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Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor s Robertem Zárubou (28. 1. 2019) 

V České televizi se Robert Záruba podílel na začlenění expertů do pravidelného vysílání z 

hokejových přenosů a na rozvoji takzvaného děleného komentáře.  

Souhlasíte s tím, že průkopníky tohoto modelu byli už v šedesátých letech Karel 

Mikyska a Josef Dědič, kteří doprovázeli přenosy z krasobruslení? 

Všechno souvisí s žánrovou neukotveností televizního sportovního přímého přenosu a 

komentování vůbec. První komentátoři neměli představu, jak se to má dělat, a tak byly různé 

pokusy, které bychom dnes mohli považovat za dotek děleného komentáře. Existovala určitá 

snaha zapojit do komentování samotné sportovce, byť to vlastně nikdy nedostalo souvislou 

časovou podporu, byly to vždy jen jednotlivé pokusy, nahodilosti než nějaký soustavný 

vývoj komentování tímto směrem. Spíš naopak všechno inklinovalo k solitérnímu 

komentování – ještě navíc v duálním systému Čech-Slovák. Byli to tedy opravdu Mikyska s 

Dědičem, kteří jako první naplnili to, co se později rozvinulo, v jejich provedení nechyběl 

rámcový komentář, docházelo k dialogům. A od Dědiče tam byla i přesná analýza a 

poznámky. Díky tomu, že byli dva, to působilo poněkud odlehčeněji, uvolněněji. Singl 

komentáře totiž vždy byly tak trochu upjaté – a to i s ohledem na tehdejší politickou situaci. 

Víte i o dalších pokusech? 

Pár jich bylo. V ledním hokeji to jako první zkoušel Štěpán Škorpil, který v roce 1978 

zaskakoval a měl vedle sebe Petra Brdičku, tehdejšího hokejistu Sparty a Jihlavy, ale opět: 

byl to jen solitérní pokus. Následovaly snahy dostat sportovce rovnou do role komentátora, 

takže fotbal komentoval bývalý obránce Dukly Václav Samek, který byl i součástí redakce. 

Motoristické závody zase komentoval František Šťastný, u nějž by se dalo říct, že pracoval 

ve dvojici jako expert, byť i komentoval sám. A později začal komentovat hokej Luděk 

Brábník, vystudovaný trenér, atletiku zase Tomáš Jungwirth, což byl špičkový závodník, 

středotraťař – u něj se v jednom člověku skloubily obě role, ale pořád ještě nejsme u klasické 

pozice experta, který do přenosu vnáší, se všemi úlevami a výsadami, pohled druhého 

člověka.  

Byly v zapojování expertů průkopnické především malé sporty, o kterých neměli 

samotní komentátoři takové povědomí, a tak potřebovali při přenosech jakousi oporu?  



3 

Myšlenka s malými sporty je logická, na druhou stranu tehdy se jich příliš nevysílalo. Jen 

při olympiádách, ale ty se zase komentovaly z dějiště, z mezinárodního vysílacího centra, 

kde nebyl prostor mít někoho dalšího k sobě na sporty, jako byly například skoky do vody 

či vodní pólo. Také proto mnohdy docházelo ke komickým situacím, kdy se komentátor s 

pravidly seznamoval až v průběhu přenosu. 

Co bylo inspirací pro zapojení expertů do hokejových přenosů? 

Když jsem nastoupil do televize, poměrně rychle jsem dostal šanci komentovat zápasy NHL, 

tehdy na programu OK3. Původní komentář tam fungoval zcela jinak než u nás. Byl daleko 

zábavnější, ale i obsažnější. Mělo to jinou formu a já přemýšlel, jak to přenést k nám, což v 

tehdejších podmínkách nebylo nic jednoduchého. Zaprvé jsem chtěl změnit rytmus střídání 

po deseti minutách, jenže to se Slováky nešlo – nikdy jsme se k tomu nedostali, 

nedopracovali. Nedokázali jsme si to prosadit. S Petrem Vichnarem jsme se ale při 

komentování NHL začali střídat v takových logických švech a předělech hry. Dokonce jsme 

i zkoušeli každý komentovat jeden tým podle toho, kdo byl zrovna u puku, ale to se 

neosvědčilo, dost dobře to ani nebylo možné. Každopádně jsme se pak při komentování 

střídali po dvou či třech minutách čili docela rychle. Dělítkem mohl být například gól a 

podobně. Zkrátka: neměli jsme to přesně dané, neměřili jsme si na stopkách odkomentovaný 

čas. Tímto způsobem jsme jeli celá devadesátá léta při mezistátních zápasech a souběžně s 

tím už v roce 1990 začal Petr Vichnar komentovat přenosy s Josefem Vimmerem. Pravidelně 

jsme pak dělený komentář začali využívat v rámci programu Buly v sezoně 1995/1996. Už 

jsme měli stálé experty a ne hosté na komentátorském stanovišti, což se dodnes často 

zaměňuje. V té první sestavě byli Jiří Holík, Jiří Holeček, Jiří Králík a Pavel Richter.  

Podle čeho jste experty vybírali?  

Silným měřítkem bylo, aby dotyčný ve sportu hodně dokázal, takže se nám zdálo, že 

základní podmínkou musí být titul mistra světa. Museli mít hodně silné jméno, čímž byla 

ostatní kritéria poněkud potlačena. Skoro všichni ale měli problém se schopností rychlé 

formulace, pohotovostí a záhy se ukázalo, že se to nikam nevyvíjí. Proto jsme také sestavu 

postupně obměňovali. Kritéria se vyrovnala a my začali přihlížet více k tomu, aby měl 

člověk pro tu profesi určité vlohy. 

Jaké byly ohlasy diváků? 

Pozitivní. Diváci nám dost dlouho vyčítali, že na tohle by hokejista reagoval jinak, vždyť vy 
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jste hokej nikdy vrcholově nehráli, tohle nemůžete chápat... Samozřejmě, že nám to psali 

diváci, kteří hokej vrcholově nehráli stejně jako my, ale měli pravdu. Do přenosů jsme dodali 

odborný pohled a byť byli první experti v glosování hry a individuálních výkonů často velmi 

opatrní a my tím reálně příliš nezískali, převážil fakt, že měli obrovský kredit a diváci jejich 

názory brali. Jejich jména měla tehdy ještě mnohem silnější zvuk, než si dovedeme 

představit, punc ryzí úspěšnosti. 

Tlačili jste na ně, aby byli kritičtější? Změnilo se to? 

Opakovali jsme jim, aby říkali, co si myslí, že to obhájíme, což platí pořád. Dnes mají experti 

absolutní volnost, která je samozřejmě daná hranicemi kodexu České televize a pravidly 

slušného chování, ale po obsahové stránce je nic nesvazuje. I když mám kolikrát na věc jiný 

názor, rád tomu druhému ve vysílání dopřeji prostor a čas. Myslím, že všichni experti se v 

tomhle cítí svobodně. I když je třeba ten komentář v něčem kontroverzní, za expertem 

stojíme. Je důležité, aby jejich oponentní názory zaznívaly, ostatně právě kvůli nim jsme si 

dotyčného vybrali. V té jinakosti je pak kouzlo toho partnerství. 

Jaké mají experti v České televizi povinnosti? 

Jsou velké rozdíly v tom, jak se experti připravují. Někteří mladší – věkově i služebně – se 

připravují hodně svědomitě: Petr Hubáček, Milan Antoš, také Pavel Richter se začal 

připravovat, protože cítí, že by jinak neobstál. Už neexistuje, že by se jen podívali na 

soupisku a bylo hotovo. Jdou dál, sledují, jak který hráč hraje, jak vystupuje, s čím má 

problém… Tyhle povinnosti ale nikdo nevyslovuje, neurčuje, tak nějak přirozeně je přinesl 

vývoj. Experti chápou, že se musejí posouvat, takže úkolují sami sebe, není nutné je nějak 

zásadně směrovat. Občas si také připravujeme něco, co však souvisí spíš se studiovým 

programem, kdy si vybereme nějaké téma a řešíme, kdo se na něj podívá z kterého úhlu. 

Chceme se vyhnout situacím, kdy mluví jeden, po něm druhý a ten třetí řekne: souhlasím s 

vámi, nemám, co bych dodal. To je to nejhorší, co se může stát, proto se vždy snažíme o 

pestrou výměnu názorů a nikoli přitakávání, které toho moc nepřináší. A ohledně 

komentování, tam si připravíme úvodní téma, o kterém budeme mluvit, a dál reagujeme na 

to, co přinese samotný zápas. Korigujeme samozřejmě, co je potřeba. Jsou experti, kteří mají 

zejména ve vyjadřování velké rezervy, nicméně pořád je to v určité zóně odstranitelných 

chyb.  

Řešíte s experty formu jejich vystupování? 
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Televize je obraz, proto vždy chceme, aby experti byli vizuální součástí vysílacího týmu a 

oblékali se jako my. Jinak mají velkou volnost ohledně spisovnosti jazyka, volnější pole 

působnosti než my. Třeba při komentování to experti mají těžké, protože musejí vymyslet 

obsah teď hned k něčemu, o čem ještě před deseti sekundami nevěděli, že se stane. Proto je 

pro nás důležitější obsah a jazykovou kulturu a čistotu, spisovnost se všemi odchylkami, 

které přináší slang a oborová žurnalistika, by měl dodávat komentátor. U expertů 

upravujeme nejčastěji frekvenci, když někdo vstupuje málo, nebo naopak příliš. Často jde i 

o délku vstupu, aby to u hokeje nepřesáhlo přerušení hry, u fotbalu zase, aby to mělo vhodné 

načasování. Obecně se dá říct, že pro nás je zásadní obsah, proto je forma velmi upozaděna. 

Jaká je podle vás atraktivita profese pro samotné sportovce? 

Z finančního hlediska příliš velká není. Honorář je tabulkový podle sazebníku, který jsme si 

v České televizi na začátku udělali. Je to tak na to, abychom expertovi zaplatili ty tři čtyři 

hodiny, s cestou možná někdy i pět šest, které tomu věnuje. A to je na úrovni uklízečky. 

Zatím jsme se nedostali do situace, že bychom, až na pár mimořádných výjimek, někoho 

přepláceli. Na druhou stranu my těm hráčům, kteří jsou zabezpečení finančně a mají nějakou 

svoji práci, nabízíme možnost u sportu v určité formě zůstat dál a podílet se na něčem, co 

třeba konkrétně hokeji – věřím – pomáhá. Hráči, kteří ukončí kariéru a jsou úspěšní – a my 

takové vyhledáváme –, se cítí odpovědní za to, co bude s tím sportem dál. Ne všichni chtějí 

někde trénovat, dělat funkcionařinu, která je náročná, nechtějí dělat věci, které by jim 

potenciálně přinesly lepší finanční ohodnocení, ale chtějí hokeji pomoct, což je něco, co jim 

můžeme nabídnout. 

Posunula se podle vás atraktivita ve srovnání se začátky, které pamatujete? 

Po finanční stránce takřka minimálně. Tím, jak jsme rozšířili program a neustále se zvyšuje 

počet televizních utkání, i tím, co se kolem hokeje a televizních sportů obecně děje, se ale 

prestiž role expertů zvedá. V roce 2004 jsme zavedli elektronickou tužku, dali expertům 

pevné místo v programu, kdysi jsme sice společně komentovali zápasy, ale nikdo toho 

experta neviděl, nedělali jsme například stand-upy a neexistovalo studio, žádné vizuální 

ztotožnění experta s programem. Teď se experti dostávají do povědomí a své názory 

nevyslovují už jen u nás. Pochybuji, že by se někdo například z píšících novinářů zajímal o 

komentář Davida Pospíšila k národnímu mužstvu, když za něj odehrál pouhé dva zápasy, 

kdyby s ním jako expert od roku 2006 nejezdil po různých akcích a turnajích. 

V čem je podle vás největší přínos expertů pro sportovní žurnalistiku? 
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V prostřednictví. Přestože si myslím, že se umím do pozice hráče vcítit a popsat ji, pokud to 

za mě udělá expert, jenž tu situaci mnohokrát zažil, jeho hlas bude mít mnohem větší validitu 

než ten můj. Zároveň může divákovi zprostředkovat něco, co komentátor nedokáže. Třeba, 

že s dotyčným hráčem nastupoval, znají se, že je to v soukromí tichý kluk, špatně se s ním 

komunikuje nebo něco podobného, což je dle mého soudu něco, co nám v Česku ve vysílání 

ještě trochu schází. U menších sportů, dejme tomu synchronizovaného plavání, freestylu na 

lyžích a snowboardu a dalších specifických disciplín, které vysíláme třeba jen jednou za čtyři 

roky při olympijských hrách, je důležité, aby byl expert vstřícně otočený k publiku a 

nemluvil pouze k té své komunitě. Ta bude sice nadšená, ale pětadevadesát procent ostatních 

diváků to nepochopí. Právě tam je důležité, aby expert plnil roli prostředníka, někoho, kdo 

vnese srozumitelnou řečí představu o tom, jak hodnotný ten výkon vůbec je a co je na něm 

zajímavého a unikátního.  

Kam by se podle vás role experta – především na komentátorském stanovišti – mohla 

v budoucnu posunout? 

Nemyslím si, že bychom u těch klasických sportů, které v Česku děláme, něco měnili, třeba 

navyšovali počet hlasů. To se ani nedá. Ale zaujal mě pokus televize O2 při derby, kdy jako 

alternativu ke klasickému komentáři nabídli možnost pustit si fanouškovskou dvojici 

sparťana a slávisty, to mi přijde, pokud tam k tomu je alternativa standardního komentáře, 

velmi zajímavé. Není to úplně původní, dávno v Československé televizi to zkoušeli také při 

zápase Slavie se Spartou Vít Holubec a Oldřich Červinka, a tehdy to neobstálo, protože 

diváci chtějí, aby komentář byl objektivní. U O2, protože to byla jen alternativa, mi to 

nepřišlo úplně špatné. Možná je to cesta. Ve Spojených státech je to docela běžnou 

záležitostí. Klubové televize pokrývají jeden profesionální tým, komentátoři s nimi cestují, 

jsou s nimi na tréninku, na večeři, v letadle, všude. I přesto si ale zakládají na tom, že jsou 

do jisté míry objektivními pozorovateli událostí. Přirovnal bych to k tomu, když 

komentujeme zápasy národního týmu. Jsme objektivní, neadorujeme naše fauly, ale 

vyjadřujeme emoce k výsledku.  

Co dál by se mohlo změnit? 

Dřív nebo později asi dojde k tlaku na to, aby se experti posouvali do spisovní zóny a 

přibližovali se komentátorům z hlediska kvality projevu. Někteří se k té metě přibližují už 

nyní. A další věc je, jak zapojit experty do programu i v jiných částech, protože například v 

severoamerických sportech vystupují i v roli reportérů, dělají rozhovory s hráči. Je to 
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mnohem neformálnější. Může jim tykat, i pro toho samotného sportovce je to mnohem 

příjemnější. Logicky se víc otevře někomu, koho zná, s kým něco prožil, než běžnému 

reportérovi. Zkoušeli jsme to kdysi třeba s Otakarem Janeckým, kterého jsme vystrčili do 

mixzóny ve Finsku, aby vyzpovídal Teemu Selaneho, s kterým se znal, a bylo to velmi 

přátelské. Totéž měl Martin Hosták s některými Švédy, se kterými hrál. Je to jistě jedna z 

možností, jak získat nový vhled do získávaní informací od sportovců. Má to jiný charakter, 

celému rozhovoru to dodá šmrnc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2: Rozhovor s Jaromírem Bosákem (1. 3. 2019) 

Jaromír Bosák přiznává, že na zařazení expertů do fotbalových přenosů v roli 

spolukomentátorů z počátku nahlížel mírně skepticky: „Říkal jsem si, že gros toho, co říká 

expert, by mělo zůstat ve studiu, ale většinová nálada byla pro to dělat u komentátorského 
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pultu ve dvou. A teď uznávám, že není od věci, když tam sedí někdo, kdo dal dvaadevadesát 

gólů nebo má padesát zápasů za reprezentaci, protože je to věrohodné.“ 

V čem ještě experti vysílání obohacují? 

Vždycky jsem zastával názor, že expert může být užitečný ve chvíli, kdy se za něj 

komentátor neschovává, a zároveň, když je připravený a není tam jen pro to, že někdy fotbal 

hrál, což tak v minulosti fungovalo. Ve fotbale se stávalo, že přišel bývalý hráč či trenér na 

přenos a zeptal se, kdo hraje. To už se dneska neděje, protože všem dochází, že na ně kouká 

pár set tisíc lidí a není úplně vhodné dělat ze sebe před kamerou hlupáka. Prosazovat se u 

mikrofonu větami typu „kdo dá první gól, bude mít blíž k vítězství“ není úplně ono. Možná 

i proto jsem byl ze začátku proti, ale většinový názor se prosadil a funguje to.  

Podle jakých kritérií jste v začátcích experty do vysílání vybírali? Robert Záruba 

vzpomínal, že pro ně byl zprvu základním předpokladem titul mistra světa, na známost 

tehdy hodně dali. 

To samozřejmě není vhodné, protože to neznamená, že bude dotyčný umět i mluvit. My na 

tom jako fotbalisti byli hůř, protože tady mistra světa nenajdete. Možností, jak a podle čeho 

vybírat, je celá řada, ale většinou to vždycky naráží na to, jestli mají vybraní čas a chuť. Je 

spoustu kluků, kteří něco v kariéře dokázali a určitě by to dělat mohli, ale řeknou vám: „Já 

trávil celý život s fotbalem, neměl jsem dovolenou, neužil jsem si rodinu a teď mám zase o 

víkendech jezdit komentovat?“ Navíc ty peníze, které u nás mají, jsou tak akorát na naftu. 

My si v Česku nemůžeme dovolit koupit hvězdu typu Thierryho Henryho, jako to před lety 

udělali kolegové ze Sky Sports. Z toho, co našim expertům dáváme, nevyžijí. Mají to v 

podstatě jako koníček, a to je jeden z důvodů, proč výběr expertů u nás není takový jako v 

zahraničí. Když se všechny ty vlivy sečtou: časový, rodinný, finanční, tak vám najednou 

z dvaceti lidí zbydou dva. A tam už ani tolik nemůžete koukat na to, jestli je to nějaký skvělý 

rétor. Jste rád, že někdo vůbec přijde. Je jasné, že i za takového stavu se dá s kluky pracovat. 

Když si vzpomenu na začátky Luďka Zelenky, chytal jsem se za hlavu. Slovní zásoba, větné 

spojení, způsob vyjadřování… ale dal si říct, hodně se zlepšil a dneska se těším, když s ním 

jdu dělat fotbal. Nikdy to nebude platónovská řeč, ale skvěle čte hru, něco o tom sportu ví a 

působí přirozeně. Větší část lidí ho má podle mě docela ráda.  

A ostatní experti v České televizi?  

Když se podívám třeba na Pavla Karocha, se kterým se znám spoustu let, tak on svého času 
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těžil z toho, že přišel z jiného prostředí. Dělal uměleckou školu, skvěle maluje, zajímají ho i 

jiné věci než fotbal a na tom projevu to bylo vidět. Měl odstup, podal to i jazykově jinak, 

než byli lidé zvyklí od ryzích fotbalistů. U expertů ovšem obecně platí to, co u komentátorů, 

pořád se musíte posouvat, nesmíte usnout. Třeba Martin Hyský, když s námi dělal, byl 

vždycky nesmírně poctivý, přinesl si štos poznámek, spoustu věcí si nastudoval. Oni se 

připravují všichni. Nesmí to pak ale samozřejmě shodit třeba tím, že přijdou do studia na 

odvetný zápas evropských pohárů a řeknou, že neviděli první utkání. I kdyby to byla pravda, 

to přece nemůže říct. Pak to vypadá, že vezmeme kohokoli z ulice, ať nám tady něco povídá. 

Fungují pro experty nějaká organizovaná školení?  

Měla by, ale v podstatě nic takového není. Je to dané i časem. Pokud někdo z expertů jezdí 

například z Karlových Varů, má ještě nějaké zaměstnání vedle, je to složité. My jim 

nabízíme málo peněz a oni nemohou říct, že teď nebudou den ve své práci a pojedou do 

televize na školení. V Anglii experti procházejí několikatýdenním drilem, ale také pak 

dostanou takový ranec, že tomu ten prostor věnují. Samozřejmě, že by něco takového 

fungovat mělo, ale spíš je to nastavené tak, že člověk na sobě musí chtít pracovat sám. Já si 

o tom můžu se spolukomentátory povídat v autě, když jedeme na přenosy nebo z přenosů, 

ale je to spíš nárazové. 

Na jejich faktickou připravenost ale dbáte, ne?  

Příprava se odvíjí od jejich úlohy, která je trochu jiná než ta naše. My komentátoři jsme tam 

za všechna fakta, čísla, souvislosti, od expertů člověk chce, aby se více věnovali hře. Mají 

říct, co se povedlo a co ne, nemají popisovat, ale vysvětlovat. Při fotbale si průměrný divák 

spousty podrobností nevšimne, kde a jak celá akce vznikla. Co bylo v jejím zárodku? Byla 

to nacvičená věc? Expert tohle všechno z vlastní zkušenosti pozná a měl by být také schopen 

to divákovi sdělit. Některé situace jsou dobře čitelné, takže by se v nich komentátor mohl 

pohybovat i bez experta, ale pokud ho tam má, neměl by dělat chytrého a měl by mu nechat 

prostor. Expert by tedy měl být připravený hlavně fotbalově, ale to neznamená, že nemá 

vědět, jakým systémem týmy hrají, kdo jsou ti lidé na hřišti, jakou mají formu a tak podobně. 

Nechci po něm sice, aby mi řekl, kdy se tenhle hráč narodil a že začal s fotbalem v devíti 

letech, ale musí se orientovat. Můžou to mít jednodušší v tom, že většinu těch starších 

fotbalistů třeba ještě znají, což je dobré pro shánění informací, které by nám novinářům třeba 

neřekli.   

Podobné známosti ale mohou vést i k tomu, že budou experti vůči některým svým 
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přátelům či bývalým klubům mírnější. Jak s tím pracujete? 

To je pravda. Luděk Zelenka to i přiznal, že byl na začátku opatrnější a klukům nechtěl 

ublížit, že nevěděl, co všechno může říct. Trvalo mu několik let, než z toho vyrostl a došel 

k tomu, že když se něco nepovede a vy to řeknete, tak to není nic osobního proti tomu 

člověku. Ta věc se prostě stala. Stejně jako komentátor musí expert zapomenout na 

kamarádské vazby a na to, že mu ten hráč po kritice zavolá a bude se vyptávat, co to o něm 

v té televizi plácá. On je placený za to, že bude expertem, a sám sobě vytváří před lidmi 

obrázek. Profesionálním komentátorům doporučuji, aby si drželi odstup, nekamarádili se s 

aktivními hráči. U expertů je to pochopitelně složitější, protože se v tom prostředí pohybují 

celý život. Na to nezapomenete. Ale dokázat oddělit, co je teď a co bylo před pěti nebo deseti 

lety, je jedna z nejdůležitějších částí té profese. 

Volnější pravidla mají experti ohledně spisovnosti jazyka, je to podle vás vhodné? 

Experti nejsou vyškolení rétoři. Jakmile se začnou snažit mluvit spisovně, dělají chyby. 

Přestávají se soustředit na to, co říkají, a místo toho řeší, jak to říkají. Celou jednu hemisféru 

mají zablokovanou. Já jim vždycky radím: tobě nespisovný výraz odpustí, ty tak mluvit 

musíš, protože jsi z toho prostředí vzešel a je to tak přirozené. To my komentátoři bychom 

měli myslet na to, aby nám rozuměli i lidé, kteří fotbal nesledují pravidelně. Kdybych měl 

uvést příklad, tak já bych měl většinu času používat výraz vnější nárt, zatímco expert ho 

může označit za šajtli. Tlaky na to, aby byli češtinářsky stoprocentní, nejsou. A je dobré je 

do toho netlačit.  

 

Platí to i ve studiu? Jaké jsou tam podle vás v jejich práci hlavní rozdíly oproti 

komentátorskému stanovišti?  

Studio je podle mě výrazně jednodušší, diskusi vede moderátor, člověk má dost času se na 

to připravit, ale zase pozor: vždycky mi přišlo, že když někdo dopředu ví, na co bude tázaný, 

tak hledá odpovědi ještě dřív, než začne mluvit, a pak má nakonec problémy.  

U expertů ze kterých sportů v rámci českého vysílání by se podle vás mohli ti fotbaloví 

inspirovat? 

Dobří spolukomentátoři jsou hokejoví kluci: David Pospíšil, Milan Antoš a dřív Martin 

Hosták. Ale vůči některým ostatním sportům je to trochu nespravedlivé, protože v hokeji 

jsou jasně dané pauzy, kdy odborník může mluvit a do ničeho se neprokecá. Podle mě ale 
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vždycky záleží i na komentátorovi, jak s expertem pracuje a kolik mu dává prostoru. Nemělo 

by ani docházet k tomu, že se bude expert bát komentátora opravit, když řekne něco špatně.  

Jak vnímáte model se dvěma rovnocennými komentátory, který ve fotbale využívá 

například televize O2? 

My jsme takto společně komentovali s Jiřím Hoškem na Seznamu zápas Manchesteru City 

a West Hamu a nebylo to ideální. Bylo to přehuštěné, což je právě v tomhle modelu nezbytné 

uhlídat. Lidi moc slov ruší. Obecně je navíc průšvih, když se komentátoři pouštějí do 

expertních, ryze odborných věcí. Pro někoho to může totiž vyznívat až úsměvně. Celé je to 

o nastavení, komentátor nesmí být samolibý a pyšný s tím, že teď jsem tady já a všichni 

ostatní jsou mi ukradení. Nejhorší je, když mezi sebou v jednom přenosu začnou zápasit o 

slávu. Totéž ovšem platí i pro dvojici komentátor-expert. Je to týmová práce a vždycky je 

důležitý celkový výsledek, dojem, jak působila celá dvojice, ne jak vypadal jeden nebo 

druhý. 

V čem je podle vás největší přínos expertů pro sportovní žurnalistiku? 

Znají dokonale daný sport. Měli by být těmi, kdo komentátorův popis toho, co se děje, doplní 

o to, proč se to děje. Ještě markantnější je to u některých jiných a menších sportů. Třeba u 

skoků na lyžích expert vidí, jestli byl odraz pozdě, nebo brzo. My? Těžký. 

Kam se podle vás jejich role vyvine v budoucnu? 

Možná bude po expertech vyžadován poněkud analytičtější pohled než dosud. Myslím si, že 

třeba ve studiu bude kladen větší důraz na práci s grafickými přístroji, u nás se to zatím 

nedělá, ale ve světě je normální, že si hřiště otočíte například ve 3D. 

V zahraničí také vystupují experti třeba v rolích reportérů, je to cesta? 

Mně by se moc líbilo, kdyby to i u nás dělali tihle lidi. I hráči, které případně zpovídá expert 

čili vlastně kolega, reagují odlišně. Toho člověka znají, mají k němu respekt, mluví s ním 

trochu jinak než třeba s reportérem, kterého vidí poprvé v životě. Experti by ale na sobě 

v takovém případě museli hodně zapracovat. Uskutečnit podobný fór jednou za čas je jedna 

věc, ale aby mohli rozhovory dělat pravidelně, muselo by to mít profesionální parametry. 

Ne, že tam bude jen stát, kývat s mikrofonem a tlemit se… Potřebujete slovní zásobu, 

nekoktat, musíte vědět, na co se zeptat. Není sranda takový rozhovor utáhnout. Je klika, když 

máte ve fotbale někoho, jako je Gary Lineker, nebo v tenise Mat Wilander. Takového 

člověka ze světa sportu není jednoduché najít. Neříkám, že u nás takoví nejsou, když některé 
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kluky poslouchám, tak kdyby si s nimi člověk dal práci, šlo by to. Museli by se ale opravdu 

tři čtyři měsíce intenzivně připravovat, aby to mělo hlavu a patu.  

Je ale v českých podmínkách práce v médiích pro sportovce vůbec atraktivní? 

Na živobytí si tím nevyděláte. Ale troufnu si říct, že pro ně může být atraktivní z toho 

důvodu, že jsou vidět a slyšet. Jsem přesvědčený o tom, že některá trenérská angažmá vzešla 

právě z vystupování těch dotyčných v televizi. Viz Martin Hyský, který povýšil od mládeže 

ve Slavii k béčku. On je analytik, má trenérský pohled, což lidem z fotbalového prostředí 

imponuje, protože vidí, že se v tom vyzná. Pro některé zase přichází určitý finanční zisk v 

druhotné fázi třeba prostřednictvím různých smluv se sázkovými kancelářemi. Neznámému 

člověku, kdyby nebyl vidět a slyšet, by to nikdo nenabídl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3: Rozhovor s Petrem Svěceným (29. 10. 2019) 

S experty komentoval ty největší zápasy, třeba i na mistrovství Evropy či světa. Přesto se 

Petr Svěcený domnívá, že vhodnější je pro fotbal model bez nich. V O2 TV se nyní věnuje 

zahraničním přenosům a moderuje studia k utkáním české ligy a Ligy mistrů. 

„Expert vám pomůže, je to taková vaše zbraň v diskutabilních momentech, po ruce máte 

profíka přímo z fotbalového světa, který vás podrží, když si nejste něčím jistý. Fotbal se ale 

hraje pořád a byť je to třeba sebenudnější zápas, v momentě, kdy začne expert mluvit, může 

dojít k jediné situaci, která celé utkání rozhodne. Stává se poměrně často, že o něčem mluví 

a najednou neví, jestli má myšlenku dokončit, nebo ne. Často se k ní vůbec nevrátí.“ 

Sám jste v České televizi společně s experty odkomentoval řadu utkání, namátkou při 
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mistrovství Evropy 2004 či mistrovství světa 2006. Jak na tu dobu vzpomínáte? 

Možná bychom takto komentovali už dřív, ale nebyly k tomu možnosti. V devadesátých 

letech jsme nevysílali ligu, ale zase jsme měli poháry. Pro nás komentátory to tenkrát byla 

skvělá zkušenost, protože jsme na zápasy Ligy mistrů dokonce létali, tím pádem už ale 

nebyly peníze na to, aby s námi cestoval ještě expert. V jednom jsme komentovali také 

většinu velkých akcí: mistrovství Evropy 2000 či mistrovství světa 2002, které se však 

konalo v Japonsku a Koreji, takže to bylo finančně náročné. Až v Portugalsku na Euru se to 

o experty doplnilo a bylo to oživení. I pro nás, kteří jsme najednou necestovali sami, měli 

jsme k sobě parťáka, probírali jsme to. V roce 2004 jsem komentoval s Jiřím Kotrbou, o dva 

roky později na světovém šampionátu s Martinem Haškem.  

Proč jste tedy nyní zastáncem modelu bez expertů? 

Udělali jsme na O2 výjimku při finále Ligy mistrů v Madridu, které jsem komentoval s 

Tomášem Ujfalušim. Při mimořádných příležitostech se to tak udělat dá. Tomáš znal 

prostředí, poznali jsme, že je tam skutečnou legendou. Principiálně mi ale přijde, že fotbal 

není vhodný sport k tomu, aby se takto komentovalo v každém zápase. Mám radši, když 

rozbor s experty probíhá ve chvíli, kdy se nehraje. Výhodu má v tomhle hokej, kde jsou 

přerušení i v průběhu utkání a expert má jasně vymezený prostor. 

Kritici by vám argumentovali, že vám v průběhu zápasu chybí v komentáři prvek 

odbornosti. Co byste jim odpověděl? 

Musíme si uvědomit, že pokud někdo hrál finále Ligy mistrů, ještě to neznamená, že bude 

výborný komentátor, respektive spolukomentátor a obráceně. To jsou dvě rozdílné profese, 

byť tomu argumentu, že expert dodává přenosu jakýsi punc důvěryhodnosti, rozumím. Ale 

o to my se právě snažíme v programu okolo. Při analýzách a rozborech, v přestávkách, po 

zápasech a tak dále. Obecně klademe důraz na to, aby komentátoři byli maximálně možní 

odborníci. Nemyslím si, že abyste řekl, jestli tohle byl faul, nebo ne, musíte mít odehraných 

dvě stě ligových zápasů. A neřekl bych, že narážíme na to, že by někdo z našich lidí fotbalu 

nerozuměl. Robert Záruba také nikdy nehrál hokej na vrcholové úrovni a je to špičkový 

komentátor, z mého pohledu ten nejlepší v zemi, vůbec by mi nevadilo, kdyby u sebe neměl 

experta, a myslím, že ani diváci by ho z ničeho nepodezírali. Je to vždycky o osobnosti, o 

tom, jak dotyčný působí na lidi, jak profesionální je.  

Přemýšleli jste nad tím, že byste experty do přenosů v průběhu zápasu zapojili, když 
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jednotlivé zápasy stejně komentujete ve dvou? 

Model se dvěma rovnocennými komentátory je určitým rukopisem O2. My dříve narození to 

známe z československého vysílání, v němž se střídali v komentáři Čech a Slovák, náš 

formát je ale samozřejmě ještě mnohem dynamičtější. Mám rád emoce, dvojice mezi sebou 

může vést dialog, je to takový američtější způsob přenosu, byť oni možná ještě víc přehánějí, 

odlehčují. Přecházejí do zábavy. Z mého pohledu by to neměla být žádná předháněná, ale 

pokud se dva dobře doplňují, je to v modelu bez experta třeba lepší, než kdyby se 

komentovalo sólově. Já s tou šablonou, kterou přede mnou nastavil Tomáš Radotínský, 

konvenuji. Pro mě to byla po patnácti letech, kdy jsem byl zvyklý na něco jiného, příjemná 

změna. Mám raději, když je komentáře víc, ne že by měl být středem pozornosti, ale měl by 

projevit emoce. Někdo má zase radši ten německý styl, kde se vyjmenovávají hráči a pak 

maličko zvýšeným hlasem řeknete gól. A to nemyslím špatně, je to o nátuře člověka.  

Na základě jakých kritérií vybíráte lidi do vysílání? 

Základ je, že dělíme naše vysílání na českou ligu a Ligu mistrů. V ní dbáme na to, aby 

nedocházelo k paradoxním a trapným situacím, kdy by ve studiu seděl někdo, kdo s tou 

soutěží nepřišel do styku a teď tady bude kritizovat Messiho, že udělal špatně kličku. 

Pokoušíme se lidi hledat zaprvé tematicky, aby něco dokázali a měli spojitost s některým z 

klubů, třeba Michal Kadlec s Leverkusenem, Vladimír Šmicer s Liverpoolem. Anebo 

pracujeme s těmi, kteří žádné silné pojítko k Lize mistrů vyloženě nemají, ale svou erudicí 

a všeobecným přehledem jsou výborní. Takový je například Karol Kisel, totéž se dá říct o 

Petru Mikolandovi, i když u něj je problematické, že podle těch našich kritérií je pro nás 

zrovna na Ligu mistrů málo. V české lize se pak snažíme mít nějakou partu, kterou neustále 

obměňujeme. Teď do toho místo Petra Mikolandy, o kterého jsme kvůli jeho angažmá v 

Saúdské Arábii přišli, skočil například David Holoubek. Důležité je, aby dotyční dokázali 

podat své názory divákům. Také se v rámci české ligy snažíme odosobnit experty od jejich 

bývalých klubů a využívat je na cokoli, takže i Horst Siegl jde do studia na Slavii, byť je 

samozřejmě bytostně spjatý se Spartou. Obecně ale narážíme na to, že ten, kdo to sleduje a 

umí to podat, se dřív nebo později vrhne do nějaké trenéřiny. Uvědomujeme si, že třeba i 

právě Davida Holoubka máme jen na omezenou dobu. 

Musíte hodně řešit zdrženlivost některých expertů vůči kritice bývalých spoluhráčů či 

klubů? 

Řešíme to a i na základě toho si lidi vybíráme. Nám přece nejde o žádnou přehnanou kritiku, 
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ale o to, aby experti pojmenovávali věci tak, jak je vidí. Je spoustu těch, u nichž cítíte, že 

názory prezentují v něčí prospěch. Ví, že by v určitém klubu mohli za dva měsíce získat 

práci, a nechtějí si uškodit. To třeba takový Miroslav Koubek je přesný opak, z mého pohledu 

fantastický expert, který umí pojmenovat věci tak, jak jsou, bez jakýchkoli postranních 

úmyslů. Ještě bych zmínil Petra Švancaru, který se asi nikdy nezbaví té nálepky šoumena 

nebo baviče, ale jsem rád, že je v našem týmu. Hrozně na sobě zapracoval, na přípravě i 

odbornosti, už to v jeho podání nejsou jenom vtípky.  

Zdá se, že na odbornost dbáte hodně. 

Dbáme, i když zase nechceme lidem ušlehat hlavy něčím, čemu nerozumějí. Snažíme se 

myslet na všechny, na toho méně zasvěceného diváka i toho, který o fotbale ví hodně, 

vyhledává různé analýzy a podobně. Když jsme měli jako hosta Jaroslava Hřebíka, tak on 

sice mluví velmi erudovaně, možná to však pro většinového diváka není úplně stravitelné. 

Proto obecně hledáme takový mix, ale vždycky chceme, aby se divák něco nového dozvěděl. 

Jak probíhá průprava expertů, existují v O2 nějaká organizovaná školení?  

Školení ve smyslu, že by chodili někam na fakultu, samozřejmě nejsou. Ale zpětnou vazbu 

od nás mají, děláme si po půl roce sezení a snažíme se jim přiblížit, jaké jsou jejich silné 

stránky a slabiny. Bylo by něco jiného, kdyby někdo z těch expertů přišel a řekl: já chci být 

fotbalový komentátor. Pak by se tomu musel věnovat na sto procent, makat na sobě. Učit se 

striktně dikci, artikulaci, intonaci a podobně. Ale pokud jde čistě jen o experty, kteří navíc 

míří spíš k práci trenéra, tak to není úplně reálné. 

V zahraničí se experti situují například do reportérských rolí, je to i váš cíl? 

Hlavně je to hudba budoucnosti, ale mně by se to líbilo. S některými jsme se bavili, že by je 

třeba lákala reportéřina, případně moderování, ale je to o dlouhé cestě, kterou musí ještě ujít. 

Další věc je ta, jak jsou experti u nás hodnocení. My se snažíme je ohodnotit maximálně, ale 

je to pořád neporovnatelné. A to nemyslím absolutní částky, ale i relativní třeba k 

průměrnému platu v zemi, což souvisí s celkovým nastavením téhle branže. Nastolilo se to 

už po revoluci u novinářů a u expertů je to stejné. Pokud by dostávali větší peníze, lidé by 

jim sice více záviděli, to je pravda, ale zároveň by je vnímali s úplně jiným respektem. A 

platí to i obráceně. Kdyby tady někdo dostal smlouvu na milion korun ročně, bude vědět, že 

ho to uživí, tak na sobě bude makat. V současnosti to ale všichni mají jako doplněk a není 

jednoduché najít ty, kteří si to mohou dovolit, protože peníze nepotřebují, a zároveň je ta 
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práce baví a naplňuje. 

Řada expertů přesto tvrdí, že je pro ně pozice experta atraktivní, protože jsou vidět a 

slyšet. 

Ale také to neplatí u všech. Chtěl jsem do studia Martin Haška, kterého v průběhu podzimu 

vyhodili z Bohemians, dobře se známe z mistrovství světa 2006, které jsme spolu 

komentovali, cítím, že ho to baví, ale odmítl mě s tím, že nechce udělat přesně to, co každý 

očekává. Že teď bude vystupovat v médiích, aby se podprahově nabízel. Omluvil se, že si 

chce raději odpočinout.  

V čem podle vás tkví největší přínos expertů pro sportovní žurnalistiku? 

Pořád si myslím, že je to důvěryhodnost. Jsou to lidé, kteří sport hráli a kteří k němu mají 

vzhledem ke svým osobním zkušenostem co říct. Když to vztáhnu ke své profesi, v roce 

2008 jsem s novinařinou skončil, šel k fotbalu do Mladé Boleslavi a k nároďáku a musím 

říct, že mě tyhle štace nesmírně obohatily, protože jsem poznal svět, o kterém jsem celý život 

mluvil, i zevnitř. A to přesně přinášejí experti, což je ta důležitá přidaná hodnota.  

Jakým směrem by se podle vás fotbalové přenosy mohly posouvat dál? Robert Záruba 

v souvislosti s vývojem komentáře zmínil, že ho zaujal pokus O2 TV a fanouškovskými 

komentátorskými dvojicemi při derby. 

Ano, ohlasy na to tenkrát byly dobré. Upřímně ani pořádně nevím, proč jsme od toho 

upustili. Asi nám teď zábavu supluje pořad Tiki-Taka, nejsem si jistý, ale mohlo by to spolu 

souviset. A jak se to bude vyvíjet dál, vlastně nevím. Já začal komentovat ještě v době, kdy 

nebyl internet, a od té doby televizní divák nesmírně vyspěl. Moji předchůdci byli nositeli 

jediné pravdy, a to je nepodezírám z toho, že si snad některé věci vymýšleli, ale co řekli, byl 

fakt, který se dál nezkoumal. Dnes jsou fanoušci mnohem znalejší problematiky, mají těch 

zdrojů strašně moc, ne-li víc než ti méně schopní komentátoři. Pořád si však myslím, že 

komentář bude i nadále vhodný doplněk k přímému přenosu. 

Mohlo by to být například v rámci klubových televizí? I o nich Robert Záruba hovořil. 

Nemyslím si, že by na to konkrétně u nás veřejnost a celková kultura okolo fotbalu byla 

nastavená. Stačí se podívat na ohlasy po derby. Vyhraje Slavia a komentátoři dostávají od 

sparťanů čočku za to, jak při slávistických gólech křičeli. Jako by snad nikdo nechápal, že 

kdyby to bylo naopak, komentovali by úplně stejně. 
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Příloha č. 4: Rozhovor s Tomášem Radotínským (2. 12. 2019)  

Na O2 TV Sport Tomáš Radotínský zavedl pro fotbalové přenosy model se dvěma 

profesionálními komentátory, který znal už ze svých předchozích působišť. „Netvrdím, že 

je to lepší než formát s expertem, ale tvrdím, že je to v našich podmínkách optimální 

varianta.“ 

Proč? 

S tím nápadem přišli Angličané, kteří nás ještě ve starém Sportu 1 školili. A já musím říct, 

že jsem se v tom našel. Vyhovovalo mi to a později jsem to praktikoval i na svých dalších 

štacích, ať už v Galaxii nebo na Nově. Během let jsem se navíc přesvědčil, že v Česku není 

odborník, který by roli spolukomentátora zvládl na požadované úrovni. Model se dvěma 

profesionálními komentátory jsme se, myslím, naučili dobře. Máme dvojice, mezi kterými 

je potřebná chemie, dobře se doplňují a lidem, kteří na to do té doby nebyli zvyklí, to sedí. 

Alespoň podle toho, jak to vnímám já. Naopak role expertů může být ve studiu mnohem 
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dominantnější. Lépe tam prodají své znalosti a zkušenosti, můžeme je využít při rozboru s 

elektronickou tužkou a také tam je – na rozdíl od komentáře, kde se musíte věnovat čistě jen 

danému utkání – mnohem větší prostor na historky a zážitky. Samozřejmě, že když 

poslouchám anglický fotbal, který mám nejraději, vidím spoustu bývalých hráčů a trenérů, 

kteří se v roli spolukomentátorů našli. Dělají to výborně. Jenže já jsem tady za celou dobu, 

za dvacet let, co tohle řemeslo dělám, nikoho takového nepotkal.  

Čím to je? 

Těžko říct. Snažil jsem se i u některých lidí, aby se do toho dostali, ale pořád jsem cítil, že 

to není ono, že to nesedí ani jemu, ani mně. A vždycky jsem toho člověka nakonec raději 

přestěhoval do studia, kde byl mnohem lepší.  

S kým jste to zkoušel? 

Například s Petrem Mikolandou na Nově. Řada pokusů proběhla také na starém Sportu 1, 

kdy jsme do toho zapojili třeba rozhodčího Pavlína Jirků, což byl náramný vtipálek, který 

chrlil neuvěřitelné hlášky, lidi se váleli smíchy, ale já jsem cítil, že tam něco nesedí. Zato ve 

studiu, kde ho diváci mohou zároveň i vidět, tak i vtip, který je doprovázený nějakou 

mimikou, gesty, prostě řečí těla, je lepší než na stanovišti, kde divák vnímá pouze hlas a 

samotný zápas. Tolik tam nevynikne. Ale proč tady obecně nejsou experti schopní 

komentovat, opravdu nevím. Přijde mi, že spousta hráčů i trenérů je líná o fotbale přemýšlet, 

jít více do hloubky a zajímavě o něm mluvit. Když takoví lidé jsou, snažíme se po nich 

sáhnout, ale stejně jim víc sedí role experta ve studiu.  

Nemyslíte si ale, že vám odborný hlas v komentáři může scházet?  

Jasně, že to pro někoho může být handicap, protože slovo bývalého hráče má pochopitelně 

určitou váhu. Vnímám, že nikdo z nás komentátorů nehrál fotbal na takové úrovni, aby o 

něm mohl mluvit stejně zasvěceně jako hráči, kteří se s ním setkávali celou kariéru. Přesto i 

u nás máme lidi, kteří jsou odborníky a mají něco za sebou. Reportér David Sobišek byl 

mládežnický reprezentant, komentátor Milan Štěrba má trenérskou licenci, já jsem také 

pracoval jako trenér mládeže. Nejsme úplní amatéři. Je na divácích, aby posoudili, jestli jsou 

naše názory relevantní, nebo ne. 

Z jakého důvodu i bez experta komentujete ve dvou? 

Kvůli vzájemné interakci, která je velmi důležitá. Tím, jak se televizní komentování 

vyvinulo, jsou na nás kladeny čím dál větší nároky. Není to až takový problém, když 
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komentujeme například zahraniční soutěže od nás z dabérny, kde vidíme stejný výsek jako 

divák, mnohem složitější je všechno ukočírovat na stadionu. Díváte se do přípravy, na hřiště, 

na monitor. Snažíte se hlídat, aby vám nic neuteklo, ale to kolikrát jeden člověk nedokáže. 

A čistě z osobního pohledu: jsem rád, že když něco v přenosu řeknu, mám oponenturu, 

můžeme polemizovat. Nejsem sólista, který by tam seděl devadesát minut a mluvil, to bych 

si neužil.  

Podle čeho vybíráte experty do doprovodného programu? 

Důležitý je samozřejmě mluvený projev, i když pokud je tam nějaký drobný handicap, leccos 

se dá odbourat tím, jak se člověk postupně zbavuje trémy a více se uvolní. Na druhou stranu, 

když je někdo zajímavý a dokáže mluvit odborně, odpustil bych mu, že třeba ráčkuje nebo 

něco podobného. Měl by samozřejmě dobře vypadat na kameře a hlavně by měl o fotbale 

umět přemýšlet, což věřím, že naši experti dokážou. V minulosti jsem se setkal, že přišel 

expert a div se nezeptal, kdo hraje, což se už naštěstí neděje. Máme lidi, kteří si o zápasech 

dokážou něco zajímavého zjistit, třeba zavolat do klubu, aby získali nějaké zákulisní 

informace.  

Máte i další kritéria? 

Důležité samozřejmě také je, aby se těm lidem mezi námi líbilo, aby s námi rádi 

spolupracovali a rádi k nám jezdili, protože milionáři se tady opravdu nestanou. Celkově je 

ale kritérií víc a asi bych nevypíchl jen jedno stěžejní. Každý z expertů se postupem času 

zlepšuje. Je to jiné, když je tu podruhé a potom třeba popadesáté. Už zhruba ví, kdy by měl 

říct něco odbornějšího a kdy se naopak hodí trochu odlehčení. Tuší, jak má spolupracovat s 

druhým hostem i moderátorem. Vím, že tady v O2 pořád nejsme na konci procesu, ale za 

čtyři a půl roku jsme prošli určitým vývojem. Naším limitem jsou finanční podmínky a fakt, 

že nám experti odcházejí pracovat do klubů či národních mužstev, protože se tam finančně 

mohou zabezpečit a vydělat si na živobytí.  

Dá se s tím podle vás něco dělat? 

V našich podmínkách asi těžko můžeme mít experta třicet let. Mým vysněným byl Pavel 

Horváth, se kterým jsme začínali. Věděl jsem, že to bude zábavné i odborné, což se potvrdilo. 

Pro tu roli se vážně hodil, jelikož v sobě měl všechno. Postřehy úspěšného bývalého 

fotbalisty, ale i trochu jiný vhled začínajícího trenéra. Zároveň je neuvěřitelně vtipný, 

bezprostřední, spontánní. A překvapil mě i tím, jak dokáže v určitých situacích zvážnět a říct 
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něco, co málokdo vidí. Jenže pak dostal nabídku, rozloučil se a šel trénovat. U nás už se teď 

objevuje jen sporadicky. 

Vnímáte trenérský čili o něco odbornější pohled na fotbal jako důležitou součást 

vysílání?  

Je zajímavé, když vidím, jak se překlopí pohled hráče, kterému je třeba čtyřicet a ještě 

nedávno hrál ligu, do toho trenérského. Třeba Roman Bednář, když k nám naposledy přišel 

do studia, působil úplně jinak než dřív. Ví, jaké to je pracovat s lidmi, s kolektivem. Vzdělává 

se, zná moderní trendy a na jeho projevu je to poznat.  

Z rozhovorů s ostatními komentátory vyplývá, že teoretická průprava expertů je 

vlastně nicotná, není to chyba? 

My je samozřejmě nemůžeme poslat do žádné školy, kde je naučí dělat experta. Tady se učí 

za pochodu, snažíme se jim dávat zpětnou vazbu. Je to i na nich, pokud se té práci chtějí 

věnovat, aby na sobě sami pracovali. V tomhle jsou v cizině dál, dovedu si představit, že 

třeba expert v Německu projde školením, pak si sedne do studia v nějakém méně sledovaném 

pořadu a jde postupnými krůčky. My jsme ale odkázaní na to, že tu moc lidí nemáme. 

Musíme se proto snažit využít každého, kdo je ve studiu schopen mluvit zasvěceně a 

zaujmout lidi.  

 

Uvažujete i nad tím, že byste některé experty posunuli do jiných rolí? V zahraničí 

například působí jako reportéři.  

Třeba Honza Rajnoch říkal, že by se rád posunul do nějaké výraznější role. Na začátku by 

to mohl být určitý průvodce, který by jezdil do klubů, kde se pořád zná se spoustou lidí, 

hráčů, trenérů, trávníkářů, kustodů, zkusil by si natočit nějaké reportáže. Ale ještě jsme se k 

tomu nedostali, pořád pracujeme na konkrétním formátu, kde by to třeba šlo udělat. A 

takových lidí, kteří se v tom, zdá se, našli, je víc. Je možné, že se spolupráce s některými v 

budoucnu rozšíří, ale nemyslím si, že by to bylo do té míry, že by začali třeba komentovat. 

Řekl bych, že za čtyři a půl roku, co to děláme, jsme se vyvinuli do takové míry, že by nám 

ten expert do komentáře ani nepasoval.  

Jak konkrétně vypadá zpětná vazba expertům?  

Nejčastěji ji dávají moderátoři, občas si k tomu řeknu svoje i já, konec konců, příchody řady 
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z těch lidí jsem inicioval, takže vědí, že je to snad relevantní názor. Totéž Marek Kindernay, 

šéf sportovních kanálů O2, ze své pozice. A dál je to především na nich, spoléhám na to, že 

když někdo tu práci chce dělat, tak by měl vyvinout určitou iniciativu, měl by se ptát, jestli 

to dělá dobře nebo špatně, měl by se zajímat, v čem se má zlepšit. 

Jedním z problémů, který se k působení expertů váže, je rezervovanost některých vůči 

bývalým klubům či spoluhráčům. Jak s tím pracujete? 

Patří to k tomu a zase je na divákovi, co si z toho vezme. U někoho to může vypadat, že je 

vůči bývalému klubu servilní, když naopak přitvrdí, tak ho kdekdo viní z toho, že je uražený, 

protože ho vyhodili. Vždycky záleží na úhlu pohledu. A nesmíme zapomínat ani na to, že 

někteří z nich se chtějí do fotbalu vrátit a cítí, že pokud budou příliš tvrdí, tak tu šanci 

nedostanou. Já je v tomto ohledu můžu těžko nějakým způsobem usměrnit, pro ně je to 

hlavní živobytí, kterému se mohou věnovat třeba příštích dvacet let, takže asi nenatřou 

někoho, kdo jim může dát za měsíc práci.  

V čem naopak vidíte největší přínos expertů pro sportovní média? 

Určitě je to přidaná hodnota, kterou jsem zmiňoval, v tom smyslu, že má jejich slovo větší 

váhu než moje, protože já jsem skutečně fotbal hrál jen rekreačně. Myslím si také, že zvlášť 

u nás experti hodně zapracovali na elektronické tužce, na detailech, které dokážou v relativně 

krátkém čase v přímém přenosu najít a vypíchnout. A pak už bych musel mluvit konkrétně 

o jednotlivcích. Třeba pan Miroslav Koubek, který na mě jako trenér nikdy nepůsobil 

zábavně nebo zajímavě, je ve studiu výborný. Dovede vystihnout to podstatné, umí přenos 

odlehčit. A pokud je vedle něj ještě někdo mladší, nedávný nebo současný hráč, ta symbióza 

podle mě funguje perfektně. Skvělý je i David Holoubek. Tím, jak začal chodit častěji, se 

rozmluvil a hodně zlepšil.  

Máte vytipovaného i někoho ze současných fotbalistů? 

Stál jsem o Davida Lafatu, který ale neměl zájem. Z těch současných mě nikdo nenapadá. 

Jednu dobu jsem uvažoval o Bořku Dočkalovi, což je podle mě velice inteligentní kluk, který 

umí dobře hovořit, ale nevím, jestli by to bylo úplně pro něj. Můžeme to v budoucnu 

vyzkoušet. A můj sen je jednou spolupracovat s Petrem Čechem, ale to je vzhledem k jeho 

vytížení nejen v Chelsea tak trochu sci-fi.  
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Příloha č. 5: Rozhovor s Dušanem Mendelem a Václavem Svobodou (9. 12. 2019) 

Oba byli u začátků fotbalového vysílání na televizi Nova a na tehdejší dobu chtěli 

zavzpomínat společně. Dušan Mendel a Václav Svoboda v dvojrozhovoru popisují, v jakých 

podmínkách pracovali první experti.  

Kdo vám byl při zapojování expertů do fotbalových přenosů inspirací? 

Václav Svoboda: Nevím, jestli jsme měli vyloženě inspiraci, my jsme si spíš chtěli přenosy 

zpestřit. Experty jsme měli od začátku, byť ne na každém utkání. Vždy jsme hledali někoho, 

kdo by se k tomu zápasu šiknul, snažili jsme se, aby byl spjatý s jedním nebo druhým 

klubem, aby měl co říct, aby byl aktuálně něčím zajímavý. To znamená, že když se toho 

zrovna na hřišti příliš nedělo, mohl povědět něco o sobě, o svém aktuálním počínání, kam 

se chystá a tak dále.  

Kdo byl mezi prvními experty? 
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Václav Svoboda: Na historicky prvním utkání mezi Brnem a Spartou v únoru 1994 jsme 

měli Karla Jarůška, bývalého záložníka Zbrojovky a mistra republiky z roku 1978. Pamatuju 

si, že na jiném zápase Brna se Slavií jsme zase měli Josefa Boušku, který dříve trénoval oba 

kluby. Experta nám často také dělal Václav Halama, jenž působil po revoluci jako fotbalový 

agent, žil v Německu a prodával hráče do ciziny. Začínal s námi také Vladimír Táborský, 

který se vrátil z angažmá ze zahraničí.  

Dušan Mendel: A protože se jako expert chytil, později si ho vytáhla i Česká televize, kde 

dlouho působil. Podobné to bylo s Karolem Kiselem, kterého jsme, samozřejmě mnohem 

později, využívali při anglických pohárech, občas při Evropské lize a on teď na O2 dělá Ligu 

mistrů.   

Václav Svoboda: Na řadě zápasů jsme tenkrát měli i Jiřího Kotrbu, který později 

spolupracoval s Českou televizí, využívali jsme i Františka Straku.  

Dušan Mendel: Leckdy jsme třeba vytáhli i někoho zapomenutého, nějakého trenéra, který 

se ukázal a pak získal angažmá.  

Tento aspekt bývá v souvislosti s experty a atraktivitou té práce akcentovaný dodnes. 

Václav Svoboda: To je pravda. Byli trenéři, kteří měli svou kvalitu, ale nedokázali se 

prosadit. Zkrátka to neměli v sobě, nikam nevolali, nevnucovali se, ale díky tomu, že jsme 

je ukázali v televizi, dali jim ten prostor, se následně chytili. Byl to například Dušan 

Radolský. 

Jak konkrétně se tehdy experti na přenosy připravovali? 

Václav Svoboda: To je jedna z věcí, která se za ty roky posunula snad ze všeho nejvíc. 

Systém to v těch úplných začátcích nemělo, to je potřeba říct. Potkali jsme se před zápasem, 

prohodili pár slov a šli komentovat, což způsobovalo, že jsme si kolikrát skákali do řeči, 

nebyli jsme úplně na stejné vlně. Já byl tehdy přesvědčený, že čím víc lidí se v té roli 

prostřídá, tím to bude pro diváky zajímavější a rozmanitější. Čas ovšem ukázal, že jsem se 

mýlil. Že je lepší mít užší tým spolukomentátorů, expertů, vybraných a kvalitních lidí. Ti 

jsou pak na sebe zvyklí a celkově to má vyšší úroveň.  

Dušan Mendel: Ten vývoj je samozřejmě zřetelný, i když ty základní informace pro experta 

při komentování zůstávají podobné: „Já se věnuji hře a tvůj prostor je v opakovačkách, kde 

okomentuješ, jak se to stalo, co bylo dobře a co špatně.“ Slovo jsme si předávali očním 

kontaktem, zvednutou rukou, ale je jasné, že ta role nesvědčila každému. 
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Václav Svoboda: Tím, jak ti úplně první experti prošlapali cestu, se lidé začali i lépe shánět. 

Ze začátku to bylo těžké. Neznali to a bylo složité někoho vůbec přesvědčit, přemluvit, aby 

přišel. Až když se to dále rozjelo, dostalo do povědomí a více se o tom začalo mluvit, přestal 

to být takový problém.  

Co vlastně Nova do vysílání fotbalu všechno přinesla?  

Václav Svoboda: Pravidelnost. Přenosů z fotbalové ligy bylo do té doby za půl roku třeba 

pět, ne patnáct jako po vstupu Novy. Pro celý český fotbal to mělo velký finanční přínos, 

protože každý klub měl jistou určitou částku z vysílacích práv a bylo jedno, jestli v televizi 

jeho zápas byl, nebo ne. Přesto kluby na to, aby se na obrazovce objevovaly, dost tlačily. 

Zejména ze dvou důvodů 

Které to byly? 

Václav Svoboda: Domácí zápasy preferovaly proto, že už tenkrát se začalo hodně 

obchodovat s reklamou a partneři samozřejmě měli zájem na tom, aby jejich loga byla 

v televizi vidět. A ve venkovních zápasech zase kluby věděly, že pokud se bude utkání 

vysílat v televizi, tak se zápas bude vyvíjet férovějším způsobem.  

Jak to myslíte? 

Václav Svoboda: Prostě věděly, že je rozhodčí nezařízne a nedovolí si tolik. Dříve se sice 

natáčely příspěvky do zpravodajství, ale třeba jen na jednu kameru, druhá pak byla někde za 

bránou a na spoustu věcí nedohlédla. My začali přímé přenosy dělat na pět kamer, což je 

dnešní optikou výsměch, nám se to ale tenkrát zdálo jako dostatečný počet. Čtyři z těch pěti 

kamer navíc měly záznam, takže jsme spoustu situací měli možnost ukázat z různých záběrů 

a úhlů.  

Dušan Mendel: Byla to revoluční doba. Nova vlétla na českou mediální scénu a hodně toho 

změnila jak na poli nových pořadů a filmů, tak i kolem sportu. Způsobila něco, co tady ještě 

nebylo, což se ne každému líbilo. Byla to doba, kdy derby mělo i dvoumilionovou 

sledovanost, což je z dnešního pohledu, kdy se fotbal dostal za placenou bránu, science 

fiction.  

Václav Svoboda: Také jsme měli k tomu prostředí mnohem blíž. Mnohem větší oficialitu 

do toho vnesli až tiskoví mluvčí. Druhá věc je, že se náš vztah s hráči a trenéry dostával do 

přátelské roviny, takže jsme měli tendenci mnohé věci omlouvat. Méně kritizovat. 
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To je problém, který se v současnosti v souvislosti s experty hodně řeší: vůči kritice 

jsou zdrženliví. 

Václav Svoboda: My je tenkrát do ničeho nenutili i proto, že jsme měli smlouvu o právech 

s fotbalovým svazem a kdybychom to nějak přehnali, mohli jsme o ni přijít.   

Mimochodem, byla tehdy pozice experta zajímavá po finanční stránce? 

Honoráře kupodivu nebyly o moc horší než dnes, za přenos to byly dva tisíce korun s tím, 

že se tam dotyčný musel nějak dopravit. Byli však i tací, kteří peníze za přenosy vůbec 

nechtěli 

V čem vidíte největší přínos expertů pro sportovní žurnalistiku?  

Dušan Mendel: Expert vždycky byl od toho, aby vysílání zpestřil. Bylo důležité, aby to byl 

člověk věrohodný, proto se televize snaží shánět někoho známého. Na začátcích na Nově 

měli být experti vždy především oživením a platí to dodnes, byť se ta role vyvíjí dál. 

Václav Svoboda: Téměř během každého zápasu se objeví nějaké složitější momenty, které 

člověk, který ten sport hrál na vysoké úrovni, dovede logicky ze svého pohledu a zkušenosti 

posoudit lépe než komentátor. A i kdyby to vyhodnotili oba stejně, tak ať chceme nebo ne, 

od někoho, kdo ten sport opravdu hrál, to diváci vezmou jinak. Lépe. Opravdově. 

Kam se podle vás role expertů vyvine dál? 

Václav Svoboda: Současný trend se spolukometntátorem je podle mě ideální. Je možné, že 

se například experti vyvinou a zlepší na takovou úroveň, že se jednou na komentátorském 

stanovišti sejdou dva a odkomentují přenos sami. To ale hodně předbíháme. Oproti jiným 

zemím navíc máme jeden problém, a sice, že čeština je na rozdíl od angličtiny nebo němčiny 

mnohem barvitější a složitější jazyk, dá se s ní více pracovat. A k tomu je potřebná určitá 

dávka talentu. 
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Příloha č. 6: Rozhovor s Luďkem Zelenkou (11. 12. 2019) 

Jako spolukomentátor už doprovázel stovky zápasů, svůj první si ale Luděk Zelenka pořád 

vybavuje dokonale. Utkání čtvrtfinále Poháru UEFA, Leeds - Slavia 3:0. „Bylo to 

strašidelné. Tenkrát jsem byl hráčem Slavie, kvůli trestu za žluté karty nemohl nastoupit, a 

tak mi Petr Svěcený, kterého jsem znal, řekl, ať za ním jdu nahoru zápas komentovat.“ 

Jaké to bylo? 

Jako hráč jsem do toho byl emočně příliš vtažený, prožíval jsem to, měl jsem tam svoje 

výlevy, jako bych seděl coby fanoušek na tribuně. Neuměl jsem se ovládnout a uvědomit si, 

že mluvím do éteru. Byl jsem mladý. Pamatuju si, že jsem z toho pak byl i docela smutný. 

Jednak jsme prohráli a jednak jsem nedokázal ukočírovat sám sebe. 

Jak vaše televizní kariéra pokračovala? 

Byla to moje první zkušenost, při které jsem zjistil, že nemůžu komentovat něco, co se mnou 
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přímo souvisí. S televizí jsem ale spolupracoval dál, třeba při zápasech nároďáku jako expert 

ve studiu. Ke komentování jsem se pak znovu dostal až ve chvíli, kdy jsem ukončil kariéru.  

Byl to přirozený vývoj?  

Komentování je ve srovnání s expertem ve studiu trochu specifická činnost. Na to musí být 

člověk po všech stránkách nachystaný. Máme jasně danou roli, kdy doprovázíme 

profesionálního komentátora vlastními pocity. Ve studiu spíš tlacháme o fotbale, na což u 

komentování logicky není prostor. 

Jaké jsou tedy konkrétní úkoly spolukomentátora-experta při přímém přenosu? 

Popis je na hlavním komentátorovi, já mluvím většinou do opakovaček nebo pak ve fázi, 

kdy se neděje relativně nic důležitého. Neměl bych jen stroze popisovat, co vidím, ale měl 

bych přidat vysvětlení, proč se to stalo. Proč tady neprošla přihrávka a co mohl který hráč 

udělat lépe. Měl bych najít něco, co třeba divák na první pohled úplně nevidí.  

Jak se na přenosy připravujete? 

Na komentování se ani příliš nepřipravuju a spíš jen těžím z nakoukaných zápasů, protože 

fotbaly sleduju pravidelně. Samozřejmě, že je vždycky lepší komentovat tým, který znáte 

než naopak, protože máte veškerý kontext a detaily kolem, které využijete. Jinak ale záleží 

na tom, co se děje tady a teď. Hodnotíte aktuální události, na což se úplně nachystat nedá. 

To když jdu do studia, dva dny předem se většinou dozvím témata, dostanu bodový scénář 

a podle toho pak čtu média, sleduju, co se děje, sbírám informace. 

Co před velkými turnaji? V létě 2018 jste se s Jaromírem Bosákem jako 

spolukomentátor zúčastnil mistrovství světa.  

To je samozřejmě trochu jiné, protože tam jsou často právě zápasy týmů, které normálně 

nevidíte. Pomáhá mi třeba i syn, který mi sehnal informace o některých mančaftech, nebo 

jeden známý, který je fotbalový blázen, a dělá to z vlastní iniciativy. Ale to se týká spíš třeba 

týmů jako je Saúdská Arábie, kde jsem měl problém jména některých fotbalistů vyslovit, 

natož abych o nich něco věděl.  

Preferujete komentování, nebo vystupování ve studiu?  

Jak kdy. Komentování je asi o něco těžší disciplína, protože tam je člověk ve větším zápřahu. 

Hodinu a půl se musí soustředit, být maximálně koncentrovaný na ten čas, kdy mluví do 

éteru. Ve studiu je to kratší, nějakých dvacet minut před zápasem, poločas, pak chvilka po 
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utkání. Zase je tam ale člověk i vidět, takže je důležitá třeba gestikulace. 

Překvapilo mě, jak nízká je úroveň průpravy expertů, než se dostanou na obrazovku 

či na komentátorské stanoviště. Co si o tom myslíte vy? 

Je to tím, že televize mají nedostatek lidí, chtějí to měnit, využívat jich víc, aby přenosy byly 

pestré. V téhle roli je samozřejmě důležitá i určitá známost, čím lepší jste byl fotbalista, tím 

lépe. U mě se třeba někdo pozastaví nad tím, jakým právem se vyjadřuju k zápasům 

reprezentace, když jsem za ni nehrál. Lidi to pak shazují. Když by řekl Tomáš Rosický 

stejnou věc jako já, lépe to vezmou od něj. Logicky. Jenže televize mají s hledáním takových 

Rosických problémy, protože spoustu z těch, kteří to dotáhli až úplně nejvýš, do televize 

nechtějí. Nemají to zapotřebí. Je to trochu rutina, opruz, ani příliš finančně výhodně to není. 

Takže podle vás pozice experta pro fotbalisty obecně není příliš atraktivní?  

To bych zase neřekl, protože je to výhodné v tom, že televize vaši tvář prodává. Když jsem 

někde s kamarády, kteří toho dosáhli ve fotbale mnohem víc než já, tak lidi chodí a chtějí se 

fotit se mnou, protože mě znají z obrazovky. Televize vás udrží ve hře, čehož se samozřejmě 

dá různě využít. Já mám svůj byznys, který se k fotbalu váže, takže i mně pomáhá, že 

zůstávám v povědomí veřejnosti. Možná i proto jsou ty částky tak nízké, protože televize 

rovnou počítá s tím, že propaguje značku Zelenka.  

Zmiňoval jste fakt, že fanoušci shazují některé vaše komentáře o reprezentaci, když 

jste za ni nehrál. Vnímáte to vzhledem ke své současné pozici jako handicap? 

Ze začátku mě to trochu trápilo, ale už jsem se přes to přenesl. Snažím se přizpůsobit svůj 

projev, nad nikoho se nepovyšovat. Lidem se nelíbí, pokud budete říkat věci jako: „Jak tohle 

mohl nedat?!“ To přesně vyvolává tu kritiku, co si to dovoluju, když já sám jsem se na tuhle 

úroveň nikdy nedostal. Na druhou stranu, když něco vidím, snažím se to popsat, jak to cítím. 

Jsem tam od toho, abych popisoval věci tak, jak jsou. Na nic si nehraju. Vím, že můj projev 

je možná trochu hospodský, ale je to tak přirozené. 

Řeší s vámi lidé z televize například nespisovné vyjadřování? 

Chtěli mě trochu umravnit kvůli těm mým koncovkách typu „kterejch“, „jakejch“ a podobně, 

ale já kdybych říkal „který“, tak mně samotnému se rozzvoní hlava jenom z toho, jak to 

slyším, a nebyl bych vůbec schopný dál pokračovat. Proto jsem jim řekl, že jestli mě chtějí, 

ať mě nechají takového, jaký jsem. Ne, nebude to nikdy spisovné, ale ani se to ode mě 

nečeká. Spisovný má být komentátor, já mluvím ze srdce.  
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Máte mezi experty – třeba i v zahraničí – inspiraci? 

Nikoho konkrétního. Moje jediná inspirace je, abych sám věděl, že jsem dobře připravený. 

Někdy jsou zápasy, kdy nestíhám, protože mám svoji práci, a pak cítím, že mě to svazuje, 

ať už ve studiu nebo při komentování. Obecně se snažím na fotbal hodně koukat, číst 

sportovní zprávy a někde v hlavě to uchovávat. Ideální to není, nikdy nebudu mít dokonalé 

přípravy, jako míval Martin Hyský, na to nemám kapacitu ani čas. O to víc se ale snažím být 

lidský. 

Co je podle vás v pozici experta nejtěžší?  

Teď už to tolik nevnímám, ale ze začátku to byla určitě nutnost zapomenout na fakt, že 

nevedu dialog s kamarádem mezi čtyřmi očima, ale mluvím k velkému množství lidí. Řada 

kluků na to naráží doteď.  

A co kritika kamarádů, bývalých spoluhráčů? 

Komentátor Míra Bosák má poučku nestýkat se s hráči, protože pak nejste objektivní. Je 

určitě možné, že pro někoho, s kým jsem kamarád, popíšu či zhodnotím – třeba i podvědomě 

– určitý moment výhodněji než v případě někoho, koho vůbec neznám. Vždycky můžete 

volit slova tak, aby to dotyčného nebolelo, kdežto u ostatních nad tím, jak a co řeknete, tolik 

nepřemýšlíte. Samozřejmě, že nepříjemné věci říkat musíte vždycky. Pokud chce člověk v 

televizi k něčemu být, musí jednotlivé situace jasně pojmenovat, vždycky ale musíte hledat 

i určitou míru, abyste si proti sobě nepoštvali lidi z fotbalového prostředí. Kdyby mě 

vyčlenilo, tak přestanu být expertem, protože už nebudu mít ten vhled, zákulisní informace. 

V čem je podle vás největší přínos expertů pro sportovní žurnalistiku? 

Do vysílání by měli vnést vysvětlení pro laiky, lidi, kteří tomu sportu třeba tolik nehoví. A 

také by měli sdělit nějaké informace ze zákulisí, dodat určitý kontext a souvislosti, rozebrat 

některé situace. 

Třeba i pomocí elektronické tužky?  

Při rozborech se snažím vyhýbat extrémně složitým situacím, spíš chci lidem vždy popsat 

jednu věc, která nějakým způsobem souvisí s průběhem utkání a charakterizuje ho. Ve studiu 

sice máme i kluka, který nám může všechno připravit, ale já se spíš snažím malovat ty věci 

osobně. Technickou pomoc potřebuju jen ve chvíli, kdy bych chtěl ukázat něco opravdu 

specifického, složitějšího. Víc mi ale vyhovuje, pokud si to kreslím a rovnou tu situaci i 
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popisuju. V tomhle to máme oproti O2, kde si experti pustí připravený klip a jen si ho dál 

zastavují nebo vracejí, trochu jinak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7: Rozhovor s Janem Rajnochem (28. 2. 2019) 

Na O2 TV vystupuje Jan Rajnoch jako expert při utkáních české fotbalové ligy: „Baví mě, 

působil jsem v ní a mám k ní určitý vztah. Třeba zápasy Ligy mistrů dělají Tomáš Ujfaluši 

a ostatní kluci, kteří ji hráli a mají na ni určité vazby. Je to tak správné rozdělené.“ 

Co všechno role televizního experta obnáší? 

Předně jsem rád, že mohu být součástí fotbalové ligy, kterou jsem roky hrál a mám k ní 

blízko. Spoustu lidí a hráčů kolem ní znám, přestože se rychle mění. Přináším pohled na 

jednotlivé zápasy, hráče i samotnou soutěž a ohromně mě to naplňuje, což je nejdůležitější. 

Dokážu se v tom realizovat. 

Co vám na té práci přijde nejtěžší?  

Mně nepřijde, že by na tom bylo něco těžkého. Dělám to rád a nic složitého na tom nevidím. 

Přece jen je s tím ale spojena řada věcí, které zas tak běžné nejsou: například 

vystupování před kamerou. 

S tou já problém nemám, naopak jsem rád vidět. Když se kamera zapne, jedu na tisíc procent. 

Na přenosy se vždy připravuju, mám nachystané nějaké statistiky, zajímavosti, ale nejvíc mě 
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toho pak stejně napadá až při tom samotném živém vstupu, v situacích, kdy jsem třeba 

zahnaný do kouta a musím se z toho nějak dostat. Máme připravená témata, kterým se 

chceme věnovat, ale najednou se vám při zápase stane něco nečekaného, případně kolega 

moderátor položí nečekanou otázku, a mě pak baví na to reagovat. 

Jak konkrétně se na přenosy připravujete? 

Zhruba měsíc dopředu vím, jaké zápasy mě čekají. Pro mě coby experta na českou ligu se to 

velmi často točí kolem stejných klubů: Sparty, Slavie, Plzně, občas Ostravy, Boleslavi nebo 

Liberce. Samozřejmě, že když jde o menší kluby, které tolik nevídám, třeba Opavu s 

Karvinou, musím se chystat víc. Podívám se na hráče, které třeba tolik neznám, zaměřím se 

na styl hry, hledám zajímavosti a názory před zápasem – díky internetu je všechno velmi 

snadno dostupné. Když pak někde mám třeba známé, můžu jim zavolat a poptat se, jaká je 

nálada, co je nového, zjistit drobnosti. Na druhou stranu nejsem moderátor, který musí mít 

všechno připravené dopodrobna. Pokud se budeme bavit o velkých klubech, tam člověk 

vnímá každý den, co se děje. Pročítá noviny, sledujte informace na webech, má přehled.  

 

Díváte se při přípravě na jednotlivá utkání třeba i na celé zápasy? 

Sleduju průběžně sestřihy všech zápasů a ty největší kluby vídám často třeba i v evropských 

pohárech. Samozřejmě, že se zmiňovanou Karvinou nebo Příbramí je to trochu jiné, ale zase 

je svým způsobem výzva najít na jejich stylu hry nějaký prvek, který se dá rozebrat. Tam se 

třeba podívám na celou pasáž hry, abych nastudoval a věděl, jak se prezentují. 

Jaké požadavky na vás experty O2 má?  

Před sezonou míváme schůzky. Petr Svěcený je velmi důsledný v tom, abychom se 

zlepšovali, abychom se na přenosy připravovali. Já, protože se už pohybuju i na trenérské 

úrovni, se proto snažím do svých rozborů přidat třeba i některé odborné prvky. Je to sice 

individuální, ale pokud se chce člověk zlepšovat, měl by absolvovat i nějaké kurzy mluvní 

výchovy. Já sám tlačím na to, aby mi odborník řekl, co dělám špatně, co bych měl zlepšit a 

tak dál.  

A jiná školení? Existují?  

Chodíme na semináře s rozhodčími, kam bývají pozvaní všichni zástupci médií. Třeba 

ohledně zavedení VAR to bylo velmi přínosné. Člověk se musí vzdělávat, aby pak při 
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přenosech nebyl za hlupáka.  

Jak probíhá práce s technickou – například rozbory pomocí elektronické tužky? 

Máme ve studiu člověka, který se o elektronickou tužku po technické stránce stará, abychom 

se tím nemuseli zdržovat a neutekl nám celý poločas. Část zápasu však vždycky trávím s 

ním u monitoru. Jednotlivé momenty mu vybereme a on je nakreslí a připraví. Situace 

většinou volíme podle průběhu hry, případně si s kolegy už před zápasem řekneme, na co se 

chceme zaměřit a co budeme sledovat. 

Když se ale na zápas díváte ze studia pouze prostřednictvím televizního přenosu, není 

to pro vás trochu nevýhoda? 

Je to samozřejmě rozdílné, než když máme studio přímo na stadionu. Tam člověk vidí 

situace trochu jinak než v televizi, ale zase tam nemáte prostor si je pustit znovu, nevidíte 

tolik opakovaných záběrů. Když vám něco uteče, už nemáte možnost reagovat a ve vysílání 

třeba řeknete, o čem jste v danou chvíli přesvědčený, ale později byste to korigoval. 

Přirovnal bych to k trenérům, kteří mají nesmírně složitou úlohu v tom, že hodnotí zápas 

hned po skončení v emocích, byť třeba některé situace zpětně ještě neviděli. Já se sice na 

monitor podívám, ale na podrobnější rozbor hry to není. Pokud jsem u nás v hlavním studiu, 

mám možnost si mnohem víc věcí promyslet, vidím zpomalené záběry, je tam větší klid, ale 

zase vás to tolik nevtáhne a není to tak živelné. 

Takže co je lepší? 

Obojí má něco do sebe. Na stadionu zase vidíte spoustu jiných a zajímavých věcí. Navíc se 

koukám přímo od laviček, takže pro mě osobně je skvělé být toho znovu součástí. Potkám 

se tam s lidmi, které znám, takže možná v tomhle je mi vysílání z terénu o něco bližší. Ve 

studiu je to mnohem užehlenější.  

Jak složité je pro experta držet si odstup. Zdrženlivost vůči kritice je jedním z 

diskutovaných nedostatků, který se s touhle pozicí pojí. 

Nejde jen o kamarády, ale o celé kluby. Mám rád Spartu a také ji musím kritizovat. Rád 

pochválím vynikající fotbalisty a stejně tak vím, že je musím zkritizovat, když se jim nedaří. 

Nemám s tím problém. Kluci sami vědí, že to k tomu patří, nesetkal jsem se s tím, že by za 

mnou někdo přišel a říkal mi: co to tam o mně povídáš za blbosti… 

Tlačí vás moderátoři do kritiky? 
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Rozhodně. Nemáme se jí bát a já se, věřím, nebojím. Říkám pravdu celý život. Nemám s tím 

problém.  

Lákalo by vás vyzkoušet si vedle práce experta ve studiu i spolukomentování? 

Lákalo a před časem jsme to v O2 dokonce řešili, ale oni ten model zavést nechtějí. Mně to 

přijde zajímavé, když expert něco vidí a rovnou to v té dané chvíli musí i okomentovat, ale 

rozumím strategii, kterou O2 razí. 

Přijde vám model děleného komentáře, tedy s profesionálním komentátorem a 

expertem, lepší?  

Nevím, jestli lepší, ale zajímavější určitě. Komentátoři na O2 jsou však zdatní, mají přehled, 

byť fotbal nehráli na nejvyšší úrovni. To už bych ovšem hodnotil práci jiných – zůstanu u 

toho, že bych si to jednou chtěl vyzkoušet.  

Máte – například v zahraničí – nějaký vzor?  

Nemám, protože si myslím, že by v téhle pozici měl být člověk sám za sebe a neměl by se 

snažit někoho napodobovat. To nemá cenu, akorát by se do toho zamotal. Musíte být 

přirozený, říkat, co si myslíte, nabídnout svůj pohled. O tom to je. 

V cizině se z expertů často stávají i reportéři, dělají různé kratší i delší rozhovory, 

lákalo by vás to? 

Také jsme to zkoušeli a myslím si, že se to docela povedlo. Chce to ale pochopitelně trénink. 

Já se zapojil do rozhovorů s Radkem Šilhanem a snažil jsem se znovu položit otázku, která 

mohla být překvapivá. Něco, co moderátor ani ten divák třeba tolik nevidí. Samozřejmě, že 

k tomu byly připomínky, že moje otázka byla příliš dlouhá, ale já se to nikdy neučil, nikdy 

jsem to nestudoval. Takže musím trénovat. 

Je z vašeho pohledu pozice experta atraktivní?  

Pokud to člověka baví, nebojí se mluvit a nemá problém s kamerou, tak jednoznačně je. Líbí 

se mi, že můžu zůstat u ligového fotbalu, jsem pořád vidět a nesejdu z očí. Byl jsem zvyklý 

na pozornost a nevadí mi. A tohle je možnost, jak v tom kolotoči zůstat.  

Přemýšlel jste o tom už v průběhu kariéry? 

Jsem takový, že vlétnu do všeho. Dřív mě zvali i kluci do ČT a mně se to líbilo. Tahle práce 

mě naplňuje, a když mi pak volal Petr Svěcený z O2, hned jsem to vzal.  
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V čem tkví podle vás největší přínos expertů pro jednotlivé přenosy? 

Dodají pohled bývalého hráče, který tomu rozumí a má přehled. Pokud má expert 

okomentovat moment, který sám dobře zná a mnohokrát ho zažil, je to neocenitelné. Žádný 

teoretik, i kdyby nazpaměť znal pravidla a všechny herní systémy, tohle nedokáže. Cítění 

bývalého hráče je totiž jen jedno. Já jako bývalý stoper a defenzivní záložník třeba vím, jak 

by hráč na tomhle postu měl situace řešit. To je přidaná hodnota, kterou pak v přenosu můžu 

nabídnout. 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 8: Rozhovor s Tomášem Pešírem (24. 10. 2019) 

Z oslovených stálých expertů je Tomáš Pešír služebně nejmladší. V České televizi se začal 

pravidelně objevovat až v průběhu roku 2017, přesto se podílel například na vysílání z 

mistrovství světa. V říjnu 2019 spolukomentoval s Vlastimilem Vláškem utkání Česka proti 

Anglii (2:1). „Byl to můj zatím největší zápas, měl jsem z toho trochu respekt, protože je to 

něco jiného, když na přenos kouká skoro celá republika. Modlil jsem se, aby to dobře 

dopadlo, což se mi splnilo. Díky výsledku se teď ten zápas může vysílat v různých 

retropořadech ještě za dvacet let.“ 

Mluvíte o největším zápase, jaký byl ale váš první?  

V televizi jsem asi dva a půl roku, dostal jsem se tam docela nečekaně, velmi spontánně. 

Když jsem skončil s fotbalem, měl jsem spoustu aktivit kolem a jednou z nich bylo, že jsem 

chodil hrát za tým osobností Real Top Praha, kde mě to baví i vzhledem k tomu propojení 

různých profesí. A Vlasta Vlášek, kterého tam odtud znám, mi pak jednou zavolal, jestli 

bych si nechtěl pozici experta vyzkoušet. A už za týden jsem spolukomentoval utkání Hradec 

Králové–Příbram ve druhé lize. Vlastně mě překvapilo, že žádné školení, notičky, nic 

podobného neproběhlo. Spíš se o té práci hodně bavíme, konzultujeme ji společně s 

komentátory, člověk do toho ale pronikne časem.  
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Jak dlouho vám to trvalo? 

Třeba na první zápas jsem si dělal hrozně dlouhou přípravu, byť jsem spoustu hráčů znal. 

Komentoval jsem s Jirkou Štěpánem, a protože jsme neměli reportéra, on musel před 

utkáním ještě udělat rozhovory. Pak jsme sedli na komentátorské stanoviště, dostal jsem 

sestavy, nasadil jsem si sluchátka, které jsem měl snad i obráceně, a normálně jsme to rozjeli. 

Řekl mi, abych dělal hlavně opakovačky. Za týden jsem šel na další zápas s Davidem 

Kalousem, od kterého jsem dostal nějakou zpětnou vazbu, výtky, že mluvím málo a potichu 

a podobné informace. Své první zápasy jsem si zpětně pouštěl a zjistil jsem třeba, že neustále 

opakuju jedno slovo. Snažil jsem se tom zapracovat. 

Vždycky vás tahle role lákala? 

Když jsem na experty díval, říkal jsem si, že bych si to rád vyzkoušel. Ani ne ve studiu, 

protože jsem jich měl už pár za sebou i v Polsku nebo Turecku, ale chtěl jsem hlavně 

komentovat zápas, což je podle mě mnohem těžší disciplína. Jsem rád, že už to teď nějakou 

dobu dělám.  

Co pro vás v začátcích bylo nejtěžší?  

Když jdete komentovat třeba duely mládežnických turnajů, tak je problém, že nemáte ty 

hráče úplně načtené, takže pro mě bylo těžké je rozpoznat. V tom jsem obdivoval, jak to 

mají komentátoři naučené. Divák si řekne, že je to pomalé, že to zvládne každý, ale není to 

tak.  

Jaké jsou na komentátorském stanovišti vaše úkoly? 

Třeba Jirka Štěpán chce, abych vždy okomentoval opakovačky, Vlasta Vlášek, Míra Bosák 

i David Kalous mi naopak dávají volnější ruku. Určitě by to ale nemělo být tak, že je to mezi 

komentátorem a expertem padesát na padesát, viděl bych to spíš sedmdesát ku třiceti ve 

prospěch komentátora – a toho se snažím držet. 

Hlídáte si řeč? Snažíte se mluvit spisovně?  

Upřímně, nehlídám. Ani do toho příliš nechci vstupovat trenérským pohledem, protože si 

myslím, že fotbalový fanoušek je spíš hospodský typ – a odbornou mluvu úplně slyšet 

nechce a nepotřebuje. Ale samozřejmě je to různé, někomu se to líbí, jinému ne.  

Jak se na jednotlivé přenosy připravujete?  

Na českou ligu už si přípravu nedělám skoro žádnou, protože ji sleduju, o hráčích vím, 
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výsledky znám, projdu si třeba jen statistiky. V tomhle je pro mě liga to nejlehčí, co může 

být. Zato když jsem dělal mistrovství světa, tak jsem dostal jako první zápas Maroko–Írán, 

což byla úplná vražda. Tam jsem se chystal mnohem déle. Musel jsem se naučit výslovnost 

hráčů, ke každému jsem měl nějaké základní fakta, údaje. Tenkrát jsem z toho byl hodně 

nervózní mimo jiné i proto, že to byl můj první zápas, který jsem nekomentoval ze stadionu, 

ale od obrazovky z Kavčích hor.  

To musí být velký rozdíl.  

Máte tam dva velké monitory a sluchátka, ve kterých slyšíte ruchy, takže vás to trochu 

vtáhne.  

Ale na stadionu vás utkání vtáhne víc, ne?  

Ano. Na druhou stranu ale musím říct, že komentování ze studia pro mě bylo dobré, protože 

ze začátku se mi na stadionu párkrát stávalo, že jsem se nedíval na monitor, ale na hřiště. 

Tím pádem jsem začal říkat něco, co s obrazem, který viděl divák, vůbec nekorespondovalo. 

To se vám ve studiu nestane.  

Zatím jste mluvil hlavně o komentování, jaká je ale práce experta ve studiu?  

Jsou to dvě zcela odlišné disciplíny. Ve studiu jste víc vidět, možná i proto jste třeba terčem 

větší kritiky. Hlavně je to ale jenom deset minut před zápasem, pár minut v poločase a nějaký 

krátký rozbor po utkání. Občas je tam ještě nějaký další host, takže prostoru je mnohem 

méně. To když máte komentovat devadesát minut – a občas jsou to třeba zápasy bez gólů, 

ve kterých se nic neděje – tak se vám může stát, že vůbec nevíte co říct. V takových 

momentech se mohou expert i komentátor hodně ztrapnit, protože něco vytáhnout a o něčem 

si povídat musíte. Ale když pak právě třeba schytáte ten zmiňovaný zápas Česko–Anglie, 

tak to jde samo. Naopak mě v tom utkání musel komentátor Vlasta Vlášek krotit, protože 

těch emocí tam bylo docela dost. 

Součástí práce experta ve studiu je i rozbor pomocí elektronické tužky, jakou s ní máte 

zkušenost? 

Když jsem dřív viděl, jak někteří moji bývalí spoluhráči dělají podobné rozbory, byl jsem k 

tomu docela kritický. Dělá se z toho na můj vkus až moc velká filozofie. Já se to snažím spíš 

zjednodušit, dvě nebo tři zastavení, málo povídání, málo malování, aby divák všechno 

pochopil a odsýpalo to dál. Obecně si chci držet spíš pohled fotbalisty ze hřiště a možná 

mám výhodu v tom, že jsem si nikdy neudělal trenérskou licenci, takže všechny ty posuny, 
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harmoniky, lajny, devítky a osmičky neznám, nepoužívám. 

Jedním z témat, které se i v souvislosti s experty skloňuje, je úpadek sportovní 

žurnalistiky v důsledku jejich zdrženlivosti vůči kritice bývalých kolegů. Co si o tom 

myslíte? 

Určitě je to citlivé téma. Pamatuju si, když jsem byl kritizovaný za to, jak jsem byl měkký 

při dvojzápase předkola Ligy mistrů mezi Olympiakosem a Plzní (první zápas 0:0, druhý 

zápas 4:0 – pozn. aut.). V prvním utkání, které skončilo bez gólů, jsem byl ve studiu, odvetu 

jsem spolukomentoval a přistupoval k tomu jako český fanoušek, podvědomě jsem si přál, 

aby Plzeň dala nějaký gól z brejku, věřil jsem, že na to má, i když jsem věděl, že byli v 

prvním zápase jednoznačně slabší. Přišlo mi ale v tu chvíli nevhodné střílet do Plzně, že jsou 

to zoufalci a že hrají tragicky. Ne že by mi to nepříslušelo, přísluší, protože sedím u toho 

mikrofonu, ale porovnal jsem si týmy na papíře a věděl jsem, že hráči Olympiakosu jsou 

úplně jinde. Proto mi přišlo nedůstojné Plzeň kritizovat, byť jsem kvůli tomu pak měl určité 

negativní reakce.  

 

Už vám někdo třeba ze známých vytkl, co jste o něm v televizi řekl?  

Zaslechl jsem, že funkcionáři volali kolegům do televize, když se jim něco, co jsem řekl, 

nelíbilo. Pak jsem měl jeden náznak, když jsem hodnotil vystoupení rozhodčích, ale ke mně 

se to úplně nedostalo. Od kamarádů je to pak spíš formou žertu. 

Vnímal jste kritiku z médií jako fotbalista? 

Měl jsem výhodu, že když jsem hrál v Česku, tak třeba ještě ČT Sport nefungoval. Přenosů 

nebylo tolik, bývaly na Nově, na Primě, ale abych řekl pravdu, tak mně komentátoři nikdy 

nevadili. Občas člověka překvapilo známkování ve Sportu, ale já se tím netrápil. Nepřikládal 

jsem tomu velkou pozornost.  

Zmiňoval jste, že jste si roli ve studiu vyzkoušel při angažmá v Turecku a v Polsku, 

přibližte ty zkušenosti. 

V Turecku jsem z toho měl velký respekt. Mluvil jsem anglicky a nebylo to dobré, povídal 

jsem tam něco o našem týmu Kayseri, ale nechtěl bych to teď zpětně vidět. V Polsku jsem 

měl červenou kartu, takže mě k našemu zápas pozvali jako hosta. Byla to zajímavá 

zkušenost, byť to bylo v polštině, pořád je to cizí jazyk a člověk se může hodně ztrapnit. 
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Jak byste studia v zahraničí a v Česku porovnal?  

Byl jsem na stanici TVP, což bylo hodně podobné tomu, v jakých podmínkách dělá přenosy 

Česká televize. Ale když si vybavím třeba Canal+, jinou polskou stanici, tak tam mají 

obrovská studia při každém ligovém kole. Zvou do nich novináře, rozhodčí, trenéry, řadu 

expertů. Řekl bych, že jsou o stupínek výš než tady. Líbí se mi, že ten program před zápasem 

je mnohem delší, obsáhlejší. Já to mám jako fanoušek rád, když studio začne třeba půlhodiny 

nebo i čtyřicet pět minut před zápasem.  

Trendem v zahraničí je i vystupování expertů v jiných rolích, například reportérských. 

Lákalo by vás to?  

Jsem přesvědčený, že kdyby šel dělat expert coby bývalý hráč rozhovor s někým z těch 

současných fotbalistů, pro diváka by to bylo zajímavé, protože respondent by se daleko víc 

uvolnil. U nás tohle dělá Pavel Čapek, že si vezme do pozápasového studia hráče a prostor 

dává i expertovi. Pro mě to bylo zajímavé, protože jsem byl poprvé v roli, kdy jsem na otázku 

neodpovídal, ale pokládal jsem ji. A musím říct, že ta otázka trvala snad déle než následná 

odpověď. Je to úplně něco jiného a i když mi to napodruhé šlo lépe, vím, že abych mohl 

udělat nějaký delší rozhovor, potřeboval bych hodiny přípravy. 

Máte v práci experta nějaký vzor?  

Nemám nikoho, na koho bych koukal a snažil se od něj něco pochytit. Ale líbí se mi třeba 

Angličané, kteří i sem, na vzpomínaný zápas do Edenu s Českem, přijeli s neskutečně 

početným týmem. Je to super, postaví si svoje studio třeba na konci světa, rozsvítí ho, 

povídají si a nebojí se toho. Když si vzpomenu třeba na Roye Keanea, který tu tehdy byl, tak 

jsme sice oba experti, ale já mám pořád v určitých chvílích takovou záklopku.  

Jak to myslíte? 

Stalo se mi, že Robert Lewandowski z Bayernu Mnichov neproměnil jednoznačnou gólovou 

šanci, což jsem možná trochu opatrně zhodnotil slovy, že asi není v pohodě. Protože kdyby 

byl, tak to trefí stokrát ze sta. Vlastně ale nevím, jestli mi náleží kritizovat takového člověka. 

Roy Keane takhle se svou minulostí může vystřelit do každého. 

Jak vnímáte model O2 TV, ve kterém jsou experti pouze součástí studia a nekomentují?   

To je na uvážení té stanice, já jsem rád, že mohu být součástí České televize a jsem vtažen 

do něčeho, co je pro mě nové. Je to skvělá zkušenost, navíc pro běžného fanouška je podle 
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mě lepší, když tam sedí expert, bývalý fotbalista, který na téhle úrovni hrál a dokáže popsat 

krizové situace reálněji než novinář. Právě tohle po nás i komentátoři chtějí.  

V tom tedy vidíte největší přínos expertů? 

Mělo by to tak být, i když vždycky je to na divákovi, který si vyhodnotí, jestli jsou pro 

nějKalouda s Pešírem málo na to, aby hodnotili, a Zelenka už možná dost, nebo naopak. 

Expert může často, třeba při rozích nebo při bránění, odhalit detaily, co normální fanoušci 

ani komentátor nevidí.  

Je podle vás role experta pro fotbalisty atraktivní?  

Když chodí člověk jednou za měsíc, je to takové zpříjemnění, ukážete, že žijete. Určitě je to 

v tomto ohledu výborné pro trenéry, kteří třeba nemají angažmá. Mě osobně to baví, i když 

jsem měl třeba období, kdy se přenosů nakupilo až příliš. Pak je to možná i trochu 

nebezpečné v tom, že člověk je všude a začne lézt divákům krkem. 


