
Seznam událostí zna čného spole čenského významu v členských státech Rady 
Evropy: 

 

dle článku 9 Protokolu k Úmluvě o přeshraniční televizi (Rady Evropy); článku 3a směrnice o Televizi 
bez hranic (89/552 EEC), doplněné směrnicí 97/36/EC (Evropského společenství) 

 
 
Níže uvedené tabulky uvádějí země, kde byly vybrané sportovní nebo kulturní akce označeny za 
událost značného společenského významu. Podrobnosti úpravy zachycují zpřesňující specifika pro 
vysílání v jednotlivých zemích.  
 

I. SPORT  
 
Olympijské hry  

Země  Podrobnosti úpravy  

Belgie  pouze letní hry  

Bulharsko     

Česká republika    

Dánsko     

Nizozemsko     

Itálie     

Monako     

Německo     

Norsko     

Polsko     

Portugalsko  
•  zahajovací a závěrečný ceremoniál 
•  národní účast  

Rakousko     

Španělsko     

Švýcarsko     

Turecko     

Velká Británie     
 
 
Mistrovství sv ěta v kopané  

Země  Podrobnosti úpravy  

Belgie  včetně kvalifikačních zápasů národního týmu 

Bulharsko  včetně kvalifikačních zápasů národního týmu 

Česká republika 
•  semifinále - finále  
•  národní tým  

Dánsko  
•  semifinále - finále  
•  národní tým včetně kvalifikačních zápasů  

Nizozemsko  včetně kvalifikačních zápasů národního týmu 



Itálie  
•  finále  
•  národní tým  

Monako     

Německo  
•  zahajovací zápas  
•  semifinále, finále  
•  národní tým  

Norsko  
•  semifinále – finále  
•  národní tým  

Polsko  
•  semifinále – finále  
•  národní tým  

Portugalsko  

•  zahajovací zápas  
•  čtvrtfinále  
•  semifinále, finále  
•  národní tým  

Rakousko  
•  semifinále - finále  
•  národní tým  

Švýcarsko  
•  semifinále  
•  finále  
•  národní tým včetně kvalifikačních zápasů  

Turecko  
•  semifinále – finále  
•  národní tým  

Velká Británie  •  finále  
 
 
Mistrovství Evropy v kopané  

Země  Podrobnosti úpravy  

Belgie  včetně kvalifikačních zápasů národního týmu 

Bulharsko  včetně kvalifikačních zápasů národního týmu 

Česká republika 
•  semifinále – finále  
•  národní tým  

Dánsko  
•  semifinále – finále  
•  národní tým včetně kvalifikačních zápasů  

Nizozemsko  včetně kvalifikačních zápasů národního týmu 

Itálie  
•  finále  
•  národní tým  

Monako     

Německo  
•  zahajovací zápas  
•  semifinále – finále  
•  národní tým  

Norsko  
•  semifinále – finále  
•  národní tým  



Polsko  
•  semifinále – finále  
•  národní tým  

Portugalsko  

•  zahajovací zápas  
•  čtvrtfinále  
•  semifinále  
•  finále - národní tým  

Rakousko  
•  semifinále – finále  
•  národní tým  

Švýcarsko  
•  semifinále  
•  finále  
•  národní tým včetně kvalifikačních zápasů  

Turecko  
•  semifinále – finále  
•  národní tým  

Velká Británie  •  finále  
 
 
Mezinárodní sout ěže fotbalových klub ů  

Země  Podrobnosti úpravy  

Belgie  
Evropské soutěže:  
•  semifinále – finále  
•  národní kluby  

Bulharsko  
Evropské soutěže:  
•  semifinále – finále  
•  národní kluby  

Nizozemsko 
•  zápasy národních klubů a finále v evropských soutěžích  
•  Super pohár a Světový pohár, pokud hraje národní klub  

Itálie  
Liga mistrů Pohár UEFA (pokud hraje národní klub):  
•  semifinále - finále  

Monako     

Německo  Liga mistrů Pohár UEFA: finále  

Polsko  Liga mistrů Pohár UEFA: národní kluby  

Portugalsko  
•  jeden zápas z každé evropské soutěže, kde se účastní národní klub  
•  semifinále a finále všech evropských soutěží  
•  finále všech klubových soutěží, organizovaných FIFA  

Španělsko  

Liga mistrů:  
•  finále  
•  jeden zápas na každý hrací den s národní účastí Pohár UEFA:  
•  jeden semifinálový zápas  
•  finále; Super pohár: národní kluby Mezikontinentální pohár: finále 

Švýcarsko  
•  Liga mistrů a Pohár UEFA (pokud se účastní národní klub):  
•  semifinále  
•  finále  



 
 
Národní fotbalový pohár  

Země  Podrobnosti úpravy 

Belgie  finále  

Bulharsko  všechny zápasy  

Nizozemsko 
•  čtvrtfinále  
•  semifinále  
•  finále  

Monako     

Německo  
•  semifinále  
•  finále  

Portugalsko  
•  semifinále  
•  finále  

Rakousko  finále  

Španělsko  
•  semifinále  
•  finále  

Švýcarsko  finále  

Turecko  všechny zápasy  
 
 
Mistrovství Evropy a Mistrovství sv ěta v atletice  

Země  Podrobnosti úpravy  

Belgie  
•  kvalifikace a hlavní soutěž  
•  národní účast a memoriál Ivo Van Damme 

Bulharsko  národní účast  

Česká republika    

Nizozemsko  venkovní soutěže  

Monako     

Norsko  mistrovství světa  

Portugalsko  národní účast  

Španělsko  
mistrovství světa:  
•  kvalifikace a hlavní soutěž  
•  národní účast  

Švýcarsko     
 
 
Tenis  

Země  Podrobnosti úpravy  

Belgie  
Wimbledon a Roland Garros:  
•  semifinále - finále  

Nizozemsko  Wimbledon, Roland Garros:  



•  semifinále singlů (s národními hráči) a singly finále Wimbledon, Roland 
Garros, US Open, Australian Open:  
•  singly s národními hráči  

Monako  
•  Australian Open  
•  Wimbledon  
•  US Open  

Španělsko  

Davisův pohár, Federální pohár (pouze za účasti Španělska) Roland Garros: 
(pouze singly španělských hráčů)  
•  čtvrtfinále  
•  semifinále  
•  finále  

Švýcarsko  

Davisův pohár (pokud hraje národní tým):  
•  semifinále – finále  
•  Pohár Federace (pokud hraje národní tým):  
•  finále  

Velká 
Británie  

Wimbledon:  
•  finále  
•  ostatní zápasy  

 
 
 
 
Ostatní sporty  

Země  Podrobnosti úpravy  

Belgie  

Tour de France ; Světový pohár, národní a světové mistrovství v cyklistice; 
Veldrijden cycling mistrovství světa a Evropy v judu  
•  semifinále a finále s belgickým závodníkem mistrovství světa a Evropy 
v plavání  
•  semifinále a finále s belgickým závodníkem Velká cena Belgie závodů 
Formule 1 Velká cena Belgie v motokrosu  

Česká 
republika  

mistrovství světa v ledním hokeji  
•  semifinále – finále - národní tým  

Dánsko  
mistrovství světa a Evropy v házené:  
•  semifinále – finále  
•  národní tým - kvalifikační zápasy žen  

Nizozemsko  

národní zápasy fotbalového týmu mistrovství světa a Evropy v rychlobruslení, 
nizozemský rychlobruslařský závod Elfstedentocht Tour de France, Amstel 
Gold Race, TT Assen, finálový víkend mistrovství světa v cyklistice 
paralympiáda všechny fotbalové prvoligové zápasy mistrovství světa a Evropy 
ve volejbale (muži) a v hokeji - pokud hraje národní tým  

Itálie  
všechny zápasy s účastí fotbalového národního týmu v oficiálních soutěžích 
Giro d'Italia, Velká cena Itálie v cyklistice závod Formule 1 Grand Prix  

Monako  
NBA; mistrovství světa a Evropy v házené box; mistrovství světa a Evropy 
v krasobruslení basketbalové mistrovství Evropy  



Německo  národní zápasy fotbalových týmů  

Norsko  
mistrovství světa a Evropy v házené mistrovství světa v lyžování (alpské, 
klasické a snowboard) světový šampionát v biatlonu  

Portugalsko  

fotbal: všechny zápasy národního týmu; první liga - jeden zápas na jedno kolo 
(včetně úspěšných klubů) házená, basketbal, lední hokej: všechny zápasy 
národního týmu (včetně mistrovství světa a Evropy), světové a evropské 
klubové soutěže - finále s národním týmem, finále národní soutěže volejbal: 
všechny zápasy národního týmu (zahrnuje mistrovství světa a Evropy) Velká 
cena Formule 1, pokud se účastní portugalští závodníci portugalská rallye 
národní cyklistický závod (Volta) velká cena Portugalska silničních motocyklů  

Rakousko  mistrovství světa v alpském a klasickém lyžování  

Španělsko  

fotbal: všechny zápasy národního týmu basketbal: Saporta Cup, Korac Cup 
(pokud hraje španělský klub):  
•  semifinále  
•  finále házená: oficiální zápasy národního týmu cyklistika: Tour de France, 
Vuelta Ciclista a Espaňa (španělský cyklistický závod) mistrovství světa 
motocyklů  

Švýcarsko  

světový pohár ve sjezdovém lyžování ve Švýcarsku, mistrovství světa ve 
sjezdovém lyžování atletický meeting v Lausanne; LCZ meeting v Curychu 
Tour de Suisse (švýcarský cyklistický závod) mistrovství světa v ledním hokeji: 
národní účast švýcarské mistrovství v ledním hokeji: finále play-off švýcarský 
federální festival wrestlingových a alpských her  

Turecko  

turecké pohárové zápasy (basketbal, volejbal, házená) mistrovství 
Evropy(všechna odvětví):  
•  semifinále a finále mistrovství světa (všechna odvětví):  
•  semifinále a finále Kirkpinar, tradiční wrestling  

Velká 
Británie  

mistrovství světa v ragby:  
•  finále + všechny ostatní zápasy zápasy ragbyového turnaje šesti národů 
zahrnující domácí země hry společenství Commonwealth mistrovství světa 
v kriketu: (finále, semifinále a zápasy domácích týmů); ligové zápasy v kriketu 
hrané v Anglii, Ryder Cup mistrovství světa v atletice pohár Open Golf  

 
 
 
 

II. KULTURA  
 
Mezinárodní kulturní události  

Země  Podrobnosti úpravy  

Belgie  závod královny Alžběty  

Bulharsko 
hudební týdny v Sofii březnové hudební týdny mezinárodní festival Léto ve Varně 
mezinárodní folklórní festival v Burgasu festival romantických filmů Láska je 
bláznovství - Varna  

 
 
Národní kulturní události  

Země  Podrobnosti úpravy  



Bulharsko  bulharský filmový festival Zlatá růže, Varna  

Nizozemsko 
vánoční koncert a Prinsengrachtconcert Královského orchestru festival písní 
Eurovise Pinkpop  

Itálie  hudební festival San Remo  

Rakousko  Novoroční koncert Ples v opeře  
 
 
Zdroj: European Audiovisual Observatory 


