JE HOKEJ STÁLE
NÁRODNÍM SPORTEM
TELEVIZNÍCH DIVÁKŮ?
O víkendu se stalo něco dříve nemyslitelného –
místo hokeje dávali živě biatlon! Respektive poté,
co doběhli muži závod s hromadným startem
v Novém Městě (sledovanost 696 tis. ve věkové
skupině 15+), přišel teprve na řadu závěr zápasu
Česko vs. Švédsko na Channel One Cupu v Moskvě
(377 tis.).
HOKEJ

POJĎME SE SPOLEČNĚ PODÍVAT NA TO,
KTERÝ SPORT JE VLASTNĚ V ZÁVĚRU ROKU
(1.11. – 18.12.) TÍM NÁRODNÍM SPORTEM
(ALESPOŇ NA ČT2 A ČT SPORT).
Závěr roku ovládl jednoznačně biatlon! 8 přímých
přenosů s největší sledovaností bylo právě
z biatlonu. Na 9. příčce je tenisový Fed Cup.
Nejsledovanější hokej je až na 17. místě a fotbal na
místě 19.

Zápasy národního týmu na Karjala Cupu a Channel
One Cupu vidělo v průměru 208 tis. diváků –
Zápasy turnaje Channel One Cup se kryly
s Biatlonem a oba sporty běžely souběžně, hokej
na ČT2 a Biatlon na ČT sport – hokej prohrál na celé
čáře, např. zápas Česko vs. Finsko oslovil 75 tis.
diváků, naproti tomu sprint mužů 591 tis.! Deset
zápasů hokejové extraligy vidělo průměrně 107 tis.
(nejvíce klání Litvínov vs. Brno – 368 tis.).
FOTBAL

Vítězství Gábiny Koukalové
v hromadném závodě z Nového
Města vidělo v neděli dokonce přes
1 milion diváků
BIATLON
20 přímých přenosů ze Světového poháru vidělo
průměrně 529 tis. diváků (15+). Vítězství Gábiny
Koukalové v hromadném závodě z Nového Města
vidělo v neděli dokonce přes než 1 milion diváků
(share 37,1 %)! Což je hranice, kterou sport atakuje
maximálně během MS v hokeji, případně během
olympiády „když je šance na zlato“.

Dokonce ani fotbal už diváky tolik nepřitahuje – ve
sledovaném období bylo odvysíláno (na ČT) 8 velmi
zajímavých zápasů (3x Liga mistrů, 3x Evropská liga
a 2x zápas reprezentace). Průměrná sledovanost
byla 222 tis. diváků. Nejsledovanější byl kvalifikační
zápas o MS proti Norsku (367 tis.), následovaný
zápasem LM, kdy proti sobě nastoupily týmy
Manchesteru City a Barcelony (235 tis.). Česká
televize má také práva na českou ligu (kromě
šlágrů kola, na které má práva O2 sport). Sedm
zápasů ePojisteni.cz ligy mělo průměrnou
sledovanost 119 tis. (nejvíce diváků vidělo zápas
Plzeň proti Jablonci - 146 tis.).
TENIS
Finálovou bitvu s Francií o další titul ve FED Cupu
vidělo průměrně za oba dny 547 tis. diváků (share
18,8 %) – jen upozornění, oba přenosy trvaly cca 8
hodin!
FLORBAL
6 českých zápasů na mistrovství světa vidělo
průměrně 113 tis. diváků - nejsledovanější byla
semifinálová bitva s Finskem (177 tis.).

