year in a row.  
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Materiály poskytnuté Eurosportem 

 

Tisková zpráva ze dne 14.5.2010 týkající se studie EMS z roku 2009. 

 

Tisková zpráva ze dne 21.7.2009 týkající se oznámení o zastoupení českého Eurosportu 

firmou KPS MEDIA a.s. 
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Tisková zpráva ze dne 27.10.2009 týkající se informací o spuštění kanálu Eurosport 2 

v České republice.  

 

Rozhovor s externím marketingovým pracovníkem Eurosportu ze dne 24.11.2011. 

 

Materiál poskytnutý redakcí české mutace Eurosportu – klíčová fakta rozvoje v rámci 

České republiky. 
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Přílohy 

 

 

Příloha č. 1: Přehled vývoje počtu televizních diváků v historii olympijských her 

(graf) 

Počet televizních diváků olympijských her
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Berlín 
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Londýn 
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1968 

Mnichov 
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Los Angeles 
1984 

Soul  
1988 
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1992 

Atlanta 
1996 

Počet 
diváků 162 000 500 000 60 000 000 900 000 000 2 000 000 000 10 400 000 000 16 600 000 000 19 600 000 000 
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Příloha č. 2: Přehled vývoje odvysílaných hodin v rámci historie olympijských her 

(graf) 

Počet odvysílaných hodin v rámci olympijských her
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1936 
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Počet 
hodin 138 64,5 102 938,5 1266 1300 2230 20000 28000 

 

Příloha č. 3: Přehled full-time distribuce šestnácti nejsledovanějších 

panevropských specializovaných televizních stanic v letech 1997-2002 (tabulka) 

Název stanice 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Arte - 78,9 61,9 61,9 65 65 
BBC Prime - - - 8,2 10,5 10,8 
BBC World 25,1 33,1 39,3 45,5 49,4 56,4 
Bloomberg - 27,7 10,3 24,6 30,1 37,6 
Cartoon Network - - - 21 28,6 26,9 
CNBC Europe 12,6 21 26,7 32,9 40,2 41,9 
CNN International 58,9 67,8 68,8 73,2 81 84,7 
Discovery 7 16,3 20,4 26,7 31,4 32,9 
Euronews 30,4 34,3 34,9 34 44 48,9 
Eurosport 71,9 75,6 80,6 88,3 93 95,3 
Fox Kids - - 15,4 23,1 25 31 
MTV 44 58,8 79,1 83,6 94,2 92,8 
National Geographic 4 14,9 15,3 19,2 22,9 26,9 
Sky News - - 38,9 18,6 22,7 24 
TV5 45,5 55,7 57,6 66,1 68 71,4 
VH1 - - 20,3 23,1 19,1 18,5 
ostatní 33,3 44 40,7 39,1 45,3 47,8 
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Příloha č. 4: Přehled členů EBU v roce 1988 (tabulka) 

Zkratka Název televizní stanice Stát 
ORF  Österreichisher Rundfunk Rakousko 

BRT  
De Nederlandse Radio-en Televisie-uitzendingen in 
Belgie Belgie 

RTBF  Radio-Télévision Belge de la Communauté Francaise Belgie 
DR  Danmarks Radio Dánsko 
YLE  Oy Yleisradio Ab Finsko 
ERT  Elleniki Radiophonia-Tileorassi SA Řecko 
RUV  Rikisutvarpaid-Sjonvarp Island 
RTE  Radio Telefis Eireann Irsko 
RAI  Radiotelevisione Italiana Itálie 
NRK  Norsk rikskringkasting Norsko 
RTVE  Radiotelevisión Española  Španělsko 
SVT  Sveriges Television Ab Švédsko 
BBC  British Broadcasting Corporation Velká Británie 
SRG  Schweizerische Radio - und Fernsehgesellschaft Švýcarsko 
TF1  Télévision Francaise Francie 
A2  Antenne 2 Francie 

  

TF1 a A2 však následně partnerství opustily a připojily se tyto 4 televizní 
stanice: 

JRT  Jugoslovenska Radiotelevizjia Jugoslávie 
TRT  Turkiye Radyo-Televizyon Kurumu Turecko 
CYBC  Cyprus Broadcasting Corporation Kypr 
IBA  Israel Broadcasting Authority Izrael 
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Příloha č. 5: Procentuální hodnoty sledovanosti 4 evropských placených televizních 

kanálů (graf) 
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Příloha č. 6: Stoupající tendence Eurosportu – meziroční divácký nárůst (graf) 
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