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ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA RS ČT

Už zase olympiáda
Za pár dní to začne! Za pár dní začnou další Olympijské hry, tentokrát v zimním oblečení. 

Za pár dní začne zimní sportovní slavnost v kanadském Vancouveru.

ZAČNE? Jak pro koho – pro Redakci sportu ČT začala už dávno. Vlastně ihned poté, co 

skončila ta minulá – v Turíně.

Ve Vancouveru už budeme jen finišovat. Všechno je připravené, právě Turín nám velmi 

v přípravě pomohl. V Kanadě to bude hodně podobné. Budou také zde dvě místa – jedno 

v horách pro „lyže“. Druhé ve městě, v halách. Což pro nás znamená postavit štáby. Zdá se, že to 

budou mít jednodušší – v Turíně byla složitá dopravní situace, ve Vancouveru slíbili pořadatelé 

cestování bez problémů.

Vzhledem k náročnosti našeho vysílaného a vyráběného produktu to je pro nás příjemná 

zpráva. Budeme vysílat na dvou programech. Na ČT2 vždy od 18.00 do 08 hodin druhého dne. 

Na ČT4 pak 24 hodin nepřetržitě. 

Architekti našeho vysílání – Robert Záruba, Vladimír Drbohlav připravili ambiciózní scénář. 

Ten, i díky časovému rozsahu zaručuje, že divák může vidět úplně všechno anebo si vybrat to 

své. Vždy to najde!

V Praze budou postavená dvě studia – jedno pro ČT2 a to povede zkušený Vojtěch Bernatský, 

druhé pro ČT4 bude moderátorsky pestřejší.

Na obou budou probíhat rozbory, diskuze, reportáže z místa her, které tam natočí naše štáby. 

Ve studiích se budou střídat kvalifikovaní hosté, experti.

Bude to náročné, hodně nové – především nové tím, že celé OH budou vysílány v kvalitě HD. 

Prostě máme se na co těšit.

A až to 28. 2. 2010 v Kanadě skončí, tak si všichni oddechneme.

NE! Bude před námi už zase olympiáda. Ta v roce 2012 v Londýně. 

Už dnes ji chystáme 

 Otakar Černý
 šéfredaktor RS ČT

otakar.cerny@ceskatelevize.cz



VANCOUVER 2010

Zimní olympijské hry ve Vancouveru slibují další jedinečné sportovní zážitky, novou kvalitu 

televizního vysílání a pro evropské divá ky vzhledem k časovému posunu další bezesné noci 

u televizních obrazovek. Z devítihodinového rozdílu času mezi Českou republikou a dějištěm 

21. ZOH musel pochopitelně vycházet i vysílací projekt České televize, která znovu nabídne 

přímé olympijské vysílání na programech ČT2 i ČT4, rozšířené zpravodajství v BBV na ČT1 

i na zpravodajském kanálu ČT24 a především poprvé v historii komplexní blok vysílání v tzv. 

HD neboli v signálu s vysokou rozlišovací schopností. Zařazení Olympijského studia na 

programu ČT2 odpovídá programu v Kanadě – nejčastější začátky jsou od šesté hodiny večer 

a po celonočním přímém vysílání bude program na ČT2 končit v pozdních ranních hodinách 

následujícího dne. Program ČT4 potom znovu nabídne nepřetržité čtyřiadvacetihodinové 

vysílání (pouze s výjimkou z dlouhodobé smlouvy povinných přenosů a souhrnů fotbalové Ligy 

mistrů a Evropské ligy UEFA).

Zimní olympijské hry se po dvaadvaceti letech od Calgary 1988 znovu vracejí do Kanady 

a v kolébce hokeje a zemi zaslíbené naprosté většině zimních sportů se určitě opět uskuteční 

v mimořádné atmosféře a divácké kulise. Předpokládá se rekordní účast okolo devadesáti 

výprav, olympionici budou soupeřit o 86 sad medailí v sedmi sportech a patnácti disciplínách. 

Rekordní bude na vancouverských hrách i česká výprava s neobyčejně rozsáhlým spektrem 

uvažovaných medailových nadějí. Olympijské soutěže budou ještě výrazněji než v Turínu 2006 

rozděleny do dvou center – ve vlastním Vancouveru se uskuteční oba ceremoniály, hokejové 

turnaje, soutěže v krasobruslení a short tracku a v jeho bezprostředním okolí dále rychlobruslení, 

curling, akrobatické lyžování a snowboarding. Sjezdové lyžování a soutěže sáňkařů, skeletonistů 

a bobistů proběhnou ve 120 kilometrů vzdáleném horském středisku Whistler a v nedalekém 

Olympic Parku v Callaghan Valley se budou bojovat o olympijské medaile v klasickém lyžování 

a biatlonu. Prakticky to znamená rozdělení her do dvou center s vlastními olympijskými vesnicemi 

a tentokrát i medailovými ceremoniály propojenými pouze přenosem televizního signálu mezi 

Whistlerem a Vancouverem.

Česká televize podle přísných regulí mediální kvóty získala pro ZOH 2010 možnost vyslat 

27 akreditovaných osob. Do Britské Kolumbie zamíří tedy operační skupina v obdobném 

počtu jako na předchozích ZOH: šéfredaktor RS ČT Otakar Černý, komentátoři Radek Bauer 

(rychlobruslení), Pavel Čapek (klasické lyžování), Vladimír Drbohlav (teamleader a ceremoniály), 

Michal Dusík (lední hokej), Jiří Hölzel (akrobatické lyžování a snowboarding), Miroslav Langer 

(krasobruslení a short track), Jiří Rejman (biatlon), Marek Svačina (klasické lyžování), Ondřej 

Tomek (sáňkařské soutěže, skeleton a boby), Petr Vichnar (sjezdové lyžování) a Robert Záruba 

(lední hokej). Společně s nimi by měli pohled na nejrozšířenější sporty obohatit svými postřehy 



expertní spolukomentátoři Jan Holický (sjezdové lyžování), Kateřina Neumannová (běh na 

lyžích) a David Pospíšil (lední hokej). Reportáže s důrazem na přiblížení olympijské atmosféry 

a informace o české olympijské výpravě budou připravovat reportéři Jakub Bažant, Tomáš 

Jílek a Ondřej Zamazal společně s kameramany Jiřím Bakalou, Jaroslavem Jiráskem, Pavlem 

Křížkem a Janem Vozenilkem (v případě pánů Bakaly a Vozenilka jde o zástupce velmi početné 

českokanadské komunity a jejich znalosti místního prostředí by měly být velmi užitečné).

Vedoucím technické operace je stejně jako na přechodzích hrách už od Calgary 1988 

inženýr Rudolf Pop, dále budou na místě Zdeněk Bolard, Václav Kubale a Jiří Smutný. Produkční 

zabezpečení celé operace má potom na starosti Jaromír Bauer.

Kromě akreditovaného štábu bude pro vysílání ještě velmi důležitá spolupráce s ČOV a jeho 

partnery. Z té bude vycházet především Jaromír Bosák, který v Českém domě znovu bude 

denně připravovat rozhovory s našimi olympioniky i pohledy do zákulisí života české výpravy.

Vzhledem ke vzdálenosti obou hlavních center bude i skupina ČT rozdělena mezi Vancouver 

a Whistler - devět osob má ubytování přímo v horách ve Whistleru, ostatní potom budou přímo 

ve Vancouveru, kde také bude v hlavním Mezinárodním rozhlasovém a televizním středisku po 

dobu her základní technické centrum celé nesmírně náročné operace. S výjimkou curlingu budou 

všechny přenosy doprovázeny komentářem přímo z místa konání, samotné přenosy a záznamy 

by měly doplňovat tradiční rozhovory a postřehy českých olympioniků a také obrazové fejetony 

přibližující neopakovatelné olympijské dny, pestrou multikulturní atmosféru i jedinečné krásy 

přírody pořadatelské Britské Kolumbie.

 Vladimír Drbohlav



EXKLUZIVNÍ SPORTOVNÍ PODÍVANÁ 
VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ

Diváci České televize si užijí zimní olympijské hry Vancouver 2010 jako nikdy předtím. 

Na obrazovkách si vychutnají lepší výhled než diváci v prvních řadách přímo na sportovištích. 

Obzvláště ČT HD poskytne exkluzivní podívanou, bude vysílat non-stop v plném vysokém 

rozlišení! Připraven bude i internetový speciál www.zoh.cz 

První olympiáda v HD
Zimní olympijské hry Vancouver 2010 znamenají pro Českou televizi jeden z mimořádných 

technologických milníků srovnatelný s přechodem na barevné vysílání. Televize veřejné služby 

připravuje pro své diváky nebývalý zážitek, poprvé v historii bude vysílat z nejvýznamnějšího 

sportovního podniku světa nepřetržitě v plném vysokém rozlišení HD – všechny přenosy, záznamy 

i záběry ze studií. Vysílání ČT HD tak nabídne od 13. února do 1. března 2010 nejrozsáhlejší HD 

projekt v dějinách televizního vysílání v České republice. Na nesrovnatelně detailnější, ostřejší, 

jasnější a věrněji barevný obraz se mohou těšit diváci s odpovídajícím způsobem příjmu 

a vhodným přijímačem.

ČT HD na satelitu a v kabelu
Nový rozměr vizuálního zážitku při sledování olympijských her okusí diváci ČT HD, satelitního 

digitálního vysílání České televize. To po bezmála pěti měsících zkušebního provozu přejde se 

začátkem ZOH do provozu řádného. ČT HD šíří družice Astra 1E (transponder 55, 10,803 GHz, 

horizontální polarizace, FEC 5/6, 22 MS/s) na pozici 23,5° E. Příjem není zpoplatněn, je však 

kvůli vysílacím právům omezen podmíněným přístupem na území České republiky, a to 

prostřednictvím přístupové karty. Na kartách Skylink i CS Link je ČT HD v rámci základní nabídky 

bez registračního a měsíčního paušálního poplatku, hradí se pouze jednorázová pořizovací cena 

karty. Pro příjem ČT HD diváci potřebují vedle přístupové karty také vhodná přijímací zařízení 

a zobrazovače – satelitní parabolickou anténu s konvertorem (průměr paraboly ideálně 60 cm 

a více), odpovídající satelitní set-top-box (vyhovující standardům DVB-S nebo DVB-S2 a MPEG-

4, osazený buď přímo zabudovaným modulem CryptoWorks nebo univerzálním rozhraním CI pro 

připojení tohoto modulu) a televizor schopný reprodukovat signál 1080i25, nejlépe samozřejmě 

s plným rozlišením 1920 × 1080 bodů (tzv. Full HD).

Vysílání ČT HD by mělo být dostupné také v zemském digitálním vysílání sítě 4. Tento 

multiplex provozuje společnost Telefónica O2, signál je dostupný v Praze, Brně a Ostravě, pro 

příjem je potřeba pokročilý digitální televizor či set-top-box DVB-T MPEG-4. ČT HD přebírají 

do své distribuce také někteří komerční kabeloví a IPTV operátoři (viz. jejich nabídky). Tyto 



distribuční cesty neprovozuje Česká televize, proto nemůže garantovat rozsah služeb a jejich 

technickou úroveň.

Diváci přijímající programy České televize satelitně z pozice 23,5° E, kteří však nejsou vybaveni 

pokročilým přijímačem MPEG-4, budou moci sledovat olympijské vysílání na programech ČT2 

a ČT4 ve standardním rozlišení SD, a to v rámci běžného digitálního satelitního vysílání ČT 

z družice Astra 3A (transponder G2-14, 12,525 GHz, vertikální polarizace, FEC 3/4, 27,5 MS/s). 

I oni ale uvidí do jisté míry kvalitnější obraz než obvykle, stejně jako diváci ladící veřejnoprávní 

multiplex v rámci zemské digitální distribuce DVB-T.

Lepší obraz i v DVB-T
V zemském digitálním vysílání ČT sice není v současnosti dostatek prostoru pro obraz ve 

vysokém rozlišení. Síť 1 má totiž pro multiplex veřejné služby k dispozici jen omezený datový 

tok. Ke stávajícím čtyřem programů ČT ve standardním rozlišení SD, digitálním doplňkovým 

službám a sedmi stanicím Českého rozhlasu se tak HD vysílání nemá šanci vměstnat. Přesto 

i diváci přijímající ČT pozemní digitální cestou zaznamenají do určité míry kvalitnější obraz 

než obvykle. Česká televize totiž využívá sofistikovanou technologii pro přepočet HD rozlišení 

na SD. Pro sledování nebude zapotřebí žádných zvláštních pokročilých přijímačů – postačí běžné 

digitální DVB-T.

U analogového pozemního příjmu se popsané zlepšení obrazu kvůli propustnosti systému 

již prakticky neprojeví.

Stovky kamer a HD přenosový vůz ČT v akci
Dění na zimních olympijských hrách Vancouver 2010 bude pod drobnohledem více než 

400 HD kamer. Nasazeny budou také speciální kamery umožňující zprostředkovat neobvyklé 

záběry z jednotlivých soutěží. Nejvýznamnější okamžiky budou televizním divákům nabízeny 

v efektních opakovaných, zpomalovaných záběrech, a to díky více než 60 speciálním záznamovým 

zařízením. Pro potřeby jednotlivých televizních společností bude ve Vancouveru a Whistleru 

vybudováno kolem 500 komentátorských pozic.

Česká televize se navíc zařadí mezi přední světové TV stanice a bude mít v mezinárodním 

vysílacím centru ve Vancouveru své sídlo zahrnující pracovnu, redakci, režijní a střihové 

pracoviště i zvukové, respektive komentátorské studio. Vedle mezinárodní technologie bude 

ČT využívat 4 vlastní mobilní HD kamery, mnoho mikronů, střižny pro zpracování pořízených 

příspěvků a mimo jiné i rozsáhlý přepojovací systém, který umožní propojování komentátorů na 

jednotlivých stanovištích do příslušných tras do České republiky.

Obraz a zvuk bude proudit z Kanady podmořskými optickými kabely do distribučních 

center v Evropě a odtud pak dále satelitem Eurovize do ČT v Praze. Zde se mozkem a srdcem 

olympijského vysílání stane HD přenosový vůz České televize. Do tohoto nejvyspělejšího HD 

pracoviště v České republice se bude sbíhat 6 HD mezinárodních přenosových kanálů určených 

společně pro evropské televize, jeden speciální kanál určený pro obrazové příspěvky vyráběné 

ve studiu ČT ve Vancouveru a konečně audiovizuální výstupy z olympijského multi-studia ČT2 

a ČT4. To vznikne na Kavčích horách ve studiu KH1 a sportovní komentátoři ČT zde uvítají 

postupně řadu významných osobností. Režijní komplex KH1 bude navíc technologicky rozšířen, 

aby umožňoval zcela nezávislé odbavování SD vysílání ČT4 v nočních hodinách, respektive 

v době kdy poběží olympijské HD vysílání na ČT2. Vysílání ČT2 a ČT4 se totiž bude v noci lišit. 

Diváci České televize tak budou mít na výběr, které disciplíně, jakému přenosu či záznamu dají 

v danou chvíli přednost. Ještě širší nabídka jim pak bude k dispozici na internetovém speciálu 

www.zoh.cz



Pro zajištění špičkové úrovně tak rozsáhlého olympijského vysílání České televize bude i v Praze 

nasazen nespočet různých TV technologií. Například řada grafických zařízení a především 

unikátně řešené záznamové pracoviště. To umožní najednou zpracovávat všech 6 příchozích 

HD signálů a využívat zaznamenané snímky okamžitě k současné práci na různých výstupech – 

v jednu chvíli budou moci různí střihači připravovat kupříkladu záznam celé disciplíny, sestřih 

nejzajímavějších okamžiků disciplíny, krátký šot pro zpravodajský souhrn a krátké sestřihy pro 

využití při následných analýzách. Právě rozbory sportovních výkonů bude atraktivní formou 

doplňovat „kreslení“ přímo v opakovaných záběrech – komentátorům ČT a jejich hostům bude 

k tomuto účelu sloužit poměrně náročná technologie označovaná jako elektronická tužka.

Česká televize přinese od 13. února do 1. března 2010 divácké veřejnosti v České republice 

technologicky nejdokonalejší sportovní podívanou, jakou dosud svět spatřil, doplněnou 

o erudovanou práci Redakce sportu ČT v popředí a podpořenou profesionálním výkonem 

technických pracovníků ČT v pozadí. Česká televize se navíc těší, že ještě poutavější než samotné 

záběry ve vysokém rozlišení budou výkony našich sportovců.



OPERACE HD

Redakce sportu ČT dostala od ředitele techniky Rudolfa Popa na jaře zadání: připravit zimní 

olympijské hry jako první událost v historii televizního vysílání u nás ve vysokém rozlišení obrazu 

(high definition, HD). Z tohoto úkolu vyplývá neobvyklé řešení olympijského projektu v Praze. 

Poprvé se budou hry vysílat z velkého studia v hlavní budově na Kavčích horách (studio 1). 

Do prostorného kvádru umístil architekt Šimon Caban obě vysílací části, pracovně „Studio 

Olympia“(ČT2) a „Studio adrenalin“ (ČT4), táhlý pruh „přípravny“ (newsroom) pro experty 

a redaktory a také „Bránu vítězů“ pro zvláštní čestné hosty Olympijského studia. 

Další unikát: asi dvacet metrů od jižní strany studia stojí u příslušné rampy přenosový 

vůz, který bude vyrábět signál v HD kvalitě. Jeho vedoucí František Jakl musí svou posádku 

posílit a rozdělit tak, aby mohla vysílat nepřetržitě od 18 hodin soboty 13. února do 6.00 úterý 

2. března. 

 Robert Záruba

2 olympijské programy
V HD kvalitě bude vysílat vždy program ČT2 a v reprízové části dne program ČT4. V „živé“ 

části olympijského dne se budou v obou studiích střídat tři redaktoři.

 STUDIO „OLYMPIA“ 17.00–24.00 VOJTĚCH BERNATSKÝ

  NOC KAREL DIVIŠ

  NOC DAVID KOZOHORSKÝ

 STUDIO „ADRENALIN“  ONDŘEJ LÍPA, DAN ŠUMBERA, 

   DARINA VYMĚTALÍKOVÁ

Zhruba každé tři hodiny dostanou diváci „Rychlý přehled“ událostí a výsledků právě 

probíhajícího dne her – poprvé na obou programech. Jejich autoři budou navíc společně 

s Vojtěchem Bernatským připravovat „Velký přehled“, zpravodajství výjimečné úplností 

a pestrostí soutěží, závodů a zápasů. „Velký přehled“ podá divákům během půl hodiny všechny 

důležité výsledky a dojmy českých sportovců, a to třikrát denně: po skončení olympijského dne 

cca v 8 hodin ráno. Pak v poledne a konečně v 17 hodin.

 RYCHLÝ PŘEHLED JANA NIKLOVÁ, JAN SMETANA



Časový posun: 9 hodin 
Přestože pořadatelé vyšli Evropě v mnohém vstříc (Martina Sáblíková pojede 5 kilometrů 

ještě před půlnocí, hokejové finále a také třeba zápas Česko – Rusko začínají ve 21 hodin), unikne 

zřejmě mnoho atraktivních závodů a zápasů hlavní pozornosti diváků. Nevýhodou časového 

posunu mezi Vancouverem a Českou republikou je právě oněch 9 hodin. Reprízový program 

tak nemůže příliš zasahovat do atraktivního času po 20. hodině, protože to už v dějišti her začíná 

nový den. Přesto se můžete během dne podívat na svůj oblíbený sport v přesném čase a v HD 

kvalitě na programu ČT4. Redakce sportu výrazně rozšířila počet lidí vystupujících v této části 

programu, velkou příležitost dostávají služebně mladší redaktoři pověření řízením reprízových 

pořadů.

 LEDNÍ HOKEJ DAVID LUKŠŮ

 KRASOBRUSLENÍ ALICE TEJKALOVÁ

 RYCHLOBRUSLENÍ MICHAL DIMITROV

 LYŽOVÁNÍ ZUZANA KALÁTOVÁ

 KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ TOMÁŠ BUDKA

 BIATLON TOMÁŠ LACHMAN

 AKROBACIE PETR KUBÁSEK

 CURLING IVAN MEJTSKÝ

 SANĚ, BOBY, SKELETON JIŘÍ ZÍTA

Vancouver/Whistler
Zimní olympijské hry 2010 jsou rozdělené do dvou zcela odlišných center, zjednodušeně 

řečeno na hry „sněhové“ v horách ve Whistleru a hry „ledové“ ve městě Vancouveru. Tým 

České televize se proto znovu po čtyřech letech dělí na dvě části, který obsáhne každou 

část her. Vzhledem k objemu vysílání bude mít poprvé v historii každý sport komentátora na 

místě s jedinou výjimkou. Součástí komentátorského týmu jsou také tři experti: David Pospíšil, 

Jan Holický a olympijská vítězka z Turína Kateřina Neumannová.

Tým Vancouver
LEDNÍ HOKEJ VAN ORI.KOM ROBERT ZÁRUBA, MICHAL DUSÍK, 

   DAVID POSPÍŠIL

KRASOBRUSLENÍ VAN ORI.KOM MIROSLAV LANGER

RYCHLOBRUSLENÍ VAN ORI.KOM RADEK BAUER

AKROBACIE, KROSY VAN ORI.KOM JIŘÍ HÖLZEL

CEREMONIÁLY VAN ORI.KOM VLADIMÍR DRBOHLAV

REPORTÉR  VAN FILE/REPO TOMÁŠ JÍLEK

FEJETONY VAN JINÝ POHLED JAKUB BAŽANT

ROZHOVORY VAN JINÝ POHLED JAROMÍR BOSÁK

Tým Whistler
KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ ORI.KOM MAREK SVAČINA, PAVEL ČAPEK, 

   KATEŘINA NEUMANNOVÁ

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ ORI.KOM PETR VICHNAR

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ ORI.KOM JAN HOLICKÝ

SANĚ, BOBY, SKEL ORI.KOM ONDŘEJ TOMEK

BIATLON ORI.KOM JIŘÍ REJMAN

REPORTÉR  FILE,REPO ONDŘEJ ZAMAZAL



LIDÉ REDAKCE SPORTU NA ZOH

Komentátoři:

Vladimír Drbohlav | 56 let | v RS od roku 1977

Předchozí účast na vysílání OH: 12×

 9× teamleader a komentátor (od Barcelony 1992 po Peking 2008)

 1× člen operativní skupiny EBU/OIRT (Calgary 1988)

 1× komentátor (Albertville 1992)

 1× moderátor Studia OH (Soul 1988)

Při ZOH 2010: teamleader, komentátor ceremoniálů

Petr Vichnar | 56 let | v RS od roku 1978

Předchozí účast na vysílání OH: 12×

 11× akreditován jako komentátor (poprvé Calgary 1988, naposledy Turín 2006) 

 1× moderátor Studia OH (Peking 2008) 

Při ZOH 2010: komentátor sjezdového lyžování

Robert Záruba | 42 let | v RS od roku 1984

Předchozí účast na vysílání OH: akreditován na 6 zimních hrách (od Albertville 1992 do Turína 

2006

 Moderátor 5 Studií her letní olympiády

Při ZOH 2010: komentátor hokeje, autor televizního projektu Vancouver 2010

Michal Dusík | 38 let | v RS od roku 1993

Předchozí účast na vysílání OH: 8×

 7× akreditován jako komentátor (poprvé Atlanta 1996, naposledy Peking 2008)

 1× skript a archivace přímých přenosů (Lillehammer 1994)

Při ZOH 2010: komentátor ledního hokeje

Jiří Hölzel | 32 let | v RS od roku 1998

Předchozí účast na vysílání OH: 5×

 5× akreditován jako reportér (poprvé Sydney 2000, naposledy Peking 2008.)

Při ZOH 2010: komentátor – akrobatické lyžování a snowboarding 



Miroslav Langer | 33 let | v RS od roku 1997

Předchozí účast na vysílání OH: 6×

 6× akreditován jako komentátor (pokaždé od Sydney 2000)

Při ZOH 2010: komentátor krasobruslení a rychlobruslení na krátké dráze-short tracku 

Pavel Čapek | 52 let | v RS od roku: 1984 

Předchozí účast na vysílání OH: 9×

 8× jako komentátor/poprvé Lillehammer 94, naposledy Peking 08/

 1× moderátor Studia OH /Barcelona 92/

Při ZOH 2010: komentátor klasického lyžování

Marek Svačina | 38 let | v RS od roku: 1992

Předchozí účast na vysílání OH: 7× (od Atlanty 96 po Peking 08 vždy jako komentátor na 

místě)

Při ZOH 2010: komentátor přenosů v běhu a ve skoku na lyžích

Ondřej Tomek | 32 let | v RS od roku 1998 

Předchozí účast na vysílání OH: 2× 

 2× akreditován jako komentátor (Turín 2006, Peking 2008.) 

Při ZOH 2010: komentátor disciplín boby, saně, skeleton 

Jiří Rejman | 37 let | v RS od roku 1993

Předchozí účast na vysílání OH: 8×

 4× akreditován jako komentátor (poprvé Sydney 2000, naposledy Peking 2008)

Při ZOH 2010: komentátor biatlonu 

Jiří Kalemba | 25 let | v RS od roku 2006

Předchozí účast na vysílání OH: 2×

 1× externí spolupráce na Studiu Turín 2006

 1× jako komentátor Peking 2008 (šerm, házená)

Při ZOH 2010: komentátor turnaje v curlingu (z Prahy)

Radek Bauer | 44 let | v RS od roku 1993

Předchozí účast na vysílání OH: 8×

6× akreditován jako komentátor (pravidelně od Nagana 1998) 1× moderátor Studia OH 

(Lillehammer 1994) 1× komentátor ve Studiu OH (Atlanta 1996)

Při ZOH 2010: komentátor rychlobruslení na dlouhé dráze



Reportéři

Jakub Bažant | 51 let | v RS od roku 1982

Předchozí účast na vysílání OH: 8×

 7× akreditován jako komentátor (poprvé Barcelona 1992, naposledy Peking 08)

 1× moderátor Studia OH (Turín 06)

Při ZOH 2010: Reportér – fejetonista: Fejetony Jakuba Bažanta 

Ondřej Zamazal | 29 let | v RS od roku 2000

Předchozí účast na vysílání OH: 5×

 4× směnař Olympijského studia v Praze (poprvé Sydney 2000, naposled Turín 2006)

 1× akreditován jako komentátor (Peking 2008)

Při ZOH 2010: reportér v lyžařském středisku Whistler

Tomáš Jílek | 32 let | v RS od roku 2000

Předchozí účast na vysílání OH: 2×

 1× akreditován jako reportér (ZOH 2006 Turín)

 1× komentátor cyklistiky (LOH 2008 Peking)

Při ZOH 2010: reportér ve Vancouveru

Spolukomentátoři

Kateřina Neumannová | 15. 2. oslaví narozeniny

Předchozí nasazení: spolukomentátorka přenosů z MS 2003 a SP ve sprintu na Strahově 2010

host Studia MS 2009

Při ZOH 2010: spolukomentátorka běžeckého lyžování

Jan Holický | 36 let | v RS nejprve externě, pravidelně od r. 2003

Předchozí účast na vysílání OH: 1×

 1× akreditován jako komentátor sjezdového lyžování (Turín 2006) 

Při ZOH 2010: spolukomentátor sjezdového lyžování 

David Pospíšil | 39 let | externí spolupracovník RS

Vysílání ZOH se účastní poprvé 

Při ZOH: spolukomentátor LH
 

Moderátor studia ve Vancouveru

Jaromír Bosák | 44 let | v RS od roku 1992

Předchozí účast na vysílání OH: Od Albertville 92 moderátor Olympijských studií v Praze

 od Sydney 2000 moderátor studií v místě her

Při ZOH: moderátor studia ve Vancouveru



Moderátoři studia v Praze

Vojtěch Bernatský | 34 let | v RS od roku 1995

Předchozí účast na vysílání OH: posedmé v řadě moderátor OH studia v Praze (Nagano 1998, 

Sydney 2000, Salt Lake City 2002, Atény 2004, Turín 2006, Peking 2008)

Při ZOH 2010: Průvodcem OH studia bude každý den (16 dní) od 17.00 do cca 24.00 na 
programu ČT2 

Ondřej Lípa | 28 let | v RS od roku 2000

Předchozí účast na vysílání OH: 5×

 1× skript OH 2000 Sydney

 3× redaktor v pražském studiu (2002, 2004, 2006)

 1× komentátor OH Peking 2008 (vodní slalom, rychlostní kanoistika, fotbal, badminton)

Při ZOH 2010: moderátor studia na ČT4

David Kozohorský | 32 let | v RS od roku 1997

Předchozí účast na vysílání OH: od roku 2000 spolupráce ve studiu OH v Praze

Při ZOH 2010: moderátor ve studiu OH v Praze

Karel Diviš | 33 let | v RS externě od roku 1995

Předchozí účast na vysílání OH: 3×

2× redaktor a asistent moderátora olympijského studia (Sydney 2000, Salt Lake 

City 2002)

1× redaktor a spoludramaturg olympijského vysílání (Turín 2006 – start kanálu 

ČT4 Sport)

Při ZOH 2010: moderátor olympijského studia na ČT2 – noční vysílání

Alice Tejkalová | v RS od roku 2000

Předchozí účast na vysílání OH: 5×

od skriptování v roce 2000 přes nejrůznější zpravodajské příspěvky pro Rychlé a Velké 

přehledy až po moderování Rychlého přehledu během her v Turíně v roce 2006

Při ZOH 2010: moderátorka studia krasobruslení na ČT4



WWW.ZOH.CZ – KOMPLEXNÍ OLYMPIJSKÝ SPECIÁL 
A ČT HD I NA WEBU VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ

Česká televize připravuje pro sportovní fanoušky jako obvykle komplexní internetové stránky 

mapující minutu po minutě dění na zimních olympijských hrách Vancouver 2010. Olympijský 

speciál na snadno zapamatovatelné adrese www.zoh.cz nabídne především vyspělou videosekci. 

Ta bude dostupná zdarma, s omezením na území České republiky. Bude skýtat živé vysílání 

a on-line archiv programů ČT2 i ČT4 a navíc přinese šest speciálních, ryze internetových kanálů 

s přímými přenosy z Vancouveru a Whistleru – to vše až v televizní kvalitě SD. Zcela unikátní pak 

bude možnost sledovat na webu také ČT HD, vysílání České televize ve vysokém rozlišení, a to 

v HD kvalitě 720p.

Pozornost veřejnosti si na www.zoh.cz jistě získá i další bohatý obsah – kromě sportovního 

zpravodajství, kompletního výsledkového servisu a programu her bude nachystána také řada 

zajímavostí a bonusů. Návštěvníci webu se mohou těšit na profil české výpravy, populární blogy 

komentátorů ČT Roberta Záruby, Michala Dusíka a Pavla Čapka, postřehy našich reprezentantů 

Dušana Kožíška, Tomáše Krause, Ondřeje Banka či Tomáše Vernera, chaty a soutěže o ceny.

TELETEXT ČT
• olympijské hry v číslech 

• aktuální a kompletní výsledky 

• průběžně, ve dne i v noci

• od stránky 250 na všech teletextech České televize 

• Teletext České televize – na ČT1, ČT2, ČT24 i ČT4! 



ČESKÁ ŽELÍZKA

• Nikdy v historii ZOH neměla naše (česká/československá) výprava tolik nadějí na medaili. 

Tradiční rubrika olympijského vysílání ČT dostala díky tomu nový náboj: každé z „Českých 

želízek“ se může napříště posunout do „Brány vítězů“. 

• Vybrali jsme 19 osobností české výpravy a položili jim 10 otázek na téma: 1. tajemství | 

2. radost | 3. soupeři | 4. detaily výkonu | 5. zábava | 6. výjimečnost | 7. očekávání | 8. kolik | 

9. před závodem | 10. před startem. Přesné znění otázky volil konkrétní redaktor podle 

osobnosti a sportu.
• Pro sorvnání nabízíme 10 otázek, které sestavil Robert Záruba a na které jako první vůbec 

odpovídala rychlobruslařská hvězda Martina Sáblíková. A 10 jiných otázek Davida Lukšů 
pro člena hokejového týmu Romana Červenku.

Martina Sáblíková:
1. V čem spočívá tajemství rychlého bruslení?

2. Umíte si užít radost z pohybu, s vědomím, že jste rychlejší?

3. Jak vnímáte rozdíl: vy × urostlé soupeřky?

4. Kolik kroků potřebujete na 5 km?

5. Co vás při závodě baví?

6. Svazuje nebo pomáhá vám výjimečnost oh závodu?

7. Sportovkyně roku, mistryně evropy… očekávání?

8. Kolik kilometrů jste najezdila v nejtěžší části přípravy?

9. Jaký film sledujete před závodem?

10. Jakou větu si říkáte těsně před startem?

Roman Červenka:
1. V čem vězí tajemství vašich posledních úspěšných sezon, které vás katapultovaly na OH?

2. Co udělá větší radost? Gól nebo perfektní přihrávka?

3. Jak se vyrovnáváte s fyzickou hrou a osobním střežením, které na vás uplatňují soupeři?

4. Máte nějakou zvláštnost (pověru) při přípravě na utkání?

5. Kdy je hokej největší zábava?

6. V čem je výjimečnost hokejového turnaje na ZOH?

7. Jak se vyrovnáváte s očekáváním veřejnosti, která vždy znovu chce perfektní výkon?

8. Kolik času trávíte v tělocvičně nebo v posilovně zvláštním tréninkem?

9.  Jak vypadají poslední hodiny před zápasem?

10. Na co myslíte těsně před startem? Může něco narušit soustředění – pohodu?



Brána vítězů
• Naši sportovci získali na zimních olympijských hrách úžasné medailové úspěchy. Jejich 

chvíle na stupních vítězů prožívali diváci v celé republice. Cenné archivní záběry nás vrátí 

k obdivuhodným sportovním výkonům českých a československých reprezenantů. Všichni 

prošli bránou vítězů.

• Někteří olympionici nasbírali více než jednu olympijskou medaili. Např. u některých 

hokejistů připomínáme nejen jejich nejslavnější vítězství v Naganu, ale také poslední 

bronzovou medaili v Turíně 2006.

ALEŠ VALENTA zlato ZOH 2002 Salt Lake City   AKROBACIE

HELENA ŠIKOLOVÁ bronz ZOH 1972 Sapporo   BĚH NA LYŽÍCH

KVĚTA JERIOVÁ stříbro ZOH 1984 Sarajevo   BĚH NA LYŽÍCH

ŠTAFETA 4× 5 km stříbro ZOH 1984 Sarajevo   BĚH NA LYŽÍCH

ŠTAFETA 4× 10 km bronz ZOH 1988 Calgary   BĚH NA LYŽÍCH

KATEŘINA NEUMANNOVÁ stříbro ZOH 1998 Nagano   BĚH NA LYŽÍCH

KATEŘINA NEUMANNOVÁ zlato ZOH 2006 Turín   BĚH NA LYŽÍCH

JOSEF ČERNÝ bronz ZOH 1964 Innsbruck   HOKEJ

JAN HAVEL stříbro ZOH 1968 Grenoble   HOKEJ

JOSEF ČERNÝ stříbro ZOH 1968 Grenoble   HOKEJ

JIŘÍ HOLEČEK stříbro ZOH 1976 Innsbruck   HOKEJ

JIŘÍ HRDINA stříbro ZOH 1984 Sarajevo   HOKEJ

TOMÁŠ JELÍNEK bronz ZOH 1992 Albertville   HOKEJ

DOMINIK HAŠEK zlato ZOH 1998 Nagano   HOKEJ

MILAN HNILIČKA zlato ZOH 1998 Nagano   HOKEJ

MARTIN RUČINSKÝ bronz ZOH 2006 Turín   HOKEJ

KAROL DIVÍN stříbro ZOH 1960 Squaw Valley   KRASOBRUSLENÍ

HANA MAŠKOVÁ bronz ZOH 1968 Grenoble   KRASOBRUSLENÍ

ONDREJ NEPELA zlato ZOH 1972 Sapporo   KRASOBRUSLENÍ

JOZEF SABOVČÍK bronz ZOH 1984 Sarajevo    KRASOBRUSLENÍ

PETR BARNA bronz ZOH 1992 Albertville   KRASOBRUSLENÍ

OLGA CHARVÁTOVÁ bronz ZOH 1984 Sarajevo   SJEZD

JIŘÍ RAŠKA zlato ZOH 1968 Grenoble   SKOKY NA LYŽÍCH

PAVEL PLOC stříbro ZOH 1988 Calgary   SKOKY NA LYŽÍCH

 

Proti času
• V roce 1956 uskutečnila Československá televize první přímý přenos ze zahraničí. Diváci 

mohli živě sledovat třetí třetinu hokejového utkání SSSR-Švédsko na zimních hrách v Cortině 

d’Ampezzo. Od té doby vysílala ČST a později ČT všechny nejslavnější okamžiky sněhových 

a ledových her s výjimkou roku 1980. Legendy se vrací v rubrice „Proti času“.

JEAN-CLAUDE KILLY ZOH 1968 Grenoble   ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

INGERMAR STENMARK ZOH 1984 Sarajevo   ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

ALBERTO TOMBA ZOH 1988 Calgary   ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

HERMAN MEIER ZOH 1998 Nagano   ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

TONI SAILER ZOH 1956 Cortina   ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

BJÖRN DAEHLI ZOH 1992 Albertville   BĚH NA LYŽÍCH

MATTI NYKÄNEN ZOH 1988 Calgary   SKOKY NA LYŽÍCH

FORTUNA VE VĚTRU ZOH 1972 Sapporo   SKOKY NA LYŽÍCH



TORVILLOVÁ-DEAN ZOH 1984 Sarajevo   KRASOBRUSLENÍ

KATARINA WITTOVÁ ZOH 1988 Calgary   KRASOBRUSLENÍ

ERIC HEIDEN ZOH 1990 Lake Placid   RYCHLOBRUSLENÍ

ZÁZRAK NA LEDĚ ZOH 1990 Lake Placid   HOKEJ

FORSBERGOVA KLIČKA ZOH 1994 Lillehammer   HOKEJ

SALOVA MINELA ZOH 2002 Salt Lake City   HOKEJ

RUSKO-KANADA ZOH 2006 Turín   HOKEJ

POPRVÉ HOKEJISTKY ZOH 1998 Nagano   HOKEJ

RUDÁ MAŠINA ZOH 1988 Calgary   HOKEJ

Kde sledovat olympijské vysílání České televize: 13. 2. – 1. 3. 2010

Denně zhruba od 17 hodin po celou noc až přibližně do 8 hodin ráno

Standardní rozlišení SD 576i25

Zemské analogové i digitální vysílání ČT, satelitní vysílání ČT (Astra 3A) + komerční 

kabelové, IPTV a satelitní vysílání

Non-stop 24 hodin denně

Mezi 17. a 8. hodinou jiný obsah než na ČT2

Standardní rozlišení SD 576i25

Zemské digitální vysílání ČT, satelitní vysílání ČT (Astra 3A) + komerční kabelové, IPTV 

a satelitní vysílání

Non-stop 24 hodin denně

Denně od 17 do 8 hodin stejný obsah jako ČT2, po zbytek dne stejný obsah 

jako ČT4

Vysoké rozlišení HD 1080i25

Satelitní vysílání ČT (Astra 1E), pravděpodobně i digitální zemské vysílání sítě 

4 (v obou případech nutný pokročilý přijímač MPEG-4) + vybrané komerční 

kabelové a IPTV vysílání

WWW.ZOH.CZ Internetové vysílání a on-line archiv ČT2 a ČT4 – až televizní kvalita SD

Šest kanálů s přímými přenosy z Vancouveru a Whistleru – až televizní kvalita SD

On-line vysílání ČT HD – vysoké rozlišení HD 720p


