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Příloha č. 1: Debatní studio Ligy mistrů na ČT sport 

 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Příloha č. 2: Komentátorské studio Ligy mistrů na ČT sport  

 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Příloha č. 3: Střiţna na ČT sport 

 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Příloha č. 4: Rozhovor s Jaromírem Bosákem 

Nároky na vysílání pořadu a jeho efektivitu: 

Jakým způsobem a v jakém předstihu probíhají jednání o koupi vysílacích práv?  

JB: O právech se jedná dlouhá léta předem, protoţe vám celý balík nikdo nedá jednorázově. 

Kaţdý rok se platí určitá částka z konečné cílové. My máme smlouvu do roku 2018. 

Existují i výjimky? Nedávno získala vysílací práva pro příští sezonu společnost O2. 

V tomto případě byla zřejmě jednání rychlejší. 

JB: Ano, výjimky existují. O práva na Ligu mistrů se stará dceřiná společnost UEFY, 

agentura Team. Pokud například Prima COOL agentuře v březnu oznámí, ţe nemá o práva na 

příští sezonu zájem, je uţ na nich, s kým otevřou jednání a nabídnou mu nově dostupný balík 

práv. Dříve byli na českém trhu pouze dva vysílatelé, kteří byli schopní podobný projekt 

zafinancovat. V současné době uţ je jich daleko víc. Souvisí to i s tím, ţe movití podnikatelé 

skupují televizní stanice, a budují tak svůj vliv.   

Jak vysoká je cena vysílacích práv? 

JB: Cena vysílacích práv je důvěrná informace zahrnutá ve smlouvě, kterou obě strany 

podepisují. Druhá strana přitom důvěrnost doslova vyţaduje. Zajímavostí ale je, ţe se práva 

obchodují striktně ve švýcarských francích. Kdyţ se tedy jakýmkoliv způsobem změní kurz, 

můţe se celý projekt několikanásobně prodraţit.    

Po mnoha letech, kdy měla Česká televize ve vysílání Ligy mistrů na českém trhu 

monopolní postavení, začala od sezony 2012/13 vysílat i Prima COOL. Jak je moţné, ţe 

produkt s tak vysokou mírou publicity zakoupil soukromý vysílatel aţ po tak dlouhé 

době? 

JB: Hraje v tom roli i fakt, ţe před několika lety Evropská komise zakázala monopolní 

postavení ve vysílání Ligy mistrů s tím, ţe jde o nejlukrativnější záleţitost a samozřejmě 

největší byznys. Mě takový přístup zaráţí, bez ohledu na to, ţe je proti nám. Kdyţ uţ si 

jednou někdo zakoupí dlouhodobá práva za určitých podmínek, proč by se o ně měl najednou 

dělit? V té době ale byli čeští soukromí vysílatelé v jistém stadiu vývoje. Ţádný z nich si 

fakticky nemohl dovolit investici takového rozsahu. My jsme tedy nadále těţili z toho, ţe o 

práva neměl nikdo zájem. Po čase byla část práv poskytnuta stanici Prima COOL. Na druhou 

stranu bychom se jednoho vysílacího dne museli asi zbavit tak jako tak, protoţe cena jde 

nesmírně nahoru. Česká televize je veřejností stále vnímána jako instituce, která musí vysílat 

všechny sporty. Četnost a finanční náročnost velkých sportovních akcí je přitom tak vysoká, 

ţe musí docházet k restriktivním opatřením jinde.   

Česká televize má výhodu jistého fixního příjmu v podobě koncesionářských poplatků. 

Je podle vás soukromý vysílatel v Česku schopen dlouhodobě finančně zajistit vysílání 

Ligy mistrů? 
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JB: Jednoznačně ano. Pokud ale komerční stanice nemá u tak finančně náročného projektu, 

jako je Liga mistrů, minimálně 25% sledovanosti, tak nastávají obrovské problémy 

s návratností. Soukromá televize musí počítat s tím, ţe musí prodat reklamní čas inzerentům. 

Kdyţ tedy na pořad nekouká milion a půl lidí, jak inzerenti očekávají, ale třeba jen 300 tisíc, 

nastává problém. Obrovskou výhodou soukromých vysílatelů je to, ţe nejsou legislativně 

omezováni v reklamě v takové míře jako my. Bohatí zahraniční majitelé si ale musí uvědomit, 

ţe expanzí podobného formátu u nás nevydělají tolik co třeba v jiných státech. 

Ptám se i proto, ţe Prima COOL po třech letech o vysílací práva přišla, přestoţe za ní 

stál silný investor v podobě MTG. Ten se ale údajně ocitl ve finanční tísni a ztráta 

vysílacích práv na Ligu mistrů pro Českou republiku je moţná jedním z důsledků 

nastalé situace. 

JB: Ke ztrátě práv vedlo na Prima COOL asi víc věcí, které spolu souvisejí. Švédský majitel 

si dle mého názoru myslel, ţe je u nás situace podobná jako v Německu, Dánsku nebo Anglii, 

kde má fotbal obrovskou sledovanost. Pro Českou televizi vyjde nastejno, jestli na nás kouká 

15% nebo 18% populace, ale u soukromého vysílatele hraje roli kaţdé procento.  

Co si vlastně myslíte o vysílání Ligy mistrů stanicí Prima COOL?  

JB: Prima má obecně pro fotbal v současné době k dispozici jen jeden hodně kvalitní 

„přenosák“. Jistě, můţou si půjčovat, ale není to ideální. Co se týče studia Ligy mistrů, dle 

mého soudu nelze do nekonečna diskutovat témata typu „jak se češe která hvězda v šatně AC 

Milán“. Ano, pro zpestření se taková informace dá pouţít jednou, ne ale opakovaně v téměř 

kaţdém pořadu.  

Teď naráţíte na moderátory pořadu? 

JB: O Liboru Boučkovi si myslím, ţe je to opravdový profesionál s obrovským 

moderátorským rozptylem. Fotbal ho asi baví, ale bohuţel je vidět, ţe nevidí dovnitř. To ho 

občas nutí k tomu, aby se ptal čtyřikrát po sobě, kdo pouští muziku v šatně. V tu chvíli uţ 

jsem ale napruţený, protoţe to opravdu není informace, kterou se chci u sledování fotbalu 

dovědět. Informační hodnota je nulová. Přitom potenciál je třeba u Marka Jankulovského 

obrovský. Docela by mě zajímaly věcí, ke kterým se nikdo jiný neţ „insider“ nemůţe dostat. 

Takovou informaci si potom mohu přenést i do situací na hřišti. Místo toho je aţ příliš často 

vidět, ţe Marek není na přenos připravený. On ţije z toho, ţe dlouho kopal, ale pak padne 

třeba i dobrá otázka a odpověď typu, „já nevím no, ono to záleţí na trenérovi“, diváka prostě 

neuspokojí. Jeho velkou výhodou je, ţe má ve světovém fotbale výborné kontakty. Díky 

němu do studia přijdou i osobnosti, které nám odmítnou s tím, ţe nemají čas. V tomhle ohledu 

jsou na Primě pruţnější neţ my.  

Čím vším musí televize disponovat, aby mohla fotbal, potaţmo Ligu mistrů vysílat? 

JB: Koupě práv je první, ale pouze určitá část investice. Abyste ale mohli fotbal kvalitně 

vysílat, jsou zapotřebí odpovídající kapacity. Největší poloţkou je přenosový vůz, jehoţ cena 

se pohybuje v řádech sta milionů. Musíte mít štáb profesionálních lidí. Platí se také přenosové 
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trasy. To uţ je ale v porovnání s výše řečeným částka marginální. Pokud chcete 

zprostředkovávat i své záběry, musíte mít minimálně šest kamer. 

Podle licenční smlouvy tedy mohou televizní stanice zprostředkovávat i své vlastní 

záběry? 

JB: Pokud si to zaplatí, tak ano. Například Němci nebo Angličani mají na zápasech své 

vlastní štáby. Disponují ale úplně jinými finančními moţnostmi neţ my. Mají na stadionu 

vlastní kameramany a záběry. My signál pouze přebíráme a uţ s ním nic neděláme. Moţnost 

připlatit si, mít své vlastní „obrázky“ a poté s nimi pracovat v debatní části studia ale existuje. 

Dále je tu také internetové vysílání dalších zápasů, coţ je úplně odlišná komodita neţ 

televizní práva a musí se za ni platit zvlášť.  

Vy máte podle licenční smlouvy primární právo volby vysílaného zápasu. Je toto 

privilegium pro efektivnost vysílání důleţité?  

JB: Samozřejmě. Vţdy chceme vysílat zápasy českého týmu. Ligu mistrů hraje, kdyţ uţ, tak 

pouze jeden tým, a proto je privilegium první volby důleţité. S příchodem nového vysílatele 

v příští sezoně se pro nás v podstatě nic nemění, jen se vysílací den přesunul ze středy na 

úterý.  

Podle čeho a kdo tedy vysílaný zápas vybírá? 

JB: U nás zápas vybírá jeho komentátor. Kdyţ nemá úplnou jistotu, tak se samozřejmě poradí 

s kolegy. Největší roli hraje atraktivita zápasu, kterou určuje hlavně účast českých zástupců. 

Pro jakou cílovou skupinu pořad vysíláte? 

JB: Chtěl bych říct, ţe pro všechny. V našem případě ale dominuje kategorie muţů ve věku 

18-60. Myslím si ale, ţe speciálně Liga mistrů je kultivovaná zábava, kde je spousta lákadel i 

pro ţeny. V Česku je tak trochu problém, ţe je fotbal stále chápán jako zábava čtvrté cenovky. 

Kdyţ se podíváte, s jakou grácií se dělají fotbalové projekty v Anglii nebo Německu, je to 

nesrovnatelné. Fotbal tam má zkrátka trochu jinou kulturní hodnotu.  

Jak byste ţánrově zařadil vysílání Ligy mistrů na ČT sport? 

JB: Naše vysílání je zaloţené na fotbalové faktografii. Cílem je, aby se divák o fotbale něco 

dozvěděl, kdyţ uţ se rozhodl pro jeho sledování. Jedná se tedy o sportovně publicistický 

pořad.   

Jaké jsou hlavní determinanty efektivity vysílání Ligy mistrů? 

JB: U nás by to měla být vţdy spokojenost diváka. Posléze máme k dispozici různé ţebříčky 

a podle nic se orientujeme. Sledovanost pro nás není směrodatná, protoţe jak jste zmínil, 

máme jistý příjem v podobě poplatků. Já navíc peoplemetrové měření u fotbalových přenosů 

neuznávám. V Česku se na fotbal kouká většinou v hospodě u piva, kde sedí třeba 40 lidí. Ve 

statistikách to ale není jakkoliv podchycené a mně přijde úplně zcestné, ţe se operuje s čísly, 
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která prostě nejsou reálná. Já tvrdím, ţe by se k výsledné sledovanosti muselo přičíst 10-15%, 

aby výsledná hodnota odpovídala.  

Takţe hlavním cílem je plnění veřejné sluţby v oblasti televizního vysílání? 

JB: Ono je otázka, co si člověk představuje pod pojmem „veřejná sluţba“. Na to má kaţdý 

jiný názor. 

Přesto, máte i vy nějakou cílovou hodnotu, které byste ve sledovanosti chtěli pravidelně 

dosahovat? 

JB: Nemáme. Samozřejmě bychom chtěli, aby koukalo co nejvíce spokojených lidí, ale není 

to pro nás primární ukazatel. Jak jste jiţ zmínil, máme určitou finanční jistotu 

díky koncesionářským poplatkům. Na druhou stranu jsou ale mnohem niţší příjmy z reklamy. 

Ta omezení jsou značná, a pokud můţe na Primě COOL běţet 15% vysílacího času reklama, 

to se potom úplně jinak vydělávají peníze. 

Podle Kodexu ČT by veřejnoprávní vysílatel měl pravidelně analyzovat postřehy a přání 

diváků, tedy hodnotit jakousi zpětnou vazbu. Sledujete pravidelně divácké ohlasy 

týkající se vysílání Ligy mistrů? 

JB: Zpětnou vazbu samozřejmě monitorujeme. Denně nám chodí spousta korespondence, ale 

platí pravidlo, ţe vţdy napíše spíše nespokojený divák. Jen zřídka je to naopak. Do televize si 

vţdy kaţdý rád kopne, protoţe tomu všichni rádoby rozumí a oni by to dělali lépe. Většina 

takových lidí ale nikdy nešla ani dva kilometry od Kavčích hor, natoţ aby seděla ve studiu. Já 

to respektuju z toho pohledu, ţe se platí koncesionářský poplatek. Na druhou stranu bych 

někdy kupříkladu od kolegů novinářů očekával větší soudnost. Osobně doporučuju mladším 

spolupracovníkům, aby nečetli internetové diskuze. Na to je ţivot moc krátký.   

 

Personální obsazení: 

Důleţitým faktorem ovlivňujícím kvalitu vysílání je personální obsazení debatní části 

pořadu. Kdo a podle jakých kritérií vybírá hosty do studia? 

JB: Hosty vybírá moderátor. Nikdo mu do jeho volby nemluví, takţe je opravdu pouze jeho 

věc, koho si pozve. Orientuje se na základě ţánrového zaměření, ale také jde o to, jaký vztah 

k vysílanému utkání potenciální host má a na jaké úrovni se uţ v minulosti prezentoval. 

Někdy ale můţeme obsadit i nadčasového hosta typu Pavla Vrby, který se umí vyjádřit ke 

spoustě věcí. Jedno hledisko ale převaţuje všechny ostatní. Host nesmí „ztvrdnout“, jakmile 

se rozsvítí červená. S tím uţ máme také celou řadu zkušeností. Před začátkem vysílání lítá 

jedna historka za druhou, poté se rozsvítí červená, a ten člověk je nepouţitelný.  

Jakou roli byste tedy obecně přisoudil studiovým hostům? 

JB: U nás jde jednoznačně o odborné komentátory.  
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Podle článku 16.10 Kodexu ČT mají být při výběru hostů zastoupeny názorové proudy 

různých regionů České republiky, zohledňuje tedy moderátor i tohle kritérium? 

JB: Snaţíme se, ale bohuţel zrovna u vysílání Ligy mistrů je to kvůli pozdnímu konci pořadu 

sloţité. Spousta lidí z Ostravy vám třeba řekne, ţe čtyři hodiny do Prahy a zpátky kvůli 

vysílání nepojede. Souhlasím ale, ţe je i pro diváky vhodnější, kdyţ jsou v osobách hostů 

zastoupeny různé názorové proudy regionů České republiky. To je bez diskuze, protoţe divák 

si potom řekne „hele vţdyť on je od nás“ a to uţ se můţe projevit na efektivitě vysílání. Ten 

člověk ale musí chtít, musí mít čas a také musí umět prodat své vědomosti.  

Jsou výkony hostů zpětně hodnoceny? Podle jakých kritérií? 

JB: Oficiální hodnocení výkonů hostů není. Spíše si to vţdy řekneme mezi sebou.  

Proč jsou ve studiu někdy dva hosté a jindy pouze jeden? Z pohledu vyváţenosti, 

objektivnosti, ale i profesionálně vedené diskuze je podle mě přítomnost pouze jednoho 

hosta nedostatečná.  

JB: Hosté by měli být vţdy dva. Kdyţ byl jeden, tak jen proto, ţe na poslední chvíli někdo 

odřekl a do začátku vysílání uţ se prostě nestihla najít adekvátní náhrada. Uţ ale nastala i 

situace, ţe odřekli oba a moderátor si musel poradit sám.  

Kdo a jakým způsobem vybírá moderátory debatní části pořadu? 

JB: Výběr je pozvolný a přirozený. Zaměstnanci samozřejmě musí získat určité zkušenosti. 

Kdyţ pravidelně podávají odpovídající výkony, mohou se vypracovat do pozic moderátorů 

nebo komentátorů.  

Hodnotíte zpětně jejich výkony? 

JB: Hodnocení píše Ota Černý. Jinak je ale důleţité, co si řekneme hlavně mezi sebou. Velká 

vlna kritiky, zejména vůči Pavlu Čapkovi, se strhla třeba po Mistrovství světa v Brazílii. On 

sám se poté rozhodl, ţe uţ to nemá zapotřebí a dá si od komentování na nějaký čas pauzu. Na 

jak dlouho, to moţná neví ani on sám. Pavlovi se šampionát prostě bohuţel opravdu nevyvedl. 

Na druhou stranu, on tu práci dělá jiţ více neţ 30 let a to si potom vychováte určitou skupinu 

lidí, kteří jsou alergičtí uţ jen na to, ţe pozdravíte. V současné době je Pavel moderátorem a 

místo něj komentuje Vlastimil Vlášek.  

Zaznamenáváte negativní ohlasy i vy osobně? 

JB: Samozřejmě. Je velká spousta lidí, kterým můj projev a priori prostě nesedí. Potom se 

člověk můţe snaţit jakkoliv, a stejně se nezavděčí. Já to ale respektuju, protoţe taky nemám 

rád všechny zpěváky nebo herce. Je potom otázka, jakým způsobem to dávám najevo. Kdyţ 

mi někdo slušně vyargumentuje, proč mě nemá rád, je to naprosto v pořádku. Někdy ale chodí 

maily s takovými výrazy, které se ani nedají reprodukovat. Primárně mi ale kritika nevadí, 

protoţe já sám jsem věčně nespokojený člověk. Za celou svou kariéru jsem ještě neudělal 

přenos, kdy bych mohl říct „jo, tohle se mi fakt povedlo“. Tohle ale není do ţivota vůbec 
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dobrá výbava. Diváci mi třeba říkají, ţe to bylo super, ale já jdu domů totálně vytočený, 

protoţe jsem si vědom řady nedostatků.  

V některých případech je zápas komentován ze studia z Prahy, někdy přímo z dějiště 

utkání. Společně s komentátorem je občas přítomen také reportér. Jaké faktory nejvíce 

ovlivňují personální sloţení štábu přímo v místě utkání? 

JB: Největší roli hrají finance. Například příští týden budu přenos z Gelsenkirchenu 

komentovat z praţského studia. Vzdálenost dějiště utkání přitom nehraje roli. Nejde totiţ ani 

tak o to zaplatit cestu a pokoj. Největší poloţkou je komentátorské stanoviště na stadionu. 

Jakkoliv zaplatíte práva, musíte zvlášť platit i za stanoviště. Třeba na mistrovství světa byla 

cena na jeden zápas 100 000 Kč. Na utkání většinou cestuje pouze komentátor utkání. 

V případě, ţe hraje český tým, přidává se i štáb s reportérem, kteří připravují materiály přímo 

z místa utkání.  

Do jaké míry se umístění komentátora odráţí v kvalitě jeho práce? 

JB: Komentovat fotbal ze studia je oproti stadionu obrovský rozdíl. Ve studiu je k dispozici 

pouze monitor, na kterém vidím naprosto stejné věci jako divák u televizní obrazovky. Na 

stadionu lze bez problému zjistil vše, co diváci potřebují vědět. Na monitoru kolikrát ani 

nerozpoznáte, za co byla udělena karta nebo proč se přerušuje hra. Vše se totiţ děje mimo 

záběry kamer. Divák má ale vţdycky pocit, ţe komentátor musí vědět všechno, a tak posléze 

přichází na řadu rozhořčené maily a telefonáty do televize. Já se samozřejmě snaţím tlačit na 

vedení, ţe je potřeba na zápasy jezdit. Situace je ale bohuţel taková, jaká je.   

 

Technologie: 

Na začátku sezony 2013/14 jste změnili formát debatního studia. Jiná je obrazová i 

zvuková grafika, vyuţívají se dvě obrazovky, hosté po celou dobu sedí, zařazováno je 

více reportáţí s očividnými prvky narace. Celkově program působí o poznání 

profesionálněji. Co vedlo k tak zásadní změně?  

JB: Změna uţ byla potřebná a roli v tom sehrála spousta faktorů. Celkově podle mého názoru 

působí nový formát moderněji. I vizuální vnímání diváků je jiţ zcela jiné. Studio se vyuţívá i 

při vysílání české Synot ligy.  

Přibylo reportáţí, jejichţ témata jsou koncepčně zpracovávána tak, aby děj gradoval 

samotným zápasem. Vyrábíte všechny reportáţe sami, nebo jsou dodávány UEFA? 

JB: Reportáţe si vyrábíme sami ze záběrů, které máme k dispozici v rámci smlouvy o 

vysílacích právech. S tématy je to přesně, jak říkáte. Pro diváky je dobré, kdyţ pořad není 

pouze o tom, kolik padlo gólů nebo kdo vyhrál. V průběhu by měl být rozvíjen lidský příběh, 

protoţe ţivot jsou příběhy. Reportáţe se připravují od pondělka s tím, ţe vysíláme ve středu. 

Kaţdý moderátor má po ruce pracovníka, který je odpovědný za přípravu programu. Společně 

se domluví na tématech a délce příspěvků, které poté nastříhají a namluví.  
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Seznamují moderátoři hosty s přibliţným okruhem otázek ještě před natáčením?   

JB: Někteří kolegové ano. Osobně to ale nedělám nikdy. Kdyţ se hosté před začátkem pořadu 

ptají, o čem se budeme bavit, vţdy odpovídám, ţe ještě vůbec nevím. Samozřejmě mám v 

hlavě srovnané, co bych se chtěl zhruba dovědět. Jak a v jakém pořadí budu skládat otázky, to 

uţ nechávám přímo na situaci. Nemám rád, kdyţ jsou věci nucené a předem sešněrované. Vše 

musí naopak fungovat na přirozené bázi. Kdyţ se ale nedaří debatní část pořadu, je to obecně 

vţdy chyba moderátora. On musí poznat, jakým způsobem s hostem komunikovat tak, aby ho 

„rozvázal“ a zbavil ho pocitu, ţe sedí ve studiu. Stejně tak je to moderátor, který tvoří 

celkovou atmosféru ve studiu, kde se hosté musí cítit příjemně.  

Vysílání by mělo být objektivní, vyváţené, nestranné, coţ je u sportovních přenosů 

problém. Podle článku 12.7. Kodexu České televize, Česká televize nevyvolává v 

divácích pocit, ţe v rozporu se sportovními hledisky upřednostňuje určitý sportovní 

klub. Zdůrazněno je nestranné přistupování v ohledu klubové rivality tak, aby byl 

program vyváţený pro sportovní publikum bez rozdílu klubové přízně. Norma je však 

dále doplněna článkem 12.9, na základě kterého můţe dát redaktor najevo přízeň 

sportovcům z České republiky. Zaujalo mě, ţe koncept vyváţeného obsahu dodrţujete 

vţdy i v případě, ţe zápas sehrává některý z českých týmů. 

JB: Na vyváţenosti a nestrannosti si hodně zakládáme. Vţdycky je jedna část fanoušků, která 

fandí jednomu týmu, a ta druhá polovina by ráda viděla vyhrát tým druhý. Já speciálně vţdy 

prosazuji to, ţe i pokud jde o český tým v konfrontaci se zahraničním, měl by být obsah plus 

mínus vyváţený. Dokonce, i kdyţ hraje česká reprezentace. Je mi nepříjemné, kdyţ fandí 

některý z dvojice komentátor, moderátor. Profesionalita práce v takovém případě klesá, a 

komentátor přestává být komentátorem a stává se fanouškem. Vţdy musí být zachován 

kritický úsudek. 

V debatní části pořadu není vůbec vyuţívána komunikace s fanoušky na sociálních 

sítích. Uvaţovali jste i o variantě většího zapojení této formy interakce?  

JB: Kolikrát je zapojení sociálních médií velmi zrádné. Kdyţ jim věnujeme prostor, ubyde 

čas na komunikaci s hosty nebo na obrazové materiály. Času v debatním studiu není moc. 

Stejně jde pokaţdé vybrat jen marginální počet diváckých názorů. Dalších 2000 lidí, kteří se 

ptali také, jsou pak naštvaní, ţe se na ně nedostalo. Je ale pravda, ţe v době sociálních sítí a 

lidí, kteří jsou navyklí na nich ţít, se tento prvek ve vysílání stává stále důleţitějším. Je to 

otázka do budoucna. Vyrůstá generace lidí, kteří si ţivot bez Facebooku nebo Twitteru 

nedokáţí představit.  

Dalším grafickým prvkem jsou highlighty neboli zpravodajské souhrny. Připravujete 

sestřihy sami, nebo jsou vám příspěvky dodávány hotové na základě licence s UEFA?  

JB: Nám chodí na základě licenční smlouvy záběry zhruba desetiminutové. S těmi se pak dále 

pracuje, protoţe do vysílání se vlezou maximálně dvě minuty z kaţdého zápasu. Redaktoři je 

musejí sestříhat a namluvit. Je to velmi těţká práce, protoţe se vše dělá za chodu v časovém 

presu. Jeden redaktor přitom musí zvládnout i tři zápasy, takţe ten poslední komentuje 
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většinou ţivě ve vysílání s tím, ţe ho předtím vůbec neviděl. Zná pouze výsledek a střelce 

branek. Divák ale od začátku reportáţe nesmí z hlasového projevu poznat, ţe komentátor ví, 

jak zápas skončil. Takový přístup ho irituje. Je to dobrá škola. Na základě toho i my poznáme, 

zda na to redaktor má, nebo ne. Další moţností je si připlatit za to, ţe vám jsou přenosy 

zápasů zasílány celé v reálném čase. Na kaţdém z nich pracuje po celou dobu redaktor a poté 

je moţné zahrnout delší sestřih, třeba i hned po skončení televizního zápasu. Vše je opět 

pouze o finančních moţnostech.  

 

Reklama:  

Podle §50 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání platí, ţe čas 

vyhrazený reklamě nesmí přesáhnout 0,5% denního vysílacího času. Dále je stanoveno, 

ţe v době od 19:00 do 22:00 hodin nesmí vysílání reklam překročit 6 minut v průběhu 

jedné vysílací hodiny a pouze jedno přerušení za 30 minut. Kritérium 6 minut je při 

vysílání Ligy mistrů dodrţováno, avšak v průběhu poločasové debatní časti pořadu je 

reklamní pauza zahrnuta dvakrát během 15 minut. Jde v tomto případě o výjimku ze 

zákona?  

JB: Sport má v tomto případě výjimku. Nesmí však být narušena posloupnost vysílaného 

pořadu. Druhou věcí je, ţe přenos utkání a debatní studio jsou legislativou chápány jako dva 

rozdílné pořady.    

Máte podle licenční smlouvy právo na výběr inzerentů, nebo musíte zahrnout jen 

oficiální partnery UEFA?  

JB: Přiznám se, ţe tady si nejsem úplně jistý. Mám ale pocit, ţe můţeme vkládat pouze 

oficiální partnery. Pro české publikum musí být šoty jen český namluvené. V případě reklam 

je to hodně sloţité a záleţí na balíku práv, který televize zakoupila. Tyto záleţitosti jsou velmi 

striktně monitorovány.  

Je mezi inzerenty o tak prestiţní produkt, jako je Liga mistrů, velký zájem? 

JB: Rozhodně ano. Sledovanost je stabilní, takţe lidé, kteří chtějí své peníze investovat 

v oblasti sportovní reklamy, nemají dlouhodobě na výběr z lepších produktů, neţ je Liga 

mistrů. Od toho se ale samozřejmě odvíjí cena reklamy.  

V této oblasti se zeptám ještě na logo PP, tedy product placementu. Ten se v porovnání 

s vysíláním na Prima COOL neobjevuje tak často. V tomto případě jsou inzerenti opět 

dodávání ze strany UEFA? 

JB: Logo PP se objevuje vţdy na začátku vysílání a potom ještě minimálně jednou v průběhu 

přenosu. Nevím přesně, který produkt se ve vysílání přímo nachází, ale product placement si 

můţeme vybírat sami. Tato forma reklamy je dnes povolena, takţe se vyuţívá. 
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Predikce budoucího vývoje vysílání Ligy mistrů: 

Vysílací práva na příští sezonu získala společnost O2. Ta bude vysílat všechny zápasy 

Ligy mistrů v placeném formátu. Jak vidíte budoucnost takového projektu v českých 

podmínkách?  

JB: Vysílat všechny zápasy najednou je velmi finančně a organizačně náročné. Musíte 

zaměstnat komentátory, je tu reţie a moderátor ve studiu. Najednou potřebujete na jeden 

zápas šest lidí. Kdyţ to vynásobíte počtem zápasů jednoho hracího dne, tedy osmi, vyjde dost 

hrozivé číslo. Sám jsem zvědav, jak bude O2 po technické stránce vysílání opatřovat.  

V takovém případě hrozí, ţe kvantita půjde na úkor kvality. Napadá mě srovnání 

přenosů české hokejové extraligy, na které kromě České televize vlastní práva také 

společností Tipsport a komentátorka si mnohdy plete třetinu s poločasem.  

JB: Přesně tak. Podobná situace je i ve fotbalové Synot lize, kde vysílá všechny zápasy portál 

iSport. V Lize mistrů je problém, ţe je pro českého diváka nepřípustné, aby přenos sledoval 

v původním znění. 

Budou diváci ochotni platit za produkt, který byli aţ doteď zvyklí sledovat zdarma? 

JB: To je velký problém české populace. Řada lidí proţila větší část svého ţivota za totality a 

v hlavě jim pořád zůstává, ţe spousta věcí by měla být zdarma. Týká se to zdravotnictví, 

školství, ale také televize. Přístup „jednou jsem si koupil obrazovku, a tak tam prostě budu 

mít všechno“ uţ dávno není aktuální a ve spoustě zemí nebyl nikdy. 

Jakým směrem se podle vás bude vyvíjet vysílání Ligy mistrů na českém trhu v 

budoucnu? 

JB: Obrovským problémem sportovního televizního vysílání je internet. Divák má moţnost si 

pohodlně otevřít „stream“ i v HD kvalitě, připojit zařízení k televizi přes HDMI kabel a 

přenos je zdarma. Televize přitom platí obrovské sumy peněz za vysílací práva. Takové 

nelegální „streamy“ sice mohou být zakázány z úřední moci. Zakáţe se ale jeden a za pět 

minut tam jsou další tři nové.  

Osobně vidím moţnou cestu v sázce právě na ty sluţby, které můţe televize oproti 

internetu nabídnout.  

JB: Přesně tak. V Anglii umoţňuje televize Sky sport divákům individuální volbu kamery a 

záběrů, které chtějí v televizi vidět. Je tu i moţnost sledovat celý zápas jen jednoho hráče, coţ 

v kombinaci s 3D brýlemi můţe být velmi působivé. Rozvíjí se také technologie se 4D efekty 

a zvukovými vjemy. Divák sice po čase stejně přijde na to, ţe nejatraktivnější záběry jsou ty, 

které nabízí televize. Je tu ale ta lákává příleţitost, aby si s přenosem sám hrál. To však 

vyţaduje obrovské investice to techniky, čímţ se přenosy stávají opět draţšími. Je otázkou, 

kdy přijde cenový strop. 

Zdroj: Vlastní šetření
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Příloha č. 5: Přípravy před začátkem vysílání pořadu na Prima COOL 

 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Příloha č. 6: Debatní studio Ligy mistrů na Prima COOL  

 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Příloha č. 7: Střiţna na Prima COOL 

 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Příloha č. 8: Rozhovor s Jiřím Nikodýmem 

Nároky na vysílání pořadu a jeho efektivitu: 

Jakým způsobem a jak dlouho dobu předem probíhají jednání o koupi vysílacích práv?  

JN: To záleţí na konkrétní situaci. Podle smlouvy s Evropskou komisí musí být práva na 

Ligu mistrů dostupná všem televizním subjektům v daném státu a do prodeje jdou vţdy na 

tříletý cyklus dopředu. Aktuálně se v únoru vyjednalo vysílání pro další tři sezony.    

Po mnoha letech, kdy měla Česká televize na českém trhu monopolní postavení ve 

vysílání Ligy mistrů, se znenadání objevil konkurent v podobě soukromého vysílatele. 

Jak je moţné, ţe se tak prestiţní produkt podařilo zprostředkovat aţ po takové době? 

JN: Hlavní důvod byl ten, ţe skupina Prima měla dlouhou dobu jen jeden kanál. Neţ vznikl 

COOL, nebylo zkrátka moţné Ligu mistrů pravidelně vysílat v prime-time na velké Primě. 

Navíc nebylo úplně jednoduché se k vysílacím právům dostat.  

Je koncesionářský poplatek, jako jistý fixní příjem, v českém prostředí velkou výhodou 

veřejnoprávního vysílatele? 

JN: Samozřejmě je to velkou výhodou. Jim můţe být vlastně jedno, jestli se investice vrátí 

nebo ne. Mají svůj příjem vţdy jistý od nás všech. Prestiţ spojená se značkou Ligy mistrů je 

velká. 

Je tedy podle Vás v pořádku, ţe je veřejnoprávní televize vysílatelem tak komerčního 

produktu, jakým je Liga mistrů?  

JN: V mnoha Evropských státech se skutečně Liga mistrů na obrazovkách veřejnoprávních 

vysílatelů neobjevuje. Napadá mě Německo, Slovensko nebo Rakousko. Rozdíl je hlavně 

v tom, ţe se v Evropě primárně vysílá na placených kanálech. Za mě je Liga mistrů produkt, 

který patří na komerční televizi.  

Práva se prodávají ve formě balíčků. Prima COOL vysílá dva dny v týdnu, na druhou 

stranu Česká televize má výhodu přednostního výběru zápasu. Je to z pohledu efektivity 

velká výhoda? 

JN: Výhodou to můţe do jisté míry být pouze za předpokladu, ţe si Česká televize dá na 

výběru přenosu opravdu záleţet. Vysílané zápasy vybírám já. Volím podle toho, který zápas 

je divácky nejatraktivnější z pohledu zastoupení českých hráčů, ale i zajímavých příběhů, 

které potom mohou celý přenos okořenit. Celkově si nemyslím, ţe by nás Česká televize díky 

první volbě utkání efektivitou vysílání předčila. Důkazem toho je sledovanost, kdy jsme ve 

středu byli několikrát výše neţ oni. Důleţitou roli sehrává fakt, ţe my jediní vysíláme v úterý, 

kdy si můţeme udělat promo středečního pořadu. Pokud se divák u úterního přenosu baví, 

naladí nás znova i ve středu. Promo máme navíc zařazeno i v dalších relacích, které jsou 

vysílané před Ligou mistrů a korespondují s naší cílovou skupinou diváků a zaměřením 

pořadu.  
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Pro jakou cílovou skupinu diváků je pořad vysílán? 

JN: Stále zachováváme původní koncept pořadu. Snaţíme se vytvářet formát, který zaujme 

diváky, i kdyţ se primárně o fotbal nezajímají. Chceme ukázat přesah fotbalu do celé řady 

dalších kulturních odvětví a celkově v kaţdodenním ţivotě. Od této vize se odvíjí většina 

organizačních záleţitostí pořadu.  

Máte výzkumy nebo zpětnou vazbu o tom, ţe diváci v Česku skutečně chtějí konzumovat 

takový obsah? 

JN: Výzkumy nemám, ale zpětná vazba je samozřejmě monitorována. Denně nám také chodí 

divácká korespondence s pozitivními ohlasy. Další názory vidíme i na našem Facebooku a 

Twitteru. Lidé jsou nadšeni ze způsobu, kterým pořad vyrábíme, protoţe podobný formát na 

českém trhu do té doby chyběl. Pozitivní ohlasy vnímáme i od kolegů z jiných televizních 

pořadů, kteří oceňují zejména hosty zvané do studia. O takovém Karlu Gottovi se mluvilo 

ještě 14 dní po odvysílání. Je moţné, ţe na počátku vysílání byla veřejnost k novému formátu 

skeptická, postupně si nás ale diváci oblíbili.  

Je stanovená sledovanost, kterou je zapotřebí pravidelně dosahovat, tak aby se nákladný 

produkt vyplatil? 

JN: Přesná hranice není. My jsme s našimi čísly na výsost spokojeni. Celkově nejsledovanější 

byl druhý poločas utkání Plzeň-Bayern, na který se dívalo přes 700 tisíc diváků. Celkově jsme 

v prime-time poráţeli i hlavní stanici FTV Prima. Ze začátku vysílání ta čísla samozřejmě 

nebyla hned vysoká. Lidé si museli zvyknout na to, ţe na naší stanici mohou koukat na tak 

kvalitní produkt, jakým je Liga mistrů.  

Jak byste ţánrově zařadil vysílání Ligy mistrů na Prima COOL?  

JN: Rozhodně nejde o sportovní publicistiku. Spíš bych řekl, ţe se naše vysílání ţánrově 

zařadit nedá. Jde o program lifestylový, který je veden také jako talkshow za účelem pobavení 

diváků u televizních obrazovek.   

Čím vším musí televize disponovat, aby mohla fotbal, potaţmo Ligu mistrů vysílat? 

Udělali byste zpětně s tříletou zkušeností v začátcích vysílání nějaké změny? 

JN: Neudělali. Největší investicí jsou vysílací práva. Dále je potřeba připravit odpovídající 

studio a techniku. Velkou finanční sumu tvoří zaopatření přenosových cest. My signál 

„taháme“ pomocí satelitu, který je umístěn v budově. Přenosový vůz se dá vţdycky 

pronajmout a je potřeba ve chvíli, kdy vyrábíte přenos. Kdyţ to ale shrnu, tak základem všeho 

je mít k dispozici sehraný tým lidí. Musí to být absolutní profesionálové, pro které je práce 

zároveň zábavou. Můţete disponovat perfektním technickým vybavením, ale kdyţ jsou 

neschopní zaměstnanci, je vám to ve finále k ničemu. My tu máme výbornou partu. Kaţdý 

z nás je do fotbalu naprostý „blázen“.  
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Jaká byla původní vize při koupi vysílacích práv pro sezonu 2012/13? Jak velkou roli 

v investici sehrál skandinávský spoluvlastník, společnost MTG? 

JN: Přesnou vizi majitelů neznám, to je spíše otázka pro vedení. MTG ale jiţ v minulosti 

v několika případech investovali do podobného projektu v jiných státech.  

Jaké jsou pro stanici Prima COOL hlavní determinanty efektivity vysílání Ligy mistrů? 

JN: Je to samozřejmě sledovanost. Musíme co nejefektivněji vyplnit reklamní prostor a 

sledovanost je tak primárním faktorem, podle kterého je vše orientováno. Od toho se odvíjí i 

finanční stránka, která je pro nás, jako soukromého vysílatele samozřejmě hlavním vodítkem. 

Velmi nás ale těší i pozitivní divácké ohlasy.  

To je rozdíl oproti České televizi, která by měla primárně usilovat o plnění veřejné 

sluţby. 

JN: To by měla, ve skutečnosti ale kouká i na sledovanost.  

 

Personální obsazení: 

Jak důleţitou roli v efektivitě vysílání hraje personální obsazení debatní části pořadu? 

Kdo a podle kterých kritérií vybírá studiové hosty? 

JN: Výběr hostů hraje v efektivitě vysílání velmi významnou roli. Snaţíme se vybírat takové 

osobnosti, které mohou změnit obvyklý názor diváka na fotbalová diskuzní studia. Hledáme 

nečekané spojitosti, které souvisí s vysílaným zápasem a mohou zpestřit diskuzi. V začátcích 

jsme třeba zapojili Dianu Kobzanovou, která řadu let ţila s fotbalistou, takţe znala spoustu 

zákulisních informací ohledně osobního ţivota a situací, do kterých se partnerka můţe 

dostávat. Dále tu byly osobnosti jako Richard Krajčo, Dominik Hašek nebo Radek Štepánek, 

kteří vysvětlovali vazby fotbalu ve svých odvětvích. Přestoţe fotbal nikdy profesionálně 

nehráli, divákům nabídli svůj unikátní pohled na věc a to je přesně to, co lidé ocení. Většina 

z nich totiţ také nemá zkušenosti s vrcholovým fotbalem.  Důleţité je, aby se u nás host ve 

studiu cítil jako doma a bylo o něj po celou dobu vysílání perfektně postaráno. Vţdy se musí 

rád vracet.  

Jakou rolí byste obecně hostům ve studiu přisoudil? 

JN: Musí diváky zejména bavit a odhalit jim úplně nové souvislosti a moţné vazby fotbalu 

v jiných oborech a nových souvislostech. Celá diskuze v debatní části programu se přitom 

vůbec nemusí týkat fotbalu.  

Hodnotíte zpětně výkony hostů? Stalo se, ţe někdo vyloţeně selhal? 

JN: Výkony hostů si hodnotíme mezi sebou. Snad jen jednou se stalo, ţe host před kamerou 

opravdu selhal. Jinak se natáčení pokaţdé odehrává v uvolněné atmosféře a od toho se odvíjí 

výkony hostů, se kterými jsme spokojeni.  
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Ambasadorem projektu je Marek Jankulovski, který se jako stálý host účastní většiny 

natáčení. Neměli jste obavy obsadit do takto významné role osobnost, která do té doby 

neměla v podstatě ţádné zkušenosti s prací v médiích? 

JN: Marek Ligu mistrů sám hrál a vyhrál, takţe můţe divákům přinést názory a postřehy, 

které se v jiné stanici neuslyší. O naprosté většině hráčů ví spoustu zákulisních informací, coţ 

je obrovská přidaná hodnota, kterou se člověk v televizi běţně nedoví. Diváci mají moţnost 

do detailu poznat kaţdého hráče, vědí, jaké má manýry, jaké má rituály, co dělá před 

výkopem nebo jak komunikuje se soupeřem a s rozhodčím. Diváky podle mého názoru 

nezajímají statistické malby fotbalových rádoby odborníků. 

Sehrávají při výběru hostů významnou roli kontakty Marka Jankulovského z prostředí 

vrcholového fotbalu? 

JN: Ano, hraje to obrovskou roli a jsme v tomto ohledu daleko před Českou televizí. Jak jinak 

byste do studia dostali hosty typu Pavla Nedvěda, kteří se v podobných formátech vůbec 

neobjevují?  

Časem se dalším pravidelným hostem stal František Straka. O tom se ale všeobecně ví, 

ţe je příznivcem německého fotbalu. Zohledňujete při tvorbě programu i názorovou 

vyváţenost debaty?  

JN: Na názorovou vyváţenost nekoukáme. Skutečně jde primárně o to, aby se hosté ve studiu 

cítili dobře a uvolněně, coţ pozná i divák. František Straka výborně zapadl do našeho týmu a 

má velmi pozitivní divácký ohlas.   

Kdo a jakým způsobem vybírá moderátory debatní části pořadu? 

JN: Volbu moderátorů, Radka Šilhana a Libora Boučka, jsem měl na starost já. Postupoval 

jsem na základě osobních zkušeností. 

Podle jakého pravidla se moderátoři střídají? Zaměřuje se Libor Bouček spíše na hosty-

baviče, zatímco Radek Šilhan zvládá lépe odborná fotbalová témata a expertní diskuzi? 

JN: Není to pravidlem. Oba naši moderátoři jsou všestranní profesionálové a v moderování se 

pravidelně střídají. Libor má samozřejmě více zkušeností se zábavními pořady, takţe se můţe 

stát, ţe diskuzi orientuje častěji tímto směrem.  

Hodnotíte zpětně výkony moderátorů? 

JN: Oficiální hodnocení nemáme. Většinou je slovně hodnotím já nebo zbytek týmu.  

Má moderátor předem připravený scénář a přibliţný okruh otázek? Obeznamuje s ním 

i hosty ve studiu? 

JN: Moderátor má k dispozici scénář, coţ je jediný relevantní dokument, od kterého se celé 

vysílání odvíjí. Hosté ve studiu témata v předstihu záměrně neznají. Je to většinou i jejich 
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přání. Sami nám říkají, ţe vůbec nechtějí vědět, o čem se budeme bavit, aby byly jejich reakce 

autentičtější. Divák pozná, kdyţ je situace předem nacvičená.  

Dalším významnou osobou, která ovlivňuje kvalitu, potaţmo efektivitu vysílání, je 

komentátor. Jsou vaše přenosy komentovány vţdy přímo ze stadionu? 

JN: Ano. Zakládáme si na tom, aby byl přenos komentován vţdy přímo z dějiště utkání. 

Náklady jsou samozřejmě vyšší, ale aby byla kvalita odpovídající, tak to prostě nejde jinak. 

Televizní společnosti mají v rámci vysílacích práv nárok na to, aby UEFA zařídila transport 

komentátorů z letiště přímo na stadion. To se také ve většině případů děje, takţe to také 

sniţuje náklady. Vysokou poloţkou je samozřejmě komentátorské stanoviště, ale jak jsem jiţ 

zmínil, komentátora chceme mít vţdy v místě utkání. Po zápase se s ním ţivě spojujeme 

rovnou ze studia a ptáme se na jeho ohlasy. Diváci tuto komunikaci velmi oceňují. 

Do jaké míry se umístění komentátora projevuje na jeho výkonu? 

JN: Kvalitu práce to ovlivňuje naprosto zásadním způsobem. Ze studia komentátor nikdy 

nemůţe nasát atmosféru na stadionu, ani nemá přehled o hře. Je naprosto nepřípustné, aby 

utkání za takových podmínek zprostředkovával autenticky.  

Jezdí přímo na zápasy také reportér? 

JN: Na zápasy jezdí vţdy jen komentátor, který příleţitostně plní i roli reportéra. Jde ale o 

placenou sluţbu, kterou zprostředkovává UEFA. Například v posledním zápase Liverpoolu 

s Basilejí byla perspektiva divácky atraktivního tématu v účasti českých hráčů Tomáše 

Vaclíka a Marka Suchého. UEFA má přímo na stadionu lidi, kteří za příplatek celý rozhovor 

umoţní realizovat a dále zajistí jeho technický přesun do vysílání. Rozhovor přitom dělá náš 

komentátor po skončení přenosu. 

     

Technologie: 

V porovnání s Českou televizí do vysílání nezařazujete velké mnoţství reportáţí, 

marginálně jsou vyuţívány také prvky narace nebo statistiky. Je vašim záměrem, aby 

divák viděl co nejvíce přímo z debaty ve studiu? 

JN: Divák na televizi nekouká proto, aby viděl čísla nebo rádoby odborné nákresy toho, kam 

měl zrovna běţet levý obránce. To jsou všechno věci, které si v dnešní době můţe bez 

problémů vyhledat na internetu, pokud o ně má zájem. My se snaţíme zařazovat co nejvíce 

zákulisních záběrů, které nejsou k vidění na jiné platformě. Divák Ligy mistrů na Prima 

COOL se musí u sledování pořadu bavit. Nejde nám o fotbalovou faktografii.  
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Ani kombinace zvuku a videa není v průběhu debaty příliš vyuţívána. Jediným 

grafickým prvkem je vysouvací „roleta“ s fotografií nebo krátkým videopříspěvkem 

k aktuálnímu tématu. 

JN: „Roletu“ a další dostupné videopříspěvky zařazujeme v závislosti na diskutovaném 

tématu. Vše je o dokonalé personální součinnosti střihače s reţisérem a moderátorem ve 

studiu. UEFA určitou dobu po zápase dodává i rozhovory s hráči, které by bylo škoda nechat 

leţet ladem. Kdyţ je téma zajímavé, reţisér informuje moderátora do sluchátka, jakým 

směrem rozhovor směřovat, a poté na to můţe navázat daný videopříspěvek. Zmíněná 

„roleta“, tedy grafický prvek prezentace hráče, o kterém je zrovna ve studiu řeč, funguje 

stejným způsobem. Máme ji takto předem připravenou pro většinu hráčů. Pouţití závisí na 

pohotovosti reţiséra a ostatních členů týmu. 

V úvodní části pořadu je zařazen krátký příspěvek s Karlem Haringem, odborníkem 

Deníku Sport, který předpovídá vývoj zápasu. Jedná se spíše o faktografický příspěvek 

nebo jde o reciproční spolupráci? 

JN: Máme s Deníkem Sport dobré vztahy. Oni nám poskytují prostor ve svých médiích a my 

jim na oplátku dáváme tuto příleţitost.  

Hodně prostoru je v debatním studiu věnováno komunikaci na webu a sociálních sítích.  

Dostupná je také vaše smartphonová aplikace. Myslíte si, ţe v dnešní době je v tato 

forma interakce s diváky perspektivní? 

JN: Ano, myslím. Na sociální média vsázíme od samého začátku. Je důleţité, aby s námi 

divák mohl komunikovat přímo v průběhu přenosu. Je to pro nás i jakási zpětná vazba a nutno 

dodat, ţe lidé většinou chválí způsob, kterým přistupujeme k tvorbě pořadu. Po celou dobu 

utkání je naším člověkem mediální obsah pravidelně aktualizován a monitorován. Ohlasy ale 

sleduje většina členů týmu, a tak není problém, aby dal reţisér v průběhu diskuze pokyn do 

sluchátka a moderátor následně zařadil některý z dotazů přímo ve vysílání. Snaţíme se 

hostům pokládat otázky, které zpestří diskuzi a diváka pobaví. Vše se ale odvíjí od časových 

moţností.      

Dalším grafickým prvkem jsou highlighty, neboli zpravodajské souhrny. Připravujete 

sestřihy sami, nebo jsou vám příspěvky dodávány hotové na základě licence s UEFA?  

JN: Po celou dobu vysílaného utkání nám chodí krátké záběry nejlepších okamţiků všech 

zápasů dne, které poté ostatní kolegové koordinují. Průběţně tedy dostáváme šance, chodí 

nám góly a vyloučení. Poté to sestříháme dohromady a namluvíme. Je to sloţitá práce.  

V porovnání s Českou televizí jde ale o jiný model. Jim chodí sestřihy v délce desíti minut ze 

všech zápasů a oni je následně sami zkracují, coţ je velmi náročné technicky, finančně i co se 

týče vysílacích tras. Kdybychom výrobu organizovali tímto způsobem, byli bychom schopni 

vyrobit tři aţ čtyři sestřihy za stejné peníze, jako teď zvládáme úplně všechny zápasy kola. 

Náš způsob je výrazně ekonomičtější.  
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Reklama: 

Máte podle licenční smlouvy právo na výběr inzerentů, nebo musíte zahrnout jen 

oficiální partnery UEFA?  

JN: Do reklamních bloků si můţeme domlouvat inzerci samostatně. Jedinou podmínkou je, 

aby byla před kaţdým blokem zařazena sponzorská ohlášení oficiálních partnerů UEFA, jako 

jsou UniCredit, Heineken atd. 

Je o tak prestiţní sportovní produkt, jakým je Liga mistrů, mezi inzerenty velký zájem?  

JN: Přiznám se, ţe reklamu neprodávám, takţe nevím přesná čísla. Všechny reklamní bloky 

jsou ale vyprodané. 

Podle §50 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání je stanoveno, ţe čas 

vyhrazený reklamě, nesmí přesáhnout 12 reklamních minut za jednu vysílací hodinu a 

je přípustné pouze jedno přerušení pořadu za 30 minut. Časové omezení dodrţujete, ale 

o poločasové přestávce i po skončení zápasu je pořad ve stanoveném intervalu 

přerušován častěji. 

JN: Máte pravdu, těch 12 reklamních minut je velmi striktně dodrţováno. Reklamou nesmí 

být narušena kontinuita vysílaného přímého přenosu. Důleţité je také to, ţe je v tomto ohledu 

legislativně rozlišován přímý přenos a debatní studio jako dva rozdílné pořady. Reklama 

můţe být zařazena v kaţdém z nich. To znamená, ţe kdyţ končí poločas a my pouštíme 

reklamní blok, můţeme ho zařadit znova i na konci debatního studia.  

Jak je to s prvky product placementu ve vysílání? Logo PP se objevuje vţdy při 

prostřihu z debatní části a v prostřihu ze stadionu. Jsou v tomto případě inzerenti 

striktně stanovení od UEFA? 

JN: UEFA má oficiální partnery, kteří mají přesně vymezené, kdy a jak půjdou vidět. Ve 

sponzorském vzkazu se nemůţe objevit nikdo, kdo není partnerem UEFA. My zahrnujeme 

logo PP v kaţdém prostřihu z důvodu, řekněme, takové legislativní pojistky. Můţeme si sice 

uvést i své sponzory nebo soutěţe, ale nesmíme v souvislosti s nimi uvádět název Ligy mistrů.  

 

Predikce budoucího vývoje vysílání Ligy mistrů: 

Zmiňoval jste, ţe sledovanost, zpětná divácká vazba i zájem inzerentů byly na velmi 

dobré úrovni. Jaký je tedy hlavní důvod nezakoupení vysílacích práv pro nadcházející 

sezony? 

JN: Přesné důvody mi známy nejsou, ale samozřejmě hraje roli finanční stránka věci. Je to 

spíš otázka pro vedení společnosti. 
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Můţe vůbec v českých podmínkách soukromý vysílatel dlouhodoběji uspět? 

JN: Myslím si, ţe určitě ano. 

Mohlo by se to podařit novému vlastníkovi vysílacích práv, společnosti O2? 

JN: Záleţí na tom, co na českém trhu udělá placená platforma. Diváci tu nejsou zvyklí za 

sledování fotbalu platit. Přiznám se, ţe tomu osobně moc nevěřím, ale ukáţe aţ čas.  

O2 by podle současných informací měla vysílat všechna utkání kola ve stejném čase. To 

ale bude velmi sloţitý úkol zejména po personální a finanční stránce. 

JN: To rozhodně. Myslím si, ţe všechny zápasy rozhodně nebudou komentované. V O2 podle 

mě udělali velkou chybu, ţe kdyţ uţ šli do takto nákladného projektu, měli zakoupit všechna 

práva na vysílání. Takhle můţe divák koukat zdarma v úterý na České televizi a ve středu pro 

změnu naladit snadno dostupnou slovenskou televizi, která vysílá taky bez poplatku. 

Byly nějaké věci, týkající se vysílání, se kterými jste v začátcích vysílání neměli 

zkušenosti a zpětně byste je teď realizovali jinak?  

JN: Vysílání probíhá po celou dobu ve stejném duchu. Přestoţe jsme byli noví v tak velkém 

projektu, jakým je Liga mistrů, měli jsme zkušenosti s vysíláním EURA 2008 nebo Premier 

League. Od začátku byl základní koncept a představa, jakým způsobem chceme pořad 

prezentovat. 

Je reálné, ţe by Prima do budoucna znovu uvaţovala o zakoupení vysílacích práv? 

JN: Moţné je všechno. Uvidíme, jaká bude situace po dalším tříletém cyklu.   

Zdroj: Vlastní šetření 
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Příloha č. 9: Bodový scénář pořadu na ČT sport 

ARSENAL – MONAKO 
STŘEDA 25.2.2015 20:20 – 23:15 

Studio: Petr Kubásek + Martin Hyský + Martin Vaniak 
Komentátoři: Jaromír Bosák + Luděk Zelenka 
 
ÚVOD 

 
1. OP    ZNĚLKA LM ÚVOD – NISSAN GAZPROM 

 
2. Studio    přivítání Hyský + Vaniak 
 
3. SQ+ST   ORIG KOM SLAVIAxAJAX (všechny 3 góly)29.8.2007  
 
4. Studio 
 
5. SQ+ST   COVER ARSENAL x SLAVIA 7:0 (jenom góly rychle) 
 
6. Studio 

 
7. SQ    CRT Úterní zápasy LM ohlédnutí   Štěpán 
 
8. Studio 

 
9. SQ+ST   COVER MAN CITY x BARCELONA 2 góly SUARÉZ 

 
10. Studio 

 
11. SQ+ST   COVER MAN CITY x BARCELONA penalta MESSI 

 
12. Studio 

 
13. GRF+ST   Výsledky 1/8finále 6 utkání LM (17.+18.+24.2.) 
 
14. SQ    PROMO LM ARS x OMN 

 
15. Studio 
 
16. SQ    CRT ARSENÉ WENGER    Štěpán 

 
17. Studio 

 
18. SQ+ST   COVER Wenger noţičky na tréninku 

 
19. Studio 
 
20. SQ+ST   COVER KABINA + PŘÍJEZD Arsenal  
 
21. Studio 

 
22. SQ    CRT TOMÁŠ ROSICKÝ vytíţenost  Štěpán 

 
23. Studio 
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24. SQ+ST   COVER Rosický + Arsenal rozcvička  

 
25. Studio 

 
26. SQ+ST   COVER KABINA + PŘÍJEZD + ROZCVIČKA Monako 

 
27. Studio 

 
28. OP   BUMPER LM – NISSAN¨ 
 

 
 

LIVE    1. Poločas 

 

29. OP    BUMPER LM GAZPROM 

30. OP    REKLAMA     2:25 

31. OP    PROMO 18     0:35 

32. SQ    PŘEDĚL LM 

33. Studio    
 
34. SQ+ST   COVER hymna LM zápas SLA x ARS 2007 

 
35. Studio 

 
36. SQ+ST   COVER hymna LM TV zápas ARS x MON 

 
37. Studio 

 
38. GRF+ST   Výsledky odehraných 6 zápasů LM + 2 průběţné 

 
39. Studio 

 
40. SQ+ST   ROZBOR 1. PŮLE po jednotlivých akcích 

 
41. Studio  

 
42. SQ+ST   TUŢKA 1. akce 

 
43. Studio 
 
44. SQ    PŘEDĚL LM 
 
45. OP    REKLAMA      3:15 
 
46. OP    PROMO SPOT    0:30 
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47. OP    BUMPER LM - NISSAN 
 

LIVE    2. Poločas 

 

48. OP    BUMPER LM  - GAZPROM  

49. SQ+ST   GOLY RYCHLE ARS x MON 
 

50. Studio  

51. SQ+ST   COVER ROZBOR zápasu po jednotlivých akcích 
 

52. Studio 

53. SQ+ST   TUŢKA 1. akce     Hyský 
 
54. Studio   Rozloučení na chvíli 

55. OP    ZNĚLKA LM ZÁVER NISSAN+GAZPROM 

56. OP    REKLAMA      1:11 

57. OP    ZNĚLKA UVOD SESTRIHY NISSAN+GAZPRON 

58. Studio 

59. SQ+ST   COVER finále LM 2014 ATL x REAL 1:4 (góly rychle)  
 
60. Studio 

61. SQ+F     LIVE LEVERKUSEN x ATL. MADRID Kalous 

62. Studio 

63. SQ+ST   COVER ROZBOR sestřihu po jednotlivých akcích 
 
64. Studio 

65. SQ+ST   COVER GOLY RYCHLE ARS x MON 
 
66. GRF+ST   Kompletní výsledky 1/8 LM všech 8 zápasů 

67. Studio 

68. SQ+GRF   KLIP + TITULKY 

69. OP    ZNĚLKA LM ZÁVĚR SESTŘIHY NISSAN GAZPROM 

Zdroj: Redakce ČT sport
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Příloha č. 9: Bodový scénář pořadu na ČT sport 

17. 2. 2015  CHAMPIONS 

LEAGUE 

PSG - CHELSEA  MD7a      Radek Šilhan 

20:20:00 1:00 CRT OPENING SEQUENCE + SPONZOR  reţie  

20:20:40 0:35 STUDIO Dobrý večer. Dva měsíce utekly stejně 

rychle jako Cristiano Ronaldo soupeřovým 

obráncům a právě dnes nám všem začíná 

osmifinále Ligy mistrů UEFA. Jarní fázi 

otevíráme velkým hitem Paris St. Germain 

– Chelsea FC. Řekli byste si, ţe hlavní 

domácí hvězdu zná úplně kaţdý, ale… 

  

LOGA PSG - CHELSEA 

 

HUDBA   

 

 

20:21:15  CRT  IBRA KDO JSI? reţie  

  STUDIO 

 

 

 

Ve studiu Franz Straka a Zdeněk Grygera. 

 

Jak jste se těšili? 

 

Jaké bylo, Zdeňku, tvoje první setkání se 

Zlatanem? 

 

Jak se tehdy v Ajaxu 2003/2004 

projevoval? Uměl holandsky nebo jel 

v angličtině?  

 

Byl hodně drsnej? Kamarádili jste spolu? 

Na které straně barikády jsi byl – s ním, 

nebo proti? 

 

Jaký byl pak vztah v Itálii, kdyţ Zdeněk 

Juve a Zlatan Inter? 

 

Měl nějakou přezdívku kromě Ibra? 

 

Franzi, jak se krotí takový hráč? Jaký 

vyţaduje přístup? 

 

Dá se s někým srovnat? Třeba s Řepkou? 

Co musí dělat obránce, aby ho dokázal 

zastavit? 

 

Byl vůči soupeři velký provokatér? Byl 

vulgární? 

 

Jak je moţné, ţe všude, kam přišel, 

vyhrával ligu? 

 

  

 

 

ROLETA IBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:23:55  CRT Za chvíli pokračujeme, co uvidíme  

COMING SOON – HVĚZDY – TĚŠTE 

SE 

STADIÓN –   

 ZÁBĚRY Z ROZCVIČKY 

 

HUDBA  

20:24:10  BREAKBUMP

ER 

 OP  

  BREAK   OP  

  BREAKBUMP

ER 

 OP  

20:34:16  CRT CLIP  

BUS, PLAYERS, PITCH, LOCK ROOM 

reţie HUDBA  

  STUDIO V sestavě nechybí celkem pochopitelně u 

domácích David Luiz. Loni ještě hráč 

 CRAWL: SESTAVY 
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Chelsea a hodně kritizovaný po MS.  

 

Jak se hraje proti svému bývalému týmu? 

 

Nemůţe být hráč jako David Luiz 

přehecovaný? 

 

Před rokem PSG Chelsea porazilo ve 

čtvrtfinále 3:1, ale letos PSG zatím v lize 

tápe a ani není první. Pere se Lyonem a 

Marseille. Dá se v takové formě porazit 

Chelsea? 

 

Ibra uţ letos tolik nezáří… zranění, na 

přelomu roku 6 týdnů bez gólu 

Cavani a Moura se vrátili po vánocích 

později…jak to ovlivní tým? 

 

Setkal se s tím Zdeněk? 

 

Mourinho vede s  Chelsea ligu o 7 bodů a 

má klid….ale není to přesvědčivé 

 

Bude hrát Mourinho na svou oblíbenou 

nulu vzadu? 

 

Nový hráč Cuadrado, který přišel 

z Fiorentiny. Jenţe si musí dát pozor, aby 

neměl plný trenky…. 

 

 

ROLETA DAVID LUIZ 

 

 

 

 

 

 

 ROLETA PSG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLETA MOURINHO 

  CRT CUADRADO DÉMONI reţie  

  STUDIO Setkali jste se s hráčem, který míval strach?  

 

Není to i tím, ţe v Jiţní Americe je spousta 

šamanů a démonů? 

 

Franzi, co ním?  

 

Můţe ho to brzdit na hřišti? 

 

Zajímavé téma je Eden Hazard, kterého 

PSG chtěli loni v létě a on by se ani moc 

nebránil – manţelka strašně chtěla do 

Paříţe. 

 

Jak moc rozhodují manţelky o přestupu? 

 

 

 

Před deseti lety jediná výhra Chelsea ve 

Francii 3:0 právě nad PSG – góly Drogba a 

Terry 2x – oba v týmu / hrozí podobný 

výsledek? 

 

 

FACEBOOK, TWITTER  

 

NA PRIMA PLAY PREMIUM ŠACHTAR 

- BAYERN 

 ROLETA CUADRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLETA HAZARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLETA TERRY 
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  CRT DENÍK SPORT  reţie TITULEK: Karel HÄRING 

      

20:38:00  MATCHBUM

PER 

 OP  

20:38:10  1 . POLOČAS Support z Prahy / hvězdy v hledišti apod. / 

dobré hlášky na FB a TW 

live KOMENTUJE: Milan ŠTĚRBA 

21:32:00  KONEC 1. P.    

21:32:00  MATCHBUM

PER 

 OP  

  BREAKBUMP

ER 

 OP  

  BREAK  OP  

  BREAKBUMP

ER 

 OP  

21:35:38  STUDIO SUMMARY MO 

Klíčové momenty 1. půle, diskuze nad 

zajímavými okamţiky, co proţívají hráči za 

určitého stavu, jaká je tam a tam cesta do 

kabin, jak je nepříjemný některý hráč apod. 

reţie LOGA KLUBŮ A SKÓRE V PODLAZE 

 

HUDBA  

  CRT MOMENT POLOČASU   

  STUDIO Kde se stala chyba?  

 

Zaţili jste to?  

 

Co se dalo udělat jinak? 

 

  

ROLETA  

ROLETA  

   ŠACHTAR – BAYERN  

PO 1. POLOČASE 

 

UVIDÍTE SESTŘIH PO 23:00!!! 

 

 

  

      

   FACEBOOK, TWITTER   

21:41:18  BREAKBUMP

ER 

 OP  

  BREAK  OP  

  UEFA SPOT  OP  

  BREAKBUMP

ER 

 OP  

  MATCHBUM

PER 

 OP  

21:44:55  2. POLOČAS Komentátor reaguje na ohlasy na sociálních 

sítích 

Support z Prahy / hvězdy v hledišti apod. / 

dobré hlášky na FB a TW 

live  

22:38:55  KONEC 2. P. Po závěrečném hvizdu zůstaneme obrazem i 

zvukem na stadiónu, atmosféra, emoce, 

propojení studia a komentátora, první 

ohlasy a názory, radost - zklamání  

  

22:38:55  MATCHBUM

PER 

 OP  

22:39:04 1:00 STUDIO Jak to dopadlo / základní zhodnocení 

zápasu / max 1 – 2 věty od kaţdého  

 

COMING SOON – důleţité momenty / 

góly / hodnocení  

 V PODLAZE LOGA KLUBŮ A SKÓRE 
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  BREAKBUMP

ER 

 OP  

  BREAK  OP  

  BREAKBUMP

ER 

 OP  

22:46:27  STUDIO 

 

MO 

Jsme zpátky, viděli jsme krásný zápas,  

SUMMARY 

 

 

 

 

 

reţie V PODLAZE RADOST VÍTĚZNÉHO 

TÝMU / NEBO NEUTRÁLNÍ ZÁBĚRY – 

VÝMĚNA DRESŮ, ODCHOD DO 

ŠATEN, TLESKÁNÍ DIVÁKŮM 

 

HUDBA  

  CRT / MO SUMMARY PO ZAPASE   

  STUDIO Co rozhodlo?  

 

Bylo to spravedlivé?  

 

Jak se líbilo PSG?  

 

Jak Chelsea? 

 ROLETA IBRA 

 

ROLETA CAVANI 

 

ROLETA HAZARD 

 

ROLETA ČECH 

 

  

  CRT KLÍČOVÝ OKAMŢIK ZÁPASU reţie  

  STUDIO Co dobře?  

 

Co špatně?  

 

Čí to byla chyba? 

 

 

COMING SOON na konci studia – 

neodcházejte -  budou highlights 

 

 

 ROLETA FABREGAS 

 

ROLETA IBRA 

 

ROLETA SIRIGU 

 

 

  CRT CLOSING SEQUENCE reţie  

22:53:27  BREAKBUM

PER 

 OP  

  BREAK  OP  

  BREAKBUM

PER 

 OP  

22:59:30  CRT OPENING SEQUENCE SESTŘIH reţie  

23:00:10  STUDIO Jsme zpět, co nás čeká, můţeme se těšit…   

23:01:00  MO RYCHLÉ SUMMARY    

  STUDIO Ještě pár slov k zápasu 

 

  

23:04:00  CRT SUPERFLASH   reţie  

  STUDIO Souhlas?  

 

Jaký podal výkon?  

  

 

 ROLETA CAVANI 

 

  

23:07:00  CRT THIAGO SILVA -DĚTI  REZERVA 

23:08:00  STUDIO Jdeme na Šachtar –Bayern 

 

Hraje se ve Lvově  

 

Doněck ve Lvově porazil jen BATE 5:0, 

jinak s Portem 2:2 a prohra s Bilbaem 0:1. 

  

 

ROLETA ŠACHTAR 
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Zdroj: Redakce Prima COOL 

 

 

Pro Bayern sloţitá cesta i přes to, ţe Lvov 

není válečná oblast  

 

V Doněcku stadion zničený 

 

Velká zima – moţná větší problém pro 

Doněck / 13 Brazilců v týmu 

 

Doněck 2 měsíce nehrál soutěţní zápas – 

soustředění v Brazílii a pak jih Evropy / 

všude přípravné zápasy 

 

V posledních dvou letech Doněck 

s německými týmy doma BVB 2:2, 

Leverkusen 0:0 – venku ale debakly 

 

Ještě nikdy spolu nehráli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23:10:00  CRT ŠACHTAR – BAYERN  

SESTŘIH 

1.poločas 

reţie  

23:16:30   Co tomu říkáte? 

 

BREAK 

 ROLETA BAYERN 

23:18:00   BREAK  NOVINKA 

23:24:00   Jsme zpátky a jdeme na 2.půli   

23:25:00  CRT ŠACHTAR – BAYERN  

SESTŘIH 

2.poločas 

reţie  

23:31:00  STUDIO Jaký to byl zápas? 

 

Jaká bude odveta? 

 

Má Doněck vůbec šanci? 

 

FACEBOOK, TWITTER 

 

 ROLETA MÜLLER 

 

ROLETA ROBBEN 

 

ROLETA LUIZ ADRIANO 

 

 

 

 

23:36:30 0:30 CRT UPOUTÁVKA BASILEJ - PORTO reţie  

23:37:00  STUDIO  Rozloučení – zítra Basilej - Porto 

 

Vaclík + Suchý 

  

Ve studiu Libor Bouček, Franz Straka a 

Pavel Srníček 

 

 

  

23:38:00  CRT CLIP EMOCE reţie HUDBA ….. ONE REPUBLIC - 

COUNTING STARS 

23:39:40 0:20 CRT  CLOSING SEQUENCE SESTŘIH reţie  

23:40:00   KONEC   


