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Anotace 

Sportovní televizní dokument od počátků televizního vysílání v Československu patřil k 

žánrům, které se pravidelně objevovaly na obrazovkách. Mnohé československé a české 

sportovní dokumenty dokonce získaly významná ocenění doma i v zahraničí. Tato 

diplomová práce pátrá po tom, jaké má sportovní dokument místo ve vysílání České 

televize na počátku 21. století, tedy v éře, která stále více patří internetu a sdílenému 

obsahu než televiznímu vysílání. Diplomová práce hledá i odpověď na otázku, jaké typy 

sportovních dokumentů se v současné době točí a jestli je sportovní dokument výsadou 

pouze veřejnoprávní televize nebo se o jeho produkci snaží i soukromé televizní či 

dokonce internetové stanice a platformy. Součástí práce je i seznam sportovních 

dokumentů vysílaných Českou televizí v letech 2000 až 2018. 

 

Annotation 

From the begining of television broadcasting in the Czechoslovakia the sports 

documentary belonged to the group of TV genres, which are regularly situated on the 

television. Most of the czech and czechoslovak sports documentaries also got an important 

award at home and abroad. This thesis is looking for what place a sports documentary has 

in the Czech Television broadcasting at the beginning of the 21st century, an era that 

increasingly belongs to the Internet and shared content rather than television. The thesis 

also seeks to answer the question of what types of sports documentaries are currently being 

filmed, and whether a sports documentary is the privilege of a public television or private 

television or even internet stations and platforms. The thesis also includes a list of sports 

documentaries that were broadcasted by the Czech Television between 2000 and 2018. 
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Úvod 

Tématem této diplomové práce jsou sportovní dokumenty České televize (dále také jako 

ČT) vysílané od začátku 21. století až do současnosti. Při vybírání tématu jsem vycházel ze 

své bakalářské práce Přehled sportovních dokumentů v České a Československé televizi 

(Rokyta, 2016), kde jsem se věnoval sportovním dokumentů vysílaným od roku 1953. 

Diplomová práce tak na tu bakalářskou volně navazuje a podrobně mapuje sportovní 

dokumenty ČT vysílané v posledních dvou desetiletích. 

Samotný sportovní televizní dokument od počátků televizního vysílání v Československu 

patřil k žánrům, které se pravidelně objevovaly na obrazovkách. Mnohé československé a 

české sportovní dokumenty dokonce získaly významná ocenění doma i v zahraničí. Mým 

cílem při psaní této práce proto bylo vytvořit ucelený pohled na sportovní dokumenty 

České televize na počátku 21. století a zjistit, jaké místo má sportovní dokument v éře, 

která stále více patří internetu a sdílenému obsahu než televiznímu vysílání. 

Dílčím cílem této práce bylo vytvořit seznam sportovních dokumentů vysílaných Českou 

televizí v daném období, tedy mezi lety 2000 až 2018. Na základě rozhovorů s autory, 

dramaturgy a dalšími televizními pracovníky jsem se také pokoušel zjistit, jaké místo má 

sportovní dokument ve vysílání ČT z dramaturgického hlediska a jak se například promítlo 

jeho zařazování do programu od roku 2006, kdy televize zprovoznila specializovaný 

sportovní kanál ČT 4 sport. 

Mým cílem bylo zároveň zjistit, jaké typy sportovních dokumentů se v ČT nejčastěji 

objevují a zda sportovní dokumenty do programu zařazují i tuzemské soukromé televizní či 

internetové stanice. Pracoval jsem totiž s hypotézou, že sportovní dokument je téměř 

výhradní výsadou veřejnoprávní televize a že na soukromých stanicích se v tuzemsku 

prakticky neobjevuje. Jedním z dílčích cílů práce bylo tuto hypotézu potvrdit nebo vyvrátit.   

Vzhledem ke stanoveným cílům jsem proto diplomovou práci pojal převážně prakticky. 

Celý text jsem rozdělil na tři hlavní kapitoly, z nichž dvě jsou ryze praktické a vycházejí 

z mého bádání. Pouze v úvodní kapitole jsem po dohodě se svým vedoucím Mgr. 

Robertem Zárubou popsal alespoň základní teoretické aspekty televizního dokumentu a 

některé odborné pojmy, které v textu často používám a jejichž pochopení považuji za 

klíčové ke správnému porozumění celé práce.  

Zbývající dvě kapitoly se pak věnují sportovním dokumentům vysílaným v letech 2000 až 
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2018 na tuzemských televizních stanicích. Prostřední, nejrozsáhlejší kapitola, mapuje 

sportovní dokument ve vysílání České televize. Vzhledem k rozsahu a přehlednosti celé 

kapitoly jsem tuto pasáž rozdělil ještě podle jednotlivých let. Každý rok ze sledovaného 

období tak má svou vlastní podkapitolu, která popisuje sportovní dokumenty ČT uvedené 

v daném roce. 

Naopak závěrečnou třetí kapitolu, která přibližuje sportovní dokumenty vysílané na 

soukromých tuzemských stanicích, jsem už vzhledem k nízkému počtu sportovních 

dokumentů podle jednotlivých let nečlenil. Závěrečná kapitola tak má pouze jednu 

podkapitolu věnovanou dokumentu Pásky z Nagana, který vznikl primárně pro 

internetovou stanici Mezinárodního olympijského výboru. 

Součástí této diplomové práce pak je i několik příloh. Především je to seznam sportovních 

dokumentů vysílaných v České a Československé televizi v letech 2000 až 2018. Tento 

seznam je aktualizovanou verzí seznamu vypracovaného již k bakalářské práci. Mezi 

přílohami se dále nachází přepis rozhovoru s bývalým dramaturgem sportovních 

dokumentárních pořadů ČT Petrem Feldsteinem a někdejším režisérem sportovních 

dokumentů Miroslavem Hajným. 

Právě při pořizování tohoto rozhovoru mi navíc Petr Feldstein dal k dispozici také 

Dramaturgický záměr k pořadu Archiv D a Seznam navrhovaných dílů cyklu Sláva vítězům 

pro roky 2007 až 2009. Fotokopie obou dokumentů jsem s laskavým svolením Petra 

Feldsteina rovněž zařadil mezi přílohy diplomové práce. 

Při samotném rozhovoru jsem částečně postupoval metodou návodného rozhovoru, kdy 

jsem si předem stanovil okruh témat, která jsem s dotyčnými probíral (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010, s. 64). Částečně jsem ale využíval i metodu hloubkového rozhovoru, 

neboť jednotlivá témata se od stanovených okruhů postupně rozvíjela a bylo třeba se jich 

dále držet (Sedláková, 2014, s. 211). 

Při psaní teoretických pasáží této práce jsem čerpal převážně z publikací Cesta 

k filmovému dokumentu (Adler, 2001) a Deset kapitol o dokumentárním televizním filmu 

(Sklenář, 1983), které jsem používal už ve své bakalářské práci. Cenným zdrojem 

informací zejména při vysvětlování některých odborných pojmů mi byla i Praktická 

encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace (Osvaldová, Halada a kol., 2007) a 

také kniha Billa Nicholse Úvod do dokumentárního filmu (2010). 
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V praktických kapitolách jsem většinu informací o sportovních dokumentech získal 

vlastním bádáním. Takto získané informace jsem doplňoval především z knihy 

dlouholetého šéfredaktora Redakce sportu ČT Otakara Černého Brankám bylo padesát 

aneb Díky táto (2007) nebo z bakalářské práce Jiřího Kalemby ČT4 Sport - vize, 

současnost, budoucnost (2007). V některých případech jsem jako zdroj informací využil i 

svou bakalářskou práci.  

Jelikož Česká televize nemá žádný dostupný seznam sportovních dokumentů, tak jsem při 

sestavování přehledu sportovních dokumentů ČT postupoval tak, že jsem si nejprve 

prostudoval televizní programy z let 2000 až 2018, v nichž jsem si vytipoval konkrétní 

pořady. Jestli dané snímky jsou nebo nejsou sportovními dokumenty jsem pak ověřoval 

ručním prohledáváním na serveru iVysílání, případně v mediální badatelně České televize 

na Kavčích horách v Praze. Obdobně jsem postupoval i v případě komerčních stanic, kde 

jsem však byl odkázaný pouze na internetové stránky daných televizí. 

Při prohlížení jednotlivých snímků jsem postupoval tak, že jsem v první fázi vždy ověřil, 

jestli pozorovaný pořad splňuje základní žánrové vlastnosti sportovního, resp. obecně 

televizního dokumentu. Mnohdy mi při tom pomohlo už pouhé zařazení pořadu mezi 

dokumenty buď na webových stránkách ČT v sekci iVysílání, případně popis snímku 

v digitálním archivu PROVYS v mediální badatelně ČT. 

Následně jsem si u každého sportovního dokumentu opisoval základní filmografické údaje 

- název díla, rok výroby, přesnou stopáž, barevnost, obrazový formát (4:3 nebo 16:9) a 

jména hlavních autorů - tedy režiséra, scenáristy a hlavního kameramana. Mnohé z pořadů 

ale některé tyto údaje ve svých titulcích uvedené nemají. Pokud například u dokumentu 

chybí jméno režiséra, uváděl jsem jako autora ČT, případně TV Nova. 

K vybraným dokumentům jsem se poté vracel podrobněji, případně se o nich snažil zjistit 

další informace. Mnohdy mi pomohly pouhé popisky jednotlivých pořadů na webu ČT, 

v některých případech jsem také čerpal z dobových televizních magazínů, ze seznamu 

oceněných pořadů na webu České televize či z dalších internetových článků. Všechny 

takto získané informace jsem pak použil v praktických kapitolách diplomové práce. 

I přes velkou snahu a časovou náročnost při psaní celé práce je možné, že se mi některé 

dokumenty z uvedeného období nepodařilo dohledat a přiložený seznam sportovních 

dokumentů ČT, případně samotné kapitoly této práce, tak nemusí být ve výčtu jednotlivých 

pořadů zcela kompletní. V takovém případě prosím případné kritiky o shovívavost.
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1 Základní teoretické aspekty televizního dokumentu 

Ještě než se pustím do podrobného přehledu sportovní dokumentární tvorby České televize 

vysílané v letech 2000 až 2018, tak považuji za nutné nastínit v úvodní kapitole práce 

alespoň základní teoretické aspekty televizního dokumentu. Na následujících řádcích se 

pokusím stručně a přehledně vysvětlit hlavní odborné pojmy, s kterými v diplomové práci 

pracuji a jejichž pochopení považuji za klíčové k správnému porozumění celého textu. 

Významy některých dalších odborných pojmů pak vysvětluji i v jednotlivých kapitolách.  

1.1 Televizní dokument   

Na začátek si musíme představit samotný pojem dokument. Dokument představuje v 

audiovizuální tvorbě obecné označení pro všechny druhy a žánry založené na principu 

dokumentárního zobrazování skutečnosti metodou přímé a konkrétní svědecké výpovědi v 

podobě autentického, průkazného a faktograficky co nejplnohodnotnějšího obrazu a zvuku 

(Osvaldová, Halada a kol., 2007, s. 57). 

Problém však nastává v případě, když chceme definovat rozdíl mezi filmovým a 

televizním dokumentem. Už ve své bakalářské práci jsem totiž narazil na to, že se domácí 

ani světoví odborníci přesně neshodnou na tom, do jaké míry jsou oba žánry odlišné a do 

jaké míry jsou si podobné nebo dokonce stejné (Rokyta, 2016, s. 6). 

Například Václav Sklenář ve své knize Deset kapitol o dokumentárním televizním filmu 

píše, že rozdíly mezi oběma žánry jsou, sám je ale nepovažuje za příliš důležité a 

dokument - ať už televizní nebo určený pro plátna kin - charakterizuje společně. Podle 

Sklenáře je dokument doslova dokumentem, dokladem, zápisem, protokolem, svědectvím 

o určité skutečnosti a určitém faktu. Hraný film sice také zobrazuje jistou skutečnost, 

ovšem takovou, kterou si autor vymyslel (Sklenář, 1983, s. 5).   

Podle Sklenáře má však televizní dokument oproti filmovému třeba tematicky bohatší 

možnosti. Svým posláním, kdy televizi bereme jako hosta v rodině, navíc může být 

televizní dokument intimnější a niternější. Už na začátku 80. let 20. století tak Sklenář ve 

své práci jako typickou formu televizního dokumentu jmenuje zpověď člověka, což platí i 

do dnešních dnů (Sklenář, 1983, s. 127).  

Jak totiž uvidíme v následujících kapitolách, divácká oblíbenost pořadů jako 13. komnata, 

které jsou de facto zpovědí zobrazovaných osobností, případně už samotný počet portrétů 

různých sportovců, které se svým charakterem zpovědi blíží, svědčí o tom, že i mezi 
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sportovními dokumenty je tato forma televizního dokumentu velice oblíbená. 

Samotné problematice filmového a televizního dokumentu se věnuje i Rudolf Adler. Podle 

něj došlo rozvojem televize na jedné straně k zevšednění žánru dokumentu, protože 

televizní obrazovky po celém světě zaplavuje každodenně velké množství dokumentárních 

pořadů i filmů. Na druhé straně však podle autora televize otevřela filmovému dokumentu 

další široké možnosti působení a vlivu (Adler, 2001, s. 65).   

1.2 Portrét 

Česká televize obvykle vysílá tři hlavní typy sportovních dokumentů. Tím nejčastějším je 

jednoznačně portrét, někdy též označovaný jako medailon. V obecné žurnalistice portrét 

představuje hodnocení známé osobnosti, které shrnuje všechna důležitá fakta a události 

života portrétovaného (Osvaldová, Halada a kol., 2007, s. 154). 

Dokumentaristický portrét pak zachycuje život nebo určitý příběh jedné konkrétní osoby, 

zpravidla něčím zvlášť zajímavé. Smyslem dokumentaristovy práce na portrétu je zobrazit 

podstatné rysy portrétovaného, zachytit jeho lidský typ a charakter v životně pravdivých, 

autentických reakcích (Adler, 2001, s. 86). 

Jak navíc uvidíme v následujících kapitolách, portrét nemusí vždy zobrazovat pouze 

jednoho člověka, ale i více osobností najednou. V některých případech se pak jako portréty 

dají označit i dokumenty, které nejsou věnovány žádné osobě, ale třeba sportovnímu klubu 

nebo stadionu při nějakém významném výročí. 

Mezi portréty pak můžeme zařadit i takzvané retrospektivní portréty. Ty jsou na rozdíl od 

klasických portrétů poskládané hlavně z archivních záběrů, často s kombinací dotáček 

z autentických míst a doplněných o svědectví pamětníků. Retrospektivní portréty totiž 

obvykle zachycují osobnosti, které už nežijí. Chybějící aktuální záběry portrétovaného 

proto nahrazují převážně archivní materiály (Adler, 2001, s. 81).  

1.3 Reportážní dokument 

Reportážní dokument na rozdíl od portrétu už nezobrazuje životní dílo nebo osud jedné 

konkrétní osoby, nýbrž může zachycovat příběhy celé skupiny lidí, obvykle při nějaké 

konkrétní události. Reportážní dokument snímané objekty neportrétuje jako předchozí 

dokumentární žánr, ale místo toho si všímá i situací a dění, které dané osoby nebo události 

provázejí (Rokyta, 2016, s. 15). 
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Smyslem reportážního dokumentu je přistihnout lidi v situacích a okamžicích co 

nejintenzivnější životní pravdivosti, například při výrazném a spontánním gestu i mimice, 

zachycující veškeré projevy, včetně emocí (Adler, 2001, s. 69). Mezi sportovními 

dokumenty vznikají reportážní filmy především z různých horolezeckých nebo třeba 

vodáckých výprav, které právě takové situace plné emocí a spontánních gest často nabízejí.  

1.4 Střihový dokument nebo dokumentární sestřih   

Poslední typ dokumentu, který se mezi těmi sportovními často objevuje, je jistou 

kombinací střihového pořadu s některými prvky portrétu a reportážního dokumentu. 

Střihový dokument nebo také dokumentární sestřih se ve vysílání České televize nejčastěji 

objevuje ve formě ohlédnutí za olympijskými hrami nebo významnými evropskými a 

světovými šampionáty v nejrůznějších sportech.  

Tyto filmy jsou tak obvykle sestříhané výhradně ze záběrů, které v době konání akce 

televize odvysílala v přímém přenosu. Ve filmu pak bývají pouze doplněné o nový 

komentář a případně rozhovory pořízené buď přímo během dané sportovní události nebo 

dotočené později. 

Ve sportovní redakci České televize se na výrobě takových pořadů coby režisér nebo 

asistent režie často podílel Miroslav Hajný, který sám tyto pořady označuje spíše jako 

sestřihy a za klasické dokumenty v pravém slova smyslu je nepovažuje. Někdejší 

dramaturg sportovních dokumentárních pořadů České televize Petr Feldstein ale namítá, že 

i dokumentární sestřihy můžou být zařazeny mezi sportovní dokumenty: 

„Charakterem se to trošku blíží reportážnímu dokumentu, ale samozřejmě v pravém slova 

smyslu to dokument není. Přesto si myslím, že se takové filmy například vejdou pod náš 

pořad Archiv D, kde uvádíme starší sportovní dokumenty.“ (Rozhovor s Petrem 

Feldsteinem a Miroslavem Hajným, 2019) 

Jak navíc dodává Petr Feldstein, dokumentem se zjednodušeně řečeno můžou stát některé 

pořady i pouhým postupem doby. Po nějakém čase totiž získávají jistý dokumentární 

charakter i snímky, které původně dokumentární vůbec nebyly: 

„Oni ale ty věci, které neměly charakter dokumentu, tak tím, jak od nich uplynul určitý 

časový úsek, tak začínají dostávat v podstatě takovou dokumentární podobu. Samozřejmě 

to není klasický dokument, ale ta historická hodnota toho díla každým rokem stoupá.“ 

(Rozhovor s Petrem Feldsteinem a Miroslavem Hajným, 2019) 
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1.5 Televizní cyklus   

Jedním z pojmů, které ve své diplomové práci pravidelně používám, je také dokumentární 

cyklus nebo zkrátka jen cyklus. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace (Osvaldová, Halada a kol., 2007) televizní cyklus charakterizuje jako označení 

souboru pravidelně uváděných televizních pořadů, zpravidla stejného programového typu 

nebo žánru, které spojuje jedno společné téma. Od televizního seriálu a televizní série se 

cyklus odlišuje tím, že jeho formální a obsahová jednota bývá volnější.  

To se projevuje například v tom, že televizní cyklus můžou tvořit díla různých autorů i 

producentů, že se v něm můžou spojovat různým způsobem televizní i kinematografické 

produkty. Televizní cyklus zároveň může být uzavřený, tedy s předem stanoveným počtem 

dílů. Může být ale i otevřený, u něhož počet dílů není stanoven. To je i případ většiny 

dokumentárních cyklů uvedených v této práci jako např. GEN, Sláva vítězům či 13. 

komnata (Osvaldová, Halada a kol., 2007, s. 40-41). 

1.6 Televizní seriál   

Dalším pojmem, na který v následujících kapitolách občas narazíme, je dokumentární 

seriál nebo čistě jen seriál. Seriál je obecně něco, co se zveřejňuje postupně na pokračování 

a dohromady tvoří jeden celek. Televizní seriál pak je konkrétně žánr televizní dramatické, 

ale také dokumentární tvorby, cyklus souvisejících příběhů uveřejňovaných na 

pokračování (Osvaldová, Halada a kol., 2007, s. 191). 

V užším pojetí má televizní seriál na rozdíl od televizní série dějovou návaznost, svůj 

začátek a konec. Televizní seriál je jedinečným žánrem televizní tvorby, jenž na rozdíl od 

ostatních audiovizuálních děl má možnost ve svých pokračováních, která se obvykle 

vysílají v pravidelných vysílacích časech týdne, rozvinout téma a děj do velké šíře a 

delšího časového rozsahu (Osvaldová, Halada a kol., 2007, s. 191). 

Mezi sportovními dokumenty uvedla České televize hned několik povedených seriálů jako 

například České himálajské dobrodružství I. a II. o dobývání nejvyššího pohoří světa 

českými horolezci, Slavné olympijské osmičky popisují nejslavnější výkony českých 

sportovců na olympijských hrách s osmičkou na konci či velkolepý projekt Olympiáda 

mapující historii i současnost olympijských her. 
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2 Sportovní dokument v ČT od roku 2000 

„Já jsem byl na tý lodi jedinej, s kým byl Franta schopnej komunikovat. A teď on tam říká: 

‚Pavle, Pavle, prosím tě, nebylo by trochu tepla? Teplo, teplo!‘ Prostě měl pocit zimy a 

přesolenej žaludek, byl úplně vyčerpanej, zesláblej. A v momentě, kdy k týhle situaci 

dochází, tak já jsem si uvědomil, že vlastně Franta prohrává, ale - je to trošku krutý a 

sobecký, že ten film tím vlastně získá.“ (citace Pavla Křížka z filmu Kameraman, Jonák, 

2000). 

Komentářem legendárního sportovního kameramana České televize Pavla Křížka jsme se 

na úvod této diplomové práce alespoň na chvíli přenesli do roku 1970, kdy v chladných a 

nevyzpytatelných vlnách lamanšského průlivu předčasně skončil první pokus dálkového 

plavce Františka Venclovského o překonání známé úžiny mezi městy Calais a Dover. Jak 

už z předchozí citace Pavla Křížka vyplynulo, František Venclovský musel napoprvé svůj 

pokus o překonání kanálu La Manche vzdát.  

Jenže právě jeho nezdar, který společně s obrovským úsilím sportovce balancujícího na 

hranici mezi životem a smrtí zaznamenala filmová kamera, přispěl nakonec k tomu, že 

výsledný dokumentární film slavil na veřejnosti obrovský úspěch. Snímek Poražený vítěz 

režiséra Josefa Valcháře a kameramana Pavla Křížka z roku 1970 si následujícího léta 

odnesl hlavní cenu za nejlepší sportovní pořad na mezinárodním festivalu sportovních a 

televizních filmů v jugoslávském Bledu (Česká televize: Nejvýznamnější ceny a ocenění, 

2019). 

Poražený vítěz přitom nebyl prvním ani posledním sportovním dokumentem 

Československé nebo České televize, kterému se něco takového povedlo. Sportovní 

dokumenty mají už do počátků televizního vysílání v Československu své pravidelné místo 

v programu Československé a později i České televize.  

Některé z nich - jak napovídá zmíněný příklad - dokonce získaly významná ocenění doma 

nebo v zahraničí a přinášely na svou dobu mnohdy i nové techniky a způsoby zpracování 

televizního materiálu. Nejinak tomu bylo - a pořád je - i v novodobé éře televizního 

vysílání v novém tisíciletí. Na to, jak sportovní dokumenty konkrétně formovaly a 

spoluvytvářely vysílání České televize po roce 2000, se pokusí podrobněji odpovědět 

následující kapitoly. 
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2.1 Sportovní dokument v ČT před rokem 2000   

Tato diplomová práce se bude zabývat přehledem sportovních dokumentů vysílaných 

v České televizi po roce 2000. Než se ale tak stane, tak si musíme alespoň stručně nastínit, 

jak vypadala situace v oblasti sportovních dokumentů v ČT před rokem 2000. Po rozpadu 

Československa a tedy i Československé televize nastalo pro nově vzniklou Českou 

televizi období, které přineslo obrovské tvůrčí možnosti v oblasti sportovních dokumentů, 

ale i velké, především organizační otazníky. 

Přestože Česká televize od svého vzniku do roku 2000 uvedla řadu povedených 

sportovních dokumentů, tak až do začátku nového tisíciletí nebylo jejich nasazování do 

vysílání nijak organizované. Jednotlivé filmy se na obrazovce objevovaly spíše nahodile, 

jak vysvětluje pozdější dramaturg sportovní dokumentární tvorby Petr Feldstein: 

„Problém byl, že tam nebyla zřízena funkce nějakého hlavního dramaturga 

dokumentárních pořadů. Nechci říct, že jsem se do ní tak trochu nominoval sám, ale čistě 

neformálně jsem se už v 90. letech hodně podílel na zpracování některých dokumentů jako 

dramaturg. V roce 1994 jsem se stal zástupcem šéfredaktora sportovní redakce za šéfování 

Jiřího Baumruka. Předtím jsem pracoval jako vedoucí dramaturg zpravodajství. A už v té 

funkci jsem spolupracoval s některými lidmi, kteří točili dokumenty jako třeba Pavel 

Kovář. Jeden z našich takových prvních významných počinů byl dokument Pepi o Josefu 

Bicanovi.“ (Rozhovor s Petrem Feldsteinem a Miroslavem Hajným, 2019)  

Právě dokument Pepi (Horal, 1993) patří mezi ikonické sportovní dokumenty 90. let. 

Česká televize tento portrét připravila k 80. narozeninám legendárního fotbalisty Josefa 

Bicana. Podobně vznikl v 90. letech i film Kapitán Římanů (Horal, 1994) o fotbalovém 

brankáři Františku Pláničkovi, kterému bylo 90 let. Dokument Nejen zlaté vzpomínky 

(Horal, 1997) zase vyprávěl o manželech Daně a Emilovi Zátopkových, kteří slavili 75. 

narozeniny. Většina sportovních dokumentů uvedených v 90. letech tak měla obvykle 

jedno společné téma, jak dodává Petr Feldstein: 

„My jsme se v podstatě do toho roku 2000 v dokumentech zabývali hodně tím, jestli ti lidé 

neměli nějaké výročí. Kromě mě ale byla řada dalších lidí, kteří se dokumentům v 90. 

letech věnovali, například Petr Vichnar, Stanislav Bartůšek a Robert Záruba, kteří psali 

scénáře a podíleli se na některých dokumentech. Ať už to byl dokument o Lukáši Pollertovi, 

ke kterému psal scénář právě Petr Vichnar. Jenže tehdy to nikdo nijak neřídil, ale takovým 
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určitým garantem přes dokumenty jsem měl být do toho roku 2000 já. No a pak v roce 

2000 nastal zlom v tom, že z funkce šéfredaktora musel odejít Jiří Baumruk a 

šéfredaktorem se asi na dva roky stal Jaromír Bosák. A ten mi tehdy nabídl právě funkci 

dramaturga sportovních dokumentů.“ (Rozhovor s Petrem Feldsteinem a Miroslavem 

Hajným, 2019) 

Po nástupu Jaromíra Bosáka do pozice šéfa sportovní redakce tak v České televizi vznikla 

přímo speciální funkce dramaturga sportovních dokumentárních pořadů, které se ujal Petr 

Feldstein. Pod jeho vedením začaly sportovní dokumenty České televize psát na počátku 

nového tisíciletí svou novou éru.  

2.2 Rok 2000: Do nového tisíciletí pod olympijskou vlajkou  

První rok nového tisíciletí přinesl do vysílání České televize přibližně osm desítek 

sportovních dokumentů, z nichž však většina pocházela ze zahraničí. Tahounem celého 

roku byl v tomto směru zejména cyklus Sportovci světa, ve kterém Česká televize uváděla 

převzaté zahraniční sportovní dokumenty. Ve vysílání ČT2 měl tento cyklus pravidelné 

programové okénko vždy v pátek a v sobotu, a to prakticky po celý rok.   

Kromě cyklu Sportovci světa určovaly ráz celoročního vysílání sportovních dokumentů 

dvě významné sportovní události - fotbalové mistrovství Evropy v Belgii a Nizozemsku a 

letní olympijské hry v Sydney. Při této příležitosti Česká televize uváděla řadu kratších, 

obvykle maximálně desetiminutových portrétů sportovců, kteří se v barvách České 

republiky jedné ze zmíněných akcí účastnili, případně podobnou událost zažili v minulosti.  

Na obrazovkách se objevil například Stříbrný střelec (ČT, 2000), medailon Otakara 

Hořínka, držitele stříbrné medaile z olympijských her v Melbourne v roce 1956. O celé 

tehdejší československé výpravě pak vyprávěl dokument Tenkrát v Melbourne (Jonák, 

2000), který vznikl právě na popud nového dramaturga sportovních dokumentů Petra 

Feldsteina (Rozhovor s Petrem Feldsteinem a Miroslavem Hajným, 2019). 

Zařazením těchto snímků ČT kromě významného úspěchu československých sportovců 

připomínala i fakt, že právě do Austrálie se olympiáda poprvé od her v Melbourne vrací. 

Z olympioniků, kteří se chystali do Sydney, se pak ve vysílání objevily portréty Jana 

Železného, Štěpánky Hilgertové, Martina Doktora, Davida Kosteleckého, Václava 

Chalupy, Ludmily Formanové a dalších. 

V tomto směru Česká televize neopomněla ani na tuzemské paralympioniky, kteří se do 
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Sydney vydali hned po skončení klasické olympiády. Už od druhé poloviny srpna se ve 

vysílání každý všední den objevovaly pětiminutové miniportréty vybraných českých 

paralympioniků jako třeba atleta a cyklisty Romana Musila, stolní tenistky Michaely 

Žákové, lukostřelce Zdeňka Šebka nebo cyklisty Jiřího Ježka. 

Během fotbalového EURA - obvykle v přestávkovém programu jednotlivých zápasů - se 

pro změnu vysílaly krátké medailonky českých reprezentantů jako třeba Jana Kollera nebo 

Tomáše Rosického. Kromě podobných medailonů kratšího rozsahu ale Česká televize už 

od začátku roku průběžně uváděla i delší sportovní dokumenty z vlastní tvorby, a to nejen 

portréty. I tyto delší snímky se však obvykle vztahovaly k oběma významným sportovním 

událostem daného roku, především tedy k olympijským hrám.  

Kupříkladu pouhé dva dny před slavnostním zahájením her se premiéry dočkal portrét 

Robert Změlík, zlatý desetibojař (Mráz, 2000). Retrospektivním portrétem Olympijské 

jubileum (ČT, 2000) Česká televize připomněla historii českého olympismu a jeho největší 

úspěchy. Půlhodinový dokument Paralympijské hry (Dlouhý, 2000) se pro změnu zaměřil 

na významné milníky a úspěchy paralympijského hnutí v České republice. Nejvýznamnější 

sportovní událost roku 2000 ale nebyla jediným zdrojem témat pro sportovní dokumentární 

tvorbu České televize.   

Své místo ve vysílání si našel i dokumentární sestřih z mistrovství Evropy ve 

společenských tancích (Novák, 2000), retrospektivní portrét o historii Masarykova okruhu 

v Brně (Šallé, 2000) či snímek věnovaný stému výročí českého jachtingu nazvaný Zapsáno 

větrem (Korytář, 2000). Na obrazovky se pak dostaly i reportážní dokumenty 

Dolomitenmann 2000 (ČT, 2000) a Ironman 2000 (Jonák, 2000) ze stejnojmenných 

sportovních akcí. Dokumenty z obou extrémních závodů v Alpách a na Havaji se pak s 

železnou pravidelností objevovaly ve vysílání i v dalších letech, a to až do současnosti.  

Úspěch českých atletů na světovém šampionátu v Seville v roce 1999 připomněl 

dokumentární sestřih Zlaté pozdravy z Andalusie (Hajný, 1999) uvedený na začátku února. 

Vysílání sportovních dokumentů v České televizi navíc podobně jako v 90. letech oživila i 

tvorba společnosti Febio. V rámci dokumentárního cyklu Oko natočil režisér Robert 

Sedláček dokument Sláva vítězům, čest odepsaným (Sedláček, 2000).  

Půlhodinový film se zabývá fyzickou a psychickou náročností vrcholového sportu. Režisér 

vyzpovídal vybrané olympijské medailisty nebo hokejové mistry světa, s nimiž otevřel i 

poměrně kontroverzní téma, o kterém se obvykle v dobách sportovních úspěchů příliš 
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nemluví. Jsou to především osudy těch profesionálních sportovců, kteří si - hnáni  vidinou 

úspěchu a slávy - zcela podlomili fyzické nebo psychické zdraví (Rokyta, 2016, s. 45).  

Z dílny společnosti Febio pocházejí i dva díly z cyklu Jak se žije, které se rovněž objevily 

na obrazovkách České televize premiérově v roce 2000. Jde o epizody Jak se žije ženám v 

mužských sportech podle Romana Motyčky (Motyčka, 2000) a Jak se žije s adrenalinem 

podle Davida Vondráčka (Vondráček, 2000). Jeden z nejpovedenějších sportovních 

dokumentů vysílaných v roce 2000 ovšem pochází z původní tvorby České televize.  

Na konci dubna ČT uvedla snímek Razítko na normalizaci (Liška, 1999), který připomínal 

dva zápasy československých a sovětských hokejistů na mistrovství světa v roce 1969 a 

jejich dopad na celou tehdejší společnost. Dokument vznikl v roce 1999 a autoři v něm 

připomněli oba slavné zápasy a jejich aktéry, tedy hráče i další tvůrce televizního vysílání, 

kterým normalizace zásadně změnila život. Z žurnalistického hlediska je zajímavé 

především to, že původní komentář k zápasům z roku 1969 zopakoval po 30 letech 

komentátor Vladimír Vácha.  

O tom, jak to při sportovním vysílání vypadá nejen před kamerou, ale hlavně za ní, se pak 

diváci mohli dozvědět na konci roku. Týden před Vánoci měl totiž premiéru portrét Pavla 

Křížka Kameraman (Jonák, 2000) zmiňovaný už v úvodu této kapitoly. Legendární 

sportovní kameraman České televize popsal své zkušenosti s tvorbou reportáží a přímých 

přenosů z různých sportovních událostí jako byly třeba slavné cyklistické Závody míru 

nebo Tour de Bohemia.  

Právě při nich vymyslel Pavel Křížek společně s cyklistickým rozhodčím Josefem 

Šťastným otočnou zadní sedačku na motocyklu, z níž mohl kameraman - posazený na 

motorce zády k řidiči - snímat cyklisty zepředu přímo za jízdy při závodě. Jak ve své 

biografii vzpomínal dlouholetý redaktor a někdejší šéf sportovní redakce ČT Otakar Černý, 

na svou dobu šlo o revoluční metodu natáčení cyklistických závodů (Černý, s. 56, 2007).  

Ve výčtu svých pracovních zážitků ale Pavel Křížek neopomněl ani na bohaté zkušenosti 

se sportovními dokumenty. Z pohledu éry dnešních digitálních kamer, paměťových karet a 

disků s obrovskou kapacitou působí až úsměvně jeho komentář k práci na již citovaném 

filmu Poražený vítěz z roku 1970: 

„Já jsem tenhle film natáčel kamerou Arriflex. To jsou vynikající německý kamery. A 

normálně se točí, že se tam zakládala třicítka filmu. Ale ta třicítka filmu stačí jen na dvě 
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minuty padesát hrubýho natáčení. A mně bylo jasný, že tam nebude čas na zakládání, že to 

bude strašně rychlý. Už jsem cítil, že spouštěli pomocnej člun na vodu. Já jsem tam naštěstí 

měl přídavný kazety stodvacítky, to už je potom jedenáct minut. A než jsem to tam založil, 

tak už člun jel k Frantovi a už ho tam tahaj, to je v těch filmech vidět.“ (citace Pavla 

Křížka z filmu Kameraman, Jonák, 2000) 

Ačkoliv jsou zmiňované zážitky Pavla Křížka už skoro padesát let staré, tak stále věrně 

vypovídají o tom, v jak náročných podmínkách některé reportážní dokumenty vznikaly a 

dosud vznikají. Dnes už pochopitelně leckteré tehdejší problémy odstranil nebo alespoň 

zmírnil pokrok ve vývoji filmové a televizní techniky. Avšak některé trable můžou potkat 

filmaře i v 21. století, což dokládá další příhoda Pavla Křížka z filmu Poražený vítěz:  

„Ještě musím podotknout, že na film bohužel nebylo moc peněz, tak jsem tam dělal i 

zvukaře. To jsem řešil tak, že jsem měl takovej malej magnetofonek a celou dobu se na něj 

snímalo. Pak se samozřejmě ty zvuky nasazovaly na obraz, aby to bylo synchronní, takže 

ten zvuk byl strašně důležitej. Protože ty zvuky jsou v tom filmu a vypovídají možná někdy 

víc než obraz. A samozřejmě se muselo svítit. To mi tam svítil nějakej námořník, čili to bylo 

takový syrový, protože občas na něj svítil, nesvítil, čili to tomu dodávalo ohromnou šťávu.“ 

(citace Pavla Křížka z filmu Kameraman, Jonák, 2000) 

2.3 Rok 2001: Nástup Slávy vítězům 

I v roce 2001 pocházela řada sportovních dokumentů ve vysílání České televize ze 

zahraničí. Na rozdíl od předchozího roku se ale na obrazovce objevilo mnohem více 

snímků vlastní tvorby. Přispělo k tomu mimo jiné i uvedení nových nebo v některých 

případech oživení starších dokumentárních cyklů. Světlo světa v roce 2001 poprvé spatřil 

úspěšný cyklus Sláva vítězům, který se s drobnými přestávkami vyrábí a vysílá dodnes. 

Za tu dobu vzniklo v rámci cyklu přes devadesát medailonů významných českých a 

československých sportovců. V některých případech tvůrci pořadu nezmapovali osud 

pouze jednoho člověka, ale hned několika sportovců najednou - obvykle v rámci stejného 

týmu. Takto tvůrci postupovali například u medailonu Stříbrný tým z Chile (Černý, Slezák, 

2014) mapujícího osudy fotbalových reprezentantů z mistrovství světa v roce 1962. 

S námětem na cyklus Sláva vítězům přišel dramaturg Petr Feldstein, pro kterého to byl 

jeden z prvních počinů v nové funkci a zároveň jeden z největších projektů v životě: 

„Práce na tom začala už v roce 2000, kdy proběhla příprava. A v roce 2001 už se začaly 
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vysílat první díly, prakticky to šlo po týdnu nebo po čtrnácti dnech. Těch dílů se natočilo 

celkem 60 pod mým dramaturgickým vedením. Částečně jsem se na tom podílel i jako 

autor scénářů nebo námětů. Každopádně jsem každý z těch dokumentů oddramaturgoval. 

A od té doby se datuje i spolupráce s řadou režisérů, kteří třeba do té doby neměli buď 

vůbec nic společného se sportem a nebo velmi málo. Takže třeba hned první díl, ten byl 

takový atypický, jmenovalo se to Průkopníci, dělala Jana Hádková, pro kterou to byl jeden 

z prvních sportovních počinů, přestože ona sama, jak jsem se později dozvěděl, dělala 

atletiku a skákala do dálky. Takže k tomu sportu měla vztah a nelámala to přes koleno.“ 

(Rozhovor s Petrem Feldsteinem a Miroslavem Hajným, 2019) 

V první sérii cyklu Sláva vítězům se v letech 2001 až 2003 odvysílalo celkem 50 

medailonů slavných českých sportovců. Hlavní protagonisty dokumentů vybíral přímo Petr 

Feldstein, který dbal na to, aby se jednalo o olympijské medailisty, mistry světa nebo 

světové rekordmany. Od výběru hlavních hrdinů se ostatně odvíjel i název celého projektu: 

„Ano, Sláva vítězům, neboli první polovina toho slavného hesla ‚Sláva vítězům, čest 

poraženým‘. Já jsem měl pocit, že se do té doby mluvilo většinou jenom o té cti poraženým 

a že se trochu - možná paradoxně - zapomínalo na ty vítěze. Tak mě napadlo, že je potřeba 

to vyvážit. A výběr těch samotných osobností, tam už nebylo nad čím přemýšlet nebo si 

dokonce něco vycucávat z prstu. Byli tam samozřejmě Gustav Frištenský, náš první 

olympijský medailista Janda-Suk, Josef Bican, Karel Koželuh. Třeba právě Frištenský a 

Koželuh byli pro ten starší (komunistický, pozn. autora) režim problémoví, protože to byli 

čistí profesionálové a oficiálních soutěží se nezúčastňovali. Takže i proto jsme na ně 

nemohli a nechtěli zapomenout. “ (Rozhovor s Petrem Feldsteinem a Miroslavem Hajným, 

2019) 

Tvůrci Slávy vítězům tak v některých případech natočili i portréty osobností, na které se 

během čtyřicetileté vlády komunistického režimu a nebo zkrátka jen postupem času ve 

společnosti téměř zapomnělo. To byl i případ gymnasty a držitele pěti olympijských 

medailí Ladislava Váchy, jak připomíná Petr Feldstein: 

„O něm mám jednu historku. Když jsem jednou přišel na nějakou programovou radu, tak 

se mě ptali, kdo to vlastně je ten Vácha? A on to byl náš druhý olympijský vítěz hned po 

Šupčíkovi. Takže myslím si, že i v tomto ohledu ta Sláva vítězům k něčemu byla dobrá, že i 

na zapomenuté nebo polozapomenuté osobnosti jsme si vzpomněli.“ (Rozhovor s Petrem 

Feldsteinem a Miroslavem Hajným, 2019) 
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O úspěšnosti celého projektu svědčí i to, že se vybrané epizody celého cyklu dodnes 

pravidelně opakují, a to zejména při různých výročích, která se k dotyčné osobě nebo 

osobám vztahují. Velký význam mají medailony z cyklu Sláva vítězům i při úmrtích 

sportovců, kdy ve vysílání slouží jako nekrology. Takto ČT sport například uvedla portrét 

hokejisty Jána Staršího po jeho úmrtí v dubnu 2019. 

Podobnou funkci nekrologů nebo portrétů vysílaných při významných výročích plní čas od 

času i další cyklus, který se v roce 2001 na obrazovky České televize vrátil. Společnost 

Febio začala pro Českou televizi vyrábět druhou řadu kultovního cyklu GEN – Galerie 

elity národa, který ČT úspěšně uvedla už v první polovině 90. let.  

Stejně jako v první řadě se i ve druhé sérii našel prostor pro zpracování přibližně 

čtvrthodinových medailonů hned u několika sportovců. Pocty užívat si zařazení mezi 

takzvanou „elitu národa“ se dočkali atlet Tomáš Dvořák, fotbalista Pavel Nedvěd, 

hokejový trenér Ivan Hlinka, atletka Ludmila Formanová, lyžařka Kateřina Neumannová a 

cyklista Jan Veselý.  

Vedle této aktuální dokumentární tvorby byl zajímavým zpestřením seriál Vyrobeno 

v Krátkém filmu, který divákům nabídl starší sportovní dokumenty z archivu Krátkého 

filmu. Pořad se vysílal prakticky nepřetržitě od první poloviny roku 2001 až do února 2002 

vždy v pondělí jednou za čtrnáct dní. Cyklus na obrazovku opět přivedl Petr Feldstein: 

„To jsem dělal také já, když byl šéfem Míra Bosák. Už přesně nevím, jestli to byl jeho 

nápad, můj nebo někoho jiného. Ale v Krátkém filmu byla opravdu řada vynikajících 

archivních dokumentů. Tam se točily báječné sportovní dokumenty, které si to označení 

dokument opravdu zasloužily. Tam to dělali opravdu výborní režiséři i třeba hraných filmů, 

kteří v té době začínali nebo byli třeba na vojně, ale to se spíš týkalo zase Armádního 

filmu. My jsme ty jejich filmy každopádně uváděly a přidávaly jsme k tomu takové 

dramaturgické poznámky.“ (Rozhovor s Petrem Feldsteinem a Miroslavem Hajným, 2019) 

Zmiňované dramaturgické poznámky celému seriálu dodávaly jistý punc výjimečnosti. 

Před začátkem každého dokumentu je totiž ze studia uváděl herec Ondřej Vetchý. V seriálu 

pak Česká televize odvysílala skutečně velmi archivní snímky, které pocházely mimo jiné i 

z dob samého počátku televizního vysílání v Československu. V 50. letech vznikly 

například dokumenty Hrajete házenou? (1954), Mistři gymnastiky (1955), Je doba samý 

sport? (1955) či Sportovec a lékař (1955). O něco mladší jsou pak snímky MS 

v krasobruslení 1962 a Cena vítězství (1972). 
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Krátký cyklus nazvaný Portréty mistrů pak Česká televize uvedla během mistrovství světa 

v hokeji. Desetiminutové medailonky vysílané v přestávkách jednotlivých zápasů divákům 

přibližovaly kariéry a životy tehdejších českých hokejistů jako například Dušana 

Salfického, Patrika Eliáše, Martina Straky nebo Petra Sýkory. 

Jisté prvky periodicity splňovala i řada kratších portrétů se stopáží kolem deseti minut, 

které se ve vysílání objevovaly pravidelně už od začátku roku. Tyto snímky, které ČT 

uváděla samostatně bez zařazení do nějakého cyklu nebo seriálu, svým zpracováním 

nejvíce připomínaly portréty z cyklu Sláva vítězům.  

Takto jednotlivě ČT uvedla třeba snímek Spokojený správce (ČT, 2001) o hokejovém 

reprezentantovi a trenérovi Bohuslavu Proškovi, medailon fotbalisty Svatopluka Pluskala 

Kníže Svatopluk (ČT, 2000), portrét hokejisty Stanislava Bacílka nazvaný Elegán (ČT, 

2001) či medailon leteckého akrobata Martina Stáhalíka A sklízet obdiv žen (Jonák, 2001). 

Samotné portréty byly v roce 2001 mezi tvůrci vůbec nejoblíbenějším typem sportovních 

dokumentů. Svědčí o tom hned několik snímků o delší stopáži, které se ve vysílání 

objevily. Za zmínku stojí určitě dokument o Josefu Masopustovi pojmenovaný Generál 

fotbalových hřišť (Horal, 2001).  

Další velké postavě českého sportu, atletce Jarmile Kratochvílové, se věnoval dokument 

Jarmilina volba (Jonák, 2001). Osud těžce zraněného hokejisty Tomáše Zelenky připomněl 

portrét A víra má mne uzdraví (Jonák, 2001), úspěchy českých skokanů na lyžích pro 

změnu dokument Zlatý Raška a ti druzí (Mojžíš, Mráz, 2001). 

Poněkud neobvyklý formát hraného portrétu vtiskli tvůrci dokumentu o Antonínu 

Panenkovi Panenka proti zbytku světa (Gogola, 2001). Jak se ostatně píše v popisku na 

webu ČT, autoři dokumentu se pokusili formou fiktivního zápasu a prostřednictvím 

fotbalových akcí zpřítomnit umění jedinečného fotbalisty, jehož zlatou penaltu z 

finále mistrovství Evropy 1976 zná celý svět (Panenka proti zbytku světa, Česká televize, 

2019).  

Samotný film začíná skoro až groteskní scénkou, kdy na trávník potemnělého fotbalového 

stadionu nastupují v doprovodu rozhodčího Antonín Panenka reprezentovaný sám sebou a 

herec Pavel Landovský, jehož tvůrci vybrali do role brankáře záměrně kvůli jisté 

podobnosti s Antonínem Panenkou. Nástup obou protihráčů na hřiště a následné dění na 

stadionu popisuje z tribuny spisovatel a filozof Eugen Brikcicus, jehož komentář 
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připomíná spíš divadelní hru než popis sportovního utkání. V podobném duchu, tedy spíše 

uměleckém než dokumentárním, se pak nese i celý zbytek filmu.  

Jednotlivé sportovní dokumenty se však objevily i v dokumentárních cyklech, které se 

osudy sportovců primárně nezabývaly. To je i příklad Příběhů slavných, někdy uváděného 

s podtitulem Předčasná úmrtí. Tento cyklus ČT poprvé uvedla na konci 90. let a jednotlivé 

díly, kterých bylo celkem 196, vyráběla s přestávkami až do konce roku 2013. V roce 2001 

tvůrci této série zpracovali osud krasobruslařky Hany Maškové v dokumentu Teskné oči 

královny ledu (Niubó, 2001).  

Kromě portrétů si ale své místo na obrazovce našly i reportážní dokumenty a dokumentární 

sestřihy. Samotný rok 2001 zahájila ČT uvedením snímku Paralympijské hry Sydney 2000 

(Karvánek, 2000), kde se autoři ohlíželi za historicky nejúspěšnějším vystoupením českých 

paralympioniků. Zlatý hattrick neboli třetí vítězství českých hokejistů na mistrovství světa 

v řadě připomněl hodinový dokument Mistři okamžiku (Jonák, 2001).  

Zajímavé je, že tento významný úspěch českého hokeje zpracovala Česká televize 

dokumentárně ve stejném roce ještě jednou. Téměř dvouhodinový snímek Zlatý hattrick – 

sen zlaté generace byl přitom v podstatě jen rozšířením filmu Mistři okamžiku. Tvůrci jej 

doplnili o další rozhovory a záběry pořízené během celého šampionátu, které se do 

hodinového televizního dokumentu nevešly. Tento rozšířený film si pak diváci mohli 

zakoupit v edici ČT na VHS kazetách. 

Hokeji se věnoval i jeden z nejvýraznějších sportovních dokumentů celého roku, který 

Česká televize uvedla symbolicky těsně před startem světového šampionátu. Ve snímku 

Hokej!!! (Jančárek, 2001) se autoři zamýšleli nad tím, proč má tato hra v českých zemích 

odjakživa i politické důvody. V dobovém televizním magazínu náplň filmu a jeho poselství 

popsal sám režisér Petr Jančárek: 

„Film je o hokeji a hokejistech, není však o kličkách, únicích, faulech, gólech a ani moc o 

výsledcích. Zajímá nás, jak se uprostřed Evropy uhnízdil sport tradicím a letoře obyvatel 

na pohled nepříliš blízký, a jakým kouzlem se z něj stalo politikum. Ve filmu jsou použité 

bohaté archivní materiály, dokonce i z fonotéky Českého rozhlasu a diváci se setkají 

s pamětníky slavných utkání.“ (TV magazín č. 16, str. 2, 2001) 

V hodinovém dokumentu diváci uslyší výpovědi celé řady hokejistů, trenérů, funkcionářů, 

fanoušků ale i odborníků z jiných profesí, kteří popisují, že hokej byl za komunistické 
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vlády v Československu mnohdy jedinou možností, jak se proti totalitnímu režimu dalo 

protestovat. Dějová linka celého příběhu postupuje historii tuzemského ledního hokeje 

chronologicky od nejstarších okamžiků sahajících ještě do dob Rakouska-Uherska až po 

současnost. K historickým záběrům a dotáčkám s jednotlivými aktéry filmu navíc skvěle 

pasuje komentář Michala Pavlaty, jehož charismatický hlas výsledný dojem celého 

dokumentu podtrhuje.  

O jisté výjimečnosti filmu svědčí i to, jak si jeho natáčení užíval režisér Petr Jančárek, 

který je zvyklý pracovat spíše na dokumentech s vážnější tematikou než je ta sportovní:  

„Práce filmového dokumentaristy mě často zavede do zajímavých, ale nepříliš 

pohostinných míst, často tam, kde se střílí, kde brečí děti hlady, kde je bída, nemoci, 

bezpráví – o tom se špatně vypráví. O filmu Hokej!!! se mluví dobře, přestože se v něm 

také střílí. Hokej je tvrdá a v některých případech i surová hra, ale na rozdíl od války v ní 

létají jenom puky a platí přesná pravidla. Zranění soupeře se trestá a je možné vyloučit 

hráče do konce utkání.“ (TV magazín č. 16, 2001, str. 2) 

2.4 Rok 2002: Zlom ve výrobě sportovních dokumentů  

Rok 2002 pokračoval několika úspěšnými dokumentárními cykly, které se na obrazovce 

objevily v předchozím roce. V prvních měsících roku mohli diváci sledovat archivní 

sportovní dokumenty v seriálu Vyrobeno v Krátkém filmu s průvodcem Ondřejem 

Vetchým. Jelikož pořad postupoval chronologicky od nejstarších snímků, tak se na 

obrazovce tentokrát objevily novější filmy jako Všech devět (1976), Královna v Praze 

(1978), Odkud vítr vane (1981) nebo Muž v kleci (1985). 

Desetibojař Roman Šebrle, kajakářka Štěpánka Hilgertová, fotbalista Josef Masopust, 

akrobatický lyžař Aleš Valenta a akrobatický pilot Petr Jirmus se dočkali zpracování svého 

medailonku v cyklu GEN – Galerie elity národa. Další téměř tři desítky medailonů 

slavných českých sportovců vznikly tento rok v cyklu Sláva vítězům.  

Právě rok 2002 ale znamenal pro tento cyklus a také pro další sportovní dokumenty České 

televize velkou změnu. Od 1. srpna 2002 vystřídal Jaromíra Bosáka na pozici šéfredaktora 

sportovní redakce Otakar Černý (Černý, 2007, s. 146). A pod jeho vedením začala Česká 

televize na sportovních dokumentech šetřit, jak upřesňuje Petr Feldstein: 

„Bohužel, jak se to hezky rozbíhalo, tak pak se to trošku narušilo nebo změnilo tím, že v 

roce 2002 přišel jako šéfredaktor Ota Černý. Spolu s ním jsme přitom byli domluvení, že ve 
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Slávě vítězům budeme pokračovat a on to navíc považoval za jednu z priorit, aby se tyto 

věci dál dělaly. Hlavní myšlenka totiž byla představit na začátku nového století českým 

divákům nejslavnější sportovce uplynulého století. A přestože jsme jich do roku 2003 

odvysílaly padesát, tak se zdaleka nedostalo na všechny sportovce, kteří by si takový 

medailonek zasloužili. No a jak nastoupil Ota Černý, tak se to zbrzdilo, přestože on tomu 

byl nakloněn. Jenže najednou mi bylo sděleno, že na to nejsou peníze a není tedy možné 

pokračovat tak intenzivním způsobem natáčení a výroby vůbec. No a tak se to pozdrželo.“ 

(Rozhovor s Petrem Feldsteinem a Miroslavem Hajným, 2019)  

Jak je možné soudit z knihy Otakara Černého Brankám bylo padesát (Černý, 2007), tak 

sportovní redakce v té době procházela složitým obdobím. Po vzniku soukromých 

televizních stanic v polovině 90. let začala řada televizních tvůrců - zejména režisérů a 

kameramanů - pendlovat na volné noze po všech tuzemských televizních stanicích. Na 

přelomu tisíciletí se tyto problém týkaly i Redakce sportu ČT.  

Právě Otakar Černý se po svém nástupu do funkce šéfa sportovní redakce snažil tento trend 

změnit a důležité tvůrce vysílání chtěl získat zpět kmenově pro sportovní redakci České 

televize. Černý, jak ostatně píše ve své knize, tak už do začátku svého šéfredaktorského 

působení postupoval i s ohledem na hokejové mistrovství světa, které měla Česká 

republika hostit v roce 2004 a které mělo být velkou zkouškou vysílání ČT (2007, s. 147). 

Je tedy možné, že s přihlédnutím k veškerým výdajům spojeným se vznikem nového 

tvůrčího redakčního týmu nezbývalo na sportovní dokumenty skutečně tolik peněz. 

Každopádně rok 2002 znamenal pro cyklus Sláva vítězům postupný útlum. Až do roku 

2003 se sice postupně odvysílalo všech 50 dosud natočených dílů, další ale vznikaly velmi 

pomalu, a to s odstupem až několika let, jak připomíná Petr Feldstein:  

„Od té doby, co Ota nastoupil, tak jsem já oddramaturgoval už jenom dalších deset dílů 

Slávy vítězům. A to bylo přitom v rozpětí několika let. Já sám už jsem mezitím začal dělat 

něco jiného a v roce 2006 jsem z funkce dramaturga ve sportovní redakci odešel. Na 

tvorbu sportovních dokumentů už jsem pak vliv v podstatě neměl.“ (Rozhovor s Petrem 

Feldsteinem a Miroslavem Hajným, 2019) 

Kromě Slávy vítězům se ale v roce 2002 objevila i řada jiných zajímavých sportovních 

dokumentů. Sportu se věnovala například jedna z epizod cyklu Osudové okamžiky. 

V dokumentu Huascarán 1970 (Procházka, 2002) autoři připomněli tragický konec 

československé horolezecké expedice v Peru v roce 1970. Dokument ostravského 
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televizního studia Sportem ke štěstí (Petrov, 2002) z cyklu My a oni pro změnu hledal 

odpovědi na otázky, jací jsou mladí sportovci a proč dobrovolně tráví svůj volný čas na 

sportovištích a cvičištích. 

Kromě dokumentů z těchto sérií, které pravidelně plnily vysílání České televize, vznikla 

stejně jako v předchozím roce i řada samostatných sportovních dokumentů, nejčastěji 

portrétů. Jejich stopáž byla různá, od desetiminutových medailonů uváděných obvykle 

v přestávkách sportovních utkání až po téměř hodinové snímky.  

Z těch nejkratších mohu uvést portrét boxera Rudolfa Kraje Návrat do ringu (ČT, 2002), 

vzpomínku na stříbrné medaile československých fotbalistů z mistrovství světa Chilané po 

čtyřiceti letech (Černý, 2002), reportáž z prvního světového šampionátu balonetů Setkání 

v Alburquerque (Hajný, 2002) či portrét hokejového teoretika Vladimíra Kostky Pan 

profesor (Černý, 2002).  

Přibližně čtvrthodinovou stopáž měl třeba medailon plavkyně Ilony Hlaváčkové Královna 

se znakem ve znaku (Jonák, 2002) nebo reportáž Z Holic do NBA (Kotlář, 2002) o draftu 

basketbalisty Jiřího Welsche do nejslavnější ligy světa. Povedený byl i dvacetiminutový 

dokument Štvanické reminiscence (Feldstein, Lešovský, 2002) o zašlé sportovní slávě 

nejstaršího českého zimního stadionu.  

Čistou půlhodinu vysílacího času atakoval například reportážní dokument Dobrý rok 

(Jonák, 2002) o českých akrobatech a plachtařích, dále portrét hokejového brankáře 

Vladimíra Dzurilly Nechráněné srdce (Karadžos, 2002), reportážní dokument o drezurních 

závodech Koně, koně aneb „Když se řekne Kür“ (Fatka, 2002) či portrét desetibojaře 

Romana Šebrleho Deváté nebo desetiboje (Karadžos, 2001). 

Hned několik sportovních dokumentů České televize pak mělo v roce 2002 punc takřka 

celovečerního snímku. Pohnutým osudem cyklisty a vítěze Závodu míru Vlastimila 

Moravce se zabývali autoři cyklu Příběhy slavných v dokumentu Mrkvův pád do nebe 

(Novák, 2002). Hodinovou stopáž měl i snímek, který ČT 2 uvedla těsně před začátkem 

zimních olympijských her. V dokumentu Kruhy na sněhu (Kratochvíl, 2002), který 

vyrobilo brněnské televizní studio, se tvůrci věnovali zimním olympijským hrám, českému 

podílu na jejich vzniku a také českým úspěchům ze zimní olympiády.  

Celkově ale rok 2002 zaznamenal oproti předcházejícímu roku mírný úbytek sportovních 

dokumentů. To bylo způsobené především tím, že šlo právě o rok, kdy se konaly zimní 
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olympijské hry. Po dobré tři týdny tak vysílání ČT 2, kde se jinak sportovní dokumenty 

nejčastěji objevovaly, zaplnily přímé přenosy, záznamy a sestřihy z vystoupení sportovců 

na hrách v americkém Salt Lake City. V létě pak bylo vysílání České televize pro změnu 

zásobováno přenosy z mistrovství světa ve fotbale. 

Právě fotbalu a světovému šampionátu se věnoval i jeden tematický večer na ČT 2. Stanice 

tyto tematické večery na začátku 21. století čas od času uváděla, obvykle tak jednou nebo 

dvakrát do měsíce vždy v neděli v hlavním vysílacím čase od 20 hodin. Obsahem těchto 

večerů bylo vždy pásmo pořadů - většinou dokumentárních nebo publicistických - na určité 

společné téma. Mnohdy na sebe jednotlivé pořady přímo obsahově navazovaly, často 

v nich vystupovali podobní respondenti a obvykle je také natáčeli stejní tvůrci. 

Konkrétně tedy v neděli 26. května 2002 vysílala ČT 2 tematický večer nazvaný Fotbal a 

my. V rámci pásma pořadů šel nejprve necelou půlhodinu trvající dokument Proč zrovna 

fotbal? (Tintěra, 2002) hledající odpovědi na otázku, proč je fotbal nejpopulárnější na 

světě. Svými názory přispěla do filmu řada osobností, ať už fotbaloví trenéři Karel 

Brückner a Miroslav Beránek, fotbalista Václav Němeček, ale také bavič a moderátor 

Karel Šíp, filmový historik Pavel Taussig či řada dalších novinářů a jiných odborníků.  

Podobní respondenti vystupovali i v dalších pořadech, které následovaly hned po repríze 

medailonu fotbalového trenéra Václava Ježka z první řady cyklu GEN (Tintěra, 1994). 

V hodinovém dokumentu Mistrovství světa a my? (Tintěra, 2002) tentokrát vypovídali 

čeští a českoslovenští fotbalisté, kteří si zahráli na světovém šampionátu nebo se o to - jako 

v předchozím roce tehdejší čeští fotbalisté - jen marně pokoušeli. Právě neúspěchem české 

fotbalové reprezentace v kvalifikaci o mistrovství světa se zabýval závěrečný snímek 

celého pásma, a to dokument Proč jsme zase nepostoupili? (Tintěra, 2002).  

Jeden z nejpovedenějších sportovních dokumentů celého roku se ale dočkal samostatného 

uvedení v programu. Film ostravského televizního studia Pohádkový Péťa aneb život(a)běh 

Emila Zátopka (Kačor, 2001) připomněl jednoho z nejslavnějších českých sportovců, který 

zemřel na konci roku 2000. Dokument o Emilu Zátopkovi Česká televize uvedla 

premiérově v září 2002 a v následujících letech ho několikrát úspěšně opakovala.  

Pozornost diváků a odborníků tento film poutal i po několika letech. V roce 2007 

dokument ocenili pořadatelé 10. ročníku mezinárodního festivalu sportovních filmů 

Sportfilm Liberec. Hodinový snímek Miroslava Kačora si odtud odnesl cenu poroty za 

nalezení a formální využití nových informačních zdrojů při hodnocení výjimečné 
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osobnosti, o níž, jak se zdálo, již bylo řečeno vše (Pilařová, 2007). 

Možná víc společenský než sportovní přesah měl dokument Obec B, v němž se režisér 

Filip Remunda pokusil o malou sondu do života obce Blšany. Fotbalový klub z vesnice s 

necelou tisícovkou obyvatel hrál totiž na přelomu tisíciletí po dlouhých osm sezon nejvyšší 

fotbalovou soutěž. Dokument měl úspěch zejména u kritiků a filmových odborníků. Z 37. 

ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech si Obec B odnesla Cenu 

za nejlepší dokumentární film do 30 minut (KVIFF: Závěrečná tisková zpráva, 2002, s. 2).   

Rok 2002 pak zakončily premiéry střihových dokumentů z nejvýznamnějších sportovních 

akcí roku, což v tomto případě byly olympijské hry a mistrovství světa ve fotbale. Snímky 

ZOH Salt Lake City 2002 (Karadžos, 2002) a MS v kopané 2002 (Slezák, 2002) vysílala 

ČT o vánočních svátcích. Tento čas se v následujících letech stal v podstatě tradičním 

místem, kde dostávaly výraznější prostor sportovní dokumenty.        

2.5 Rok 2003: Ve znamení horolezeckých dokumentů  

I v roce 2003 pokračoval úspěšný cyklus Sláva vítězům. Ten nabídl divákům tentokrát šest 

nových medailonů slavných českých sportovců, kterými byli kanoista Lukáš Pollert, 

cyklista Jiří Daler, hokejista Stanislav Konopásek, tenista a hokejista Jaroslav Drobný, 

gymnasta Ladislav Vácha a fotbalista Karel Pešek-Káďa.  

Řadu kratších, maximálně desetiminutových medailonů, pak ČT vysílala i samostatně, 

obvykle v přestávkách různých sportovních zápasů. Takto se na obrazovku dostaly 

například medailony tenisty Jiřího Nováka nebo lyžařů Lukáše Bauera a Martina Koukala. 

Podobnou stopáž a formu uvedení mělo i Himálajské vítězství (Binter, 2003) o cestě 

horolezců Petra Nováka a Milana Sedláčka na vrchol 8 047 metrů vysoké Shisha Pangmy. 

Další krátký dokument Zavinil to Pepi Bican (Jonák, 2003) připomínal nadaci fotbalových 

internacionálů. Těžkým začátkům Jiřího Welsche v NBA se věnoval reportážní dokument 

Čech u Zlaté brány (Celner, 2003), o zákulisí slavné basketbalové soutěže pak vznikl 

snímek Show zvaná NBA (Celner, 2003).  

Během hokejového mistrovství světa pak Česká televize vysílala Kolbiště NHL, což byla 

série medailonků českých a slovenských hokejistů působících v nejslavnější lize světa. 

V přestávkách jednotlivých zápasů šampionátu se tak na obrazovku dostaly portréty 

Roberta Reichela, Martina Havláta, Radka Bonka, Mariána Hossy nebo Tomáše 

Kaberleho.  
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Stejně jako v předchozím roce uváděla ČT 2 i v roce 2003 takzvané tematické večery. 

Sportu se tentokrát týkaly hned tři z nich. V neděli 29. června stanice připravila večer na 

téma Olympijské hry. Kromě dvou diskusních pořadů uvedených na začátku a na konci 

pásmo obsahovalo i tři kratší dokumenty se stopáží do patnácti minut.  

Za nezapomenutelnými, ale i zapomenutými českými a československými medailemi 

z olympijských her se ohlížel dokument 197 medailí (Celner, 2003). Dvěma 

nejúspěšnějším českým olympionikům 20. století byl věnován snímek Olympionici století 

– Emil Zátopek a Věra Čáslavská (Jonák, 2003). Na obzvlášť úspěšné olympijské hry 

v Mexiku v roce 1968 se pak vzpomínalo v dokumentu Jedinečné Mexiko (Jonák, 2003). 

Další tematický večer si ČT 2 připravila na neděli 31. srpna, kdy dostalo prostor pásmo 

nazvané Sport a televize. V něm se vysílaly například snímky Z televizního alba Emila 

Zátopka (Taussig, Tintěra, 2003), Sport a politika aneb z televizního alba Heleny 

Fibingerové (Taussig, Tintěra, 2003) či Sport a zábava aneb z televizního alba Františka 

Šťastného (Taussig, Tintěra, 2003). V pásmu se ale reprízovaly i starší dokumenty Příběh 

olympijské medaile (Spanlang, 1997) a Příběh Taxisova příkopu (Šafránek, 1997). 

Nedělní večer 12. října byl pro změnu věnován Horolezectví. V pásmu tematických pořadů 

dostaly prostor především starší dokumenty jako například Ze Skaláku do Himálaje (Hošt, 

1987), Skály, sny a vzpomínky (Hošt, 1990), Expedice Everest 91 (Procházka, 1992) či již 

zmiňovaný Huascarán 1970 (Procházka, 2002) z cyklu Osudové okamžiky.  

Reprízám těchto starších filmů však na začátku celého večera předcházela premiéra 

nového hodinového dokumentu Ve stínu bohyně matky Země (Procházka, 2003). 

Dokumentární film ostravského televizního studia vypráví u příležitosti 50. výročí prvního 

výstupu na Mount Everest příběhy českých a slovenských horolezců, kteří zdolali vrchol 

nejvyšší hory světa.  

Jak se ostatně píše na webu České televize, snímek mapuje působení československých 

horolezců při zdolávání nejvyššího vrcholu naší planety, a to od prvních expedic v 80. 

letech minulého století až do tehdejších dnů. Autoři námětu, fotograf Josef Hladík a 

publicista Lubomír Vejražka, se společně s režisérem Jindřichem Procházkou zaměřili 

nejen na jednotlivé výstupy, ale především na výpovědi účastníků tuzemských i 

zahraničních expedic, kde se řeší také základní témata, která na horách mezi skutečnými 

horolezci vyvstávají. Jsou to například otázky života a smrti, nerozlučného přátelství mezi 

lidmi, problematiky komerce na horách, sportovních i duchovních výzev a další (Ve stínu 
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Bohyně matky země, Česká televize, 2003).  

Fenoménu horolezectví se věnoval i velký seriál, který začala Česká televize uvádět od 

září. Sedmidílný seriál České himálajské dobrodružství, který vznikal v letech 2001 a 

2003, se věnuje historii dobývání čtrnácti nejvyšších himálajských vrcholů českými 

horolezci. Tvůrci seriálu využili unikátní obrazové materiály, které v průběhu několika 

desítek let natočili členové českých i mezinárodních výprav. 

Každá ze sedmi částí trvá necelou hodinu a věnuje se vždy dvěma himálajským vrcholům. 

Popisek u seriálu na webu ČT uvádí, že impulsem k natočení dosud nejrozsáhlejšího 

uceleného díla o působení českých horolezců v Himálaji se stala skutečnost, že se Česká 

republika na samém sklonku 20. století zařadila mezi oněch málo zemí, jejichž horolezci 

dokázali vystoupit na vrcholy všech čtrnácti nejvyšších osmitisícových hor světa.  

Autoři tak nabyli přesvědčení, že pokud se podaří shromáždit unikátní filmové záběry a 

fotografie, přidat k nim i některé ty zapomenuté v soukromých archivech, pokud se podaří 

získat osobní výpovědi horolezců i z dob bývalého Československa, dostat před kameru 

aktéry mnohdy neuvěřitelných událostí, o které v extrémním prostředí nejvyšších hor světa 

nebývá nouze, pak vyjde najevo, jak nepřehlédnutelný je zápis malé evropské země do 

historie himálajského lezení (České himálajské dobrodružství, Česká televize, 2003). 

Záměr se tvůrcům seriálu opravdu povedl. Pečlivě sestříhaný výběr těch nejlepších 

reportážních záběrů z nejrůznějších himálajských expedicí filmaři citlivě doplnili o 

dotáčky rozhovorů s jednotlivými horolezci. Před kamerou se vedle známých tuzemských 

horolezců objevili i někteří přední evropští lezci jako třeba Reinhold Messner, který jako 

první člověk na světě zdolal všech čtrnáct osmitisícovek (Rokyta, 2016, s. 50). 

O úspěšnosti celého seriálu mimochodem svědčí i fakt, že v roce 2015 Česká televize 

uvedla druhou řadu seriálu České himálajské dobrodružství II. Povedené celovečerní 

dokumenty ale v roce 2003 nevznikaly jen o horolezectví. Na konci roku, v tradičním 

povánočním čase, uvedla ČT dvouhodinový retrospektivní portrét o historii českého hokeje 

rozdělený do dvou filmů nazvaných Hokej v srdci (Karadžos, 2003) a Srdce v hokeji 

(Karadžos, 2003). 

Osudem nevidomé atletky a lyžařky Pavly Valníčkové se zabýval hodinový dokument 

Malování potmě (Štingl, 2003). Portrét této hendikepované sportovkyně zachytili už o 

deset let dříve i tvůrci první řady cyklu GEN.  Posledním sportovním dokumentem roku 
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2003 pak bylo ohlédnutí za vystoupením českých sportovců na mistrovství světa v atletice. 

Stříbro nad Seinou (Hajný, 2003) tak celý rok symbolicky zakončilo. 

2.6 Rok 2004: Sportovní dokument přešlapuje na místě 

Oproti bohaté tvorbě z předchozích let byl rok 2004 co do počtu nových původních 

sportovních dokumentů České televize výrazně slabší. Na obrazovce se sice dál objevoval 

cyklus Sláva vítězům, ten ale v tomto roce žádné nové díly nepřinesl. Naopak se 

reprízovaly prakticky všechny dosud natočené epizody, a to v průběhu celého roku. 

Celkově se už od začátku roku objevovaly sportovní dokumenty ve vysílání poměrně 

často, obvykle i několik snímků za týden. V drtivé většině však šlo právě o reprízy 

vlastních filmů z předchozích let nebo o převzaté pořady ze zahraničí. Výjimku tvořil zcela 

nový projekt, který Česká televize připravila ve spolupráci s řeckou televizí ERT, 

Slovenským filmovým ústavem a společnostmi Whisconti a Bontonfilm. 

Třináctidílný seriál Olympiáda (Agathonikiadis, 2004) se zaměřil na historii, současnost, 

odkaz a duch olympijských her, které se v roce 2004 vrátily na místo, kde ve starověku 

vznikly – do řeckých Atén. Právě při této příležitosti se zrodil mezinárodní projekt do té 

doby nevídaných rozměrů.  

Díky spolupráci televizních a filmových společností z několika zemí mohli tvůrci seriálu 

využít bohaté záběry. V jednotlivých dílech navíc vystupovala celá řada osobností, a to i 

z nejvyšších míst mezinárodního olympijského výboru. Například úvodní díl seriálu 

vypráví o vzniku olympijských her ve starověkém Řecku. Diváci se v první epizodě 

dozvědí mimo jiné i o tom, jak čtyřleté cykly - olympiády, sjednotily počítání času.  

O tom, jaké hry bývaly a co z nich přežilo do současnosti, hovoří Stavros Lambrinidis, 

ředitel Mezinárodního centra olympijského příměří a historikové Kostas Georgousopoulos 

a Eleftherios Skiadas a olympionici Dana Zátopková, Jan Železný, Ladislav Vízek a 

Václav Kozák. Úvodní díl Česká televize odvysílala v neděli 29. února a ve stejný den pak 

premiérově uváděla i další díly seriálu až do začátku května. 

Z větších projektů roku 2004 mohu uvést i téměř hodinový horolezecký dokument 

Expedice Šiša Pangma (Kratochvíl, 2003), který ČT uvedla už na začátku ledna v cyklu 

Kamera na cestách. V cyklu My a oni pro změnu vznikl dokument Přeborníci (Koudela, 

2004), který získal i jedno ocenění.  
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Půlhodinový film ostravského televizního studia o atmosféře venkovských fotbalových 

zápasů si odnesl cenu diváků na 3. ročníku festivalu filmů o trvale udržitelném rozvoji 

TUR Ostrava 2006 (Pilařová, 2006). 

Podobně jako v předchozích letech Česká televize uvedla i několik rozsahem menších 

původních portrétů nebo jiných dokumentů, které nebyly součástí žádného seriálu nebo 

cyklu. To se týkalo například reportážního snímku Cesta za panenským sněhem (ČT, 2004) 

o sjíždění rumunských hor v podání české a slovenské lyžařky. 

V průběhu fotbalového mistrovství Evropy pak jednotlivé zápasy doprovázely krátké 

medailony vybraných českých reprezentantů. Přibližně osmiminutové portréty představily 

Jana Kollera, Tomáše Rosického, Milana Baroše, Vladimíra Šmicera a Karla Poborského. 

Úspěchu českých fotbalistů na evropském šampionátu se věnoval i dokumentární sestřih 

z celého turnaje Fotbalové portské s příchutí bronzu (Jonák, 2004), který měl premiéru 

v tradičním povánočním čase, konkrétně 25. prosince. 

Největší sportovní akci pořádanou toho roku v České republice – hokejové mistrovství 

světa – připomněl dvacetiminutový dokument Hokej v srdci Evropy (Musil, 2004), který 

Česká televize uvedla už na konci června. Vlastní reportážní dokument z další významné 

sportovní akce uvedla ČT i na začátku prosince. Snímek Paralympijské hry 2004 se 

věnoval historicky nejúspěšnějšímu vystoupení českých sportovců na paralympiádě. 

Celkově tak Česká televize v roce 2004 mnoho nových sportovních dokumentů 

neodvysílala. Velký prostor dostaly jednak reprízy vlastních snímků nebo rovnou celých 

seriálů z předchozích let. Značnou část vysílacího času určeného sportu také zabraly letní 

olympijské hry, fotbalové mistrovství Evropy a světový šampionát v hokeji, který poprvé 

v samostatné historii hostila Česká republika.  

2.7 Rok 2005: Ústup dokumentů pokračuje 

Ani rok 2005 nepatřil z hlediska četnosti nových sportovních dokumentů mezi ta 

nejhojnější léta. Přesto Česká televize uvedla premiérově řadu povedených filmů. Už na 

konci ledna měl premiéru půlhodinový portrét Ivana Hlinky „Velkej“ (Karadžos, 2005), 

jímž ČT připomněla život a osud slavného hokejového trenéra, který tragicky zahynul 

v létě předchozího roku.  

Po delším čase se ve vysílání objevily i tematické večery jako v prvních letech nového 

tisíciletí. V neděli 5. června uvedla ČT 2 pásmo pořadů na téma Fotbal v ofsajdu!. To 
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odráželo rozsáhlou korupční kauzu, která českým fotbalem otřásala už od předchozího 

roku. Právě tomuto skandálu se věnoval první snímek celého večera nazvaný Vyžlutíme, 

zaplatíme, vyhrajeme! (Všelichová, 2005). Po něm následoval reportážní dokument Hrají 

ještě pro radost? (Koudela, 2005), který se zajímal o to, jak to chodí v amatérském fotbale.  

Kontroverzním postavám v čele tuzemských fotbalových klubů se pak věnoval Fotbal – 

magnet pro bossy (Bělohlavý, 2005). Na závěr celého pásma ČT 2 uvedla již zmiňovaný 

film Obec B režiséra Filipa Remundy z roku 2002. Stejně jako v předchozích letech byly 

všechny snímky z daného pásma na pomezí publicistiky a dokumentu. Svým zpracováním 

a formou ale připomínaly spíše dokumenty než publicistické reportáže. 

Jako každý rok měly své místo ve vysílání i oblíbené horolezecké dokumenty. Už na 

začátku ledna uvedla Česká televize dvoudílný dokument Expedice Karakoram 2005 

(Stehlík, 2005) o výpravě Radka Jaroše a Petra Maška k himálajským vrcholům K2 a 

Nanga Parbat. Osud horolezecké výpravy na Annapurnu z konce 60. let připomněl 

dokument Annapurna 1969 (Procházka, 2005) z cyklu Zapomenuté výpravy. 

Dokument ostravského studia dokonce o pět let později získal cenu na Mezinárodním 

festivalu outdoorových filmů 2010. Snímek Jindřicha Procházky si odnesl Zvláštní cenu 

hlavního města Prahy za historický dokument o českém horolezectví (Pilařová, 2010b). 

Cyklus Zapomenuté výpravy, který se na obrazovkách objevil poprvé právě v roce 2005, 

připomněl řadu vynikajících výkonů tuzemských cestovatelů, objevitelů a horolezců, které 

komunistický režim odsoudil do zapomnění. Z cyklu pochází i další povedený dokument, 

který získal významné ocenění.  

Snímek Expedice Makalu (Klega, 2005) obdržel Zvláštní cenu poroty za přínos v oblasti 

dokumentů historických událostí na 4. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových 

filmů v roce 2006 (Slomiany, 2006). 

V cyklu Příběhy slavných uvedla Česká televize téměř hodinový dokument Život mezi 

bílými čárami (Bílý, 2005), který připomněl nelehký osud tenistky Věry Sukové-Pužejové. 

Podobně jako v předcházejících letech připravila Česká televize i několik kratších 

sportovních dokumentů, které se ve vysílání objevily samostatně bez uvedení v nějakém 

seriálu. Takové pořady se většinou vysílaly v přestávkách sportovních utkání.  

Takto se na obrazovky dostal například desetiminutový medailon tehdejšího předsedy 

Českého olympijského výboru Milana Jiráska Lékař s pěti kruhy (Jonák, 2005). Život 
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mladého fotbalisty Nicolase Šumského zobrazil portrét Malý fotbalový princ v Monaku 

(Karadžos, 2005). Smutný osud dějiště mnoha slavných úspěchů československého sportu 

připomněl snímek Uštvaná Štvanice (Jonák, 2005), mistrovství světa v raftingu pak 

reportážní dokument Ekvádorské vlnobití (Celner, 2005). 

Čtvrthodinový portrét Petr Čech – říkají mu „the Wall“ (Celner, 2005) vyobrazil tehdejší 

brankářskou jedničku fotbalové reprezentace Petra Čecha, a to symbolicky před utkáním 

jeho londýnské Chelsea v Lize mistrů. Krátkou stopáž měl i dokument Kanál La Manche: 

Český útok na rekord (Jonák, 2005), který se věnoval úspěchu českých dálkových plavců.  

Režisér Karel Jonák a dramaturg Stanislav Bartůšek se do pomyslných vln slavného kanálu 

vrhli i v dokumentu Pošetilost jménem La Manche (Jonák, 2005). Bezmála půlhodinový 

film hledal odpověď na otázku, proč se už 130 let plavečtí dobrodruzi - a mezi nimi i Češi - 

vydávají do několikahodinových bojů se zrádnými a chladnými vodami kanálu mezi Anglií 

a Francií. 

Tradiční prostor pro sportovní dokumenty o vánočních svátcích zaplnily tentokrát 

dokumenty z významných událostí roku 2005. Mistrovství světa v atletice připomněl 

snímek Medaile z helsinské bouře (Hajný, 2005). Triumfu českých hokejistů na mistrovství 

světa ve Vídni se věnoval dokument Návrat mistrů (Jonák, 2005), který však ČT uvedla 

premiérově už v září.   

2.8 Rok 2006: Sportovní dokument se stěhuje na „čtyřku“ 

Důležitým mezníkem ve vysílání celé České televize byly zimní olympijské hry v Turíně 

v roce 2006. Právě při nich, konkrétně 10. února, začala vysílat stanice ČT 4 sport 

zaměřená výhradně na sport. Vznik zcela nové sportovní stanice znamenal obrovskou 

změnu i pro vysílání sportovních dokumentů. Do té doby je Česká televize výhradně 

uváděla na kanále ČT 2, nově se ale sportovní dokumenty začaly pozvolna přesouvat na 

stanici ČT 4 sport. 

Na novém specializovaném kanále se navíc - alespoň ze začátku - našel výrazně větší 

prostor pro vysílání sportovních dokumentů než na stanici ČT 2, která je určena širším 

vrstvám diváků než jen těm sportovním. V prvních měsících svého života ČT 4 sport 

dokonce uváděla několik sportovních dokumentů denně, protože zejména ve dnech bez 

přímých přenosů ze sportovních akcí a zápasů bylo třeba celodenní vysílání něčím zaplnit. 

Česká televize při této příležitosti využívala především svého bohatého archivu a na stanici 
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ČT 4 sport reprízovala převážně vlastní sportovní dokumenty z předchozích let. Na 

obrazovku se tak dostala celá řada reportážních dokumentů nebo dokumentárních sestřihů 

z nejrůznějších sportovních akcí jako byly mistrovství světa či olympijské hry. Mnohdy se 

takové snímky vysílaly od své premiéry vůbec poprvé.  

ČT 4 sport například uvedla dokument Královna v Budapešti (Hajný, 1998) o atletickém 

mistrovství Evropy 1998. Úspěchům českých plachtařů a navigátorů v roce 2004 se 

věnoval snímek Zlatá přistání (Jonák, 2004), za světovým šampionátem softbalistů na 

Novém Zélandě se ohlížel dokument V zemi Pána prstenů (Jonák, 2004) a o atletickém 

mistrovství světa z roku 2001 vyprávěl Edmonton dvakrát zlatý (Hajný, 2001).  

Mezi reprízami se dostalo i na portréty z původní tvorby ČT. Film Za císaře! (Karadžos, 

1998) vyobrazil českého cyklistu století Jana Veselého. Z cyklu Kdo je... vysílaného na 

konci 90. let si ČT 4 sport vypůjčila epizodu Monsieur Dakar (Dušák, 1998) věnovanou 

závodníkovi Karlu Lopraisovi. Kromě toho se vysílaly i převzaté zahraniční filmy z cyklu 

Sportovci světa, který se v průběhu roku nárazově objevoval i v programu ČT 2.  

Na kanálech ČT 4 sport i ČT 2 se však objevila celá řada sportovních dokumentů, které 

v roce 2006 měly svou premiéru. Česká televize například po třech letech uvedla další díly 

cyklu Sláva vítězům. Čtyři nové medailony byly věnovány kanoistovi Jiřímu Vokněrovi, 

krasobruslařce Haně Maškové, atletce Ludmile Formanové a horolezci Josefu 

Rakoncajovi. Všechny tyto epizody byly dosud stále dramaturgicky vedené Petrem 

Feldsteinem, který téhož roku z pozice dramaturga sportovních dokumentárních pořadů 

odešel (Rozhovor s Petrem Feldsteinem a Miroslavem Hajným, 2019). 

Kromě Slávy vítězům ale pokračovaly i další seriály, které do vysílání občas přinesly 

nějaký sportovní dokument. V cyklu Příběhy slavných uvedla ČT 2 téměř hodinový 

dokument o Ivanu Hlinkovi nazvaný Kluk z Louky (Chrenovský, 2006). Z kratších snímků 

se na obrazovce objevily čtvrthodinové portréty Zlatokop pod vysokou sítí (Karvánek, 

2006) o volejbalovém trenérovi Zdeňku Pommerovi, Král bodyčeků (Brynych, 2006) o 

hokejistovi Oldřichu Machačovi a Jan Bobrovský, trenér (Jandourek, 2005) o stejnojmenné 

basketbalové legendě. 

Méně než půlhodiny trvaly i dokumenty 50 let pardubického basketbalu (Musil, 2006) 

nebo film Yvetta se vrací (Slezák, 2006). Reportážní dokument o pokusu Yvetty Hlaváčové 

o překonání kanálu La Manche oběma směry získal cenu za nejlepší reportáž na 10. 

ročníku mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec 2007. Porota ocenila 
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především žánrově čisté svědectví o mimořádném sportovním výkonu, které se vyvarovalo 

obvykle zneužívaných emočních efektů (Krafl, 2007). 

Na libereckém festivalu ale v roce 2007 triumfovalo hned několik sportovních dokumentů 

České televize. Kategorii dokumentů ovládl film Chuchelské proměny (Jonák, 2006) 

věnovaný 100. výročí dostihového závodiště ve Velké Chuchli. Porotci ocenili hlavně to, 

jak tvůrci zaznamenali genius loci místa, jehož sportovní dějiny se prolínají s českou 

historií posledního století (Krafl, 2007).  

Mezinárodní porota festivalu udělila také Cenu Jiřího Kössla významné osobnosti 

sportovního světa paní Olze Fikotové-Connolly za hluboce lidskou a konzistentní výpověď 

o osobních a sportovních zkušenostech ve filmu Kruhy osudu Olgy Fikotové-Connolly 

(Hynie, Taussig, 2006). Cenu poroty si odnesl také film Pohádkový Péťa aneb život(a)běh 

Emila Zátopka (Kačor, 2001), o čemž jsem se zmiňoval už v jedné z předchozích kapitol. 

V kategorii sportovních osobností zvítězil dokument Cyklistka Tereza Huříková 

(Pinkavová, 2006) z cyklu brněnského studia Nehasit! Hořím! za poodhalení vnitřních 

motivací pro utváření soukromého a sportovního života mladé cyklistky na počátku slibné 

kariéry (Krafl, 2007). 

Autorka dokumentu Hana Pinkavová mimochodem za práci na filmech Cyklistka Tereza 

Huříková a Farmářka Hana Maturová z cyklu Nehasit! Hořím! získala i čestné uznání 

poroty za reprezentující pozitivní pohled na mladou generaci a za mimořádně poctivý 

filmový přístup na festivalu Femina Film 2008 (Šticha, 2008b). 

V roce 2006 začala Česká televize také vysílat cyklus 13. komnata, který zobrazoval těžké 

životní osudy známých osobností, a to i sportovních. Pořad měl mít původně pouze jednu 

sérii o symbolických třinácti epizodách, mezi diváky se ale stal natolik populárním, že se 

vysílá dodnes (Štefánková, 2012, s. 9).  

Charakterizovat tento cyklus jako čistě dokumentární je však zavádějící. Jak ve své 

bakalářské práci uvádí Anna Štefánková, tvůrci 13. komnaty Iveta Toušlová, Alena 

Müllerová a Juraj Šajmovič sice o pořadu hovoří jako o dokumentu, avšak některé prvky 

13. komnaty odpovídají publicistice. Celý pořad je navíc koncipovaný jako publicistický 

rozhovor novináře s respondentem, který provází jeho příběhem. Autorka tedy na základě 

těchto faktů dochází k názoru, že se jedná o publicistický pořad s dokumentárními prvky 

(Štefánková, 2012, s. 56). 
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Ať už ale cyklus 13. komnata mezi dokumenty patří nebo nikoliv, na Mezinárodním 

festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec 2006 získala cenu v kategorii Sportovní 

osobnosti 13. komnata Jaroslava Pouzara (Slavík, 2006) za citlivé zpracování boje 

slavného hokejisty se zákeřnou nemocí (Krafl, 2006a). 

Snímek získal i čestné uznání mezinárodní poroty v kategorii dokumentů na 24. ročníku 

Milano International Fits Festival v italském Miláně zaměřeném na filmy se sportovní 

tematikou (Krafl, 2006b). Ocenění z Milána je přitom samo o sobě prestižní. Tamní 

festival zaměřený na filmovou a televizní tvorbu se sportovní tematikou je podporovaný 

Mezinárodním olympijským výborem a patří k nejvýznamnějším akcím svého druhu ve 

světě (Tiskový útvar ČT, 2010a).   

Na již zmiňovaném libereckém festivalu sportovních filmů Sportfilm 2006 pak zabodovaly 

další dva dokumentární projekty České televize. Hlavní cenu Velkého Ještídka získal 

hodinový dokument Cestovní zpráva z lodi Gruzia aneb Není důležité vyhrát, ale vrátit se 

(Hynie, Taussig, 2006).  

Porotu zaujal neotřelý pohled na události spojené s účastí našich sportovců na XVI. 

Olympijských hrách v Melbourne v roce 1956 v kontextu historických a politických 

událostí té doby. Cenu Jiřího Kössla si pak odnesl cyklus dokumentů Redakce sportu ČT 

Historie her (ČT, 2006), jenž přispěl k poznání historických kořenů jednotlivých 

sportovních disciplín na zimních Olympijských hrách v Turíně 2006 (Krafl, 2006a). 

Posledním sportovním dokumentem České televize, který v roce 2006 získal nějaké 

ocenění, byl reportážní dokument Adrenalin Cup (Šumbera, 2006). Film si odnesl zvláštní 

cenu poroty za nejlepší střih na 4. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 

v roce 2006 (Slomiany, 2006). 

Z výraznějších sportovních dokumentů, které nezískaly žádnou cenu, pak mohu uvést 

zejména dvouhodinový portrét oštěpaře Jana Železného nazvaný Jan, král Železný a zlatý 

(Vodrážka, 2006). Reportážní dokument Giro d’Italia na historickém kole (Sopoušek, 

2006) pro změnu připomněl neobvyklý pokus cyklisty Josefa Zimovčáka o zdolání trasy 

slavného závodu na historickém jízdním kole. 

Zajímavý časosběrný dokument Spoluhráči (Jančárek, 2006) se pak věnuje příběhu dvou 

hokejistů a kamarádů Patrika Eliáše a Tomáše Zelenky. Právě druhého jmenovaného jeho 

milovaný sport upoutal na invalidní vozík. Z řady jiných portrétů se tento snímek vymyká 
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tím, že na něm tvůrci pracovali přes čtyři roky. Film začal vznikat už na začátku roku 2002 

a osudy obou sportovců mapoval až do roku 2006, což se na kvalitě snímku pozitivně 

podepsalo (Rokyta, 2016, s. 47). 

Kromě všech zmiňovaných filmů připravila Česká televize i několik tradičních 

reportážních nebo střihových dokumentů z velkých světových akcí. Nečekané 2. místo 

českého týmu na hokejovém mistrovství světa připomněl film Stříbro proti všem (Jonák, 

2006), evropskému šampionátu v atletice se pak věnoval Švédský deník (Hajný, 2006). 

Celkově tak byla sportovně-dokumentární tvorba České televize v roce 2006 velice bohatá 

a pestrá. Co do počtu získaných ocenění na domácích i zahraničních festivalech navíc šlo o 

dosud nejúspěšnější rok od začátku 21. století.  

2.9 Rok 2007: Dokument začíná ustupovat přímým přenosům 

Oproti bohatému roku 2006 však znamenal následující rok výrazný pokles co do počtu 

premiérových původních sportovních dokumentů. Kromě odchodu Petra Feldsteina 

z pozice dramaturga, což se na výrobě sportovních dokumentů nesporně podepsalo, za to 

částečně mohl i rozvoj kanálu ČT 4 sport.  

Zatímco v prvním roce svého fungování bylo třeba programové schéma nové stanice něčím 

zaplnit, z čehož těžily právě sportovní dokumenty, tak v následujícím roce už volných míst 

ve vysílání ČT 4 sport ubylo. Vysílací čas stanice totiž z velké části zaplnily různé 

magazíny jednotlivých sportů a pochopitelně i přibývající počet přímých přenosů 

sportovních událostí a utkání, jak vysvětluje Petr Feldstein:  

„Já mám pocit, že ani od toho roku 2006 paradoxně nedostal sportovní dokument ve 

vysílání větší význam. Už tehdy, než jsem vlastně v tom roce 2006 odešel z hlavního 

pracovního poměru, nám říkali, že výroba dokumentu vždycky stojí strašný peníze. Tudíž 

nám z vedení říkali, na to nejsou peníze, my musíme dělat přenosy, my musíme kupovat 

práva na zahraniční sportovní události, pak i na domácí. Takže ten dokument byl taková 

Popelka, a je jí vlastně dodneška.“ (Rozhovor s Petrem Feldsteinem a Miroslavem 

Hajným, 2019) 

Vznik nové specializované stanice ČT 4 sport tak paradoxně příliš nového prostoru pro 

sportovní dokumenty nepřinesl, ačkoliv mohl první rok fungování stanice svědčit o opaku. 

Až následující roky však ukázaly, že stanice bude zaměřená primárně na vysílání přímých 

přenosů z nejrůznějších sportovních akcí. Takto byla ostatně ČT 4 sport koncipovaná už od 
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svého počátku, jak ve své bakalářské práci poznamenal Jiří Kalemba: 

„Opěrným bodem vysílání se mělo stát sportovní zpravodajství a přímé přenosy. 

Zpravodajství bylo označeno jako nezbytná součást denního vysílacího schématu.“ 

(Kalemba, 2007, s. 26) 

Koneckonců i velký zastánce sportovních dokumentů Petr Feldstein uznává, že i samotní 

sportovní diváci od nového specializovaného kanálu zřejmě očekávali hlavně dostatek 

přímých přenosů z nejrůznějších sportovních akcí: 

„Pravda je, že když pak ČT 4 vysílala třeba i 24 hodin denně, tak – aspoň co si myslím já – 

od toho diváci očekávali hlavně přímé přenosy a záznamy z různých sportovních akcí. 

Takže paradoxně se vznikem ČT 4 na to sportovní dokument v podstatě doplatil. Přestože 

se říkalo, že z celosvětového hlediska je ČT 4 kanálem výjimečným, protože ostatní 

sportovní kanály ve světě sportovní dokumenty téměř neznaly a nevysílaly. A když, tak jen 

výjimečně. Kdežto tady se na to aspoň občas pamatovalo a ten žánr se tam objevoval, i 

když podle mého názoru zdaleka ne odpovídajícím způsobem.“ (Rozhovor s Petrem 

Feldsteinem a Miroslavem Hajným, 2019) 

Slova Petra Feldsteina o tom, že na sportovní dokument se při vzniku specializovaného 

sportovního kanálu rozhodně nezapomnělo, dokládá i další pasáž původního návrhu 

podoby stanice ČT 4 sport, ze kterého citoval Jiří Kalemba: 

„Další položkou v návrhu byly dokumenty. Mělo se jednat o investigativní sportovní 

pořady, které měly odhalovat zločiny, kauzy, dopink a další nepravosti ve sportovním 

prostředí. Ze žánru dokumentu se dvakrát až třikrát týdně mohly objevit medailony 

známých osobností, které se měly pojit s konkrétní významnou akcí. Dokumentární výplni 

měly posloužit také archivní materiály Redakce sportu.“ (Kalemba, 2007, s. 28)  

Jak ukážou následující řádky a jak už částečně víme i z podkapitoly o roku 2006, tak 

sportovní dokumenty ve vysílání ČT 4 sport tedy rozhodně nechyběly. V programu jich ale 

celkově nebylo tolik, kolik by se od specializované sportovní stanice možná dalo na první 

pohled očekávat. Dokumenty vyráběné sportovní redakcí navíc pomalu měnily formát a od 

původní podstaty dokumentárního filmu se začaly vzdalovat, jak vysvětluje Petr Feldstein:    

„Lidem, kteří rozhodovali o ekonomice programu ČT 4, se zdálo, že dokument je nesmírně 

drahá záležitost. Časem se pak začaly točit spíš takové dokumenty, že vzali nějaké 

protagonisty, natočili s nimi ve studiu rozhovory a pak ten pořad doplnili nějakými 
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archivními nebo ilustračními záběry. Takové filmy pak opravdu vyšly levněji. Když to 

srovnám, tak nás například jeden díl ve Slávě vítězům mnohdy vyšel i na sto tisíc korun. A 

takovýhle dokument třeba na deset. Takže ta ekonomická stránka věci tady prostě 

převážila.“ (Rozhovor s Petrem Feldsteinem a Miroslavem Hajným, 2019) 

Přesto Česká televize několik výrazných sportovních dokumentů v roce 2007 vyrobila. 

Hned na Nový rok ČT 4 sport připomněla zimní olympijské hry v Turíně v dokumentárním 

sestřihu Turínský svátek s pohádkovou tečkou (Drbohlav, Fischer, 2006). Z českého 

pohledu neúspěšnému mistrovství světa ve fotbale se pro změnu věnoval další dokument 

podobného formátu Česko svět nedobylo (Karadžos, 2006). 

K 50. výročí od vzniku zpravodajské relace Branky, body, vteřiny vznikl reportážní 

dokument Mount Everest – branky, body, vteřiny 8850 (Musil, 2006). Horolezecké 

výpravy na nejvyšší horu světa se účastnili i členové Redakce sportu ČT Stanislav 

Bartůšek a Jiří Rejman. Z jejich záběrů následně vznikla téměř půlhodinová reportáž 

pojmenovaná na počest slavné sportovní televizní relace. 

Návštěvě slavné atletky Olgy Fikotové-Connollyové v Praze se věnoval dokument Olga po 

padesáti letech (Žáček, Feldstein, 2007). K 85. narozeninám další legendární atletky Dany 

Zátopkové vznikl portrét Životní jubileum Dany Zátopkové (Vašíček, 2007). Zmiňované 

Olze Fikotové, atletu Stanislavu Jungwirthovi a vzpěrači Jaroslavu Skoblovi byly 

věnovány tři premiérové díly z cyklu Sláva vítězům. 

Na ČT 1 pokračoval divácky úspěšný cyklus 13. komnata, který sportovním fanouškům 

tentokrát nabídl zpracované příběhy vzpěrače Oty Zaremby, žokeje Josefa Váni a tenistky 

Martiny Navrátilové. Na ČT 2 v Příbězích slavných mohli diváci zhlédnout takřka 

hodinový dokument O co tančil Ondrej Nepela (Vondrová, 2007) o slavném 

československém krasobruslaři.  

V cyklu České stopy se objevila epizoda České stopy k severnímu pólu (Jonák, 2007) 

věnovaná historii dobývání severní točny a také lyžařské expedici na severní pól vedené 

Miroslavem Jakešem. Z pohledu vlastní tvorby to už ale bylo v podstatě vše, co Česká 

televize v roce 2007 v oblasti sportovních dokumentů nabídla. 

Na obrazovce se totiž objevily už jen každoroční reportážní dokumenty Dolomitenmann 

2007 (ČT, 2007) a Havajský Ironman 2007 (Jonák, 2007) z tradičních extrémních závodů 

v Dolomitech a na Havaji. Za zmínku stojí ještě reportáž Královny bílého ticha (Fischer, 
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2007) o výkonech čtyř českých lyžařek na olympiádě pro neslyšící sportovce.  Celkově tak 

rok 2007 patřil mezi slabší léta v oblasti sportovního dokumentu. 

2.10 Rok 2008: Návrat velkých úspěchů 

Naopak rok 2008 zaznamenal velké obrození sportovních dokumentů. Oproti předchozímu 

roku jednak přibylo nových snímků, hned několik filmů navíc získalo domácí nebo 

zahraniční ocenění. Jedno z nich se týkalo i stále pokračujícího cyklu Sláva vítězům, který 

tentokrát přinesl tři nové medailony věnované osudům slavných českých sportovců. Byli 

jimi atletka Helena Fibingerová, hokejista Gustav Bubník a někdejší československá 

reprezentantka ve skocích do vody Milena Duchková.  

Právě dokument Milena Duchková (Kosek, 2008) zvítězil v kategorii sportovních 

osobností na 11. ročníku mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec 

2008. Porotu zaujalo umělecky mimořádně zdařilé a citlivé zpracování portrétu olympijské 

vítězky z roku 1968, jejíž jméno z důvodu dlouhodobého exilu upadalo v naší společnosti 

v zapomnění (Šticha, 2008a).  

Oceněný dokument o Mileně Duchkové a další díly Slávy vítězům odvysílané v roce 2008 

byly shodou okolností vůbec posledními z celého cyklu, na jejichž výrobě se podílel Petr 

Feldstein. Ten už sice jako dramaturg dokumentárních pořadů ve sportovní redakci od roku 

2006 nepracoval, na dokumentech z cyklu Sláva vítězům se ale jako externí spolupracovník 

dramaturgicky podílel právě až do roku 2008. Další řadu, která se na obrazovkách objevila 

až v roce 2014, už měl na starosti výhradně Otakar Černý, jak doplňuje Petr Feldstein: 

„Jednu dobu to vypadalo, že bychom to mohli dělat spolu, ale nakonec z toho nějak sešlo. 

Takže další díly, které od té doby vznikly, už jsou bez mého zásahu. U těch novějších dílů 

jsem dokonce ani nevěděl, že to bude pokračovat jako Sláva vítězům. Je to navíc úplně jiná 

koncepce, než jakou jsem razil já. Není to klasický dokument. My jsme se snažili s těmi 

režiséry a scenáristy udržet nějaké nivó toho dokumentu, kdežto tohle jsou spíš natočené 

výpovědi ilustrované archivními záběry.“ (Rozhovor s Petrem Feldsteinem a Miroslavem 

Hajným, 2019) 

Původní série cyklu Sláva vítězům přitom ve stejném duchu mohla pokračovat. Petr 

Feldstein měl pro roky 2007 až 2009 připravený dokonce jmenný seznam osobností, 

jejichž medailonky by se mohly natočit. Podle tohoto návrhu mohlo vzniknout celkem až 

44 nových dílů Slávy vítězům. Portréty některých navrhovaných osobností sice skutečně 
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vznikly v nové řadě cyklu uváděné od roku 2014, na které se už Petr Feldstein nepodílel. 

Mezi takové snímky patří například medailonky fotbalistů Ladislava Nováka nebo Andreje 

Kvašňáka, žokeje Josefa Váni, hokejisty Josefa Černého nebo hokejového brankáře Jiřího 

Holečka. Ovšem drtivá většina z víc než čtyř desítek osobností z tehdejšího Feldsteinova 

seznamu se svého portrétu v cyklu Sláva vítězům nikdy nedočkala. 

Ze seznamu, který je součástí přílohy diplomové práce, vybírám namátkou diskaře Imricha 

Bugára, tenistku Janu Novotnou, vodního slalomáře Vladimíra Jiráska, házenkáře Vojtěcha 

Mareše, střelce Josefa Panáčka či vzpěrače Otu Zarembu, jejichž portréty Česká televize 

v cyklu Sláva vítězům dosud nenatočila (Seznam navrhovaných dílů Slávy vítězům, 2019).  

Pojďme ale zpět k libereckému Sportfilmu 2008, ze kterého si Česká televize odnesla 

několik dalších významných cen. Hlavní cenu Velkého Ještídka a cenu za nejlepší 

dokument vyhrála Mexická rapsodie (Stehlík, 2008) za propojení dramatického okamžiku 

našich dějin s úspěchy československých sportovců na XIX. olympijských hrách 1968 

v Mexiku (Šticha, 2008a).  

Dokument pochází z cyklu Slavné olympijské osmičky, který se věnoval českým a 

československým úspěchům na olympijských hrách konaných v letech s osmičkou na 

konci. Seriál připravila Česká televize u příležitosti olympiády, kterou v létě téhož roku 

hostil čínský Peking. S námětem na vznik seriálu přišel opět Petr Feldstein: 

„Já jsem to vymyslel s režisérem Ivanem Stehlíkem. Námět a scénář byl můj, režíroval to 

Ivan Stehlík. To bylo vůbec poprvé a naposled, co jsem přišel za Otou Černým, předložil 

mu to a on z toho byl úplně nadšenej. To byla práce, která byla velice příjemná. A myslím, 

že je i dobře pro budoucnost, že to existuje. Já jsem v tom projektu pak chtěl pokračovat, a 

to nedávno. Chtěl jsem místo osmičkových dělat šestkové olympiády, když byla olympiáda v 

Riu. Jenže to už neprošlo. Bylo mi řečeno, že o to není zájem.“ (Rozhovor s Petrem 

Feldsteinem a Miroslavem Hajným, 2019) 

Se symbolickou osmičkou pracovali tvůrci pořadu natolik, že každá ze sedmi epizod měla 

premiéru vždy osmého dne v měsíci. První díl se tak vysílal v lednu, závěrečný v červenci 

těsně před zahájením her. Samotný cyklus Slavné olympijské osmičky získal na libereckém 

Sportfilmu 2008 Cenu Jiřího Kössla od mezinárodní poroty festivalu.  

Nejlepší reportáží festivalu se stal snímek o ostravské horolezecké expedici Leopolda 

Sulovského Podruhé na K2 (Kleková, Horsáková, 2007), a to hlavně s přihlédnutím k práci 
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kameramanů a účastníků expedice Libora Uhra, Kamila Bortela a Romana Langra, kteří v 

extrémně obtížných podmínkách vytvořili poutavý obraz úsilí celé výpravy (Šticha, 

2008a). 

Reportážní dokument ostravského studia Podruhé na K2 i díky tomu slavil úspěch také na 

dalších festivalech. Druhou cenu si odnesl z mezinárodní soutěžní přehlídky filmů s 

cestovatelskou tematikou Welzlovo filmobile, o čemž tehdy rozhodl mimo jiné 

bezprostřední ohlas mezi festivalovými diváky (Pilařová, 2008a).  

Film Podruhé na K2 totiž nabídl opravdu exkluzivní záběry z průběhu horolezecké 

výpravy na zřejmě nejzrádnější horu světa. Vtipné i velmi dramatické okamžiky expedice 

zachytili zmiňovaní tři účastníci výpravy na své kamery. Od nebezpečné cesty po 

Karakoram Highway, přes více než stokilometrový track k úpatí hory, setkání se smrtí, 

vichr a mráz až po nepředstavitelné vypětí v závěru výpravy (Pilařová, 2018a).  

O výjimečnosti snímku autorek Silvie Klekové a Moniky Horsákové z ostravského studia 

svědčí i to, že se film Podruhé na K2 dostal i na festival Prix Circom Regional 2008 ve 

velšském Cardiffu pořádaný evropským sdružením regionálních televizních studií 

CIRCOM Regional (Pilařová, 2008b). 

Poprvé v historii se ocenění dočkal také dokument Dolomitenmann 2008 (Musil, 2008). 

Reportáž z extrémního outdoorového závodu v rakouských Dolomitech, která se ve 

vysílání České televize objevuje prakticky každý rok, tentokrát získala 3. cenu v kategorii 

dobrodružný a extrémní sportovní film na 7. ročníku Mezinárodního festivalu 

outdoorových filmů (Šticha, 2009b). 

Další cenu pak získala již zmiňovaná režisérka a scenáristka Hana Pinkavová. Její 

dokument Jezdec military Miloslav Příhoda z cyklu brněnského studia ČT Nehasit! 

Hořím! si vysloužil Cenu za režii na festivalu Ekofilm 2008 v Českých Budějovicích a 

Českém Krumlově. U filmu, který má silnou emocionální působivost a společenský dosah, 

porota ocenila skvělé režijní uchopení začátku životní cesty mladého sportovce a jeho 

rodiny, hospodařící na koňské farmě (Šticha, 2008b). 

Ovšem i řada dalších sportovních dokumentů, které v roce 2008 nezískaly žádné ocenění, 

bezpochyby stojí za zmínku. Z menších projektů připravila Česká televize cyklus České 

smeče a bloky v Itálii věnovaný českým volejbalistům hrajících v Itálii v nejlepší klubové 

lize světa. Desetiminutové medailonky postupně představily Jiřího Krále, Marka 
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Novotného, Jana Štokra, Petra Pláteníka, Michala Raka a Martina Lébla. 

Desetiminutový snímek Vancouver: 660 dní (Bakala, 2008) představil dějiště zimních 

olympijských her v roce 2010, a to dva roky před jejich zahájením. Téměř čtvrthodinový 

dokument Stoleté harrachovské jubileum (Stehlík, 2008) pro změnu připomněl sto let 

organizovaného lyžování v Harrachově. 

Portrét Král sněhového koryta (Jonák, 2008) vyobrazil skikrosaře Tomáše Krause. 

V reportážním dokumentu Cesta za prašanem (Horváth, 2008) mohli diváci na vlastní oči 

sledovat českou expediční skupinu vedenou předním českým i světovým snowboardovým 

jezdcem Davidem Horváthem na měsíční cestě po horách severní Ameriky. 

Se zajímavým tématem přišel dokument Olympiáda, über alles (Čálek, 2007), který se 

zamýšlí nad smyslem olympijských her. Jak se ostatně píše u popisku filmu na webu ČT, 

režisér David Čálek se snažil vybrané české olympioniky přimět k úvahám nad skutečným 

obsahem her, nad jejich historickými a politickými souvislostmi a také nad jejich etickým 

významem. Průvodcem v tomto filmu je bývalý olympijský vítěz a lékař Lukáš Pollert. 

V dokumentu vystupují také cyklistka Tereza Huříková, slalomář na divoké vodě Vavřinec 

Hradilek nebo jachtařka Lenka Šmídová (Česká televize, 2007). 

V prosinci měl premiéru také povedený dokument Milujeme hokej (Karadžos, 2008) 

věnovaný ke 100. výročí ledního hokeje v českých zemích. Téměř hodinový film 

připomněl nejvýznamnější úspěchy českého a československého hokeje, jeho průkopníky, 

slavné hráče a trenéry. Pátral ale také po tom, proč vlastně právě lední hokej už sto let tak 

masově baví diváky v českých zemích. 

Kromě již zmiňovaného snímku Podruhé na K2 měly v roce 2008 ohlas i další horolezecké 

dokumenty České televize. Film Dhaulagiri a Makalu jednou ranou (Jonák, 2008) zobrazil 

himálajskou expedici českých horolezců Radka Jaroše a Zdeňka Hrubého, během které 

zdolali dva vrcholy za tři týdny. 

V rámci tematického večera vysílala ČT 2 v neděli 27. dubna dokonce celé pásmo 

věnované horolezectví. Diváci nejprve mohli zhlédnout hodinový dokument Sen o nejtěžší 

hoře světa (Všelichová, 2008) o historii českých pokusů o zdolání vrcholu K2. Na tento 

snímek navazovaly Vrcholy Leopolda Sulovského (Strouhal, 2008), portrét prvního Čecha, 

který vystoupal na vrchol Mount Everestu. Kromě těchto filmů pásmo ještě zahrnovalo dva 

starší snímky zmiňované již v předchozích kapitolách, a to Expedice Makalu (Klega, 2005) 
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a Huascarán 1970 (Procházka, 2002) z cyklu Osudové okamžiky. 

Jeden z nejvýraznějších dokumentárních projektů celého roku ale nesouvisel 

s horolezectvím, nýbrž s olympijskými hrami. Náročnou přípravu tří českých sportovců na 

olympijské a paralympijské hry v Pekingu mohli diváci sledovat v třiadvacetidílném 

dokumentárním seriálu Cesta k vítězství (Harvan, 2008).  

O unikátním projektu, ve kterém tvůrci prakticky celý rok sledovali přípravu olympionika 

Romana Šebrleho a paralympioniků Romana Musila a Jiřího Ježka, jsem podrobněji psal 

ve své bakalářské práci. Za zmínku stojí alespoň to, že díky velkému rozsahu a 

časosběrnosti celého seriálu mohli autoři divákům ukázat takřka veškeré podmínky, na 

jejichž základě se rodí výkony profesionálů ve vrcholných sportovních soutěžích.  

Štáb vyrážel v průběhu roku za všemi třemi sportovci na nejrůznější místa po celém světě, 

autoři navíc v celém seriálu zajímavě kombinovaly prvky reportáže a medailonu. Televize 

navíc zájem diváků podpořila i on-line deníkem z přípravy sportovců, který po dobu 

vysílání celého projektu umístila na svém webu (Rokyta, 2016, s. 52). 

2.11 Rok 2009: Bohaté období pokračuje 

I rok 2009 patřil pro sportovní dokumenty České televize z hlediska získaných ocenění 

mezi ty nejúspěšnější. Na domácích i zahraničních festivalech uspělo hned několik 

původních filmů ČT. Tím vůbec nejúspěšnějším byl půlhodinový reportážní dokument 

V divokých peřejích Colorada (Hýža, 2009). 

Dokument o sjíždění slavné americké řeky českými vodáky zvítězil v kategorii Reportáž 

na 12. ročníku festivalu Sportfilm Liberec 2009. Filmová reportáž, kterou její autor natočil 

při náročném sjezdu divoké řeky a dokončil ve spolupráci s Televizním studiem Ostrava, 

zaujala porotu působivým využitím autentické dramatičnosti (Pilařová, 2009). 

Oceněný film zaznamenává opravdu unikátní úspěch českých vodáků. Ti zdolali celkem 

363 kilometrů dlouhý úsek divoké řeky ve slavném Grand Canyonu. Přitom už jen to, že se 

výprava na řeku do chráněného území vůbec dostala, se rovnalo malému zázraku, jak pro 

web České televize popsal účastník expedice a autor snímku Marek Hýža:  

„Správa Národního parku Grand Canyon každý rok losuje pouze pár expedicí z celého 

světa, které dostanou ke splutí Colorada permit. Šance získat jej je 1,7%! A tu šanci naši 

vodáci využili bezezbytku.“ (Pilařová, 2009) 
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Půlhodinový film plný dramatických reportážních záběrů posbíral ceny také na dalších 

festivalech. Snímek V divokých peřejích Colorada zabodoval na filmovém festivalu v 

Miláně, reportáž zároveň vybojovala 2. místo v kategorii dobrodružný vodní sportovní film 

na 7. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů v Praze (Šticha, 2009b). 

Ani to však nebyla poslední cena pro úspěšný film Marka Hýži. Ten totiž ovládl ještě 

kategorii Sport na festivalu Prix Circom Regional 2010 v německém Norimberku 

(Pilařová, 2010a). Na již zmiňovaném libereckém Sportfilmu 2009 vedle dokumentu 

V divokých peřejích Colorada pak uspěly i další dva snímky České televize. 

Čtyřicetiminutový dokument o historii českého a československého olympijského hnutí 

Začalo to U Černého koně (Stehlík, 2009) získal Cenu Jiřího Kössla udělovanou na 

základě doporučení poroty Českou olympijskou akademií, a to za faktograficky bohatou 

poctu českému olympijskému hnutí.  

Cenu poroty obdržel v Liberci Marek Holeček za neformální komentář a kameru v 

extrémním prostředí, jak se projevily v horolezeckém snímku Karla Jonáka Dotknout se 

nebe. Všechny oceněné snímky z libereckého festivalu se zároveň probojovaly na festival 

do Milána, kam společně s nimi putovala i 13. komnata Jiřího Ježka natočená režisérkou 

Veronikou Stehlíkovou předcházejícího roku (Šticha, 2009a). 

Na filmovém festivalu v italském Miláně, ovšem až v následujícím roce, uspěl také téměř 

hodinový portrét lyžařky Kateřiny Neumannové nazvaný Cílové roviny Kateřiny 

Neumannové (Jonák, 2009). Na Sport Movie and TV Milano International FITS Festivalu 

2010 film získal čestné uznání, a to v kategorii „Dokumenty - velcí šampióni - individuální 

sporty“ (Tiskový útvar ČT, 2010a). 

Dva další dokumenty natočené roku 2009 pak triumfovaly na Mezinárodním festivalu 

outdoorových filmů v Praze 2010. Portrét legendárního českého mořeplavce Rozhoupaný 

svět Rudolfa Krautschneidera (Šimek, 2009) obdržel 3. cenu v kategorii dobrodružné 

vodní sportovní filmy. Cenu diváka programu ČT 4 na festivalu získal snímek 

Brahmaputra (Moulis, 2009), ve kterém režisér Ladislav Moulis zachytil dramatický 

příběh unikátní první české raftové expedice na jedné z největších řek světa (Tiskový útvar 

ČT, 2010b). 

Na 13. mezinárodním festivalu sportovních filmů Sportfilm v Liberci 2010 pak získal 

Cenu poroty dokument brněnského studia ČT Ženy v boji (Tara, 2009), a to za invenční 
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ztvárnění „ženské“ tematiky v oblasti bojových sportů a ragby, dosud považovaných za 

výhradní doménu mužů. Režisérka Tereza Tara se totiž spolu se scenáristkou Evou 

Hradilovou snažily prozkoumat sporty, které nejsou pro ženy úplně obvyklé. Natáčely tak 

se ženami, které se věnují sportům jako kendó, rugby a muay thai (Šticha, 2010). 

I mnohé další sportovní dokumenty ČT, které nezískaly žádné ocenění, však u diváků 

sklidily úspěch. Velice povedený reportážní film natočila režisérka Zora Cejnková o 

přípravách lyžařského mistrovství světa, které na začátku roku 2009 hostil Liberec. 

V dokumentu Skimánie aneb Zpráva o Liberci 2009 (Cejnková, 2009) sledovala režisérka 

po dobu 13 měsíců osudy členů organizačního týmu od nejvyšších pater až po 

dobrovolníky. 

Jak se ostatně píše u popisku filmu na webu ČT, mediálně zatracované mistrovství světa v 

klasickém lyžování v Liberci bylo po více než rok šťavnatým soustem a zdrojem spekulací 

o gigantické finanční černé díře. Dříve zbožňovaná lyžařka Kateřina Neumannová se po 

převzetí funkce prezidentky organizačního výboru jevila jako mafiánka s prstem na 

spoušti. Nádherný černobílý obraz vrcholné světové sportovní události proto inspiroval 

režisérku Zoru Cejnkovou, aby přípravy šampionátu zachytila. 

Diváci se díky filmu stali svědky přelomových okamžiků během přípravy a konání 

šampionátu. Tvůrci natáčeli například už v únoru 2008, kdy v areálu na Vesci nebyl sníh a 

hrozilo, že důležité závody, které měly otestovat připravenost šampionátu, se vůbec 

nebudou konat. Dokument zachycuje i stavební dokončení skokanského můstku na 

Ještědu, přípravu Vesce na šampionát a také vůbec první mezinárodní závody ve skoku na 

lyžích žen.  

Filmaři zachytili i to, jak organizátoři bojovali s nedostatkem peněz a času, s nepřízní 

mediálního světa a pak nakonec jak si užili samotné mistrovství, kdy je naopak trápily 

nekonečné přívaly sněhu. Natáčení vrcholilo v okamžicích, kdy Lukáš Bauer bojoval o 

medaili na šampionátu, který nebyl snímán očima sportovních zpravodajů, ale očima 

organizátorů, kteří stáli v pozadí každé drobné záležitosti. Dokument je tak nevšedním 

pohledem do zákulisí lyžařského šampionátu, který dodnes budí ve sportovním prostředí 

v Česku vášně (Česká televize, 2009). 

Dalším úspěšným projektem byl cyklus medailonů slavných českých basketbalistek a 

basketbalistů nazvaný Pocta basketbalovým legendám. Projekt se na obrazovkách poprvé 

objevil v půlce října, kdy ČT 4 uvedla medailon Ivana Mrázka. Přibližně desetiminutové 
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portréty basketbalových osobností se točily až do roku 2015 a v reprízách se tento pořad 

objevuje ve vysílání dodnes. 

Česká televize připravila i několik dalších portrétů, které však uváděla samostatně. 

Olympijského vítěze ve sportovní střelbě Davida Kosteleckého vyobrazil půlhodinový 

dokument Zlatem to nekončí (Tichá, 2010). Další - avšak teprve budoucí - olympijské 

vítězce Martině Sáblíkové byl věnován snímek Královna rychlých nožů (Dolenský, 2009). 

Portrét Dobrodružství ve vlnách (Tichá, 2009) patřil plavci Davidu Čechovi, o veslaři 

Václavu Chalupovi vznikl pro změnu medailon Pan veslař (Karadžos, 2009). Profil 

českého lyžařského freeridera Robina Kalety pak mohli diváci sledovat v půlhodinovém 

filmu V zajetí adrenalinu (Tichá, 2009).  

Kromě portrétů ale Česká televize uvedla i několik v podstatě už tradičních 

dokumentárních sestřihů z velkých sportovních akcí. Olympijské hry v Pekingu hned na 

začátku ledna připomněl dokument Hry velkých rekordů a očekávání (Hajný, 2008). 

Dodnes nepřekonanému světovému rekordu v běhu na 100 metrů v podání Usaina Bolta 

byl věnován dokument z mistrovství světa v atletice Berlínu vládl Bolt (Hajný, 2009) 

O účasti českých tenistů ve finále Davis Cupu vznikl dokument Na dosah (Celner, 2009), 

jubilejní 70. ročník americké univerzitní basketbalové soutěže NCAA zase připomněl 

snímek Kouzlo univerzitního basketbalu USA (Sládková, 2008). Tradičně pak ve vysílání 

ČT nescházely ani reportáže z extrémních závodů jako Dolomitenmann 2009 (Musil, 2009) 

nebo Ironmani ve stínu železné lady (Jonák, 2009). Celkově tak rok 2009 patří v oblasti 

sportovních dokumentů mezi nejúspěšnější a zároveň nejpestřejší léta. 

2.12 Rok 2010: Fotbal pod žlutou hvězdou vítězí v Miláně 

V podobném duchu jako v roce 2009 pokračovala Česká televize na poli sportovních 

dokumentů i v roce následujícím. Sportovní dokumenty se ve vysílání objevovaly 

pravidelně, a to jak na kanále ČT 4, tak na stanici ČT 2. Hned několik filmů navíc opět 

dostalo významná domácí nebo zahraniční ocenění. 

Na tradičním 13. ročníku mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec 

2010 bodovaly dokonce čtyři snímky České televize. O filmu Ženy v boji (Tara, 2009), 

který získal Cenu poroty, už jsem psal v předchozí kapitole. Kromě tohoto snímku uspěl i 

film Postavení mimo hru (Biel, 2010), který vyhrál v kategorii Dokumenty. Porota ocenila 

připomenutí tragického osudu prvních československých mistrů světa v ledním hokeji, 
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kteří místo na piedestalu slávy skončili po vykonstruovaných obviněních ve věznicích a 

uranových dolech (Šticha, 2010). 

Film, v němž bývalý hokejista Gustav Bubník vypráví příběh československých 

reprezentantů, kteří byli koncem 40. let perzekuování komunistickým režimem, si 

vysloužil i čestné uznání na Sport Movie and TV Milano International FITS Festivalu 2010 

v italském Miláně, a to v kategorii „Dokumenty - velcí šampióni - týmový sport“ (Tiskový 

útvar ČT, 2010a). 

Do milánského finále, avšak až v následujícím ročníku libereckého festivalu, postoupil 

snímek Filip Jícha 2010 (Guryča, 2010), tedy portrét nejlepšího házenkáře světa za rok 

2010. V roce 2011 v Liberci triumfoval také dokument T…jako tým! (Kalemba, 2010) o 

cestě českých basketbalistek ke stříbru na domácím světovém šampionátu. Porotu zaujala 

fakta, zajímavé pohledy do zákulisí a emoce, které vytvářejí poutavé svědectví o úspěchu 

českých basketbalistek (Tiskový útvar ČT, 2011). 

Cenu poroty na libereckém Sportfilmu 2010 získal sportovní redaktor ČT Stanislav 

Bartůšek za zpracování reportáže z lyžařského závodu Artic Circle Race, a to s 

přihlédnutím k dalším jeho projektům vznikajícím v extrémních podmínkách. Stanislav 

Bartůšek se pravidelně věnuje reportážím ze závodů jako je havajský Ironman, byl ale 

s kamerou a mikrofonem i u dalších mimořádných sportovních počinů a akcí (Šticha, 

2010). 

Hlavní cenu libereckého festivalu - Velkého Ještídka - získal dokument Zaplaťpánbůh za 

fotbal (Stehlík, 2009), který zobrazil, jak se hrával fotbal v terezínském ghettu za druhé 

světové války v letech 1943 a 1944. Porotci ocenili právě objevné téma, které ukázalo sílu 

sportu, jež dokáže rozdávat radost a optimismus i v kritických okamžicích života v 

židovském ghettu, tváří v tvář hrozících transportů a brzké smrti (Šticha, 2010). 

Film, k němuž dal námět autor knihy Fotbal pod žlutou hvězdou František Steiner, měl 

velký domácí i mezinárodní ohlas. Slávu sklidil i na milánském festivalu, kde si kromě 

Ceny poroty „CAMERA DEI DEPUTATI AWARD“, která je každoročně udělována 

mezinárodní porotou za výjimečný počin v oblasti sportovní dokumentaristiky, odvezl i 

Čestné uznání „MENTION D´HONNOUR“ v kategorii „Dokumenty – reportáže“ 

(Tiskový útvar ČT, 2010a).  

Ocenění ale sbíraly dokumenty České televize i na Mezinárodním festivalu outdoorových 
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filmů 2010. Reportáž Aljaška v prašanu (Frey, 2010) o zdolávání panenských sněhových 

svahů odvážnými lyžaři získala 2. cenu v kategorii dobrodružný a extrémní sportovní film. 

Zvláštní cenu statutárního města Ostravy obdržel film Lysá hora (Všelichová, 2010). 

Dokument vyrobený Televizním studiem Ostrava se věnoval magickému kopci Beskyd a 

lidem, kteří pro něj ztratili hlavu (Tiskový útvar ČT, 2010b). Za zmínku také stojí, že 

výběr nejlepších filmů z festivalu stanice ČT 4 uvedla v říjnu ve svém magazínu Minuty 

dobrodružství.  

V roce 2010 televize uvedla i dvoudílný horolezecký reportážní dokument Gasherbrum 

Double - Jaroš a spol. na G I. a Gasherbrum Double - Jaroš a spol. na G II. (Jonák, 2010). 

Výstup českých horolezců na dva vrcholy hory Gasherbrum v pákistánském pohoří 

Karákóram sledoval přímo na místě sportovní reportér Stanislav Bartůšek. Z 

žurnalistického hlediska je zajímavé, že v průběhu celé výpravy vstupoval Bartůšek 

pravidelně pomocí satelitního telefonu do zpravodajských relací České televize a diváci tak 

mohli expedici českých horolezců sledovat prakticky den po dni (Rokyta, s. 47, 2016). 

Horolezecký dokument odvysílala Česká televize i na začátku roku, a to snímek No. 9 

Manaslu 8163 (Kašpar, 2009) o dobytí deváté osmitisícovky v podání Radka Jaroše. 

Horám, i když podstatně nižším, než jsou himálajské vrcholky, se věnoval i dokument 

Kouzlo volného terénu (Musil, 2010). Ten připomněl mezinárodní mistrovství České 

republiky ve freeridingu. 

Hned několik dokumentů tvůrci věnovali v té době velice úspěšnému skikrosaři Tomáši 

Krausovi. Postupně o něm ČT 4 uvedla snímky Dobyvatel sněhového trůnu (Musil, 2010), 

Osmá sezóna Tomáše K. (ČT, 2010), Král a hry (ČT, 2000) a Tomáš Kraus - příběh 

vytrvalosti (ČT, 2010), přičemž všechny dokumenty stanice odvysílala ještě před začátkem 

zimních olympijských her ve Vancouveru, na nichž Tomáš Kraus poprvé startoval. 

Tento rok se ve vysílání ČT 4 také poprvé objevily původní dokumenty ze stále 

populárnější série akrobatických leteckých závodů Red Bull Air Race. Česká televize 

jednak uvedla dokument o této světové letecké sérii nazvaný Nebeský rock 'n' roll (Jonák, 

2010), na obrazovkách se ale objevil i portrét českého pilota Martina Šonky S hlavou 

v oblacích (Jonák, 2010). 

Velkou pozornost Česká televize také tradičně věnovala významným sportovním akcím. 

Před startem basketbalového mistrovství světa žen, které hostila Česká republika, uvedla 

ČT 4 dokument Český basketbalový sen (Guryča, 2010). Nečekanému stříbru českých 
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basketbalistek se pak věnoval již zmiňovaný film T…jako tým! (Kalemba, 2010). 

Cestu za překvapivým triumfem českých hokejistů na světovém šampionátu v Německu 

zachytil dokument Tým na hraně (Jonák, 2010), Fotbal v rytmu vuvuzel aneb premiérový 

šampionát na africkém kontinentu (Karadžos, 2010) se pro změnu ohlížel za mistrovstvím 

světa ve fotbale v Jihoafrické republice.  

Právě poslední tři zmiňované dokumenty ČT 4 uvedla na Štědrý den. I v následujících 

letech pak tento vysílací čas přiřadila obvykle dokumentům, které popisovaly významný 

úspěch českých sportovců, případně zachycovaly velkou mezinárodní akci bez ohledu na 

českou účast, což byl i případ dokumentu o fotbalovém mistrovství světa. 

Právě před startem světového šampionátu ve fotbale uvedla ČT 2 v neděli 6. června večer 

na téma Fotbalové šílenství. Na rozdíl od předchozích let, kdy stanice uváděla pásmo 

vybraných pořadů týkajících se sportu, tentokrát tematický večer nenabídl žádný nový 

sportovní dokument z původní tvorby ČT.  

ČT 2 v rámci pásma nejprve odvysílala dánský dokument o fotbalové horečce, po něm pak 

uvedla dva vlastní archivní snímky – Obec B z roku 2002 a dobový autentický dokument 

Nekonečná hra (Pospíšil, 1983), který ukazoval, jak fungoval vesnický fotbal na začátku 

80. let. Za těmito filmy už jen následoval snímek Vračka studentky FAMU Kláry Tasovské 

o vietnamském fotbalovém týmu působícím v pražské strahovské lize malé kopané.  

2.13 Rok 2011: Ocenění pro dramaturga Petra Feldsteina 

Rok 2011 zahájila stanice ČT 4 premiérou dokumentárního sestřihu ze zimních 

olympijských her ve Vancouveru Hvězdné hry nad Pacifikem (Hajný, 2010). ČT 2 na 

začátku roku uvedla celovečerní dokument Drnovické catenaccio aneb Cesta do pravěku 

ekonomické transformace (Procházka, 2010). Film sice mapuje krach někdejšího 

prvoligového klubu z jihomoravských Drnovic, už ve své bakalářské práci jsem ovšem 

psal o tom, že zařazení tohoto snímku mezi sportovní dokumenty je problematické. Film je 

totiž mnohem více sociálním dokumentem než sportovním. Jak už ostatně napovídá jeho 

název, tvůrci filmu mnohem více pátrají po divokých počátcích kapitalismu v Čechách než 

po sportovní linii celého příběhu (Rokyta, 2016, s. 49). 

Dokumentů, u kterých o jejich zařazení mezi sportovní není pochyb, však ČT v roce 2011 

uvedla mnohonásobně více. Například oproti filmu Drnovické catenaccio si mezi sportovní 

dokumenty rozhodně troufám zařadit portrét fotbalového trenéra a funkcionáře Ivana 
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Haška z cyklu Evropa a já. Tento cyklus vysílaný na ČT 2 zobrazoval portréty Čechů, 

kteří nějakou dobu pracovali a žili v jiné evropské zemi. 

Portréty různých sportovců přinesla Česká televize i v čistě sportovních cyklech. Seriál 

Juniorští šampioni po deseti letech pátral po tom, co dnes dělají juniorští mistři světa 

v hokeji z let 2000 a 2001. Cyklus přinesl na obrazovky portréty hokejistů Jana Výtiska, 

Michala Sivka, Zdeňka Šmída a trenéra Jaroslava Holíka. 

Cyklus Portréty fotbalistů pro změnu přišel s krátkými medailonky českých fotbalistů do 

21 let, které čekalo v létě mistrovství Evropy. V cyklu, který měl podtitul Z plácku do 

repre, představila Česká televize mládežnické reprezentanty Tomáše Vaclíka, Tomáše 

Pekharta, Tomáše Hořavu, Adama Hlouška, Bořka Dočkala, Jana Morávka, Milana 

Černého, Marcela Gecova, Lukáše Váchu, Ondřeje Čelůstku a Václava Kadlece. 

Jako každý rok Česká televize vyrobila i několik zdařilých portrétů, které uváděla 

samostatně bez uvedení v nějakém seriálu nebo cyklu. Dokument Fenomén Hošek (Kára, 

2011) byl věnován legendě autokrosového sportu Jaroslavu Hoškovi. Portrét Motokrosař 

století (Sluka, 2011) zase vyobrazil vicemistra světa v motokrosu Jaroslava Faltu. 

Dokumenty Prostějovské jubileum (ČT, 2011) a Velké jubileum (Karadžos, 2011) pak 

Česká televize vyrobila k významným výročím jednoho sportovního klubu a jedné 

sportovní akce. Prvně jmenovaný snímek připomněl 111 let od založení tenisového klubu 

v Prostějově. ČT 4 tento čtvrthodinový film uvedla 11. 11., tedy přesně v den, kdy klub 

výročí slavil.  

Snímek Velké jubileum vysílaný před Vánoci pak oslavoval 50. výročí od založení 

atletického závodu Zlatá tretra konaného každoročně v Ostravě. Téměř hodinový 

dokument Třináct životů Dukly (Karadžos, 2011) se pak věnoval historii dalšího známého 

sportovního klubu v Česku, a sice hokejové Dukle Jihlava.  

Výraznou stopu ve vysílání zanechaly i reportážní dokumenty a dokumentární sestřihy 

z významných sportovních akcí, které navíc v drtivé většině případů zachycovaly úspěchy 

českých sportovců. Dokument Bronzové halušky (Celner, 2011) připomněl tažení českých 

hokejistů za bronzovou medailí na mistrovství světa na Slovensku.  

Stanice ČT 4 uvedla film poprvé 13. září, tedy necelý týden po tom, co při tragické letecké 

havárii hokejového týmu z ruské Jaroslavli zemřeli i tři čeští reprezentanti Josef Vašíček, 

Jan Marek a Karel Rachůnek. Právě poslední dva zmiňovaní hokejisté se pod zisk 
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bronzových medailí na Slovensku také podepsali. Nejen jim, ale památce všech zemřelých 

hráčů tvůrci dokumentu tuto premiéru věnovali, což je patrné ze závěrečných titulků. 

Úspěch českých basketbalistek na mistrovství Evropy v Polsku připomněl dokument Volá 

Londýn (Budka, 2011). Ten už svým názvem mimo jiné upozorňoval na to, že české 

hráčky svým 4. místem na turnaji nakročily i k účasti na letních olympijských hrách 

v Londýně. Snímek Mladí a vítězní (Zámyslický, 2011) se pak ohlížel za vítězným tažením 

českých in-line hokejistů na mistrovství světa. 

Velkolepé tažení českých tenistek za historickou výhrou ve Fed Cupu připomněl dokument 

Cesta za vítězstvím po 23 letech (Musil, 2011). Stanice ČT 4 tento film odvysílala 

premiérově přímo na Štědrý den. Na obrazovce se tento den objevil i dokument Prostě All 

Blacks! (Slezák, 2011) mapující mistrovství světa v ragby na Novém Zélandu. Kromě 

těchto snímků ale ČT na Štědrý den uvedla i dva oceněné sportovní dokumenty. 

Sportovní dokumenty ČT totiž v roce 2011 nezobrazovaly pouze úspěchy českých 

sportovců, nýbrž samy úspěchy sbíraly. Na 14. ročníku Mezinárodního festivalu 

sportovních filmů Sportfilm Liberec 2011 zvítězil v kategorii „Olympijské hry - 

Olympijské ideje“ dokument Tajemství Gutha - Jarkovského (Stehlík, 2011). Takřka 

půlhodinový film je poctou velké osobnosti českého olympijského hnutí, která přerostla 

národní rámec a podílela se na historii olympismu od jeho počátků (Tiskový útvar ČT, 

2011). 

Cenu poroty získal dokument Zrušíme tělocvik (Hýža, 2011) z cyklu Ta naše povaha česká 

vyrobený v Televizním studiu Ostrava. Porotci ocenili, jak se autor zamyslel nad 

problémem upadající fyzické zdatnosti mládeže. Film režiséra Marka Hýži uspěl i na 

prestižním festivalu v italském Miláně, kde získal čestné uznání (Pilařová, 2011). 

Cenu Jiřího Kössla na libereckém Sportfilmu v roce 2011 pak získal dramaturg Petr 

Feldstein za dlouholetou neúnavnou propagaci olympijských idejí a historie olympijského 

hnutí na obrazovkách České televize a za scénáristicky nápadité zpracování uvedené 

tematiky (Tiskový útvar ČT, 2011). 

Jak mi sám oceněný po letech přiznal, za přidělení významné ceny mohla především jeho 

práce na cyklu Slavné olympijské osmičky. A nejen na něm: 

„Já mám dojem, že to hodně souviselo s projektem Slavné olympijské osmičky. A možná, že 

i s Tajemstvím Gutha-Jarkovského, což jsme natočili v roce 2011. Já jsem pak dostal i od 
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Českého olympijského výboru Cenu Oty Pavla v roce 2013. To mi tehdy dali asi k 

sedmdesátinám předčasně. No kdybych se ještě jednou narodil, tak bych se sportovním 

televizním dokumentům věnoval. A možná nejen sportovním, protože čím jsem starší, tak 

tím víc mě baví psát jiné věci. Ale samozřejmě, ty sportovní dokumenty, to je pole skutečně 

málo orané.“ (Rozhovor s Petrem Feldsteinem a Miroslavem Hajným, 2019) 

Několik sportovních dokumentů vyrobených v roce 2011 pak uspělo na libereckém 

Sportfilmu i v roce 2012. V kategorii Dokumentů vyhrál film Chytnout nebe za kšandy 

(Jonák, 2011) o expedici horolezce Marka Holečka do pohoří Karákóram. Porota ocenila 

verbální osobní výpověď špičkového horolezce spolu s jeho záběry pořízenými na místech, 

kam mohl jen on, které spolu s objektivními záběry dávají dokumentu ne zcela všední 

podobu (Orošová, 2012). 

Cenu poroty získal v Liberci v roce 2012 snímek Hledači větru (Šumbera, 2011). 

Dokument režiséra Daniela Šumbery z ostravského studia je osobní zpovědí třech 

kamarádů Marka Zacha, Martina Florka a mnohem staršího Luďka Konečného, které přes 

rozdíl generace spojuje vášeň ke kitingu.  

Film uspěl díky skvělému obrazovému vyjádření lidské touhy po neznámém, které bylo v 

tomto případě projektované do extrémního leteckého sportu (Pilařová, 2012). Právě tento 

snímek navíc ČT 4 společně s filmem Chytnout nebe za kšandy uvedla v prestižním 

vánočním čase přímo na Štědrý den. 

V roce 2012 zároveň z libereckého festivalu postoupil do finále na festivalu v Miláně 

dokument Go! (Moulis, 2011) o nejlepší české muscherce Janě Henychové (Orošová, 

2012). Celkově tak lze rok 2011 charakterizovat jako rok velkých sportovních úspěchů a 

zároveň jako rok velmi úspěšný i pro sportovní dokumenty České televize. 

2.14 Rok 2012: Zlaté gymnastky z Londýna znovu bodují 

Hned na začátku roku 2012 v průběhu juniorského mistrovství světa v hokeji ČT sport 

navázala na krátký seriál z předchozího roku Juniorští šampioni po deseti letech a uvedla 

jeho pokračování, tentokrát pod názvem Juniorští šampioni. Desetiminutové medailonky 

režírované Jiřím Slezákem se zaměřily na osudy hokejistů Radima Vrbaty, Tomáše 

Plekance, Milana Krafta a Petra Svobody. 

Cyklus krátkých portrétů sportovců uvedla Česká televize i před startem letních 

olympijských her v Londýně. Seriál České sportovní hvězdy představil ve třech 
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čtvrthodinových medailoncích střelkyni Kateřinu Emmons, skifaře Ondřeje Synka a 

veslařku Miroslavu Knapkovou. Právě olympijské hry jako tradičně sportovní vysílání 

České televize - a to i v oblasti sportovních dokumentů - výrazně ovlivnily. 

Symbolicky před startem her 25. července uvedla ČT 2 od 20 hodin dokument brněnského 

studia o smutné události z prvních poválečných olympijských her v Londýně z roku 1948. 

Film Zlato pro Elišku (Kačor, 2012) připomněl téměř zapomenutý příběh, kdy do 

vítězného olympijského klání kvůli tragické smrti nezasáhla gymnastka Eliška Misáková. 

Přesto byla oceněna unikátní olympijskou medailí in memoriam - mimochodem jako dosud 

jediná sportovkyně v historii. Elišku Misákovou tehdy v týmu nahradila Věra Růžičková. 

Na festivalu Sportfilm v Liberci 2012 udělil Český olympijský výbor Cenu Jiřího Kössla 

celému družstvu československých gymnastek, které v roce 1948 prokázalo vysokou 

morální a psychickou odolnost a navzdory vědomí blízké smrti své kamarádky a kolegyně 

vybojovalo olympijské vítězství. Cenu na festivalu přebrala právě Věra Růžičková spolu s 

dramaturgem brněnského studia Viktorem Slivou (Orošová, 2012). 

O olympijských a paralympijských hrách vyrobila Česká televize pochopitelně i klasické 

dokumentární sestřihy, které se vysílaly v závěru roku. Z českého pohledu nadmíru 

úspěšné olympijské hry připomněl dokument Olympijský úspěch po anglicku (Musil, 2012) 

vysílaný večer na Boží hod vánoční na ČT sport.  

Vystoupení českých sportovců na paralympiádě se věnoval snímek Zlatý Ježek aneb 

paralympijské hry v Londýně (Zámyslický, 2012). Olympijský podtext pak měl i dokument 

Olympijská Evropa (ČT, 2012) z atletického mistrovství Evropy, které se konalo 

neobvykle právě v roce, kdy atleti zároveň závodili na hrách pod pěti kruhy. 

Sportovní dokumenty ČT se však v roce 2012 věnovaly i dalším významným událostem 

nebo akcím. Do zákulisí přípravy českých tenistek při utkání 1. kola Fed Cupu proti 

Německu vzal diváky na začátku února reportážní dokument Cesta za obhajobou 

fedcupového titulu (ČT, 2012). O tom, jak české tenistky vítězství v turnaji skutečně 

obhájily a jak je v Davis Cupu navíc napodobili i mužští kolegové, vyprávěl hodinový 

dokument 2012: Podzim šampionů (Jonák, 2012) vysílaný na ČT sport na Štědrý den.  

Film Hrdinové pod maskou (Celner, 2012) zase mapoval mistrovství světa v hokeji ve 

Finsku a Švédsku, kde čeští reprezentanti vybojovali bronzové medaile. V neposlední řadě 

se pak diváci dočkali i dokumentu o fotbalovém mistrovství Evropy, který nesl název 
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Fajna pilka aneb takové bylo EURO 2012 (ČT, 2012) 

Zajímavé reportážní dokumenty připravila Česká televize také z několika neobvyklých 

sportovních akcí, závodů či expedic. Snímek S plachetnicí kolem chorvatských ostrovů 

(Plocková, 2011) připomněl jachtařskou regatu ve střední Dalmácii, kde se v roce 2011 

jelo neoficiální mistrovství České republiky amatérských posádek.  

Reportážní dokument Expedice Keňa na kajaku (ČT, 2012) vyprávěl o prvosjezdech 

českých vodáků na divoké řece v africké Keni. Basket za zdmi Alcatrazu (Kalemba, 

Slezák, 2012) pro změnu připomněl prestižní basketbalový turnaj King of the Rock ve hře 

jeden na jednoho, v němž se český účastník Lukáš Kraus dostal až do finále. 

Dokument Promáčená výzva aneb kde mám tu řasenku (Guryča, 2012) divákům přiblížil 

čtyřiadvacetihodinový outdoorový závod Survival 2012. Reportážní film Tři týdny 

v kaňonu (Hýža, 2012) sledoval osud vodácké expedice na americké řece Colorado. 

Výprava tři týdny splouvala tuto řeku, bojovala s těžkými peřejemi, silnými protivětry, 

rozmary počasí, velkým vedrem i nočním chladem, ale také s vlastní psychikou. Dokument 

svým zpracováním připomínal předchozí oceňovaný projekt režiséra Marka Hýži 

V divokých peřejích Colorada, který zachycoval splouvání stejné řeky v roce 2009.  

Sportovní diváci se ale na obrazovkách dočkali i několika zdařilých portrétů. Významné 

jubileum slavného fotbalisty Zdeňka Nehody připomněl dokument Zdeněk Nehoda „60“ 

(Bosák, 2012). O úspěšném cyklistickém týmu Omega-Pharma Quickstep, ve kterém v té 

době působila dvojice českých jezdců František Raboň a Zdeněk Štybar, vyprávěl portrét 

V rytmu Quickstepu (Musil, 2012). 

Loučící se legendu teplického fotbalu a dlouholetého kapitána Pavla Verbíře přiblížil 

dokument Pavel Verbíř č. 9 (Altner, 2011), na jehož výrobě se kromě České televize 

podílely také Fotbalový klub Teplice a televize Nova Sport. Téměř hodinový dokument 

Kde já se tady beru? (Stehlík, 2012) pak ČT připravila k 90. narozeninám legendární 

oštěpařky Dany Zátopkové. 

I v roce 2012 ale sportovní dokumenty České televize pochopitelně sbíraly různá ocenění. 

Kromě již zmíněného filmu Zlato pro Elišku uspěl i dokument ostravského studia Sám ve 

vlnách (Šumbera, 2012). Portrét nejlepšího českého sólového jachtaře Milana Koláčka 

získal Cenu poroty na 16. ročníku mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm 

Liberec 2013. Porotci snímek ocenili jako filmařsky velmi dobře zvládnutý portrét 
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mladého jachtaře, který dosáhnul naplnění svého životního snu (Pilařová, 2013a).  

Dokument zároveň postoupil na mezinárodní soutěž Sport Movies and TV - Milano 

International Ficts Fest v italském Miláně, kde získal čestné uznání „Mention d´Honneur“ 

v kategorii „Dokumenty - individuální sport“ (Pilařová, 2013b).  

Film Sám ve vlnách byl navíc v rámci prezentace tvorby regionálních studií evropských 

veřejnoprávních televizí uveden na festivalu Prix Circom Regional v Santiagu de 

Compostela ve Španělsku (Pilařová, 2013a). Ani to však nebyl jeho poslední úspěch. 

Dokument uspěl i na 12. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů v roce 2014, 

odkud si odnesl 2. místo v kategorii Dobrodružný vodní sportovní film (Pilařová, 2014). 

V samotném závěru roku 2012 Česká televize uvedla také dva celovečerní dokumentární 

filmy, na jejichž výrobě se podílela. ČT 2 nejprve 29. prosince odvysílala v hlavním 

večerním čase od 20 hodin dokument Věra 68 (Sommerová, 2012) o gymnastce a 

nejúspěšnější české olympioničce historie Věře Čáslavské. Devadesátiminutový portrét 

natočený režisérkou Olgou Sommerovou měl v kinech premiéru 3. května, k televizním 

divákům se tedy dostal na konci roku.  

O den později, 30. prosince, pak ČT 2 rovněž od 20 hodin uvedla celovečerní 

dokumentární film o další legendě českého sportu - žokeji Josefu Váňovi. Téměř 

devadesátiminutový portrét Váňa natočil v roce 2012 režisér Jakub Wagner, v kinech měl 

snímek premiéru 6. září.  

Josefu Váňovi věnovala Česká televize v druhé polovině roku ještě jeden výrazný projekt. 

Stopadesátiminutový pořad 25krát přes Taxis vysílaný na začátku října připomněl formou 

sestřihů z jednotlivých ročníků všechny starty legendárního žokeje na Velké pardubické 

steeplechase. Zajímavý je kromě samotného obsahu už zvolený formát celého pořadu, o 

němž je ostatně zmínka i v popisku snímku na webu České televize. 

Scenárista Petr Feldstein a režisér Karel Jonák v pořadu využili sestřihy z přímých přenosů 

z jednotlivých ročníků dostihu včetně autentického komentáře. Ty spojuje komentář nový, 

který napsal Petr Feldstein a namluvil Petr Vichnar. Vzhledem k charakteristice celého 

pořadu tak toto dílo nelze zařadit čistě mezi sportovní dokumenty. Ostatně, sám Petr 

Feldstein potvrzuje, že jejich záměrem ani nebylo vytvořit sportovní dokument: 

„Ne, my jsme to s Karlem pojali jako takový střihový pořad k tomu, že ten Pepík Váňa má 

25 účastí ve Velké pardubické. Já se totiž přiznám, že jsme velcí kamarádi. Já jsem totiž za 
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normalizace, když jsem nesměl pracovat ve sdělovacích prostředcích, dostal nabídku jít 

pracovat na propagační oddělení na státní závodiště. Takže Josefa Váňu dobře znám.“ 

(Rozhovor s Petrem Feldsteinem a Miroslavem Hajným, 2019) 

Vzhledem k délce celého střihového pořadu vychází na jeden ročník dostihu v průměru pět 

minut, přičemž ročníkům, ve kterých Josef Váňa triumfoval, tvůrci věnovali delší stopáž a 

těm méně úspěšným kratší. Celý pořad stanice ČT sport v následujících letech několikrát 

opakovala. Naposledy v roce 2014 před startem další Velké pardubické. 

2.15 Rok 2013: Na obrazovku míří výrazné portréty 

Pro rok 2013 připravila Česká televize několik zdařilých celovečerních portrétů 

významných českých sportovců, které v průběhu celého roku na obrazovku postupně 

uvedla. ČT 2 hned 6. ledna odvysílala téměř hodinový dokument Boj o trůn (Šíma, 2013) o 

tenistce Petře Kvitové.  

Režisér Milan Šíma sledoval s kamerou Petru Kvitovou po celou jednu sezónu od turnaje 

French Open až po slavné pražské finále Fed Cupu, ve kterém české tenistky obhájily 

vítězství z předchozího roku. Autor tak získal unikátní záběry ze zápasů, ze zákulisí 

světového tenisu i z tréninkové přípravy. Film navíc kromě záběrů z rodinného archivu 

Petry Kvitové obohatily i názory Ivana Lendla, Heleny Sukové, Jany Novotné, Martiny 

Navrátilové či tenisového experta Zdeňka Žofky. 

Podobně si Milan Šíma poradil s portrétem další legendy českého sportu. Rovněž skoro 

hodinový dokument Jaromír Jágr: stále na vrcholu (Šíma, 2012) uvedla ČT 2 na začátku 

února a autor v něm zachycuje období, kdy se Jaromír Jágr po třech letech strávených v 

nejvyšší ruské hokejové soutěži rozhodl pro návrat do kanadsko-americké NHL. 

Film přitom není jen o hokeji, ale je i dokumentem o osobním zrání a víře Jaromíra Jágra, 

přičemž kapitola o víře tvoří závěrečnou část filmu. Téměř půlhodinový portrét Loučení 

Hany Horákové (Budka, 2013) vysílaný na začátku září pak uzavřel aktivní kariéru 

vynikající basketbalistky, která jako kapitánka dovedla Česko ke stříbrným medailím na 

mistrovství světa.  

Kratší stopáž, a to desetiminutovou, pak měl medailon atletky Zuzany Hejnové, v té době 

nejlepší závodnice Evropy. Snímek symbolicky nazvaný Zuzana Hejnová - nejlepší atletka 

Evropy 2013 (Slezák, 2013) odvysílala ČT sport v polovině listopadu. Zuzana Hejnová pak 

sehrála hlavní roli i v dokumentárním sestřihu světového šampionátu v atletice 
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pojmenovaném Moskevská fontána pro Zuzanu (ČT, 2013). 

Svých portrétů se ale v roce 2013 dočkaly i dva slavné hokejové kluby. O historii brněnské 

Komety vznikl téměř hodinový snímek Hvězdy v záři Komety (Karadžos, 2013) vysílaný 

na Boží hod vánoční. Taktéž skoro šedesátiminutový film Sparta - terč s velkým S (Slezák, 

2013) zase o pár týdnů dříve vyprávěl o slavných i neslavných epochách hokejové Sparty. 

V půlhodinovém dokumentu Valašská palica Lojza Havel (Kára, 2013) z cyklu 

Autokrosové legendy si mohli diváci připomenout jednu výraznou českou autokrosovou 

postavu. Osobnosti ze světa motosportu byl věnován i portrét Libor Podmol mezi nebem a 

zemí (Kára, 2013), který představil předního světového závodníka ve freestyle motokrosu. 

Na konci září ČT sport také uvedla pořad Jubileum fotbalového génia (Slezák, 2013), který 

připomínal 100 let od narození Josefa Bicana. Pořad sice obsahoval dokumentární prvky, 

respektive dokonce celý jeden portrét, ale celkově ho jako dokument charakterizovat nelze. 

Celým pořadem totiž provázel ze studia jako moderátor Pavel Čapek, který nejprve uvedl 

dokument Pepi režiséra Jozefa Horala z roku 1993 natočený k Bicanovým 80. 

narozeninám. 

Za tímto portrétem pak následují současné dotáčky - rozhovory s hráči a trenéry, kteří na 

legendárního fotbalistu vzpomínají. Celkově má tedy tento pořad podobu jakéhosi 

komentovaného pásma, neboť kromě výstupů moderátora obsahuje jeden samostatný 

dokument, na nějž – opět po výstupu moderátora – navazují další rozhovory a výstupy 

respondentů. Pořad Jubileum fotbalového génia byl každopádně zdařilou připomínkou 

významného výročí jedné z největších sportovních osobností české historie a také 

zajímavým zpestřením sportovní dokumentární tvorby roku 2013. 

Obecně totiž tento rok patřil v oblasti sportovních dokumentů mezi slabší léta. Dokumenty 

z původní tvorby ČT nedosáhly na žádné výrazné ocenění, celkově se navíc nových filmů 

objevilo ve vysílání méně než v předchozích letech, a to hlavně v první polovině roku. 

Částečně byl tento úbytek způsobený tím, že v tradičních časech, kdy se sportovní 

dokumenty na obrazovce objevovaly, vysílala ČT sport tentokrát spoustu akcí, soutěží a 

šampionátů v nejrůznějších sportech.  

V předchozích letech se sportovní dokumenty ve vysílání často objevovaly například na 

přelomu jara a léta, kdy končily domácí i zahraniční nejvyšší soutěže ve fotbale, v hokeji a 

dalších sledovaných sportech, z nichž ČT vysílala přímé přenosy. ČT sport tak obvykle 
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tyto chybějící mezery v předchozích letech vyplňovala sportovními dokumenty, tentokrát 

ale tento prostor dostaly aktuální sportovní události, kterých bylo hned několik.  

Zároveň ČT sport pravidelně uváděla i nejrůznější dokumenty převzaté ze zahraničí, takže 

sportovní dokumenty na obrazovce de facto nechyběly. Deficit v podobě domácích 

sportovních filmů ale Česká televize s přehledem dohnala v závěru roku, kdy premiérově 

odvysílala hned několik původních dokumentů, což je velký kontrast oproti předchozím 

měsícům. Přesto se řada výrazných původních snímků ve vysílání objevila už v první 

polovině roku.  

Světový šampionát v biatlonu, který na začátku roku 2013 hostilo Nové Město na Moravě, 

připomněl hodinový dokument Biatlonový svět v srdci Vysočiny (ČT, 2013). Obhajobě 

vítězství českých tenistů v Davisově poháru se věnoval snímek Na Bělehrad! aneb návrat 

poháru (Slezák, 2013). A o prestižním etapovém závodu dvojic na horských kolech v 

Jihoafrické republice, jehož spoluvítězem se stal Jaroslav Kulhavý, vyprávěl film Cape 

Epic 2013 (ČT, 2013). 

Tradičně velmi dobře zpracované reportážní dokumenty připravila Česká televize i 

z každoročních extrémních závodů jako jsou havajský Ironman a rakouský 

Dolomitenmann. Film Havajská Xterra - MS v terénním triatlonu 2012 (Jonák, 2012) 

uvedený na začátku ledna a snímek Dolomitenmann 2013 (Šíma, 2013) odvysílaný 

v polovině září jsou toho důkazem. 

Zajímavé dokumentární filmy vznikly i z několika tuzemských sportovních akcí. Přípravu 

legendárního běžeckého závodu Velká kunratická divákům přiblížil snímek Jak se dělá 

Kunratická (Klement, 2013). A třeba mistrovství světa v nohejbalu, které o rok dříve hostil 

Nymburk, připomněl na začátku roku film Tanec nad světovou sítí (Musil, 2012). 

V rámci sportovní dokumentární tvorby připravila Česká televize také dva poutavé 

historické dokumenty. O chátrajícím tenisovém stadionu na pražské Štvanici vyprávěl film 

Ostrov tenisu (Škopková, 2013), který na konci září uvedla ČT 2. ČT sport pro změnu na 

Boží hod vánoční odvysílala Sto bitev o primátorský štít (Jonák, 2013), tedy hodinový 

retrospektivní portrét o historii legendárních pražských primátorek. 

V průběhu celého roku televize uvedla i několik zajímavých reportážních dokumentů. 

Dramatický výstup horolezce Radka Jaroše na Annapurnu v roce 2012 přiblížila 13. 

osmitisícovka Radka Jaroše (ČT, 2013). Reportážní dokument Volání divočiny (Jonák, 
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2013) pro změnu vyprávěl o závodech psích spřežení v Laponsku. A na úspěšné vodácké 

dokumenty Marky Hýži o sjíždění americké řeky Colorado z předchozích let navázal 

snímek Na vlnách Colorada (ČT, 2013). 

2.16 Rok 2014: Návrat Slávy vítězům 

V roce 2014 začala ČT sport po letech uvádět premiérové díly oblíbeného cyklu Sláva 

vítězům. Jak už víme, tak místo Petra Feldsteina se dramaturgického vedení druhé řady ujal 

Otakar Černý. První nový medailon cyklu stanice odvysílala v únoru a byl věnovaný 

bývalému hokejistovi a funkcionáři Karlu Gutovi, který téhož roku na začátku ledna 

zemřel. Celkem ČT sport v roce 2014 odvysílala hned 16 nových dílů Slávy vítězům, které 

se společně se staršími epizodami objevovaly na obrazovce prakticky po celý rok. 

Další z pokračujících cyklů, Pocta basketbalovým legendám, tentokrát přispěl do vysílání 

pouze jednou premiérovou epizodou, a to portrétem Vladimíra Pištěláka, který se na 

obrazovkách objevil v září. Česká televize ale uvedla i několik dalších portrétů, které 

nebyly součástí žádného seriálu nebo cyklu a vysílaly se samostatně.  

Půlhodinový dokument Jan Kopecký - Cesta za snem (Krutský, Pomahač, 2014) zobrazil 

cestu závodníka Jana Kopeckého od motokár přes automobilové okruhy až k titulu mistra 

Evropy v rallye. Dalšího automobilového závodníka připomněl čtvrthodinový medailon Po 

stopách Jaroslava Juhana (ČT, 2014). 

Za kariérou hokejového mistra světa se ohlížel čtvrthodinový medailon Poslední skříňka 

Viktora Ujčíka (Gambová, 2014). Prvního českého thaiboxera v nejprestižnější organizaci 

Glory pak představil portrét Cesta ke slávě: Tomáš Hron (ČT, 2014). Jeden 

z nejvýraznějších portrétů celého roku ale ČT sport uvedla už na Nový rok. 

Dokumentární film Tour mého života (Smrž, 2013) vyprávěl o naplnění dětského snu 

šestinásobného paralympijského vítěze Jiřího Ježka, který při jubilejním stém ročníku 

cyklistické Tour de France nastoupil jako oficiální předjezdec pelotonu profesionálů. 

Povedený byl i další portrét, který ČT sport odvysílala na začátku února. 

Symbolicky před startem zimních olympijských her v Soči měl premiéru celovečerní 

televizní dokument Sama proti času (Bonaventura, 2014) o rychlobruslařce Martině 

Sáblíkové. Před zahájením olympiády Česká televize reprízovala řadu dokumentů 

z předchozích let, které se věnovaly olympijským hrám. O olympiádě v Soči vyprávěl 

dokumentární sestřih Bílé hry nad Černým mořem (Musil, 2014) vysílaný na Štědrý den. 
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Právě závěr roku a především vánoční období přineslo do vysílání největší množství 

nových sportovních dokumentů. ČT sport 24. prosince uvedla ještě dokument Pohár pro 

všechny (Budka, Slezák, 2014) o dalším vítězství českých tenistek ve Fed Cupu. Před 

vánočními svátky, a to 21. prosince, se na obrazovkách objevil půlhodinový dokument o 

historii kladenského hokeje nazvaný Od Bacílka k Jágrovi – 90 let kladenského hokeje 

(Černý, Slezák, 2014). 

Na Boží hod ČT sport uvedla téměř devadesátiminutový film Hrdý na svůj klub (Svoboda, 

2014) o historii fotbalové Dukly Praha. Vítězství házenkářů pražské Dukly v Poháru 

mistrů evropských zemí v roce 1984 pro změnu připomněl půlhodinový snímek Hrdinové 

z Dukly (Kalemba, Slezák, 2014) odvysílaný v červenci. Na druhý svátek vánoční 26. 

prosince odvysílala ČT sport dva výrazné dokumenty. Reportážní film 15 metrů nad zemí 

(Kolář, 2014) přiblížil účinkování akrobatického pilota Martina Šonky v uplynulém 

ročníku série Red Bull Air Race. O historii tuzemského veslování pak vyprávěl dokument 

130 let českého veslování (Celner, 2014). 

 I další sporty ale dostaly ve sportovních dokumentech ve vysílání České televize prostor. 

Historii baseballu v Česku přiblížil víc než půlhodinový dokument A je to homerun! (Šíma, 

Stařík, 2014) vysílaný na konci října. K 50. výročí baseballu a softballu na českém území 

odvysílala ČT sport už na Nový rok snímek Řádně dlouhý odpal (Storož, 2014). O 

softballu, respektive účasti českých reprezentantek na světovém šampionátu 

v nizozemském Haarlemu, vyprávěl i dokument MS 2014 Nizozemsko (Musil, 2014). 

Reportážní dokument Basket jako cesta (Hoffmann, 2014) popsal historicky první účast 

českého basketbalového týmu na přípravném turnaji v USA, který hráčům nabízí možnost 

získat stipendium na jedné z amerických univerzit a tím pádem i účast v univerzitní soutěži 

NCAA. Reportér Martin Hoffmann podobné dokumenty připravil i v následujících letech.  

Tradičně velmi dobrou práci odvedl na havajském triatlonovém závodě reportér Stanislav 

Bartůšek. Ten nově i s kolegou Tomášem Budkou vyrobil hodinový reportážní dokument 

Ironman 2014 Havaj, který jako vždy syrovým způsobem divákům ukázal velkolepé 

sportovní výkony triatlonistů ve slavném závodě. 

Celkově ale rok 2014 nepatřil mezi nejplodnější léta v oblasti sportovních dokumentů. 

Výjimkou byly například zdařilé portréty o Martině Sáblíkové, Jiřím Ježkovi či dokument 

o fotbalové Dukle Praha. Významnou událostí pak byl návrat cyklu Sláva vítězům, který po 

šestileté pauze započal svou novou epochu. 
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2.17 Rok 2015: Vysílání dominují dokumentární cykly 

Oproti tomu rok 2015 přinesl do vysílání o poznání více sportovních dokumentů, po 

několika letech si navíc sportovní filmy České televize odnesly i nějakou cenu z domácích 

a zahraničních festivalů. Z 19. ročníku festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec 2016 

si hlavní cenu v kategorii Sportovní osobnosti odnesl dokument Alpy patří Čechům 

(Všelichová, 2015) z cyklu České zázraky (Reková, 2016).  

Tento cyklus, vysílaný ovšem až v polovině roku 2017 na ČT2, přinesl příběhy sedmi 

českých vědců nebo inovátorů a jejich fenomenálních myšlenek, které zásadně změnily 

životy lidí na celém světě k lepšímu. Oceněná epizoda Alpy patří Čechům se věnovala 

zakladateli a průkopníkovi sjezdového lyžování i skialpinismu Matyáši Žďárskému, 

rodákovi od Třebíče. 

Ocenění na festivalu sportovních filmů získal i další snímek České televize, který ovšem 

čistě sportovním dokumentem není. Na festivalu sportovních filmů Exsport Movies & Tv 

2015 - 33rd Milano International FICTS Fest v italském Miláně získal cenu EXPO 2015 

dokument Království šišatého míče ze série Wales očima Petra Voldána. Dokument 

režiséra Jaroslava Večeři a scenáristy Petra Voldána, který vyrobilo Televizní studio 

Ostrava, byl oceněn v kategorii “Týmový sport”.  

Jak už ale bylo řečeno, čistě sportovním dokumentem tento snímek není. Wales očima 

Petra Voldána je třináctidílná série, ve které tento zahraniční zpravodaj nabízí divákům 

atraktivní a zasvěcené pohledy na historii i současnost navštívené země a nezapomíná ani 

na českou stopu v ní. Dokumenty patří do velkého souboru oblíbených obrazových 

fejetonů, který je od roku 1994 pod společným názvem Postřehy odjinud nejdéle 

nepřetržitě vysílaným publicistickým cyklem České televize (Pilařová, 2015). 

Jiné sportovní dokumenty České televize v tomto roce ocenění nezískaly, přesto se na 

obrazovce objevily zajímavé dokumentární pořady a snímky se sportovní tematikou. 

Například ČT 2 už od začátku roku začala uvádět sedmidílný dokumentární seriál Kdo 

neskáče, není Čech  (Šajmovič, 2013) o fotbalu na vesnici.  

Hlavními představiteli seriálu jsou vybraní hráči, trenéři a funkcionáři dvou středočeských 

klubů FK Svojetice a FK Středokluky. Autoři je s kamerami sledovali celý rok, jejich 

výsledkem ale není čistě dokumentární seriál o fungování fotbalu na vesnici, nýbrž spíše 

žánr odpovídající dokumentární komedii neboli takzvané docusoap. Samotnou podstatu 



 

 

59 

tohoto žánru vysvětluje na webu České televize dramaturgyně seriálu Věra Krincvajová: 

„Docusoap, z nějž vychází, je založen na dokumentárním sběru informací a materiálu z 

určitého prostředí, ale zpracováním se blíží spíš hranému seriálu, původně tedy soap 

opeře, jak název napovídá. Filmaři sledují autentické postavy a jejich vzájemné vztahy, a 

tak vzniká možnost proniknout do daného unikátního prostředí a poznat je zblízka. U 

dokumentární komedie jde o totéž, ale témata jsou spíš odlehčená, vtipná, v ideálním 

případě komická.“ (Kdo neskáče, není Čech, Česká televize, 2013) 

V seriálu Kdo neskáče, není Čech se tak vedle autentických dokumentárních scén objevují 

i okamžiky, které jsou předem zinscenované scenáristy a slouží především pro pobavení 

televizního diváka. Čistě dokumentární naopak byl seriál, který se ve vysílání ČT 2 začal 

objevovat od září. 

Právě na podzim Česká televize přinesla pokračování úspěšného dokumentárního seriálu 

České himálajské dobrodružství II. o dobývání himálajských osmitisícovek českými 

horolezci. Druhá řada seriálu vznikla po více jak deseti letech od první série. Celkem šest 

nových dílů představilo nejen nové příběhy horolezců, ale i samotného horolezectví a 

témat spojených s jeho nebývalým vývojem posledních let. 

Pokračování adrenalinového cyklu zmapovalo dalších dvanáct let českých úspěchů v 

Himálaji a doplnilo je o další témata, která s příběhem souvisí. Tvůrci tak divákům nabídly 

i očitá svědectví výstupů včetně záchranných akcí, ve kterých se angažovali čeští lezci. 

Před kamerou se objevili známí protagonisté z první série jako třeba Radek Jaroš, Josef 

Rakoncaj nebo Marek Holeček, ale také noví sportovci, kteří se horolezectví od té doby 

začali věnovat.  

Všech šest dílů se stejně jako v první sérii zaměřilo na nejrůznější oblasti českého 

horolezectví v Himálaji. První epizoda Česká stopa (Kratochvíl, 2015) se věnuje českým 

horolezcům a jejich nejslavnějším průkopnickým výstupům v nejvyšším pohoří světa. Ve 

druhém dílu Osudová chyba (Kratochvíl, 2015) tvůrci připomněli tragický výstup předního 

českého horolezce Zdeňka Hrubého na Gašerbrum I. 

Třetí epizoda Za hranice možností (Kratochvíl, 2015) vyprávěla o výstupu na Talung, za 

který Marek Holeček a Zdeněk Hrubý získali prestižní světovou cenu Zlatý cepín. Čtvrtý 

díl Hora zabiják (Kratochvíl, 2015) se ohlížel za českými výstupy na zrádnou a 

nebezpečnou horu K2.  
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Koruna Himálaje (Kratochvíl, 2015) pak připomněla významné expedice Radka Jaroše, 

který jako první český horolezec vylezl bez kyslíku na všechny osmitisícovky a získal 

takzvanou Korunu Himálaje. V závěrečné epizodě Poutníci (Kratochvíl, 2015) pak tvůrci 

seriálu zjišťovali, jak se má člověk připravit na himálajský trekking.  

Celkově tak Česká televize v seriálu České himálajské dobrodružství II. přinesla skutečně 

unikátní pohledy na české horolezectví v nejvyšším pohoří světa. Televize při tvorbě 

seriálu využila i vlastní bohaté zkušenosti s tvorbou horolezeckých dokumentů, o čemž 

svědčí celá řada protagonistů a odborníků, kteří v jednotlivých dílech vystupují a kteří i s 

jejich výrobou pomáhali. O oblíbenosti celého projektu svědčí i to, že ho ČT 

v následujících letech již několikrát opakovala. 

Dalším výrazným dokumentárním cyklem roku 2015 byl projekt Sportovci - hrdinové. 

Šestidílný seriál připomínal příběhy českých a československých sportovců, kteří obětovali 

svůj život ve válce nebo v protiválečném odboji. ČT sport začala tento cyklus uvádět 

symbolicky 8. května 2015, kdy uplynulo přesně 70 let od konce druhé světové války. 

Mimořádně zdařilý projekt představil postupně osudy šesti významných sportovců, kteří 

svůj život položili v protinacistickém odboji. Jednotlivé díly trvající přibližně patnáct 

minut byly postupně věnovány gymnastovi Janu Gajdošovi, fotbalistovi Františku Klozovi, 

atletovi Oskaru Hekšovi, boxerovi Vilému Jakšovi, atletovi Evženu Rošickému a letci 

Josefu Hubáčkovi. 

ČT sport pochopitelně dál také vysílala oblíbený cyklus Sláva vítězům, ve kterém se v roce 

2015 objevilo šest nových dílů. Další šest nových medailonů také stanice uvedla v cyklu 

Pocta basketbalovým legendám. Ty byly zároveň posledními nově natočenými epizodami 

celého cyklu, žádné další dosud nevznikly. 

Česká televize ale kromě zmíněných seriálů uvedla i samostatné portréty sportovců a 

dalších osobností ze sportovního prostředí. Čtvrthodinový medailon Člověk bez hranic 

Vladimír Pácl (Langer, Slezák, 2015) vyobrazil předního světového lyžařského odborníka 

a činovníka mezinárodní lyžařské federace FIS. 

Lyžování se věnoval i film Dvě minuty mého života (Jonák, 2015). Téměř 

padesátiminutový portrét lyžařky Šárky Strachové přibližuje lyžařskou přípravu, závody 

ale i osobní život do té doby nejúspěšnější české alpské lyžařky. Autoři dokumentu 

doprovázeli Šárku Strachovou dva roky.  
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Diváci tak ve filmu neuvidí pouze šťastné momenty, ale také ty negativní, jako je spor s 

vlastním otcem a vážné zdravotní problémy, kdy měla Strachová nezhoubný nádor na 

mozku. Právě ten ovlivnil i premiéru filmu, která se nakonec posunula o celý rok, jak 

v rozhovoru pro Českou televizi přiznala sama Šárka Strachová: 

„Myslím, že ta témata tam patří. Bylo výborné rozhodnutí posunout premiéru filmu o jeden 

rok, jelikož si nejsem jistá, zda bych byla o tom schopna loni mluvit. Ale teď už jsem. A 

vlastně obě témata, otec a nemocnice, by na jednu stranu mohla být negativním zážitkem, 

pro mě to ale bylo něco pozitivního, co mě posunulo dál, a tak je to i laděno. Mým cílem je 

se o ně podělit s ostatními a třeba je budu motivovat, že všechno je řešitelné.“ (ČT sport, 

2015) 

Dokument o Šárce Strachové ČT sport slavnostně uvedla 22. května. Premiéře předcházel 

od 20 hodin ještě dvacetiminutový rozhovor se Šárkou Strachovou, kde hlavní 

protagonistka přiblížila zákulisí natáčení a uvedla film do dalšího kontextu. Po skončení 

filmu pak ještě ČT sport odvysílala sestřihy těch nejvýraznějších momentů dosavadní 

kariéry Šárky Strachové. 

Další výrazný portrét uvedla Česká televize i na začátku září. Víc než půlhodinový film 

Skromný velikán (Černý, Slezák, 2015) připomněl legendárního fotbalistu Josefa 

Masopusta, který v červnu téhož roku zemřel. ČT sport ale odvysílala i několik kratších 

medailonů významných sportovních osobností, které také nebyly součástí žádného cyklu. 

Medailon Miroslavy Bendlové-Koželuhové, bývalé československé tenistky a vítězky Fed 

Cupu v roce 1975, odvysílala stanice těsně před finále Fed Cupu mezi českými a ruskými 

tenistkami. Trenérům Bouzkovi, Sýkorovi a Pitnerovi, kteří se zasloužili o rozvoj českého 

hokeje, byl věnován dokument Tři trenéři (ČT, 2015) vysílaný na konci dubna před 

startem domácího mistrovství světa.  

Právě o světovém šampionátu v hokeji, který po 11 letech hostila Česká republika, vznikl 

téměř hodinový dokument věnovaný těm nejvýraznějším okamžikům celého turnaje. 

Snímek 741 690 + 1 Jágr (Celner, 2015) připomínající divácký rekord šampionátu a 

parádní vystoupení legendárního hokejisty odvysílala ČT sport 26. prosince. 

Unikátní dokument uvedla stanice i na začátku února. Víc než sedmdesátiminutový film 

Z Ďolíčku na kraj světa (Špátzal, 2015) přiblížil osud výpravy, která se vydala po stopách 

týmu AFK Vršovice, jenž v roce 1927 v Austrálii reprezentoval československý fotbal a 
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domů se vrátil s novým názvem Bohemians a novým erbovním zvířetem - klokanem.  

Celkově tak Česká televize v roce 2015 odvysílala zajímavé sportovní dokumenty, z nichž 

nejvíce vynikaly cykly Sportovci - hrdinové, České himálajské dobrodružství a také 

portréty Šárky Strachové a Josefa Masopusta. 

2.18 Rok 2016: Televizi dobývá docusoap  

I v roce 2016 pokračoval premiérovými díly cyklus Sláva vítězům. Ten navíc nepřinesl 

pouze medailony významných československých a českých sportovců, ale také televizních 

tvůrců, kteří se na sportovním vysílání podíleli. Svědčí o tom díl Viděno třemi (Černý, 

Slezák, 2016), kterým autoři připomněli tři velké sportovní režiséry - Františka Pojdla, 

Josefa Valcháře a Pavla Pospíšila. 

Právě režisér František Pojdl zemřel v srpnu 2015 a na jeho počest ČT sport tehdy 

reprízovala slavný a oceňovaný reportážní film z 60. let Setkání s Kapelníkem o 

horolezeckém zdolávání ikonického vrcholu Hruboskalského skalního města v Českém ráji 

v přímém přenosu. 

V cyklu Sláva vítězům se objevil ještě jeden díl, který se svým zpracováním a především 

délkou oproti ostatním vymykal. Portrét Pavel Nedvěd a jeho osud (Černý, 2016) vyobrazil 

největší novodobou fotbalovou osobnost České republiky a na rozdíl od dalších medailonů 

Slávy vítězům, které mají stopáž okolo deseti minut, trval přes 25 minut.  

Na seriál Kdo neskáče, není Čech uvedený předcházejícího roku navázala ČT 1 od března 

dalším seriálem z žánru docusoap. V osmidílném cyklu Parta maraton (Nosek, 2016) se 

skupina šesti lidí z různých koutů České republiky pokoušela uběhnout maraton pod 

vedením známého ultramaratonce Miloše Škorpila. 

V první polovině roku ale ČT 1 uvedla i další, tentokrát už čistě dokumentární cyklus 

věnovaný sportu. Od dubna začala ČT1 vždy každou středu od 21 hodin uvádět cyklus 

Sezóna za vodou (Vojtek, 2016) o českých a slovenských hokejistech v NHL. Šestidílný 

seriál sice Česká televize na svém webu také označuje jako docusoap.  

Na rozdíl od projektů jako Kdo neskáče, není Čech nebo Parta maraton, kde se skupiny 

protagonistů potkávaly v podstatě uměle na popud tvůrců, však zobrazuje Sezóna za vodou 

čistě autentické záběry z prostředí profesionálních českých hokejistů. Diváci tak 

v jednotlivých dílech sledují osudy Patrika Eliáše, Martina Havláta, Jiřího Hudlera, 
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Ondřeje Pavelce, Davida Pastrňáka, Michaela Frolíka a dalších hráčů, které tvůrci 

doprovázeli s kamerou celou sezónu. 

Do kategorie menších dokumentárních cyklů pak patří série portrétů, kterou ČT sport 

uváděla před startem Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě. 

V krátkých, většinou pětiminutových medailonech, tvůrci před startem šampionátu 

představili jeho největší zahraniční hvězdy a také domácí medailové naděje. 

Jinak ale sportovní dokumentární tvorbu v roce 2016 výrazně ovlivnily hlavně dvě velké 

sportovní události - fotbalové mistrovství Evropy ve Francii a především pak letní 

olympijské hry v Rio de Janeiru. V předvečer zahájení evropského fotbalového šampionátu 

Česká televize připomněla nejslavnější okamžiky i zapomenuté příběhy z historie české 

fotbalové reprezentace v dokumentu Se lvíčkem v srdci (Škopková, 2016). 

Téměř hodinový historický dokument mapuje hlavní události, které jsou spojeny s úspěchy 

našeho národního fotbalového týmu. Na výjimečné fotbalové okamžiky vzpomínají Pavel 

Nedvěd, Vladimír Šmicer, Petr Čech, Ivo Viktor, Tomáš Rosický, Karol Dobiáš, Zdeněk 

Nehoda, Karel Poborský, Pavel Vrba a další.  

Olympijským hrám se oproti tomu věnovala celá řada nejrůznějších sportovních 

dokumentů. Portrét Klára, golf a olympiáda (ČT, 2016) vyobrazil Kláru Spilkovou, 

nejúspěšnější domácí golfistku všech dob, která jako jediný zástupce českého golfu měla 

namířeno na letní olympiádu do Ria de Janeira.  

Těsně před zahájením olympijských her Česká televize uvedla dva zajímavé dokumenty 

s olympijskou tematikou. Den před zapálením olympijské pochodně se na obrazovkách 

objevil reportážní dokument Hora Bohů: nevidět a zažít (ČT, 2016), ve kterém nevidomý 

běžec Jan Bauer zdolal se svými průvodci bájnou řeckou horu Olymp, aby pozdravil české 

sportovce na olympiádu do Ria.  

O den později, přesněji 5. srpna, odvysílala ČT 2 v den zahájení her hodinový dokument 

Zátopek (Ondříček, 2016), v němž ve vzpomínkách soupeřů, rodiny i kamarádů ožily 

grandiózní úspěchy běžce Emila Zátopka. Na konci měsíce pak Česká televize uvedla 

portrét o další legendě českého olympismu, gymnastce Věře Čáslavské, která 30. srpna 

zemřela. Její památku televize připomněla reprízou celovečerního dokumentu Věra 68. 

Další dokumenty pak přibližovaly úspěchy, jakých čeští sportovci dosáhli na letních 

olympijských hrách v Brazílii. Ten největší, zlatou medaili judisty Lukáše Krpálka, 
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zmapoval celovečerní dokument Zlatý muž z Ria (Zika, 2016) uvedený v polovině září. Za 

průběhem celé olympiády se pak ohlížel film Hry skvělých rekordů a nenaplněných obav 

(Šíma, 2016) vysílaný na Štědrý den. 

Z nejvýraznějšího úspěchu v historii českého juda těžil i krátký snímek České judo 

osmdesátileté (ČT, 2016) mapující 80 let českého a československého juda. Částečně 

olympijský nádech měl i dokument vysílaný na začátku listopadu na ČT 2. Dokumentární 

mozaika Medaile žalují (Podlipný, 2016) se s hvězdami českého sportu Věrou Čáslavskou, 

Lukášem Krpálkem, Jiřím Holíkem, Bedřichem Sčerbanem, Pavlem Plocem, Ondřejem 

Synkem, Alešem Valentou, Ivo Viktorem a Robertem Změlíkem vydala do míst, kde se 

rodila budoucí sláva zmíněných sportovců. 

Tvůrcům šlo o to zachytit na pozadí skvělých úspěchů známých sportovců - a to jak 

bývalých, tak i současných - aktuální stav sportovišť, na kterých začínali nebo dokonce 

prožili značnou část své kariéry. Jak můžou sami diváci v dokumentu vidět, řada z těchto 

ve své době významných stadionů a dalších sportovišť je dnes už v žalostném stavu a 

chátrá, pokud tedy ještě vůbec existují. 

Ani v roce 2016 pak na obrazovce nechyběly reportážní horolezecké dokumenty. Tentokrát 

mohli diváci sledovat pokus Radka Jaroše o zdolání himálajského vrcholu K2 ve filmu 

Cesta vzhůru (Čálek, 2015) uvedeném na konci září. Dokument přitom není jen klasickým 

reportážním zachycením expedice, ale kromě ní sleduje v paralelním čase i další postavy - 

rodinné příslušníky Radka Jaroše. Tvůrci tak zachycují jejich mnohdy zoufalou snahu 

vypořádat se s vlastním strachem o někoho blízkého. 

Horolezci Radku Jarošovi navíc v roce 2016 tvůrci věnovali i jednu epizodu ve stále 

vysílaném pořadu 13. komnata. Zajímavé přitom je, že Radek Jaroš se zpracování svého 

osudu ve 13. komnatě dočkal už podruhé. Poprvé Česká televize uvedla jeho životní příběh 

v roce 2012. O čtyři roky později se autoři pořadu k Radku Jarošovi vrátili ve speciální 

sérii k 10. výročí od vzniku projektu.  

Zatímco napoprvé se autoři věnovali tomu, jak se Radek Jaroš hned na počátku své lezecké 

kariéry vyrovnával s tragickou smrtí své přítelkyně v horách, tak tentokrát se zaměřili na 

to, za jakou cenu se Jaroš stal prvním českým horolezcem, který zdolal bez použití kyslíku 

všech čtrnáct osmitisícovek světa.    

Povedený reportážní dokument připravil do povánočního vysílání ČT sport režisér 
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Ladislav Moulis, který se s partou českých vodáků vydal do Severní Ameriky a jejich 

pokus o překonání pásma mezi Britskou Kolumbií a Aljaškou po řekách Hackett, Sheslay a 

Tacu River zachytil ve filmu K Pacifiku přes Coast Mountains. 

Tradičně pak o Vánocích ve vysílání nechyběl dokument o dalším fedcupovém triumfu 

českých tenistek, tentokrát pod titulem Pálovy holky (Budka, Slezák, 2016). Na Boží hod 

ČT sport uvedla i dokument Red Bull Air Race 2016 – Rivalové (Hölzel, 2016) o známé 

akrobatické letecké sérii, v níž se poprvé představili dva čeští piloti - Martin Šonka a Petr 

Kopfstein. 

2.19 Rok 2017: Návrat cyklu GEN  

V roce 2017 se na obrazovky České televize po více než patnácti letech vrátil oblíbený 

cyklus GEN - Galerie elity národa vyráběný společností Febio. Nové díly tohoto cyklu 

začala ČT 1 uvádět vždy v neděli ve 20 hodin a jako v prvních dvou řadách se mezi nimi i 

tentokrát našlo několik medailonů známých českých sportovců. 

Mezi pomyslnou elitu národa tvůrci pořadu nově zařadili rychlobruslařku Martinu 

Sáblíkovou, lyžaře Lukáše Bauera a hendikepovaného cyklistu Jiřího Ježka. Jejich 

medailony se držely původní podoby všech dílů cyklu GEN z prvních dvou řad. Ve 

zpravidla čtvrthodinovém portrétu tak chyběl jakýkoliv komentář vypravěče, naopak 

hlavní hrdina o sobě vyprávěl především sám, případně protagonistův popis doplňovali 

jeho přátelé, kolegové či příbuzní.  

ČT sport nadále pokračovala s natáčením nových dílů cyklu Sláva vítězům. V něm uvedla 

stanice medailony žokeje Josefa Váni, hokejového rozhodčího a fotbalového funkcionáře 

Rudolfa Bati a dráhového cyklisty Pavla Vršeckého. Všechny tři snímky byly zároveň 

součástí cyklu Portréty.  

Pozoruhodný je především portrét Rudolfa Bati Pan fair play (Černý, Slezák, 2017). ČT 

sport už tento medailon pod stejným názvem odvysílala v roce 2015 v rámci cyklu Sláva 

vítězům. Tentokrát ale tento původně dvanáctiminutový portrét rozšířila na dvacet minut a 

odvysílala u příležitosti Baťova úmrtí na začátku srpna. 

Do cyklu Portréty podle webu České televize spadá i téměř pětadvacetiminutový medailon 

fotbalisty Jana Kollera. Snímek Jan Koller - kariéra snů (Černý, Slezák, 2017) svým 

stylem zpracování i týmem tvůrců odpovídá právě medailonům z poslední řady cyklu 

Sláva vítězům. Na webu pod tímto cyklem ale snímek zařazený není, dokonce i úvodní 
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titulky portrétu jsou odlišné a nemají charakteristickou podobu jako ostatní medailony 

Slávy vítězům.  

Mimochodem, na webu České televize končí výčet všech epizod Slávy vítězům rokem 

2016. Zmiňované epizody z roku 2017 věnované Josefu Váňovi, Rudolfu Baťovi a Pavlu 

Vršeckému už web ČT pod tento cyklus neřadí. Avšak právě úvodní titulky všech tří 

portrétů obsahují charakteristickou znělku i název pořadu Sláva vítězům, tudíž jsem je pod 

tento cyklus zařadil.  

Několik portrétů o kratší i delší stopáži uvedla Česká televize i samostatně. 

Nejúspěšnějšího českého krasobruslaře po roce 2000 připomněl čtvrthodinový dokument 

Srdeční záležitosti Tomáše Vernera (Celner, 2017) vysílaný na začátku dubna. Ke konci 

kariéry lyžaře Lukáše Bauera ČT sport připravila desetiminutový medailon Díky, Lukáši! 

(ČT, 2017) uvedený v červnu. 

Celovečerní dokumentární portrét Štěpec (Škopková, 2015) pak vyobrazil loučící se 

tenisovou legendu Radka Štěpánka. ČT 2 tento dokument uvedla na začátku září 

symbolicky před startem barážového utkání českých tenistů v Davis Cupu, který Štěpánek 

dvakrát vyhrál. Tento víc než hodinový film byl však téměř jediným rozsáhlejším 

sportovním dokumentárním projektem roku 2017. 

Výjimkou byl pouze dvoudílný dokument o padesátileté historii Jizerské padesátky. Ve 

dvou na sebe navazujících filmech Padesátka po padesáté (Černý, Slezák, 2017) 

s celkovou délkou přes hodinu a půl tvůrci divákům připomněli nejslavnější příběhy 

legendárního závodu v běhu na lyžích. 

Tak trochu jubilejní nádech měl i tradiční reportážní dokument Stanislava Bartůška 

z havajského Ironmana. Film Sto českých Ironmanů byl totiž očitým svědectvím o průběhu 

závodu Ironman Hawaii 2017 a zároveň vyprávěl o zkompletování historické stovky 

českých absolventů nejslavnějšího triatlonového závodu planety. 

Stanislav Bartůšek na Havajských ostrovech navíc natočil v roce 2017 ještě jeden 

povedený reportážní dokument. Bezmála dvacetiminutový snímek Havajský Everest 

přiblížil divákům mimořádný počin vozíčkáře Zbyňka Švehly, který se dostal během 

jediného dne od hladiny Pacifiku na vrchol Havaje a jako první na světě zdolal pouze silou 

vlastních paží sopku Mauna Kea. 

Celkově se v tomto roce na obrazovce objevovaly spíše kratší dokumentární snímky se 
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stopáží maximálně do půl hodiny. Namátkou mohu uvést například reportáž První Čech na 

La Solitaire Urgo Le Figaro (Lachman, 2017) z největšího jachtařského závodu světa nebo 

dokument Běchovice 2017 (Slezák, 2017) o dalším ročníku tradičního běžeckého závodu 

Běchovice - Praha.  

Větší rozsah pak už měly kromě zmiňovaných dokumentů o Jizerské padesátce a Radku 

Štěpánkovi jen filmy Diagnóza mílař (ČT, 2017) o extrémním závodu napříč Českem a 

Slovenskem pro cyklisty, běžce, chodce, koloběžkáře a všechny, kteří se pohybují vlastní 

silou, a také dokument Red Bull 2017 On Air (Hölzel, 2017) o dalším ročníku stále 

populárnější akrobatické letecké série. 

2.20 Rok 2018: Příchod nových dokumentárních cyklů 

I rok 2018 se nesl ve znamení několika výrazných dokumentárních cyklů. Tradičně 

pokračovala Sláva vítězům, která přinesla celkem pět nových medailonů slavných českých 

sportovců. Některé díly se přitom věnovaly hned několika osobnostem najednou. 

Například medailon Pardubáci (Černý, Slezák, 2018) představil slavnou hokejovou lajnu 

Pardubic i československé reprezentace ve složení Vladimír Martinec, Jiří Novák a 

Bohuslav Šťastný.  

Naopak čistě sólový prostor dostal ve svém portrétu bývalý fotbalista Antonín Panenka. 

Jeho medailon Panenka (Černý, Slezák, 2018) odvysílala ČT sport 2. prosince, tedy přesně 

v den Panenkových 70. narozenin. S medailony sportovců zpracovanými podobným 

způsobem jako novější epizody Slávy vítězům pak přišla Česká televize i na podzim. 

Od listopadu začala ČT sport vysílat cyklus Sportovní legendy vyráběný ve spolupráci 

s nadací sázkové společnosti Tipsport a projektem Paměť národa neziskové organizace 

Post Bellum. Cyklus, v němž se do konce dubna 2019 odvysílalo celkem sedm medailonů 

československých sportovců, vyprávěl příběhy takových osobností, kterým do života 

kromě sportu nějakým způsobem zasáhla i politika, resp. totalitní režim. 

I proto se na projektu podílela Paměť národa, která je jednou z nejrozsáhlejších sbírek 

vzpomínek pamětníků v Evropě. Projekt funguje od roku 2001 jako databáze pamětníků, 

kteří byli přímými svědky událostí 20. století a zažili dva totalitní režimy - nacismus a 

komunismus (Paměť národa: O projektu, 2019).  

Vybrané příběhy lidí uložené na Paměti národa uvádí ve formě rozhlasových dokumentů 

pod názvem Příběhy 20. století každý týden Český rozhlas, a to nepřetržitě už od května 
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roku 2006. V září 2017 se navíc Příběhy 20. století dočkaly i své televizní podoby (Paměť 

národa: Cyklus Příběhy 20. století, 2019).  

Na oba projekty tak v roce 2018 částečně navázal televizní cyklus Sportovní legendy. Ten 

představil příběhy hokejisty a trenéra Josefa Černého, úspěšného trenéra dráhové 

cyklistiky Pavla Vršeckého, hokejisty Milana Kužely, sjezdaře Bohumíra Zemana, 

hokejisty Jiřího Holíka, krasobruslařky Felicitas Babušíkové a hokejisty Karola Faka. 

Na přelomu listopadu a prosince vysílala ČT sport také krátký cyklus Kiwisport, který se 

věnoval příběhům Čechů, kteří odjeli na Nový Zéland, aby tam mohli provozovat sporty, 

kterým se v tuzemsku kvůli přírodním a geografickým podmínkám věnovat nemohli. Čtyři 

čtvrthodinové dokumenty tak divákům představily u nás málo známé sporty jako surf a 

kite, paragliding, downhill a riverboarding.  

Vysílání České televize pak medailony známých českých sportovců pravidelně zásoboval 

pokračující cyklus GEN. V tradičním nedělním čase od 20 hodin na ČT 1 se postupně 

objevily portréty oštěpařky Dany Zátopkové, skifaře Ondřeje Synka, tenistky Petry 

Kvitové, cyklisty Romana Kreuzigera, hokejisty Patrika Eliáše, hokejisty Jiřího Holečka, 

fotbalisty Tomáše Rosického, atletky Zuzany Hejnové a fotbalisty Petra Čecha. 

Od dubna začala ČT sport také uvádět cyklus Československé sportovní úspěchy. Víc než 

třicetidílná série krátkých, obvykle pětiminutových snímků, představila nejvýraznější 

úspěchy tuzemských sportovců, a to při příležitosti 100. výročí od založení 

Československa. Jednotlivé snímky ale charakter klasického dokumentu nemají, jde pouze 

o sestřih archivních záběrů doplněný komentářem. 

Naopak čistě dokumentární cyklus, který rovněž čerpal z bohatého televizního archivu, 

připravila ČT sport na léto. Od 4. srpna začala stanice pravidelně přibližně každé dva týdny 

uvádět archivní sportovní dokumenty z vlastní tvorby v cyklu Archiv D. S námětem na 

tento seriál přišel někdejší režisér sportovních pořadů Miroslav Hajný: 

„Já jsem s tím přišel za Robertem Zárubou, protože se teď v důchodu prohrabuju 

televizním archivem. A díky tomu, že jsem tam viděl spoustu sportovních dokumentů a 

pořadů, i těch, u jejichž výroby jsem kdysi asistoval, tak jsem si říkal, že je věčná škoda je 

znovu nezopakovat. Tak jsem s tím zašel za Robertem a on řekl, že je to dobrý nápad.“ 

(Rozhovor s Petrem Feldsteinem a Miroslavem Hajným, 2019) 

Dramaturgie pořadu se na doporučení Miroslava Hajného ujal Petr Feldstein. Ten ve svém 
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dramaturgickém záměru k navrhovanému pořadu zdůraznil na prvním místě právě to, že 

Česká televize na rozdíl od jiných tuzemských televizních stanic disponuje obrovským 

archivem vlastních pořadů, které je možné po letech znovu odvysílat: 

„V archivu České televize je uloženo i velké množství sportovních pořadů různých žánrů, 

mezi nimi i dokumentů. Časový odstup od dob, kdy byly vyrobeny, velké většině z nich 

neubral, nýbrž spíše přidal na zajímavosti a přitažlivosti. Co se některým případně 

nedostává třeba na technické kvalitě, to s odstupem let získaly něčím jiným - například 

kouzlem historické autentičnosti.“ (Dramaturgický záměr pořadu Archiv D, 2019)  

Petr Feldstein v dramaturgickém záměru dále zdůraznil, že mnohé tyto pořady jsou 

zároveň svědectvím víc než šedesát let dlouhé tradice sportovního vysílání Československé 

a později České televize. Jiné televizní stanice vysílající v České republice něčím takovým 

pochopitelně nedisponují. 

Vysílání archivních sportovních dokumentů navíc bylo pro Českou televizi výhodné i 

ekonomicky. Nebylo totiž zatíženo prakticky žádnými výrobními náklady, neboť drtivá 

většina pořadů navrhovaných pro uvedení v Archivu D již měla svou digitální kopii 

potřebnou pro vysílání v dnešní době (Dramaturgický záměr pořadu Archiv D, 2019).  

I díky těmto argumentům námět na pořad prošel a tak mohl Archiv D vzniknout. V plánu 

bylo vysílat v seriálu převážně klasické sportovní dokumenty. Těch měla být většina, ať už 

šlo o reportážní dokumenty, portréty nebo kratší medailony. Prostor ale měly dostat také 

dokumentární seriály, střihové pořady, záznamy a výroční pořady, které postupně od svého 

vzniku získaly alespoň částečně dokumentární charakter. 

Mimochodem, už samotný název pořadu Archiv D pochází od slova dokument, což 

symbolizuje jeho počáteční písmeno D. Celý název Archiv D je pak odvozen od 

podobného pořadu Archiv Z, který ČT sport už řadu let vysílá a uvádí v něm záznamy 

významných sportovních zápasů a událostí. 

Vysílání jednotlivých pořadů v Archivu D pak mělo být pečlivě plánováno s ohledem na 

několik faktorů. Obsah jednotlivých vydání měl respektovat roční období, ve kterých se 

bude vysílat. Této zásadě ovšem mělo být nadřízené uvedení při významném jubileu, 

narozeninách nebo úmrtí zobrazované osobnosti, případně při kulatém výročí od 

zobrazované události. 

Tvůrci pořadu Miroslav Hajný a Petr Feldstein zároveň dbali na pestrost pořadu co se týče 
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zařazení různých sportů. Do vysílání Archivu D tak naplánovali celou řadu dokumentů z 

nejrůznějších sportovních odvětví a profesí jako jsou fotbal, hokej, atletika, házená, 

basketbal, volejbal, box, motorismus, horolezectví, biatlon, letectví, klasické i sjezdové 

lyžování, krasobruslení a jiné další (Dramaturgický záměr pořadu Archiv D, 2019). 

Celý seriál má i své časové ukotvení. Petr Feldstein se s šéfkomentátorem sportovních 

pořadů Robertem Zárubou dohodl mimo jiné na tom, že v cyklu Archiv D budou uvádět 

pokud možno pouze sportovní dokumenty, které byly vyrobené nejpozději do roku 2000. 

Každý film je navíc nově opatřen i dramaturgickými poznámkami, které jsou vždy 

uvedené na začátku a na konci dokumentu, jak upřesňuje Petr Feldstein: 

„Na začátku je to v uvozovkách takové uvedení do děje a závěr se soustředí buď na toho 

protagonistu nebo třeba na tvůrce dokumentu, pokud jsou něčím zajímaví.“ (Rozhovor 

s Petrem Feldsteinem a Miroslavem Hajným, 2019) 

Cyklus Archiv D se vysílá stále a do konce dubna 2019 dosud uvedl 33 archivních 

sportovních dokumentů České a Československé televize. Tím vůbec prvním byl 

pětadvacetiminutový film Pět medailí ze Strahova (Valchář, 1978). Snímek byl uvedený u 

příležitosti 40. výročí od atletického mistrovství Evropy na pražském Strahově v roce 

1978. To je dodnes jediným evropským atletickým šampionátem pod širým nebem, který 

se u nás konal. 

V roce 2018 ale Česká televize uvedla i několik nových sportovních dokumentů, které ve 

vysílání zanechaly výraznější stopu. Patří mezi ně například Ester na druhou (Slezák, 

2018). Pětačtyřicet minut dlouhý dokument vysílaný stanicí ČT sport 27. dubna zpětně 

mapuje cestu Ester Ledecké za dvěma zlatými medailemi na lyžích a na snowboardu na 

zimních olympijských hrách v PchjongČchangu. Film je poskládaný z archivních záběrů 

natočených v průběhu sezony a olympijských her, které doplňují ve studiu dotočené 

rozhovory s hlavní protagonistkou a její rodinou a týmem. 

Na konci dubna ČT sport v rámci magazínu Vertikal o outdoorových a adrenalinových 

sportech uvedla v televizní premiéře také dokument Silence (Giménez, 2017). 

Osmnáctiminutový reportážní film popisuje úspěšný pokus Adama Ondry o zdolání 

nejtěžší lezecké cesty světa.  

V květnu pak stanice uvedla slovenský sportovní dokument Finále (Korec, Milko) 

věnovaný 40. výročí od zisku zlata československých fotbalistů na mistrovství Evropy. 
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Devadesátiminutový dokument vznikl nejen díky tomuto jubileu, ale i při příležitosti první 

účasti samostatné slovenské reprezentace na mistrovství Evropy v roce 2016. 

Z vlastní tvorby pak Česká televize odvysílala v roce 2018 prakticky už jen sportovní 

dokumenty z různých sportovních akcí. Cestu za šestým fedcupovým titulem českých 

tenistek připomněl dokument Mise číslo 6 – Poprvé a naposledy (Budka, Slezák, 2018). Na 

obrazovku se dostaly i dokumenty nebo přesněji řečeno dokumentární sestřihy, o jejichž 

obsahu nejlépe vypovídají už samotné názvy. Jsou jimi například snímky MS v raftingu 

2018 Argentina (ČT, 2018), MS v nohejbalu 2018 Rumunsko (Kozák, 2018) nebo MS 

v rybníkovém hokeji 2018 (Majerčiak, Lovás, 2018). 

Z řady podobných dokumentů vyčníval snad jen tradičně dobře zpracovaný reportážní 

dokument Stanislava Bartůška z havajského Ironmana Havaj – 40 let triatlonu (Slezák, 

2018), který se tentokrát zaměřil na významné jubileum slavného závodu. Celkově tak byla 

sportovní dokumentární tvorba ČT v roce 2018 slabší než v předchozích letech. Zdařilých 

původních filmů se ve vysílání objevilo velmi málo. 

Svědčí o tom i jeden z nejvýraznějších dokumentů celého roku, který uvedla Česká 

televize na konci března a který nepocházel z její vlastní tvorby. Dokument Pásky 

z Nagana (Hudeček, 2019) však dostane výraznější prostor v následující kapitole.  

3 Sportovní dokument v ostatních tuzemských stanicích od roku 2000 

Jak už bylo řečeno v úvodu, dílčím cílem této diplomové práce bylo zjistit, jestli sportovní 

dokumenty ve sledovaném období do svého vysílání zařazovaly a zařazují i ostatní 

tuzemské televizní stanice. Pracoval jsem totiž s hypotézou, že sportovní dokument je 

téměř výhradní výsadou veřejnoprávní televize a že na soukromých stanicích v Česku se 

prakticky neobjevuje. 

Pro potvrzení nebo vyvrácení této hypotézy jsem procházel tištěné televizní programy 

stanic TV Nova a Prima TV, a to v letech 2000 až 2018. Tyto stanice jsem si vybral proto, 

že jsou nejstaršími celoplošně vysílajícími soukromými stanicemi v Česku a zároveň ve 

sledovaném období vysílaly nepřetržitě. 

Po tom, co jsem programy obou stanic v uvedených letech prošel, mohu konstatovat, že 

pravdivost předpokládané hypotézy se potvrdila. Veřejnoprávní Česká televize je skutečně 

téměř výhradním vysílatelem sportovních dokumentů u nás. Ve vysílání stanic TV Nova a 

Prima TV, které patří mezi nejsledovanější stanice v Česku, se ve sledovaném období - 
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alespoň podle televizních programů - objevilo jen velmi málo sportovních dokumentů nebo 

sportovních pořadů s dokumentárními rysy. 

Takové pořady se navíc objevily prakticky pouze v programu TV Nova. Formát 

dokumentárního sestřihu měl třeba snímek Zlatí hoši (TV Nova, 2000), kterým Nova 

připomněla cestu českých hokejistů za vítězstvím na mistrovství světa v Petrohradě v roce 

2000. Necelou půlhodinu trvající film se podobal dokumentům, jaké z hokejových 

šampionátů pravidelně vyrábí i Česká televize.  

K této podobnosti přispělo i to, že se na výrobě snímku podílel komentátor Robert Záruba, 

který v té době působil právě na Nově. TV Nova totiž na přelomu tisíciletí vlastnila 

vysílací práva na hokejové mistrovství světa, ty poslední právě pro šampionát v 

Petrohradu, pro který získala na komentátorskou pozici i Roberta Zárubu (Sušovský, 

2012). 

Dalším dokumentárním snímkem byla například Cesta do Portugalska (TV Nova, 2003), 

kterou TV Nova uvedla na podzim 2003. Dvacetiminutový snímek se svou 

charakteristikou nejvíce podobá opět dokumentárnímu sestřihu. Pořad pomocí sestřihů 

z jednotlivých zápasů doplněných o současné rozhovory a komentář vypravěče popisuje 

úspěšnou cestu českých fotbalistů kvalifikací na mistrovství Evropy 2004. 

Televizní skupina Nova v pozdějších letech odvysílala i některé další sportovní 

dokumenty, většinou však pouze na svých přidružených kanálech zaměřených na sport 

jako Nova Sport nebo Fanda TV. Právě na stanici Fanda TV se v roce 2014 objevil 

původní dokument vyrobený TV Nova Dominik Hašek – Zrozen k chytání (Jedlička, 2014). 

Půlhodinový portrét vyobrazil olympijského vítěze z Nagana a jednoho z nejlepších 

brankářů hokejové historie. Film je poskládaný především z archivních záběrů nebo 

fotografií, které doplňují aktuální výpovědi Dominika Haška natočené ve studiu a 

rozhovory s dalšími spoluhráči nebo trenéry a funkcionáři. 

V jedné z předcházejících kapitol byla i zmínka o portrétu Pavel Verbíř č. 9 (Altner, 2011), 

na jehož výrobě se kromě České televize podílely také Fotbalový klub Teplice a televize 

Nova Sport. Právě tento kanál pak dokument o loučící se legendě teplického fotbalu ve 

stejném roce i odvysílal. 

Charakter dokumentárního sestřihu využívajícího převážně archivní záběry měl pro změnu 

cyklus Hrdinové pěti kruhů vysílaný na kanálech Nova Sport a Fanda TV v roce 2014. 
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Devítidílný seriál uvedený u příležitosti zimní olympiády v Soči připomněl nejvýznamnější 

momenty a příběhy zimních olympijských her a olympijské historie. 

Uvedené pořady jsou však výjimkami potvrzující pravidlo, že tuzemské soukromé 

televizní stanice se výrobě sportovního dokumentu prakticky nevěnují a v jejich vysílání se 

tento žánr v podstatě neobjevuje. Začátek roku 2018 ovšem ukázal, že v současnosti už se 

sportovní dokumenty nemusejí nutně objevovat pouze na klasických televizních kanálech, 

ale že je do svého programu můžou zařadit i internetové televizní stanice nebo platformy. 

O tom, že dokumenty stále častěji pronikají na internet, psal už v roce 2010 filmový 

teoretik Bill Nichols, který si všiml, že dokumentární hnutí nejenže na internet prorazilo, 

ale dokonce zde sílí. Na serverech jako YouTube či Facebook si dokumenty osvojují nové 

formy a pouštějí se do neotřelých námětů (Nichols, 2010, s. 22). Právě takovým 

dokumentem byl i film Pásky z Nagana (Hudeček, 2018) vyrobený Mezinárodním 

olympijským výborem pro internetový kanál Olympic Channel. 

3.1 Pásky z Nagana dobývají internetový svět 

Speciální internetovou televizní stanici Olympic Channel spustil Mezinárodní olympijský 

výbor před letními olympijskými hrami v Rio de Janeiru v roce 2016. Jejím cílem je 

především propagovat hodnoty olympijského hnutí a výchovu ke sportu. Výbor si od ní 

dále sliboval zvýšení povědomí o olympiádě i mimo olympijské období, přilákání 

mladšího publika, ale i získání větší pozornosti pro mediálně opomíjené sporty 

(MediaGuru, 2016). 

S nápadem na vznik speciálního internetového televizního kanálu zaměřeného výhradně na 

olympijské hnutí přišel Mezinárodní olympijský výbor ve snaze oslovit mladou generaci. 

Prezident MOV Thomas Bach v roce 2016 uvedl, že tradiční lineární televizní vysílání 

v současnosti už dostatečně neosloví mladší generaci, která mediální obsah sleduje spíše 

přes internet a mobilní aplikace. Proto výbor přišel s kanálem, který k divákům šíří právě 

přes tyto dvě zmiňované platformy (MediaGuru, 2016).  

Tematicky má kanál přinášet nejen živé přenosy některých sportovních akcí, ale i příběhy 

sportovců a olympijských dobrovolníků či informace o tréninku a zákulisí závodů. Prostor 

pro svou prezentaci zde mají mít kandidátská olympijská města i dokumenty o historii 

olympiády. Mezi ně patří i série Five Rings Films popisující slavné příběhy olympijské 

historie. Pilotním dílem této série se na začátku roku 2018 stal již zmiňovaný dokument 



 

 

74 

Pásky z Nagana uvedený u příležitosti zimní olympiády v Jižní Koreji. 

Téměř hodinu a čtvrt dlouhý film vypráví o nečekaném triumfu českých hokejistů na 

zimních olympijských hrách v Naganu v roce 1998, na turnaji, kterému se kvůli 

premiérovému představení hokejistů z NHL na hrách pod pěti kruhy přezdívá „Turnaj 

století“. Producenti Olympic Channel v čele se slavným producentem oscarových filmů 

Frankem Marshallem si pro režii snímku vybrali českého režiséra Ondřeje Hudečka: 

„Byla to trošku náhoda. Na konci školy jsem natočil krátký film s názvem Furiant, který 

pak na festivalu Sundance dostal cenu za režii. Takže když hledali českého režiséra, našli si 

mě přes Google a oslovili mě. Proběhlo několik telefonátů i s dalšími producenty a bavili 

jsme se, jak by to mělo vypadat. No a podle toho se rozhodli, že mi dají šanci.“ (Burkert, 

2018) 

Na jaře 2017 tak začal Ondřej Hudeček pro Olympic Channel natáčet první ze série 

dokumentů Five Rings Films. Při natáčení měl český režisér v podstatě volnou ruku, 

několik základních pokynů od Mezinárodního olympijského výboru ale dodržet musel. 

Producenti snímku v čele s Frankem Marshallem po něm například požadovali, aby 

vzhledem k tomu, že půjde o film uvedený v televizi a především na internetu, nepřekročil 

stopáž o délce 75 minut: 

„Na začátku se dokonce počítalo spíš s tím, že film bude mít jen 52 minut — jednak proto, 

aby se vešel do televizní hodiny a taky proto, že tu byla jistá obava, že delší film, jehož 

cílová platforma je především web, diváci nedokoukají, protože čím delší film, tím větší 

šance, že diváka něco rozptýlí a vypne to. Na druhou stranu mě právě tohle lákalo: zkusit 

natočit film, který ti nedá příležitost přepnout okno prohlížeče a proletět Facebook nebo 

maily a zároveň nebude prvoplánově efektní.“ (Rybář, 2018) 

Ondřej Hudeček se střihačem Jakubem Vansou nakonec vytvořili 75 minut dlouhý 

dokument, přestože by jejich práce vydala klidně na tříhodinový film. Výsledné Pásky 

z Nagana jsou dokumentem poskládaným hlavně z archivních záběrů, které jsou doplněné 

o rozhovory. Přitom další z připomínek producentů putovala právě k formátu snímku, který 

měl být podle jejich představ spíše klasickým dokumentem, jak dodává Hudeček: 

„Například když jsem na začátku prezentoval svůj koncept natočit film poskládaný jen z 

rozhovorů a archivních záběrů, měli producenti obavu, že to nebude zábavné, že bychom 

měli s některými hráči natočit klasické dokumentární scény z jejich současného života. To 
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se mi moc nezdálo, protože mě víc bavila představa, že se celý film odehrává v minulosti, a 

věřil jsem, že to dokážu utáhnout z archivů, pokud se nám podaří sehnat všechno, co 

potřebujeme. Na druhou stranu jsem s tím neměl žádné zkušenosti a nejsem člověk, který si 

nenechá poradit. I proto jsem nakonec souhlasil s tím, že pár takových scén natočíme a 

uvidíme, jak to bude ve střižně fungovat. Když jsem odevzdával první verzi střihu, žádnou z 

těchto scén jsem nepoužil. Producenti souhlasili, že to bez toho bude fungovat a už jsme se 

k tomu nikdy nevraceli.“ (Rybář, 2018) 

Inspirací pro takto koncipovaný dokument byl pro režiséra Ondřeje Hudečka jeden z filmů 

dokumentární série americké sportovní televize ESPN, kterou se ostatně nechal inspirovat i 

samotný Mezinárodní olympijský výbor při vzniku série Five Rings Films: 

„Původní idea Olympic Channel byla vytvořit něco, jako je série 30 for 30 stanice ESPN. 

Tam mají některé filmy 50 minut, některé jsou celovečerní. Z těch, které jsem viděl, se mi 

moc věcí nezamlouvalo, protože jsou formou moc nablýskané, až kýčovité. Ale hodně se mi 

líbil O.J.: Made in America, který je taky z této série a je podobně jako Nagano Tapes 

vystavěný hlavně z rozhovorů a archivů. Ten byl pro mě určitou inspirací.“ (Burkert, 2018) 

Celkově tak Ondřej Hudeček představil světu mimořádný dokument poskládaný 

z bohatých archivních záběrů - mimo jiné i z unikátních filmových záběrů natočených 

přímo v Naganu pro Mezinárodní olympijský výbor na kamery IMAX - a výpovědí 

zajímavých respondentů. Film i díky tomu sklízel úspěch po celém světě.  

Mezinárodní olympijský výbor totiž Pásky z Nagana jednak uvedl na svém Olympic 

Channel, kde je film zdarma a volně přístupný divákům z celého světa. V televizní 

premiéře pak dokument ve stejný den uvedly ČT 1 a také česká verze Eurosportu, a to 

v úterý 27. března.  

Dokument Pásky z Nagana z dílny Mezinárodního olympijského výboru je tak nejen 

zdařilou ukázkou moderní sportovní dokumentární tvorby, ale i signálem, že v příštích 

letech se budeme možná častěji setkávat s podobnými projekty, kdy budou původně čistě 

televizní formáty jako sportovní dokumenty určené výhradně internetovému publiku. 
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Závěr 

Tato diplomová práce se zabývala sportovními dokumenty České televize v letech 2000 až 

2018. Mým cílem bylo vytvořit ucelený pohled na sportovní dokumenty České televize na 

počátku 21. století a zjistit, jaké místo má sportovní dokument v éře, která stále více patří 

internetu a sdílenému obsahu než televiznímu vysílání. 

Dílčím cílem práce bylo vytvořit seznam sportovních dokumentů vysílaných Českou 

televizí v daném období, tedy mezi lety 2000 až 2018. Tento seznam, který je 

aktualizovanou verzí seznamu vypracovaného již k bakalářské práci, je součástí přílohy 

diplomové práce. Dalším z dílčích cílů bylo zjistit, jaké místo má sportovní dokument ve 

vysílání ČT z dramaturgického hlediska a jak se promítlo jeho zařazování do programu od 

roku 2006, kdy televize zprovoznila specializovaný sportovní kanál ČT 4 sport. 

Na základě vlastního studia programu České televize, dle dostupné literatury a na základě 

rozhovorů s někdejším dramaturgem ČT Petrem Feldsteinem jsem dospěl k názoru, že 

vznik nového sportovního kanálu paradoxně nepřinesl větší prostor pro vysílání 

sportovních dokumentů. Jejich místo ve vysílání naopak zaujaly převážně přímé přenosy a 

záznamy z různých sportovních akcí, na něž se stanice ČT 4 sport primárně orientuje. 

Mým cílem bylo zároveň zjistit, jaké typy sportovních dokumentů se v ČT nejčastěji 

objevují. V této souvislosti jsem dospěl k závěru, že suverénně nejpočetnějším typem 

sportovního dokumentu ve vysílání České televize je portrét, což ostatně dokládají výčty 

konkrétních odvysílaných pořadů u jednotlivých let. 

Posledním cílem práce bylo ověřit, zda sportovní dokumenty do programu zařazují i 

soukromé televizní či internetové stanice. V této souvislosti se mi podařilo potvrdit předem 

stanovenou hypotézu, že sportovní dokument je v České republice téměř výhradní výsadou 

veřejnoprávní televize a že soukromé stanice se jeho výrobou téměř nezabývají.   

Jako výjimku potvrzující toto pravidlo jsem uvedl několik příkladů dokumentárních pořadů 

TV Nova a také dokument Pásky z Nagana, který vznikl pro internetový televizní kanál 

Mezinárodního olympijského výboru Olympic Channel a který může předurčit směr, 

jakým se sportovní dokumenty budou v následujících letech ubírat. Právě samotné téma 

sportovních dokumentů, které jsou na rozdíl od televize určené primárně na internet, může 

být do budoucna dalším možným rozšířením tématu této diplomové práce. 
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Summary 

This diploma thesis dealt with Czech Television sports documentaries that were 

broadcasted from 2000 to 2018. My aim was to create a comprehensive view of Czech 

Television sports documentaries at the beginning of the 21st century and to find out what 

place the sports documentary has in an era that increasingly belongs to the Internet and 

shared content rather than television.  

The partial aim of the thesis was to create a list of sports documentaries that were 

broadcasted by the Czech Television between 2000 and 2018. This list, which is an 

updated version of the list drawn up for the bachelor thesis, is part of the thesis annex. 

Another of the goals was to find out what place the sports documentary has in the Czech 

Television's broadcasting from the dramaturgical point of view and how it was included in 

the program since 2006, when the TV launched a specialized sports channel ČT 4 sport.  

Based on my own study of the Czech Television program, according to available literature, 

and based on interviews with former Czech TV editor Petr Feldstein, I came to the 

conclusion that the start of a new sports channel paradoxically did not bring more positions 

for sports documentaries. Instead of them, ČT 4 sport broadcasts mostly live broadcasts 

and records from various sports events because the station primarily focuses on them. 

My goal was also to find out what types of sports documentaries most often appear in the 

Czech Television. In this context, I came to the conclusion that the most numerous type of 

sports documentary in Czech Television's broadcasting is a portrait, which is, moreover, 

illustrated in the individual chapters. 

My last goal was to verify whether the sports documentaries are included also in the 

program of private TV‘s or internet stations. In this context, I can confirm a hypothesis that 

a sports documentary in the Czech Republic is almost the exclusive business of public 

service television and that private stations are hardly involved in its production. 

As an exception to this rule, I have given some examples of TV Nova's sports 

documentaries and also the documentary The Nagano Tapes. This film was created for the 

Olympic Channel which is the Internet channel of the International Olympic Committee. 

This film also may determine the direction in which sports documentaries will go. The 

topic of sports documentaries, which are primarily intended for the Internet, may be a 

further possible extension of the topic of this thesis in the future. 
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Příloha č. 1: Rozhovor s Petrem Feldsteinem a Miroslavem Hajným (text - přepis 

rozhovoru) Praha, Kavčí hory, 30. 4. 2019 

 
Pane Feldsteine, jak vypadala sportovní dokumentární tvorba ČT před Vaším nástupem na 

pozici dramaturga v roce 2000? 

PF: Problém byl, že tam nebyla zřízena funkce nějakého hlavního dramaturga dokumentárních 

pořadů. Nechci říct, že jsem se do ní tak trochu nominoval sám, ale čistě neformálně jsem se už 

v 90. letech hodně podílel na zpracování některých dokumentů jako dramaturg. V roce 1994 jsem 

se stal zástupcem šéfredaktora sportovní redakce za šéfování Jiřího Baumruka. Předtím jsem 

pracoval jako vedoucí dramaturg zpravodajství. A už v té funkci jsem spolupracoval s některými 

lidmi, kteří točili dokumenty jako byli třeba Pavel Kovář. Jeden z našich takových prvních 

významných počinů byl dokument Pepi o Josefu Bicanovi. To se točilo, když byl Bican ještě 

naživu, bylo mu osmdesát let. Dělal na tom se mnou Pavel Kolář a režíroval Jozef Horal. S tím 

mimochodem spolupracuju dodneška. V 90. letech, konkrétně v roce 1997, vznikl také film Nejen 

zlaté vzpomínky o manželech Zátopkových, kterým bylo tehdy 75 let. V roce 1994 vznikl také film 

Kapitán Římanů o Františku Pláničkovi, kterému bylo 90 let. Takže my jsme se v podstatě do toho 

roku 2000 v těch dokumentech zabývali hodně tím, jestli ti lidé neměli nějaké výročí. Kromě mě 

ale byla řada dalších lidí, kteří se dokumentům v 90. letech věnovali, například Petr Vichnar, 

Stanislav Bartůšek a Robert Záruba, kteří psali scénáře a podíleli se na některých dokumentech. Ať 

už to byl dokument o Lukáši Pollertovi, ke kterému psal scénář právě Petr Vichnar. Jenže tehdy to 

nikdo nijak neřídil, ale takovým určitým garantem přes dokumenty jsem měl být do toho roku 2000 

já. No a pak v roce 2000 nastal zlom v tom, že z funkce šéfredaktora musel odejít Jiří Baumruk a 

šéfredaktorem se asi na dva roky stal Jaromír Bosák. A ten mi tehdy nabídl právě funkci 

dramaturga sportovních dokumentů.  

 

To byla tedy přímo speciální funkce dramaturga sportovních dokumentů v redakci sportu? 

PF: Ano, přesně tak. No a tam jsem se pustil do svého takového největšího projektu, a to byla 

Sláva vítězům. Dělali jsme ale i jiné dokumenty, v roce 2000 třeba Tenkrát v Melbourne, který 

připomínal olympiádu z roku 1956. Před olympiádou v Sydney jsme to chtěli připomenout, protože 

od té doby olympijské hry v Austrálii nebyly. Ale zpátky ke Slávě vítězům. Práce na tom začala už 

v roce 2000, kdy proběhla příprava. A v roce 2001 už se začaly vysílat první díly, prakticky to šlo 

po týdnu nebo po čtrnácti dnech. Těch dílů se natočilo celkem 60 pod mým dramaturgickým 

vedením. Částečně jsem se na tom podílel i jako autor scénářů nebo námětů. Každopádně jsem 

každý z těch dokumentů oddramaturgoval. A od té doby se datuje i spolupráce s řadou režisérů, 

kteří třeba do té doby neměli buď vůbec nic společného se sportem a nebo velmi málo. Takže třeba 

hned první díl, ten byl takový atypický, jmenovalo se to Průkopníci, dělala Jana Hádková, pro 

kterou to byl jeden z prvních sportovních počinů, přestože ona sama, jak jsem se později dozvěděl, 

dělala atletiku a skákala do dálky. Takže k tomu sportu měla vztah a nelámala to přes koleno. 

 

Jak vlastně probíhalo natáčení projektu Sláva vítězům? 

PF: Těch prvních 50 dílů se odvysílalo – pokud se nemýlím – v letech 2001 a 2002, takže to mělo 

takovou čtrnáctidenní periodicitu. Což teda nebylo rozhodně nic jednoduchého. Řada věcí se 

samozřejmě dělala současně nebo se překrývala. Jenže bohužel, jak se to hezky rozbíhalo, tak pak 

se to trošku narušilo nebo změnilo tím, že v roce 2002 přišel jako šéfredaktor Ota Černý. Spolu 

s ním jsme přitom byli domluvení, že ve Slávě vítězům budeme pokračovat a on to navíc 

považoval za jednu z priorit, aby se tyto věci dál dělaly. Hlavní myšlenka totiž byla představit na 

začátku nového století českým divákům nejslavnější sportovce uplynulého století. A přestože jsme 

jich do roku 2003 odvysílaly padesát, tak se zdaleka nedostalo na všechny sportovce, kteří by si 

takový medailonek zasloužili. No a jak nastoupil Ota Černý, tak se to zbrzdilo, přestože on tomu 

byl nakloněn. Jenže najednou mi bylo sděleno, že na to nejsou peníze a není tedy možné 

pokračovat tak intenzivním způsobem natáčení a výroby vůbec. No a tak se to pozdrželo. A od té 

doby, co Ota nastoupil, tak jsem já oddramaturgoval už jenom dalších deset dílů Slávy vítězům. A 
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to bylo přitom v rozpětí několika let. Já sám už jsem mezitím začal dělat něco jiného a v roce 2006 

jsem z funkce dramaturga ve sportovní redakci odešel. Na tvorbu sportovních dokumentů už jsem 

pak vliv v podstatě neměl. 

 

Podle jakého klíče jste vybírali sportovce do cyklu Sláva vítězům? 

PF: Já jsem byl odjakživa velký fanda sportu. Jsem ročník 1943, takže jsem jako malý zažil třeba 

úspěchy Emila Zátopka v 50. letech, navíc jsem se zajímal o historii. Takže jsem ty lidi do Slávy 

vítězům vybíral hlavně já. Snažil jsem se, aby to byli olympijští medailisté, mistři světa a světoví 

rekordmani.  

 

Od toho asi pochází i ten název Sláva vítězům, že? 

PF: Ano, Sláva vítězům, neboli první polovina toho slavného hesla Sláva vítězům, čest poraženým. 

Já jsem měl pocit, že se do té doby mluvilo většinou jenom o té cti poraženým a že se trochu – 

možná paradoxně – zapomínalo na ty vítěze. Tak mě napadlo, že je potřeba to vyvážit. A výběr 

těch samotných osobností, tam už nebylo nad čím přemýšlet nebo si dokonce něco vycucávat z 

prstu. Byli tam samozřejmě Gustav Frištenský, náš první olympijský medailista Janda-Suk, Josef 

Bican, Karel Koželuh. Třeba právě Frištenský a Koželuh byli pro ten starší (komunistický, pozn. 

autora) režim problémoví, protože to byli čistí profesionálové a oficiálních soutěží se 

nezúčastňovali. Takže i proto jsme na ně nemohli a nechtěli zapomenout. Dělali jsme i naše slavné 

gymnasty, třeba Aloise Hudce nebo polozapomenutého Ladislava Váchu. O něm mám jednu 

historku. Když jsem jednou přišel na nějakou programovou radu, tak se mě ptali, kdo to vlastně je 

ten Vácha? A on to byl náš druhý olympijský vítěz hned po Šupčíkovi. Takže myslím si, že i 

v tomto ohledu ta Sláva vítězům k něčemu byla dobrá, že i na zapomenuté nebo polozapomenuté 

osobnosti jsme si vzpomněli. Když to tedy shrnu, tak to vybírání nebylo zase tak složité. Ono 

koneckonců třeba v období první republiky tolik slavných sportovců ani nebylo.  

 

Vy jste z pozice dramaturga sportovní redakce odešel v roce 2006, cyklus Sláva vítězům ale 

pokračoval dál. Kdo ho místo Vás řídil? 

PF: Pod křídla to vzal Ota Černý. Jednu dobu to vypadalo, že bychom to mohli dělat spolu, ale 

nakonec z toho nějak sešlo. Takže další díly, které od té doby vznikly, už jsou bez mého zásahu. U 

těch novějších dílů jsem dokonce ani nevěděl, že to bude pokračovat jako Sláva vítězům. Je to 

navíc úplně jiná koncepce, než jakou jsem razil já. Není to klasický dokument. My jsme se snažili 

s těmi režiséry a scenáristy udržet nějaké nivó toho dokumentu, kdežto tohle jsou spíš natočené 

výpovědi ilustrované archivními záběry.  

 

Jaké zkušenosti se  sportovními dokumenty máte vy, pane Hajný? 

MH: Já jsem se především věnoval takovým těm dokumentárních sestřihům z různých olympiád, 

atletických šampionátů a mistrovství světa. Často jsme na tom pracovali s Vladimírem 

Drbohlavem. Ale to většinou nebyly dokumenty v pravém slova smyslu, byly to spíš takové 

sestřihy. 

 

Do rozhovoru vstupuje Petr Feldstein: 

Oni ale ty věci, které neměly charakter dokumentu, tak tím, jak od nich uplynul určitý časový úsek, 

tak začínají dostávat v podstatě takovou dokumentární podobu. Samozřejmě to není klasický 

dokument, ale ta historická hodnota toho díla každým rokem stoupá.  

 

Právě z olympijských her nebo různých světových šampionátů vznikají pravidelně 

dokumentární sestřihy. Jejich zařazení mezi dokumenty je ale de facto problematické, 

protože klasickými dokumenty nejsou. Jak to vnímáte Vy? 

PF: Jak jsem říkal, tak postupem času se to dokumentem stává. Charakterem se to trošku blíží 

reportážnímu dokumentu, ale samozřejmě v pravém slova smyslu to dokument není. Přesto si 

myslím, že se takové filmy například vejdou pod náš pořad Archiv D, kde uvádíme starší sportovní 

dokumenty. Já sám jsem ale příznivcem spíš toho klasického dokumentu. 
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Když jsme u těch atypických formátů, tak v roce 2012 jste vysílali pořad 25krát přes Taxis 

věnovaný všem dosavadním startům žokeje Josefa Váni na Velké pardubické. Pořad měl 

zvláštní formu – byly to sestřihy přímých přenosů i s původním komentářem poskládané za 

sebou a proložené novým komentářem Petra Vichnara. Jako dokument se to charakterizovat 

nedá. Předpokládám, že s režisérem Karlem Jonákem jste to pane Feldsteine ani tak 

nekoncipovali... 

PF: Ne, my jsme to s Karlem pojali jako takový střihový pořad k tomu, že ten Pepík Váňa má 25 

účastí ve Velké pardubické. Já se totiž přiznám, že jsme velcí kamarádi. Já jsem totiž za 

normalizace, když jsem nesměl pracovat ve sdělovacích prostředcích, dostal nabídku jít pracovat na 

propagační oddělení na státní závodiště. Takže Josefa Váňu dobře znám.  

 

Jaká byla specifika režijní práce při tvorbě sportovních dokumentů, pane Hajný? 

MH: No tak na dokumentárním sestřihu, o kterém jsme mluvili, nic specifického nebylo. Tam jsme 

vycházeli z toho, co bylo z dané akce natočené a to jsme prokládali aktuálními rozhovory a stříhalo 

se to dohromady. Víceméně to bylo tak, že redaktor napsal scénář a pak už se jen těžilo z toho, co 

bylo natočené. 

 

V roce 2001 začala Česká televize uvádět cyklus archivních sportovních dokumentů 

natočených v Krátkém filmu. Kdo s cyklem Vyrobeno v Krátkém filmu přišel? 
PF: To jsem dělal také já, když byl šéfem Míra Bosák. Už přesně nevím, jestli to byl jeho nápad, 

můj nebo někoho jiného. Ale v Krátkém filmu byla opravdu řada vynikajících archivních 

dokumentů. Tam se točily báječné sportovní dokumenty, které si to označení dokument opravdu 

zasloužily. Tam to dělali opravdu výborní režiséři i třeba hraných filmů, kteří v té době začínali 

nebo byli třeba na vojně, ale to se spíš týkalo zase Armádního filmu. My jsme ty jejich filmy 

každopádně uváděly a přidávaly jsme k tomu takové dramaturgické poznámky. Ty pak před 

začátkem každého filmu představil ze studia herec Ondřej Vetchý.  

 

Jak podle Vás vysílání sportovních dokumentů ovlivnilo spuštění kanálu ČT 4 sport? 

PF: Já mám pocit, že ani od toho roku 2006 paradoxně nedostal sportovní dokument ve vysílání 

větší význam. Už tehdy, než jsem vlastně v tom roce 2006 odešel z hlavního pracovního poměru, 

nám říkali, že výroba dokumentu vždycky stojí strašný peníze. Tudíž nám z vedení říkali, na to 

nejsou peníze, my musíme dělat přenosy, my musíme kupovat práva na zahraniční sportovní 

události, pak i na domácí. Takže ten dokument byl taková Popelka, a je jí vlastně dodneška. Lidem, 

kteří rozhodovali o ekonomice programu ČT 4, se zdálo, že dokument je nesmírně drahá záležitost. 

Časem se pak začaly točit spíš takové dokumenty, že vzali nějaké protagonisty, natočili s nimi ve 

studiu rozhovory a pak ten pořad doplnili nějakými archivními nebo ilustračními záběry. Takové 

filmy pak opravdu vyšly levněji. Když to srovnám, tak nás například jeden díl ve Slávě vítězům 

mnohdy vyšel i na sto tisíc korun. A takovýhle dokument třeba na deset. Takže ta ekonomická 

stránka věci tady prostě převážila. A pravda je, že když pak ČT 4 vysílala třeba i 24 hodin denně, 

tak – aspoň co si myslím já – od toho diváci očekávali hlavně přímé přenosy a záznamy z různých 

sportovních akcí. Takže paradoxně se vznikem ČT 4 na to sportovní dokument v podstatě doplatil. 

Přestože se říkalo, že z celosvětového hlediska je ČT 4 kanálem výjimečným, protože ostatní 

sportovní kanály ve světě sportovní dokumenty téměř neznaly a nevysílaly. A když, tak jen 

výjimečně. Kdežto tady se na to aspoň občas pamatovalo a ten žánr se tam objevoval, i když podle 

mého názoru zdaleka ne odpovídajícím způsobem.  

 

Jak jste tedy přišli s nápadem na Archiv D, který se vysílá od srpna 2018? 

MH: Já jsem s tím přišel za Robertem Zárubou, protože se teď v důchodu prohrabuju televizním 

archivem. A díky tomu, že jsem tam viděl spoustu sportovních dokumentů a pořadů, i těch, u 

jejichž výroby jsem kdysi asistoval, tak jsem si říkal, že je věčná škoda je znovu nezopakovat. Tak 

jsem s tím zašel za Robertem a on řekl, že je to dobrý nápad. A dohodil jsem mu tady Petra 

Feldsteina, protože vím, že dokumentům daleko víc rozumí, no a takhle to vzniklo.  

 

PF: Já bych k tomu doplnil, že jsme se s Robertem dohodli, že v Archivu D budeme pokud možno 
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uvádět dokumenty, které jsou natočené nejpozději do roku 2000. Jinak každý dokument uvedený 

v Archivu D vždycky doplňují i takové dramaturgické poznámky před začátkem a po konci filmu. 

Na začátku je to v uvozovkách takové uvedení do děje a závěr se soustředí buď na toho 

protagonistu nebo třeba na tvůrce dokumentu, pokud jsou něčím zajímaví.  

 

Pane Feldsteine, Vy jste podepsán i pod cyklem Slavné olympijské osmičky. Jaká byla práce 

na tomto projektu, který sbíral ceny doma i v zahraničí? 

PF: Já jsem to vymyslel s režisérem Ivanem Stehlíkem. Námět a scénář byl můj, režíroval to Ivan 

Stehlík. To bylo vůbec poprvé a naposled, co jsem přišel za Otou Černým, předložil mu to a on 

z toho byl úplně nadšenej. To byla práce, která byla velice příjemná. A myslím, že je i dobře pro 

budoucnost, že to existuje. Já jsem v tom projektu pak chtěl pokračovat, a to nedávno. Chtěl jsem 

místo osmičkových dělat šestkové olympiády, když byla olympiáda v Riu. Jenže to už neprošlo. 

Bylo mi řečeno, že o to není zájem. 

 

Do rozhovoru vstupuje Miroslav Hajný: 

MH: Já se po pravdě vůbec divím, že jsme přesvědčili toho Roberta (Zárubu, pozn. autora) k tomu 

Archivu D. Dneska sportovní redakce totiž funguje úplně jinak než dříve. Natáčení a vůbec vysílání 

sportovních dokumentů probíhá spíš nahodile a živelně, místo toho se vysílá hodně sportovních 

přenosů.  

 

Pane Feldsteine, vy jste v roce 2011 získal Cenu Jiřího Kössla na festivalu sportovních filmů 

v Liberci. Za co jste si ji podle Vás vysloužil? 

PF: Já mám dojem, že to hodně souviselo s projektem Slavné olympijské osmičky. A možná, že i 

s Tajemstvím Gutha-Jarkovského, což jsme natočili v roce 2011. Já jsem pak dostal i od Českého 

olympijského výboru Cenu Oty Pavla v roce 2013. To mi tehdy dali asi k sedmdesátinám 

předčasně. No kdybych se ještě jednou narodil, tak bych se sportovním televizním dokumentům 

věnoval. A možná nejen sportovním, protože čím jsem starší, tak tím víc mě baví psát jiné věci. 

Ale samozřejmě, ty sportovní dokumenty, to je pole skutečně málo orané. 
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Příloha č. 2: Dramaturgický záměr k pořadu Archiv D - strana 1 (obrázek) 
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Příloha č. 3: Dramaturgický záměr k pořadu Archiv D - strana 2 (obrázek) 
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Příloha č. 4: Seznam navrhovaných dílů cyklu Sláva vítězům pro roky 2007 až 2009 - 

strana 1 (obrázek) 
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Příloha č. 5: Seznam navrhovaných dílů cyklu Sláva vítězům pro roky 2007 až 2009 - 

strana 2 (obrázek) 
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Příloha č. 6: Seznam sportovních dokumentů České a Československé televize v letech 

2000-2018 (jmenný seznam pořadů) 

2000 

EURO 2000 

- rok výroby 2000, 58 minut, barevný, 4:3, režie: Jiří Slezák   

Tenkrát v Melbourne 

- rok výroby 2000, 15 minut (14:47), barevný, 4:3, pořad připravili: Petr Feldstein, Richard Honzovič, 

Michal Janoušek, Jana Vokrouhlíková, Filip Havelka, Karel Jonák 

Kameraman  

- rok výroby 2000, 10 minut (10:29), barevný 4:3, pořad připravili: Petr Feldstein, Petr Vichnar, Tomáš 

Jelínek, Jan Voženílek, Renatus Hladík, Ivona Fišerová, Karel Jonák 

Robert Změlík, zlatý desetibojař 

- rok výroby 2000, 23 minut (22:45), barevný, 4:3, scénář: T. Mojžíš, kamera: Jiří Štajnar, režie: V. Mráz 

70 let Masarykova okruhu v Brně  

- rok výroby 2000, 15 minut (14:40), barevný, 4:3, kamera: Jiří Špička, režie: Jaromír Šallé 

Paralympijské hry 

- rok výroby 2000, 28 minut (27:34), barevný, 4:3, scénář: Vladimír Kučera, Ivan Červenka, kamera: 

František Procházka, režie: Josef Dlouhý 

Hry na přelomu tisíciletí 

- rok výroby 2000, 85 minut (84:58), barevný, 4:3, režie: Miroslav Hajný 

Závodníci z Jánského vršku 

- rok výroby 2000, 11 minut (10:59), barevným 4:3, režie: Tomáš Petráň 

Zapsáno větrem 

- rok výroby 2000, 24 minut (24:16), barevný, 4:3, scénář: Milan Švihálek, Jaroslav Korytář, kamera: Aleš 

Herman, Richard Konkolski, Jaroslav Korytář, Jiří Suška, Jiří Vrožina, Dalibor Záruba, režie: Jaroslav 

Korytář 

Mistrovství Evropy ve společenských tancích 

- rok výroby 2000, 27 minut (27:24), barevný, 4:3, scénář: Jaromír Vrlík, Ján Novák, kamera: Jaromír Král, 

režie: Ján Novák 

Na dlouhé trati 

- rok výroby 2000, 23 minut (22:48), barevný, 4:3, kamera, scénář a režie: Monika Marková, Jaromír Marek  

Jak se žije ženám v mužských sportech podle Romana Motyčky 

- rok výroby 2000, 14 minut (13:58), barevný, 4:3, scénář a režie: Roman Motyčka, kamera: Ivo Popek 

Jak se žije s adrenalinem podle Davida Vondráčka 

- rok výroby 2000, 14 minut (13:38), barevný, 4:3, scénář a režie: David Vondráček, kamera: Miroslav Šnábl  

Ironman 2000 

- rok výroby 2000, 25 minut (25:21), barevný, 4:3, kamera: Kristian Hynek, režie: Miroslav Hajný, Karel 

Jonák 

Sláva vítězům, čest odepsaným  
- rok výroby 2000, 28 minut (28:07), barevný, 4:3, kamera: Petr Koblovský, scénář a režie: Robert Sedláček  

2001 

Jarmilina volba 

- rok výroby 2001, 22 minut (22:15), barevný, 4:3, scénář: Stanislav Bartůšek, kamera: Petr Šanda, režie: 

Karel Jonák 

Kamilova zlatá ruka 

- rok výroby 2001, 11 minut (10:39), barevný, 4:3, kamera: Petr Šanda, režie: František Pojdl 

Malý velký muž 

- rok výroby 2001, 10 minut (9:47), barevný, 4:3, režie: Petr Kment  

Elegán 

- rok výroby 2001, 9 minut (9:14), barevný, 4:3, pořad připravili: Richard Honzovič, Miloslav Čemus, 

Vratislav Damborský, Václav Vaněček, Dáša Tvrdíková, Otakar Černý 

Plachtění – opojení tichem 

- rok výroby 2000, 11 minut (10:59), barevný, 4:3, pořad připravili: Alena Zárybnická, Michal Dusík, Tomáš 

Jelínek, Tomáš Brada, Igor Tešnar, Petr Šanda, Magdalena Mrázková, režie: Karel Jonák 

Zapadlý vlastenec 

- rok výroby 2001, 10 minut (9:37), barevný, 4:3, Richard Honzovič, Miloslav Čemus, Jiří Seifert, Vratislav 

Damborský, Václav Vaněček, Dáša Tvrdíková, Otakar Černý 

Házenkářská legenda  
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- rok výroby 2001, 10 minut (9:55), barevný, 4:3, pořad připravili: Pavel Kovář, Vladimír Ešner, Milan Zima, 

Jiří Friedrich, Václav Vaněček, Vojtěch Pelák, Jaromír Nekuda, Jan Stach 

Trenér na jedno použití 

- rok výroby 2001, 11 minut (11:05), barevný, 4:3, kamera: Vratislav Damborský, režie: Otakar Černý 

A víra má mne uzdraví 

- rok výroby 2001, 24 minut (23:59), barevný, 4:3, kamera: Petr Šanda, režie: Karel Jonák 

Panenka proti zbytku světa 

- rok výroby 2001, 29 minut (28:54), barevný, 4:3, scénář: Jan Gogola ml., kamera: Vladan Vála, režie: Jan 

Gogola ml. 

Československá revoluce hokeje 

- rok výroby 2001, 30 minut (29:54), barevný, 4:3, kamera: Petr Kroupa, Lumír Kroužecký, Miloš Kubelka, 

Petr Šanda, režie: Leoš Brabec 

Jeden za všechny, všichni za jednoho 

- rok výroby 2001, 10 minut (10:03), barevný, 16:9, pořad připravili: Alena Zárybnická, Pavel Rímský, Petr 

Dobeš, Eva Fišerová, Jaroslav Jirásek, Ivona Fišerová, Karel Jonák  

Mistrovství světa velocipedistů 

- rok výroby 2001, 13 minut (12:58), barevný, 4:3, kamera: Michal Peloušek, režie: Petr Sopoušek 

Generál fotbalových hřišť 

- rok výroby 2001, 23 minut (23:13), barevný, 4:3, scénář: Petr Feldstein, Pavel Kovář, kamera: Miroslav 

Čvorsjuk, režie: Jozef Horal 

Kapitán Římanů 

- rok výroby 1994, 18 minut (17:55), barevný, 4:3, režie: Jozef Horal 

Medailon Vlastimila Bubníka 

- rok výroby 2001, 16 minut (15:51), barevný, 4:3, kamera: Lubomír Kubáč, režie: Karel Jonák 

Srdce a míč 

- rok výroby 1996, 13 minut (12:55), barevný, 4:3, pořad připravili: Eva Fišerová, Antonín Štěpán, Pavel 

Kovář, Václav Vaněček, Pavel Kozák, Miloslav Liška, Zdeněk Maniš, Karel Buchta, Jozef Horal 

Kníže Svatopluk 

- rok výroby 2000, 12 minut (11:35), barevný, 4:3, kamera: Pavel Křížek, režie: Miroslav Hajný  

Vavříny okřídleného šípu 

- rok výroby 2001, 15 minut (14:59), barevný, 4:3, režie: Petr Kment 

Spokojený správce 

- rok výroby 2001, 10 minut (9:45), barevný, 4:3, pořad připravili: Richard Honzovič, Miloslav Čemus, Pavel 

Brynych, Vratislav Damborský, Václav Vaněček, Dáša Tvrdíková, Otakar Černý 

Edmonton dvakrát zlatý 

- rok výroby 2001, 60 minut (59:42), barevný, 4:3, režie: Miroslav Hajný 

Gen - Tomáš Dvořák pohledem Karla Smyczka  
- rok výroby 2001, 14 minut (13:38), barevný, 4:3, scénář a režie: Karel Smyczek, kamera: Kristián Hynek  

Gen - Pavel Nedvěd pohledem Terezy Kopáčové  
- rok výroby 2001, 14 minut (13:52), barevný, 4:3, scénář a režie: Tereza Kopáčová, kamera: Martin Čech  

Gen - Ivan Hlinka pohledem Pavla Jandourka  
- rok výroby 2001, 14 minut (14:00), barevný, 4:3, scénář a režie: Pavel Jandourek, kamera: Pavel Brynych  

Gen - Ludmila Formanová pohledem Jána Piroha  
- rok výroby 2001, 13 minut (13:28), barevný, 4:3, scénář: Viera Pirohová, kamera a režie: Ján Piroh  

Gen - Kateřina Neumannová pohledem Pavla Jandourka  
- rok výroby 2001, 14 minut (13:44), barevný, 4:3, scénář a režie: Pavel Jandourek, kamera: Pavel Brynych  

Gen - Jan Veselý pohledem Jána Sebechlebského  
- rok výroby 2001, 13 minut (12:44), barevný, 4:3, scénář, režie a kamera: Ján Sebechlebský  

Hokej!!!  
- rok výroby 2001, 58 minut (57:51), barevný, 4:3, kamera: Milan Maryška, scénář: Petr Jančárek, Vladimír 

Kučera, režie: Petr Jančárek  

Mistři okamžiku 
- rok výroby 2001, 60 minut (59:43), barevný, 4:3, režie: Karel Jonák, scénář: Robert Záruba, kamera: Pavel 

Křížek   

Teskné oči královny ledu  
- rok výroby 2001, 52 minut (51:50), barevný, 4:3, kamera: Michal Černý, námět a režie: Jordi Niubó  

Průkopníci  
- rok výroby 2001, 20 minut (20:00), barevný, 4:3, kamera: Antonín Daňhel, scénář a režie: Jana Hádková  
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František Janda-Suk  
- rok výroby 2001, 16 minut (16:00), barevný, 4:3, kamera: Antonín Daňhel, scénář a režie: Simona 

Oktábcová 

Gustav Frištenský  
- rok výroby 2001, 15 minut (15:00), barevný, 4:3, kamera: Pavel Semrád, scénář a režie: Miroslav Lešovský  

Bedřich Šupčík  
- rok výroby 2001, 15 minut (14:35), barevný, 4:3, kamera: Antonín Daňhel, scénář a režie: Petr Zrno 

Eliška Junková  
- rok výroby 2001, 15 minut (15:00), barevný, 4:3, kamera: Josef Nekvasil, scénář a režie: Simona 

Oktábcová  

Karel Koželuh  
- rok výroby 2001, 15 minut (15:25), barevný, 4:3, námět: Ivan Hanousek, kamera: Petr Pešek, scénář a režie: 

Jiří Střecha 

František Nekolný  
- rok výroby 2001, 15 minut (15:00), barevný, 4:3, kamera: Pavel Semrád, scénář a režie: Miroslav Lešovský 

František Plánička  
- rok výroby 2001, 15 minut (14:58), barevný, 4:3, kamera: Miroslav Čvorsjuk, scénář: Pavel Kovář, Jozef 

Horal, režie: Jozef Horal 

Alois Hudec  
- rok výroby 2001, 15 minut (15:02), barevný, 4:3, kamera: Michal Hájek, scénář a režie: Petr Zrno 

Josef Maleček  
- rok výroby 2001, 15 minut (15:00), barevný, 4:3, kamera: Jiří Polák, scénář a režie: Miroslav Lešovský  

Josef Bican  
- rok výroby 2001, 15 minut (15:17), barevný, 4:3, kamera: Miroslav Čvorsjuk, scénář: Pavel Kovář, Jozef 

Horal, režie: Jozef Horal  

Bohumil Váňa  
- rok výroby 2001, 15 minut (15:10), barevný, 4:3, kamera: Josef Nekvasil, scénář a režie: Simona 

Oktábcová  

Jan Brzák-Felix  
- rok výroby 2001, 15 minut (15:00), barevný, 4:3, kamera: Pavel Semrád, scénář a režie: Miroslav Lešovský  

Josef Holeček  
- rok výroby 2001, 15 minut (15:08), barevný, 4:3, kamera: Jan Osten, scénář a režie: Josef Dlouhý 

Bohumil Modrý  
- rok výroby 2001, 15 minut (15:01), barevný, 4:3, kamera: Jiří Polák, scénář a režie: Miroslav Lešovský 

Emil Zátopek  
- rok výroby 2001, 15 minut (14:51), barevný, 4:3, kamera: Miroslav Čvorsjuk, scénář: Pavel Kovář, Jozef 

Horal, režie: Jozef Horal  

Zlatý Raška a ti druzí 
- rok výroby 2001, 24 minut (23:31), barevný, 4:3, kamera: Jiří Štajnar, scénář a režie: Theodor Mojžíš, 

Vladimír Mráz 

2002 

ZOH Salt Lake City 2002 

- rok výroby 2002, 80 minut, barevný, 4:3, pořad připravili: Vladimír Drbohlav, Petr Svěcený, Petr Vichnar, 

Tomáš Jelínek, Ivona Fišerová, Charilaos Karadžos 

MS v kopané 2002 

- rok výroby 2002, 60 minut, barevný, 4:3, připravili: Pavel Čapek, Jiří Slezák 

Pohádkový Péťa aneb život(a)běh Emila Zátopka 

- rok výroby 2001, 57 minut (57:18), barevný, 4:3, námět a scénář: Miroslav Kačor, kamera: Vladimír 

Haviar, hlavní kameraman: Zdeněk Úlehla, režie: Miroslav Kačor 

Nechráněné srdce 

- rok výroby 2002, 28 minut, barevný, 4:3, připravili Robert Záruba a Charilaos Karadžos 

Koně, koně aneb „Když se řekne Kür“ 

- rok výroby 2002, 20 minut (19:59), barevný, 4:3, kamera: Honza Štangl, režie: Vojtěch Fatka 

Královna se znakem ve znaku 

- rok výroby 2002, 15 minut (15:01), barevný, 4:3, kamera: Petr Šanda, režie: Karel Jonák 

Pan profesor 

- rok výroby 2002, 10 minut (10:09), barevný, 4:3, scénář a režie: Otakar Černý, kamera: Vratislav 

Damborský 
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Sportem ke štěstí 

- rok výroby 2002, 22 minut (21:33), barevný, 4:3, scénář: Jakub Chleboun, Aleš Juchelka, režie: Marcel 

Petrov  

Setkání v Alburquerque 

- rok výroby 2002, 10 minut (10:00), barevný, 4:3, režie: Miroslav Hajný 

Proč zrovna fotbal? 

- rok výroby 2002, 23 minut (23:09), barevný, 4:3, scénář a režie: Tomáš Tintěra, kamera: Ivo Popek 

Mistrovství světa a my 

- rok výroby 2002, 56 minut (56:29), barevný, 4:3, scénář a režie: Tomáš Tintěra, kamera: Ivo Popek 

Proč jsme zase nepostoupili? 

- rok výroby 2002, 20 minut (19:37), barevný, 4:3, scénář a režie: Tomáš Tintěra, kamera: Ivo Popek 

Makalu 

- rok výroby 2001, 47 minut, barevný, 4:3, režie: Martin Kratochvíl 

Ironman 2002 

- rok výroby 2002, 25 minut (25:00), barevný, 4:3, režie: Karel Jonák 

Dolomitenmann 2002  

- rok výroby 2002, 20 minut, barevný, 4:3, kamera: František Chmela, režie: Marian Schiebl 

David a Goliáš 

- rok výroby 2002, 10 minut (9:52), barevný, 4:3, kamera: Miroslav Čtvorsjuk, režie: Jiří Kratochvíl 

Z Holic do NBA  

- rok výroby 2002, 14 minut (13:47), barevný, 4:3, kamera: Jaroslav Jirásek, režie: Vladimír Kotlář 

Huascarán 1970 

- rok výroby 2002, 15 minut (14:35), barevný, 4:3, scénář: Lenka Carbolová, kamera: Karel Kajfost, režie: 

Jindřich Procházka 

Štvanické reminiscence 

- rok výroby 2002, 20 minut, barevný, 4:3, připravili: Petr Feldstein a M. Lešovský 

Deváté nebo desetiboje 

- rok výroby 2001, 30 minut, barevný, 4:3, připravil Charilaos Karadžos 

Šíma je člověk 

- rok výroby 2002, 10 minut, barevný, 4:3, kamera: Karel Buchta, režie: Martin Skyba, dramaturg: Petr 

Feldstein 

Chilané po čtyřiceti letech 

- rok výroby 2002, 10 minut (10:05), barevný, 4:3, scénář a režie: Otakar Černý, kamera: Pavel Blažek, 

dramaturg: Petr Feldstein 

Gen - Roman Šebrle pohledem Ireny Pavláskové  
- rok výroby 2002, 14 minut (14:00), barevný, 4:3, scénář a režie: Irena Pavlásková, kamera: Antonín Weiser  

Gen - Aleš Valenta pohledem Jakuba Sommera  
- rok výroby 2002, 14 minut (13:37), barevný, 4:3, scénář a režie: Jakub Sommer, kamera: Martin Šácha  

Gen - Josef Masopust pohledem Davida Vondráčka  
- rok výroby 2002, 14 minut (13:57), barevný, 4:3, scénář a režie: David Vondráček, kamera: Miroslav Šnábl  

Gen - Petr Jirmus pohledem Jana Reinische  
- rok výroby 2002, 14 minut (13:53), barevný, 4:3, scénář a režie: Jan Reinisch, kamera: Miroslav Šnábl  

Gen - Štěpánka Hilgertová pohledem Roberta Sedláčka  
- rok výroby 2002, 14 minut (13:55), barevný, 4:3, scénář a režie: Robert Sedláček, kamera: Jakub Vrhel  

Kruhy na sněhu 

- rok výroby 2002, 56 minut (56:22), barevný, 4:3, scénář: Jiří Kratochvíl, Jiří Kössl, kamera: Martin Přeták, 

režie: Jiří Kratochvíl  

Mrkvův pád do nebe  
- rok výroby 2002, 52 minut (51:55), barevný, 4:3, hlavní kameraman: Pavel Vildomec, režie: Jan Novák, 

námět: Šárka Horáková  

Julius Torma  
- rok výroby 2002, 15 minut (15:00), barevný, 4:3, kamera: Jiří Polák, scénář a režie: Miroslav Lešovský  

Dana Zátopková  
- rok výroby 2002, 15 minut (15:03), barevný, 4:3, kamera: Miroslav Čvorsjuk, scénář: Pavel Kovář, Jozef 

Horal, režie: Jozef Horal  

Ája Vrzáňová  
- rok výroby 2002, 15 minut (15:25), barevný, 4:3, kamera: Josef Nekvasil, scénář a režie: Simona 

Oktábcová  
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František Šťastný  
- rok výroby 2002, 15 minut (15:00), barevný, 4:3, kamera: Pavel Semrád, scénář a režie: Miroslav Lešovský  

Jan Veselý  
- rok výroby 2002, 15 minut (15:03), barevný, 4:3, kamera: Zdenek Trojan, scénář: Pavel Kovář, Charilaos 

Karadžos, režie: Charilaos Karadžos  

Eva Bosáková  
- rok výroby 2002, 15 minut (14:59), barevný, 4:3, kamera: Robert Novák, scénář a režie: Ondřej Kepka  

Josef Masopust  
- rok výroby 2002, 15 minut (14:47), barevný, 4:3, kamera: Miroslav Čvorsjuk, scénář: Pavel Kovář, Jozef 

Horal, režie: Jozef Horal  

Eva a Pavel Romanovi  
- rok výroby 2002, 15 minut (14:53), barevný, 4:3, kamera: Michal Hájek, scénář a režie: Petr Zrno 

Jan Kůrka  
- rok výroby 2002, 15 minut (15:14), barevný, 4:3, kamera: Josef Nekvasil, scénář a režie: Simona 

Oktábcová  

Jiří Raška  
- rok výroby 2002, 15 minut (14:50), barevný, 4:3, kamera: Jiří Štajnar, scénář a režie: Theodor Mojžíš, 

Vladimír Mráz  

Miloslava Rezková-Hübnerová  
- rok výroby 2002, 15 minut (15:16), barevný, 4:3, kamera: Bohumír Bouček, scénář a režie: Simona 

Oktábcová  

Věra Čáslavská  
- rok výroby 2002, 15 minut (15:10), barevný, 4:3, kamera: Petr Šanda, scénář: Pavel Kovář, režie: Charilaos 

Karadžos 

Ludvík Daněk  
- rok výroby 2002, 15 minut (15:07), barevný, 4:3, kamera: Lumír Kroužecký, scénář a režie: Aleš Kisil  

Vítězslav Mácha  
- rok výroby 2002, 15 minut (15:00), barevný, 4:3, kamera: Jiří Polák, scénář a režie: Miroslav Lešovský  

Jan Kodeš  
- rok výroby 2002, 15 minut (14:58), barevný, 4:3, kamera: Petr Pešek, scénář a režie: Jiří Střecha 

Jaroslav a Jiří Holíkové  
- rok výroby 2002, 15 minut (14:59), barevný, 4:3, kamera: Petr Kroupa, scénář a režie: Miloslav Liška  

Jan a Jindřich Pospíšilové  
- rok výroby 2002, 15 minut (15:00), barevný, 4:3, kamera: Antonín Daňhel, scénář a režie: Jana Hádková 

Jarmila Kratochvílová  
- rok výroby 2002, 15 minut (14:42), barevný, 4:3, kamera: Michal Hájek, scénář a režie: Petr Zrno  

Radomír Šimůnek  
- rok výroby 2002, 15 minut (15:00), barevný, 4:3, kamera: Bohumír Bouček, scénář a režie: Simona 

Oktábcová  

Martina Navrátilová  
- rok výroby 2002, 15 minut (15:00), barevný, 4:3, kamera: Petr Pešek, scénář a režie: Jiří Střecha 

Ivan Lendl  
- rok výroby 2002, 15 minut (14:48), barevný, 4:3, scénář a režie: Jiří Střecha, kamera chybí 

Robert Změlík  
- rok výroby 2002, 15 minut (14:53), barevný, 4:3, kamera: Jiří Štajnar, scénář a režie: Theodor Mojžíš, 

Vladimír Mráz  

Dominik Hašek  
- rok výroby 2002, 15 minut (15:10), barevný, 4:3, kamera: Petr Šanda, scénář: Robert Záruba, režie: 

Charilaos Karadžos  

Jan Železný  
- rok výroby 2002, 15 minut (14:59), barevný, 4:3, kamera: Antonín Daňhel, scénář a režie: Jana Hádková  

Jaromír Jágr  
- rok výroby 2002, 15 minut (15:00), barevný, 4:3, kamera: Pavel Čanda, scénář a režie: Otakar Černý 

Štěpánka Hilgertová  
- rok výroby 2002, 15 minut (15:02), barevný, 4:3, kamera: Jiří Polák, scénář a režie: Miroslav Lešovský 

Tomáš Dvořák  
- rok výroby 2002, 15 minut (15:09), barevný, 4:3, kamera: Jaroslav Jirásek, scénář a režie: Simona 

Oktábcová  
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Martin Doktor  
- rok výroby 2002, 15 minut (14:38), barevný, 4:3, kamera: František Procházka, scénář a režie: Josef Dlouhý  

2003 

Himálajské vítězství 

- rok výroby 2003, 10 minut (10:00), barevný, 4:3, kamera: Jan Hušek, režie: Tomáš Binter 

Zavinil to Pepi Bican 

- rok výroby 2003, 10 minut (9:59), barevný, 4:3, režie: Karel Jonák, dramaturg: Petr Feldstein 

Čech u Zlaté brány 

- rok výroby 2003, 9 minut (9:24), barevný, 4:3, režie: Jan Celner 

Show zvaná NBA 

- rok výroby 2003, 9 minut (9:06), barevný, 4:3, režie: Jan Celner 

Trojlístek z Tibetu 

- rok výroby 2003, 25 minut (25:00), barevný, 4:3, scénář: Stanislav Bartůšek, režie: Karel Jonák 

197 medailí 

- rok výroby 2003, 11 minut, barevný, 4:3, připravili: Miroslav Langer a Jan Celner 

Olympionici století – Emil Zátopek a Věra Čáslavská 

- rok výroby 2003, 14 minut (14:05), barevný, 4:3, režie: Karel Jonák, dramaturg: Petr Feldstein 

Jedinečné Mexiko 

- rok výroby 2003, 10 minut, barevný, 4:3, připravili: Petr Feldstein a Karel Jonák 

Stříbro nad Seinou 

- rok výroby 2003, 60 minut, barevný, 4:3, připravili: Michal Dusík a Miroslav Hajný 

Ve stínu bohyně matky země 

- rok výroby 2003, 56 minut (55:54), barevný, 4:3, námět: Jiří Hladík, Lubomír Vejražka, scénář: Marek 

Mikušek, kamera: Karel Kajofsz, režie: Jindřich Procházka 

Aleš Valenta v zemi tisíce jezer 

- rok výroby 2003, 10 minut (10:17), barevný, 4:3, kamera: Jaroslav Jirásek, režie: Karel Jonák 

České himálajské dobrodružství  
- scénář: Miloň Jasanský, Josef Rakoncaj, kamera: Zdeněk Gawlik, Radek Jaroš, Martin Kratochvíl, Josef 

Nežerka, Josef Petrásek, Josef Rakoncaj, Petr Sirotek, Leopold Surovský, Josef Šimůnek, Miroslav Šmíd, 

režie: Zdeněk Gawlik, rok výroby 2003 (některé 2001), barevný, 4:3, celkem 391 minut  

- jednotlivé díly: 1/7 Annapurna, Manaslu - 55 minut (55:00), 2001  

2/7 Gašerbrum I., Gašerbrum II. - 56 minut (55:52), 2001   

3/7 Dhaulagiri, Nanga Parbat - 56 minut (55:58), 2001  

4/7 Čo Oju, Šiša Pangma - 56 minut (55:54), 2003  

5/7 Makalu, Kančenčonga - 56 minut (55:46), 2003  

6/7 K2, Broad Peak - 56 minut (55:53), 2003  

7/7 Lhoce, Mt. Everest - 56 minut (55:14), 2003  

Hokej v srdci 
- rok výroby 2003, 57 minut (57:13), scénář: Robert Záruba, kamera: Petr Šanda, Lumír Kroužecký, režie: 

Charilaos Karadžos 

Srdce v hokeji 
- rok výroby 2003, 57 minut (57:27), scénář: Robert Záruba, kamera: Petr Šanda, režie: Charilaos Karadžos 

Malování potmě  
- rok výroby 2003, 57 minut (56:25), barevný, 4:3, scénář a režie: Pavel Štingl, kamera: Miroslav Janek  

Jiří Daler  
- rok výroby 2003, 15 minut (15:00), barevný, 4:3, kamera: Jiří Štajnar, scénář a režie: Theodor Mojžíš 

Stanislav Konopásek  
- rok výroby 2003, 15 minut (15:11), barevný, 4:3, kamera: Jiří Polák, scénář a režie: Miroslav Lešovský  

Ladislav Vácha  
- rok výroby 2003, 15 minut (14:42), barevný, 4:3, kamera: Jan Heller, scénář a režie: Ladislav Doležal  

Karel Pešek - Káďa  
- rok výroby 2003, 15 minut (15:03), barevný, 4:3, kamera: Miroslav Čvorsjuk, scénář: Pavel Kovář, Jozef 

Horal, režie: Jozef Horal  

Lukáš Pollert  
- rok výroby 2003, 15 minut (15:03), barevný, 4:3, kamera, scénář a režie: Marián Polák  

Jaroslav Drobný  
- rok výroby 2003, 15 minut (14:32), barevný, 4:3, kamera: Petr Kroupa, scénář a režie: Otakar Kosek  
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2004 

Paralympijské hry 2004 

- rok výroby 2004, 25 minut (24:30), barevný, 4:3, režie: Jiří Slezák, Dana Hálková 

Olympiáda 

- rok výroby 2004, celkem 351 minut, námět: George Agathonikiadis, Pavel Melounek, scénář: George 

Agathonikiadis, Eleni Agathonikiadou, Martin Hašek, Pavel Melounek, režie: George Agathonikiadis 

Cesta za panenským sněhem 

- rok výroby 2004, 10 minut (9:50), barevný, 4:3, jména tvůrců neuvedena 

Ironman 2004  

- rok výroby 2004, 23 minut (22:50), barevný, 4:3, kamera: Petr Šanda, režie: Karel Jonák 

Fotbalové portské s příchutí bronzu 
- rok výroby 2004, 68 minut (68:02), barevný, 4:3, scénář: Pavel Čapek, režie: Karel Jonák 

Hokej v srdci Evropy 

- rok výroby 2004, 20 minut (20:00), barevný, 4:3, režie: Petr Musil 

Koně v Brně  
- rok výroby 2004, 27 minut (26:50), barevný, 4:3, kamera: Jiří Cupal, Ctibor Krčmář, Ladislav Prajsner, 

Josef Víšek, scénář a režie: Vojtěch Fatka  

2005 

Vyžlutíme, zaplatíme, vyhrajeme! 

- rok výroby 2005, 34 minut (34:09), barevný, 4:3, námět, scénář, dramaturgie: Dalibor Bártek, Linda 

Bendová, kamera: Tomáš Nikel, režie: Petra Všelichová 

Hrají ještě pro radost? 

- rok výroby 2005, 19 minut (19:17), barevný, 4:3, námět a scénář: Linda Bendová, Aleš Koudela, kamera: 

Karel Kajfosz, Tomáš Nikel, režie: Aleš Koudela 

Fotbal – magnet pro bossy 

- rok výroby 2005, 32 minut (32:29), barevný, 4:3, námět, scénář, dramaturgie: Dalibor Bártek, Linda 

Bendová, kamera: Milan Hodek, režie: Jan Bělohlavý 

Kanál La Manche: Český útok na rekord 

- rok výroby 2005, 10 minut (10:08), barevný, 4:3, kamera: Antonín Chundela, režie: Karel Jonák 

Expedice Karakoram 2005 – Nanga Parbat 

- rok výroby 2005, 10 minut (10:00), barevný, 4:3, kamera: Radek Jaroš, dramaturg: Petr Feldstein, režie: 

Ivan Stehlík 

Expedice Karakoram 2005 – K2 

- rok výroby 2005, 10 minut (10:00), barevný, 4:3, kamera: Radek Jaroš, dramaturg: Petr Feldstein, režie: 

Ivan Stehlík 

Annapurna 1969 

- rok výroby 2005, 23 minut, barevný, 4:3, režie: Jindřich Procházka 

Medaile z helsinské bouře 

- rok výroby 2005, 60 minut (59:55), barevný, 4:3, pořad připravili: Vladimír Drbohlav, Michal Dusík, 

Marek Svačina, Karel Vilímec, Tomáš Jelínek, Ivona Bartók, Miroslav Hajný 

Koně v Brně 2005 

- rok výroby 2005, 30 minut (29:59), barevný, 4:3, kamera: Ctibor Krčmář, Pavel Otevřel, Martin Přeták, 

Radomír Řezáč, Josef Víšek, hlavní kameraman: Honza Štangl, scénář a režie: Vojtěch Fatka 

Lékař s pěti kruhy 

- rok výroby 2005, 10 minut (10:11), barevný, 4:3, kamera: Petr Šanda, dramaturg: Petr Feldstein, režie: 

Karel Jonák 

Uštvaná Štvanice 

- rok výroby 2005, 10 minut (10:00), barevný, 4:3, kamera: Petr Šanda, dramaturg: Petr Feldstein, režie: 

Karel Jonák 

Malý fotbalový princ v Monaku 

- rok výroby 2005, 10 minut (10:00), barevný, 4:3, kamera: Jaroslav Jirásek, režie: Charilaos Karadžos 

Petr Čech – říkají mu „The Wall“ 

- rok výroby 2005, 15 minut (15:00), barevný, 4:3, režie: Jan Celner 

 „Velkej“ 

- rok výroby 2005, 28 minut (28:13), barevný, 4:3, námět a scénář: Robert Záruba, kamera: Petr Šanda, režie: 

Charilaos Karadžos 

Pošetilost jménem La Manche 

- rok výroby 2005, 25 minut, barevný, 4:3, dramaturg: Stanislav Bartůšek, kamera: Ladislav Tax, režie: Karel 

Jonák 
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Ironman 2005  
- rok výroby 2005, 25 minut (25:00), barevný, 4:3, kamera: Petr Šanda, režie: Karel Jonák 

Expedice Makalu 

- rok výroby 2005, 23 minut, barevný, 4:3, režie: Ludvík Klega 

Ekvádorské vlnobití 

- rok výroby 2005, 10 minut (10:00), barevný, 4:3, režie: Jan Celner 

Návrat mistrů 
- rok výroby 2005, 58 minut (58:00), barevný, 4:3, scénář: Robert Záruba, kamera: Petr Šanda, Jaroslav 

Jirásek, Bohumil Zmítko, režie: Karel Jonák 

Život mezi bílými čárami  
- rok výroby 2005, 52 minut (51:35), barevný, 16:9, hlavní kameraman: Michal Černý, námět a režie: Robert 

Bílý  

2006 

Adrenalin Cup 2006 

- rok výroby 2006, 25 minut (24:59), barevný, 4:3, kamera: Karel Kajfosz, režie: Daniel Šumbera 

Zlatokop pod vysokou sítí 

- rok výroby 2006, 15 minut (15:00), barevný, 4:3, kamera: Zdenek Trojan, režie: František Karvánek 

Jan, král Železný a zlatý 

- rok výroby 2006, 117 minut (116:20), barevný, 4:3, kamera: Josef Hruša, režie: Rudolf Vodrážka 

50 let pardubického basketbalu 

- rok výroby 2006, 20 minut (19:38), barevný, 4:3, kamera: Miroslav Hurt, Roman Chán, režie: Petr Musil 

Yvetta se vrací 

- rok výroby 2006, 24 minut (23:49), barevný, 4:3, kamera: Pavel Křížek, režie: Jiří Slezák 

Švédský deník 

- rok výroby 2006, 57 minut (57:10), barevný, 4:3, scénář: Michal Dusík, kamera: Jaroslav Jirásek, režie: 

Miroslav Hajný 

Giro d’Italia na historickém kole 

- rok výroby 2006, 30 minut (29:57), barevný, 4:3, režie: Petr Sopoušek 

Král bodyčeků 

- rok výroby 2006, 15 minut (14:59), barevný, 4:3, námět: Tomáš Vincenec, dramaturg: Petr Feldstein, 

kamera a střih: Jiří Štajnar, scénář a režie: Pavel Brynych 

Cestovní zpráva z lodi Gruzia aneb Není důležité zvítězit, ale vrátit se 

- rok výroby 2005, 58 minut (57:45), barevný, 4:3, scénář a režie: Karel Hynie a Pavel Taussig, kamera: Jiří 

Šotola, Josef Nekvasil 

Jan Bobrovský, trenér 

- rok výroby 2005, 15 minut (14:59), barevný, 16:9, kamera: Jiří Kovář, scénář a režie: Pavel Jandourek 

Chuchelské proměny  
- rok výroby 2006, 30 minut (30:10), barevný, 4:3, scénář: Petr Feldstein, Karel Jonák, kamera: Pavel 

Brynych, Vratislav Damborský, Filip Havelka, režie: Karel Jonák  

Kluk z Louky  
- rok výroby 2006, 51 minut (51:07), barevný, 4:3, hlavní kameraman: Michal Černý, režie: Vladimír 

Chrenovský  

Kruhy osudu Olgy Fikotové-Connolly 
- rok výroby 2006, 56 minut (56:01), barevný, 4:3, kamera: Jiří Šotola, Josef Nekvasil, Vlastimil Hamerník, 

scénář a režie: Pavel Taussig, Karel Hynie 

Jiří Vokněr  
- rok výroby 2006, 15 minut (15:01), barevný, 4:3, kamera: Vratislav Damborský, Martin Skyba, scénář a 

režie: Martin Skyba  

Hana Mašková  
- rok výroby 2006, 15 minut (15:00), barevný, 4:3, kamera: Petr Kment, scénář a režie: Miroslav Lešovský  

Ludmila Formanová  
- rok výroby 2006, 15 minut (15:00), barevný, 4:3, kamera: Vladimír Dousek, scénář a režie: Jan Žáček  

Josef Rakoncaj  
- rok výroby 2006, 15 minut (15:15), barevný, 4:3, kamera: Marek Diviš, scénář a režie: Aleš Kisil  

Ironman 2006 

- rok výroby 2006, 25 minut (24:55), barevný, 4:3, kamera: Pavel Křížek, režie: Karel Jonák 

Spoluhráči 
- rok výroby 2006, 57 minut (56:45), barevný, 4:3, kamera: Petr Jančárek, Petr Koblovský, Martin 

Schinabek, scénář a režie: Petr Jančárek 
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Stříbro proti všem 
- rok výroby 2006, 57 minut (56:51), barevný, 4:3, scénář: Robert Záruba, kamera: Pavel Brynych, Vratislav 

Damborský, režie: Karel Jonák 

Turínský svátek s pohádkovou tečkou 
- rok výroby 2006, 87 minut (86:50), barevný, 4:3, režie: Vladimír Drbohlav, Patrik Fischer 

2007 

Česko svět nedobylo 

- rok výroby 2006, 72 minut (72:09), barevný, 4:3, režie: Charilaos Karadžos 

Mount Everest – branky, body, vteřiny 8850 

- rok výroby 2006, 24 minut (23:33), barevný, 4:3, námět, scénář a dramaturgie: Jiří Rejman, kamera: Jiří 

Rejman, Stanislav Bartůšek, střih a režie: Petr Musil 

Královny bílého ticha 

- rok výroby 2007, 25 minut (24:30), barevný, 4:3, kamera: Jaroslav Jirásek, David Soeldner, režie: Patrik 

Fischer 

Olga po padesáti letech 

- rok výroby 2007, 25 minut (25:00), barevný, 4:3, scénář: Jan Žáček, kamera: Jan Heller, režie: Jan Žáček, 

Petr Feldstein 

Životní jubileum Dany Zátopkové 

- rok výroby 2007, 40 minut (40:00), barevný, 4:3, kamera: Petr Šanda, režie: Roman Vašíček 

České stopy k severnímu pólu 

- rok výroby 2007, 25 minut (24:40), barevný, 4:3, námět, scénář a kamera: Stanislav Bartůšek, režie: Karel 

Jonák 

Podruhé na K2  
- rok výroby 2007, 26 minut (25:35), barevný, 16:9, připravili: Miroslav Keteleš, Monika Horsáková, Silvie 

Kleková, Zdeněk Sovják, Jakub Fejgl, Milan Sýkora, Tomáš Krygel, Jiří Tyl, Jan Hrdý, Milan Bača, Jiří 

Blažek, Julie Hořínková, Richard Krajčo, Roman Langr, Kamil Bortel, Libor Uher  

Fotbal pro rozvoj  
- rok výroby 2007, 25 minut (24:46), barevný, 4:3, scénář a kamera: Petra Ležáková, režie: Petra Ležáková, 

Tomáš Brabenec  

O co tančil Ondrej Nepela  
- rok výroby 2007, 52 minut (52:00), barevný, 4:3, režie: Kamila Vondrová, hlavní kameraman: Josef 

Nekvasil  

Olga Fikotová  
- rok výroby 2007, 15 minut (15:09), barevný, 4:3, kamera: Milan Hodek, scénář a režie: Jan Žáček  

Jaroslav Skobla  
- rok výroby 2007, 15 minut (14:35), barevný, 4:3, scénář a režie: Jan Žáček, kamera: Vladimír Dousek  

Stanislav Jungwirth  
- rok výroby 2007, 15 minut (15:01), barevný, 4:3, kamera: Josef Nekvasil, scénář a režie: Martin Skyba  

Dolomitenmann 2007 

- rok výroby 2007, 11 minut (11:23), barevný, 4:3, pořad připravili: Ivan Mejtský, Martin Kráčalík, Karel 

Vosol, Milan Holeček, Dáša Tvrdíková, Petr Holeček 

Havajský Ironman 2007 

- rok výroby 2007, 12 minut (11:58), barevný, 4:3, kamera: Pavel Křížek, režie: Karel Jonák 

Olympiáda, über alles 

- rok výroby 2007, 26 minut (26:11), barevný, 4:3, scénář, kamera a režie: David Čálek 

2008 

Sólo přes Atlantik 

- rok výroby 2008, 40 minut (39:52), barevný, 4:3, kamera: Jaroslav Bouček, scénář a režie: Václav Žmolík 

Stoleté harrachovské jubileum 

- rok výroby 2008, 14 minut (13:45), barevný, 4:3, připravili: Petr Feldstein, Zdeněk Novotný, Václav 

Vaněček, Miloš Málek, Pavel Křížek, Dana Svobodová, Ivan Stehlík 

Nebe, peklo, ráj - železná Havaj 

- rok výroby 2008, 30 minut (30:02), barevný, 16:9, pořad připravili: Stanislav Bartůšek, Marek Němec, 

Pavel Křížek ml., Kamila Šlaisová a Karel Jonák 

Milujeme hokej 

- rok výroby 2008, 54 minut (53:38), barevný, 16:9, námět a scénář: Robert Záruba, kamera: Jaroslav Jirásek, 

režie: Charilaos Karadžos 
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Slavné olympijské osmičky – celkem 7 dílů 

Medaile ze Svatého Mořice 

- rok výroby 2008, 30 minut (30:10), barevný, 16:9, scénář: Petr Feldstein, kamera: Petr Šanda, režie: Ivan 

Stehlík 

První bílé zlato 

- rok výroby 2008, 26 minut (26:05), barevný, 16:9, scénář: Petr Feldstein, kamera: Ladislav Tax, režie: Ivan 

Stehlík 

V zemi vycházejícího zlata 

- rok výroby 2008, 26 minut (26:00), barevný, 16:9, scénář: Petr Feldstein, kamera: Petr Šanda, režie: Ivan 

Stehlík 

Hry šermířů a sokolů 

- rok výroby 2008, 26 minut (25:28), barevný, 16:9, scénář: Petr Feldstein, kamera: Petr Šanda, režie: Ivan 

Stehlík 

Podruhé v Londýně 

- rok výroby 2008, 26 minut (25:37), barevný, 16:9, scénář: Petr Feldstein, kamera: Petr Šanda, režie: Ivan 

Stehlík 

Mexická rapsodie 

 - rok výroby 2008, 26 minut (25:44), barevný, 16:9, scénář: Petr Feldstein, kamera: Pavel Brynych, 

režie: Ivan Stehlík 

 Slunce i mraky nad Soulem 

 - rok výroby 2008, 26 minut (25:51), barevný, 16:9, scénář: Petr Feldstein, kamera: Petr Šanda, 

Vratislav Damborský, režie: Ivan Stehlík 

Sen o nejtěžší hoře světa 

- rok výroby 2008, 57 minut (57:25), barevný, 16:9, námět a scénář: Martin Strouhal, Josef Albrecht, kamera: 

Jiří Berka, režie: Petra Všelichová 

Vrcholy Leopolda Sulovského 

- rok výroby 2008, 25 minut (25:04), barevný, 4:3, námět a scénář: Martin Strouhal, Josef Albrecht, kamera a 

režie: Martin Strouhal 

Cesta k vítězství  
- rok výroby 2008, celkem 24 dílů, barevný, 4:3, scénář a režie: Josef Harvan, kamera: Jan Vaniš, Vlastimil 

Hamerník, Daniel Harvan,  

Dhaulagiri a Makalu jednou ranou  
- rok výroby 2008, 30 minut (30:05), barevný, 16:9, scénář: Darina Vymětalíková, kamera: Radek Jaroš, Petr 

Šanda, režie: Karel Jonák 

Helena Fibingerová  
- rok výroby 2008, 15 minut (14:52), barevný, 4:3, kamera: Vratislav Damborský, scénář a režie: Otakar 

Kosek  

Milena Duchková  
- rok výroby 2008, 15 minut (15:09), barevný, 4:3, kamera: Vratislav Damborský, Vít Pražan, scénář a režie: 

Otakar Kosek  

Gustav Bubník  
- rok výroby 2008, 15 minut (14:48), barevný, 4:3, kamera: Bohumír Bouček, scénář: Petr Feldstein, režie: 

Ivan Stehlík, šéfredaktor: Otakar Černý  

2009 

Kouzlo univerzitního basketbalu USA  

- rok výroby 2008, 41 minut (40:40), barevný, 16:9, scénář: Jakub Bažant, kamera: Ivan Bartoušek, režie: 

Hana Sládková 

Zlatem to nekončí 

- rok výroby 2009, 30 minut (30:00), barevný, 16:9, kamera a režie: Lenka Tichá 

Italská Baja 

- rok výroby 2009, 45 minut (45:10), barevný, 16:9, pořad připravili: Jiří Zíta, Ladislav Lála, Ivan Svoboda, 

Kristýna Faitlová, Marcela Kašparová, Martin Beňa, Vojtěch Kára 

Začalo to U Černého koně 

- rok výroby 2009, 40 minut (39:55), barevný, 4:3, námět a scénář: Petr Feldstein, kamera: Petr Šanda, režie: 

Ivan Stehlík 

Skimánie aneb Zpráva o Liberci 2009 

- rok výroby 2009, 58 minut (58:09), barevný, 16:9, režie: Zora Cejnková 

Reprezentace zbrojí na Dakar 

- rok výroby 2009, 60 minut (59:41), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 
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Dolomitenmann 2009 
- rok výroby 2009, 30 minut (29:54), barevný, 16:9, scénář: Tomáš Budka, kamera: Evžen Janoušek, střih a 

režie: Petr Musil 

Pan Veslař 

- rok výroby 2009, 16 minut (15:48), barevný, 16:9, námět: Pavel Čapek, kamera: Jaroslav Jirásek, režie: 

Charilaos Karadžos 

Cílové roviny Kateřiny Neumannové 

- rok výroby 2009, 53 minut (52:51), barevný, 16:9, námět a scénář: Jakub Bažant, kamera: Pavel Křížek ml, 

Filip Havelka, Petr Šanda, režie: Karel Jonák, premiéra 24. 12. 2009 na ČT 4 

Rozhoupaný svět Rudolfa Krautschneidera 

- rok výroby 2009, 26 minut (25:32), barevný, 16:9, námět a scénář: Kamila Šimková Broulová, Vladimír 

Šimek, kamera a režie: Vladimír Šimek 

Ženy v boji 

- rok výroby 2009, 25 minut (25:29), barevný, 16:9, námět: Eva Hradilová, scénář: Eva Hradilová, Tereza 

Tara, kamera: Braňo Pažitka, režie: Tereza Tara 

Dobrodružství ve vlnách 

- rok výroby 2009, 20 minut (20:02), barevný, 16:9, režie: Lenka Tichá 

V divokých peřejích Colorada 

- rok výroby 2009, 30 minut (29:44), barevný, 16:9, scénář, kamera a režie: Marek Hýža 

Berlínu vládl Bolt 

- rok výroby 2009, 90 minut (90:01), barevný, 16:9, režie: Miroslav Hajný 

Ironmani ve stínu železné lady 

- rok výroby 2009, 31 minut (30:52), barevný, 16:9, scénář: Stanislav Bartůšek, kamera: Martin Chatt, režie: 

Karel Jonák 

Království prašanu 

- rok výroby 2009, 15 minut (14:32), barevný, 16:9, kamera: Jiří Hölzel, režie: Petr Musil 

Život jménem autokros 

- rok výroby 2009, 49 minut (49:00), barevný, 16:9, režie: Vojtěch Kára 

Brahmaputra  
- rok výroby 2009, 29 minut (28:55), barevný, 4:3, scénář a režie: Ladislav Moulis, kamera: Antonín 

Bělohlávek, Ladislav Moulis ml, Marian Hlavačka, Robert Kazík, Petr Novotný  

Dobrodružství zvané Dakar  
- rok výroby 2009, 27 minut (26:45), barevný, 16:9, scénář, kamera a režie: Jaroslav Jindra  

Dotknout se nebe  
- rok výroby 2009, 60 minut (59:20), barevný, 16:9, scénář: Alena Zárybnická, kamera: Marek Holeček, 

Martin Richter, režie: Karel Jonák  

Královna rychlých nožů  
- rok výroby 2009, 14 minut (14:00), barevný, 16:9, scénář a režie: Martin Dolenský, kamera: Antonín 

Chundela  

No. 9 Manaslu 8163 

- rok výroby 2009, 29 minut (29:20), barevný, scénář: Marek Kožušník, Petr Kašpar, režie: Petr Kašpar, 

kamera: Radek Jaroš 

2010 

Aljaška v prašanu 

- rok výroby 2010, 25 minut (25:12), barevný, 16:9, dramaturg: Jiří Hölzel, režie: Jakub Frey 

Bolt v Ostravě 

- rok výroby 2010, 22 minut (21:42), barevný, 16:9, redaktoři: Michal Dusík, Žaneta Peřinová, kamera: 

Tomáš Nikel, režie: Charilaos Karadžos 

Cesta do země dlouhého bílého oblaku 

- rok výroby 2010, 14 minut (14:02), barevný, 16:9, jména autorů neuvedena 

Lysá hora 

- rok výroby 2010, 58 minut (57:41), barevný, 16:9, námět: Jaromír Šlosar, režie: Petra Všelichová  

Dobyvatel sněhového trůnu 

- rok výroby 2010, 15 minut (14:55), barevný, 16:9, režie: Petr Musil 

Lehce…ultralehce! 

- rok výroby 2010, 26 minut (25:36), barevný, 16:9, režie: Karel Jonák 

Motorkáři zbrojí na Dakar 

- rok výroby 2010, 19 minut (19:06), barevný, 16:9, jména autorů neuvedena 
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Postavení mimo hru 

- rok výroby 2010, 57 minut, režie: Ivan Biel  

Na nádech s Martinem Štěpánkem 

- rok výroby 2007, 49 minut, barevný, 4:3, kamera a režie: Miroslav Hrdý 

Havajský Ironman 2010 

- rok výroby 2010, 24 minut (24:01), barevný, 16:9, námět a scénář: Stanislav Bartůšek, kamera: Pavel 

Křížek, režie: Jan Celner 

Osm poprvé 

- rok výroby 2010, 23 minut (23:30), barevný, 16:9, kamera: Radek Faltejsek, režie: Petr Musil 

Kouzlo volného terénu 

- rok výroby 2010, 15 minut (14:59), barevný, 16:9, spolupracovali: Zuzana Kalátová, Marek Němec, 

Miroslav Bretšmajdr, Tomáš Koucký, Tomáš Galásek, Robin Kaleta, Kamila Šlaisová, Petr Musil 

LIAZ stále na Dakaru 

- rok výroby 2010, 20 minut (19:49), barevný, 16:9, jména autorů neuvedena 

Arctic Circle Race 

- rok výroby 2010, 12 minut (11:17), barevný, 16:9, spolupracovali: Stanislav Bartůšek, Jiří Znamenáček, 

Kateřina Boušová, Jan Lamač, Kamila Šlaisová, Petr Zámyslický 

Lordové Temže 

- rok výroby 2010, 16 minut (15:29), barevný, 16:9, bez uvedení jména autorů 

Nebeský rock 'n' roll 

- rok výroby 2010, 60 minut (60:10), barevný, 16:9, námět a scénář: Jiří Hölzel, kamera: Jakub Kolář, střih a 

režie: Karel Jonák 

S hlavou v oblacích 

- rok výroby 2010, 20 minut (20:10), barevný, 16:9, pořad připravili: Jiří Hölzel, Debora Vaňková, Jiří 

Čermák, Peter Karpiš, Jakub Kolář, Martin Beňa, Karel Jonák 

Střídání stráží u Charouzů 

- rok výroby 2010, 30 minut (30:00), barevný, 16:9, bez uvedení jména autorů 

Zaplaťpánbůh za fotbal 

- rok výroby 2009, 40 minut (39:40), barevný, 16:9, scénář: Petr Feldstein, kamera: Petr Šanda, režie: Ivan 

Stehlík, 

Nisan Titan Desert 2010 

- rok výroby 2010, 30 minut (30:16), barevný, 16:9, spolupracovali: Jiří Rejman, Jan Hrubeš, Martin 

Kráčalík, Martina Jirásková, Tomasz Nastaj, Jiřina Levá, Marek Němec, Filip Louma, Pavel Forman, Petr 

Musil  

Na jeden nádech do hlubin 

- rok výroby 2010, 20 minut (19:51), barevný, 16:9, kamera a režie: Roman Ondrůj 

Cesta meče 

- rok výroby 2010, 33 minut (32:34), barevný, 16:9, spolupracovali: Martin Kožušník, Petr Gloznek, Jiří 

Bura, František Rampa 

Fenomén Nordic walking 

- rok výroby 2010, 20 minut (19:52), barevný, 16:9, pořad připravili: Pavel Čapek, Daniel Tichý, Jaroslav 

Jirásek, Jarmila Morávková, Miroslav Bretšnajdr, Marek Schromm, Tomáš Tejchman, Pavel Stejskal, 

Michaela Říčánková, Jiří Pícha, Michal Beran, Jiří Suchánek 

T…jako tým! 

- rok výroby 2010, 58 minut (58:00), barevný, 16:9, kamera: Martin Chatt, Jan Matouš, scénář, režie: Jiří 

Kalemba 

V souhvězdí draka 

- rok výroby 2010, 29 minut (28:55), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Dolomitenmann 2010 

- rok výroby 2010, 30 minut (30:15), barevný, 16:9, reportér: Viktor Tamayo, kamera: Martin Kráčalík, 

Evžen Janoušek, režie: Petr Musil 

Český basketbalový sen 

- rok výroby 2010, 25 minut (24:52), barevný, 16.9, námět: Jakub Bažant, scénář: Tomáš Budka, kamera: Jan 

Matouš, Martin Chatt, režie: Jiří Guryča 

Josef Macháček - dakarská legenda 

- rok výroby 2010, 20 minut (20:02), barevný, 16:9, bez uvedení jména autorů 

Fotbal v rytmu vuvuzel aneb premiérový šampionát na africkém kontinentu  
- rok výroby 2010, 95 minut (95:00), barevný, 16:9, scénář: Pavel Čapek, režie: Charilaos Karadžos 
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Gasherbrum Double - Jaroš a spol na G I. 
- rok výroby 2010, 28 minut (27:40), barevný, 16:9, kamera: Stanislav Bartůšek, Radek Jaroš, Petr Mašek, 

Libor Uher, scénář: Stanislav Bartůšek, režie: Karel Jonák 

Gasherbrum Double - Jaroš a spol na G II. 
- rok výroby 2010, 29 minut (29:20), barevný, 16:9, kamera: Stanislav Bartůšek, Radek Jaroš, Petr Mašek, 

Libor Uher, scénář: Stanislav Bartůšek, režie: Karel Jonák 

Tým na hraně  
- rok výroby 2010, 61 minut (61:05), barevný, 16:9, scénář: Robert Záruba, kamera: Pavel Brynych, Petr 

Šanda, režie: Karel Jonák 

Filip Jícha 2010 

- rok výroby 2010, 29 minut (29:04), barevný, 16:9, režie: Jiří Guryča 

2011 

Cesta za vítězstvím po 23 letech 

- rok výroby 2011, 60 minut (60:00), barevný, 16:9, námět a scénář: Petr Kubásek, režie: Petr Musil 

Dolomitenmann 2011 

- rok výroby 2011, 30 minut (29:43), barevný, 16:9, redaktor: Tomáš Budka, kamera: Michal Fencl, Martin 

Kráčalík, režie: Petr Musil 

Fenomén Hošek 

- rok výroby 2011, 61 minut (60:33) barevný, 16:9, scénář: Petr Krutský, kamera: Luboš Venelů, Tomáš 

Procházka, režie: Vojtěch Kára 

Chytnout nebe za kšandy 

- rok výroby 2011, 49 minut (49:16), barevný, 16:9, námět: Marek Holeček, kamera: Marek Holeček, Martin 

Richter, Jakub Kolář, režie: Karel Jonák 

Lyžování v Česku 

- rok výroby 2011, 25 minut (25:01), barevný, 16:9, pořad připravili: Pavel Čapek, Karel Jonák, Miroslav 

Bretšnajdr, Jaroslav Jirásek, Jan Kalenský 

Snow kajak cross 

- rok výroby 2011, 20 minut (19:53), barevný, 16:9, pořad připravili: Zuzana Kalátová, Jiří Znamenáček, Jan 

Lamač, Radek Faltejsek, Jaroslav Ptáčník, Vít Pražan, Kamila Šlaisová, Karel Jonák 

Mladí a vítězní 

- rok výroby 2011, 29 minut (28:50), barevný, 16:9, kamera: Michal Fencl, režie: Petr Zámyslický 

Motokrosař století 

- rok výroby 2011, 50 minut (50:15), barevný, 16:9, námět a scénář: Ivo Helikar, kamera: Luboš Venclů, 

Michal Hájek, režie: Štěpán Sluka 

MS v halovém pozemním hokeji 2011 Polsko 

- rok výroby 2011, 57 minut (57:15), barevný, 16:9, redaktor: Michal Dimitrov, kamera: Miroslav Bretšnajdr, 

režie:Jiří Guryča 

Prostě All Blacks! 

- rok výroby 2011, 90 minut (89:56), barevný, 16:9, redaktoři: David Kozohorský, Jiří Štěpán, režie: Filip 

Slezák 

Hledači větru 

- rok výroby 2011, 27 minut (26:44), barevný, 16:9, kamera: Jakub Fabian, Karel Kajfosz, Petr Kožušník, 

Dan Šumbera, scénář a režie: Dan Šumbera 

Hvězdné hry nad Pacifikem 

- rok výroby 2010, 105 minut (104:31), barevný, 16:9, scénář: Vladimír Drbohlav, režie: Miroslav Hajný 

X-Games Europe 2011 

- rok výroby 2011, 30 minut (29:40), barevný, 16:9, redaktor: Jakub Stařík, kamera: Martin Kráčalík, režie: 

Petr Musil 

Závrať jménem Dolomitenmann 2010 

- rok výroby 2010, 20 minut (19:43), barevný, 16:9, hlavní kamera: František Chmela, scénář a režie: Marian 

Schiebl 

Až na vrchol  
- rok výroby 2011, 26 minut (25:58), barevný, 16:9, scénář: Alexandra Vebrová, Šárka Volemanová, kamera: 

Josef Nekvasil, režie: Jaroslav Hovorka  

Bronzové halušky  
- rok výroby 2011, 65 minut (64:17), barevný, 16:9 scénář: Robert Záruba, kamera: Pavel Křížek ml., Tomáš 

Panchártek, režie: Jan Celner  
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Tajemství Gutha-Jarkovského 

- rok výroby 2011, 26 minut (26:10), barevný, 16:9, námět a scénář: Petr Feldstein, kamera: Petr Šanda, 

režie: Ivan Stehlík 

Třináct životů Dukly 

- rok výroby 2011, 54 minut (53:55), barevný, 16:9, scénář: David Lukšů, kamera: Pavel Brynych, režie: 

Charilaos Karadžos 

Prostějovské jubileum 

- rok výroby 2011, 15 minut (15:02), barevný, 16:9, pořad připravili: Lubomír Vičar, Petr Šváb, Jaroslav 

Kříž, Ondřej Tomek 

Red Bull X-Alps 2011 

- rok výroby 2011, 30 minut (29:44), barevný, 16:9, námět a scénář: Jiří Hölzel, kamera: Jiří Hölzel, Martin 

Kráčalík, režie: Jan Celner 

Rváči – Rallye Dakar 2011 

- rok výroby 2011, 56 minut (56:06), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Rychlí Češi v Dolomitech 

- rok výroby 2011, 20 minut (20:26), barevný, 16:9, kamera: František Chmela, scénář a režie: Marian 

Schiebl 

Řeka divokých koní 

- rok výroby 2011, 25 minut (25:03), barevný, 16:9, kamera: Michal Šeďo, Tomáš Kusýn, Vladimír Bína, 

scénář, střih a režie: Marek Hýža 

Velké jubileum 

- rok výroby 2011, 40 minut (39:53), barevný, 16:9, pořad připravili: David Lukšů, Michal Dusík, Theodor 

Mojžíš, Vladimír Drbohlav, režie: Charilaos Karadžos 

Volá Londýn 

- rok výroby 2011, 10 minut (9:55), barevný, 16:9, scénář, kamera, režie: Tomáš Budka 

Těžká pohoda 

- rok výroby 2011, 25 minut (25:26), barevný, 16:9, redaktor: Petr Dušek, kamera: Jiří Bašta, Miroslav 

Bretšnajdr, Lumír Kroužecký, režie: Petr Zámyslický 

Go! 

- rok výroby 2011, 26 minut (26:11), barevný, 16:9, kamera: Ladislav Moulis ml., Jiří Petr, námět, scénář a 

režie: Ladislav Moulis st. 

Juniorští šampioni po deseti letech  

Jan Výtisk  
- rok výroby 2011, 9 minut (9:17), barevný, jména autorů neuvedena, pouze dramaturg: Robert Záruba, 

vedoucí výroby: Barbora Kučerová  

Michal Sivek  
- rok výroby 2011, 12 minut (11:35), barevný, jména autorů neuvedena, pouze dramaturg: Robert Záruba, 

vedoucí výroby: Barbora Kučerová  

Zdeněk Šmíd  
- rok výroby 2011, 9 minut (9:25), barevný, jména autorů neuvedena, pouze dramaturg: Robert Záruba, 

vedoucí výroby: Barbora Kučerová  

Jaroslav Holík  
- rok výroby 2011, 7 minut (7:22), barevný, jména autorů neuvedena, pouze dramaturg: Robert Záruba, 

vedoucí výroby: Pavel Forman  

Tour de Labe Handicap 2010  
- rok výroby 2011, 30 minut (30:10), barevný, 16:9, námět: Jan Ritter, kamera: Jan Školník, Martin Konečný, 

Libor Kozák, Jiří Vetešník, Karel John, režie: Silvie Dymáková 

Zrušíme tělocvik 

- rok výroby 2011, 25 minut (25:11), barevný, 16:9, kamera: Karel Kajfosz, námět a režie: Marek Hýža  

Železní šampioni – Havaj 2011 

- rok výroby 2011, 26 minut (25:43), barevný, 16:9, námět a scénář: Stanislav Bartůšek, kamera: Martin 

Chatt, režie: Karel Jonák  

2012 

Basket za zdmi Alcatrazu 

- rok výroby 2012, 23 minut (22:37), barevný, 16:9, scénář: Jiří Kalemba, kamera: Jan Matouše, režie: Jiří 

Kalemba a Filip Slezák 

Cesta za obhajobou fedcupového titulu 

- rok výroby 2012, 20 minut (19:55), barevný, 16:9, pořad připravili: Jiří Dorazil, Radomír Gayer, Jitka 

Vavřichová, Roman Růžička, Kateřina Burešová, Petr Kafka, Dušan Volejník, Jaroslav Kříž, Petr Kubásek 
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Čtvrt století Dolomitenmannu 

- rok výroby 2012, 30 minut (30:01), barevný, 16:9, kamera: Martin Kráčalík, Evžen Janoušek, režie: Jan 

Celner 

Dolomitenmann 2012 – Legenda pokračuje 

- rok výroby 2012, 20 minut (20:03), barevný, 16:9, kamera: František Chmela, scénář a režie: Marian 

Schiebl 

Dostihy v Česku 

- rok výroby 2012, 14 minut (14:08), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

S plachetnicí kolem chorvatských ostrovů  

- rok výroby 2011, 42 minut (41:49), barevný, 16:9, kamera: Marie Plocková, Zdeněk Šarf, scénář a režie: 

Marie Plocková  

Expedice Keňa na kajaku 

- rok výroby 2012, 20 minut (19:57), barevný, 16:9, pořad připravili: Eva Chobolová, Pavel Srbecký, Tomáš 

Valent, Jiří Černohlávek, Petr Kafka, Jaroslav Kříž, Iva Gambová 

Fajna pilka aneb takové bylo EURO 2012 

- rok výroby 2012, 76 minut (75:32), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Ironman očima prostého ironmana 

- rok výroby 2012, 15 minut (15:16), barevný, 16:9, scénář, kamera, režie: Stanislav Bartůšek 

Jesenický tvrďák 2012 

- rok výroby 2012, 31 minut (30:56), barevný, 16:9, kamera: Karel Kajfosz, režie: Rostislav Šumbera 

Kde já se tady beru? 

- rok výroby 2012, 52 minut, barevný, 16:9, režie: Ivan Stehlík 

MS ve sportovním aerobiku 2012 

- rok výroby 2012, 25 minut (24:40), barevný, 16:9, redaktor: Hana Ježková, kamera: Jan Matouš, režie: Petr 

Zámyslický 

Olympijská Evropa 

- rok výroby 2012, 60 minut (59:56), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Olympijský úspěch po anglicku 

- rok výroby 2012, 140 minut (139:55), barevný, 16:9, scénář: Vladimír Drbohlav, režie: Petr Musil 

Pavel Verbíř č. 9 

- rok výroby 2011, 41 minut (40:51), barevný, 16:9, námět, scénář a režie: David Altner  

Promáčená výzva aneb kde mám tu řasenku 

- rok výroby 2012, 40 minut (39:57), barevný, 16:9, kamera: Lumír Kroužecký, Jan Malík, Petr Šanda, 

Tomáš Eder, režie: Jiří Guryča, dramaturg a komentář: Jakub Bažant 

Příliš drahý sport 

- rok výroby 2012, 26 minut (25:47), barevný, 16:9, námět: Marek Hýža, kamera: Karel Kajofsz, režie: 

Marek Hýža 

Regata na Jadranu 2012 

- rok výroby 2012, 23 minut, barevný, 16:9, režie: Marie Plocková 

Roxy snow pro 2012 

- rok výroby 2012, 20 minut (20:30), barevný, 16:9, redaktor: Jakub Stařík, kamera: Martin Kráčalík, režie: 

Tereza Dondová 

Sám ve vlnách 

- rok výroby 2012, 51 minut (50:53), barevný, 16:9, námět, scénář a režie: Dan Šumbera 

Svátek raftingu v Česku 

- rok výroby 2012, 60 minut (59:47), barevný, 16:9, kamera: Miroslav Bretšnajdr, Zdeněk Holub, Tomáš 

Panchártek, David Plešner, Ladislav Tax, hlavní kameraman: Jaroslav Jirásek, režie: Filip Slezák 

Tajemství akrobatického rock and rollu 

- rok výroby 2012, 58 minut (57:59), barevný, 16:9, scénář a režie: Markéta Andrštová, kamera: Marek 

Kořínek, Alexandr Vojta, Josef Psohlavec, Martin Dosoudil 

Tři týdny v kaňonu 

- rok výroby 2012, 37 minut (37:19), barevný, 16:9, scénář, kamera, režie: Marek Hýža 

V rytmu Quickstepu 

- rok výroby 2012, 29 minut (29:03), barevný, 16:9, scénář: Tomáš Jílek, kamera: Pavel Křížek ml., Jan 

Matouš, Petr Šanda, režie: Petr Musil 
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Zdeněk Nehoda „60“ 

- rok výroby 2012, 24 minut (24:01), barevný, 16:9, námět a scénář: Jaromír Bosák, kamera: Jaroslav Jirásek, 

Jaroslav Ptáčník 

Zlato pro Elišku 

- rok výroby 2012, 52 minut, barevný, 16:9, režie: Miroslav Kačor 

Zlatý Ježek aneb paralympijské hry v Londýně 

- rok výroby 2012, 40 minut (39:53), barevný, 16:9, kamera: Jan Matouš, režie: Petr Zámyslický 

2012: Podzim šampiónů   
- rok výroby 2012, 58 minut (58:00), barevné, 16:9, kamera: Petr Šanda, Pavel Brynych, scénář a režie: Karel 

Jonák  

Branky, body, Vietnam  
- rok výroby 2012, 26 minut (25:36), barevný, 4:3, kamera, scénář a režie: Martin Pátek  

České sportovní hvězdy  
- rok výroby 2012, barevný, 16:9, jména autorů neuvedena   

 - Kateřina Emmons - 14 minut (13:42)  

 - Ondřej Synek - 15 minut (14:50)  

 - Miroslava Knapková - 14 minut (13:37) 

Hrdinové pod maskou 
- rok výroby 2012, 75 minut (74:50), barevný, 16:9, scénář: Robert Záruba, kamera: Pavel Křížek ml, Jan 

Matouš, režie: Jan Celner 

Juniorští šampioni   

Radim Vrbata  
- rok výroby 2012, 10 minut (9:51), barevný,  scénář: Hana Ježková, režie: Filip Slezák  

Tomáš Plekanec  
- rok výroby 2012, 10 minut (10:05), barevný, scénář: Hana Ježková, režie: Filip Slezák   

Milan Kraft  
- rok výroby 2012, 10 minut (9:50), barevný, scénář: Hana Ježková, režie: Filip Slezák   

Petr Svoboda  
- rok výroby 2012, 10 minut (9:47), barevný, scénář: Hana Ježková, režie: Filip Slezák  

2013 

Biatlonový svět v srdci Vysočiny 

- rok výroby 2013, 60 minut (59:56), barevný, 16:9, pořad připravili: Petr Kroča, Jitka Vavřichová, Jan 

Štambera, Petr Kafka, Dušan Volejník, Jaroslav Kříž, Barbora Černošková, Petr Kubásek 

Boj o trůn 

- rok výroby 2013, 52 minut (51:30), barevný, 16:9, scénář a režie: Milan Šíma, kamera: Jan Horáček, David 

Šachl, Jan Šibík, Milan Šíma 

Bruncvíkovo anglické veslo 

- rok výroby 2013, 10 minut (10:09), barevný, 16:9, kamera: Jan Matouš, režie: Petr Musil 

Cape Epic 2013 

- rok výroby 2013, 52 minut (52:18), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Craft 1000 Miles Adventure 2012 

- rok výroby 2013, 17 minut (16:58), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Craft 1000 Miles Adventure 2013 

- rok výroby 2013, 35 minut (35:00), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Dolomitenmann 2013 

- rok výroby 2013, 26 minut (26:06), barevný, 16:9, kamera: Evžen Janoušek, Martin Kráčalík, režie: David 

Šíma 

Havajská Xterra – MS v terénním triatlonu 2012 

- rok výroby 2012, 30 minut (29:29), barevný, 16:9, scénář: Stanislav Bartůšek, kamera: Pavel Křížek, režie: 

Karel Jonák 

Jak se dělá Kunratická 

- rok výroby 2013, 20 minut (19:33), barevný, 16:9, kamera: Martin Chatt, Petr Kocián, Jiří Pešout, Vít 

Pražan, Tomáš Sadílek, režie: Tomáš Klement 

Jan Veselý, třetí Čech v NBA 

- rok výroby 2013, 10 minut (9:50), barevný, 16:9, pořad připravili: Petr Neček, Tomáš Valent, Karel 

Peřinka, Martin Boubín, Jaroslav Kříž 

Jaromír Jágr: stále na vrcholu 

- rok výroby 2012, 52 minut (51:34), barevný, 16:9, scénář, kamera a režie: Milan Šíma 
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Lev na cestě do druhé sezony KHL 

- rok výroby 2013, 10 minut (9:56), barevný, 16:9, kamera: Pavel Křížek ml., režie: Jiří Storož 

Libor Podmol mezi nebem a zemí 

- rok výroby 2013, 15 minut (14:40), barevný, 16:9, redaktor: Jiří Zíta, kamera: Luboš Venclů, režie: Vojtěch 

Kára 

Loučení Hany Horákové 

- rok výroby 2013, 24 minut (23:59), barevný, 16:9, kamera: Tomáš Hanzal, Petr Kocián, režie: Tomáš 

Budka 

Moskevská fontána pro Zuzanu 

- rok výroby 2013, 71 minut (71:20), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

MS horských kol v Jihoafrické republice 2013 

- rok výroby 2013, 27 minut (27:18), barevný, 16:9, kamera a střih: Tomáš Lachman, režie: Tomáš Lachman 

MS ve vodním slalomu v Praze 

- rok výroby 2013, 60 minut (59:50), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Na Bělehrad! aneb návrat poháru 

- rok výroby 2013, 22 minut (21:41), barevný, 16:9, námět a scénář: Tomáš Budka, kamera: Jaroslav Jirásek, 

Michal Chládek, režie: Filip Slezák 

Na vlnách Colorada 

- rok výroby 2013, 20 minut (20:06), barevný, 16:9, pořad připravili: Michal Chládek, Jan Štambera, Jan 

Kluka, Tomáš Valent, Milan Klíma, Petr Kafka, Jan Vařeka 

Ostrov tenisu 

- rok výroby 2013, 44 minut, barevný, 16:9, režie: J. Škopková 

Red Bull X-Alps 2013 

- rok výroby 2013, 29 minut (28:57), barevný, 16:9, námět a scénář: Jiří Hölzel, kamera: Jiří Hölzel, Martin 

Kráčalík, režie: Jiří Hölzel 

Sparta – terč s velkým S 

- rok výroby 2013, 57 minut (57:09), barevný, 16:9, námět a scénář: David Lukšů, kamera: Pavel Brynych, 

režie: Filip Slezák 

Sto bitev o primátorský štít 

- rok výroby 2013, 58 minut (58:27), barevný, 16:9, námět a scénář: Petr Feldstein, kamera: Filip Havelka, 

Radomír Dufek, režie: Karel Jonák 

Tanec nad světovou sítí 

- rok výroby 2012, 39 minut (38:32), barevný, 16:9, kamera: Jan Malík, Petr Šanda, režie: Petr Musil 

Volání divočiny 

- rok výroby 2013, 15 minut (15:01), barevný, 16:9, námět, scénář a kamera: Stanislav Bartůšek, režie: Karel 

Jonák 

X-terra Hawaii 2013 

- rok výroby 2013, 20 minut (19:47), barevný, 16:9, scénář, kamera a režie: Stanislav Bartůšek 

Zuzana Hejnová - nejlepší atletka Evropy 2013 

- rok výroby 2013, 10 minut (10:00), barevný, 16:9, režie: Filip Slezák 

Hvězdy v záři Komety  
- rok výroby 2013, 54 minut (53:31), barevný i černobílý, 16:9, scénář: David Lukšů, kamera: Jan Kníže, 

režie: Charilaos Karadžos  

Valašská palica Lojza Havel 

- rok výroby 2013, 31 minut (30:37), barevný, 16:9, námět: Vojtěch Kára, scénář: Petr Krutský, kamera: 

Luboš Venclů, režie: Vojtěch Kára 

13. osmitisícovka Radka Jaroše 

- rok výroby 2013, 27 minut (26:58), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

2014 

A je to homerun! 

- rok výroby 2014, 35 minut (34:54), barevný, 16:9, kamera: Peter Beňa, režie: Jakub Stařík, David Šíma  

Basket jako cesta 

- rok výroby 2014, 20 minut (20:00), barevný, 16:9, scénář, kamera, režie: Martin Hoffmann 

Bílé hry nad Černým mořem 

- rok výroby 2014, 140 minut (139:58), barevný, 16:9, námět a scénář: Vladimír Drbohlav, střih a režie: Petr 

Musil 

Cesta ke slávě: Tomáš Hron 

- rok výroby 2014, 10 minut (10:00), barevný, 16:9, pořad připravili: Petr Kafka, Petr Neček, Petr Kroča, 

Tomáš Valent, Michal Chládek, Jan Vařeka 
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Český minigolf dobyl Evropu 

- rok výroby 2014, 13 minut (13:11), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Češi zpět ve Světové lize 

- rok výroby 2014, 30 minut (30:03), barevný, 16:9, pořad připravili: Petr Kafka, Jan Štambera, Roman 

Pavlík, Tomáš Valent, Ondřej Tomek 

Dolomitenmann 2014 

- rok výroby 2014, 30 minut, barevný, 16:9 

Generali Survival 2014 

- rok výroby 2014, 26 minut, barevný, 16:9 

Hrdinové z Dukly 

- rok výroby 2014, 29 minut (28:38), barevný, 16:9, námět a scénář: Jiří Kalemba, kamera: Tomáš 

Panchártek, Pavel Křížek ml., režie: Jiří Kalemba, Filip Slezák 

Hrdý na svůj klub 

- rok výroby 2014, 88 minut (87:41), barevný, 16:9, režie: Luděk Svoboda 

Ironmann 2014 Havaj 

- rok výroby 2014, 60 minut (60:02), barevný, 16:9, scénář, kamera a režie: Tomáš Budka a Stanislav 

Bartůšek 

Jan Kopecký – Cesta za snem 

- rok výroby 2014, 35 minut (35:15), barevný, 16:9, kamera: Luboš Venclů, režie: Petr Krutský, Miloš 

Pomahač 

Mílaři 

- rok výroby 2014, 54 minut (53:49), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

MS 2014 Nizozemsko 

- rok výroby 2014, 40 minut (39:55), barevný, 16:9, kamera: Martin Chatt, režie: Petr Musil 

Naše krev je Sparta 

- rok výroby 2014, 57 minut (56:45), barevný, 16:9, scénář a režie: Jana Škopková, kamera: Miroslav Šnábl, 

Tomáš Kobolka 

Od Bacílka k Jágrovi – 90 let kladenského hokeje 

- rok výroby 2014, 30 minut (30:28), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek ml., 

Aleš Toman, režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

Pohár pro všechny 

- rok výroby 2014, 37 minut (37:12), barevný, 16:9, námět: Marek Svačina, kamera: Martin Bubeník, Jan 

Kníže, Jan Medlík, Radomír Řezáč, Petr Šanda, režie: Tomáš Budka, Filip Slezák 

Poslední skříňka Viktora Ujčíka 

- rok výroby 2014, 15 minut (15:11), barevný, 16:9, scénář a režie: Iva Gambová, kamera: Michal Chládek, 

Tomáš Kristin 

Po stopách Jaroslava Juhana 

- rok výroby 2014, 16 minut, barevný, 16:9,  

Řádně dlouhý odpal 

- rok výroby 2013, 20 minut (20:10), barevný, 16:9, scénář: Jakub Stařík, kamera: Peter Beňa, režie: Jiří 

Storož 

Sama proti času 

- rok výroby 2014, 82 minut (81:34), barevný, 16:9, námět a scénář: Pavel Hlavatý, David Bonaventura, 

kamera: Pavel Hlavatý, režie: David Bonaventura 

Snow way – 20 let na snowboardu s Martinem Černíkem 

- rok výroby 2014, 40 minut (39:41), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Tour mého života 

- rok výroby 2013, 37 minut (37:10), barevný, 16:9, scénář, kamera, režie: Ondřej Smrž 

Tři životy Karla Guta 

- rok výroby 2014, 11 minut (10:31), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Jan Matouš, 

režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

Josef Maleček 

- rok výroby 2014, 8 minut (7:50), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, režie: 

Otakar Černý, Filip Slezák 

Fakír 

- rok výroby 2014, 9 minut (8:35), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Jiří Dorazil, režie: 

Jan Celner, Otakar Černý 
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Smolíček pacholíček 

- rok výroby 2014, 8 minut (7:55), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Martin Chládek, 

Pavel Křížek, režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

František Plánička 

- rok výroby 2014, 9 minut (8:38), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, režie: 

Otakar Černý, Filip Slezák 

Oldřich Nejedlý 

- rok výroby 2014, 9 minut (8:43), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, režie: 

Otakar Černý, Filip Slezák 

Rudolf Kučera 

- rok výroby 2014, 10 minut (10:05), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Jan Malík, režie: 

Otakar Černý, Filip Slezák 

Svatopluk Pluskal 

- rok výroby 2014, 10 minut (9:48), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, 

režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

Andrej Kvašňák 

- rok výroby 2014, 9 minut (8:37), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, režie: 

Otakar Černý, Filip Slezák 

Václav Mašek 

- rok výroby 2014, 10 minut (9:38), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, 

režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

František Veselý 

- rok výroby 2014, 9 minut (9:19), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, režie: 

Otakar Černý, Filip Slezák 

Stříbrný tým z Chile 

- rok výroby 2014, 10 minut (9:37), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, 

režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

Zlatý tým z ME 1976 

- rok výroby 2014, 9 minut (8:15), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, režie: 

Otakar Černý, Filip Slezák 

Tomáš Pospíchal 

- rok výroby 2014, 10 minut (10:14), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, 

režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

Ladislav Novák 

- rok výroby 2014, 10 minut (9:52), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, 

režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

František Plass 

- rok výroby 2014, 10 minut (10:19), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Radek Faltejsek, 

Jan Matouš, režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

Autokrosová legenda Bohumil Křesťan 

- rok výroby 2014, 30 minut (29:58), barevný, 16:9, kamera: Luboš Venclů, scénář: Petr Krutský, režie: 

Vojtěch Kára 

White Line 

- rok výroby 2013, 57 minut, barevný, 16:9 

Zlatá výzva 

- rok výroby 2014, 30 minut (30:06), barevný, 16:9, kamera: Martin Chatt, Jan Matouš, režie: Jakub Stařík 

15 metrů nad zemí 

- rok výroby 2014, 60 minut (59:34), barevný, 16:9, námět a scénář: Jiří Hölzel a Jakub Kolář, kamera a 

režie: Jakub Kolář 

16. česká námořní rallye 

- rok výroby 2012, 15 minut (15:19), barevný, 16:9, kamera: Ivo Legner, Lukáš Stach, Radek Prudil, Jiří 

Žmolík, režie: Václav Žmolík 

130 let českého veslování 

- rok výroby 2014, 23 minut (23:03), barevný, 16:9, kamera: Jakub Kolář, Tomáš Panchártek, střih a režie: 

Jan Celner 

2015 

All Blacks znovu zlatí 

- rok výroby 2015, 101 minut (101:01), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 
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Alpy patří Čechům 

- rok výroby 2015, 26 minut (26:09), barevný, 16:9, režie: Petra Všelichová 

Atleti v srdci Evropy 

- rok výroby 2015, 60 minut (60:00), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Baseballové haiku 

- rok výroby 2015, 15 minut (14:53), barevný, 16:9, kamera: David Agner, režie: Petr Musil 

Basket jako cesta II. 

- rok výroby 2015, 20 minut (20:00), barevný, 16:9, scénář, kamera a režie: Martin Hoffmann 

Columbia Ultra Trail Du Mont Blanc 

- rok výroby 2015, 25 minut (25:00), barevný, 16:9, kamera: Martin Kráčalík, Jiří Hölzel, režie: Petr Musil, 

Jiří Hölzel 

České himálajské dobrodružství II. 

- rok výroby 2015, celkem 6 dílů, námět, scénář a režie: Martin Kratochvíl 

Česká stopa 

- rok výroby 2015, 52 minut (51:32), námět a scénář: Martin Kratochvíl, kamera: Martin Kratochvíl, 

Marek Holeček, Petr Záruba, režie: Martin Kratochvíl 

Osudová chyba 

 - rok výroby 2015, 52 minut (51:30), námět a scénář: Martin Kratochvíl, kamera: Martin 

Kratochvíl, Marek Holeček, Ján Mančuška, režie: Martin Kratochvíl   

Za hranice možností 

 - rok výroby 2015, 52 minut (51:59), námět a scénář: Martin Kratochvíl, kamera: Martin 

Kratochvíl, Marek Holeček, režie: Martin Kratochvíl  

Hora zabiják 

 - rok výroby 2015, 52 minut (51:50), námět a scénář: Martin Kratochvíl, kamera: Martin 

Kratochvíl, Leopold Sulovský, Pavel Bém, Radek Jaroš, režie: Martin Kratochvíl 

Koruna Himálaje 

 - rok výroby 2015, 52 minut (51:36), námět a scénář: Martin Kratochvíl, kamera: Martin 

Kratochvíl, Radek Jaroš, režie: Martin Kratochvíl 

Poutníci 
 - rok výroby 2015, 52 minut (51:30), námět a scénář: Martin Kratochvíl, kamera: Martin 

Kratochvíl, Josef Šimůnek, režie: Martin Kratochvíl 

Češi ve světové lize 

- rok výroby 2015, 30 minut (30:00), barevný, 16:9, pořad připravili: Jan Štambera, Jiří Slanina, Ondřej 

Tomek, Petr Kafka 

Čeští indiáni dobyli Ameriku 

- rok výroby 2015, 63 minut, barevný, 16:9 

Člověk bez hranic Vladimír Pácl 

- rok výroby 2015, 15 minut (15:24), barevný, 16:9, námět: Josef Zavřel, kamera: Petr Kocián, režie: 

Miroslav Langer, Filip Slezák 

Deníky bláznů 

- rok výroby 2015, 50 minut (50:00), barevný, 16:9, námět: Jan Kopka, scénář: Jaroslav Jindra, kamera a 

režie: Jaroslav Jindra 

Dvě minuty mého života 

- rok výroby 2015, 49 minut (48:34), barevný, 16:9, scénář: Antonín Strach, kamera: Filip Havelka, Jan 

Malík, Tomáš Hanzel, hlavní kameraman: Jakub Kolář, režie: Karel Jonák 

Havajský cejch – Ironman 

- rok výroby 2015, 27 minut (26:48), barevný, 16:9, kamera: Stanislav Bartůšek, Kamil Jáša, režie: Stanislav 

Bartůšek 

Hokejový turnaj Quebec 

- rok výroby 2015, 10 minut (9:56), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Atlet Evžen Rošický 

- rok výroby 2015, 14 minut (14:18), barevný, 16:9, námět a scénář: Miroslav Langer, kamera: Zdeněk 

Holub, Martin Chatt, Tomáš Hanzel, režie: Miroslav Langer, Filip Slezák 

Atlet Oskar Hekš 

- rok výroby 2015, 15 minut (14:46), barevný, 16:9, námět a scénář: Miroslav Langer, kamera: Zdeněk 

Holub, Martin Chatt, Tomáš Hanzel, režie: Miroslav Langer, Filip Slezák 

Boxer Vilda Jakš 

- rok výroby 2015, 15 minut (15:17), barevný, 16:9, námět a scénář: Miroslav Langer, kamera: Zdeněk 

Holub, Michal Chládek, režie: Miroslav Langer, Filip Slezák 
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Fotbalista František Kloz 

- rok výroby 2015, 13 minut (13:11), barevný, 16:9, námět a scénář: Miroslav Langer, kamera: Zdeněk 

Holub, Martin Chatt, režie: Miroslav Langer, Filip Slezák 

Gymnasta Jan Gajdoš 

- rok výroby 2015, 15 minut (14:44), barevný, 16:9, námět a scénář: Miroslav Langer, kamera: Zdeněk 

Holub, Michal Chládek, režie: Miroslav Langer, Filip Slezák 

Letec Josef Hubáček 

- rok výroby 2015, 17 minut (16:55), barevný, 16:9, námět a scénář: Miroslav Langer, kamera: Zdeněk 

Holub, Miroslav Hurt, režie: Miroslav Langer, Filip Slezák 

Jedno srdce, jeden tým 

- rok výroby 2015, 37 minut (36:49), barevný, 16:9, námět: Marek Svačina, scénář: Tomáš Budka, Marek 

Svačina, kamera: Michal Chládek, Petr Šanda, Jaroslav Jirásek, režie: Tomáš Budka, Filip Slezák 

Kdo neskáče, není Čech 

- rok výroby 2013, 280 minut (7x 40), námět: Juraj Šajmovič, Petra Verzichová, Beata Parkanová, kamera: 

Vidu Gunaratna, Edita Kainrathová, Martin Polčák, Jiří Studnička, Ladislav Moulis, Šimon Dvořáček, 

Tomáš Daliman, Aleš Němec, Vojtěch Vančura, režie: Juraj Šajmovič 

Mistr Václav Pech 

- rok výroby 2015, 16 minut (16:24), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Medailon vrchařského závodníka Otakara Krámského 

- rok výroby 2015, 10 minut (10:05), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

ME 2015 Nizozemsko 

- rok výroby 2015, 30 minut (29:30, barevný, 16:9, kamera: Martin Chatt, režie: Petr Musil 

MS 2015 Švýcarsko 

- rok výroby 2015, 45 minut (44:57), barevný, 16:9, kamera: Michal Fencl, režie: Petra Staňová 

Nebeský rokenrol v rytmu Martina Šonky 

- rok výroby 2015, 56 minut (56:18), barevný, 16:9, kamera: Jaroslav Jirásek, Daniel Tuček, střih a režie: 

Daniel Tuček 

Hokejový mušketýr Jan Palouš 

- rok výroby 2015, 10 minut (10:27), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, 

Radek Faltejsek, režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

Nehrající kapitán Josef Černý 

- rok výroby 2015, 9 minut (9:06), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, režie: 

Otakar Černý, Filip Slezák 

Obojživelníci 

- rok výroby 2015, 11 minut (11:08), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, 

režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

Pan fair play 

- rok výroby 2015, 12 minut (12:19), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Jan Matouš, 

režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

Hrál za Československo – Ján Starší 

- rok výroby 2015, 9 minut (8:40), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Radek Čermák, 

Tomáš Hanzel, režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

První mistři Evropy 

- rok výroby 2015, 8 minut (7:40), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, 

Radek Faltejsek, režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

Red Bull Dolomitenmann 2015 

 - rok výroby 2015, 31 minut, barevný, 16:9,  

Skromný velikán 

- rok výroby 2015, 35 minut (34:39), barevný, 16:9, barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: 

Martin Chatt, Pavel Křížek ml., režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

Tři trenéři 

- rok výroby 2015, 12 minut (12:04), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Zapomenutá legenda 

- rok výroby 2015, 10 minut (9:37), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Z Ďolíčku na kraj světa 

- rok výroby 2015, 73 minut (72:16), barevný, 16:9, režie: Karel Špátzal 

Zlatý návrat do Ptačího hnízda 

- rok výroby 2015, 91 minut (91:24), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena  

111 hodin 
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- rok výroby 2015, 40 minut (39:34), barevný, 16:9, námět a scénář: Tomáš Pchálek, kamera: David Brož, 

Jakub Varinský, Miloslav Doležal, Jiří Dědič, režie: Jakub Varinský, Tomáš Pchálek  

741 690 + 1 Jágr 

- rok výroby 2015, 52 minut (52:14), barevný, 16:9, scénář: Robert Záruba, režie: Jan Celner 

20 let autokrosu Vladislava Štětiny 

- rok výroby 2015, 16 minut (16:25), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

2016 

Sezóna za vodou 
- rok výroby 2016, celkem 6 dílů (269:27), barevný, 16:9, kamera: Michael Kaboš, Tomáš Stanek, scénář a 

režie: Jaroslav Vojtek 

Byl první – Jaroslav Jiřík 

- rok výroby 2015, 9 minut (9:21), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, režie: 

Otakar Černý, Filip Slezák 

Živel – Jozef Golonka 

- rok výroby 2016, 10 minut (9:39), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Radek Čermák, 

Tomáš Hanzel, režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

Dva světy Josefa Kaliny 

- rok výroby 2016, 10 minut (9:51), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, 

režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

Pavel Nedvěd a jeho osud 

- rok výroby 2016, 25 minut (25:07), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, 

režie: Otakar Černý 

Zapomenuté medaile 

- rok výroby 2016, 10 minut (9:48), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, 

režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

Legendy nestárnou 

- rok výroby 2016, 9 minut (8:52), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Vojtěch Hartman, 

režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

Viděno třemi 

- rok výroby 2016, 11 minut (10:34), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek ml., 

režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

Václav Fiřtík 

- rok výroby 2016, 10 minut (10:02), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek ml., 

Petr Slavík, režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

Fenomén ragby 

- rok výroby 2016, 21 minut, barevný, 16:9 

Hora bohů: Nevidět a zažít 

- rok výroby 2016, 13 minut (13:26), barevný, 16:9, pořad připravili: Karel Luft, Petr Hajn, Lukáš Stach, 

Milan Mareš, Jan Kolařík, Pavel Paseka, Vojtěch Ličko 

Hry skvělých rekordů a nenaplněných obav 

- rok výroby 2016, 177 minut (177:07), barevný, 16:9, námět a scénář: Vladimír Drbohlav, režie: David Šíma 

Basket jako cesta III. 

- rok výroby 2016, 20 minut (19:56), barevný, 16:9, scénář, kamera, režie: Martin Hoffmann 

Cesta vzhůru 

- rok výroby 2015, 99 minut (99:16), barevný, 16:9, scénář, kamera a režie: David Čálek 

České judo osmdesátileté 

- rok výroby 2016, 14 minut (14:22), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Klára, golf a olympiáda 

- rok výroby 2016, 13 minut (12:35), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

K Pacifiku přes Coast Mountains 

- rok výroby 2016, 26 minut (25:42), barevný, 16:9, námět a scénář: Ladislav Moulis, kamera: Antonín 

Bělohlávek, Ladislav Moulis, režie: Ladislav Moulis 

Jana Czeczinkarová 

- rok výroby 2016, 5 minut (5:24), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Jaroslav Kulhavý 

- rok výroby 2016, 6 minut (5:45), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Ondřej Cink 

- rok výroby 2016, 5 minut (5:07), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Maja Wloszczowska 
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- rok výroby 2016, 5 minut (4:31), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Nino Schurter 

- rok výroby 2016, 5 minut (4:57), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Kateřina Nash 

- rok výroby 2016, 5 minut (5:24), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Ironman 2016 - Příběh prostých železných mužů 

- rok výroby 2016, 28 minut (28:16), barevný, 16:9, kamera: Stanislav Bartůšek, Miroslav Bretšnajdr, Jiří 

Černohlávek, Aleš Toman, režie: Stanislav Bartůšek 

Medaile žalují 

- rok výroby 2016, 52 minut (52:10), barevný, 16:9, námět a scénář: Jiří Podlipný, kamera: Jiří Studnička, 

Ferdinand Mazurek, režie: Jiří Podlipný 

MS 2016 Česko 

- rok výroby 2016, 51 minut (50:53), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Jedeme v tom všichni! 

- rok výroby 2016, 40 minut (39:06), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Norseman 2016 

- rok výroby 2016, 25 minut (24:59), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Pálovy holky 

- rok výroby 2016, 34 minut (33:37), barevný, 16:9, námět: Marek Svačina, scénář: Tomáš Budka, kamera: 

Jan Červenka, Radek Faltejsek, Michal Chládek, Jan Malík, Ladislav Tax, režie: Tomáš Budka, Filip Slezák 

Red Bull Air Race 2016 - Rivalové 

- rok výroby 2016, 55 minut (55:27), barevný, 16:9, scénář: Daniel Tuček, Jiří Hölzel, kamera: Daniel Tuček, 

Jaroslav Jirásek, režie: Jiří Hölzel 

Red Bull Dolomitenmann 2016 

- rok výroby 2016, 29 minut, barevný, 16:9, kamera: Radek Dufek, Martin Kráčalík, režie: Jakub Stařík, Filip 

Slezák 

Se lvíčkem v srdci 

- rok výroby 2016, 56 minut (56:20), barevný, 16:9, scénář a režie: Jana Škopková, kamera: Miroslav Šnábl 

Skate of mind II 

- rok výroby 2016, 15 minut (15:00), barevný, 16:9, režie: Martin Štembera 

Věčná Slavia 

- rok výroby 2015, 57 minut (56:47), barevný, 16:9, scénář a režie: Jana Škopková, kamera: Tomáš Kobolka, 

Miroslav Šnábl 

Zátopek 

- rok výroby 2016, 52 minut (51:35), barevný, 16:9, scénář: David Ondříček, Tomáš Klímek, kamera: Jan 

Šuster, Marek Dvořák, režie: David Ondříček 

Zlatý muž z Ria 

- rok výroby 2016, 72 minut (72:00), barevný, 16:9, režie: Adolf Zika 

Winterman 2016 

- rok výroby 2016, 19 minut (18:40), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

2017 

Běchovice 2017 

- rok výroby 2017, 21 minut (20:31), barevný, 16:9, kamera: Martin Bubeník, Zdeněk Holub, Jan Malík, 

David Plešner, Zdeněk Úlehla, režie: Filip Slezák 

Branky, body, zápočty 

- rok výroby 2017, 15 minut (15:10), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Climbing for everybody 

- rok výroby 2017, 6 minut (6:04), barevný, 16:9, kamera: Martin Grajciar 

Děti – budoucnost českého golfu 

- rok výroby 2017, 12 minut, barevný, 16:9 

Diagnóza mílař 

- rok výroby 2017, 57 minut (56:46), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Díky, Lukáši! 

- rok výroby 2017, 9 minut (9:28), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Havajský Everest 

- rok výroby 2017, 17 minut (16:35), barevný, 16:9, kamera: Petr Válek, režie: Stanislav Bartůšek 

Jan Koller – kariéra snů 

- rok výroby 2017, 24 minut (24:03), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, 

režie: Otakar Černý, Filip Slezák 
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Josef Váňa 65 

- rok výroby 2017, 17 minut (16:33), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, 

režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

Pan fair play 

- rok výroby 2017, 20 minut (19:31), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek st., 

Jan Matouš, režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

ME v raftingu 2017 Gruzie 

- rok výroby 2017, 16 minut (15:31), barevný, 16:9, pořad připravili: David Knebel, Matěj Jankovský, Milan 

Sýkora, Petr Gloznek, Daniel Šumbera, Petr Skýba 

ME 2017 Itálie 

- rok výroby 2017, 41 minut (40:331), barevný, 16:9, kamera: Martin Chatt, režie: Petr Musil 

MS v bezmotorovém létání 2017 

- rok výroby 2017, 29 minut, barevný, 16:9,  

MS v rybníkovém hokeji 2017 

- rok výroby 2017, 30 minut (29:59), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

MS 2017 Turecko 

- rok výroby 2017, 37 minut (37:02), barevný, 16:9, kamera: Jan Matouš, režie: Filip Slezák 

Život na kole – Pavel Vršecký 

- rok výroby 2017, 11 minut (11:06), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Jiří Dorazil, 

režie: Otakar Černý a Filip Slezák 

Padesátka po padesáté 

- rok výroby 2017, 96 minut (96:01), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek st., 

Pavel Křížek ml., režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

První Čech na La Solitaire Urgo Le Figaro 

- rok výroby 2017, 30 minut (30:02), barevný, 16:9, kamera: Jan Medlík, Milan Koláček, Zuzana Koláček, 

Eva Skořepová, režie: Tomáš Lachman 

Red Bull Dolomitenmann 2017 

- rok výroby 2017, 29 minut (28:57), barevný, 16:9, kamera: Radomír Dufek, Martin Kráčalík, režie: Tomáš 

Budka, Filip Slezák 

Red Bull X-Alps 2017 

- rok výroby 2017, 30 minut (29:50), barevný, 16:9, námět a scénář: Martin Hoffmann, kamera: Martin 

Hoffmann, Martin Kráčalík, režie: Martin Hoffmann 

Red Bull 2017 On Air 

- rok výroby 2017, 45 minut (45:15), barevný, 16:9, scénář: Jiří Hölzel, Daniel Tuček, kamera: Jaroslav 

Jirásek, Daniel Tuček, Miloš Červenka, režie: Jiří Hölzel 

Srdeční záležitosti Tomáše Vernera 

- rok výroby 2017, 15 minut (14:53), barevný, 16:9, scénář: Miroslav Langer, Tomáš Verner, kamera: Jan 

Malík, režie: Jan Celner 

Sto českých Ironmanů 

- rok výroby 2017, 29 minut (28:59), barevný, 16:9, kamera: Radek Faltejsek, Petr Válek, režie: Stanislav 

Bartůšek 

Štěpec 

- rok výroby 2015, 65 minut (64:48), barevný, 16:9, námět a scénář: Jana Škopková, kamera: Lubomír 

Stibůrek, Miroslav Šnábl, režie: Jana Škopková 

Titul pro kamaráda 

- rok výroby 2017, 26 minut (25:35), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Winterman 2017 

- rok výroby 2017, 20 minut (19:42), barevný, 16:9, střih, produkce, kamera: Ladislav Zeman 

GEN – Jiří Ježek 

- rok výroby 2017, 15 minut (14:51), barevný, 16:9, scénář, kamera a režie: Ján Sebechlebský 

GEN – Lukáš Bauer 

- rok výroby 2017, 15 minut (14:31), barevný, 16:9, kamera: Lukáš Hyksa, scénář a režie: Erika Hníková  

GEN – Martina Sáblíková 

- rok výroby 2017, 15 minut (15:11), barevný, 16:9, kamera: Michal Vojkuvka, scénář a režie: Igor Chaun 

2018 

Ester na druhou 

- rok výroby 2018, 45 minut (44:30), barevný, 16:9, kamera: Jaroslav Jirásek, Jan Malík, režie: Filip Slezák 

Challenge Prague 2018 

- rok výroby 2018, 25 minut (24:53), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 
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Havaj – 40 let triatlonu 

- rok výroby 2018, 35 minut (34:40), barevný, 16:9, kamera: Stanislav Bartůšek, Pavel Křížek, režie: Filip 

Slezák 

Surf a kite 

- rok výroby 2018, 15 minut (14:45), barevný, 16:9, kamera: Jan Svoboda, režie: David Eliáš, Karolína Kočí  

Paragliding 

- rok výroby 2018, 13 minut (13:21), barevný, 16:9, kamera: Jan Svoboda, režie: David Eliáš, Karolína Kočí 

Downhill 

- rok výroby 2018, 14 minut (13:44), barevný, 16:9, kamera: Jan Svoboda, režie: David Eliáš, Karolína Kočí  

Riverboarding 

- rok výroby 2018, 13 minut (13:04), barevný, 16:9, kamera: Jan Svoboda, režie: David Eliáš, Karolína Kočí  

La Manche tam a zpět 

- rok výroby 2018, 24 minut (24:13), barevný, 16:9, kamera a režie: Jakub Ščurkevič 

ME U23 Makedonie 

- rok výroby 2018, 31 minut (30:35), barevný, 16:9, pořad připravili: David Knebel, Stanislav Milión, Matěj 

Jankovský, Petr Gloznek, Milan Sýkora, David Urbášek, Petr Skýba 

ME v raftingu 2018 Slovensko 

- rok výroby 2018, 20 minut (19:58), barevný, 16:9, pořad připravili: David Knebel, Matěj Jankovský, Petr 

Gloznek, Milan Sýkora, David Urbášek, Petr Skýba 

Mise číslo 6 – Poprvé a naposledy 

- rok výroby 2018, 29 minut (28:54), barevný, 16:9, námět a scénář: Tomáš Budka, kamera: Martin Chatt, 

Petr Šanda, režie: Tomáš Budka, Filip Slezák 

MS v rybníkovém hokeji 2018 

- rok výroby 2018, 40 minut (40:00), barevný, 16:9, scénář: Matúš Kočiš, Gabriel Staroň, Jakub Majerčiak, 

Juraj Lovás, kamera: Jakub Majerčiak, Juraj Lovás, režie: Jakub Majerčiak, Juraj Lovás 

MS v nohejbalu 2018 Rumunsko 

- rok výroby 2018, 59 minut (59:29), barevný, 16:9, kamera: Jiří Černohlávek, režie: Martin Kozák 

MS v raftingu 2018 Argentina 

- rok výroby 2018, 30 minut (30:07), barevný, 16:9, pořad připravili: David Knebel, Matěj Jankovský, Petr 

Gloznek, Milan Sýkora, David Urbášek, Petr Skýba 

MS 2018 Švýcarsko 

- rok výroby 2018, 30 minut (30:27), barevný, 16:9, pořad připravili: David Knebel, Stanislav Milión, Matěj 

Jankovský, Petr Gloznek, Milan Sýkora, David Urbášek, Petr Skýba 

Pásky z Nagana 

- rok výroby 2018, 74 minut, barevný, 16:9, režie: Ondřej Hudeček 

Red Bull Air Race 2018 

- rok výroby 2018, 56 minut (56:19), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena 

Red Bull Dolomitenmann 2018 

- rok výroby 2018, 30 minut (30:14), barevný, 16:9, kamera: Radomír Dufek, Martin Kráčalík, režie: Jakub 

Stařík, Filip Slezák 

Red Bull Elements 

- rok výroby 2018, 25 minut (25:24), barevný, 16:9, námět a scénář: Martin Hoffmann, Martin Kráčalík, 

kamera: Radomír Dufek, Martin Kráčalík, střih a režie: Martin Hoffmann 

Taxis Gladiator Race 2018 

- rok výroby 2018, 19 minut (19:02), barevný, 16:9, kamera: Miroslav Bretšnajdr, Radek Faltejsek, Pavel 

Fučík, Jan Hušek, Jaroslav Ptáčník, Zdeněk Tripes, hlavní kameraman Petr Šanda, režie: Miroslav Hodek, 

David Šíma 

Když se řekne Závod míru 

- rok výroby 2018, 19 minut (19:05), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, 

režie: Otakar Černý a Filip Slezák 

Panenka 

- rok výroby 2018, 10 minut (9:35), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, 

režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

Pardubáci 

- rok výroby 2018, 16 minut (16:22), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek ml., 

režie: Otakar Černý, Filip Slezák 

Petr Novák - originál 

- rok výroby 2018, 8 minut (7:59), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek ml., 

režie: Otakar Černý, Filip Slezák 
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Tři zlaté prsteny Jaroslava Pouzara 

- rok výroby 2017, 8 minut (8:27), barevný, 16:9, námět a scénář: Otakar Černý, kamera: Pavel Křížek, režie: 

Otakar Černý, Filip Slezák 

Josef Černý 

- rok výroby 2018, 10 minut (9:59), barevný, 16:9, kamera: Jan Vlnas, Martin Šesták, Robert Portel, scénář, 

střih a režie: Matěj Pospíšil 

Pavel Vršecký 

- rok výroby 2018, 10 minut (9:53), barevný, 16:9, kamera: Jan Rendl, Martin Šesták, scénář, střih a režie: 

Matěj Pospíšil 

Milan Kužela 

- rok výroby 2018, 10 minut (10:00), barevný, 16:9, kamera: Martin Hnát, Lucia Pauer, scénář, střih a režie: 

Matěj Pospíšil 

Winterman 2018 

- rok výroby 2018, 24 minut (24:19), barevný, 16:9, kamera, střih a režie: Tomáš Kuchynka, Daniel Trýzna  

1000 Miles Adventure 2018 

- rok výroby 2018, 53 minut (52:55), barevný, 16:9, kamera: Martin Bastart, Ondřej Matouš, Michal Veselý, 

Lukáš Pavka 

111 hodin na Zemi 

- rok výroby 2018, 31 minut (30:52), barevný, 16:9, jména tvůrců neuvedena  

GEN – Dana Zátopková 

- rok výroby 2018, 15 minut (14:52), barevný, 16:9, scénář, kamera a režie: Martin Štoll 

GEN – Ondřej Synek 

- rok výroby 2018, 15 minut (14:36), barevný, 16:9, kamera: Ondřej Belice, Jakub Sommer, Tadeáš Mráz, 

scénář a režie: Jakub Sommer 

GEN – Petra Kvitová 

- rok výroby 2018, 15 minut (15:02), barevný, 16:9, kamera: Petr Koblovský, scénář a režie: Eva Tomanová  

GEN – Roman Kreuziger 

- rok výroby 2018, 15 minut (15:02), barevný, 16:9, kamera: Tomáš Daliman, Tomáš Svoboda, scénář a 

režie: Eva Tomanová 

GEN – Patrik Eliáš 

- rok výroby 2018, 14 minut (14:29), barevný, 16:9, kamera: Viktor Smutný, Tomáš Nováček, Jakub 

Sommer, Ondřej Belica, scénář a režie: Jakub Sommer 

GEN – Jiří Holeček 

- rok výroby 2018, 15 minut (15:09), barevný, 16:9, kamera: Marek Diviš, scénář a režie: Ondřej Havelka 

GEN – Tomáš Rosický 

- rok výroby 2018, 15 minut (15:01), barevný, 16:9, kamera: David Ployhar, scénář a režie: Adéla Sirotková  

GEN – Zuzana Hejnová 

- rok výroby 2018, 15 minut (14:31), barevný, 16:9, kamera: Petr Hojda, scénář a režie: Zuzana Zemanová 

GEN – Petr Čech 

- rok výroby 2018, 15 minut (14:39), barevný, 16:9, kamera: Viktor Smutný, Jakub Sommer, scénář a režie: 

Jakub Sommer 

 


