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Anotace 

V bakalářské práci jsou popsány životy, sportovní kariéry a televizní činnost dvou 

subjektů – PhDr. Luďka Brábníka a Mgr. Tomáše Jungwirtha. Oba komentátoři 

inovovali tehdejší sportovní žurnalistiku svým přístupem k přípravě, při které 

využívali dostatek svých odborných znalostí ze sportů, na něž byl jejich sportovní 

komentář zaměřen. K tomu všemu je třeba připočíst i  povahové vlastnostmi obou 

mužů, jež jim dovolovaly dostávat se ke kvalitnějším informacím. Vzhledem k těmto 

okolnostem můžeme o Luďku Brábníkovi a Tomáši Jungwirthovi mluvit jako o 

průkopnících kvalitní sportovní televizní žurnalistiky v tehdejším Československu. 

V práci jsou zmíněny důležité etapy jejich životů (vrcholové sportovní kariéry, 

studia, další životní zkušenosti), které následně formovaly jejich odbornost a 

vhodnost pro práci televizního sportovního komentátora. Práce se zabývá postupným 

vývojem těchto dvou mužů v kontextu specializace na sportovní televizní 

žurnalistiku. V práci je také popsána příprava každého z nich na jejich zaměstnání. 

Informace byly získávány metodou rozhovorů s lidmi, kteří je dobře znali (dcera, 

manželka a kolegové z Československé televize), z diplomových prací, které se 

těmito dvěma osobami zabývaly, a z dobového tisku, konkrétně z týdeníku Stadion 

a z měsíčníku Lehká atletika. V závěru práce jsem odkryla nejdůležitější části jejich 

přípravy, tedy: osobní znalost sportu, studium na vysokých školách v oborech trenér 

a žurnalistika, disciplinovanost a osobní přístup k subjektům komentování.  

Annotation 

In this bachelor thesis we are witnesses of lives, sport careers and television work 

of the two subjects – doctor Luděk Brábník and master Tomáš Jungwirth. As 

personas, who innovated then television sport journalism by their attitude to 

preparation, expert knowledge of sports they focused on and characters, which led 

them get to the superior information, they shall own a particular position among 

pioneers of quality sport television journalism in Czechoslovakia.  In this document, 

they are mentioned important stages of their lives (professional sport careers, studies, 

experiences), which subsequently shaped their expertness and suitability to work as 

television sport commentators. Writing describes their gradual in the context of 

specialism on the television sport journalism. Present in this work is also their set up 

to this job. As the method of collection of information, I chose interviews with people 



 

 

 

who knew them well (daughter, wife and colleagues), diploma thesis which focused 

on these two men and period press – Stadion and Lehká atletika. I managed to find 

out the main subject of their preparation which was: expert knowledge in sport, 

university education, discipline and personal contact with the athletes, coaches and 

functionaries. 
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1 Úvod 

Se sportovním prostředím jsem v téměř každodenním kontaktu vyrůstala od 

raného dětství. Od mala byla tělesná aktivita a sporty, ale například i tanec a hudba, 

v naší rodině běžnou výplní volného času. Ze sportů mi pravděpodobně nejvíce 

učaroval hokej, jelikož ho aktivně hrával můj tatínek a poté, co jsme trochu vyrostli, 

i můj bratranec, posléze i já s mou sestrou. Daleko jsem ovšem neměla ani k dalším 

sportům, z nichž mě bavila především atletika, plavání a basketbal. Těmto sportům 

jsem se ale věnovala jen v rámci školy. S hokejem to bylo jiné. V sedmnácti letech 

jsem se rozhodla, že se hokeji začnu sama aktivně věnovat. Příležitost se mi naskytla 

v momentě, kdy byl v Českých Budějovicích založen amatérský ženský hokejový tým. 

V následujících letech jsem se kvůli studiu odstěhovala do Dánska a měla jsem 

možnost vyzkoušet si hrát i druhou dánskou ženskou hokejovou ligu.  

Vzhledem k tomu, že se doma sport doslova hltal, byly u nás často na denním 

programu pořady o sportu, ať už to byly přímé sportovní přenosy nebo sportovní 

zprávy a dokumenty. Díky tomu jsem si vytvořila vztah k sportovním komentátorům 

a redaktorům sportovních redakcí. 

Rozhodla jsem se tedy obě tato dvě odvětví spojit a po konzultaci s vedoucím 

práce panem Robertem Zárubou jsem zvolila téma, jež se zabývá sportovní 

žurnalistikou, stejně jako konkrétními osobnostmi sportovní žurnalistiky Luďkem 

Brábníkem a Tomášem Jungwirthem. 

Ve své práci se pokusím přiblížit životy těchto dvou osobností české sportovní 

televizní žurnalistiky. Budu se dopodrobna zaobírat jejich sportovními a životními 

úspěchy i neúspěchy, ale především se chci zabývat tím, jak vypadala jejich příprava 

na televizní komentování. V kapitole, kterou jsem nazvala ‚Nultou‘, jen krátce 

nastíním stav československé sportovní televizní žurnalistiky v padesátých a 

šedesátých letech dvacátého století. V následující kapitole se budu zaobírat 

životními etapami Luďka Brábníka a posléze Tomáše Jungwirtha. V této části jsem 

se snažila uvést všechny důležité skutečnosti a fakta, která jsou o těchto dvou 

mužích známá. Krátkou vsuvku představuje kapitola s názvem ‚Sportovní 
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komentátoři z řad sportovců a novinářů‘, prostřednictvím níž jsme si připomněli 

jména, jako je Josef Laufer, Václav Samek nebo František Šťastný. Výrazněji se 

k tématu této bakalářské práce vracím v následující části, kde popisuji přípravu 

Luďka Brábníka a Tomáše Jungwirtha na komentování sportovních přenosů. 

Poslední částí práce je závěr, který shrnuje poznatky, jichž jsem během psaní této 

bakalářské práce nabyla.  

Je na místě také ozřejmit důvody, které mě vedly k tomu, že jsem se v několika 

částech bakalářské práce odchýlila od svých tezí. Konkrétně to bylo v seznamu 

použité literatury, kde jsem v tezích zmínila několik zahraničních publikací. Ty jsem 

sice prostudovala, nicméně po konzultaci s vedoucím své práce Robertem Zárubou 

jsem se rozhodla, že teoretickou část o tom, co je to sportovní žurnalistika a její dílčí 

charakteristiky, zcela vynechám a soustředím se pouze na subjekty své práce – 

Luďka Brábníka a Tomáše Jungwirtha. Stalo se tak z toho důvodu, že teoretické 

studie a charakteristiky popisující sportovní televizní žurnalistiku se v českém 

prostředí vyskytly až v pozdějších letech.  V období, kdy do redakce nastoupili a kdy 

v ní působili Luděk Brábník a Tomáš Jungwirth, v Československu neexistoval žádný 

klíč, podle kterého by měli tito redaktoři postupovat. 

Pro svou práci jsem hojně využívala poznatky, jež jsem získala studiem 

diplomových a bakalářských prací absolventů Univerzity Karlovy. Pravděpodobně 

nejvíce jsem citovala z práce M. Kouby Specifičnost práce televizního komentátora 

a rozhlasového reportéra a z práce E. Pavelkové Osobnost české sportovní 

žurnalistiky, Tomáš Jungwirth. Z časopisů jsem nejčastěji citovala z týdeníku Stadion 

a měsíčníku Lehká atletika.  
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2 „Nultá kapitola“ 

Před tím, než se začneme věnovat vlastnímu tématu, je třeba uvést pár 

význačných skutečností. Tato práce vzniká v roce 2019, dlouhou dobu po tom, co se 

na maličkých obrazovkách, před přibližně 68 lety na dnešním českém a slovenském 

území, objevily první pohyblivé televizní obrázky. Existovaly různé druhy 

žurnalistiky. Žurnalistka novinářská, rozhlasová žurnalistika, žurnalistika televizní, 

žurnalistika věnovaná politice, kultuře, zpravodajství. Do této řady se poté přidávaly 

různé odnože vzniklé postupem času. Mezi takové patří i sportovní žurnalistika. A 

do kolonky pod ní ještě specifičtější obor – sportovní televizní žurnalistika.  

V období 50., 60. a 70. let 20. století, kdy se odehrává nejdůležitější dějová linka 

této práce, se v prostředí televize nedá hovořit o žurnalistice, jež by měla 

propracovaný teoretický systém. Velmi výrazně to platí především ve sportovní 

televizní žurnalistice. V uvedené době neexistuje (alespoň u nás, v tehdejším 

Československu) žádná teoretická studie. Vše, co v televizi vzniká, je výsledek 

intuice, experimentů a také ‚drzosti‘ tehdejších žurnalistických aktérů a pracovníků, 

kteří se úkolu vysílat v televizi chopili. Byli to lidé, kteří dělali toto řemeslo intuitivně 

tak, jak uznali za vhodné.1 

Do tohoto rozjíždějícího se vlaku jako komentáři, kteří se budou orientovat na 

sport, přicházejí oba subjekty této bakalářské práce – Luděk Brábník a Tomáš 

Jungwirth. 

                                                 
1 Rozhovor s Robertem Zárubou, šéfredaktorem ČT sport, 9. 1. 2019 – v archivu autora 
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3 Luděk Brábník a Tomáš Jungwirth 

v životě a na sportovištích 

Tato kapitola bude dopodrobna popisovat sportovní kariéry obou mužů mého 

zájmu – Luďka Brábníka a Tomáše Jungwirtha. Zmíníme zde začátky jejich nadšení 

pro sport, popíšeme, čemu se aktivně věnovali, v čem vynikali, nebo v čem byli 

dokonce nejlepší. Budou zde zmíněna všechna důležitá vítězství, starty, úspěchy i 

neúspěchy a mezníky jejich sportovních angažmá. 

3.1 Luděk Brábník – hráč, trenér, komentátor, tatínek 

Luděk Brábník se narodil 6. září 1926 ve Stračí. Po rozvodu rodičů bydlel u tety 

v Plzni. Tam také odmaturoval na zemědělské škole.2 Již od útlého dětství se aktivně 

věnoval sportu. Nejvíce mu pravděpodobně učaroval lední hokej. V hokeji jako žák 

a dorostenec nastupoval za tým Bohemians Praha. Během vyššího studia (v roce 

19553) pak jako hráč hájil barvy Slavie ITVS Praha, Institut tělesné výchovy a sportu 

vystudoval v roce 1957.4 Neměl daleko ani k jiným sportům – tenisu a kopané. Právě 

kopanou hrál Luděk Brábník také velice dobře, když se ale později rozhodoval, 

kterému sportu se bude věnovat, vybral si lední hokej.5 Brábník sport miloval, kromě 

hokeje, který u něj byl vždy na prvním místě, se rekreačně věnoval tenisu a fotbalu 

nebo nohejbalu. Také lyžoval a trénoval ženskou fotbalovou jedenáctku. V mládí, na 

konci 30. let minulého století, byl také skautem, a to pod vedením samotného 

Jaroslava Foglara.6 Možná tato skautská průprava vedla k jeho celoživotní vášni ke 

sportu a aktivnímu stylu života.  

                                                 
2 LÍPA, J., Brábník v síni slávy aneb Brábas jak jsem ho znal. ČT 24 [online]. Praha: © 

Česká televize 1996–2019. 2014 [cit. 2019-04-08]. Dostupné z:  

https://ct24.ceskatelevize.cz/nazory/1003978-brabnik-v-sini-slavy-aneb-brabas-jak-jsem-

ho-znal 
3NESG. Luděk Brábník. Síň slávy českého hokeje [online]. Praha: Síň slávy českého hokeje, 

2014 [cit. 2019-04-08]. Dostupné z: http://www.sinslavycslh.cz/ludek-brabnik.html 
4 GUT, K., PECINA, V., Malá encyklopedie ledního hokeje. Olympia, Praha, 1986, s. 33 
5 Rozhovor se Štěpánem Škorpilem, kolehou Luďka Brábníka a Tomáše Jungwirtha 

uskutečněný 24. 4. 2019 – v archivu autora 
6 Rozhovor s Lucií Viterovou, dcerou Luďka Brábníka, 9. 4. 2019 – v archivu autora 
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 Kromě toho všeho se od mlada zajímal o novinářské řemeslo. Důkazem toho je 

skutečnost, že se krátce po válce snažil v konkurzu získat místo redaktora Mladé 

fronty, nicméně v otevřených konkurzech neuspěl. V roce 1953 se dostal na první 

hokejovou školu v republice, pod kterou jako student vedl družstva mladšího a 

staršího dorostu pražské Sparty, a následně stál i na střídačce dorostenecké 

reprezentace, ze které na své svěřence shlížel při zápasech proti zahraničním 

výběrům. Bylo to v letech 1957-1959. Na počátku 60. let trénoval mužstvo Slavia 

Praha.7 V letech, kdy už se L. Brábník věnoval televiznímu komentování, trénoval i 

pražský Motorlet.8 Konkrétně to bylo v sezónách 1965/66, 1971-73, 1977/78. 

V letech 1978-80 stál na lavičce mužstva Autoškoda Mladá Boleslav.9  

Bezpochyby měl k trénování dobré předpoklady vzhledem k tomu, že hokeji se 

sám věnoval, ale především díky tomu, že vystudoval Institut tělesné výchovy a 

sportu u Dr. Tintěry v oboru lední hokej, a stal se tak kvalifikovaným hokejovým 

trenérem.10 Brábník byl velice houževnatý. Důkazem toho může být fakt, že při 

studiu, kromě koučování dorosteneckých mužstev, zvládal ještě předsedat ústřední 

komisi mládeže pod hlavičkou Československého svazu ledního hokeje.11  

Ke svému trenérskému vzdělání v dospělosti ještě přidal další titul, když úspěšně 

složil doktorandskou zkoušku na Filosofické fakultě Karlovy univerzity. Byl jediným 

členem Hlavní redakce tělovýchovy a sportu Československé televize Praha, jenž se 

mohl pyšnit titulem PhDr.12  

                                                 
7 MAREŠ, Michael. Hokej jsou dnes gladiátorské hry, říká legendární Miloslav Milostný. 

HC Slavia Praha [online]. Praha: © 2001-2019 HC Slavia Praha & eSports.cz, 2004 [cit. 

2019-05-06]. Dostupné z: https://hc-slavia.cz/clanek.asp?id=1242 
8 ZÁRUBA, R., Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu 

Československé televize Praha. Praha: Fakulta Žurnalistiky Univerzity Karlovy, 1989. 

Diplomová práce. Vedoucí práce Miroslav Hladký., s. 213 

KOUBA, M., Specifičnost práce sportovního televizního komentátora a rozhlasového 

reportéra. Praha: Fakulta Žurnalistiky Univerzity Karlovy, 1975. Diplomová práce. 

Vedoucí práce Vít Holubec., s. 180 
9 GUT, K., PECINA, V., Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986, s. 33 
10 ZÁRUBA, R., Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu 

Československé televize Praha. 1989. s. 213 
11 Členem komise mládeže ledního hokeje byl od roku 1951 a od roku 1953 do roku 1960 

byl jejím předsedou.  

GUT, K., PECINA, V., Malá encyklopedie ledního hokeje, 1986, s. 33 + KOUBA, M., 

Specifičnost práce televizního komentátora a rozhlasového reportéra. Praha. 1979. s. 180 
12 LÍPA, J., Brábník v síni slávy aneb Brábas jak jsem ho znal. ČT 24 [online]. Praha. 2014 

[cit. 2019-04-08]. Dostupné z:  
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Když v roce 1959 odešel z redakce Československého rozhlasu tamější redaktor 

Jan Popper, Luděk Brábník nastoupil na jeho místo. Měl tak šanci vyzkoušet si 

komentování a reportování sportovních zápasů ještě před tím, než přišel do ČST. 

K opravdovým reportážím se Brábník dostává přibližně po třech letech svého 

angažmá v Československém rozhlase. Během těchto tří let se totiž vzdělával na 

Filozofické fakultě Karlovy univerzity, aby svou přípravu na komentátorské povolání 

nezanedbal. V dalších letech svého působení v rozhlase, když se rozhlasoví reportéři 

začali specializovat na různé sporty, sedával s mikrofonem většinou „u ledu“. 

V reportování hokeje se tehdy střídal hlavně se Stanislavem Sigmundem.13 

V roce 196414 nebo 196515 nastupuje Brábník na svou další štaci. Tou se stává 

Československá televize, kde se ujímá místa sportovního komentátora a redaktora. 

Do Československé televize sice nastoupil jako hokejový odborník, nicméně první 

komentáře, které dělal, byly k tenisovým zápasům. Až s postupem času (v roce 

1966) se začal objevovat i v souvislosti s ledním hokejem.16 V ČST setrvává do roku 

1968. 

Pauzu od televize a novinařiny si Brábník dává v letech 1968 až 1971. V tu dobu 

spolu se svou manželkou a dcerami (starší Barborou a mladší Lucií) odjíždí do 

Norska, kde mu byla nabídnuta pozice trenéra norského národního týmu. U 

Brábníkova norského působení bych se ráda chvíli pozastavila, protože o norské 

etapě jsme doposud neměli mnoho informací a pokud ano, byly zkreslené a 

nepřesné. Luděk Brábník ve skutečnosti v Norsku koučoval dva hokejové celky – 

norský národní tým a ligový tým Frisk Asker. 

Brábník plánoval odcestovat do Norska až v roce 1969. Ovšem vzhledem 

k okolnostem spojených se Sovětskou okupací se k odjezdu odhodlal krátce po 21. 

                                                 
https://ct24.ceskatelevize.cz/nazory/1003978-brabnik-v-sini-slavy-aneb-brabas-jak-jsem-

ho-znal 

Na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy pravděpodobně studoval obor žurnalistika – 

„Získal doktorát na Filosofické fakultě UK. Do praxe tak odcházel vzdělán jako trenér i 

novinář“ 
13 KOUBA, M., Specifičnost práce televizního komentátora a rozhlasového reportéra. 

Praha. 1979. s. 181 
14Tamtéž 
15ZÁRUBA, R., Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu 

Československé televize Praha. Praha. 1989. s. 213 
16 Rozhovor s Robertem Zárubou, šéfredaktorem ČT sport, 9. 1. 2019 – v archivu autora 
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srpnu 1968. Situace totiž byla nejistá a mohlo se stát, že hranice budou každým 

dnem zavřeny. Kdyby se tak stalo, mohl se s trénováním v Norsku rozloučit. Jednal 

tedy rychle a do Norska s rodinou odjel už v roce 1968.  

„Ještě po příchodu Rusů v srpnu 68 byly otevřené hranice. Nikdo ale nevěděl, jestli 

nebudou druhý den zavřené. Náhle všichni, kdo měli něco rozjednaného v cizině, 

začali pracovat na tom, aby si to rychle dovyjednali a ještě stihli odjet. To udělal i 

můj tatínek.“ 17 

Brábník hned po příjezdu nastoupil do funkce hlavního trenéra norského 

národního týmu. Tam setrval celkem tři sezóny, konkrétně 1968/1969, 1969/1979 

a poslední v roce 1970/1971.18 Brábník se tedy po příjezdu do Norska stal opět 

trenérem, a dokonce tím reprezentačním. V následující sezóně pak přijal nabídku 

týmu Frisk Asker, který vznikl fúzí dvou hokejových celků. Šlo o spojení prvoligových 

Tigerene z Osla, jež byli držiteli titulu z roku 1961, a mladého týmu z Asker. Toto 

město se nachází v jižní části Norska, nedaleko Osla. V době 60. a 70. let minulého 

století většina norských hokejových klubů sídlila právě tam.  Takto vzniklý tým 

s názvem Frisk Asker představoval snoubení kvalitních hokejistů z Tigerene a 

dobrého mladého týmu z Asker, který navíc disponoval velmi kvalitním realizačním 

týmem, a dokonce i vlastním zimním stadionem.19 

Jako trenér v Norsku se Brábník uchytil velmi dobře. V týmu Frisk Asker byl 

uznávaným a oblíbeným koučem.20 Byl také úspěšným. V sezóně 1969/1970 si jeho 

svěřenci v ligových tabulkách zapsali 15 vítězství, utržili pouhé tři prohry a třikrát 

remizovali. Celkem v sezóně vybojovali 33 bodů a s ročníkem se rozloučili z druhého 

místa.21  

                                                 
17 Rozhovor s Lucií Viterovou, 9. 4. 2019 - archiv autora 
18 Tamtéž 
19 Vlastní zimní stadion v západnějším Norsku v té době kromě Frisk Asker vlastnil pouze 

tým Sparta Amfi,  

BEKKEVAR, T., Sesongen 69/70. Frisk Asker [online]. Asker: © Kopirett 2016 Frisk 

Asker, 2016 [cit. 2019-04-05]. Dostupné z: 

http://www.friskasker.no/hockey/sistenytt/sesongen-6970/ 
20 Tamtéž 
21 BEKKEVAR, T., Sesongen 69/70. Frisk Asker [online]. Asker: © Kopirett 2016 Frisk 

Asker, 2016 [cit. 2019-04-05]. Dostupné z: 

http://www.friskasker.no/hockey/sistenytt/sesongen-6970/ 
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„Občas mě brával s sebou i na ty tréninky a já si pamatuju, že byl hodně oblíbený. 

Byl hráči respektovaný a byl pro ně autoritou.“22 V historické rubrice klubu na Luďka 

Brábníka vzpomínají takto: „Frisk Asker před začátkem svého fungování rekrutoval 

velice kvalitní hráče … ke všemu si ještě dokázal pojistit českého hokejového 

profesora Luďka Brábníka, jakého to trenéra!"23 Tehdejší hráči týmu Brábníka 

popisují jako muže ze země, která může být nazvána hokejovým gigantem. Muž, 

který norskou tréninkovou hokejovou kulturu posunul mnohem, mnohem dál, než 

do té doby byla.24  

Během Brábníkova působení hrálo norské národní mužstvo mistrovství světa ve 

skupině B. V roce 1969 na tomto turnaji obsadili norští hokejisté 5. místo, v roce 

1970 vybojovali bronzové medaile a v posledním roce Brábníkova působení u 

norského výběru se umístili na čtvrtém místě. Vzhledem k tomu, že se norský tým 

v 60. a 70. letech umisťoval na podobných pozicích, nedá se mluvit o nějakém 

výrazném úspěchu.25 

Co se týče tohoto období Brábníkova života, které strávil v Norsku, snažila jsem 

se kontaktovat organizace, ve kterých působil, abych se dozvěděla více relevantních 

informací. Bohužel ani tým Frisk Asker, ani nikdo z norského národního týmu mi na 

mé dotazy neodpověděl. 

Brábník měl dobrou jazykovou průpravu. Uměl velice dobře anglicky díky své 

mamince, která žila několik let v Londýně. Když se vrátila zpět do Československa, 

vyučovala angličtinu. Tomu neunikl ani malý Luděk, který se od svojí maminky učil 

anglicky už od útlého dětství. Díky této jazykové vybavenosti mohl Brábník s klidem 

                                                 
V následující sezóně 1970/1971 Frisk Asker obsadil stejnou příčku jako rok předcházející, 
tentokrát s o dva body nižším bodovým ziskem. Z jednadvaceti zápasů jich opět dokázali 
vyhrát 15, pětkrát prohráli a jednou bylo skóre vyrovnané. Není ale jisté, zda Brábník Frisk 
Asker v té sezóně ještě trénoval. 
22 Rozhovor s Lucií Viterovou. 9. 4. 2019 – v archivu autora 
23 ANDERSEN, R., Historikk, Frisk Asker [online]. Asker: © Kopirett 2016 Frisk Asker, 

2016 [cit. 2019-04-05]. Dostupné z: http://www.friskasker.no/hockey/historikk/ 
24 BEKKEVAR, T., Sesongen 69/70. Frisk Asker [online]. Asker: © Kopirett 2016 Frisk 

Asker, 2016 [cit. 2019-04-05]. Dostupné z: 

http://www.friskasker.no/hockey/sistenytt/sesongen-6970/ 
25 NESG. Team Norway WC. Elite prospects [online]. Asker: © Copyright Elite Prospects 

1999-2019 [cit. 2019-04-05]. Dostupné z: 

https://www.eliteprospects.com/team/1612/norway?team-history=complete#team-history 
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působit v Norsku bez jakýchkoli potíží. Ve skandinávských zemích totiž v té době 

uměl anglicky téměř každý, a tak trénování v angličtině nepředstavovalo žádnou 

překážku. Brábníkovi se samozřejmě v Norsku učili i tamnímu jazyku norštině. Luděk 

Brábník se učil dobře, lépe si však vedla jeho manželka, která norštinu zvládala 

obstojně již po třech měsících výuky.26 

 „Mého tatínka v Norsku trápila jedna věc. Neustále dostával výzvy, aby se 

neprodleně vrátil do ČSR, nebo bude souzený za nedovolené opuštění republiky. 

Toho moc skličovalo i přesto, že měl v Norsku dobře rozjetou kariéru a že už jsme 

tam byli zabydlení. Přece jen jsme tam žili tři roky a maminka nechtěla začínat od 

začátku. Na druhou stranu jsme zase nevěděli, kdy bude možné se do Čech vrátit. 

Táta to v Česku měl rád, stýskalo by se mu, měl zde maminu, přátele…“27 

Nakonec se tedy rodina Brábníků do Československa přece vrátila. Útěchou 

Brábníkovi mělo být to, že dostal místo v redakci sportu Československé televize. To 

přijal, a tak mohla odstartovat druhá část jeho komentátorské kariéry. Podle 

pamětníků mnohem lepší než ta první. Započala v roce 1971 a trvala do roku 1976.28 

V tomto období Brábníkova života jsme svědky jeho komentátorského progresu 

oproti předchozím letem, které v Československé televizi strávil.29 

Jeho hokejové komentáře se záhy staly ve společnosti velice oblíbenými. Používal 

neotřelé fráze a tomu, kdo byl hokejovým fanouškem a považoval se za experta, 

přišlo vhod, že hokeji opravdu rozumí jako málokdo.30 Pokud se přece jen v 

komentáři dopustí nějaké chyby, považuje za nutné ji neprodleně ospravedlnit. Co 

neví, to přizná.31 

                                                 
26 Rozhovor s Lucií Viterovou, 9. 4. 2019 – v archivu autora 
27 Tamtéž 
28 Možná do roku 1977. Není totiž jisté, kdy přesně musel Brábník z televize odejít. Podle 

Roberta Záruby se zápas, ve kterém zazněla památná věta: „Na led vstupují hokejisté 

s nápisem CCCP na hrudi.“, odehrál někdy na podzim 1976 nebo na jaře 1977. Brábník 

ještě komentoval Světový pohár 1976, z MS ve Vídni už jeho hlas ale nezazněl.  

Rozhovor s Robertem Zárubou, 9. 1. 2019 – v archivu autora 
29 ZÁRUBA, R., Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu 

Československé televize Praha. Praha. 1989., s. 213 
30 Rozhovor se Štěpánem Škorpilem, 24. 4. 2019 – v archivu autora 
31 KOUBA, M., Specifičnost práce televizního komentátora a rozhlasového reportéra. 

Praha. 1979, s. 181 
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Luděk Brábník proslul nejen jako komentátor ledního hokeje, i když v tomto 

oboru byl naprostou jedničkou, ale vedle hokeje komentoval také tenis. K tenisu a 

hokeji po tom, co působil v Norsku, přidal i rychlobruslení. K tomuto sportu si našel 

cestičku během norského tříletého trenérského angažmá. 

Druhá část Bráníkova televizního sportovního komentování, která začala v roce 

1971, končí rokem 1976. Tehdy se v jeho komentování nastřádalo několik chyb, jež 

byly následně systémem využity jako důvod k Brábníkově propuštění. V této části 

Brábníkova životního příběhu se verze pamětníků rozcházejí. Někteří tvrdí, že za 

Brábníkovým odchodem stojí výrok, jejž pronesl při zápase proti Sovětskému svazu.  

Brábník řekl, že do zápasu nastoupili hráči s dresy s výšivkou „CCCP na hrudi“.32 

Tento vtípek prý ale nepronesl poprvé, před rokem 1976 ho údajně použil už asi 

třikrát.33 Další možnou příčinou odchodu byl údajný žert na účet straníka KSČ Diviše, 

který na jednom z večírků zavrávoral a upadl. Brábník měl v rámci zábavy pronést: 

„Teď mi tady leží strana u nohou.“34 Poslední a nejpravděpodobnější varianta bere 

v potaz obě předchozí verze a přidává k nim další možný důvod Brábníkova konce 

v ČST. Po Světovém poháru, který se konal v roce 1976 v Kanadě, měl Brábník díky 

tomu, že uměl perfektně anglicky, přeložit anglický text. Ten zněl přibližně 

následovně: „Czechs played very well…“ Samotný obsah není velice důležitý, 

důležitým je první slůvko, Czechs. To Brábník správně přeložil jako „Češi“, což se 

stalo kamenem úrazu. Tehdejší doba byla velice háklivá na označení Čech místo 

Čechoslovák, obzvláště pokud to bylo prezentováno oficiálně, jak tomu bylo i 

v tomto případě. Luděk Brábník automaticky a podle předlohy správně přeložil 

Czechs jako Češi, ale pronesl to veřejně, a to byl problém. Byla to hrubá, i když 

nevinná chyba. Straničtí představitelé tak měli na Brábníka spadeno už od 

Světového poháru, ovšem nemohli ho kvůli tomu z televize vyhodit. „To by z něj 

udělalo novodobého Husa, mučedníka!“35 Navíc by to pravděpodobně vyvolalo i 

více nepokojů, protože by se o tom, že se komentátor z Československé televize 

dopustil takovéhoto výroku, mluvilo mnohem více. Čekali tedy na další Brábníkovu 

                                                 
32 Rozhovor s Lucií Viterovou, 9. 4. 2019 – v archivu autora 
33 Rozhovor s Robertem Zárubou, 9. 1. 2019 – v archivu autora 
34 Tamtéž 
35 Rozhovor se Štěpánem Škorpilem, 24. 4. 2019 – v archivu autora 
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chybu, která krátce nato přišla. Někdy na podzim mělo Československé mužstvo 

sehrát již zmiňovaný vzájemný zápas se Sovětským svazem, kde mělo zaznít ono 

legendární: „Hráči s písmeny CCCP na hrudi“.36  

Jestli tento výrok byl záměrný nebo šlo o opravdovou neznalost ruské azbuky, to 

už se asi nedozvíme, každopádně dcera Luďka Brábníka, Lucie Viterová, říká: „Já vím, 

že tato věta opravdu z úst mého tatínka v televizi zazněla. Ostatně by to naprosto 

odpovídalo typu jeho humoru. Myslím si ale, že by si něco takového záměrně 

nedovolil a že opravdu šlo o neznalost azbuky, kterou se on odmítal učit a naučit.“37 

Marie Jungwirthová, která se s Luďkem Brábníkem znala díky svému manželovi 

Tomáši Jungwirthovi, reagovala na období, které nastalo po Brábníkově odchodu 

takto: „Odchod do Stadionu těžce nesl. Byl chytrý, hokej měl v malíčku a nikdo tam 

(v ČST pozn. aut.) na něj v tomto oboru neměl. Bral to jako svou osobní prohru, 

potupu.“38 

Z období, kdy komentoval pro Československou televizi se bohužel nedochovalo 

moc materiálu k prostudování. Luděk Brábník totiž komentoval v době, kdy se měnil 

způsob záznamu a kdy se nahrávky z pásek mazaly, aby na ně posléze bylo nahráno 

něco jiného. Do archivu České televize se díky práci Roberta Záruby vrátily tři 

unikátní záznamy přenosů z té doby. Existují tedy záznamy z Mistrovství světa 1972 

z Prahy, kde Luděk Brábník komentoval zápas proti Sovětskému svazu, záznam ze 

Světového poháru z Kanady z roku 1976, kde komentoval zápas ČSSR proti Kanadě, 

a záznam z tenisového finálového utkání Wimbledonu Kodeš – Metreveli z roku 

1973.39 

Na webových stránkách České televize je tenisové utkání mezi Kodešem a 

Metrevelim k dispozici ke zhlédnutí. Brábník na začátku komentáře divákovi 

vysvětluje systém tehdejšího tie breaku a následně nechává přenos volně plynout. 

Občas upozorní na to, co se děje na hřišti a jaký je stav. Sdílnější je až na konci 

výměny, kdy se hráči odcházejí občerstvit, a pak přenechává slovo svému kolegovi 

                                                 
36 Tamtéž 
37 Rozovor s Lucií Viterovou, 9. 4. 2019 v archivu autora 
38 Rozhovor s Marií Jungwirtovou, 15. 4. 2019 – v archivu autora 
39 Rozhovor s Robertem Zárubou, 9. 1. 2019 – v archivu autora 
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Antonínu Bolarovi. Při komentování si dává pozor, aby neudělal chybu. Po vítězném 

konci reprezentanta ČSSR Jana Kodeše se Brábník neubrání familiárnímu oslovení 

„Jendo.“40 Podobně oslovuje křestním jménem sportovce i během hokejových 

utkání. Důkazem toho nám může být například věta „Pepiku, vystřel,“ ze Světového 

poháru 1976.41 

Po tom, co byl Brábník nucen z ČST odejít, byl asi půl roku bez práce, což v té 

době bylo nezákonné. „Byla to pro něj opravdu rána a měl štěstí, že nakonec mohl 

jít psát do redakce Stadionu. On by nemohl pracovat někde u lopaty, on opravdu 

nebyl takový typ.“42 Nicméně ani jeho přispívání do Stadionu mu moc dobré živobytí 

nepřineslo.43 Aby uživil celou rodinu konal s Dr. Buškem různé sportovní besedy, 

které byly naučné, ale i vtipné. To ho bavilo a živilo více než psaní článků do časopisu 

Stadion.44 

Zatímco v průběhu celého roku 1976 mají monopol na hokejovou tematiku 

v týdeníku Stadion především Richard Kozohorský s Václavem Folprechtem, během 

Kanadského poháru, který se konal 2. – 15. září 1976, se ve Stadionu objevují 

příspěvky mužů, kteří byli přímo v centru dění. Prvním z nich byl docent Vladimír 

Kostka, který do Stadionu přispěl trojstránkovým článkem o Kanadském poháru 

Umíme hrát hokej!45 Druhým byl Pavel Novotný, jemuž ve Stadionu ze dne 12. září 

1976 vyšel osm stran dlouhý příspěvek Canada N°1.46 Po kanadském turnaji je 

patrné, že je hokej odsunut trochu stranou a pozornost je věnována především 

fotbalu, v zimním období pak lyžování, krasobruslení a dalším zimním sportům. 

Brábníkovo jméno, jako jméno autora, v žádném z článků z roku 1976 nefiguruje. 

                                                 
40BRÁBNÍK, L., Kodeš - Metreveli. Archiv: Z [online]. Praha: © Česká televize 1996–

2019, 2018 [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10364596087-archiv-z/218471294070016-archiv-z-

kodes-metreveli/ 
41 BRÁBNÍK, L., ČSR-Kanada. Archiv Z: [online]. Praha: © Česká televize 1996–2019, 

2018 [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10364596087-

archiv-z/219471294070007-archiv-z-csr-kanada/ 
42 Rozhovor s Lucií Viterovou, 9. 4. 2019 – v archivu autora 
43 Tamtéž 
44 Rozhovor se Štěpánem Škorpilem, 24. 4. 2019 – v archivu autora 
45 KOSTKA, V., Umíme hrát hokej!. Stadion. 1976, roč. 24, č. 40, s. 3-5 
46 NOVOTNÝ, P., Canada N°1. Stadion, 1976, roč. 24., č. 41, s. 18-25 
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Domnívám se, že Luděk Brábník dostal místo v týdeníku Stadion s platností od 

začátku ledna 1977. Od 4. ledna 1977 až do 21. června 1977 mu jsou 

na předposlední dvojstraně otiskovány úryvky z jeho knihy Fakír, kterou napsal o 

Jiřím Holečkovi. Jedná se celkem o 24 ukázek, které líčí hokejovou kariéru Jiřího 

Holečka známého pod pseudonymem Fakír. Kniha, která vyšla ve spolupráci 

týdeníku Stadion s nakladatelstvím Olympia, je tak zpracována do novinářského 

stylu, aby články zapadaly do koncepce daného časopisu. Text je doplněný 

fotografiemi, které na rozdíl od těch v knize obsahují i krátký komentář, glosu, či 

vtipnou připomínku.47  

Od desátého čísla týdeníku Stadion z roku 1977 se v tomto časopise jméno Luďka 

Brábníka objevuje téměř pravidelně. Někdy se vyskytne pouze jeden článek,48 

většinou ale Brábníkovy iniciály nesou dva.49 Stane se i to, že L. Brábník nemá v čísle 

otištěný žádný příspěvek.50 Většina článků, jichž je autorem, je věnovaná hokeji, ale 

našla jsem i jeden, který byl věnovaný tenistovi Ivanu Lendlovi.51 Valné množství 

Brábníkových příspěvků nese ovšem hokejový odkaz. Občas píše o trenérském 

řemesle, někdy zabrousí do prostředí hokejových sudí, hokejové téma ale zůstává 

stálé.  

Vedle seriálu úryvků z knihy Fakír se ve Stadionu objevuje i série dalších článků 

s názvem Dvanáct na střídačce. V nich si Luděk Brábník jako terč svého zájmu zvolil 

dvanáct československých trenérů ledního hokeje. Ostatní články nepropojuje 

jednotné specifické hokejové téma a ani jejich umístění v týdeníku není dané. 

Jediným pojítkem je pouze hokej. 

Zajímavé je, že kromě seriálu povídání o Jiřím Holečkovi, se články od Luďka 

Brábníka ve Stadionu nevyskytují během konání mistrovství světa v ledním hokeji 

ve Vídni, které se uskutečnilo na jaře 1977. Jaro 1977 je obdobím záhy po 

Brábníkově odchodu z Československé televize z důvodů několika jeho pochybení. 

Z vídeňské hokejové slavnosti poskytuje informace Václav Folprecht, který byl jako 

                                                 
47BRÁBNÍK, L., Fakír. Stadion, 1977, roč. 25, č. 1-24, str. 28-29 
48 BRÁBNÍK, L., Např. Stadion, 1977, roč. 25, č. 34, 39, 41, 42, 46, 47, 51 
49 BRÁBNÍK, L., Např. Stadion, 1977, roč. 25, č. 12, 35, 37, 38, 48, 49, 50 
50 BRÁBNÍK, L., Např. Stadion, roč. 25, č. 45 
51 BRÁBNÍK, L., Dary sudiček?. Stadion, 1977, roč. 25, č. 24, s. 32 
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zpravodaj Stadionu do Vídně vyslán.52 Ohlasy z takto významného hokejového 

svátku bych spíše očekávala od bývalého komentátora hokeje Československé 

televize Luďka Brábníka. Patrně se ale i na této skutečnosti podepsalo rozhodnutí 

komunistických funkcionářů, kteří měli na svědomí Brábníkovo propuštění z ČST.  

Před koncem svého života stihl Brábník ještě jednu sezónu v Norsku. Bylo to 

v sezóně 1988/1989. Vzhledem k jeho pokročilejšímu věku a klesající vitalitě, nebyly 

jeho trenérské výkony srovnatelné s jeho prvním působením v Norsku. „Kluci, které 

tentokrát trénoval, byli vychováváni mnohem volněji, neměli disciplínu a viděli, že je 

táta už starší, a tak ho ani nerespektovali takovým způsobem jako ti hráči, jejichž 

trenérem byl o dvacet let dříve.“53 

V roce 1989 Brábníkovi ve spolupráci s týdeníkem Stadion vydalo nakladatelství 

Olympia jeho druhou knihu 3x s hokejovým útočníkem. V ní se Brábník zaměřil na tři 

československé hokejové útočníky, kteří svou hrou prokázali kvalitativní 

srovnatelnost s hráči v NHL. Konkrétně se jedná o Jaroslava Pouzara, Vladimíra 

Růžičku a Jiřího Hrdinu.54 

Brábníkův život skončil na fotbalovém hřišti v Mníšku pod Brdy, kde měla rodina 

Brábníkových chatu. Jezdili tam celý život a s přáteli organizovali turnaje v nohejbale 

a fotbale, trávili spolu čas a relaxovali. Poněkud krutou hrou osudu bylo, že Brábník 

skonal během toho, co miloval nejvíce – během sportu. Když bylo po zápase a měly 

se kopat penalty, jen tak pro zábavu, otočil se Luděk Brábník, zřejmě z důvodu 

nevolnosti, a odcházel směrem k šatnám. Upadl   na zem, a i přes to, že se mu lidé 

okolo snažili pomoci, už nebyl mezi nimi55 a svou penaltu proměnil až někde vysoko 

na obláčku.56 Zemřel v 63 letech a československá hokejová scéna, ale i scéna 

komentátorská, přišla o jednu z velikých osobností.  

                                                 
52 FOLPRECHT, V., 43. MS. Stadion 1977, roč. 25, č. 17, s 3-5 

53 Rozhovor s Lucií Viterovou, 9. 4. 2019 – v archivu autora 
54 BRÁBNÍK, L. 3x s hokejovým útočníkem. Praha: Olympia, 1989. 
55 Rozhovor s Lucií Viterovou, 9. 4. 2019 – v archivu autora 
56 LÍPA, J., Brábník v síni slávy aneb Brábas jak jsem ho znal. ČT 24 [online]. Praha. 2014 

[cit. 2019-04-08]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/nazory/1003978-brabnik-v-

sini-slavy-aneb-brabas-jak-jsem-ho-znal 
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Pan doktor Brábník nebyl vysokého vzrůstu, ale to nebylo příčinou žádných 

komplexů, ba naopak - dokázal si sám ze sebe udělat legraci, a pobavit tak své okolí. 

Byl to velice sympatický, seriózní, hrdý člověk, který byl v Československé televizi 

pokládán spíše za zástupce té starší generace, nicméně to byl nesmírně férový muž, 

jakých v té době moc nebylo.57 

3.2 Tomáš Jungwirth – běžec, rekordman, komentátor, 

manžel 

Tomáš Jungwirth se narodil 9. listopadu 1942 v Roztocích u Prahy. Přišel na svět 

jako nejmladší syn matce, jíž bylo při porodu už 42 let. Měl dva bratry, o dvanáct let 

staršího Stanislava a o šest let staršího Jaromíra. Stanislav se stejně jako Tomáš 

věnoval atletice a dá se částečně říci, že to byl právě on, kdo Tomáše k běhání 

podnítil. Stanislav Jungwirth byl jedním z nejlepších československých běžců na 

středně dlouhé tratě. Specializoval se především na běhy na 1500 metrů. Úplně 

stranou sportu nezůstal ani jeho druhý bratr Jaromír, který se ale spíše věnoval 

trénování. Tomáše dokonce po nějakou dobu trénoval.58 Ve svých dvou bratrech 

měl Tomáš skutečné vzory. Pokud jde o atletickou kariéru, navázal Tomáš na výkony 

svého staršího bratra Stanislava. Tomáš totiž začínal naplno běhat přibližně ve 

stejné době, kdy Stanislav svou běžeckou kariéru pomalu končil. Tomášovi 

imponovaly Stanislavovy atletické úspěchy. Když Stanislav běhal, sedával Tomáš 

v hledišti a pozoroval každý jeho krok. Tak tomu bylo i 12. 7. 1957 ve Staré Boleslavi, 

kde Stanislav Jungwirth stanovil světový rekord, když jako první na světě dokázal 

zaběhnout 1500 metrů pod 3:40, přesně v čase 3:38,1.59 

Tomáš Jungwirth neměl jednoduché dětství. Jeho otec byl z politických důvodů 

zatčen a uvězněn ve valdickém vězení. T. Jungwirth, otec Stanislava, Jaromíra a 

Tomáše Jungwirthových, byl zatčen v 50. letech.60 Byl obviněn z velezrady a ze 

                                                 
57 Rozhovor s Marií Jungwirthovou, 15. 4. 2019 – v archivu autora 
58 PAVELKOVÁ, E., Osobnost české sportovní žurnalistiky – Tomáš Jungwirth. Praha: 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. 2013. Bakalářská práce. Vedoucí práce Petr 

Bednařík., s. 10-11 
59 Tamtéž 
60Rozhovor s Marií Jungwirthovou, 15. 4. 2019 – v archivu autora 



 

21 

 

spolčování se s dalšími osobami, se kterými se měl pokusit o rozvrácení lidově 

demokratického zřízení republiky.61 Syn Tomáš byl u otcova zatčení, což pro jeho 

dětskou psychiku nebylo vůbec jednoduché. Tomáš měl navíc na rozsudku, který byl 

nad jeho otcem vynesen, také svůj podíl. Tomášův otec byl odsouzen na osm a půl 

roku nejen za již zmíněné spolčování a rozvracování lidově demokratického zřízení 

republiky, nýbrž i za přečin nedovoleného ozbrojování. U Jungwirthových v domě 

byla nalezena zbraň. Tuto zbraň našel malý Tomáš kdesi na smetišti, když si hrál 

s kamarády. Přinesl ji domů a pečlivě ji schoval před zraky svých rodičů. Ovšem když 

k nim domů přišla eskorta se zatykačem na jeho otce, prohledala celý dům a našla i 

zbraň. Tato okolnost z právního hlediska panu Jungwirthovi staršímu při soudním 

řízení dost přitížila.62 

Tomáš tedy vyrůstal bez otce. Za své vzory a autority považoval své starší bratry. 

Zlomovým pro Tomáše byl také otcův návrat z vězení domů. Otce měl od ostatních 

vykresleného jako hrdinu, kterého ani žalář nezlomí. Opak byl ale pravdou. Když se 

Tomášův tatínek navrátil domů, byl z něj naprosto zlomený člověk. Do dvou let po 

návratu z valdického vězení zemřel.63 

„Když se vrátil, bylo to pro Tomáše strašné. Nevrátil se muž, ale takové malé 

ustrašené zvířátko. Já si myslím, že celá jejich rodina trpěla tím, že se neustále snažili 

všem okolo dokázat, že nejsou špatní.“64 

Ať už mluvíme o samotném Tomášovi nebo o jeho bratrech, výše zmíněné tvrzení 

má zřejmě něco do sebe. To, co je hnalo dopředu během jejich závodů, mohla být 

nejen láska k atletice a aktivitě obecně, ale především touha očistit jméno a pověst 

rodiny. Kvůli otcově zatčení totiž dostali negativní profil všichni okolo. Nechtěli být 

řazeni pouze jako synové člověka odsouzeného za velezradu. I když si tatínka vážili 
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a věděli, že byl opravdovým hrdinou (během druhé světové války se činil v odboji65), 

chtěli se zbavit nálepky rodiny na okraji společnosti.  

Díky svým bratrům se Tomáš v atletickém prostředí pohyboval již od útlého 

dětství. Se závoděním v žákovských kategoriích začal v oddíle v Roztocích. V roce 

1958 se přesunul do Prahy, kde se svěřil do péče bratra Jaromíra. Ten ho krátce 

trénoval, když Tomáš nastupoval za Vysoké školy Praha. Později ho za stejný oddíl 

trénoval jeden z nejlepších trenérů středních tratí Ladislav Fišer. Ten znal Tomáše 

odmalička, protože nejdříve trénoval Stanislava. Slavil s ním jeho největší atletické 

úspěchy, a protože Tomáš Stanislava na sportovištích často doprovázel a 

navštěvoval, znal i jeho.66 

V té době studoval průmyslovou školu v Kolíně, ze které následně přestoupil na 

pražskou průmyslovou školu, která byla zaměřena na letecké motory. Letecké 

motory a letadla obecně Tomáše Jungwirtha zajímaly celý život, nikdy se ale 

k povolání, které s tímto oborem souviselo, nedostal.67 

V roce 1963 nastoupil Jungwirth na povinnou vojenskou službu a zároveň změnil 

i své atletické působiště. Přestoupil do Dukly Praha, kde se mu trenérem měl stát 

Aleš Poděbrad, Jungwirth ale zůstal věrný vedení Ladislava Fišera. Jeho členství 

v Dukle pro něj bylo výjimečné tím, že se zde mohl seznámit a přátelit s legendou 

československé atletiky – Emilem Zátopkem. Dukla mu byla domovským klubem až 

do roku 1969. Právě v době, kdy Tomáš Jungwirth závodil za Duklu Praha, sklidil své 

nejlepší úspěchy.68 

V roce 1965 dokázal svou oblíbenou trať na 800 metrů zaběhnout v čase 1:47,4 

minuty. Tímto výkonem zároveň vylepšil dosavadní československý rekord.69 9.-10. 

července70 se Tomáš Jungwirth postavil na start prestižního závodu v rámci 
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Memoriálu Evžena Rošického. Zaběhl zde osmistovku za 1:50,9 vteřiny.71 Ten rok 

nebyli ošizeni ani přívrženci atletiky, kteří čekali na mistrovství Československé 

republiky. Tato událost se v roce 1965 konala v Zábřehu. Zaběhl si disciplínu, na 

kterou se specializoval – běh na 800 metrů, který vyhrál s časem 1:49,1 sekundy, 

čímž si vybojoval titul mistra Československé republiky.72 V rámci MČSR se postavil 

i na start štafety za klub Dukla Praha. V této disciplíně dokázal dukelský celek 

vylepšit československý rekord na 4x400 metrů.73 „Jsem rád, že jsem mohl dokázat, 

že nedávný můj rekord na 800 m nebyl náhodný. Trénuji nyní pětkrát v týdnu s dr. 

Fišerem. Zatím se zaměřuji na 800 m, ale později se chci věnovat také 400 m,“ uvádí 

po MČSR 1965 Tomáš Jungwirth.74 Na Evropském poháru 1965 v Římě konaného 

21.-22. srpna75 si doběhl pro stříbrnou medaili v čase 1:53,2 sekundy těsně za 

Němcem Kemperem.76 30. srpna77 závodil i na anglické půdě, kde 800 metrů zaběhl 

jako první s časem 1:50,0 vteřiny.78 To byly úspěšné začátky jeho závodnické kariéry.  

Nejlepší sezóna ho čekala v roce 1966.  27. března toho roku se konalo první 

halové mistrovství Evropy v Dorthmundu. Tomáš Jungwirth před tím ještě 

mnohokrát na stupních vítězů nestál, v Německé spolkové republice se však blýskl 

druhým místem na 800 metrů dlouhé trati (čas 1:50,8 vteřiny79). Jungwirth měl 

tehdy několik handicapů. Na letišti ztratil kufr, a tak ani údajně neběžel ve svých 

tretrách. „… na Tomáši Jungwirthovi je sympatické, jak se pustil do boje 

v podmínkách, které jeho dlouhé postavě teoreticky nevyhovují,“ píše se v měsíčníku 

Lehká atletika.80 

V létě (30. srpna až 4. září) 1966 se konalo i Mistrovství Evropy v Budapešti. 

Z rozběhů Jungwirth postoupil až do finálového běhu, který se uskutečnil 4. září 
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1966. I přes závěrečnou svalovou křeč, která se ve finiši objevila jako následek 

nataženého lýtkového svalu, se Jungwirthovi podařilo doběhnout na skvělém 5. 

místě. Jeho dojmy z finálového závodu, jenž se konal 4. září v 15:20 hodin81, byly 

otištěny v 10. čísle Lehké atletiky z roku 1966: „Carter nečekaně uvolňuje první 

dráhu – mám místo! Nasazuji k závěrečnému finiši, předbíhám Boutlera, blížím se ke 

Carterovi. Do cíle chybí 50 metrů a já cítím, že ještě mám síly! Zezadu nastupuje 

Matuschewski. Na něho nestačím, to už je jasné, ale snad bronz… Ostrá bolest 

v pravém lýtku přetrhla mé úvahy – křeč. Ale už polevuje, snad to přece bude dobré. 

Matuschewski se předklání, vidím to ze své pozice, asi vyhrál. Ale to už jsem v cíli 

také. Tak tedy až pátý. Zklamaně si oblékám tepláky. Cože? 1:46,7 min.? Ale to je 

přece rekord! Tak přece něco.“82 Jungwirth toho dne opět upravil dřívější 

československý rekord na tehdejší konečnou podobu – 1:46,7. V roce 1966 ještě 

obhájil mistrovský titul z MČSR 1965 a opět se radoval ze zlaté československé 

sezóny.83 

Následující rok v březnu se evropský halový šampionát konal v Praze. Tomáš 

Jungwirth dokázal ukořistit další stříbrnou medaili ze své oblíbené osmisetmetrové 

tratě. V té době se ale okolo Jungwirtha začali objevovat další českoslovenští talenti, 

jmenovitě Jan Kasal a Jozef Plachý, a jeho pozice československé jedničky v běhu na 

střední tratě tak slábla. „Jungwirth, stejně jako v Budapešti na ME, neměl síly na 

konečný finiš a mnoho nechybělo, aby nebyl poražen i finišujícím Kasalem.“84 V roce 

1968 se Tomáš Jungwirth zúčastnil olympijských her v Mexiku. Tam ale nebyl s to 

postoupit z rozběhu i přes to, že rok předtím tam zvítězil v testovacích závodech.85 

Ani tento rok však nebyl pro Tomáše Jungwirta neúspěšným. Spolu s Jozefem 

Plachým se podělili o zlatou příčku v běhu na 800 metrů na mistrovství ČSSR 1968 

v Jablonci nad Nisou. Oba tehdy doběhli v naprosto identickém čase: 1:53,6.86 
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Jak již bylo zmíněno dříve, rokem 1969 končilo Jungwirthovo angažmá v Dukle 

Praha. Jeho novým působištěm se od roku 1970 stal oddíl Slavia Praha, kde setrval 

po čtyři roky a kde ho stále trénoval trenér Ladislav Fišer. V roce 1974 skončil se 

závodní atletikou87, nadále však vedl aktivní život a běhal. Rád se na závodiště 

vracel, když se konaly běhy, jakým byla například Velká kunratická.88 

V letech, kdy ještě reprezentoval Slavii, Jungwirth studoval Fakultu tělesné 

výchovy a sportu na Karlově univerzitě. Jeho studium trvalo tři roky, a díky němu 

měl dost zkušeností a znalostí k výkonu svého dalšího povolání – komentování 

sportovních přenosů. Běhy měl zažité, znal terminologii, strategie, dokázal například 

odhadnout, jak bude závod probíhat, zda byly starty sportovců přepálené nebo ne. 

Díky studiu trenérského oboru pak nabyl i znalosti z jiných, techničtějších atletických 

disciplín, což pro něj bylo následně také výhodou.89 

Během své závodnické kariéry se Tomáš Jungwirth specializoval na 400 a 800 

metrů.90 Měl raději koncept běhání v drahách než ve skrumáži těl, jak tomu je při 

běhání delších tratí. I přesto, že v běhu na delší vzdálenosti – 1000 a 1500 metrů – 

dosahoval lepších výsledků, vždy preferoval spíše ty kratší.91 

Bylo by na místě zmínit, že ani sportovci té doby, kteří dosahovali dobrých 

výsledků a byli úspěšnými, neobdrželi nikdy zvlášť vysoké honoráře. Po vítězných 

závodech získávali ceny, peněžité ohodnocení však nikoliv. Jako sportovci měli velmi 

nízké platy, a tak si vedle svých sportovních kariér přivydělávali různými besedami. 

Peníze z těchto besed se však nezapočítávaly jako plnohodnotný výdělek, a proto 

posléze nefigurovaly ani v důchodovém spoření. Tak tomu bylo dokonce i 

v Československé televizi. Na to, že hlasy komentátorů provázely mnoho 

sportovních utkání, a dotvářely tak charakter těchto přenosů, odměna, kterou za to 

dostali, byla velmi malá. T. Jungwirth si občas v závodech, jenž měly teoretický 

                                                 
87 PAVELKOVÁ, E., Osobnost české sportovní žurnalistiky – Tomáš Jungwirth. Praha. 

2013, s. 14 
88 Rozhovor s Marií Jungwirthovou, 15. 4. 2019 – v archivu autora 
89 PAVELKOVÁ, E., Osobnost české sportovní žurnalistiky – Tomáš Jungwirth. Praha. 

2013, s. 14 
90 Rozhovor s Marií Jungwirthovou, 15. 4. 2019 – v archivu autora 
91 PAVELKOVÁ, E., Osobnost české sportovní žurnalistiky – Tomáš Jungwirth. Praha. 

2013, s. 14 
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potenciál vyplodit nějaký rekord, přivydělával jako tahoun – vodič závodu, za což si 

mohl vysloužit poměrně slušnou částku. Je samozřejmé, že pro tuto roli běžci museli 

mít předpoklady a museli doložit, že jsou schopni závod rozběhnout ve vysokém 

tempu.92 

Po konci své kariéry měl Jungwirth jako bývalý sportovec, který měl odborné 

vzdělání jen v rámci sportu, omezené možnosti uplatnění. Bylo zde několik 

alternativ. Mohl se stát trenérem atletiky po vzoru svého bratra Jaromíra nebo se 

mohl podílet na rozvoji sportu v Československu prostřednictvím Československé 

televize jako komentátor atletických přenosů. Ještě před tím, než nastoupil do 

televize, pracoval přibližně rok jako referent odboru sportu, v rámci čehož měl na 

starost komunikaci s vrcholovými sportovci.93 

V letech, kdy takto působil v ČSTV, byl nepřímo donucen vstoupit do strany. 

Tento krok bral jako nezbytný předpoklad k tomu, aby po závěru své sportovní 

kariéry mohl ve společnosti nadále smysluplně pracovat. Zmíněná skutečnost se mu 

pramálo zamlouvala vzhledem k tomu, že jeho oteč byl komunisty odsouzen. 

Jungwirth je pak v dokumentech veden jako důvěrník STB, což on ani jeho nejbližší 

rodina nebyla schopna pochopit. Tomáš Jungwirth se nikdy nepodílel na aktivitách 

spojených s informováním o lidech ze svého okolí.94 Je pravda, že Tomáš Jungwirth 

měl po roce 1989 pozitivní lustrační záznam jako důvěrník STB. Nicméně následný 

proces, jenž měl osvětlit rozsah jeho spolupráce s STB, trval poměrně dlouho. 

Nenašli se totiž žádní lidé, kterým by T. Jungwirth svým vztahem k STB nějak 

uškodil.95 

„Tomáš nebyl úplně trenérský typ. Moc ho nebavilo trávit čas na stadionu, když 

neběhal on sám. Občas kouknul na nějaké dětičky, něco jim řekl, ale to bylo 

všechno.“96 Tomáš Jungwirth jako trenér běhu vedl pár dětí, ale nikdy by si nevzal 

na starosti celou věkovou kategorii nějakého oddílu.  

                                                 
92 Rozhovor s Marií Jungwirthovou, 15. 4. 2019 – v archivu autora 
93 PAVELKOVÁ, E., Osobnost české sportovní žurnalistiky – Tomáš Jungwirth. Praha. 

2013, s. 15 
94 Rozhovor s Marií Jungwirthovou, 15. 4. 2019 – v archivu autora 
95 Rozhovor s Robertem Zárubou, 12. 4. 2019 – v archivu autora 
96 Rozhovor s Marií Jungwirthovou, 15. 4. 2019 – v archivu autora 
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Díky svému studiu v oblasti letadlových motorů se zúčastnil několika konkurzů na 

leteckého stewarda. „To jsme ale nakonec zavrhli, protože jsem mu vždy vyčítala, že 

se dost nevěnuje našemu synovi Tomášovi. Když běhal, byl často pryč, a kdyby se stal 

leteckým stewardem, zase bychom ho nevídali,“ vypráví Marie Jungwirthová. Proto 

se nakonec rozhodl závodní dráhu vyměnit za tu komentátorskou.97  

Na jaře 1975 započal Tomáš Jungwirth svou komentátorskou kariéru 

v Československé televizi. Své první oťukávání se sportovní žurnalistikou, i když ještě 

ne s tou televizní -  tedy komentátorskou, měl Tomáš Jungwirth již za sebou. 

Důkazem může být článek Můj největší závod, který byl publikován v 10. čísle 

měsíčníku Lehká atletika z roku 1966.98 „Tom psával do časopisů, snažil se 

publikovat, psal třeba postřehy z Mexika a tak podobně. Konkurz do televize dělali 

čtyři: Jan Slepička, Škorpil, můj muž a Dolejš. Všichni čtyři byli přijati, a to byl vlastně 

Tomášův úplný začátek v televizi.“99 

Krátce po jeho příchodu do Československé televize se jejím zaměstnancem stal 

i Štěpán Škorpil, jenž také studoval FTVS UK a věnoval se atletice, konkrétně 

desetiboji. Na rozdíl od Tomáše jeho závodnická kariéra nebyla tak zářná, ale i 

přesto se stal jedním z nejlepších komentátorů té doby. Právě se Štěpánem 

Škorpilem trávil Tomáš Jungwirth hodně času. Nejenže spolu komentovali atletiku, 

ale sdíleli spolu i místnost, ve které se připravovali na nadcházející komentáře. 

Štěpán Škorpil Jungwirtha popisuje takto: „Tomáš byl asi jediným člověkem, nebo 

alespoň jedním z mála lidí, které znám, již nemají nepřátele. Byl to opravdu kulantní, 

mírumilovný člověk, který byl navíc velice dobrým v tom, co dělal.“ Vzápětí jako 

potvrzení toho, co řekl, navazuje historkou ze závodního prostředí: „Já mu kolikrát 

říkal: ‚Tomáši, použij trošku ty lokty! Ty se toho moc bojíš. Kdyby ses trošku rozmáchl, 

mohl bys doběhnout lépe!‘ Ale to on ne, on si raději držel svou třetí pozici bez 

kontaktu a pak tu ztrátu raději dobíhal,“ vzpomíná Škorpil.100 „Mně osobně se 

Tomáš do televize moc nehodil. Byl to introvert, byl plachý, byl nedůvěřivý k lidem, 

což si s sebou nesl už od dětství. Ve sportovní redakci byl spíše takový nevýrazný mezi 

                                                 
97 Tamtéž 
98 JUNGWIRTH, T., Můj nějvětší závod. Lehká atletika, 1966, roč. 18, č. 10, s. 8-9 
99 Rozhovor s Marií Jungwirthocou, 15. 4. 2019 – v archivu autora   
100 Rozhovor se Štěpánem Škorpilem, 24. 4. 2019 – v archivu autora 
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těmi všemi dravými osobnostmi, které tam figurovaly. To byla jeho jediná brzda. I 

přes tohle všechno byl ctižádostivý a ve své práci precizní.“101 

Své disciplíny měl pečlivě prostudované a komentoval s oblibou. Kromě atletiky 

se také pustil do komentování skoků do vody a synchronizovaného plavání. Navíc se 

mimo těchto sportů věnoval i judu a moderní gymnastice. Kolektivní sporty 

nekomentoval a ani si k nim nikdy nenašel sympatie. Preferoval spíše individuální 

sporty a ty, kde docházelo k propojení fyzické zdatnosti a estetického provedení, 

jako je tomu například v již zmiňované moderní gymnastice, synchronizovaném 

plavání či při skocích do vody. Okolnosti ho přivedly i ke komentování ženské 

kulturistiky.102 

Během působení v ČST spolu s dalšími redaktory utvořili velmi dobrý kolektiv. Je 

samozřejmé, že tam panovala lehká rivalita a soupeření, vždy se tam ale udržovala 

dobrá nálada a na výjezdech, kterých se komentátoři účastnili, byla často velká 

legrace.103 Takovéto výjezdy se konaly velice často. Komentátoři na sportovištích 

trávili většinu víkendů a skoro každý večer v týdnu museli někam putovat, takže 

doma téměř vůbec nepobývali. A když byli se svými rodinami, připravovali se na 

svou profesi nebo studovali.104 

Od roku 1978, kdy při atletických závodech v Praze komentovali se Štěpánem 

Škorpilem naprosto všechny disciplíny, spolu atletiku komentovali až do roku 1990. 

Vytvořili spolu dvojici, která se dobře doplňovala.105 

Tomáš Jungwirth si v dospělosti, když už pracoval v ČST, doplňoval žurnalistické 

vzdělání. Navštěvoval večerní kurzy vysoké školy, aby nabyl vzdělání, které bylo 

potřebné pro vykonávání práce televizního komentátora. „To ho dost štvalo, 

protože ten metr nebyl na všechny stejný. On měl vystudovanou tělovýchovu, obor 

trenér, ale i přesto na něj byly kladeny nároky, že si tu žurnalistiku musí dodělat. I 

přes to, že v redakci byli takoví, kteří měli mnohem nižší a nerelevantnější vzdělání 

                                                 
101 Rozhovor s Marií Jungwirthovou, 15. 4. 2019 – v archivu autora 
102 Tamtéž 
103 Tamtéž 
104 Tamtéž 
105 Rozhovor se Štěpánem Škorpilem, 24. 4. 2019 – v archivu autora 
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než on,“ uvádí manželka Tomáše Jungwirtha. Stres, ve kterém Jungwirth pracoval – 

zaměstnání, večerní studium vysoké školy a příprava na komentování, byly 

pravděpodobnou příčinou obrny obličejového nervu, kterou prodělal v tomto 

období. Ze sportu však byl navyklý cvičit a zlepšovat se. V nemocnici své obličejové 

svalstvo procvičoval, až se z onemocnění nakonec vyléčil, a mohl tak svou profesi 

vykonávat dále bez větších obtíží.106 Ovšem jeho zmiňovaná pečlivost a 

cílevědomost ho naopak svazovaly v dalších aktivitách, které jako sportovní 

komentátor musel vykonávat. Mám na mysli například provedení diváka sportovní 

televizní relací Branky, body, vteřiny. Chtěl, aby vše bylo v pořádku, a byl proto na 

sebe tvrdý, pokud se dopustil chyby. Před kamerou ho hodně skličovala nervozita a 

následný stres způsoboval, že jeho výklad nezněl zcela plynule.107 

Z období Jungwirthova studia žurnalistiky je na Karlově univerzitě k dispozici jeho 

diplomová práce, ve které se věnuje popisu osobnosti a práce sportovního 

televizního komentátora. Čerpá v ní ze svých vlastních zkušeností a zážitků. V práci 

je samozřejmě patrný duch socialismu, který nesměl v žádné publikaci té doby 

scházet.108 

Všichni komentátoři museli být dobře a kvalitně jazykově vybaveni. Tomáš 

Jungwirth nebyl výjimkou. Velmi dobře ovládal anglický jazyk, kterému se naučil na 

vysoké škole. Ruštinu se stejně jako Luděk Brábník nikdy moc učit nechtěl, 

každopádně i přes svůj odpor k ní ji ovládal poměrně dobře. Základní fráze Jungwirth 

ovládal i v německém jazyce. Vždy se nějak dorozuměl.109 

V Hlavní redakci tělovýchovy a sportu vydržel až do politického převratu, který 

byl odstartován Sametovou revolucí v roce 1989. Někdy v roce 1990 opouští 

Jungwirth Československou televizi a je mu nabídnuto místo komentátora v televizi 

Kabel+. Toto období bylo podle Marie Jungwirthové nejkrásnějším obdobím jeho 

života. Byl nadšený z politického uvolnění a z celkové atmosféry. Tomáš Jungwirth 

dostal služební auto, telefon a otevřely se mu další možnosti, byl mobilnější, 
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108 JUNGWIRTH, T., Osobnost sportovního komentátora. Praha: Fakulta žurnalistiky 

Univerzity Karlovy, 1979. Vedoucí práce Josef Valchař. 
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dostával se rychleji k informacím, rád natáčel externí reportáže. Za jednu mohl 

dostat až 10 000 Kč, což byly neskutečné peníze.110 V květnu roku 1998 se cesty T. 

Jungwirtha a Š. Škorpila opět setkaly, když mu Jungwirth nabídl místo šéfredaktora 

v televizi, kde pracoval.111 

Tomáš Jungwirth stejně jako Luděk Brábník odešel z tohoto světa předčasně. Byl 

lednový den roku 1998, kdy měli s manželkou Marií odletět na dovolenou do 

Thajska. Tomáš Jungwirth si ke svému lékaři jel pro léky, které měl předepsané na 

svůj vyšší tlak. Od něj ale už neodjel. Skácel se v ordinaci a prodělal dva infarkty, 

z nichž ten druhý vzal Tomáši Jungwirthovi život. Odešel náhle ve stejném věku jako 

jeho o dvanáct let starší bratr Stanislav, ve věku 55 let.112  

 

Luděk Brábník se s Tomášem Jungwirthem potkával v redakci v letech 1975 a 

1976. Byli kolegové, kteří měli podobný životní příběh. V mládí byli dobrými 

sportovci a sport milovali. Podobné je i jejich studium, oba totiž vystudovali 

trenérskou školu a následně přidali i vzdělání v oboru žurnalistika. Při komentování 

svých disciplín byli skutečnými odborníky, ale i lidmi, kteří dokázali dobře sloužit 

televizním divákům. Další věcí, kterou měli společnou, byl jejich odpor ke 

komunistickému režimu. Jungwirth byl sice členem strany, nicméně jeho filosofie se 

s tou socialistickou neztotožňovala. Brábník na druhé straně proti komunismu 

nepřímo vystupoval, a to tak, že odcestoval trénovat do Norska. I jejich životní osudy 

si jsou podobné. Oba své rodiny a přátele opustili v nepříliš vysokém věku. 
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4 Sportovní televizní komentátoři z řad 

sportovců a novinářů 

I když je a byla sportovní televizní žurnalistika lákadlem pro mnohé lidi, ne všem 

je koncept sportovních televizních přenosů nakloněn. Ať už mluvíme o talentu, 

zkušenostech či o příjemnosti hlasu a umění orientovat se v obrázcích pobíhajících 

na obrazovce, není to řemeslo pro kdekoho. Příklady ne úplně zdárné symbiózy 

televizní komentátorské práce s mnohými dalšími životními zkušenostmi, které by 

mohly naznačovat, že komentování sportovních přenosů bude pro dotyčné 

osobnosti lehkou profesí, mohou být držitelé následujících jmen: Josef Laufer a 

Václav Samek. Jako poslední v této kapitole zmíním kariéru Františka Šťastného, 

jenž byl vedle Brábníka a Jungwirtha dalším sportovcem, jemuž se v Československé 

televizi podařilo uchytit a svou profesi vykonával dobře. 

 

4.1 Josef Laufer  

Josef Laufer je pokládán za jednoho z nejvýznamnějších zakladatelů české 

sportovní žurnalistiky. Československá společnost ho mohla znát především díky 

jeho nezaměnitelnému hlasu, který se linul z rozhlasových přijímačů. Většinou tomu 

bylo při reportážích ze sportovních utkání – fotbalu nebo hokeje. Byl to právě on, 

kdo posluchačům poskytl komentář z mistrovství světa v kopané z Itálie v roce 1934. 

Bylo to ono mistrovství, ve kterém se podle Laufera, ale i podle novinářů a reportérů 

z evropských a dalších světových států, především těch jihoamerických, 

Čechoslováci stali morálními vítězi. V zápase sice Italům podlehli v nastaveném čase 

1:2, italská hra však tehdy nevykazovala ani základy fair play.113 

Josef Laufer během své téměř padesátileté reportérské kariéry posluchače 

provázel především fotbalovými a hokejovým utkáními. Z rozhlasu k lidem 

promlouval ze zahraničních střetnutí i z těch, co se odehrávala na domácích hřištích.  
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J. Laufer se narodil 20. dubna 1891. Už od malička měl v oblibě kopanou a lehkou 

atletiku. S postupem času se na začátku své sportovní kariéry zajímal i o 

funkcionářské posty a stal se členem hrací komise. Když přišel čas rozhodnutí se 

mezi dvěma sporty, tedy fotbalem a atletikou, zvolil atletiku. I přesto, že Laufer 

nebyl zvláště talentovaný a nedosahoval vynikajících výsledků, sport miloval. 

Postupně nacházel cestu i k lednímu hokeji, který v zimě hrával se svými vrstevníky 

na zamrzlé Vltavě. Sháněl si informace o týmech a obstarával si výsledky, kde to 

šlo.114  

Začátky jeho zájmu o sportovní novinařinu můžeme vysledovat už v období 

Laufrova studia na střední škole. Místo vysoké školy nastoupil na pozici úředníka 

v bance, veškerý svůj volný čas ale trávil ve sportovním prostředí. Dokonce se stává 

členem redakce Hlas národa a později německého tisku Union, kde píše výhradně o 

sportovních událostech.115 Jeho první rozhlasový počin se datuje k zápasu mezi 

pražskou Slavií a maďarským celkem Hungaria z Budapešti. Tehdy byl Laufer skoro 

dovlečen k mikrofonu, aby komentoval zápas místo hlasatele z tehdejšího 

Radiojournalu, jenž nechal své spolupracovníky na holičkách a na zápas nepřišel.116 

Od té doby Josef Laufer u mikrofonu a reportování sportovních utkání zůstal. Svou 

komentátorskou kariéru ukončil v roce 1954.117 

Jeden z posledních novátorských komentátorských počinů ve svém životě si 

vyzkoušel za mikrofonem Československé televize, ke kterému ho přizvali tehdejší 

členové redakce HRTM. Nedopadlo to nejšťastněji. Laufer už byl v pokročilém věku, 

a navíc se prohlubovaly jeho celoživotní problémy se zrakem. Pravděpodobná 

odlišnost systému komentování v televizi od toho, na co byl Laufer zvyklý z rozhlasu, 

byla příčinou skutečnosti, že se Josef Laufer v průběhu utkání od mikrofonu zvedl a 

odešel.118 
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4.2 Václav Samek 

Václav Samek byl vynikajícím fotbalistou, který během vrcholového období své 

kariéry zůstal věrný jednomu domovskému klubu – Dukle Praha, kde byl dlouhou 

dobu kapitánem. Určitě zaslouženě, v Dukle odehrál téměř čtvrt století a v sezóně 

1970/5 vytvořil i klubový rekord, když odehrál 151 zápasů bez přerušení. Kromě 

Dukly nastupoval i jako československý fotbalový reprezentant. Nebyl typem 

fotbalisty, který kope do balónu a jinak se ničemu jinému nevěnuje. Během období 

vrcholové fotbalové kariéry zvládl vystudovat Právnickou fakultu Univerzity Karlovy 

v Praze.119 

V Hlavní redakci tělovýchovy a sportu v rámci Československé televize v Praze 

působil poměrně krátkou dobu. Vydržel tam tehdy přibližně asi rok a jeho televizní 

angažmá nebylo moc zdařené. Vzhledem k tomu, že celý svůj předchozí život strávil 

v prostředí, kdy svým spoluhráčům i protihráčům hleděl do tváří, dělalo mu velké 

problémy je identifikovat shora z komentátorského stanoviště nebo z obrazovek 

televize. Navíc trpěl trémou, což mu znemožňovalo soustředění. „Pamatuji si, že 

jednou si sedl ke komentování Ligového výběru. Osmnáctkrát začal svou řeč, kterou 

měl připravenou jako úvod do studia, ale ani jednou ji nedokončil. Nakonec z 

televize odešel, když mu byla nabídnuta pozice právníka na Ministerstvu vnitra, 

které díky svému JUDr. titulu mohl vykonávat.“120  

4.3 František Šťastný 

František Šťastný byl motocyklový závodník, jenž byl považován za jednoho 

z nejlepších závodníků své doby. Během války nebylo jednoduché opatřit si 

motocykl, ve volném čase se tehdy věnoval hokeji, rychlobruslení, závodění na 

skibobu a na kole. K motocyklu se jako závodník dostal až po válce, v roce 1947. 

Protože byl na závodění ještě mladý, zapisoval se do svých prvních závodů pod 

jménem svého bratra. Později si ho všimli lidé z týmu Jawa a zaměstnali ho už jako 

                                                 
119NESG., Síň slávy Dukla Praha 1948-2009. FK Dukla Praha [online]. Praha: © FK 

DUKLA PRAHA, 2019 [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: 

https://www.fkdukla.cz/legendy.asp?legenda=32 
120 Rozhovor se Štěpánem Škorpilem, 24. 4. 2019 – v archivu autora 
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svého závodníka.121 František Šťastný má na kontě velkou řadu úspěchů. Pětkrát se 

stal mistrem Československé republiky, čtyřikrát také zvítězil na závodech v rámci 

mistrovství světa, mistrem světa se ale nikdy nestal.122 

František Šťastný po ukončení své závodnické kariéry pracoval na pozici 

televizního komentátora spolu s Lubošem Pecháčkem. Díky své dobré znalosti 

motocyklového prostředí a vypravěčskému talentu byl Pecháčkovi dobrým 

komentátorským partnerem při závodech ze světa motorů. V televizi působil 

přibližně 10 let, jeho hlas zněl z televizních reproduktorů mimo jiné v pořadu Auto 

– moto – revue.123 

Jeho komentáře bývaly oblíbené, protože uměl vyprávět velice poutavě. Používal 

ve velké míře motocyklový slang, což fanoušci tohoto sportu oceňovali. Ceněnou 

devizou Františka Šťastného bylo také to, že uměl vše obrátit v žert a že s ním byla 

legrace. Kdykoli se ocitl na nějaké akci, hemžilo se kolem něj plno lidí, protože vždy 

vyprávěl něco vtipného. Do televizního komentáře vnesl svou svéráznost a šťávu.124 

Pokud jde o přípravu na sportovní televizní komentování, byl František Šťastný 

také svérázným. „On na to šel úplně od lesa, z mosta do prosta, takzvaně z výkopu,“ 

vzpomíná Štěpán Škorpil na svého kolegu z redakce. V tom, co komentoval, byl 

odborníkem, závodníky znal, ale vedením si nějakých detailních statistik se příliš 

nezaobíral.125 

„František Šťastný byl fantastický a byl fantastický komentátor, pokud by ho 

bývali nechali v té motoristické redakci dělat Frantu Šťastného. … A ne mu přidělit 

plochou dráhu, což je úplně něco jiného. On to neznal.“126 František Šťastný tedy 

                                                 
121 NESG., Životopis české motocyklové legendy. František Šťastný [online]. Praha: 

Motocyklová asociace ČR, 2016 [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: 

http://www.frantisekstastny.cz/ 
122 Tamtéž 
123 Rozhovor se Štěpánem Škorpilem, 24. 4. 2019 – v archivu autora 
124 Tamtéž 
125 Tamtéž 
126 HOLUBEC, V., Pozor, vysíláme [online]. © Česká televize 1996–2019. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10554316820-pozor-

vysilame/213452801310010/titulky#t=11m40s [cit. 5. 5. 2019] 
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také v Československé televizi nakonec skončil. Vinu na tom nesl i jeho zhoršený 

zdravotní stav. 

 

V této kapitole jsme si připomněli představitele televizní sportovní žurnalistiky, 

kteří neměli tolik štěstí, možná talentu nebo neměli schopnosti potřebné ke kvalitní 

přípravě, aby se v Hlavní redakci tělovýchovy a sportu udrželi. Pracovní osudy těchto 

tří výrazných sportovců jsou důkazem toho, že úspěšný sportovec nemusí ještě být 

úspěšným sportovním komentátorem nebo žurnalistou. Jak je patrné, profese, o 

které se zde zmiňuji, vyžaduje mnoho schopností, které jsou shodné s těmi, jež 

využívá úspěšný sportovec – vůle, cílevědomost, pracovitost, rychlá reakce... Ale 

práce při televizních přenosech navíc potřebuje ještě kreativitu, obratnost ve 

vyjadřování, rétoriku, smysl pro detail, improvizaci, teoretické znalosti, šarm i cit pro 

diváka, který nemusí být v danému sportu odborníkem, a přesto touží po tom, aby 

si přenos užil.  

O pozici sportovního komentátora se v historii HRTM pokoušelo nespočet 

bývalých sportovců. Mnoho jich neobstálo. Avšak vedle Luďka Brábníka a Tomáše 

Jungwirtha, kteří patří do skupiny těch, co uspěli, se řadí ještě jedno jméno, a to 

jméno motocyklového závodníka Františka Šťastného. Stejně jako Brábník 

s Jungwirthem vnesl do komentování kus něčeho nového – kus sebe sama, což 

v jeho případě byl především vtip a vypravěčský talent.  
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5 Příprava na sportovní žurnalistiku 

Úkolem této části bakalářské práce je ozřejmit postupy, které Luděk Brábník a 

Tomáš Jungwirth využívali při přípravě na televizní komentování sportovních 

přenosů. Každý komentátor má svou metodu, jak se na svůj výstup připravit. Může 

jít o zaručené taktiky, které jsou mezi lidmi ze žurnalistické branže široce rozšířené, 

může jít o vlastní individuální způsoby přípravy. V následujících odstavcích  

přiblížíme příčiny i předpoklady toho, že Luděk Brábník a Tomáš Jungwirth byli 

schopni divákům jednotlivých sportovních odvětví připravit kvalitní zážitek ze všech 

jimi komentovaných přenosů. 

5.1 Příprava Luďka Brábníka 

V předchozích kapitolách již bylo zmíněno, že Luděk Brábník byl sportovcem 

tělem i duší. Ráda bych zde rozebrala všechny etapy jeho života, které nějak 

souvisely s jeho následným sportovním komentováním.   

Odborná příprava z oblasti sportu: 

 Jako malý byl Luděk Brábník hráčem ledního hokeje v týmu Bohemians Praha. 

Sportovní aktivita, která je konána v dětství, je velice důležitou nejen pro formování 

hráčů. Malí hráči a hráčky se učí technice bruslení, technice hole, synchronizaci 

pohybů, hokejovému přemýšlení. Stranou nezůstávají ani pojmy jako je fair play, 

ohleduplnost ke spoluhráčům, ale i k protihráčům. Z hlediska výchovy člověka jako 

člena společnosti se děti učí komunikaci s ostatními dětmi, důvěře, vnímají i prvky, 

jakými jsou autorita, respekt, soutěživost a cílevědomost. Mimo to se děti učí 

základům daného sportu, v tomto případě ledního hokeje. Znalost pravidel a jejich 

dodržování je pro hráče stěžejní. Stejně tak je obrovskou výhodou znalost pravidel i 

pro televizní komentátory ledního hokeje. Jak je známo, vše, co si opakujete, nikdy 

nezapomenete. Když si pak dítě některá pravidla ledního hokeje připomíná během 

každého zápasu, který absolvuje, vryjí se mu do mysli a málokdy se stane, že si je 

pomýlí (snad jen pokud jsou změněna).  
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Vzdělání a zkušenosti: 

Znalosti pravidel, stejně jako řadu dalších důležitých vědomostí z hokejového 

prostředí, si pak Brábník zajisté osvěžil při svém studiu na vysoké škole, které zdárně 

ukončil, a stal trenérem ledního hokeje. Během studia jsou na studenty kladeny 

požadavky nejen ze sportovního prostředí. Studenti většinou musí mít i jakousi 

pedagogickou a psychologickou přípravu, která je základem pro vedení celků dětí, 

mládežníků či dospělých.  

K identifikaci hráčů při komentování používá Brábník znalosti charakteristických 

pohybových vlastností určitého hráče, například styl bruslení, držení hole, pohyb 

v obranném pásmu.127 I to je důkazem jeho vytříbených hokejových znalostí a 

znalostí hráčů. Těch nabýval při svých návštěvách tréninků mužstev. Sledování 

tréninků bylo jednou z částí přípravy na přenosy sportovních utkání.  

Ještě před tím, než se budeme věnovat období, které Brábník strávil v televizi, 

musíme se ohlédnout za jeho působením v rozhlase. Jak je uvedeno v předchozích 

kapitolách, v rozhlase měl dost prostoru na to, aby své reportáže vypiloval. Po dobu 

dvou let chodil každou středu a sobotu, v zápasových dnech, po stadionu 

s magnetofonovým páskem a zkoušel si komentáře. Vypisoval si chyby, kterých se 

dopustil, a po třech letech se už sportovním reportážím věnoval běžně.128 

Za přípravu pro televizní profesi můžeme pokládat i jeho studium žurnalistiky na 

Filosofické fakultě Karlovy univerzity. Dobrými předpoklady pro komentátorskou 

práci byl i velice dobrý ústní projev a výborná orientace v terminologii sportů, které 

komentoval. Štěpán Škorpil vzpomíná, že ho Luděk Brábník odnaučil říkat ‚drezy‘ 

namísto dresy. „Měl dar takzvané ‚slovní zkratky‘.“ To znamenalo že uměl situace, 

které se na obrazovkách odehrávaly, trefně popsat několika slovy, a vyhýbal se tedy 

sáhodlouhým nezáživným popisům.129 Při komentáři využíval spíše předávání 

informací v bodech. To znamená, že namísto popisování všeho, co se na ledě děje, 

informoval pouze o tom, kdo je u puku a jak akce vznikla. Nechával prostor divákovi, 

                                                 
127 KOUBA, M., Specifičnost práce televizního komentátora a rozhlasového reportéra. 

Praha, 1979. s. 181 
128 Tamtéž, s. 182 
129 Rozhovor se Štěpánem Škorpilem, 24. 4. 2019 – v archivu autora 
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aby si mohl o výkonech sportovců udělat vlastní obrázek. Jako trenér a hokejový 

odborník tak asi vycházel z vlastní zkušenosti, kdy dával přednost tomu, aby sám 

sledoval, co se děje na ledě, než aby mu to někdo převypravoval.130 Zároveň tak 

mohl pracovat v druhém myšlenkovém plánu, kdy díky své znalosti dokázal 

odhadnout, co bude následovat za akci. „Například komentoval hru nějakého týmu 

‚je vidět, že mají nohy v medu‘ nebo ‚při přesilové hře vyvíjejí hráči tlak, branka ale 

visí ve vzduchu na druhé straně,‘ bum, a on tam ten gól opravdu padl.“ 131 

Nejen to, co bylo právě uvedeno, Brábníka dobře připravovalo – jak jsem již 

zmínila, byl velice zdatný v jazycích, a dokázal si tak lehce obstarat informace 

například i z cizojazyčných tiskovin. Pokud byl na výjezdu někde v zahraničí, neváhal 

kontaktovat své přátele, kterých měl díky hokeji mnoho, aby mu pomohli s jeho 

přípravou. To praktikoval jako jeden z mála, ne všichni komentátoři totiž měli tak 

bohatou síť kontaktů.132 

Povahové vlastnosti: 

S lidmi Brábník uměl velice dobře navazovat kontakty a nechyběl mu ani um 

komunikace s lidmi. Dokázal snadno odhadnout, kdo ze sportovců je připravený, 

kdo potřebuje nějaké povzbuzení.  K tomu všemu mu stačilo pár chvil strávených s 

týmy. Tento talent si s sebou přinesl i do televize, kde byl schopný se před zápasy 

podívat na daný tým, a odhadnout tak, jaká v něm panuje nálada.133  

Luděk Brábník těžil z toho, že se osobně (a s některými dokonce velmi dobře) znal 

s hráči, trenéry i funkcionáři hokejových organizací. To mu při komentování 

pomáhalo přiblížit povahu hráče i jeho vlastnosti a dovednosti.134 Občas na nějaké 

hráče nebo trenéry, kteří se objevili na televizních obrazovkách, prozradil i 

pikantnost z rodinného prostředí, která jeho komentář pro diváky dozajista 

zpestřila. Vždy však v rámci onoho komentáře dokázal zachovat serióznost a vyhýbal 

se šokujícím informacím bulvárního typu, které by mohly hokejistu či trenéra nějak 

                                                 
130 Rozhovor s Lucií Viterovou, 9. 4. 2019 – v archivu autora 
131 Rozhovor se Štěpánem Škorpilem, 24. 4. 2019 – v archivu autora 
132 Rozhovor s Robertem Zárubou, 9. 1. 2019 – v archivu autora 
133 KOUBA, M., Specifičnost práce televizního komentátora a rozhlasového reportéra. 

Praha, 1979. s. 181 
134 Tamtéž, s. 103 
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poškodit.135 V tomto úhlu pohledu byl Brábník na komentátorské scéně inovátorem. 

Svým přístupem k hráčům dokázal získat nespočet poznatků a postřehů přímo od 

subjektů svého komentování.136  

Průběžná příprava: 

Ke sportovnímu komentování je velice důležitá průběžná práce. Soustavností a 

vytrvalostí Luděk Brábník oplýval. Chodil pravidelně na tréninky hokejových týmů, 

setkával se se všemi členy týmu i funkcionáři a nezapomínal ani na sledování 

průběžných výsledků. Ve volném čase chodil na zápasy, kde mohl nastudovat taktiky 

určitých týmů.137 Díky průběžné přípravě je pak komentátor v obraze a dokáže 

k sobě informace poskládat tak, aby tvořily souvislý kontext.  

Na trénincích se mohl naučit jména, útočné trojice a obranné dvojice, které spolu 

hrávají. Výbornou znalost, kterou nabyl během trénování, dokládá následující výrok, 

který padl během druhého zápasu o Ceny Izvěstijí mezi SSSR a ČSSR, jedná se o 

druhé utkání ze seriálu tří soubojů z roku 1975: „Petrov s Charlamovem jsou 

vyloženě brejkoví hráči, hráči jako stvořeni pro rychlý protiútok, pozor na to, 

abychom při přesilové hře ještě neinkasovali,“138 nebo „Viděl jsem jejich hole 

dopoledne na tréninku. Jsou to lžíce, které mají vydutí téměř 6 cm, a rána z takové 

hole… je absolutně tvrdá.“ 139 

 Aby zůstal Luděk Brábník neustále uprostřed dění, shromažďoval si data, která 

by mohl později použít. Tato data uchovával v deskách. Desky měl rozdělené podle 

sportů, jež komentoval – lední hokej a tenis. Uchovával si sestavy, výsledky, výkony. 

V ledním hokeji měl pak další dílčí soubory: každý oddíl 1. hokejové ligy, každý 

reprezentační tým má své desky. Zvláště jsou odděleny informace a zajímavosti 

z Československého hokejového svazu a vlastní desky patří i dalším hokejovým 

turnajům ve světě. V tenise pak informace dělí do dvou skupin: československý tenis 

                                                 
135 KOUBA, M., Specifičnost práce televizního komentátora a rozhlasového reportéra. 

Praha, 1979. s. 150-151 
136 Rozhovor s Robertem Zárubou, 9. 1. 2019 – v archivu autora 
137 KOUBA, M., Specifičnost práce televizního komentátora a rozhlasového reportéra. 

Praha, 1979. s. 105 
138 Tamtéž, s. 185 
139 Tamtéž 



 

40 

 

a tenis v zahraničí. Samozřejmě informace neustále aktualizuje a doplňuje 

informacemi, které nabyde díky osobním stykům se sportovci. Pokud jde o přípravu 

přímo v místě a čase konání sportovní akce, doplňuje si zajímavosti přímo v centru 

dění. Rekapituluje si znalosti, které získal průběžnou přípravou. Luděk Brábník 

pravidelně navštěvoval dopolední tréninky před večerními zápasy a postřehy 

využívá takto: „Naši dnes před polednem opět lehce trénovali – náš Jiří Crha, snad 

už to je v pořádku, to jeho zranění – na tom tréninku dvojky a trojky najížděli po 

přihrávce na brankáře. Trénink obsahoval několik hravých herních cvičení, všemu 

předcházela gymnastická rozcvička, která měla odstranit tu únavu ze včerejšího 

boje. Byl to trénink malé intenzity, typický pro dopoledne, předcházejícímu 

večernímu zápasu, kdy je vhodné jen hráče jaksi hokejově podráždit a naladit na to 

večerní vytížení.“140  

V rámci přípravy si Brábník připravoval malé kartičky, na něž si malými tiskacími 

písmeny psal informace, které o hráčích nebo o týmech chtěl během přímého 

sportovního přenosu říci. Pokud šlo o kartičky, na nichž byly informace o hráčích, 

rozděloval je do dvou hromádek. V jedné byly kartičky, jež byly věnovány znalostem 

o sportovní kariéře, bývalých klubech, výsledcích, nasbíraných bodech, odehraných 

zápasech nebo trestných minutách daného hráče. V té druhé se skrývaly kartičky, 

které se věnovaly zajímavostem z osobního života hráčů. „Pamatuji si, že na psacím 

stole v obýváku ležely dvě hromádky, do kterých jsme já a moje sestra za žádných 

okolností nesměly sáhnout, abychom je nerozházely.“141 Další hromádku měl 

Brábník vyhrazenou pro glosy, které si sepsal v rámci domácího přípravy na 

hokejový zápas nebo tenisové utkání, které měl doprovázet svým komentářem. „On 

si s sebou na přenosy nosil kartičky. Mezi těmi bylo asi třicet až padesát kartiček, na 

kterých měl napsané glosy, které si připravil doma. Ty si rozložil na stůl a byl 

připravený je kdykoli během přenosu použít. Třeba ten jeho výrok: ‚to bylo na 

utrženou ledvinu‘ nebo ‚poslal mu výtah zpátky‘, to vše měl předem připravené, 

nebylo to spatra.“ Je pravdou, že přípravou trávil Brábník mnoho času jak v televizní 

redakci, tak doma. „Pamatuji si, že u nás doma neustále běžel nějaký sportovní 
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pořad v televizi nebo v rozhlase. Také vím, že táta spal poměrně málo, připravoval 

se až pozdě do noci.“142 

Příprava těsně před přenosem: 

Před začátkem přenosu je také nutné si zkontrolovat veškeré technické vybavení 

a domluvit se s režisérem na provedení sportovního televizního přenosu.143 To 

Brábník pokládá za jeden ze základních prvků přípravy. Uvádí, že se mu mnohem 

lépe spolupracuje s československými režiséry, protože díky své znalosti jejich práce 

může být částečně připraven i na to, co se na obrazovkách ukáže.144 Navíc nejraději 

pracoval z nadhledu, protože mohl využívat prostorové orientace. Další důležitým 

umem, kterým musí sportovní komentátor disponovat, je postřeh. Konkrétně 

v hokeji, což je jeden z nejrychlejších kolektivních sportů, je takové umění cenné.  

Z komentátorského hlediska, konkrétně z hokejového, klasifikuje Robert Záruba 

Brábníka takto: „Byl to špičkový komentátor, byl jiní než ostatní. Měl za sebou 

hokejovou průpravu, byl trenér, ale ten jeho hokejový komentář byl poněkud pomalý 

a hodně se opakoval.“145 To ale moc nevadilo, protože i tak byl mnohem lépe 

kvalifikovaný na svou práci než většina ostatních tehdejších sportovních 

komentátorů. Při komentování byl Brábník velice silný v analýze a kdykoli nějakou 

pronesl, diváci mu sdělené informace věřili, protože měl jejich naprostou důvěru. 

Věděli, že je ve sportu, konkrétně v ledním hokeji, velice vzdělaný, a dali na něj.146 

Na rozdíl od Tomáše Jungwirtha Luděk Brábník většinou neprováděl pořadem 

Branky, body, vteřiny. To dělal snad jednou do roka. Nefiguroval ani v dalších 

zpravodajských pořadech, a proto se mohl soustředit pouze na přímé přenosy. 

Přímých utkání ledního hokeje v té době televize vysílala přibližně třicet ročně, což 

je poměrně málo. Brábník tak měl dostatek času se kvalitně připravit na každý 

přenos – nejen na hokejový, ale i tenisový.147 
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5.2 Příprava Tomáše Jungwirtha 

Odborná příprava ve sportu: 

Stejně jako Luděk Brábník se sportu věnoval už od útlého věku i Tomáš Jungwirth. 

Vyrůstal v atletické rodině a podobně jako u Brábníka bychom tuto životní zkušenost 

mohli pokládat za velice dobrou okolnost, kterou později využil pro následné 

povolání televizního sportovního komentátora. Tomáše Jungwirtha lze pokládat za 

prvního sportovce s výraznými sportovními výsledky, který nastoupil do Hlavní 

redakce tělovýchovy a sportu Československé televize v Praze. V předchozích 

kapitolách byla jeho sportovní kariéra již zmíněna, nyní se budeme věnovat jeho 

přípravě na sportovní televizní žurnalistiku.  

Vzhledem k tomu, že on sám se věnoval běžeckým disciplínám, ale v televizi 

komentoval téměř všechny atletické disciplíny, musel se na ty techničtější z nich 

teoreticky více chystat. Jednalo se například o skok o tyči, vrh koulí nebo o hod 

oštěpem. Oporu našel ve svém kolegovi Štěpánu Škorpilovi, se kterým atletiku 

komentoval. Škorpil v mládí závodil v desetiboji, a proto byl v dalších atletických 

disciplínách znalejší než jeho kolega. Jungwirth se sám další disciplíny, které měl 

komentovat, doučoval z odborných publikací a od svých kolegů v redakci. Postupem 

času se v nich stal podobným odborníkem, kterým byl v oblasti běhu.148 Pečlivě 

studoval i další sporty, se kterými byl v televizi propojen jeho hlas – judu, skokům 

do vody, moderní gymnastice, kulturistice a synchronizovanému plavání. Dokázal si 

vše pečlivě nastudovat a všechny tyto sporty mu následně přirostly k srdci.149„Do 

noci seděl a dělal přípravu,“ uvádí Marie Jungwirthová a dodává, že v oblastech 

atletiky, ve kterých se necítil tak zdatným, se neustále vzdělával, aby si byl jistý, a 

vyhnul se tak nepříjemnostem spojeným s nejistotou a chybami. Tak tomu bylo, 

pokud komentoval přímé přenosy, pokud měl v daný den navíc provázet pořadem 
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Branky, body, vteřiny, snažil se naučit se svůj výstup nazpaměť, aby se nedopouštěl 

chyb.150 

Průběžná příprava: 

Aby získal cenné informace o formě jednotlivých sportovců a aby mohl co nejlépe 

vstřebat atmosféru a zajímavé momenty ze zákulisí sportů, jež tito sportovci 

provozovali, najížděl se štábem do terénu s předstihem. Večer si se sportovci sedl 

ke kávě či večeři a povídal si s nimi. Tuto metodu využíval Tomáš Jungwirth většinou 

tehdy, když měl komentovat méně známé nebo méně populární sporty – 

synchronizované plavání, skoky do vody a judo. Příslušní sportovci se o zajímavosti 

ze zákulisí podíleli rádi, jelikož měli sami zájem na tom, aby se jejich sport 

zviditelnil.151 Nikdy se nestalo, že by mu nějaký sportovec odmítl rozhovor. Ano, 

stalo se, že sportovci třeba zrovna neměli čas, vždy se ale za Jungwirthem vrátili a 

rozhovor uskutečnili. U atletů to bylo jednoduché, protože ho brali jako ‚svého‘.152 

„Věděli totiž, že Tomáš nechce šokovat senzacemi. Znali ho a věděli, že byl 

dobrosrdečný, že chce spíše pomoci k propagaci disciplín a sportů, které nebyly 

číslem jedna.“153 

Jelikož nelze v hlavě udržet všechny informace, které má komentátor znát, 

rozhodl se Jungwirth vytvořit si vlastní kartotéku. Ta byla rozdělena na dvě části, pro 

československé sportovce a pro ty světové. V tomto systému shledával Jungwirth 

velkou pomoc, protože si onu kartotéku mohl brát na všechny závody, rychle v ní 

zalistovat a poskytnout tyto informace obecenstvu.154 

Další zvláštností Jungwirthovy práce bylo i to, že se spolu se Škorpilem účastnili i 

různých soustředění sportovců, na které většinou jiní reportéři nejezdili. V rámci 

zimní přípravy občas sportovci vyrazili na týden nebo dva do hor, kde svoje fyzické 

schopnosti podrobovali testování. Tam se s nimi několikrát vydali i tito dva 

komentátoři. Štěpán Škorpil uvádí, že takové výjezdy byly bezednou studnicí 
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zajímavostí. Po fyzické zátěži, již během dne museli účastníci soustředění 

podstoupit, si večer šli do haly spolu s komentátory zahrát basketbal, poté si ještě 

na pár chvil sedli ke sklence vína. „Takto strávený čas s těmi sportovci, to vlastně 

nahrazovalo dnešní internet. Ti lidé, kteří tam byli, ti na nás chrlili tolik informací, že 

to bylo neskutečné.“ Takto tehdejší získávání informací vidí Štěpán Škorpil. Zároveň 

dodává, že počítač vám sice vyhledá všechna relevantní data, nicméně musíte se 

jimi pročíst. Živý člověk, kterému položíte správnou otázku, jde přímo k věci, a šetří 

tak svůj i náš čas.155 

Když se Tomáš Jungwirth připravoval na běžné sportovní přenosy z atletických 

stadionů, bazénů a dalších sportovišť, využíval mimo jiné i tiskoviny ze zahraničí. 

Z Německa byl redakcí předplácen časopis Deutsche Sport Echo a ze Švýcarska chodil 

časopis Curyšský sport. Obě dvě tato periodika poskytovala velice dobrý výsledkový 

servis, který sloužil jako zdroj informací i Jungwirthovi. Ten se v těchto periodikách 

uměl velice dobře orientovat a byl schopný v krátké chvíli najít to, co potřeboval. 

Vždy, když se připravoval na závody, zjistil si nejdříve, kdo bude závodit, prostudoval 

tedy startovní listinu. Poté, co věděl, kdo se závodů zúčastní, se pustil do přípravy. 

Hledal o sportovcích všechny dostupné informace, jaké zaběhli časy, jakých klubů 

jsou členy, co mají například za obuv, čím je jejich technika specifická a tak 

podobně.156 

V atletice je velmi časté, že se různé disciplíny překrývají nebo se v nich startuje 

těsně po konci jiné disciplíny. To komentátorům, kteří se věnují atletice, vůbec 

neulehčuje jejich práci. Musí mít přehled o všech výsledcích a výkonech, které se na 

stadionu právě odehrávají. Velice důležitou pomocnicí byla Tomášovi Jungwirthovi 

jeho manželka Marie Jungwirthová, která mu v tomto ohledu pomáhala. Měla za 

úkol zapisovat si výsledky z disciplín, na které ji Tomáš doporučil se soustředit. „Pro 

mě to byl docela stres, já, kdybych chvíli nedávala pozor, tak mu potom předám 

neplatné informace, čímž by se mohl naprosto znemožnit.“ Nebyla ovšem jediná, 

kdo mu takto pomáhal. Jungwirth si za malou peněžní odměnu najal studenty, kteří 

si chtěli přivydělat, každému z nich také určil disciplínu, ze které potřeboval mít 
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zaznamenané výsledky.157 Pro komentátory to byla nelehká doba a jejich příprava 

musela probíhat neustále, jinak hrozilo, že jim něco unikne. 

Za průběžnou přípravu také Jungwirth pokládá udržování se v dobré fyzické 

kondici. Komentování není jednoduché povolání ani na psychiku ani na fyzický stav. 

Když se ale komentátor pravidelně udržuje aktivní, je schopný vydržet i větší 

psychickou zátěž a má více energie, což se odráží i v komentáři.158  

Vzdělání a zkušenosti: 

V září roku 1978 měla ČST za úkol živě přenášet dění z atletického mistrovství 

Evropy, jež se konalo v Praze. Jako komentátoři byly tehdy vybrány dvě dvojice: 

Tomáš Jungwirth – Štěpán Škorpil a Dušan Gabáni s Jánem Lackem.  U dílčích 

disciplín vždy komentovala jedna dvojice a ta druhá jim během tohoto vysílání 

vypisovala výsledky z jiných částí stadionu a naopak. Poprvé se zde totiž použilo 

nahrávací zařízení VTR, které televizi umožnilo nahrávat si jiné disciplíny souběžně 

s tou, která byla právě vysílána, a ty posléze divákovi nabídnout. Divák tak nebyl 

ošizen o žádné výkony a mohl si vychutnat plynulý sportovní zážitek bez chaotického 

přepínání od disciplíny k disciplíně.159 Za skvělou přípravu na tuto událost, ale i na 

sportovní žurnalistiku obecně, Jungwirth pokládá svou atletickou kariéru. Tato první 

část jeho přípravy probíhala nevědomě, tehdy totiž nevěděl, že do takovéhoto 

zaměstnání jednou nastoupí. Každopádně vytvoření si vztahu k fyzické aktivitě 

považuje za základní kámen k vykonávání této profese. Za další, tentokrát už 

vědomou přípravu, Jungwirth považuje své studium v oblasti sportu. Má na mysli 

kurzy rozhodčích, které absolvoval, a studium trenérské školy na Fakultě 

tělovýchovy a sportu při Univerzitě Karlově. Neopomíjí ani své následné studium na 

Fakultě žurnalistiky UK, jež ho dobře připravilo po stránce novinářské. Dále uvádí, 

že dobrou přípravou mu bylo i komentování na magnetofonové pásky při menších 

závodech, které absolvoval ještě jako externista. Tato průprava ho zbavila ostychu 

z mikrofonu a naučil se komunikovat s divákem.160 Pozorováním se učil od svých 
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kolegů v redakci. V rámci přípravy podle něj musí mít komentátor detailně a 

neomylně nastudovanou startovní listinu a pokud se závodů účastnili i sportovci z 

jiných zemí, pokládal za nezbytné informovat se o správné výslovnosti jejich jmen. 

Další nezbytnou částí je pro Jungwirtha znalost československých, světových, 

olympijských a osobních rekordů, aby byl v obraze, pokud dojde k nějakému jejich 

vylepšení, musí o této okolnosti diváka ihned informovat.161 

Za neméně důležité považoval Jungwirth znalost postupových klíčů a 

kvalifikačních limitů u různých disciplín a byl přesvědčen o nutnosti toto vědění 

divákovi v průběhu komentáře předat, aby byl divák sám schopný vydedukovat, kdo 

postupuje a kdo nikoliv. V průběhu šampionátu si Jungwirth shromažďuje dosažené 

výsledky všech sportujících, a pokud se tito sportovci dostanou do finále, informuje 

o nich diváka. Na velkých turnajích se vysílá třicet osm disciplín, v nichž nastoupí víc 

jak tisícovka atletů. Ty všechny musí komentátor dobře znát, aby nedošlo 

k pomýlení. Navíc se každého závodu účastní i několik zcela nových tváří, právě 

informace o nich by si měl komentátor vždy zjistit s předstihem. 162 

Před tím, než Jungwirth začal pravidelně komentovat, zkusil si komentovat 

přibližně desítku přenosů i z jiných sportů. Dvakrát komentoval prestižní cyklistický 

Závod míru, bylo to v roce 1977 a 1978. Závod míru je na komentování velice 

složitým, proto byl rád, že si takovou událostí prošel a že ji zvládl. Příprava na začátek 

závodu je podobná jako u ostatních přenosů, ovšem s následujícím rozjezdem se 

závodníci předjíždějí a na obrazovce nejsou dobře rozpoznatelní. Každá etapa byla 

jiná, neustále se obměňovalo pořadí, komentátor tedy musel reagovat rychle a 

přesně.163 

Zajímavostí je, že na začátku Jungwirthova působení se jich spolu se Štěpánem 

Škorpilem a Janem Slepičkou ujal Luděk Brábník. Ten je provázel začátky jejich drah 

sportovních televizních komentátorů. Marie Jungwirthová si vzpomíná, že Tomáš 
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Jungwirth si dokonce po vzoru Brábníka vytvořil své kartičky.164 Brábník ho také 

naučil, jak správně zacházet s mikrofonem a s komentátorskými sluchátky.165 

Již bylo zmíněno, že před nástupem do ČST Jungwirth napsal pár článků o 

dojmech ze svých závodů. Ve své diplomové práci z roku 1978 uvádí, že psaní článků 

a veškerá literární tvorba je pro sportovního komentátora dobrou průpravou. 

Zvětšuje si tak totiž slovní zásobu a učí se dobře formulovat věty.166 

Povahové vlastnosti: 

Měl velice dobré vztahy se všemi sportovci, a proto se svými otázkami chodil 

přímo za nimi, popřípadě za někým z jejich realizačního štábu. Díky své bohaté a 

úspěšné běžecké kariéře a zároveň díky své nekonfliktní povaze měl respekt 

československých i zahraničních závodníků. To mu bylo ku prospěchu, protože se 

tak dostával k trochu jiným a upřímnějším odpovědím na otázky, které pokládal, aby 

se od sportovců dozvěděl relevantní, použitelné informace do svého komentáře.167 

Příprava těsně před přenosem: 

Těsně před ME v Praze 1978 popisuje svou přípravu takto: „Šlo o poslední korekce 

v evropských a československých tabulkách. Pro aklimatizaci měli atleti k dispozici 

dva mítinky – „Praga academica“ a Evropa 78. A právě návštěva těchto závodů byla 

i pro nás komentátory velice dobrou možností ‚naučit se číst dresy‘ jednotlivých 

delegací, mezi nimiž se to hemžilo modrými, podívat se atletům do tváře, a nikoliv 

jen z tribuny a v neposlední řadě to byla vítaná příležitost k novým kontaktům se 

sportovci i funkcionáři, a tím i k získání nových a nejčerstvějších informací.“ Tomáš 

Jungwirth dokonce studoval i to, kolik jídel měli atleti k dispozici a jakou mělo jídlo 

kalorickou hodnotu. Studoval, kdy a jak trénují favorité, prohlédl si ubytování 

sportovců na kolejích Strahov.168 
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Režim každého dne pak byl stejný nebo podobný. Do dne musel Jungwirth 

vtěsnat ranní hygienu, přípravu, návštěvu tiskového centra, komentování 

dopoledního programu, další přípravu, tentokrát na odpolední program, oběd a 

odpolední komentování. Večer se konala operativní schůzka se štábem a 

Jungwirthova vlastní rekapitulace komentáře a spánek, který sloužil především jako 

relaxace po náročném dni, i když tento spánek nebyl vždy zrovna kvalitní.169  

Specifickou, z pohledu přípravy Tomáše Jungwirtha, ale i dalších členů redakce, 

byla příprava na letní olympijské hry v Los Angeles, které se uskutečnily v roce 1984. 

Tehdy měl Tomáš Jungwirth za úkol připravit zpravodajství a komentovat pořady 

s časovým posunem. Spolu se Štěpánem Škorpilem, který bydlel v jedné vysoké 

budově, dostali nápad, že poprosí vedení televize, aby jim zprostředkovalo televizní 

přijímač, jenž by umístili na střechu oné budovy. Tento nápad byl schválený, a tak 

se v průběhu olympijských her redaktoři HRTM shromažďovali u Škorpilů doma, kde 

po nocích sledovali výkony sportovců ve Spojených státech. Utvořili si velikou tabuli, 

kam zapisovali jednotlivé výsledky. Během vysílání kalkulovali, dedukovali, 

odhadovali a sázeli se, kdo si v jakém závodě jak povede. Od jedné do šesti do rána 

se dívali na atletické záběry, pak si šli na pár hodin lehnout a odpoledne podávali 

zprávy o tom, co se v Los Angeles událo.170 

Není od věci dodat, že v té době se během roku moc atletických šampionátů a 

turnajů nekonalo. To byl hlavní důvod, proč se Tomáš Jungwirth postupně uchyloval 

k dalším sportům, které následně komentoval – judu, moderní gymnastice, skokům 

do vody, synchronizovanému plavání a kulturistice. Proto také častěji než Luděk 

Brábník dělal takzvaně ve studiu, když prováděl pořadem Branky, body, vteřiny.171  

5.3 Metody přípravy obou komentátorů – shrnutí  

Jak jsme se mohli přesvědčit, Luděk Brábník i Tomáš Jungwirth byli v přípravě na 

své televizní komentování velice pečlivými. Oba měli bohatou sportovní průpravu a 

věděli, že není radno něco zanedbat. Vycházeli ze svých odborných znalostí sportů, 

                                                 
169 Tamtéž, s. 56 
170 Tamtéž, s. 54 
171 Rozhovor se Štěpánem Škorpilem, 24. 4. 2019 – v archivu autora 
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které komentovali. Když nastala chvíle, že si z nějakého důvodu nebyli jisti, ihned se 

pustili do studia podkladů, aby předešli tomu, že by něco neznali. Ve sportovní 

redakci byli jakýmisi inovátory ve způsobu přípravy. Vzhledem k tomu, že se osobně 

znali s většinou sportovců, jejichž sporty komentovali, dostávali se k odlišnému typu 

informací než jejich kolegové, kteří nebyli ‚z branže‘. Oba měli velice pozitivní vztah 

ke sportovcům, o kterých informovali. Perfektně znali jejich zázemí, povahy a 

charaktery, a tak mohli divákovi předat i něco nad rámec běžných informací, které 

by v komentáři měly zaznít.  Do doby, než v ČST začali působit tito dva, komentovali 

přenosy lidé, kteří neměli své vlastní sportovní zkušenosti, a pokud ano, tak pouze 

okrajové. To způsobovalo, že jejich komentáře bývaly ploché, neodborné a často se 

dopouštěli toho, že objekty svého komentáře mentorovali, což částečně divákům 

vadilo. Patrně to vadilo i sportovcům, protože do nástupu Luďka Brábníka a Tomáše 

Jungwirtha panoval mezi sportovci a komentátory odtažitý vztah. Brábník i 

Jungwirth sami procesem závodění a hraní prošli, a uměli se proto dobře vžít do role 

sportovce, kterého viděli na obrazovce. Pokaždé, když vyřkli nějaký soud nebo 

analýzu, bylo to velice věrohodné a pro diváky poučné. 

V dnešní době můžeme být při sportovních pořadech svědky toho, že ve studiu 

sedí za mikrofonem komentátor a vedle něj expert daného sportu. Dříve tomu tak 

nebylo, ale oba subjekty této bakalářské práce, bychom za experty mohli považovat. 

Oni zastávali obě úlohy a byli vlastně komentátory i experty v jedné osobě.  
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6 Závěr 

Luděk Brábník a Tomáš Jungwirth komentování i přípravu na něj bezpochyby 

posunuli dál. Bylo to částečně jejich odborností a znalostí oborů, částečně i tím, že 

si tuto práci dělali po svém a do komentování vkládali kousky svých osobností. I přes 

to, že to většinou bylo intuitivní jednání, protože působili v samém počátku 

sportovní televizní žurnalistiky v Československu, to dělali dobře.  

V závěru této bakalářské práce lze konstatovat, že ačkoli bylo hledání 

relevantních pramenů k tematice přípravy Luďka Brábníka a Tomáše Jungwirtha 

poněkud obtížné, podařilo se mi odkrýt alespoň ty nejdůležitější strategie, kterých 

tito dva sportovní komentátoři při své přípravě využívali. V průběhu studia pramenů 

k této práci jsem dospěla k názoru, že si byli oba v mnohém podobní. Styčné body 

lze nalézt ve sportovních kariérách i v jejich práci v Československé televizi, dokonce 

i v některých životních momentech. 

Oba dva byli bezpochyby váženými a respektovanými v tom, co dělali. Byli 

pracovití a přátelští a nadstandardně vzdělaní v oboru, který byl jejich celoživotním 

zájmem. Oba dva disponovali dvěma akademickými tituly – z Fakulty tělesné 

výchovy a sportu v oboru trenér, Luděk Brábník měl navíc doktorandský titul 

z Filozofické fakulty UK a Tomáš Jungwirthbyl magisterským absolventem  Fakulty 

žurnalistiky UK. K tomu všemu je třeba připočíst ještě již tolikrát zmiňovanou 

celoživotní sportovní zkušenost. 

Luděk Brábník se na sportovní žurnalistiku připravoval pečlivě a průběžně. 

Vymyslel si systém kartoték, které si nosil všude s sebou. Jeho systém byl velmi 

propracovaný. Vlastnil několik desek s kartičkami, které obsahovaly konkrétní 

informace například o týmech z 1. české hokejové ligy, o českých tenistech, o 

reprezentačních hokejových týmech jednotlivých států a podobně. Unikátní bylo 

také jeho získávání informací, především těch ze zahraničí. Pokud se jako 

komentátor účastnil akce mimo ČSSR, byl schopný dostat se k zajímavým faktům o 

zahraničních hráčích díky svým výborným osobním kontaktům. 
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 V případě Tomáše Jungwirtha šlo v podstatě o podobnou strategii (není divu, byl 

‚elévem‘ Luďka Brábníka). I on si vytvořil podobnou kartotéku jen s tím rozdílem, že 

se věnoval jiným sportům a jiným sportovcům. Jungwirth se spoléhal během 

přípravy na komentování na svou sportovní kariéru, která ho naučila znalostem 

techniky a taktiky. To vše mohl posléze při komentování také zužitkovat. V přípravě 

pokládal za důležitou i tělesnou zdatnost, protože komentování mohlo být mnohdy 

náročným dlouhodobým intenzivním výkonem. V přípravě na atletické disciplíny mu 

pomáhala jeho manželka Marie Jungwirthová a studenti, které si platil, aby mu 

zaznamenávali výsledky.  

Při psaní své bakalářské práce jsem si uvědomila, jak relativně obtížnou dobou 

byla pro sportovního komentátora padesátá až sedmdesátá léta. Dnes mají 

komentátoři neomezeně možností kdykoliv a kdekoliv napsat si do vyhledávače na 

internetu termín, o kterém se chtějí dozvědět co nejvíce informací, a během pár 

vteřin jsou záznamy v jejich zařízeních. Dříve si komentátoři museli neustále vést 

zápisky a poznámky a připravovat se každý den, aby věděli co možná nejvíce 

informací a aby jim něco neuniklo.  

Obrovskou výhodu měli ale Brábník s Jungwirthem v tom, že kdykoli se vydali za 

informacemi, museli jednat s lidmi. Tím navazovali se sportovci vztahy, a postupem 

času se tak mohli dostat k velice kvalitním a cenným informacím, které nesly punc 

osobitosti vyplývající z osobních přátelských vztahů mezi sportovci komentátory. 

Tato skutečnost byla patrná při práci obou komentátorů. Zřejmě proto si obou i dnes 

mnozí velmi cení a respektují jejich charakter práce. 
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7 Summary 

In this document we found out the strategy of preparation to television sport 

journalism of both – Luděk Brábník and Tomáš Jungwirth. As a product of this work, 

we managed to discover that both of them were very hardworking and that helped 

them to do their job better than others. 

Their preparation to the profession of commentating consisted mainly in their 

rich knowledge of the sports they commentated, their very good contacts with 

athletes, coaches and functionaries and in their systems, they made. Within those 

systems we can see files of cards where were written hints and information about 

teams, athletes and world championships and other tournaments. We can consider 

that they were innovators of the preparation of sport journalism in Czechoslovakia 

thanks to their attitude to this profession. They were also unique as they were the 

first television sport journalists who had pretty bright background in sports. 
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11 Přílohy 

Příloha č. 1 

 

Zcela vlevo Luděk Brábník s týmem Frish Asker v sezóně 1969/1970 

Zdroj: BEKKEVAR, T., Sesongen 69/70. Frisk Asker [online]. Asker: © Kopirett 

2016 Frisk Asker, 2016 [cit. 2019-04-05]. Dostupné z: 

http://www.friskasker.no/hockey/sistenytt/sesongen-6970/ 
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Příloha č. 2

 

Článek z norských novin pojednávající o založení týmu Frisk Asker 1969 

Zdroj: ANDERSEN, R., Historikk, Frisk Asker [online]. Asker: © Kopirett 2016 Frisk 

Asker, 2016 [cit. 2019-04-05]. Dostupné z: 

http://www.friskasker.no/hockey/historikk/ 

 

 

 

 

 

 

 

Jungwirthovy zápisky z Mistrovství Evropy v Praze 1978: 

Zdroj: JUNGWIRTH, T., Osobnost sportovního komentátora. Praha: Fakulta 

žurnalistiky Univerzity Karlovy, 1979. Vedoucí práce Josef Valchař 
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