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Abstrakt 

Bakalářská práce Mediální obraz „stříbrného“ Mistrovství Evropy ve fotbale 1996 v českém 

dobovém tisku ukazuje, jak psala dobová tištěná média o mistrovství Evropy 1996, jakým 

způsobem se navyšoval prostor, který jednotlivá periodika celému turnaji, českému 

národnímu týmu a především jeho cestě turnajem, věnovala. Cílem práce je s využitím 

statistiky zjistit, jak se zvyšoval zájem tisku o turnaj. Hlavním ukazatelem byla četnost 

publikovaných článků a fotografií ve sledovaném období. To je vymezeno od 2. května 1996 

do 9. června 1996. Kromě těchto kvantitativních ukazatelů je v práci využita kvalitativní 

analýza pro seznámení s obsahem publikovaných článků. Pro tuto bakalářskou práci byla 

vybrána tři tuzemská dobová periodika. Dva obecné tituly zastupují deníky Mladá fronta 

Dnes a Právo. Třetím je deník Sport, který byl ve sledovaném období jediným čistě 

sportovně zaměřeným periodikem. Poslední kapitola je věnována skutečnosti, že se mohou 

fotbalisté díky úspěchu stát národními celebritami.  

 

 

Abstract 

Bachelor‘s thesis Media image “silvery” European Football Championship 1996 in the 

Czech republic period press is showed, how period press media is written about the 

European Championship 1996, and anyway proceeding was increased area which single of 

the periodical the whole competition, The Czech National Team and mainly profess it’s 

a journey of the competition. The goal of thesis is found out with using statistics how the 

interest increased the press upon the competition. The most indicator were numbers of the 

published articles and pictures in the reporting period. That is determined from 2. May 1996 

to 9. June 1996. In addition to these quantitative indicators, the work uses a qualitative 

analysis to get acquainted with the content of published articles. For analysis were chosen 

the three domestic aged periodicals in these bachelor’s thesis. Two ordinary titles represent 

the dailies Mladá fronta Dnes and Právo. The daily Sport is third which was in the reporting 

period only clearly sportingly focused periodic. The last chapter is professed reality that the 

footballers may become national celebrity based on success.  
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Úvod 
 

Tématem práce je prezentace mistrovství Evropy 1996 v českém dobovém tisku. Samotné téma 

jsem si zvolil s ohledem na to, že jsem celoživotní fanoušek fotbalu a vzhledem mému věku 

jsem o události věděl jen základní informace. Zaujala mě možnost prozkoumat dobové záznamy 

a zjistit, jak vypadala prezentace tohoto turnaje s krásným výsledkem české reprezentace 

v českém tisku.  

 

Hlavním cílem práce je prezentace šampionátu v dobovém tisku. Zaměřuji se na to, kolik 

prostoru bylo turnaji věnováno a jak se postupně tento prostor navyšoval pokračující účastí 

české reprezentace. Základním ukazatelem jsou počty článků a fotografií. Postupné změny 

budu v práci představovat pomocí grafů. Současně věnuji pozornost obsahu jednotlivých 

článků, kterými vybrané deníky o turnaji informovaly. 

 

Pro svou práci jsem využil tři česká dobová periodika. Vybíral jsem tituly, které byly v dané 

době v České republice vydávány v nejvyšších nákladech a patřily k nejčtenějším deníkům. 

Zároveň bylo pro výběr rozhodující jejich zaměření. Obecné celonárodní tituly v práci zastupují 

deníky Právo a Mladá fronta Dnes. Třetím sledovaným deníkem je Sport, který byl v daném 

období jediným sportovně založeným periodikem na našem území. Do textu jsem zařadil citace 

z analyzovaných článků, které jsou vždy psané kurzívou.  

 

V první kapitole je věnován prostor organizaci UEFA, která je pořadatelem turnaje. V další 

kapitole krátce představím vybraná periodika, a to především v kontextu začátku 90. let, kdy 

u nás docházelo díky uvolnění po pádu komunismu k velkým změnám. Další text popisuje 

historii evropských šampionátů. Hlavní prostor má v práci průběh samotného ME 1996. 

V poslední kapitole je zmíněna skutečnost, že se z fotbalistů mohou stát celonárodní celebrity.  

 

V práci je sledováno období s počátkem od 2. 5. 1996, kdy se předpokládalo zvýšení pozornosti 

médií směrem k blížícímu se turnaji. Konec sledovaného období jsem si stanovil na 9. 7. 1996, 

tedy týden po turnaji. Sledované období je v práci rozděleno do čtyř časových bloků – před 

turnajem, základní skupiny šampionátu, vyřazovací souboje včetně finále, po turnaji. 

 

Na úvod je třeba napsat, že jsou v práci dvě vybočení z tezí, která byla konzultována 

a odsouhlasena vedoucím práce, doktorem Petrem Bednaříkem. Prvním je, že pro prezentaci 
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ME 1996 nejsou použité všechny knihy napsané v tezích. Bohužel se mi vzhledem k situaci 

nepodařilo ke knihám dostat, volil jsem tedy příhodné alternativy, které posloužily stejnému 

účelu. Druhou vybočením je skutečnost, že s ohledem na značné množství publikovaných 

zdrojů se popis mediálního obrazu od druhého sledovaného období, tedy začátku turnaje, 

soustředil čistě na prezentaci českého národního týmu a jeho cesty turnajem. Ostatním 

účastníkům turnaje je věnována pozornost pouze v prvním období před začátkem šampionátu. 

 

1. Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) 
 

1.1 Organizace UEFA 
 

Zkratka UEFA pochází z oficiálních francouzských a anglických názvů „Union des 

Associations Européennes de Football“ respektive „Union of European Football 

Associations“1, v českém překladu Unie evropských fotbalových asociací. UEFA byla založena 

15. června 1954 ve švýcarské Basileji.2 Celá asociace během svého fungování několikrát měnila 

místo svého působení. Do roku 1959 sídlila v Paříži. Po odchodu z Paříže se na dlouhou dobu 

usadila v hlavním městě Švýcarska, Bernu. Zde bylo sídlo UEFA až do roku 1995. V letech 

1962 a 1972 došlo ke stěhování uvnitř Bernu. V roce 1995 se UEFA definitivně přesunula do 

švýcarského Nyonu. V letech 1995 - 1999 sídlila v prozatímních kancelářích. Své stálé místo 

našlo sídlo UEFA v Domě evropského fotbalu, které bylo slavnostně otevřeno 22. září 1999. 

Pracuje se v něm od 5. října stejného roku dodnes. UEFA sdružovala na začátku svého působení 

31 členských asociací. V současnosti je fotbalových asociací v UEFA 55.3  

 

1.2 Předsedové UEFA 
 

Zajímavou skutečností je fakt, že za celou dobu existence měla UEFA pouze sedm oficiálních 

předsedů, včetně toho současného. To představuje úctyhodný průměr více než devět let na 

jednoho předsedu. Tím vůbec prvním byl zvolen Dán Ebbe Schwarz.4 V roce 1996, kdy se 

konalo v této práci sledované Mistrovství Evropy ve fotbale (dále jen ME) v Anglii, byl 

předsedou Švéd Lennart Johansson, který je i držitelem primátu nejdéle sloužícího předsedy 

                                                
1 https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/administration/ [18. 2. 2021] 
2 MACHO, Milan. Zlatá kniha fotbalu: dějiny světového fotbalu ve faktech, názorech a obrazech. 2., rozš. vyd. 

Praha: XYZ, 2009. ISBN 978-80-7388-251-8., s. 241 
3 https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/administration/ [18. 2. 2021] 
4 MACHO, Milan. Zlatá kniha fotbalu: dějiny světového fotbalu ve faktech, názorech a obrazech. 2., rozš. vyd. 

Praha: XYZ, 2009. ISBN 978-80-7388-251-8., s. 241 

https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/administration/
https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/administration/
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asociace. V čele UEFA působil od 19. dubna 1990 do 26. ledna 2007, tedy bezmála sedmnáct 

let.5 V současnosti je předsedou Slovinec Aleksander Čerefin, který byl 14. září 2016 zvolen 

prezidentem UEFA na 12. mimořádném kongresu UEFA v Aténách. Automaticky se stal 

i viceprezidentem světového fotbalového orgánu FIFA.6   

 

Předsedové UEFA v čase 

Ebbe Schartz – Dánsko (22. června 1954 – 17. dubna 1962); Gustav Wiederkehr – Švýcarsko 

(17. dubna 1962 – 7. července 1972); Artemio Franchi – Itálie (15. března 1973 – 12. srpna 

1983); Jacques Georges – Francie (12. srpna 1983 – 19. dubna 1990); Lennart Johansson – 

Švédsko (19. dubna 1990 – 26. ledna 2007); Michel Platini – Francie (26. ledna 2007 – 14. září 

2016)7; Aleksander Čerefin – Slovinsko (14. září 2016 – současnost)8 

 

1.3 Soutěže UEFA  
 

Samotná UEFA pořádá 18 fotbalových soutěží, a to nejen velice prestižní mezinárodní 

reprezentační či klubové soutěže, ale i soutěže pro mládežnické kategorie nebo dokonce 

amatérské hráče. UEFA také pořádá soutěže ženského fotbalu nebo například soutěže futsalové.  

 

Největší soutěže UEFA 

UEFA Euro (dříve Pohár evropských národů, resp. Mistrovství Evropy) – jednou za čtyři roky 

se koná finálový turnaj reprezentačních výběrů, jehož vítěz se stane mistrem Evropy. 

 

Liga mistrů UEFA (dříve Pohár mistrů evropských zemí) – nejslavnější evropská, ale i světová 

klubová soutěž. Každoročně se do hlavní soutěže probojuje 32 nejlepších evropských týmů. 

Začátek hlavní soutěže se odehrává v podzimních skupinách, vrcholí během jara formou 

vyřazovacího pavouka, kdy vítěze každého kola určí vzájemný dvojzápas, hraný stylem doma 

a venku. Pouze finálový zápas se hraje na jeden zápas, sehraný na neutrální půdě, o které je 

rozhodnuto s několikaletým předstihem. 

 

                                                
5 https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/01e1-0f85dd078ff8-9fd266bc935f-1000--past-presidents/ 

[16. 2. 2021] 
6 https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/president/ [16. 2. 2021] 
7 https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/01e1-0f85dd078ff8-9fd266bc935f-1000--past-presidents/ 

[16. 2. 2021] 
8 https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/president/ [16. 2. 2021] 

 

https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/01e1-0f85dd078ff8-9fd266bc935f-1000--past-presidents/
https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/president/
https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/01e1-0f85dd078ff8-9fd266bc935f-1000--past-presidents/
https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/president/


12 

Evropská liga UEFA (dříve Pohár UEFA) – druhá největší evropská klubová soutěž. Do hlavní 

soutěže se probojuje 48 týmů, které během podzimu odehrají základní skupiny. První dva týmy 

z každé skupiny postupují do vyřazovací fáze, kam se přidají i třetí týmy ze základních skupin 

Ligy mistrů. Na jaře probíhá vyřazovací pavouk, kdy vítěze každého kola určí vzájemný 

dvojzápas, odehraný stylem doma a venku. Pouze finálové klání se hraje na jeden zápas. Stejně 

jako v Lize mistrů, i toto finále se hraje na neutrální půdě, o které je rozhodnuto s několikaletým 

předstihem. 

 

Superpohár UEFA – každoroční zápas, ve kterém se na neutrální půdě střetnou vítězové 

posledního ročníku Ligy mistrů a Evropské ligy.9  

 

2. Denní tisk v 90. letech 20. století  
 

Československá média prošla na počátku 90. let obdobím transformace, kdy se změnil 

ekonomický i právní kontext působení médií, jejich postavení ve společnosti, stejně jako 

organizace práce nebo technické podmínky pro jejich tvorbu. Transformace začala hned 

v listopadu 1989, kdy zásadním způsobem oslabila vazba médií na stát.10 Denní tisk na našem 

území prodělal po listopadu 1989 mnoho změn. Dají se rozdělit do dvou hlavních kapitol. Jedna 

z nich se odehrála mezi lety 1989 a 1992, kdy docházelo k tzv. „spontánní privatizaci“11. Druhá 

se odehrála v letech 1993 až 2000, kdy se uskutečňoval velký přesun vlastnictví zahraničním 

společnostem.12  

 

Po pádu komunistického režimu probíhal proces odstátnění tištěných médií, který měl tři 

podoby.  

1. Přeměna stávajících titulů.  

2. Obnovování titulů, které neměly v předcházejícím období dovoleno vycházet, popřípadě 

rozvojem titulů, jež vycházely jako samizdat. 

3. Zakládání nových titulů.13 

                                                
9 https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/administration/ [14. 2. 2021] 
10 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8., s. 365 
11 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. Praha: Karolinum, 2007. 

ISBN 978-80-246-1387-1., s. 88 
12 Tamtéž, s. 109 
13 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8., s. 370 

https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/administration/
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2.1  „Spontánní privatizace“, 1989 – 1992 
 

Velké změny ve vlastnictví a vydávání denního tisku se  v prvních měsících po listopadu 1989 

nekonaly. Největší a rychlou změnou byla obměna nejvyšších vedení redakcí, kde předtím 

pracovali lidé schválení Komunistickou stranou Československa. Většina médií začala pracovat 

samosprávným stylem pod vedením demokraticky volených šéfredaktorů příslušných redakcí. 

Situace řadě nejrůznějších titulů umožnila tzv. „spontánní privatizaci“, která znamenala 

přechod velké části periodického tisku do soukromých rukou.14  

 

2.2  Vstup zahraničních společností na český mediální trh, 1993 – 2000 
 

Novými českými majiteli celostátních deníků byly většinou kolektivy redaktorů, kterým chyběl 

finanční kapitál na další rozvoj periodik. Proto začali hledat zahraniční, kapitálově silné 

partnery. Jednalo se jak o nově vzniklé deníky, tak o ty „spontánně privatizované“. Zahraniční 

investoři měli financovat rozvoj a modernizaci redakcí, které byly velice zastaralé a také 

investovat do nákupu úplně nových technologií. Zahraniční vydavatelské společnosti získávaly 

vesměs minoritní podíl na vlastnictví tisku, který nadále navyšovaly, díky ochotě českých 

majitelů prodávat své akcie, v mnoha případech lehce nabytých. Zahraniční zájemci nabízeli 

mnohonásobek jejich úvodní investice. Nejaktivnější byli vydavatelé z Německa a Švýcarska. 

Ze začátku byli aktivní i Francouzi, kteří se ovšem z českého trhu rychle stáhli.15 Ze 

sledovaných deníků se tato skutečnost týkala deníku Mladá fronta DNES.16 Deníky Právo 

a Sport byly vlastněné především českými majiteli.17  

 

2.3  Změny u vybraných deníků v první polovině 90. let.  
 

Právo se měnilo hned na začátku roku 1990. Z deníku zmizely slogany a symboly představitelů 

komunistického hnutí a do léta 1991 došel list od podtitulu list KSČ přes Levicový list 

k Nezávislému listu. List vydávala společnost Borgis, a. s., která byla založena v září 1990. 

Většinu jeho akcií vlastnil nový šéfredaktor Zdeněk Porybný. Na Právo se deník přejmenoval 

až v roce 1995. Do té doby nesl starý název Rudé Právo.  

 

                                                
14 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. Praha: Karolinum, 2007. 

ISBN 978-80-246-1387-1, s. 88-89 
15 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. Praha: Karolinum, 2007. 

ISBN 978-80-246-1387-1., s. 109-111  
16 Tamtéž, s. 111   
17 Tamtéž, s. 116  
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Mladá fronta vycházela před rokem 1990 jako deník Socialistického svazu mládeže. V lednu 

1990 byla převedena pod vydavatelství Mladá fronta, jehož redaktoři ještě tentýž rok založili 

akciovou společnost MaF, a.s., a oznámili, že Mladá fronta přestane vycházet a vznikne nový 

list Mladá fronta Dnes.18  

 

2.3.1 Právo 

 

Deník Právo vycházel ve formátu A3, a to každý den s výjimkou nedělí a státních svátků. 

Rozsah jednotlivých vydání byl 20 nebo 24 stran. Cena vydání byla pevná a pravidelná, od 

pondělí do pátku zaplatil čtenář 5,50 Kč, za sobotní vydání 10 Kč. Každé vydání mělo velice 

podobnou strukturu, která byla dělená po celých stránkách. Čtenář našel v každém vydání 

stránky věnované informacím z domova, ze zahraničí, burzovnímu zpravodajství, trhům 

a ekonomice, a také kroniku dne. Na dalších stranách se Právo věnovalo zpravodajství z Čech, 

kulturnímu přehledu i kriminalitě. Několik stran zabírala pravidelně inzerce. Poslední stránky 

tradičně patřily sportu. Sportovní dění se ojediněle objevovalo ve formě několikastránkové 

přílohy sport extra.  

 

2.3.2 Mladá fronta Dnes 

 

Deník Mladá fronta Dnes (dále MfD) je celostátním periodikem, které v roce 1996 vycházelo 

v klasickém novinovém formátu A3. Čtenáři měli možnost MfD zakoupit každý den, 

s výjimkou nedělí a státních svátků. Ve sledovaném období mimo nedělí nevyšla ve dnech 

státních svátků 1. a 8. května a poté 5. a 6. července. Čtenář za běžné vydání zaplatil 5,50 Kč, 

nebo 6 Kč. V ojedinělých případech, kdy byla součástí novin obsáhlá příloha, se cena vyšplhala 

na 11 Kč. Běžný rozsah byl 16 – 24 stran, v případě zařazení velké přílohy se rozrostl až na 48 

stran. Ve sledovaném období se to stalo 6. června, kdy vyšla velká příloha k ME. MfD nabízela 

čtenářům informace všeho druhu s tím, že byly články rozděleny do kapitol věnovaných 

především aktualitám z domova, ze zahraničí, ekonomice, kriminalitě, kultuře a sportu. 

Součástí každého vydání bylo i několik stránek celonárodní inzerce a nabídek zaměstnání.  

 

  

                                                
18 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8., s. 372 
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2.3.3 Deník Sport 

 

Deník Sport vycházel také ve formátu A3 a se stejnou periodicitou jako deníky Právo a MfD. 

Na rozdíl od dvou přechozích periodik, měl stále stejný základní rozsah, který byl 16 stran. 

6. června 1996 vyšlo speciální vydání k ME, které mělo 48 stran. Cena deníku byla 6 Kč nebo 

6,50 Kč, s výjimkou speciálních vydání, které stály 10 Kč. Deník sport byl rozdělen tak, že se 

na každé stránce objevovalo jiné sportovní odvětví. Přednost pochopitelně dostávala vždy 

nejaktuálnější témata. Každé vydání obsahovalo alespoň minimální zpravodajství ze dvou 

nejoblíbenějších tuzemských sportů, ledního hokeje a fotbalu. Stejně jako u předchozích 

deníků, byla součástí každého vydání rozsáhlá inzerce. 

 

3. Historie Mistrovství Evropy ve fotbale 
 

První Mistrovství Evropy ve fotbale se odehrálo ještě pod názvem Evropský pohár národů ve 

Francii v roce 1960. Ze všech členských zemí nedávno založené asociace UEFA se do soutěže 

přihlásilo pouze 17 týmů. Prvními mistry Evropy se stal tým Sovětského svazu, který porazil 

ve finále Jugoslávii. Československá reprezentace zaznamenala značný úspěch, jelikož skončila 

hned na dalším, tedy třetím místě. Další turnaj se odehrál v roce 1964 ve Španělsku, kde se 

musela reprezentace Sovětského svazu smířit s druhým místem. Ve finále je totiž porazili 

domácí hráči Španělska. I přesto, že turnaje v letech 1960 a 1964 nesou jiný název a formát, 

jejich vítězové jsou neoficiálními mistry Evropy. Historikové i samotná UEFA je mezi mistry 

Evropy řadí.19  

 

Velkou změnu přinesl rok 1968. V tomto roce se poprvé konalo oficiální ME, jehož finálová 

část proběhla v Itálii. Účastnilo se jí všech 31 týmů sdružených v asociaci UEFA, a proto bylo 

rozhodnuto, že po vzoru mistrovství světa dojde nejdříve k vyřazovacím bojům 

v kvalifikačních skupinách a až jejich vítězové se sejdou na finálovém turnaji v Itálii. Z titulu 

se opět radoval domácí tým. Italové se ve finále střetli s výběrem Jugoslávie. V prvním zápase 

se zrodila remíza, a tak se hrál opakovaný zápas, který vyhrál tým Itálie 2:0.20 V roce 1972 se 

                                                
19 MACHO, Milan. Zlatá kniha fotbalu: dějiny světového fotbalu ve faktech, názorech a obrazech. 2., rozš. vyd. 

Praha: XYZ, 2009. ISBN 978-80-7388-251-8., s. 242-246 
20 Tamtéž, s. 247-249   
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konalo ME v Belgii, kde se ze zlatých medií radovala Spolková republika Německo (dále SRN) 

po jasné finálové výhře 3:0 nad Sovětským svazem.21  

 

Zlatým písmem je do historie československého fotbalu a sportu celkově zapsán rok 1976. 

V tomto roce se hráči Československa, vedení trenérem Václavem Ježkem a jeho asistentem 

Jozefem Venglošem, stali mistry Evropy. Vítězství se nerodilo vůbec snadno. Už v kvalifikační 

skupině měl československý tým namále, jelikož ve skupině potkal silné Portugalce 

a Angličany. O jediný bod se československému výběru povedlo vyhrát skupinu před Anglií 

a postoupil do čtvrtfinále hraného systémem doma/venku proti Sovětskému svazu. Po vítězství 

2:0 na domácím hřišti v Bratislavě a remíze 2:2 v Kyjevě, se mohli českoslovenští fotbalisté 

těšit na finálový turnaj do Jugoslávie. V semifinále přišlo vítězství 3:1 po prodloužení nad 

Nizozemskem a v památném finále penaltové vítězství nad SRN.22  

 

V roce 1980 se na pomyslný evropský trůn vrátila SRN, když si ve finále poradila 2:1 s dobře 

hrající Belgií.23 V roce 1984 se konání vrátilo do Francie. Domácí tým této možnosti plně využil 

a po výhře 2:0 nad finálovými vyzyvateli ze Španělska se stal mistrem Evropy. To bylo 

naposledy v historii, kdy se z mistrovského titulu radoval domácí tým.24  

 

Další setkání evropské fotbalové elity se uskutečnilo v roce 1988, místem konání byla SRN. 

Titul zde poprvé získalo Nizozemsko, které ve finále porazilo Sovětský svaz.25 V roce 1992 

pořádalo turnaj Švédsko a stalo se něco, co nemá v historii fotbalu obdoby. Na turnaj postoupilo 

sedm vítězů kvalifikačních skupin a spolu s pořadatelským Švédskem tak vzešlo osm účastníků 

turnaje. Jednou z kvalifikovaných zemí byla Jugoslávie, ve které krátce před zahájením ME 

probíhal válečný konflikt. S ohledem na to, se Rada bezpečnosti Organizace spojených národů 

rozhodla zmrazit veškeré styky s touto zemí a tým Jugoslávie byl z turnaje na poslední chvíli 

vyřazen. UEFA měla velký problém. Do začátku turnaje zbývalo už jen velmi málo času a řešilo 

se, kdo Jugoslávce nahradí. Volba nakonec padla na Dánsko, které skončilo druhé ve stejné 

kvalifikační skupině a navíc získalo ze všech nekvalifikovaných týmu nejvíce bodů. Dánský 

                                                
21 MACHO, Milan. Zlatá kniha fotbalu: dějiny světového fotbalu ve faktech, názorech a obrazech. 2., rozš. vyd. 

Praha: XYZ, 2009. ISBN 978-80-7388-251-8., s. 250-253 
22 Tamtéž, s. 253-262 
23 RUBENBAUER, Gerd. Euro 96: mistrovství Evropy v kopané Anglie 1996. Praha: Fortuna Print, 1996. ISBN 

80-85873-68-0., s. 5 
24 MACHO, Milan. Zlatá kniha fotbalu: dějiny světového fotbalu ve faktech, názorech a obrazech. 2., rozš. vyd. 

Praha: XYZ, 2009. ISBN 978-80-7388-251-8., s. 267-272 
25 RUBENBAUER, Gerd. Euro 96: mistrovství Evropy v kopané Anglie 1996. Praha: Fortuna Print, 1996. ISBN 

80-85873-68-0., s. 5 
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fotbalový svaz měl jen několik dní na to, aby stáhl hráče nejen z klubů, ale hlavně z dovolených, 

které byly tou dobou v plném proudu, a zcela nepřipravené mužstvo vyslal do dějiště turnaje. 

Veřejnost se obávala, že Dánsko bude kvůli okolnostem za ostatními týmy zaostávat. Stal se 

ovšem pravý opak. Dánové předváděli na turnaji velkou bojovnost, kvalitu a nakonec se po 

vítězství nad Německem stali mistry Evropy.26  

 

V roce 1996 se konalo mistrovství poprvé v Anglii, domácí tým si věřil na zisk titulu. Z toho 

se ovšem radovalo Německo, které porazilo ve finále tým České republiky.27  V roce 2000 se 

poprvé v historii dělilo pořadatelství mezi dva státy, Belgii a Nizozemsko. Turnaj ovládla 

Francie, která ve finále vyhrála nad Itálií v prodloužení.28 Jubilejní desáté ME hostilo 

Portugalsko. Domácí tým se dostal až do samotného finále, kde ovšem podlehl úporně bránícím 

Řekům, kteří se tak senzačně stali mistry Evropy. Na tomto turnaji naposledy získala medaili 

i česká reprezentace, která si nedokázala poradit se skvěle bránícím týmem Řecka v semifinále 

a odvezla si z turnaje bronzové medaile.29  

 

V roce 2012 se poprvé v historii konání ME podařilo některému z týmů obhájit titul mistra 

Evropy. Na turnajích, které se konaly v Rakousku a Švýcarsku v roce 2008, resp. v Polsku a na 

Ukrajině v roce 2012, tento historický úspěch zaznamenalo Španělsko. Jednou jim bylo 

finálovým soupeřem Německo30, podruhé Itálie.31  

 

Poslední odehrané ME se konalo v roce 2016 ve Francii. Zde se celkem překvapivě radovalo 

ze zlatých medailí mužstvo Portugalska, které ve finále zaskočilo favorizovaný tým domácí 

Francie.32 ME, které se mělo konat k oslavě 60 let existence turnaje v roce 2020 ve dvanácti 

různých státech, bylo odloženo kvůli světové pandemii koronaviru na rok 2021.  

 

 

                                                
26 MACHO, Milan. Zlatá kniha fotbalu: dějiny světového fotbalu ve faktech, názorech a obrazech. 2., rozš. vyd. 

Praha: XYZ, 2009. ISBN 978-80-7388-251-8., s. 277-282 
27 RUBENBAUER, Gerd. Euro 96: mistrovství Evropy v kopané Anglie 1996. Praha: Fortuna Print, 1996. ISBN 

80-85873-68-0., s. 136-137 
28 VYHLÍDAL, František. Kronika mistrovství Evropy ve fotbale 1960-2008. Praha: Deus, 2008. ISBN 978-80-

87087-39-8., s. 156  
29 Tamtéž, s. 172-175  
30VYHLÍDAL, František. Kronika mistrovství Evropy ve fotbale 1960-2008. Praha: Deus, 2008. ISBN 978-80-

87087-39-8., s. 199-200  
31 PAVLIS, Zdeněk. EURO 2016 Francie: XV. mistrovství Evropy ve fotbale. Velké Přílepy: Olympia, 2016. 

ISBN 978-80-7376-443-2., s. 23  
32 Tamtéž, s. 145-150  
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4. Mistrovství Evropy 1996 
 

4.1  Místo konání ME 
 

Organizace UEFA rozhodla, že o jubilejní, desátý, titul se bude hrát přímo v kolébce fotbalu, 

tedy v Anglii. Jelikož se poprvé hrálo ve formátu, kdy na turnaj postoupilo šestnáct 

reprezentačních výběrů, které se na finálovém turnaji rozdělí do čtyř skupin, bylo pro konání 

vybráno celkem osm stadionů, z nichž každé skupině byly přiděleny dva. Jediným týmem, který 

už před losem skupin věděl, kde bude své zápasy hrát, byla domácí Anglie. Ta odehrála všechna 

svá utkání v posvátném Wembley.33  

 

Možná i proto, aby se všechny důležité přípravy a ceremoniály turnaje nekonaly v Londýně, 

proběhl slavnostní los turnaje v prosinci roku 1995 ve Victoria Square v Birninghamu.34 Pro 

Anglii se jednalo o největší sportovní akci od roku 1966, kdy se zde konalo fotbalové 

mistrovství světa.  

 

Organizace šampionátu byla velice náročná, všechny stadiony prošly modernizací, aby 

vyhovovaly nejvyššímu standardu. Bezpečnostní experti vynaložili 25 milionů liber na 

všemožná bezpečnostní opatření, obava z fotbalových chuligánů byla obrovská. Až samotný 

turnaj nakonec ukázal, že byla lichá. Očekával se velký zájem ze strany fanoušků, který se 

potvrdil již rok před zahájením turnaje tím, že bylo prodáno 300 000 vstupenek.35 

 

4.2  Kvalifikace  
 

Do kvalifikace o postup na finálový turnaj se zapojilo 47 členů UEFA, kteří byli rozděleni do 

osmi kvalifikačních skupin po šesti resp. pěti týmech, kde odehrály každý s každým dvě 

vzájemná utkání stylem doma/venku. Jistotu postupu měli jen vítězové skupin. Kvalifikaci si 

také zajistilo šest nejlepších mužstev na druhých místech. Dva nejhorší z druhých míst pak 

sehráli jedno utkání na neutrální půdě o postup. Jednalo se o Nizozemsko a Irsko, kdy se 

z postupu nakonec radovalo Nizozemsko. Největším překvapením kvalifikace bylo vyřazení 

                                                
33RUBENBAUER, Gerd. Euro 96: mistrovství Evropy v kopané Anglie 1996. Praha: Fortuna Print, 1996. ISBN 

80-85873-68-0., s. 13 
34 Tamtéž s. 14 
35 Tamtéž., s. 13 
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Švédska, které v roce 1994 vybojovalo bronzovou medaili na mistrovství světa. Ve své 

kvalifikační skupině ale skončilo až za Švýcary a Turky.36  

 

Česká reprezentace neměla kvalifikaci vůbec jednoduchou. Nutno dodat, že si to hodně 

zkomplikovala sama, když hned ve druhém zápase překvapivě ztratila body za remízu s Maltou. 

Největšími soupeři o postup byli Nizozemci a Norové.37 Jednalo se o vůbec nejvyrovnanější 

kvalifikační skupinu, ve které se rozhodlo až poslední hrací den, tedy 15. 11. 1995. Pro vítězství 

ve skupině potřeboval český tým nejen porazit Lucembursko, ale také prohru Norska 

v Nizozemsku. Obojí se podařilo, a tak se mohla česká reprezentace radovat z postupu. Nutno 

dodat, že i samotné vítězství nad Lucemburskem by nakonec na postup stačilo, i když jen ze 

druhého místa.38 Všechny úspěšné kvalifikanty doplnila Anglie, která měla jako pořadatel účast 

jistou.  

 

4.3  Základní skupiny 
 

SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C SKUPINA D 

Londýn, 

Birmingham 

Leeds, 

Newcastle 

Manchester, 

Liverpool 

Sheffield, 

Nottingham 

 

Anglie 

 

Bulharsko 

 

Česká republika 

 

Dánsko 

 

Skotsko 

 

Francie 

 

Německo 

 

Chorvatsko 

 

Nizozemsko 

 

Rumunsko 

 

Itálie 

 

Portugalsko 

 

Švýcarsko 

 

Španělsko 

 

Rusko 

 

Turecko 

                                                
36 RUBENBAUER, Gerd. Euro 96: mistrovství Evropy v kopané Anglie 1996. Praha: Fortuna Print, 1996. ISBN 

80-85873-68-0., s. 16-17 
37 Tamtéž, s. 7 
38 RUBENBAUER, Gerd. Euro 96: mistrovství Evropy v kopané Anglie 1996. Praha: Fortuna Print, 1996. ISBN 

80-85873-68-0., s. 16-17 
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4.3.1 Skupina A 

 

Do skupiny A byly k nasazené Anglii losem přiřazeny celky Skotska, Švýcarska a Nizozemska. 

Dějišti skupiny byly Londýn, kde se hrálo v jednom z nejslavnějších stadionů světa Wembley 

s kapacitou přesahující 76 tisíc míst, a Birmingham, který turnaji poskytl domácí stadion Aston 

Villy, Villa Park, který pojme více než 42 tisíc fanoušků.  

 

Hned na úvod přišlo velké překvapení. V zahajovacím zápase Anglie, která 

očekávala v domácím prostředí obrovský úspěch, pouze remizovala po pompézním zahájení 

turnaje se Švýcarskem 1:1. Angličany určitě potěšilo, že i druhý úvodní zápas mezi 

Nizozemskem a Skotskem skončil remízou, tentokrát bezbrankovou. V dalším kole domácí 

složili úspěšný reparát, jelikož v očekávaném ostrovním derby porazili 2:0 takticky dobře 

hrající Skoty. Roli favorita druhého zápasu zvládlo i Nizozemsko, které stejným poměrem 

porazilo Švýcarsko. Nejlepší zápas skupiny se odehrál až na jejím konci. Anglie v něm 

jednoznačně porazila jednoho z favoritů celého turnaje, Nizozemsko, 4:1.39 ‚Byl to fotbal snů, 

a hrála ho Anglie‘, zněl nadšený titulek v ranním vydání Daily Mirroru po, do té doby, 

nejlepším utkání šampionátu.40 Anglie postoupila do čtvrtfinále z prvního místa. Z druhého 

místa o skóre postoupilo Nizozemsko. Rozhodující pro jejich postup byl snižující gól na 1:4 při 

výrazné prohře s Anglií.41 

 

Pořadí Tým Skóre Body 

1. Anglie 7:2 7 

2. Nizozemsko 3:4 4 

3. Skotsko 1:2 4 

4. Švýcarsko 1:4 1 

 

 

 

  

                                                
39 RUBENBAUER, Gerd. Euro 96: mistrovství Evropy v kopané Anglie 1996. Praha: Fortuna Print, 1996. ISBN 

80-85873-68-0., s. 33-46 
40Tamtéž, s. 46 
41 RUBENBAUER, Gerd. Euro 96: mistrovství Evropy v kopané Anglie 1996. Praha: Fortuna Print, 1996. ISBN 

80-85873-68-0., s. 33-46 
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4.3.2 Skupina B 

 

Leeds a Newcastle, neboli Ellan Road s kapacitou 40 204 diváků a St James‘ Park, který byl 

schopný pojmout 52 610 fanoušků. To byla dvě místa pro zápasy skupiny B, zahrnující 

reprezentace Francie, Španělska, Bulharska a Rumunska.  

 

Skupina slibující svým složením fantastické zápasy, zůstala v tomto ohledu, s výjimkou výkonů 

francouzského mužstva, za očekáváním.  Hned v úvodním zápase došlo ke dvěma nečekaně 

vyrovnaným duelům. Favorité ze Španělska pouze remizovali s Bulharskem 1:1 a Francie 

vyhrála 1:0 nad Rumunskem. V dalším kole si udrželo naději na postup Bulharsko výhrou nad 

Rumunskem, umocněnou tím, že si Španělsko a Francie ve vzájemném utkání body rozdělili.  

 

Před posledním zápasem držela postupová místa mužstva Francie a Bulharska, jejichž souboj 

byl přímou konfrontací o 1. místo ve skupině, které výsledkem 3:1 vybojovala Francie. 

V souběžně hraném utkání muselo Španělsko pro postup bezpodmínečně vyhrát, což se jim 

nakonec povedlo, když pár minut před koncem rozhodl o vítězství nad Rumunskem Amor, 

který pochopitelně tento gól označil za nejdůležitější, který ve své kariéře vstřelil. Týmy 

Španělska a Francie se mohly radovat z postupu mezi nejlepších osm týmů.42  

 

Pořadí Tým Skóre Body 

1. Francie 5:2 7 

2. Španělsko 4:3 5 

3. Bulharsko 3:4 4 

4. Rumunsko 1:4 0 

 

 

4.3.3 Skupina C 

 

Los pro účastníky skupiny C byl opravdu nemilosrdný. Ihned po losování dostala skupina 

s Německem, Českou republikou, Itálií a Ruskem přezdívku „skupina smrti“. Osud tomu tak 

musel chtít, jelikož pro tuto skupinu byla už před losem určena dvě z nejposvátnějších míst 

nejen fotbalové Anglie, ale i celého světa. Dějišti této skupiny byly Manchester a Liverpool. 

                                                
42 RUBENBAUER, Gerd. Euro 96: mistrovství Evropy v kopané Anglie 1996. Praha: Fortuna Print, 1996. ISBN 
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V Manchesteru se hrálo na Old Trafford, který patří tamním United. Pojme, stejně jako 

Wembley, více než 76 tisíc fanoušků. Jeho přezdívka zní „The Theatre of Dreams“ neboli 

„Divadlo snů“. Druhým místem byl sice co do kapacity menší, ale historicky podobně slavný 

stadion Anfield Road, s kapacitou necelých 46 tisíc diváků, na jehož trávníku své zápasy hraje 

slavný FC Liverpool. 

 

Hned na úvod čekal český tým nejtěžší možný soupeř, Německo. Česká reprezentace 

neodehrála vůbec špatný zápas, ale slabá sedmiminutovka uprostřed prvního poločasu rozhodla 

o tom, že Německo vyhrálo 2:0. Ve druhém zápase 1. kola porazila favorizovaná Itálie 2:1 

Rusko. Asi první opravdovou senzaci turnaje přineslo vítězství českého výběru proti Itálii. 

Všechno důležité se odehrálo už v prvním poločase. V 5. minutě se povedlo Pavlu Nedvědovi 

překonat italského brankáře. Z vedení se český tým neradoval dlouho, už v 18. minutě se 

o vyrovnání postaral Enrico Chiesa. Rozhodující branka padla ve 33. minutě, kdy chytrou 

a pohotovou střelou vrátil vedení českému týmu Radek Bejbl. Nutno dodat, že důležitým 

momentem byla i 29. minuta, kdy dostal Apolloni druhou žlutou kartu a oslabil tak na více než 

hodinu hrací doby svůj tým. Italové se snažili i v oslabení alespoň vyrovnat. Česká taktická hra 

jim k tomu ale nedala mnoho příležitostí. S předstihem si zajistili postup Němci, kteří ve svém 

druhém utkání porazili 3:0 Rusko.  

 

Souběžně hraná utkání posledního kola skupiny přinesla velké drama. Česká republika 

vstoupila do utkání s Ruskem skvěle. Po prvním poločase vedla 2:0. Jenže do druhého poločasu 

vstoupilo úplně jiné Rusko. Nejdříve hlavou snížil Mostovoj a necelých 10 minut po přestávce 

vyrovnal Tetradze. Průběžné výsledky českému týmu v tento moment k postupu stačily, jelikož 

Itálie s Německem hrála zatím také nerozhodně. Český tým měl jistotu postupu pouze v případě 

výhry, v případě prohry by na turnaji skončil. Remíza dávala českému týmu naději, ale musel 

sledovat i dění ve druhém zápase, kde nesměla Itálie porazit už téměř jistě postupující 

Německo. Pouhé čtyři minuty před koncem zápasu přišel šok. Dalekonosnou střelou překonal 

Bezčastnych brankáře Koubu a Rusko rázem vedlo 3:2. Český tým se nevzdal a vrhl všechno 

do útoku, což se nakonec vyplatilo. Jen dvě minuty před závěrečným hvizdem zajistil Vladimír 

Šmicer remízu, která znamenala postup, protože Německo uhrálo bezbrankovou remízu s Itálií. 

Hrdinou pro české barvy se tak stal i německý brankář Köpke, který v utkání chytil penaltu.43 
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Pořadí Tým Skóre Body 

1. Německo 5:0 7 

2. Česká republika 5:6 4 

3. Itálie 3:3 4 

4. Rusko 4:8 1 

 

 

4.3.4 Skupina D 

 

Ve městech Scheffield a Nottingham se konala skupina D. Účastníky přivítal nejmenší stadion 

celého turnaje City Ground, který dokázal pojmout 30 576 diváků a dokonce i druhý nejmenší 

Hillsborough Stadiums kapacitou 39 814 fanoušků. Ve skupině se utkala mužstva Portugalska, 

Chorvatska, Dánska a Turecka.  

 

Obhájci titulu z roku 1992, Dánové, vstoupili do turnaje nadějnou remízou s favoritem skupiny 

Portugalskem. Chorvatsko na úvod vydřelo výhru 1:0 nad Tureckem, když rozhodující branku 

vstřelilo až v 85. minutě. Další prohru 0:1 zaznamenalo jinak dobře hrající Turecko se 

Španělskem, díky čemuž vědělo už před posledním zápasem, že do čtvrtfinále nepostoupí. 

Chorvaté ovládli jasně zápas s Dánskem 3:0. Poslední kolo přineslo dva jednoznačné výsledky. 

Portugalsko vyhrálo 3:0 s Chorvatskem, přestože se hrálo o první místo ve skupině. Rozloučení 

s turnajem si zpříjemnilo Dánsko výhrou 3:0 nad Tureckem. Turecko bylo navzdory dobrým 

výkonům jediným týmem, který na turnaji nevstřelil ani jeden gól.44 

 

Pořadí Tým Skóre Body 

1. Portugalsko 5:1 7 

2. Chorvatsko 4:3 6 

3. Dánsko 4:4 4 

4. Turecko 0:5 0 
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4.4  PLAY OFF 
 

Pro rozhodující zápasy byla velice důležitá a hodně diskutovaná další novinka ME. Funkcionáři 

UEFA rozhodli, že v případě nerozhodného stavu po základní hrací době, přijde na řadu 

prodloužení hrané 2x15 minut, s pravidlem o „zlatém gólu“, což znamenalo, že jakýkoliv gól 

v prodloužení zápas ukončí. Nové pravidlo mělo hodně kritiků, kteří se obávali, že 

v prodloužení nebude k vidění atraktivní fotbal, ale pouze bránění a čekání na pokutové kopy. 

Bohužel se jejich prognózy naplnily. Zlatý gól měl nejen na průběh zápasů, ale i na výsledek 

turnaje, zásadní vliv.45 

 

4.4.1 Čtvrtfinále 

 

První čtvrtfinále se hrálo 22. 6. odpoledne. Domácí Anglie ve Wembley změřila síly se 

Španělskem. V utkání, ve kterém bylo většinou o trochu lepší Španělsko, nebylo k vidění 

mnoho šancí. Nejkontroverznější moment přinesla 33. minuta, kdy rozhodčí neuznal španělský 

gól, kvůli postavení mimo hru. S šancemi, které si oba týmy vytvořily, si spolehlivě poradili 

Seaman v brance Anglie i Zubizarreta na straně Španělů. Rozhodnutí nepřineslo ani 

prodloužení. V penaltovém rozstřelu se dařilo více domácím Angličanům, kteří se díky tomu 

radovali z postupu do semifinále. 46 

 

Večer stejného dne se odehrálo v Liverpoolu další čtvrtfinále, mezi Francií a Nizozemskem. 

Základní hrací doba přinesla souboj dvou kvalitních obran a šancí bylo vidět opravdu pomálu. 

Až v samotném konci si dvě dobré příležitosti připravilo Nizozemsko. V 85. minutě měla 

Francie obrovské štěstí, jelikož jeden z jejich hráčů v šestnáctce zahrál rukou, ale rozhodčí 

nařídil pouze trestný kop z jeho hranice, který namířil Cocu zvenčí o tyč. Minutu před koncem 

se řítil Seedorf sám na brankáře, ale trefil pouze jeho nohy. Prodloužení nabídlo atraktivnější 

podívanou než v prvním případě, každý z týmů měl velké šance na ukončení utkání, ale nikomu 

se nepovedlo vstřelit branku. Na řadu přišly opět pokutové kopy. V nich jako jediný selhal 

Seedorf a následný úspěšný pokus Blanca poslal Francii do semifinále.47 
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23. 6. odpoledne se na Old Trafford v Manchesteru konalo čtvrtfinále, ve kterém se střetlo 

Německo s Chorvatskem. V prvním poločase se z penalty prosadil Klinsmann. Chorvatsko po 

přestávce nastoupilo velmi aktivně. Jejich tlak vyvrcholil v 51. minutě vyrovnáním Šukera. 

V 57. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen Stimac a Německo svojí přesilovku rychle 

využilo. Již v 59. minutě Sammer zblízka trefil míč do brány. Chorvatsko i v oslabení bojovalo 

o vyrovnání, ale zkušený tým Německa už komplikace nepřipustil.48 

 

Poslední čtvrtfinálový souboj se hrál v Birminghamu. Největší překvapení základních skupin, 

Česká republika, v něm vyzvala Portugalsko. Obraz hry byl očekávaný. Portugalsko se neustále 

tlačilo do útoku a vypadalo to, že je jen otázkou času, kdy se střelecky prosadí. V těchto 

momentech se vyznamenával brankář Kouba, kterého Portugalci nemohli překonat. Byla to 

hlavně jeho zásluha, že poločas skončil 0:0. Do druhého poločasu nastoupil český tým mnohem 

aktivněji. V 53. minutě Karel Poborský proběhl portugalskou obranou a parádním lobem 

překvapil vybíhajícího brankáře Baiu a skóroval. Portugalsko vrhlo opět všechny síly do útoku 

a několikrát bylo blízko vyrovnání. Hodně jim pomohlo i přísné vyloučení Látala. Naštěstí pro 

české reprezentanty Portugalce vždy zastavila obrana, brankář Kouba nebo jejich vlastní 

nepřesnost. Česká republika se tak mohla těšit z postupu mezi nejlepší čtyři týmy Evropy.49 

 

4.4.2 Semifinále 

 

26. 6. se uskutečnila dvě semifinálová utkání. V tom odpoledním vyzvala v Manchesteru 

Francie překvapení turnaje, Českou republiku. Do utkání nastoupila česká reprezentace kvůli 

karetním trestům značně oslabena, pouze z tribuny sledovali zápas Suchopárek, Bejbl, Látal 

a Kuka. Český tým nastoupil do semifinále méně ustrašeně než do předchozího zápasu a bylo 

to na hřišti vidět. Francouzi si vytvářeli jen chvilkami malou převahu, ze které žádná šance 

nebyla. Druhý poločas také přinesl vyrovnanou hru s minimem šancí. Každý z týmů mohl 

rozhodnout. Českou první velkou šanci měl Drulák, ale jeho pokus zneškodnil Lama v brance 

soupeře. Na druhé straně Djorkaeff nastřelil horní tyčku Koubovy branky.  

 

Následovalo prodloužení, ve kterém se týmy střídaly v aktivitě. Zlatý postupový gól mohli 

vstřelit Francouz Zidane a Čech Kubík, ale ani jeden z nich svou šanci neproměnil. 
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V pokutovém rozstřelu se dlouho radovali všichni střelci, český brankář Kouba ale vypadal 

mnohem sebevědoměji a u několika pokusů neuspěl jen smolně. V šesté sérii nohama vytěsnil 

střelu Pedrosy. Obrovskou zodpovědnost si na sebe následně vzal zkušený Kadlec a úspěšným 

pokutovým kopem poslal český tým do finále a české občany slavit do ulic.50 

 

Ve večerním semifinále, které hostilo londýnské Wembley, se utkala domácí Anglie 

a Německo. Anglie, povzbuzovaná více než 75 tisíci fanoušků, se hned ve 3. minutě ujala 

vedení. Po rohovém kopu nasměroval hlavou míč do branky Shearer. Radost domácích trvala 

jen necelou čtvrthodinu, v 17. minutě Kuntz vyrovnal. V dalším průběhu utkání byla aktivnější 

Anglie, ale nepodařilo se jí prorazit německou obranu.  

 

V prodloužení nabral zápas neuvěřitelné tempo, německé mužstvo hned v jeho úvodu 

zachránila tyč po střele McManamana. O dvě minuty později předvedl parádní zákrok brankář 

Seaman proti střele Möllera. Bylo evidentní, že ani jeden z týmů nechtěl rozhodovat v penaltové 

loterii. Do konce prodloužení si ještě každý vytvořil šanci na rozhodnutí zápasu, ovšem bez 

úspěchu. Zkušení střelci na obou stranách nezaváhali v prvních deseti penaltách. V 6. sérii jako 

první neproměnil Southgate a Möller poslal dalším kopem Německo do finále. Jeho střela 

ukončila sen Anglie o domácím zlatu.51 

 

4.4.3 Finále 

 

30. 6. se v londýnském Wembley konalo finále mezi Německem a Českou republikou. 

Impozantní slavnostní zahájení, v čestné lóži Její Veličenstvo, královna Alžběta II., německý 

spolkový kancléř Helmut Kohl, český prezident Václav Havel a na stadionu 76 000 fanoušků. 

Přesně tak to vypadalo a finálový zápas by si lepší kulisu mohl jen těžko přát. 

 

V utkání mělo od začátku mírnou převahu Německo, ale český tým, mentálně posílený 

průběhem turnaje úspěšně vzdoroval. Oba týmy si vytvořily šance ke skórování, ale do 

poločasového hvizdu se nikomu branku vstřelit nepovedlo. Na trávníku se odehrávala velká 

taktická bitva. Největší šanci Německa zachránil na brankové čáře postavený Rada. Začátek 

druhého poločasu patřil českému týmu, který si vytvořil šance pro Bejbla nebo Bergera. Po 
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necelé hodině hry se udála první důležitá akce. Na dlouhou nahrávku si naběhl Poborský, 

kterého těsně před pokutovým územím fauloval Sammer. Italský rozhodčí ale přesto nařídil 

penaltu, kterou proměnil Berger. Německo se v dalších minutách hledalo a bylo očividně 

zaskočeno. V 70. minutě přišel na hřiště Bierhoff, který hned po dvou minutách vyrovnal na 

1:1. Do konce řádné hrací doby se hrála otevřená hra bez dalšího gólu.  

 

V následném prodloužení poprvé v historii rozhodla zápas "náhlá smrt". Utkání hodně ovlivnil 

rozhodčí Pairetto. Nejprve spornou penaltou pro český tým a pak v prodloužení, kdy se neřídil 

zvednutým praporkem čárového rozhodčího, signalizujícím postavení mimo hru. Na konci této 

akce vystřelil opět Bierhoff, Kouba jeho střelu neudržel a míč se od tyče odrazil do branky. 

Nechal tak propuknout radost německého týmu, který se díky této střele stal mistrem Evropy.52 

 

ČTVRTFINÁLE 

Španělsko 0:0 (2:4 pen.) Anglie 

Německo 2:1 Chorvatsko 

Francie 0:0 (5:4 pen.) Nizozemsko 

Česká republika 1:0 Portugalsko 

SEMIFINÁLE 

Anglie 1:1 (5:6 pen.) Německo 

Francie 0:0 (5:6 pen.) Česká republika 

FINÁLE 

Německo 1:1 (2:1 pr.) Česká republika 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
52 RUBENBAUER, Gerd. Euro 96: mistrovství Evropy v kopané Anglie 1996. Praha: Fortuna Print, 1996. ISBN 

80-85873-68-0., s. 137-139 



28 

5. Mistrovství Evropy 1996 v českém dobovém tisku 
 

5.1  Před zahájením turnaje (2. května – 7. června 1996) 
 

Informace týkající se ME se na začátku sledovaného období objevovaly poskromnu. Mělo to 

dva důvody. Tím prvním bylo samozřejmě to, že do začátku samotného turnaje zbýval ještě 

více než měsíc a tak dostávaly přednost aktuálnější informace. Druhým důvodem bylo, že 

v prvních dnech května byla upřena pozornost nejen médií, ale především sportovní veřejnosti, 

do Vídně, kde se konalo hokejové mistrovství světa. Česká reprezentace slavila po finálové 

výhře proti Kanadě první titul mistrů světa reprezentace samostatné České republiky.  

 

Občasné zprávy o blížícím se vrcholu fotbalové sezóny se v tisku přesto objevily. První 

informace se dostala ke čtenářům hned první den sledovaného období. Nebyla to bohužel 

zpráva nikterak pozitivní. Nekupujte lístky na černém trhu53, zněl titulek článku Práva, který 

upozorňoval na zátah londýnské policie, která provedla razii ve dvanácti ilegálních kancelářích 

v Londýně a ve středisku National Sporting Clubu, kde byly nezákonně prodávány vstupenky 

na šampionát za přemrštěnou cenu. Inspektor Scotland Yardu, který řídil vyšetřování, varoval 

fanoušky před nákupem vstupenek od překupníků nejen kvůli dražší ceně, ale také s ohledem 

na podezření, že se jedná o padělky. Celá kauza s prodejem na černém trhu měla i další dohru. 

Sport a MfD přinesly 10. května další aktuální informace, které byly náplní článků Skandál 

kvůli vstupenkám54, resp. Skandál kolem prodeje lístků na šampionát55. Tyto články přinesly 

informace, že do celého skandálu je zapleten vysoký činitel anglického fotbalového svazu, 

konkrétně jeho obchodní ředitel Trevor Phillips. Padlo podezření, že měl společnostem na 

černém trhu rezervovat vstupenky pro nezákonný prodej právě on. Phillips byl policií vyslýchán 

krátce po razii, která proběhla koncem dubna. Na základě podezření rezignoval na svou funkci 

i přesto, že ještě nebylo jasné, jestli měl z celého podvodu nějaký užitek. V článku se také 

objevila informace od anglické fotbalové asociace, že už bylo prodáno 85 procent vstupenek na 

celý turnaj.  
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První informaci, která se týkala účastníků turnaje, přinesl Sport 6. května v článku Portugalci 

znají třicítku jmen pro ME v Anglii56. Trenér Portugalska Antonio Oliviera byl prvním, kdo 

zveřejnil širší nominaci svého výběru.  

 

Ten samý den přišlo Právo s nepříjemnou informací pro trenéra české reprezentace Dušana 

Uhrina. V utkání 39. kola španělské ligy si Pavel Hapal zlomil nohu a bylo jasné, že 

rekonvalescence si vyžádá minimálně tři měsíce.57 Pavel Hapal: Zlomená noha po srážce 

s vlastním brankářem58, Smolař Hapal59, Hapal má zlomenou nohu60. Tak zněly nadpisy článků 

ve sledovaných denících. Přinesly čtenářům shodné informace i s vyjádřením samotného hráče. 

Hapal novinářům popisoval, že ke zranění došlo při snaze zabránit míči směřujícímu před 

branku jeho týmu. Při nešťastné srážce s vlastním brankářem jeho holeň tvrdě narazila přímo 

na spoluhráčovo koleno. Zároveň Hapal dodával, že i když se jedná o jeho osobní menší 

tragédii, tak udělá vše pro to, aby do Anglie dorazil alespoň v roli fanouška a podpořil své 

spoluhráče. Pouze MfD přinesla vyjádření trenéra Uhrina, který považoval Hapalovo vyřazení 

za velkou ztrátu. O to větší, že Pavel je jako univerzální hráč k použití na více postů. Kdo na 

mistrovství Evropy pojede místo něho, o tom se definitivně rozhodne nejspíš až po soustředění 

ve Františkových Lázních koncem května.61  

 

Kluivert, který usmrtil řidiče, čeká na výrok soudu.62 To byl nadpis u článku MfD, který se 

věnoval o mnoho větší tragédii, která se stala 9. září 1995 v hlavním městě Nizozemska. 

Dopravní nehodu, při které jeden člověk přišel o život a druhý byl těžce raněn, zavinil Patrik 

Kluivert, mladá vycházející hvězda nizozemského fotbalu. Těsně před konáním ME měl soud 

rozhodnout o jeho trestu.  Kluivertovi hrozilo odnětí svobody až na jeden rok, ale právní experti 

čekali spíše podmínku a veřejně prospěšné práce. Polehčující pro Kluiverta byl jeho věk a také 

skutečnost, že před jízdou nepožil alkohol. V případě, že by byl poslán do vězení, přišel by 

o dvě velké události, ME a finále Ligy mistrů, ve kterém měl nastoupit za „svůj“ Ajax proti 

Juventusu. Rozsudek soudu byl naštěstí pro mladého hráče mírný. Mladíček Kluivert dostal za 

                                                
56 [NESG.], Portugalci znají třicítku jmen pro ME v Anglii. Sport. Československý sport, 6. 5. 1996n. l., 4(106), 
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57 [žek], Pavel Hapal má zlomenou nohu. Právo. Borgis, 6. 5. 1996, 6(106), s. 16. ISSN 1211-2119. 
58 [žek], Pavel Hapal: Zlomená noha po srážce s vlastním brankářem. Právo. Borgis, 7. 5. 1996, 6(107), s. 21. 
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59 [NESG.], Smolař Hapal. Sport. Československý sport, 7. 5. 1996, 4(107), s. 3. ISSN 1210-8383. 
60 [mn], Hapal má zlomenou nohu. Mladá fronta Dnes. MaFra, 7. 5. 1996, 7(107), s. 22. ISSN 1210-1168. 
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62 [Reuter, šve], Kluivert, který usmrtil řidiče, čeká na výrok soudu. Mladá fronta Dnes. MaFra, 13. 5. 
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zabití podmínku63, Kluivert je vinen64byly články MfD, resp. Práva, seznamující veřejnost 

s rozsudkem, který zakázal Kluivertovi řízení motorových vozidel na 18 měsíců a odpracování 

240 hodin veřejně prospěšných prací. Nizozemský útočník vyvázl asi s nejnižším možným 

trestem a mohl nastoupit do finále Ligy mistrů i odcestovat na ME do Anglie.  

 

Do začátku ME se žádná další velká mimofotbalová událost neodehrála. Novináři i fanoušci se 

mohli plně věnovat prognózám na výsledek turnaje a sledovat, jak jednotliví trenéři skládají 

svá reprezentační mužstva. Deníky postupně oznamovaly zveřejněné nominace jednotlivých 

reprezentací, které se neobešly bez překvapivých rozhodnutí.  

 

MdD přinesla například článek o překvapení v sestavě Itálie, ve které chyběl Roberto Baggio. 

Ten byl sice v období před šampionátem mimo optimální formu, ale i přesto se čekalo, že do 

Anglie pojede. Trenér německé reprezentace Berti Vogts nominoval očekávanou sestavu.65 

Právo informovalo čtenáře o tom, že v nominaci chybí opora Německa, dlouholetý kapitán 

Matthäus, který se rozhodl kvůli vleklým zdravotním potížím ukončit reprezentační kariéru.66 

Hodně mladý tým si vzal do Anglie Guus Hiddink, trenér Nizozemska. V jeho nominaci bylo 

hned šest hráčů mladších třiadvaceti let. Naopak Španělský trenér Javier Clemente, sázel na 

zkušenost a tím nevyhověl přání fanoušků, kteří si přáli nominaci vycházejících hvězd De la 

Peňi z Barcelony a Raúla z Realu Madrid.67  

 

Právo vydalo článek o tom, že asi nejlepší hráč, který bude na ME chybět, je Erik Cantona. 

V lednu 1995 dostal trest za napadení fanouška přímo při zápase a od té doby za Francii nehrál. 

Trenér Jacquet se rozhodl nenominovat Cantonu proto, že se jeho týmu i bez něho dařilo. 

Neobměkčil ho ani fakt, že Cantona dotáhl Manchester United k titulu v anglické lize a byl 

vyhlášen nejlepším hráčem sezóny.68 MfD dodávala informace o tom, že rozhodnutí o neúčasti 

Cantony absolutně nechápala veřejnost i odborníci v Anglii, kteří označili Cantonu za hráče, 

který může mít na hru svého týmu stejně důležitý podíl, jako měl v minulosti třeba Diego 

Maradona. V článku bylo také vyjádření samotného Cantony, který reagoval na zprávu klidně. 
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Mohu teď odjet a v klidu si užívat dovolenou. Bude to pro mne i výhoda pro příští sezónu. 

Ostatní hráči budou po šampionátu unavení a vyčerpaní.69   

 

Sport informoval o tom, že se trenér Anglie, Terry Venables, ocitl pod palbou kritiky od 

bývalého kapitána anglické reprezentace Garyho Linekera, kterému vadilo vyřazení Petera 

Beardsleyho. Svou kritiku sdělil v rozhovoru pro The Sun.70 Myslím, že Peter je stále náš 

nejlepší hrotový hráč. Když vezmeme v úvahu, že měl mnohem lepší sezonu než Nick Barmby. 

Ten pak dá pár gólů v Číně a do nominace se dostal.71  

 

Nejvíce prostoru v tisku dostalo složení tuzemského reprezentačního výběru. Deníky přinášely 

nejrůznější postřehy z trenérského štábu i od samotných hráčů. Naději na nominaci si podle 

MfD držel hradecký útočník Petr Samec. Když jsem nebyl v březnu pozván na přípravný zápas 

s Tureckem, smířil jsem se s tím, že naděje na Anglii je pro mě pryč. Ale teď ještě maličko 

doufám.72 Ve svou šanci na nominaci věřil i brankář Zdeněk Jánoš, přestože věděl, že v případě 

nominace se do branky v zápase nedostane.  

 

Udělám pro to všechno, protože je to asi má poslední příležitost dostat se na takovou vrcholnou 

akci. Je jedno jestli tam pojedu jako třetí brankář, ale jde o to být tam. Ale chce tam jet i Láďa 

Maier z Liberce, takže se asi o to třetí místo popereme spolu73. Tak okomentoval svůj pohled 

v rozhovoru pro Právo.  

 

Na posledním soustředění bojovali o cestu do Anglie i útočníci, skoro jmenovci, Vágner 

a Wagner, kteří byli součástí širší nominace na posledním soustředění. Ani jeden z nich nechtěl 

sdělit svoje šance, ale věděli, že pojede pouze jeden z trojice Vágner, Wagner a Kerbr. Pouze 

Vágner přiznal, že má, ale neprozradí, tip, na koho nakonec trenér Uhrin ukáže.74 Článek vyšel 

v MfD. Jeho autorem byl Milan Macho, který svůj text ukončil správnou poznámkou Třeba se 
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ale nebude radovat ani Vágner, ani Wagner, ale ten třetí, olomoucký Kerbr.75Jak se za pár dní 

ukázalo, přesně to se stalo.  

 

Naopak smířený s osudem byl sparťanský stoper Tomáš Řepka, který kvůli svému trestu 

s nominací nepočítal. Řepka byl vyloučen ve čtvrtfinále ME týmů do 21 let a nesmí hrát dva 

soutěžní zápasy národního týmu, tedy skoro celou základní skupinu. Pro MfD to komentoval 

smířlivě. Asi zůstanu doma, trenér místo mě vezme někoho, kdo bude moci hrát od začátku.76  

Na rozdíl od Tomáše Řepky, útočník Radek Drulák o své účasti na ME vůbec nepochyboval.77 

Samotný Dušan Uhrin se průběžně k nominaci moc nevyjadřoval a své myšlenky si nechával 

pro sebe. Že měl o základní sestavě týmu jasno už déle před turnajem, dal najevo po zranění 

Hapala, když vysvětloval, proč nezařadí do nominace Ivana Haška. Uhrinův komentář přinesl 

Sport. O zařazení Ivana již neuvažuji, protože je to hráč pro užší kádr, ale o tom já už mám 

téměř jasno. V Japonsku hraje na hrotu útoku, těžko s ním proto mohu počítat na jiná místa. 

Na základní sestavě už nechci nic měnit.78 Širší nominace byla oznámena 17. května 

a obsahovala 26 jmen. 

  

Před ME musel trenér ještě vyřadit čtyři hráče. K zúžení dojde až po vzájemném utkání 

reprezentantů 25. května v Blšanech na závěr soustředění ve Františkových Lázních.79 Tak 

okomentoval širší nominaci trenér Uhrin na tiskové konferenci, kterou otiskl Sport. Stejný 

deník přinesl v sobotu 25. 5. informaci, že Dušan Uhrin zveřejnil konečnou nominaci na ME. 

Ze širší nominace se na ME nedostali Tomáš Řepka, Jiří Lerch, Robert Vágner a René Wagner. 

Nejtěžší rozhodnutí pro trenéra bylo ve střední záloze, kde vybíral z dvojice Pavel Novotný 

a Jiří Lerch.80 
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 KONEČNÁ NOMINACE ČESKÉ REPUBLIKY 

BRANKÁŘI 

Petr Kouba Sparta Praha 

Ladislav Maier Slovan Liberec 

Pavel Srníček Newscastle 

Obránci 

Michal Horňák Sparta Praha 

Miroslav Kadlec Kaiserslautern 

Martin Kotůlek Sigma Olomouc 

Luboš Kubík Drnovice 

Karel Rada Sigma Olomouc 

Jan Suchopárek Slavia Praha 

Záložníci 

Radek Bejbl Slavia Praha 

Patrik Berger Borussia Dortmund 

Martin Frýdek Sparta Praha 

Radoslav Látal Schalke 04 

Pavel Nedvěd Sparta Praha 

Jiří Němec Schalke 04 

Václav Němeček Sevrette Ženeva 

Pavel Novotný Slavia Praha 

Karel Poborský Slavia Praha 

Útočníci 

Radek Drulák Petra Drnovice 

Milan Kerbr Sigma Olomouc 

Pavel Kuka Kaiserslautern 

Vladimír Šmicer Slavia Praha 
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Čím rychleji se turnaj blížil, tím více prostoru v novinách dostával. Řešily se sestavy 

jednotlivých reprezentací, výkony v posledních přípravných zápasech, organizační 

připravenost pořadatelů, zázemí turnaje, nebo třeba sázky na vítěze celého turnaje. Česká 

reprezentace odehrála před samotným turnajem dva přípravné zápasy. Sport přinesl krátkou 

reportáž z předposledního přípravného utkání proti Rakousku. Česká reprezentace byla lepší 

a aktivnější, ale kvůli neschopnosti v zakončení a chybě v obraně před koncem zápasu nakonec 

prohrála 0:1.81  

 

Poslední prověrkou a zároveň šancí na získání mentální pohody byl zápas proti Švýcarsku, na 

který Česká reprezentace cestovala do Basileje. Právo informovalo, že tento zápas tým Dušana 

Uhrina zvládl o poznání lépe, než ten předchozí. Domácí Švýcarsko bylo českému týmu 

vyrovnaným soupeřem a opravdovým testem před zahájením turnaje. S podporou domácího 

publika nejednou prověřili Koubu v české brance. Ani dobrý výkon ale jejich porážce 

nezabránil. Povedený zápas odehrál Pavel Kuka, který vstřelil dvě branky a postaral se 

o vítězství hostů 1:2.82 Po zápase se kompletní česká výprava naposledy vrátila do Prahy, kde 

měla možnost strávit alespoň pár hodin s nejbližšími.  

 

Jedinou výjimkou byl trenér Uhrin, který ihned po přistání v Praze odjel do Mannheimu. Zde 

sledoval poslední přípravné utkání Německa, proti kterému chystal svůj tým na první zápas na 

ME83. MfD přinesla čtenářům zpravodajství z nejočekávanějšího přípravného zápasu, který se 

odehrál týden před startem ME ve Stuttgartu, kde se střetlo domácí Německo s Francií. Utkání 

zvládla mnohem lépe Francie, která nejenže vyhrála po brance Blanca 1:0, ale hlavně byla po 

většinu zápasu lepším týmem, který diktoval tempo hry. Pro německé mužstvo byla tato prohra 

obzvláště bolestná. Nejen, že musela narušit sebevědomí hráčů, ale ještě byla doprovozena 

ohlušujícím pískotem vyprodaného stadionu a obrovskou vlnou kritiky všech německých 

médií.84  

 

Sázkové kanceláře přesto stále nejvíce věřily týmu Německa, kterému byl vypsán kurz na 

celkové vítězství 4,5:1, následovala je Itálie 5:1 a Nizozemsko 7:1. S úspěchem České 
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republiky sázkové kanceláře nepočítaly. Kurz na český triumf byl 66:1. Menší šance už 

odborníci přisuzovali jen Skotsku 80:1 a nejméně Turecku 100:1.85 S aktuálním stavem kurzů 

přišla MfD.  

 

Své odhady na výsledek turnaje vyslovovali i nejrůznější experti, sportovci nebo legendy. MfD 

otiskla vyjádření jednoho z nejlegendárnějších hráčů, Bobbyho Charltona, který byl 

přesvědčen, že titul nezíská Německo. Někdo Němce určitě porazí. Viděl jsem je hrát a jejich 

výkon mě nepřesvědčil86.  

 

Za obrovský úspěch byl před turnajem pro český tým považován už postup ze skupiny, do které 

byl nalosován s největšími favority turnaje. Čeští internacionálové týmu přesto věřili. 

Shodovali se na tom, že role outsidera českým hráčům obecně vyhovuje, že díky velice těžké 

skupině mohou jít hráči do zápasů pod menším tlakem a případný úspěch proti Německu nebo 

Itálii by mohl znamenat velkou dávku naděje a sebevědomí. Shoda mezi nimi panovala 

i v názoru, že klíčové pro případný postup ze skupiny, bude už první utkání proti Německu.87 

Dne 6. června se ukázalo, jak mohou média rozdílně navodit atmosféru u stejné události. Tým 

české reprezentace odletěl do dějiště turnaje, na což upozornily všechny sledované deníky, dva 

z nich dokonce na titulní straně. Ovšem, zatímco Sport přinesl lehce optimistický, pozitivně 

bojovný titulek Odletěli dobýt Evropu?88, tak MfD otiskla pesimistický a ve schopnosti českého 

týmu nevěřící titulek Fotbalisté odletěli neudělat ostudu89.  

 

Doba těsně před ME přinesla i jeden skandál, o kterém psal Sport. Postarali se o něj fotbalisté 

Anglie, kteří při návratu z Honkongu, pod vlivem alkoholu, poničili interiér letadla. Celá kauza 

vzbudila především v Anglii velkou pozornost. Část veřejnosti požadovala, aby byli hříšníci 

vyloučeni z týmu, což se nakonec nestalo. Ani se nevědělo, kteří hráči se incidentu dopustili.90 
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Mužstvo na sebe vzalo kolektivní vinu za události, které se v letadle staly91, tak okomentoval 

situaci trenér Venables. Po incidentu bylo okolo celého týmu ticho. 

 

Média zaměřila na informování o tom, jak je Anglie organizačně připravena na ME. Sport 

přinášel další informace přímo z Anglie. Očekávalo se, že do Anglie přijede čtvrt milionu 

fanoušků ze zahraničí. Vedení ME se rozhodlo, že každému poskytne podrobnou stostránkovou 

brožuru Průvodce fanoušků šampionátu EURO 96. Příručka obsahovala veškeré možné 

informace, které mohl fanoušek potřebovat, např. kde se ubytovat, poloha a nejlepší cesta ke 

stadionům, tipy na zajímavá místa v městech kde se ME konalo, základní informace 

o účastnících turnaje, bezpečnostní předpisy nejen na stadionu, ale i mimo něj, bezpečnostní 

doporučení atd. Každý fanoušek ze zúčastněných zemí dostal brožuru ve svém rodném jazyce.92  

 

MfD informovala, že Angličané také chtěli změny v imigračním zákonu, aby se jim povedlo 

zamezit vstupu „rowdies“ na jejich území. Situaci komentoval sekretář svazu Michael Howard. 

Jsme připraveni vytvořit ty nejlepší podmínky pro každého fotbalového milovníka, ale pro 

chuligány není v Anglii místo.93 Fanoušci ME nebyli v anonymitě. Každý, kdo pro cestu využil 

oficiální agenturu, byl zapsán v přesném jmenném seznamu, včetně jeho místa na stadionu.94 

Policie odhadovala, že bude potřeba 25 milionů liber na zajištění hladkého průběhu ME. 

Dopředu bylo avizováno, že centra měst a okolí stadionů budou hlídat tisíce policistů, kteří 

budou mít právo kohokoliv prohlížet, s tím, že případní výtržníci nebudou deportováni, ale 

povede se s nimi trestní řízení přímo v Anglii.95  

 

MfD reportovala také o tom, že se Česká reprezentace usadila v hotelu Marriott, který byl 

zvolen kvůli zázemí a jeho vzdálenosti od centra dění. Cesta na zápasy základní skupiny, která 

se konala v Liverpoolu a Manchesteru, trvala hodinu a půl.96  

 

                                                
91 Tamtéž 
92 [NESG.], BREVIÁŘ SLUŠNÉHO FANOUŠKA. Sport. Československý sport, 5. 6. 1996, 4(131), s. 13. ISSN 

1210-8383. 
93 [ČTK], Angličané se chtějí včas bránit proti rowdies. Mladá fronta Dnes. MaFra, 3. 6. 1996n, 7(129), s. X. 

ISSN 1210-1168. 
94 [ša], Fanouškové nebudou na stadionu anonymní. Mladá fronta Dnes. MaFra, 5. 6. 1996, 7(131), s. 22. ISSN 

1210-1168. 
95 [ČTK], Britská policie bude hlídat hlavně Londýn. Mladá fronta Dnes. MaFra, 8. 6. 1996, 7(134), s. 23. ISSN 

1210-1168. 
96 MACHO, Milan. V hotelu Marriott už končí období velkého zabydlování. Mladá fronta Dnes. MaFra, 7. 6. 

1996, 7(133), s. 24. ISSN 1210-1168. 
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Na ME bylo především dokonale připraveno všech osm stadionů, které Sport označil velmi 

trefně osm vyvolených chrámů. Jediné, co mohlo být na škodu pro atmosféru utkání, byl fakt, 

že musela být všude instalována místa na sezení a tak přišly stadiony o své „kotle“, kde fanoušci 

stojí a hodně se tím navyšuje kapacita stadionů. Ta byla pro účely ME značně snížena.97 Nic to 

neměnilo na faktu, že bylo vše připraveno a největší fotbalová událost roku 1996 mohla začít. 

 

 

STADIONY PRO ME 1996 

Jméno Město Domácí tým Kapacita pro ME 

Wembley Londýn Reprezentace Anglie 76 000 

Villa Park Birmingham FC Aston Villa 39 000 

Elland Road Leeds AFC Leeds United 39 000 

St. James‘ Park Newcastle FC Newcastle United 35 000 

Old Trafford Manchester Manchester United FC 43 000 

Anfield Liverpool FC Liverpool 41 000 

Hillsborough Sheffield FC Sheffield Wednesday 40 000 

City Ground Nottingham FC Nottingham Forrest 30 500 

 

 

                                                
97 PROCHÁZKA, Pavel. OSM VYVOLENÝCH CHRÁMŮ. Sport (fotbal plus). Československý sport, 6. 6. 

1996, 4(132), s. IV. ISSN 1210-8383. 
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Graf 1 [do statistik nejsou započítány články ze speciálních příloh] 

 

Podíl delších a kratších článků 

 
Graf 2 [do statistik nejsou započítány články ze speciálních příloh] 

 

Jak vyplývá z grafu č. 1, čtenáři všech deníků byli o blížícím se ME informováni. Zajímavostí 

je, že na začátku sledovaného období se nejméně informací o turnaji dostávalo čtenářům deníku 

Sport. Sport se stal nakonec titulem, který přinesl čtenářům informací nejvíce, ale svou ústřední 

úlohu převzal až v období těsně před ME, kdy se stal turnaj jeho hlavní událostí. Dále je patrné, 

že MfD i Právo za Sportem co do počtu článků zaostávalo jen opravdu minimálně. U těchto 

obecných deníků se dva týdny před turnajem začala razantně zvyšovat jejich pozornost dané 

události. Nutno dodat, že Sport přinášel informace obsáhlejší a podrobnější (viz graf č. 2). 

Většina jeho článků byla delšího charakteru. Naopak MfD a Právo jisté okolnosti čtenářům 
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sdělilo opravdu krátkým článkem. Za delší článek považuji takový, který měl perex, tučný větší 

nadpis a jeho délka byla obecně delší než cca 100 slov.    

 

Práce s fotografií  

Fotografického doprovodu u článků bylo ve všech denících téměř stejně (viz graf č. 3). V první 

polovině sledovaného období doprovází články všech deníků většinou jen malé portrétní 

fotografie osob, kterým byl text věnován. Aktuální a větší fotografie se začaly objevovat až 

s blížícím se turnajem. Nejvíce se čtenářům dostalo fotografií pořízených v přípravných 

zápasech během posledních soustředění. Sport měl, na rozdíl od Práva a MfD, ještě jeden 

grafický prvek. Jeho články často doprovázelo logo ME nebo logo fotbalové asociace, které byl 

článek věnován. Všechny deníky získávaly fotografie dvěma způsoby. Čerpaly z fondu 

tiskových agentur, nejčastěji České tiskové kanceláře a Associated Press. MfD jako jediná 

využívala i agenturu Reuter. Druhou možností byli vlastní fotografové. Ve Sportu nejčastěji 

Jaroslav Legner, v Právu Václav Jirsa a v MfD Robert Zlatohlávek.  

 

 

Graf 3 [do statistik nejsou započítány fotky ze speciálních příloh] 

 

Prostor věnovaný ME na titulních stranách + speciální přílohy k ME 

Na titulních stranách MfD a Práva se před startem turnaje skoro žádná zmínka neobjevila. 

Pouze příležitostně zde odkazovali na článek uvnitř novin, který se věnoval nominaci trenéra 

Uhrina. Jedinou výjimkou byla vydání těchto deníků ze čtvrtka 6. června, kdy se na titulní 
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strany dostal odlet hráčů do dějiště ME. Deník právo na to upozornil krátkým článkem, MfD 

dokonce poprvé na titulní straně otiskla spolu s článkem fotografii dvou hráčů těsně před 

odletem.  

 

Ve Sportu se události směřující k ME objevovaly na titulní straně podstatně častěji. Poprvé to 

bylo 17. května, kdy byla na titulní straně fotografie trenéra Uhrina a vedle něj širší nominace. 

Od 27. května se český národní tým objevil na titulní straně pokaždé. V den přípravného zápasu 

byla na titulní straně vždy grafika s očekávanými základními sestavami obou soupeřů. Další 

den minimálně titulek a většinou i fotografie z odehraného utkání.  

 

Každý deník vydal speciální přílohu věnovanou ME, která není započítána do statistiky počtu 

článků, ani počtu fotografií. Největší přílohu měl podle očekávání Sport. Jeho příloha měla 

nejen nejvíce stran, ale byla také oproti ostatním deníkům vydána barevně. Obsahovala krátké 

profily všech českých reprezentantů, velký rozhovor s trenérem Uhrinem, vyjádření nakonec 

nenominovaných hráčů, názory nejrůznějších veřejně známých osob na výsledek turnaje, 

pohled do historie ME, představení všech skupin a stadionů. Hodně rozsáhlá byla i příloha MfD, 

která byla svým obsahem podobná, jako příloha Sportu. Příloha Práva byla o poznání 

skromnější, byla pouze na jedné dvoustraně, která obsahovala program turnaje, jména všech 

reprezentantů a čtyři relativně krátké články.  

 

5.2  Základní skupiny (8. června – 21. června 1996) 
 

Čeští reprezentanti se chystali na svůj úvodní zápas, který je čekal v neděli 8. června, proti 

největšímu favoritovi turnaje, Německu. V médiích měla před zápasem hlavní prostor čtyři 

témata. Poslední otazníky v sestavě, zdravotní stav brankáře Kouby, nedůvěra veřejnosti 

a odborníků v českou reprezentaci a naopak zdravé sebevědomí samotných hráčů. Vědělo se, 

že trenér Uhrin se ještě den před zápasem rozhodoval o třech postech základní sestavy, na což 

upozorňovaly všechny sledované deníky. Všechny deníky se věnovaly i brankáři Koubovi 

a jeho zdravotním komplikacím před úvodním zápasem ME. Českého brankáře trápila 

nejrůznější malá zranění, která se nashromáždila během sezóny a jedna akutní nepříjemnost, 

konkrétně střevní potíže. Rozdíl byl pouze v tom, jak bylo o jeho stavu psáno. Právo otisklo jen 

krátký článek Smolař Kouba98, MfD stejné informaci věnovala prostor na titulní straně s delším 

pokračováním na stránkách věnovaných sportu a Sport otiskl rozhovor se samotným Koubou.  

                                                
98 [NESG.], Smolař Kouba. Právo. Borgis, 7. 6. 1996, 6(133), s. 20. ISSN 1211-2119. 
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Všechny sledované deníky upozornily, že se obecně nečeká úspěch českého týmu, což 

potvrzovaly i kurzy sázkových kanceláří. Sport dokonce zveřejnil výsledky průzkumu 

veřejného mínění, ve kterém vyjádřili svojí skepsi obyvatelé Prahy.99 Samotní aktéři si před 

utkáním věřili. Vyhrajeme 2:1100, tak viděl šance českého týmu záložník Pavel Nedvěd, které 

sdělil Ladislavu Ježkovi z Práva. Redaktoři Vladimír Kolář (Právo) a Milan Macho (MfD), 

přinesli čtenářům názory od tzv. legionářů, tedy českých reprezentantů, kteří na klubové úrovni 

hrají v Německu. V obou článcích panovala shoda, že si čeští hráči věří, ale mají přirozený 

respekt k soupeři.  

 

Euro 96 jsme začali prohrou101, Šest minut pohřbilo naději102. Tak vypadaly nadpisy na 

titulních stránkách Práva a Sportu po prvním zápase, které čeští reprezentanti prohráli 

s Německem 2:0. Po utkání se v denících objevovaly názory expertů, bývalých fotbalistů i členů 

reprezentačního týmu, kteří vysvětlovali, proč se reprezentaci vstup do turnaje nepovedl.  

 

Domnívám se, že hlavně v první půli někteří hráči podlehli atmosféře. Zejména mám na mysli 

Frýdka a Nedvěda. Nechali jsme otevřený prostor Němcům pro rychlé brejky, což byla velká 

chyba. Naši hráči byli strženi do hry, soupeř na své polovině hřiště dobře bránil a oni 

zapomněli, že totéž musejí dělat před brankářem Koubou. Obrat nastal po přestávce, s výkonem 

ve druhých 45 minutách jsem spokojenější.103  

 

Tak hodnotil trenér Uhrin výkon svého týmu, když předstoupil před novináře bezprostředně po 

utkání. Stejně hodnotil utkání i v rozhovoru pro Právo, kde i vysvětloval, proč byl střídán Karel 

Poborský. Chtěl jsem změnit styl hry. Vpředu jsme totiž prohrávali vzdušné souboje. Netypické 

pro naši hru bylo, že od brankáře přes zálohu šly do útoku vysoké balóny, které jsme ztráceli.104 

Karel Poborský byl po prvním zápase velké téma, trenér Uhrin byl kvůli němu podroben kritice 

z řad expertů.  

 

                                                
99 [NESG.], PRAŽANÉ ČECHŮM NEVĚŘÍ. Sport. Československý sport, 8. 6. 1996, 4(134), s. 16. ISSN 1210-

8383. 
100 JEŽEK, Ladislav. Nedvěd s mrazením v zádech tipuje výhru. Právo. Borgis, 8. 6. 1996, 6(134), s. 20. ISSN 

1211-2119. 
101 JEŽEK, Ladislav. Euro 96 jsme začali prohrou. Právo. Borgis, 10. 6. 1996, 6(135), s. 1. ISSN 1211-2119. 
102 [NESG.], Šest minut pohřbilo naději. Sport. Československý sport, 10. 6. 1996, 4(135), s. 1. ISSN 1210-8383.  
103 [NESG.], Někteří podlehli atmosféře. Sport. Československý sport, 10. 6. 1996, 4(135), s. 8. ISSN 1210-

8383. 
104 JEŽEK, Ladislav. Uhrin: Poraženi vlastní zbraní. Právo. Borgis, 10. 6. 1996, 6(135), s. 20. ISSN 1211-2119. 
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Nevím, proč byl střídán Poborský, vždyť jedinou akci, kterou jsme vymysleli, a ze které mohl 

dát Nedvěd gól, vymyslel právě on. Myslel jsem, že je střídán pro zranění. Je typem, který když 

ve Slavii hrajeme na jednoho útočníka, dovede ho zezadu parádně doplňovat. Musí prostě vyjet 

zezadu volný. Jenže jakmile hraje na hrotu, kde ho někdo obsadí a on s ním má svádět 

hlavičkové souboje, pak jsou jeho přednosti utlumeny.105  

 

Tak komentoval Uhrinovu strategii v rozhovoru pro Právo trenér Slávie František Cipro. Stejný 

názor sdělil MfD bývalý reprezentant Karel Kula, který považoval za nepochopitelné i posty 

dalších hráčů. Je divné, když nejlepší fotbalista ligy Poborský nehraje na místě, kde se cítí 

nejlépe, tedy v záloze, odkud vyráží do protiútoku. Nedvěd zase musí zbytečně běhat u postranní 

čáry, odkud se těžko prosadí jako střelec.106 Všechny deníky se shodly na skutečnosti, že horší 

než samotná prohra, byla především hra českého týmu, která nedávala fanouškům moc důvodů 

k optimismu pro pokračovaní v turnaji. Shoda panovala i v tom, že jednou z hlavních příčin 

prohry byla velká nervozita a psychická nepřipravenost Uhrinova výběru. Krásně a s lehkou 

nadsázkou shrnul výkon české reprezentace maďarský deník NEMZETI SPORT, jehož článek 

přeložil a pro své čtenáře přinesl Sport.  

 

Čeští fotbalisté připomínali školáky při jejich první návštěvě Disneylandu – jako v údivu se 

potáceli po překrásném trávníku stadionu Manchesteru United. Je pravda, že Old Trafford 

patří k nádherným stánkům a svým způsobem zaskočí každého, kdo na něj poprvé v životě 

vstoupí. Kdyby Češi méně obdivovali krásu tohoto stadionu, mohli proti Německu uhrát lepší 

výsledek.107 

 

Naštěstí je ME krátký turnaj, kde není moc času na to, řešit co se stalo. Pozornost hráčů i médií 

se rychle obrátila k dalšímu utkání, ve kterém českou reprezentaci čekal další favorit na celkový 

triumf, Itálie. Italové byli před zápasem určitě v lepším rozpoložení, jelikož po dvou brakách 

Casiraghiho porazili Rusko 2:1.108 Zápas Italů proti Rusku pochopitelně hráči českého týmu 

                                                
105 JEŽEK, Ladislav. Poborský nemůže hrát na hrotu, tvrdí slávistický trenér Cipro. Právo. Borgis, 11. 6. 

1996, 6(136), s. 14. ISSN 1211-2119. 
106 [šve], Kula se diví, proč Poborský nemá své místo v sestavě. Mladá fronta Dnes. MaFra, 11. 6. 1996, 7(136), 

s. 22. ISSN 1210-1168. 
107 NISZKÁCS, Lászl. Jako školáci v Disneylandu. Sport. Československý sport, 12. 6. 1996, 4(137), s. 13. 

ISSN 1210-8383. 
108 [spo], Italský útočník Casiraghi dal mat týmu Ruska. Mladá fronta Dnes. MaFra, 12. 6. 1996, 7(137), s. 24. 

ISSN 1210-1168. 
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sledovali. Své pocity ze hry obou příštích soupeřů sdělil v rozhovoru pro Sport záložní Radek 

Bejbl.  

 

U Italů si budeme muset dát velký pozor na jejich presink, abychom zbytečně neztráceli míče, 

když vyrážíme dopředu, protože ihned následuje smrtonosně rychlý italský protiútok. Rusové 

mají výbornou kombinaci, ani proti nim nemůžeme zvolit otevřený fotbal a budeme muset 

zvláštní péči věnovat rychlému Kančelskisovi.109 

 

Další ze záložníků, Patrik Berger, poskytl svůj názor v rozhovoru pro MfD. Asi bychom proti 

Italům neměli hrát vabank, i bod by nám mohl za určitých okolností stačit. Museli bychom pak 

ale zdolat Rusko……Hlavně se nesmíme nechat unést hrou jako v úvodním zápase 

s Německem……Musíme být v osobních soubojích silnější než Italové a hrát to, co se nám 

dařilo v kvalifikaci: zajišťovat obranu, strkat si po našem míč a čekat na okamžik, kdy se dá 

zaútočit.110 

 

Na utkání se poctivě chystala i Itálie, jejíž trenér musel řešit nečekaný problém hrdiny prvního 

zápasu Pierluigiho Casiraghiho, který si přivodil svalové zranění. Trenér Itálie Sacchi svého 

svěřence chválil. On je ten pravý. Potřebuji hráče, kteří jsou ochotni nechat na trávníku i duši 

a dovedou dodržet stanovenou strategii.111Den před zápasem bylo jasné, že trenér Itálie udělal 

z nejrůznějších důvodů hned pět změn v základní sestavě. Neřekl bych, že je to revoluce, Já 

věřím všem 22 hráčů, které v Anglii mám!… proti Německu postavím zase jinou sestavu112 Na 

té samé tiskové konferenci, kterou pro čtenáře přeložil Sport, dostal i otázku, zda si tyto změny 

nedovolil proto, že hraje proti „slabým Čechům“. Jeho reakce byla rázná.  

 

Slabými dělají Čechy jen média. Já zase vím, že jsou na 10. místě světového žebříčku, že vyřadili 

Norsko a silní Holanďané zůstali také až za nimi. Já si české mužstvo podcenit nedovolím. 

Pravda, proti Německu neuspělo, ale Němci jsou strašně silní a s námi budou Češi hrát nový 

zápas.113 

                                                
109 [NESG.], "Bejby" obdivuje rychlost. Sport. Československý sport, 13. 6. 1996, 4(138), s. 15. ISSN 1210-

8383. 
110 MACHO, Milan. Berger myslí, že "strkačka" může na "squadru azzurru" platit. Mladá fronta Dnes. MaFra, 

14. 6. 1996, 7(139). ISSN 1210-1168, s. 24 
111 [elt, ČT1], Casiraghi vystoupil ze stínu hvězd, proti ČR však možná hrát nebude. Právo. Borgis, 13. 6. 

1996, 6(138), s. 18. ISSN 1211-2119. 
112 KOLÁŘ, Vladimír. Anglický sen splní jen vítězství! Sport. Československý sport, 14. 6. 1996, 4(139), s. 7. 

ISSN 1210-8383. 
113 tamtéž 
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Nad sestavou a taktikou do zápasu s Itálií dlouze přemýšlel i trenér Uhrin, jehož pocity přinášel 

z Prestonu redaktor Práva Ladislav Ježek.  

 

Zvažujeme nejrůznější varianty. U Poborského je třeba vzít v úvahu i to, že není typem 

bránícího hráče… Pokud by Horňák nebyl fit, řešil bych to Němečkem. Není ale vyloučeno ani 

to, že by se Němeček mohl objevit ve středové řadě místo Bejbla… Přijeli jsme do Anglie s cílem 

postoupit. Musím pochopitelně brát v úvahu obtížnost skupiny i fakt, že ze všech účastníků jsme 

nejméně zkušeným týmem. Pokud se nám ale postoupit nepodaří, určitě se spokojený vracet 

nebudu.114  

 

ŽIJEME S VELKOU NADĚJÍ!115Pozitivnější titulní stranu Sportu si mohl jen těžko příznivec 

fotbalu přát. Sálala z ní jasná informace, že česká reprezentace porazila Itálii. Jak umí být sport 

krásný. Před pár dny experti i veřejnost kritizovali český výběr. Stačil jeden povedený večer, 

který smýšlení a náladu úplně otočil. Všechny deníky přinášely dojmy z českého týmu. 

Například Právo přineslo bezprostřední reakci trenéra Uhrina.  

 

Vyhráli jsme zaslouženě, byli jsme lepší ve všech řadách. Po prohře s Německem bylo těžké 

dostat mužstvo do psychické pohody, ale hráči se zdravě nabudili. Italy jsme porazili vlastním 

herním projevem, tedy myšlenkou… Hráči zapnuli v pravý moment a podali výkon, který se 

podobal těm nejlepším z kvalifikace. Kdy jsem začal věřit ve vítězství? Až se závěrečným 

hvizdem.116 Pavel Nedvěd souhlasně přitakával. Vybičovali jsme se k fantastickému výkonu, 

vůbec se to nedá srovnat s utkáním proti Německu.117  

 

Druhým střelcem vítězného týmu byl Radek Bejbl, který pro MfD komentoval svůj gól. Věděl 

jsem, že musím vystřelit, protože míč mi šel na pravačku a v ideální výšce. Jen jsem se 

soustředil, abych trefil branku. Míč mi sedl a brankář ho nemohl chytit.118 Členové české 

reprezentace tak zažívali pocit dobře odvedené práce, kterou veřejnost i média značně 

oceňovaly. Úplný opak prožívali Italové. Jejich trenér Arrigo Sacchi se ve všech sportovních 

                                                
114 JEŽEK, Ladislav. S Italy musíme vyhrát, chceme-li dál žít. Právo. Borgis, 14. 6. 1996, 6(139), s. 20. ISSN 

1211-2119. 
115 [NESG.], ŽIJEME S VELKOU NADĚJÍ! Sport. Československý sport, 15. 6. 1996, 4(140), s. 1. ISSN 1210-

8383. 
116 [žek], Přehráli jsme soupeře myšlenkou. Právo. Borgis, 15. 6. 1996, 6(140), s. 19. ISSN 1211-2119. 
117 tamtéž 
118 [cho], Bejbl chtěl hlavně trefit branku. Mladá fronta Dnes. MaFra, 15. 6. 1996, 7(140), s. 24. ISSN 1210-

1168. 
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médiích, a především v těch italských, dostal pod palbu ostré kritiky. MfD přinesla čtenářům 

výňatky ze zahraničních médií.  

 

Sacchi nás uvrhl do potíží (Corriere dello Sport), Sacchi. O tohle sis řekl (Corriere della Sera), 

Sacchi komplikuje život azzurri (II Messaggero), Itálie otřesena, Sacchi si spletl mužstvo (La 

Republica) … Od Sacchiho, který neudělal ani jeden chybný krok, jsme se dostali k Sacchimu, 

který neudělal ani jeden správný. To napsalo Corriere dello Sport na titulní straně.119  

 

Veškerá média neustále masivně informovala o dění na ME, turnaj rychle postupoval a stejně 

jako tomu bylo po zápase s Německem, tak to mu bylo po zápase s Itálií. Nebyl čas nechat se 

unášet a uspokojovat velkým vítězstvím. Bylo třeba soustředit pozornost k poslednímu zápasu 

ve skupině proti Rusku. Řešily se nejen taktiky a sestavy obou soupeřů, ale také postupová 

matematika. Především vítězství České republiky nad Itálií udělalo ze skupiny jeden velký 

rébus, ve kterém mohl za určitých okolností postoupit každý tým. Téma postupové matematiky 

se objevilo ve všech sledovaných denících.  

 

Tuto situaci popisuje stručně a jasně článek, který se objevil v Právu.  

Situace v naší skupině je nadále velmi zamotaná. Nejblíže postupu je Německo, které 

o čtvrtfinálovou účast může připravit jen velmi nepravděpodobná prohra s Itálií o čtyři a více 

branek. Naši fotbalisté mají také reálnou šanci na postup. Vyhrají-li čeští reprezentanti nad 

Ruskem, potřebují k postupu, aby Německo neprohrálo s Itálií, neboť pokud Italové ve svém 

posledním utkání ve skupině zvítězí, postupují spolu s Němci bez ohledu na výsledek utkání 

ČR - Rusko. V případě remízy Italů s Němci stačí českému týmu k postupu rovněž nerozhodný 

výsledek s Ruskem, protože ve vzájemném utkání porazil Itálii. Naděje ruských fotbalistů na 

postup mezi osm nejlepších se váže na vítězství Německa nad Itálií. V tom případě potřebuje 

Rusko zvítězit ve středu nad ČR dvou- a více- brankovým rozdílem.120  

 

Česká reprezentace se tak dostala do nepříjemné situace, kdy věděla, že i při vítězství nad 

Ruskem, musí čekat na výsledek druhého, souběžně hraného utkání. Hráči měli samozřejmě ze 

zápasu Německa proti Itálii špatné pocity. Ačkoli se tvrdí, že nedokáží zápas vypustit či hrát na 

                                                
119 [ČTK], Čeští fotbalisté zdramatizovali "skupinu smrti." Mladá fronta Dnes. MaFra, 17. 6. 1996, 7(141), s. V. 

ISSN 1210-1168. 
120 [ČT1], Kudy a jak do čtvrtfinále. Právo. Borgis, 17. 6. 1996, 6(141), s. 20. ISSN 1211-2119. 
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půl plynu, nevěřím, že vyhrají. Prohra jedna nula jim nebude vadit.121 Tak se svěřil Pavel 

Nedvěd MfD. Stejný deník vydal i pohled jednoho z hrdinů zápasu proti Itálii, Radka Bejbla. 

Musíme doufat, že se Němci zachovají sportovně a zápas Italům nepustí. Záležet bude i na tom, 

zda se trenér Vogts nerozhodne některé z těch, kteří jsou unaveni nebo mají žlutou kartu, šetřit 

na další boje.122Samotný trenér Německa, Berti Vogts se k utkání s Itálií vyjádřil jasně. 

Hodláme se zbavit silného soka a navíc chceme jako vítězové skupiny hrát čtvrtfinále opět 

v Manchesteru.123 Zpravodaj Sportu Vladimír Kolář přinesl před utkáním vyjádření obou 

trenérů. Pohled českého trenéra byl jasný. Odmítám jakékoliv kalkulace!... V žádném případě 

nebudeme s Ruskem hrát na nerozhodný výsledek, to by bylo čekání na vlastní smrt. Pokusíme 

se vyhrát!... Nesmíme jim dát prostor ke krátké kombinaci a musíme pohlídat ofenzivní hráče.124 

Trenér Ruska, Oleg Romancev, řešil před zápasem i kázeňské nedostatky svých svěřenců 

a vyřadil z týmu útočníka Kirjakova.  

 

Narušoval morálku mužstva, podobně se chová více hráčů, ale u Kirjakova přetekla únosná 

hranice. Po zápase s Čechy řeknu nahlas, kteří fotbalisté v tomhle výběru neměli co dělat. Dnes 

si jen neadresně povzdechnu, že hvězdy z velkých zahraničních klubů, dobré mužstvo 

nedělají.125  

 

Rozpovídal se i o českém týmu, a to pouze v superlativech. Už před odjezdem do Anglie jsem 

novinářům řekl, že pokud do čtvrtfinále postoupí Češi, pro mne to překvapení nebude, mají 

silné mužstvo. Výrazné hvězdy český tým nemá, ale je mimořádně silný jako kolektiv.126 

 

Všichni věděli, o co se hraje a jak vypadají postupové vyhlídky každého účastníka. A tak nic 

nebránilo tomu, aby ve 20:30 zazněly dva úvodní hvizdy rozhodčích. Jeden v Liverpoolu, kde 

se hrálo utkání Česká republika versus  Rusko. Druhý v Manchesteru, kde proběhl souboj 

Německa s Itálií. V obou zápasech se odehrála obrovská dramata, která přinesla dva 

nerozhodné výsledky. Díky tomu si mohli čeští čtenáři přečíst oslavující titulní strany všech 

                                                
121 MACHO, Milan. Uhrinovi hráči myslí na to, co uhrají Němci. Mladá fronta Dnes. MaFra, 19. 6. 

1996, 7(143), s. 1. ISSN 1210-1168. 
122 [cho], Tým věří sobě i Němcům. Mladá fronta Dnes. MaFra, 19. 6. 1996, 7(143), s. 24. ISSN 1210-1168. 
123 MACHO, Milan. Uhrinovi hráči myslí na to, co uhrají Němci. Mladá fronta Dnes. MaFra, 19. 6. 1996, 

7(143), s. 1. ISSN 1210-1168. 
124 KOLÁŘ, Vladimír. Věříme sobě i Němcům. Sport. Československý sport, 19. 6. 1996, 4(143), s. 15. ISSN 

1210-8383. 
125 Tamtéž 
126 Tamtéž 
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sledovaných deníků. ŠMICER ZACHRÁNIL ČTVRTFINÁLE127, tak zněl titulek Sportu. 

Fotbalisté jsou po dramatu ve čtvrtfinále128, byl nadpis v MfD. Úspěch českých fotbalistů se 

dostal i na titulní stranu Práva, kde se ovšem jednalo „jen“ o fotografii radujícího se Vladimíra 

Šmicera.  

 

Právo, Čeští fotbalisté postupují po infarktové remíze do čtvrtfinále.129 Uhrin smekl před 

německým týmem.130 Přišlo Šmicrovo gólové zmrtvýchvstání.131 Fotbalisté zachránili 

spravedlivý postup z pekelně těžké skupiny.132 Italové nepřežili ve skupině smrti.133  

 

Sport, Šmicer zachránil čtvrtfinále!.134 VLADIMÍRŮV ZÁZRAK.135 Češi vyhráli v Liverpoolu 

ruskou ruletu136. Němci skandovali „TSCHECHIEN! TSCHECHIEN!“.137 Za náš postupový 

horor by se nemusel stydět ani Alfréd Hitchcock.138  

 

                                                
127 [NESG.], ŠMICER ZACHRÁNIL ČTVRTFINÁLE!. Sport. Československý sport, 20. 6. 1996, 4(144), s. 1. 

ISSN 1210-8383.  
128 [red], Fotbalisté jsou po dramatu ve čtvrtfinále. Mladá fronta Dnes. MaFra, 20. 6. 1996, 7(144), s. 1. ISSN 

1210-1168. 
129 JEŽEK, Ladislav. Čeští fotbalisté postupují po infarktové remíze do čtvrtfinále. Právo. Borgis, 20. 6. 

1996, 6(144), s. 16. ISSN 1211-2119. 
130 [žek], Uhrin smekl před německým týmem. Právo. Borgis, 20. 6. 1996, 6(144), s. 16. ISSN 1211-2119. 
131 JEŽEK, Ladislav. Přišlo Šmicrovo gólové zmrtvýchvstání. Právo. Borgis, 21. 6. 1996, 6(145), s. 18. ISSN 

1211-2119. 
132 JEŽEK, Ladislav. Fotbalisté zachránili spravedlivý postup z pekelně těžké skupiny. Právo. Borgis, 21. 6. 

1996, 6(145), s. 20. ISSN 1211-2119. 
133 [NESG.], Italové nepřežili ve skupině smrti. Právo. Borgis, 21. 6. 1996, 6(145), s. 20. ISSN 1211-2119. 
134 [NESG.], ŠMICER ZACHRÁNIL ČTVRTFINÁLE!. Sport. Československý sport, 20. 6. 1996, 4(144), s. 1. 

ISSN 1210-8383. 
135 [NESG.], Vladimírův ZÁZRAK!. Sport. Československý sport, 21. 6. 1996, 4(145), s. 1. ISSN 1210-8383. 
136 [NESG.], Češi vyhráli v Liverpoolu ruskou ruletu. Sport. Československý sport, 21. 6. 1996, 4(145), s. 3. 

ISSN 1210-8383. 
137 KOLÁŘ, Vladimír. Němci skandovali „TSCHECHIEN! TSCHECHIEN!“. Sport. Československý sport, 21. 

6. 1996, 4(145), s. 3. ISSN 1210-8383. 
138 TICHÝ, Václav. Za náš postupový horor by se nemusel stydět ani Alfréd Hitchcock. Sport. Československý 

sport, 21. 6. 1996, 4(145), s. 3. ISSN 1210-8383. 
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MfD, Fotbalisté jsou po dramatu ve čtvrtfinále.139 “Squadra azzurra“ zemřela nervozitou.140 

Němeček: nemluvme o chybách, vždyť postup je fantastický.141 Fotbalisté sehráli thriller roku, 

míní osobnosti.142 Vítězové ruské rulety jsou rázem černým koněm turnaje.143  

 

Může se to zdát jako výpis všech článků, které se ve sledovaných denících v následujících dvou 

dnech objevily. Jedná se ovšem pouze o vytažený vzorek. Euforie po postupu do čtvrtfinále 

byla extrémní a chvílemi se mohlo zdát, že je cesta českých hráčů na ME jedinou důležitou 

událostí celého světa. Veškerý tisk dával ME už v průběhu skupin hodně prostoru, po postupu 

ze skupiny tento trend ještě navýšil.  

 

Ve čtvrtfinále evropského šampionátu stanulo mužstvo České republiky po remíze s Ruskem. Po 

výborném prvním poločase reprezentanti zkraje druhé půle dvoubrankové vedení neudrželi, 

v infarktovém závěru dokonce prohrávali, avšak Šmicrův gól v 88. minutě je vrátil do čtvrtfinále 

šampionátu. V Tu chvíli se vrátila na Anfield Road fotbalová spravedlnost, a přece jen odměnila 

Uhrinovy svěřence za kanonádu, která vejde do dějin, protože míč při ní jen razítkoval břevno 

a tyče.144 Tak hodnotil ve svém článku utkání reportér Milan Macho z MfD.  

 

Všechny sledované deníky přinášely ohlasy z českého týmu. Absolutní shoda panovala v tom, 

že čtenáři všude našli vyjádření trenéra Dušana Uhrina a střelce postupového gólu, Vladimíra 

Šmicera.  

 

  

                                                
139 [red], Fotbalisté jsou po dramatu ve čtvrtfinále. Mladá fronta Dnes. MaFra, 20. 6. 1996, 7(144), s. 1. ISSN 

1210-1168. 
140 [cho], "Squadra azzurra" zemřela nervozitou. Mladá fronta Dnes. MaFra, 20. 6. 1996, 7(144), s. 24. ISSN 

1210-1168. 
141 [cho], Němeček: nemluvme o chybách, vždyť postup je fantastický. Mladá fronta Dnes. MaFra, 20. 6. 

1996, 7(144), s. 24. ISSN 1210-1168. 
142 [šve], Fotbalisté sehráli thriller roku, míní osobnosti. Mladá fronta Dnes. MaFra, 21. 6. 1996, 7(145), s. 22. 

ISSN 1210-1168. 
143 [ČTK, spo], Vítězové ruské rulety jsou rázem černým koněm turnaje. Mladá fronta Dnes. MaFra, 21. 6. 

1996, 7(145), s. 24. ISSN 1210-1168. 
144 MACHO, Milan. Po nervy drásajícím dramatu je český tým ve čtvrtfinále. Mladá fronta Dnes. MaFra, 20. 6. 

1996, 7(144), s. 24. ISSN 1210-1168. 
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Rozhovor s trenérem vedl například Vladimír Kolář ze Sportu. 

Jak jste prožíval závěr utkání s Rusy v Liverpoolu? 

Byl jsem asi nejklidnější z fanoušků 

Vy jste z toho nebyl na infarkt? 

Maximálně jsem se koncentroval na hru a snažil se 

nějak mužstvu pomoci. 

Co způsobilo, že výborně rozehranou partii s Rusy 

jsme po změně stran tolik zkomplikovali? 

Vedli jsme 2:0 a ještě měli další výborné brankové 

příležitosti. To Mužstvo uspokojilo a neposlechlo 

naše varování v poločase.  

Vy jste tušil, že ještě může být zle? 

Ano, protože jsem věděl, že Rusové na druhých 

pětačtyřicet minut nasadí svoje výborné útočníky Mostového a Besčastnycha.145  

 

Gólový hrdina Vladimír Šmicer okomentoval své pocity i v rozhovoru pro MfD. 

Cítil jsem, že se mi během soustředění před mistrovstvím vrací forma. Po zápase s Itálií jsem si 

jen říkal, nic se neděje, prostě tentokrát byl gólman lepší než já. Příště to bude opačně. Stalo 

se, Rus Čerčesov se jen podíval, jak míč mizí za lajnou poblíž tyče. Nenechal jsem si míč skočit, 

nezpracovával jsem ho a vypálil jsem.146  

 

Všechny sledované deníky také přinášely zprávy o tom, jak informovala o postupu české 

reprezentace zahraniční média. Právo tyto překlady přineslo svým čtenářům v článku ZE 

ZAHRANIČNÍHO TISKU.147 Obsahoval výňatky z textů více zahraničních médií.  

Independent – Vladimír Šmicer se svým gólem v poslední minutě postaral o to, že ve čtvrtfinále 

ME bude opravdový černý kůň. Jeho brankou vyvrcholil mimořádný večer proměnlivého 

štěstí… Italského trenéra Sacchiho čeká doma těžký obviňující výslech. 

Times – jen několik minut před utkáním se zdálo, že Rusové vezmou s sebou domů také Čechy. 

Nakonec však české mužstvo v sobě znovu objevilo bojovného ducha, pýchu a střeleckou 

                                                
145 KOLÁŘ, Vladimír. Fotbal upevnil česko-německé vztahy! Sport. Československý sport, 21. 6. 1996, 4(145), 

s. 7. ISSN 1210-8383. 
146 MACHO, Milan. Optimista dal gól, vyhrál sázky, ale co bude se svatbou? Mladá fronta Dnes. MaFra, 21. 6. 

1996, 7(145), s. 24. ISSN 1210-1168. 
147 [NESG.], ZE ZAHRANIČNÍHO TISKU. Právo. Borgis, 21. 6. 1996, 6(145), s. 20. ISSN 1211-2119. 

Trenér reprezentace České republiky, Dušan Uhrin. 
Vlastní foto, zdroj: (Sport, 6. června 1996, EXTRA 

SPORT, s. 11) 
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potenci… Postup do čtvrtfinále si sice zaslouží, avšak sami dobře vědí, jak málo chybělo, aby 

byli vyřazeni.148  

 

Česká reprezentace se postarala o největší překvapení základních skupin. V ostatních skupinách 

postoupili očekávání favorité. Všem čtvrtfinalistům bylo jasné, že s koncem základních skupin 

začíná další turnaj, ve kterém se neodpouští žádná chyba a může se stát cokoliv.  

 

 

Graf 4 [do statistik nejsou započítány články ze speciálních příloh] 

 

 

Poměr delších a kratších článků 

 

Graf 5 [do statistik nejsou započítány články ze speciálních příloh] 
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Grafy č. 4 a 5 prokazují skutečnost, že už v průběhu základních skupiny byli všichni čtenáři 

o průběhu turnaje hodně informováni. Udržel se trend, který byl nastaven již v období před ME. 

Sport přinášel čtenářům pochopitelně podrobnější informace, než obecné deníky. Rozdíl se 

občas objevoval i v tom, jak byly jednotlivé články psány. Zatímco Sport používal i hovorovější 

a pro fotbalové fanoušky přirozené slovní obraty, deníky Právo a MfD hovorové výrazy 

používaly opravdu jen výjimečně. S určitostí lze konstatovat, že ať už si čtenář vzal do ruky 

jakýkoliv ze sledovaných deníků, tak mu z dění v Anglii nic podstatného neuniklo.  

 

Počet fotografií 

 

Graf 6 [do statistik nejsou započítány fotky ze speciálních příloh] 

I v počtu fotografií se dostávalo nejvíce obsahu čtenářům Sportu (viz graf č. 6). Je ale pravda, 

že sport mnohem častěji používal, stejně jako před startem turnaje, portrétové fotografie, které 

doprovázely především rozhovory. Právo a MfD tento druh fotografií používaly podstatně 

méně. Běžné bylo, že aktuální fotografie doprovázela každý zápas, o kterém deník psal. 

U zápasů české reprezentace tomu tak bylo vždy. Získávání fotografií bylo stejné, jako 

v předchozím období. Buď fotografii pořídil fotograf vyslaný samotnou redakcí, nebo byla 

fotografie koupena od ČTK nebo zahraniční agentury.  
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5.3  PLAY OFF ME (22. června – 1. července 1996) 
 

Během víkendu 22. a 23. 6. byly na programu čtvrtfinálové zápasy. Česká reprezentace se podle 

Václava Tichého, redaktora Sportu, stala černým koněm ME.149 Za hlavní favority, byly stejně 

jako před turnajem považovány týmy Francie, Anglie a Německa.150  

 

Na zápas se vedle samotného týmu připravovala i další, velice důležitá součást potřebná 

k úspěchu, fanoušci. Zájem o zájezdy do Anglie se mnohonásobně zvýšil, na což reagoval 

i Českomoravský fotbalový svaz, který inzeroval ve Sportu a Právu možnost leteckých 

a autobusových zájezdů na čtvrtfinále. Naneštěstí pro fanoušky se nejednalo o levnou zábavu. 

Letecký zájezd, v jehož ceně byla pouze letenka, pojištění a vstupenka na utkání, stál 

11 500 Kč. Autobusová varianta vyšla fanouška na 6 000 Kč.151 O to víc musela velká podpora 

fanoušků těšit a motivovat samotné hráče na hřišti.  

 

S mírným optimismem vyhlíželi ke čtvrtfinálovému zápasu i slavní čeští trenéři. Pro MfD se 

vyjádřil například olomoucký Karel Brückner. Neříkejme, že by bylo pro nás lepší Chorvatsko. 

Naděje postoupit přes Portugalce je. Je to technické mužstvo a na ně platí především ostrý 

presink už na půlící čáře, ani o krok dál. Hráče na to máme.152 Ve stejném článku komentoval 

svůj podobný pohled i trenér Sparty Vlastimil Petržela. ‚Chorvatsko by pro nás bylo určitě 

horší. S Portugalci se dá hrát.‘ Varoval však před jejich hravostí, zejména zálohy. ‚Ale to, co 

ubránili dosud Horňák a Suchopárek, je slibné. Šance je v určité pomalosti portugalské obrany. 

Proto bych vsadil na rychlé hráče dopředu, jako je Kuka, Poborský a Šmicer.‘153  

 

Trenér Uhrin před zápasem svou sestavu tajil. Jediná jistota panovala v tom, že kvůli žlutým 

kartám nemůže do utkání nastoupit Pavel Nedvěd. To byla jediná skutečnost ohledně sestavy, 

kterou před zápasem komentoval  na tiskové konferenci, ze které přenesla úryvky všechna 

sledovaná periodika. Místo Nedvěda pošlu na hřiště jednoho z trojice Šmicer, Němeček a Pavel 

Novotný.154 Po přípravě na zápas, která obsahovala sledování záznamů hry Portugalska a dlouhé 

                                                
149 TICHÝ, Václav. Černý kůň s Achillovou patou. Sport. Československý sport, 21. 6. 1996, 4(145), s. 7. ISSN 

1210-8383. 
150 [NESG.], Francie, Anglie a Německo favority. Právo. Borgis, 22. 6. 1996, 6(146), s. 20. ISSN 1211-2119. 
151 [kez], Pojeďte na duel s Portugalskem. Právo. Borgis, 21. 6. 1996, 6(145), s. 18. ISSN 1211-2119. 
152 [šá], Ligoví trenéři vidí v Portugalcích přijatelného soupeře pro postup. Mladá fronta Dnes. MaFra, 22. 6. 

1996, 7(146), s. 22. ISSN 1210-1168. 
153 tamtéž 
154 [NESG.], POSLEDNÍ krok k PRVNÍM medailím. Sport. Československý sport, 22. 6. 1996, 4(146), s. 15. 

ISSN 1210-8383. 



53 

rozhovory s celým trenérským štábem, Uhrin varoval před nebezpečným optimismem. 

Portugalci jsou ještě silnější, než si všichni myslíme. Portugalci ovšem mají také dobře 

organizovanou hru a hráči jsou mnohem zodpovědnější, než jsme čekali.155 

O poznání více optimisticky se vyjadřoval trenér Portugalska Antonio Oliveira. Hráči jsou 

soustředěni a připraveni splnit slib a přivézt domů medaile. Zbývá poslední krok a my ho 

uděláme úspěšně!156  

 

Svá očekávání před čtvrtfinálovým zápasem říkali i samotní hráči. Ladislav Ježek z MfD 

vyzpovídával záložníka Jiřího Němce.  

Teď nás čekají Portugalci. Jaké s nimi máte zkušenosti? 

Hrál jsem jedině za Spartu proti Benfice. A ano nevím, zda tam z toho mužstva ještě vůbec 

někdo je. Mají výborný tým. Postup přes ně by byl ohromně krásný, ale bude to velice těžké. 

Přejít přes ně, pak se může stát ledacos. 

Před zápasem s Ruskem jste prý měl živý sen a předpověděl, že Šmicer vyrovná… 

To bylo poprvé, co se mi něco takového zdálo. 

Co předpovíte před Portugalskem? 

To si nechám pro sebe… Jako šaman nebo věštec bych se ale živit nechtěl.157  

 

Sportu se svěřil brankář Petr Kouba, který považoval za důležité pouze týmové výsledky, 

nikoliv kolik pustil gólů. Portugalci jsou pro mě jedním z favoritů ME. Bude to pro nás těžký 

zápas a věřím, že s vítězným koncem. Pak mi bude opravdu jedno, jakým výsledkem si zajistíme 

postup a kolik gólů dostanu. Takový zápas jako s Ruskem se snad už nemůže opakovat – jak pro 

mužstvo, tak pro mě v brance!158 

 

Postup přes Portugalsko znamenal jistotu medaile, jelikož se na ME nehrál zápas o třetí místo. 

Tuto jistotu vystřelil Karel Poborský nejkrásnějším gólem turnaje. Fotbalisté postupují mezi 

nejlepší čtyři.159 Jsme v semifinále.160 Fotbalový sen pokračuje.161 Tak zněly oslavné nadpisy 

                                                
155 tamtéž 
156 Tamtéž 
157 JEŽEK, Ladislav. Defenzivního Němce nejvíc zpotil Hässler. Právo. Borgis, 22. 6. 1996, 6(146), s. 20. ISSN 

1211-2119. 
158 [NESG.], Loket není výmluva. Sport. Československý sport, 22. 6. 1996, 4(146), s. 15. ISSN 1210-8383. 
159 [spo], Fotbalisté postupují mezi nejlepší čtyři. Mladá fronta Dnes. MaFra, 24. 6. 1996, 7(147), s. 1. ISSN 

1210-1168. 
160 [žek], Jsme v semifinále! Právo. Borgis, 24. 6. 1996, 6(147), s. 1. ISSN 1211-2119. 
161 [NESG.], FOTBALOVÝ SEN POKRAČUJE! Sport. Československý sport, 24. 6. 1996, 4(147), s. 1. ISSN 

1210-8383. 
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na titulních stranách všech sledovaných titulů, které oslavovaly obrovský úspěch českých 

reprezentantů na ME. 

 

O tom, jak geniální gól český záložník vstřelil, vypovídaly i titulky článků věnované shrnutí 

zápasu. Poborského úchvatný lob přinesl semifinále v MfD. Poborského geniální lob posunul 

český tým do semifinále ME 96 v Právu. Medaile za Poborského báseň! Ve Sportu. O jednom 

z nejkrásnějších a nejdůležitějších gólů se psalo v každých novinách. Krásně tento okamžik 

pospal novinář Sportu.  

 

A v 53. minutě to přišlo! Pokud byla Panenkova bělehradská penalta nazvaná fotbalovou básní, 

tak se jen stěží hledá vhodný přívlastek k tomu, co předvedl Karel Poborský. Prodral se s míčem 

až před Vítora Baiu a tváří v tvář si dovolil chladnokrevný dloubák, který svou krásou 

a chytrostí už nemůže být na tomto šampionátu překonán a jeho autor se nesmazatelně zapsal 

do naší fotbalové historie!162 

 

Pro MfD promluvil o gólu i jeho autor Karel 

Poborský. Procházel jsem mezi třemi 

protihráči, míč mezi námi poskakoval, viděl 

jsem, jak proti mě vybíhá brankář Vitor Baia 

a řekl jsem si, že ho mohu jedině přehodit.163  

 

 

Na titulní stranu MfD se dostala i matka Karla Poborského, Marie. Jediná členka nejbližší 

rodiny, které nebyla na čtvrtfinále přímo v Anglii, ale zůstala doma, aby hlídala vnuka Patrika 

a sledovala tak zápas jen v televizi.  Přes noc se stala matkou nejslavnějšího občana svého 

rodného města, Třeboně. Pocítila jsem to ráno na náměstí, když jsem šla nakupovat… kde kdo 

mě zastavoval, znovu probíral ten Karlův gól a gratulovali mi, jako bych ho vstřelila já… Patrik 

to všechno prospal, a já zbytek zápasu od chvíle, kdy dal Karel gól, probrečela.164 

 

                                                
162 [NESG.], Medaile za Poborského báseň! Sport. Československý sport, 24. 6. 1996, 4(147), s. 9. ISSN 1210-

8383. 
163 [cho], Poborský se soustředil, aby přehodil brankáře. Mladá fronta Dnes. MaFra, 24. 6. 1996, 7(147), s. I. 

ISSN 1210-1168. 
164 ŠÁLEK, Jaroslav. Náš Karel dal gól a já musela brečet, říká Poborského matka. Mladá fronta Dnes. MaFra, 

25. 6. 1996, 7(148), s. 1. ISSN 1210-1168. 

Karel Poborský. Vlastní foto, zdroj: (Sport, 4. července 1996, 
EXTRA SPORT, s. 21) 
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Postup českého týmu ani gól, který se o postup zasloužil, nenechal v klidu zahraniční média. 

Jejich vyjádření překládaly a svým čtenářům přinášely všechny sledované deníky.  

 

Češi šokovali Evropu, když postoupili z prvního místa své kvalifikační skupiny před 

Nizozemskem a Norskem. Pak porazili Itálii. Potom nám vyrazili dech, když se vyrovnávacím 

gólem proti Rusku kvalifikovali do čtvrtfinále. A včera jsme zůstali stát s otevřenou pusou, když 

Češi měli méně ze hry, ale přesto Portugalce porazili. Kdo ví, co hodlají udělat příště? Ptal se 

deník The Sun.  

Češi se znovu vzepřeli kursu, který byl na ně vypsán. V onu nedělní noc všude kolem nich 

panovalo ovzduší působivé sebedůvěry. Vypadali jako ti, kdo přežili leteckou katastrofu 

a vyvázli bez šrámů s vírou, že mohou být nesmrtelní. The Times.165  

 

Díky postupu do semifinále se v celé zemi rozpoutala fotbalová horečka, o které informovaly 

všechny sledované deníky, které popisovaly nejrůznější oslavy napříč celou republikou. Nejvíc 

pozornosti dostala oslava na Václavském náměstí v Praze, kde se hned večer po zápase sešlo 

zhruba tisíc lidí v národních dresech nebo šálách a společně oslavovalo velký fotbalový úspěch. 

 

Všechny deníky přinesly rozhovor s trenérem Uhrinem, který se vyjadřoval pochopitelně 

k utkání s Portugalskem, ke gólu Poborského a už předával své postřehy směrem k semifinále 

s Francií. Trenér odpovídal všem stejně, byl názoru, že Portugalsko bylo v prvním poločase 

lepší, ale ve druhém už byl lepší jeho tým, který postoupil zaslouženě. Při sledování gólu se 

údajně jen bál, že balón přeletí branku a na otázku, jestli by ho přirovnal ke slavné penaltě 

Antonína Panenky, odpovídal jednoduše „tam to bylo ve finále“.  

 

Úspěšné čtvrtfinále mělo i jednu nepříznivou dohru. Netýkala se přímo hry, ale vstupenek. 

Všechny deníky sdělovaly hněv fanoušků na společnost Sportturist, která prodávala zájezdy 

a vstupenky na ME. Fanoušci si stěžovali, že dali za vstupenku 2900 Kč a poté zjistili, že si jí 

mohli koupit přímo u stadionu za 35 liber (cca 1500 Kč). K celé záležitosti se vyjádřil předseda 

Českomoravského fotbalového svazu, František Chvalovský. Pokud se vše potvrdí, bude mít 

náš partner v závěrečném hodnocení velice těžkou pozici, protože jsme předem upozorňovali, 

aby k vstupenkám nebyla účtována žádná přirážka.166  

                                                
165 [NESG.], ZE ZAHRANIČNÍHO TISKU. Právo. Borgis, 25. 6. 1996, 6(148), s. 16. ISSN 1211-2119. 
166 [NESG.], "Přirážka" zdvihla emoce. Sport. Československý sport, 25. 6. 1996, 4(148), s. 16. ISSN 1210-

8383. 
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Se svojí odpovědí neotálel ani ředitel Sportturistu, Josef Pospíšil, jehož vyjádření nejobsáhleji 

přinesla MfD. Prohlášení pana Chvalovského je pro mě šokující. Na otázku, zda Chvalovský 

věděl, že lísky se budou prodávat s přirážkou, odpověděl samozřejmě. Zároveň ale připustil, že 

cena 2900 Kč už byla příliš. Jenže při riziku, že takovou vstupenku neprodám a nemohu ji vrátit, 

jsme přirážku udělat museli. Dále uváděl další důvody, proč je nutné přirážku k ceně dát, jako 

je distribuce a administrativa, k čemuž dodal. A jestli myslíte, že bych měl v takovém případě 

prodávat za tolik, za kolik jsem nakoupil, musel bych být idiot non plus ultra. Na poslední 

otázku, která se týkala cen lístků na další zápas, uvedl.  

 

Po tom humbuku kolem lístků na Portugalsko, když jsem pak nepřesvědčil novináře, televizi ani 

nikoho dalšího, jsem dal vstupenky do prodeje za pořizovací hodnotu. Tedy za čtyřicet, šedesát 

a sedmdesát liber, v přepočtu na koruny podle oficiálního kursu. Do úterního odpoledne se jich 

zatím prodalo dvanáct a se zbývajícími víc než sto padesáti bych si mohl vytapetovat 

kancelář.167 

 

Turnaj pokračoval a pozornost se rychle obrátila k semifinálovým utkáním, na která se chystala 

mužstva Anglie, Německa, Francie a České republiky. Trenér českého týmu musel řešit velké 

problémy v sestavě. Kvůli žlutým kartám a jedné červené bylo jasné, že pro zápas s Francií 

nemůže počítat s kvartetem Suchopárek, Kuka, Bejbl a Látal. Poslední jmenovaný přišel díky 

červené kartě ze čtvrtfinále i o případné finále. Nejvíce starostí dělala Uhrinovi náhrada za 

Suchopárka na postu stopera. Nejspíš to bude jeden z olomoucké dvojice Kotůlek – Rada168 

Trenér také přiznal, že si vzpomněl na Tomáše Řepku, jehož vyřadil, protože nemohl nastoupit 

do prvních dvou utkání ME. Na dotaz, zda ho to nemrzí, odvětil: Věřím těm hráčům, které jsem 

nominoval.169 

 

Trenér Francie takové problémy při skládání sestavy neměl. Jedinou absencí byl Karembeu, 

který nemohl hrát kvůli žlutým kartám v průběhu turnaje.  

 

                                                
167 NOVÁK, Jaromír. Ředitele Sportturistu výrok předsedy Chvalovského šokoval. Mladá fronta Dnes. MaFra, 

26. 6. 1996, 7(149), s. 22. ISSN 1210-1168. 
168 MACHO, Milan. Sestava proti Francii je zatím hádankou. Mladá fronta Dnes. MaFra, 25. 6. 1996, 7(148), s. 

24. ISSN 1210-1168. 
169 tamtéž 
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Je to handicap, ale ne až tak velký. Mám fotbalisty, kteří hrají pro kolektiv. Kdykoliv jsem udělal 

v sestavě změnu, objevil jsem novou kvalitu u nového hráče. V případě změny jde o výměnu 

osoby, ne změnu mentality, ducha mužstva. Cantonu a Ginolu jsem nevzal právě proto, že by 

mi soudržnost narušovali.170  

 

Tak komentoval trenér Francie Aimé Jacquet situaci ve svém týmu na tiskové konferenci, 

kterou čtenářům přinesl Ladislav Ježek z Práva. Na celé tiskové konferenci působil hodně 

sebevědomým dojmem. Na adresu českého týmu řekl to samé, co už zaznělo od mnoha expertů.  

 

Češi svým postupem šokovali ostatní účastníky šampionátu a fanoušky v celé Evropě. Hrají 

výborně, stále stejným systémem, defenzívu mají perfektně zvládnutou a některé jejich 

protiútoky vyvolávají explozi. Není to mužstvo snadno překonatelné, má velkou kvalitu 

a hodnotu.171  

 

Kapitán národního týmu Václav Němeček odhadoval v rozhovoru pro Sport přístup Francouzů, 

které díky svému působení v FC Toulouse dobře zná.  

 

Myslím, že nás nebudou podceňovat, ale ve Francii se počítá s tím, že jejich reprezentanti 

budou hrát ve Wembley o titul mistra Evropy. Má to také svou logiku, neboť tohle mužstvo 

sedmadvacet zápasů za sebou neprohrálo a nechtělo by skvělou sérii, která také svědčí o jeho 

kvalitě, přerušit zrovna v semifinále ME.172  

 

Pro Sport se rozpovídal i Pavel Nedvěd, který mluvil o taktice, medailím i své absenci ve 

čtvrtfinále.  

Co by mělo platit na francouzskou obranu, která – včetně brankáře Lamy – patří k nejlepším 

na celém šampionátu? 

Určitě se v ní nějaké okénko objeví, nejdůležitější však bude hned tu první nabídnutou nebo 

vypracovanou šanci využít jako v předcházejících zápasech s Itálií, Ruskem i Portugalskem. 

Potom se už mužstvo vždycky uklidní a hraje svou hru. 

                                                
170 JEŽEK, Ladislav. Náš soupeř není zvyklý inkasovat. Právo. Borgis, 26. 6. 1996, 6(149), s. 20. ISSN 1211-

2119. 
171 tamtéž 
172 [NESG.], Soupeř plný optimismu. Sport. Československý sport, 26. 6. 1996, 4(149), s. 15. ISSN 1210-8383. 
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Po postupu do semifinále se většina hráčů radovala i z toho, že si přiveze domů minimálně 

bronzovou medaili. Budou je však dostávat podle posledních zpráv pouze finalisté. Je to i pro 

Vás zklamání? 

Také jsem to už zaslechl a asi nejen já sám jsem z toho trochu zklamaný. Těšil jsem se, že si 

domů přivezu jako památku něco, co mi bude navždycky připomínat fantastický úspěch, jehož 

jsme na ME dosáhli.  

Nezbývá vám tedy nic jiného, než se dostat do finále! 

Když jsem se musel na čtvrtfinálový duel s Portugalskem jen dívat, říkal jsem Honzovi 

Suchopárkovi a Radkovi Bejblovi, ať na hřišti zařídí, abych si na šampionátu ještě zahrál. A oni 

mi to vrátili. Teď, když stejně jako já stojí za karty, je řada na mně, abych mákl i za ně. Je mi 

jasné, že si v Anglii chtějí zahrát i finále!173 

 

Před zápasem se také řešili fanoušci a to nejen z Francie a České republiky, mezi kterými se 

čekala velká početní převaha Francouzů, ale také nezaujatí domácí diváci. Utkání se totiž hrálo 

na Old Traffor, domácím stadionu Manchesteru United, za který hraje Erik Cantona, 

opomenutý ve francouzské nominaci.  

 

Neúčast Erika Cantony, miláčka fanoušků domácího Manchesteru United, v mužstvu Francie, 

kterého trenér Jacquet nepovolal, považují Angličané za urážku hráče. Nevoli dají Angličané 

najevo povzbuzováním Čechů. 174 To napsal britský deník Daily Telegraph, který odcitovala 

MfD.  

 

Francie byla velkým favoritem utkání, všechny sledované deníky přinesly vyjádření 

nejrůznějších expertů světového fotbalu. Panovala shoda, že český tým příjemně překvapil 

a šokoval, ale jeho cesta turnajem v semifinále skončí. Nutno dodat, globálně větší pozornost 

mělo druhé semifinále mezi Anglií a Německem. U tohoto utkání byly velice rozdílné i názory 

na to, kdo nakonec uspěje.  

 

Sport přinesl čtenářům i povzbuzení, které českým reprezentantům poslal prezident Václav 

Havel. Prezident zaslal do sídla českého týmu v Anglii telegram. Držíme Vám palce a všichni 

jsme s vámi. Dokonce si pan prezident v pokračování telegramu i zatipoval. Pokud s Francií 

                                                
173 Využít první okénko. Sport. Československý sport, 26. 6. 1996, 4(149), s. 15. ISSN 1210-8383. 
174 [šá, ČT1], Diváci mohou pomstít Cantonovu neúčast. Mladá fronta Dnes. MaFra, 26. 6. 1996, 7(149), s. 24. 

ISSN 1210-1168. 
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vypadneme, nebude to žádná tragédie, v opačném případě se podle mého odhadu utkáme ve 

finále s Německem.175  

 

A jdeme do finále!!! Po dramatu jsme ve finále! Fotbalisté rozehráli penaltovou symfonii. To 

jsou titulní strany všech sledovaných deníků ve čtvrtek 27. června. Česká reprezentace po 

penaltovém rozstřelu porazila Francii 1:0.  

 

Všechny články věnované tomuto utkání byly pochopitelně podobné. MfD vydala na titulní 

straně článek s podtitulem. Uhrinův tým dokázal neuvěřitelné: Je ve finále Euro ´96. 

Život v celé zemi se včera zastavil, když Miroslav Kadlec proměnil penaltu na konci 

neuvěřitelného dramatu v semifinále mistrovství Evropy v kopané, jež poslala český tým do 

finále celého turnaje.  

 

Uhrinův fotbalový tým, podceňovaný zpočátku fanoušky i sázkovými kancelářemi, bude hrát 

v neděli o titul evropských šampionů a už nyní dosáhl úspěchu, který lze označit za historický.  

Po skvělém výkonu, kdy nebylo znát, že v sestavě chybějí čtyři opory týmu, sehrál 

s favorizovaným soupeřem z Francie vyrovnanou partii, která i po prodloužení skončila bez 

branek. V penaltovém dramatu s fantastickým koncem vyhrál 6:5.176 

 

Vítězství ve čtvrtfinále zapříčinilo velké společenské nadšení, postup do finále přes Francii 

odstartoval davové šílenství. Fotbalisté se stali největšími hrdiny celého národa a jejich příběh 

upozadil veškeré dění ve společnosti. Všechny sledované deníky popisovaly oslavy po celé 

republice, především v Praze, kde tisíce lidí zaplavily Václavské náměstí nebo později večer 

nádvoří Pražského hradu. Na veřejných prostranstvích se neustále ozývaly pokřiky „hoši, 

děkujeme“ nebo vyvolávání hráčů reprezentačního výběru. Pozitivní bylo, že se celé oslavy 

obešly bez výtržností, které, především díky nadměrnému užívání alkoholu často i takovéto 

oslavy doprovázejí. Právo odcitovalo zprávu od ČTK, která uvedla, že podle záchranné služby 

bylo potřeba ošetřit jen jeden úraz hlavy.  

 

                                                
175 [NESG.], FANDÍ I PAN PREZIDENT. Sport. Československý sport, 26. 6. 1996, 4(149), s. 16. ISSN 1210-

8383. 
176 [spo], Fotbalisté rozehráli penaltovou symfonii. Mladá fronta Dnes. MaFra, 27. 6. 1996, 7(150), s. 1. ISSN 

1210-1168. 
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Gratulace létaly do Anglie ze všech stran. Například premiér Václav Klaus poslal telegram. 

Bylo to fantastické, slovo gratulujeme se mi zdá slabé.177 Na dorazy Práva sdělil svou 

domněnku, že koaliční jednání budou teď o něco snazší a přání, aby fotbal alespoň na chvilku 

upozadil politiku. K samotnému zápasu řekl: Tento zápas mužstvo zahrálo nesmírně nečesky – 

to znamená suverénně a sebevědomě… Nejvíc jsem se bál, že udělá Poborský při desítce zase 

padáček.178  

 

Všechny deníky přenášely čtenářům reakce veřejně známých osob. Pro Sport se dokonce 

vyjádřil jeden z nejlepších fotbalistů české, potažmo československé historie, Josef Bican. 

Postup považuji za obrovskou senzaci, všichni hráči mě mile překvapili. Hlavně mě udivil jejich 

klid, neviděl jsem na nich ani v rozhodujících momentech žádnou trému. 179 

 

Nejvíc prostoru v tisku pochopitelně dostávali samotní aktéři. 

Ladislav Ježek, který byl hlavním redaktorem Práva přímo 

v Anglii, přinesl rozhovor s trenérem Uhrinem i brankářem 

Koubou.  

Nebyl to moc pohledný fotbal, hodně se taktizovalo, obě 

mužstva hrála ze zabezpečené obrany. Třebaže jsme nehráli 

zdaleka kompletní, hráči zápas zvládli a dostali jsme se do 

finále.180 Pověděl s oddychem trenér Uhrin. Na dotaz, jak se 

cítil před penaltami a zda určil předem šestého exekutora, 

odpověděl: Věřil jsem, že naši hráči penalty dají. Vždyť 

většina z nich je kope i v klubech… Ano, šestým byl Kadlec 

a sedmý Novotný. Musím přiznat, že hráči toho měli po 120 

minutách dost a příliš se jim na penalty nechtělo.181  

 

 

 

                                                
177 [de, zaj], Klaus: Gratulujeme, se mi zdá slabé. Právo. Borgis, 27. 6. 1996, 6(150), s. 15. ISSN 1211-2119. 
178 tamtéž 
179 [ČS], Žádní malí "Čížkové." Sport. Československý sport, 27. 6. 1996, 4(150), s. 15. ISSN 1210-8383. 
180 JEŽEK, Ladislav. Dokázali jsme, že jsme penaltovou velmocí, řekl spokojený trenér Uhrin. Právo. Borgis, 

27. 6. 1996, 6(150), s. 16. ISSN 1211-2119. 
181 Tamtéž 

Petr Kouba a Pavel Nedvěd po postupu 

do finále. Vlastní foto, zdroj: (Sport, 26. 
června 1996, s. 3) 
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Brankář Kouba komentoval své pocity před penaltovým rozstřelem. Ani jsem snad nervózní 

nebyl. Určitě hůř na tom byl Francouz Pedros, který šel na šestou penaltu. A také Míra Kadlec, 

když si stavěl míč na tu, která měla pečetit postup.182 Redaktor v rozhovoru poznamenal, že si 

na dvě penalty brankář sáhl. V úterý jsem si sedl s asistentem Ličkou, který měl soupeře 

perfektně přečteného, a rozebrali jsme si, kam je kdo střílí. Vyplatilo se to, na každou jsem 

vlastně reagoval správným směrem. Na dvě jsem si sáhl, jedna mi podjela pod tělem, ale 

nakonec to vyšlo.183  

 

I po semifinálovém utkání bylo celosvětově probíráno téma francouzského útočníka Cantony. 

Sport odcitoval některé zahraniční články, které se tomuto tématu věnovaly. Tým, který si 

myslel, že to bez Cantony dokáže, odešel s ostudou z hřiště, kde král Erik vládne.184 To napsal 

britský deník DAILY STAR. Je symbolické, že na holý zadek jsme dostali na Old Trafford 

v Manchesteru, kde kraluje Cantona. Cantona, kterého Jacquet vyhodil, aby svou kontroverzní 

osobností nenarušil ‚soudržnost týmu‘.185 Tak komentoval zklamaný deník vyřazené Francie 

FRANCE-SOIR.  

 

První i poslední zápas proti stejnému soupeři, to se často nestává. 9. června hráli Češi s Němci 

vzájemné utkání, kterým pro ně turnaj začal, o dva týdny později bylo jasné, že spolu i turnaj 

30. června v boji o titul ve slavném Wembley uzavřou.  

 

                                                
182 JEŽEK, Ladislav. Kouba při rozstřelu nervózní nebyl. Právo. Borgis, 27. 6. 1996, 6(150), s. 16. ISSN 1211-

2119. 
183 Tamtéž 
184 [NESG.], Sbírka náhradních dílů?. Sport. Československý sport, 28. 6. 1996, 4(151), s. 8. ISSN 1210-8383. 
185 [NESG.], Jacquet “Dobrodružství skončilo“.  Sport. Československý sport, 28. 6. 1996, 4(151), s. 8. ISSN 

1210-8383. 
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Vlastní foto, zdroj: titulní strana MfD, 27. června 1996) 

Problémy, které musel řešit trenér Uhrin se sestavou před semifinále, tedy zraněné 

a vykartované hráče, řešil německý trenér Vogts před finálovým zápasem. Problém mu nastal 

téměř u poloviny týmu. Dva hráči měli jistotu, že si kvůli kartám z předchozích zápasů 

nezahrají a dalších šest hráčů mělo větší zdravotní komplikace. Německý tým dokonce poslal 

na vedení turnaje žádost, aby byl vykartovaným hráčům trest odpuštěn. Proti této žádosti 

logicky protestovala česká výprava. Vedení turnaje této žádosti nevyhovělo, ale dalo povolení 

nominovat další dva hráče, které dostalo i mužstvo České republiky.186 Toto rozhodnutí 

vzbudilo vlnu emocí, MfD přinesla nejrůznější vyjádření. Například vedoucí výpravy českého 

týmu, Jaroslav Vacek, rozhodnutí kritizoval. Jsou přece fotbalovým gigantem a měli by se umět 

vyrovnat s podmínkami, které jim tak dlouhý turnaj připraví. Obránce Miroslav Kadlec jen 

prohodil. To je hrůza, co s námi dělají. Zvláštní rozhodnutí, které mělo pomoci soupeři, se 

nesetkalo s nadšením ani u Němců. Například Horst Wittmann, zástupce hlavního sponzora, 

firmy Puma, komentoval hodně rozhořčeně. Je to svinstvo a jako Němec se stydím.187 

 

                                                
186 [NESG.], Aspoň čtyři ze sexteta. Sport. Československý sport, 29. 6. 1996, 4(152), s. 16. ISSN 1210-8383. 
187 [ČT1], Rozhodnutí UEFA vzbudilo údiv a rozhořčení. Mladá fronta Dnes. MaFra, 29. 6. 1996n, 7(152), s. 24. 

ISSN 1210-1168. 
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Na poslední tiskové konferenci před zápasem komentoval situaci v německém týmu i trenér 

Uhrin. Němci mají výborné lékaře, z těch hráčů, kteří nemají nastoupit, někdo určitě hrát bude. 

Například Klinsmann.188 Jediným velkým problémem u českého týmu, bylo zranění brankáře 

Kouby, kterému se objevily bolesti třísla a nemohl ani trénovat. Lékař MUDr. Krejčí, který 

ihned zahájil intenzivní léčbu, informoval, že by měl být Kouba do zápasu v pořádku.  

 

Problémy v německém týmu zapříčily i ochabnutí optimismu německého tisku. Všechny 

sledované deníky citovaly německé listy, které ihned po semifinále děkovaly za postup České 

republiky, protože nikdo nepochyboval o tom, že to bude znamenat německý titul. S blížícím 

se zápasem ale začala rétorika německého tisku obracet a nadšení tlumit. Mělo to dva důvody. 

Tím prvním byly velké problémy se sestavou německého týmu. Druhým byla skutečnost, že 

česká reprezentace už daleko předčila všechna svá očekávání a mohla tak jít do finále ve větší 

pohodě.  

 

Všechny sledované deníky také přinesly informace o možných zájezdech na finálový zápas. Na 

finále chtělo fanoušky dopravit více cestovních kanceláří. Cena zájezdu letecky se měla 

pohybovat mezi 14 000 až 15 000 Kč. Autobusová okolo 8 000 Kč. Vstupenky měla dostat 

především společnost Sportturist, která měla uzavřenou spolupráci s fotbalovým svazem. To 

vedlo k tomu, že u zájezdů byla většinou cena + cena vstupenky, kterou určí Sportturist. Čeští 

fanoušci vzali cestovní kanceláře útokem. Každý otevřený zájezd byl během pár hodin 

vyprodaný a cestovní kanceláře neustále sháněly nejen vstupenky, ale také možnosti 

dopravy.189  

 

Ani fanoušci, kteří se nemohli z jakéhokoliv důvodu dostat přímo na stadion, nemuseli zoufat. 

Na mnoha místech se chystala promítání na velkoplošných obrazovkách. Právo například 

upozorňovalo na společné sledování na pražském Staroměstském náměstí, nebo na zimním 

stadionu v Teplicích.190  

 

Sledované deníky se pochopitelně snažily přinést co nejvíc postřehů a pocitů samotných hráčů 

českého týmu. Například MfD vyzpovídala hráče přímo v Prestonu, kde panovala shoda na 

tom, že si hráči přáli hrát ve finále proti Anglii, ale že se Německa nebojí. Už víme, jak na to. 

                                                
188 [NESG.], ČEŠI, DO TOHO!!! Sport. Československý sport, 29. 6. 1996, 4(152), s. 16. ISSN 1210-8383. 
189 [vap, ČTK], Nápor na cestovky. Právo. Borgis, 29. 6. 1996, 6(152), s. 20. ISSN 1211-2119. 
190 [NESG.], Finále na obřích obrazovkách. Právo. Borgis, 28. 6. 1996, 6(151), s. 20. ISSN 1211-2119. 
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Bude to úplně jiný zápas. Nebudou to mít tak jednoduché. Tak se nechal slyšet Pavel Nedvěd. 

Přitakal mu Karel Rada. Dvakrát v jedné soutěži se těžko vyhrává. Oba své spoluhráče doplnil 

i brankář Petr Kouba. Všichni to tak cítíme, rádi bychom Němcům porážku vrátili. Každopádně 

chceme hrát lepší fotbal než v prvním zápase.191  

 

Velkým tématem bylo, že se na tribuně při finálovém utkání měla objevit i britská královna 

Alžběta II., která navštívila fotbalový zápas naposledy před třiceti lety, kdy byla přítomna na 

finále mistrovství světa mezi Anglií a Německem. Její přítomnost na finále komentoval 

i předseda fotbalového svazu, František Chvalovský. Při nedávné návštěvě Prahy si získala 

statisíce Čechů, my nyní máme možnost získat její srdce ve prospěch naší země.192 

                                                
191 [cho], Fotbalisté chtěli Anglii, ale Německa se už nebojí. Mladá fronta Dnes. MaFra, 28. 6. 1996, 7(151), s. 

24. ISSN 1210-1168. 
192 [NESG.], Získáme srdce královny? Sport. Československý sport, 29. 6. 1996, 4(152), s. 16. ISSN 1210-8383. 
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Vlastní foto, zdroj: (Sport, titulní strana, 29. června 1996) 
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OD TEMŽE ZAVÁL STŘÍBRNÝ VÍTR193tak vypadal nadpis na titulní straně Sportu po 

prohraném finále ME. Po velkém boji jsme prohráli, ale nezklamali194, psalo na titulní straně 

Právo. Fotbalisté zůstali krůček od titulu mistrů Evropy195, psala MfD.  

 

Fotbaloví reprezentanti byli sedmnáct minut od zisku titulu mistra Evropy. Ve finálovém utkání 

s Německem vedli od 59. minuty 1:0 brankou Bergra z penalty, avšak v 74. minutě Bierhoff 

vyrovnal a stejný hráč dal rozhodující „zlatý gól“ v 5. minutě prodloužení. Fantastické tažení 

na mistrovství Evropy tak národní tým završil skvělým bojem ve finále a získal stříbrnou 

medaili, kterou hráčům předala britská královna Alžběta II. 196Tak komentoval finálový zápas 

na titulní straně MfD zpravodaj Milan Macho.  

 

Všichni hráči byli oslovováni sledovanými deníky, které chtěly jejich bezprostřední reakce, 

poskytnou svým čtenářům. Například Sport přinesl reakce Radka Bejbla, Partrika Bergera 

a Pavla Kuky. Oslovení hráči měli pocity pochopitelně hodně podobné, například druhý 

jmenovaný komentoval nešťastný konec. 

 

V první chvíli po utkání jsem brečel, protože mi připadalo hrozně nespravedlivé, že jsme 

prohráli tak krutě, když Němci vyrovnali po jediné pořádné šanci a v prodloužení dali branku 

po podivné situaci s pomezním rozhodčím. Škoda, ale věřte, že i tak jsme hrozně šťastní.197 

 

Po utkání se pochopitelně vyjadřoval i trenér Uhrin, který byl často dotazován na to, jestli je 

výsledek zápasu spravedlivý, vzhledem k pravděpodobnému ofsajdu protihráče, který byl 

pomezním sudím signalizován. Odpovídal všem stejně. Těžko mohu teď bezprostředně říct, 

jestli ano, nebo ne. Ale vím určitě, že utkání bylo důstojným vyvrcholením mistrovství Evropy.198  

 

I přesto, že Německo vyhrálo „zlatým gólem“, tak německý trenér Vogts zůstal velkým 

odpůrcem tohoto pravidla, které podle něj není úplně spravedlivé a nutí týmy k hodně obranné 

hře. Trenér Uhrin po zápase sdělil opačný názor, že se mu myšlenka „zlatého gólu“ líbí, i když 

                                                
193 [NESG.], OD TEMŽE ZAVÁL STŘÍBRNÝ VÍTR. Sport. Československý sport, 1. 7. 1996, 4(153), s. 1. 

ISSN 1210-8383. 
194 JEŽEK, Ladislav. Po velkém boji jsme prohráli, ale nezklamali. Právo. Borgis, 1. 7. 1996., 6(153), s. 1. ISSN 

1211-2119. 
195 MACHO, Milan. Fotbalisté zůstali krůček od titulu mistrů Evropy. Mladá fronta Dnes. MaFra, 1. 7. 

1996, 7(153), s. 1. ISSN 1210-1168. 
196 Tamtéž 
197 [NESG.], Berger neskrýval slzy. Sport. Československý sport, 1. 7. 1996, 4(153), s. 9. ISSN 1210-8383. 
198 [NESG.], Smrt nastala po ofsajdu? Sport. Československý sport, 1. 7. 1996, 4(153), s. 9. ISSN 1210-8383. 
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na ní v tomto zápase jeho tým doplatil. Tyto názory, které zazněly na tiskové konferenci po 

finálovém zápase, přinesly všechny deníky.  

 

V týmu Německa panovala velká euforie, sledované deníky citovaly jejich nadšení. Jedním 

z největších hrdinů celého Německa se stal Oliver Bierhoff, který na turnaji skoro vůbec nehrál, 

ale ve finále vstřelil oba německé góly. Nálada je prostě fantastická. Jsme mistry Evropy, trenér 

všechno dobře zařídil. Pochopitelně bych býval raději hrál častěji, jenže právě tím mě Berti 

Vogts pořádně naštval a nažhavil právě pro dnešní večer.199 Tak citoval Bierhoffa Sport. 

 

Výkon české reprezentace ve finále byl chválen všemi odborníky, většina z nich označila finále 

za nejlepší zápas turnaje. Ve druhém poločase to bylo nejlepší utkání vůbec, jaké jsem na 

šampionátu viděl. Tak hodnotil finále Karel Brückner pro MfD. Ve stejném článku přiznal 

Vlastimil Petržela, že se v něm mísí pocity hrdosti i smutku. Věřil jsem, že za stavu 1:0 přidáme 

druhý gól a rozhodneme, bohužel jsme inkasovali. Jsem moc smutný, vítězství bylo blízko.200  

 

Druhé Wembley bylo v centru Prahy. To byl nadpis na titulní straně MfD, který se věnoval 

tématu, o kterém psaly všechny sledované deníky. Na Staroměstském náměstí se sešly tisíce 

lidí, které společně fandily českému týmu, při sledování velkoplošných obrazovek. Chtěl jsem 

to prožít na vlastní oči, ale neměl jsem dost peněz na letenku. Tak jsem přijel s kamarády do 

Prahy, protože jsem věřil, že na Staroměstském náměstí to bude podobné jako ve Wembley. To 

sdělil MfD jeden z fanoušků, celý zahalený v české vlajce. Společné sledování finále si 

nenechal ujít ani premiér Václav Klaus. Instinkt mi říkal, abych zůstal. Atmosféra tu byla určitě 

stokrát lepší než ve Wembley. Tak komentoval, proč neodcestoval přímo do Anglie.201  

 

Celé společné sledování se bohužel neodehrálo bez nejrůznějších incidentů. Po skončení utkání 

agresivní část diváků rozbila několik výloh a demolovala zaparkované automobily, když šla 

směrem na Václavské náměstí. Rozhořčení a podnapilí mladíci dokonce napadli německého 

turistu a nejrůznější bitky se odehrály i v barech. Máme hodně práce, bylo i několik zraněných, 

                                                
199 [NESG.], NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN. Sport. Československý sport, 1. 7. 1996n, 4(153), s. 9. ISSN 1210-8383. 
200 [cho], Byl to opravdu velký výkon, blahopřejí hráčům odborníci. Mladá fronta Dnes. MaFra, 1. 7. 

1996, 7(153), s. II. ISSN 1210-1168. 
201 GROHOVÁ, Johana a Kateřina KRATOCHVÍLOVÁ. Druhé Wembley bylo v centru Prahy. Mladá fronta 

Dnes. MaFra, 1. 7. 1996, 7(153), s. II. ISSN 1210-1168. 
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sdělil policista, který byl u zásahů.202 Nutno dodat, že drtivá většina přítomných se žádných 

výtržností neúčastnila a vesele slavila krásné druhé místo svých fotbalistů.  

 

Finále mělo v jedné rodině i opravdu tragický konec. Muž z Prahy neunesl sledování finále 

a zemřel před televizí. Byla to okamžitá zástava srdce. Informovala pracovnice záchranné 

služby a dodala, že obdobných problémů se v průběhu zápasu řešilo několik, ale tento případ 

byl jediný, kdy pacient svůj boj nezvládl.203 

 

Čeští reprezentanti dosáhli na ME obrovského úspěchu, který se nesmazatelně zapsal do dějin 

tuzemského sportu. Celý výsledek byl o to působivější, že ho bylo dosaženo jen pár let po 

rozdělení Československa, což mělo pozdější reprezentace samostatných Čechů a Slováků 

značně oslabit. Den po utkání, v pravé poledne, odletělo z londýnského letiště letadlo, které 

přivezlo sportovní hrdiny zpět do vlasti. 

                                                
202 GROHOVÁ, Johana a Kateřina KRATOCHVÍLOVÁ. Druhé Wembley bylo v centru Prahy. Mladá fronta 

Dnes. MaFra, 1. 7. 1996., 7(153), s. II. ISSN 1210-1168. 
203 [gro, nak], Příznivec zemřel u přímého přenosu. Mladá fronta Dnes. MaFra, 1. 7. 1996, 7(153), s. I. ISSN 

1210-1168. 
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Vlastní foto, zdroj: (Sport, titulní strana, 2. července 1996) 
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Graf 7 [do statistik nejsou započítány články ze speciálních příloh] 

 

Poměr delších a kratších článků 

 

Graf 8 [do statistik nejsou započítány články ze speciálních příloh] 
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Graf 9 [do statistik nejsou započítány fotky ze speciálních příloh] 

Grafy č. 7 a 8 ukazují, jak masivní byla pozornost tisku při poslední fázi ME. Právo vydalo 

v období vyřazovací části turnaje nejméně článků ze všech sledovaných deníků. I přesto činil 

jeho denní průměr více než 17 článků. Sport, který poskytl čtenářům informací opět nejvíc, se 

dostal na průměr necelých 24 článků denně. I fotografického doprovodu bylo opravdu hodně 

(viz graf č. 9). MfD a Právo se blížily průměru 6 fotografií denně, Sport dokonce přesáhl hranici 

10 fotografií denně.  

 

Žádné podstatné změny v poskytování zpráv z Anglie se nekonaly, Sport přinášel informací 

nejvíce a Právo s MfD, se stejně jako v předešlých obdobích věnovaly turnaji hodně podobně.  

 

5.4  Po skončení ME (2. července – 9. července 1996) 
 

 

Přivítání v Praze bylo velkolepé. První fanoušci vyhlíželi „stříbrné hochy“ již na letišti, kde je 

zarazilo jen zpoždění letu, které ale nikoho od možnosti přivítat vzácné cestující neodradilo. Po 

přistání se fotbalisté přemístili do autobusu. Následovala cesta na Staroměstské náměstí, kde na 

ně čekalo více než třicet tisíc fanoušků. O celé události informovala všechna média, včetně 

sledovaných deníků, které přílet fotbalistů připomínaly na titulních stranách. Sport věnoval 

oslavám v Praze celou titulní stranu včetně fotografií radujících se fotbalistů i fanoušků 
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s nadpisem SLÁVA PORAŽENÝM, ČEST VÍTĚZŮM.204 Čekání na Staroměstském náměstí si 

fanoušci krátili zpíváním a voláním pokřiků, kterými už před příjezdem očekávaného autobusu 

vzdávali hráčům hold. O atmosféru se na pódiu staral herec Martin Dejdar, který se zhostil role 

moderátora české cesty autobusem z letiště a podával davu informace o jejich poloze. Každé 

jeho upozornění na blížící se „stříbrné české lvy“ jak je herec pojmenoval, rozpoutalo obrovské 

nadšení.  

 

V 17 hodin se fanoušci dočkali. Jejich hlasivky začaly naplno pracovat, v rukou se míhaly české 

vlajky jako obilné klasy rozhýbané větrem. Nad náměstím se vznášel nadšený pokřik „Češi, 

Češi“. Hráči vystoupili z autobusu v modrých sakách a se stříbrnými medailemi na krku. Po 

jednom stoupali na pódium a fanoušci vyvolávali jméno každého z nich. Řada fotbalových 

hrdinů se vzápětí rozpohybovala jako klávesy piana, když se z hrdel příznivců (rovněž zvesela 

poskakujícího) ozvalo řičení: „Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop“. 205 Tak čtenářům 

popisoval dění Jan Klain ze Sportu.  

 

Na pódiu si vzali slovo i někteří hráči. Až tady jsme si uvědomili, co náš postup do finále 

znamená. Pronesl při velkolepém uvítání kapitán Václav Němeček. Krásná scéna se odehrála 

při řeči Pavla Kuky, který do mikrofonu řekl: Je nám moc líto, že jsme naše tažení nezakončili 

ziskem titulu. Na jeho slova reagoval dav hromadným „NEVADÍ“. Kuka dodal, že hráči jsou 

vicemistři, ale fanoušci jsou mistři. Na závěr velkého veselí si hráči společně s fanoušky 

zazpívali státní hymnu. Oslava se poté přesunula na zahradní party, které se účastnily špičky 

společnosti, významní politici a největší sponzoři národního týmu.206  

 

Ani v následujících pár dnech sledované deníky nepřestaly přinášet informace, které měly něco 

společného s ME nebo s hráči národního týmu. Každý den přinesly deníky rozhovory s hráči, 

funkcionáři, trenéry nebo nejrůznějšími osobnostmi. Panovala logická shoda, že finále bylo asi 

nejlepším zápasem turnaje, Češi v něm podali skvělý výkon a výsledek byl objektivně celkem 

krutý.  

 

Neustále se řešil problém se vstupenkami na semifinále a finále. Českomoravský fotbalový svaz 

a cestovní kanceláře se neustále přely, kdo způsobil, že bylo pro české fanoušky tak málo 

                                                
204 KOLÁŘ, Vladimír a Václav TICHÝ. SLÁVA PORAŽENÝM, ČEST VÍTĚZŮM. Sport. Československý 

sport, 2. 7. 1996, 4(154), s. 1. ISSN 1210-8383.  
205 KLEIN, Jan a Pavel PROCHÁZKA. Pomník v záplavě nadšení. Sport. Československý sport, 2. 7. 

1996, 4(154), s. 16. ISSN 1210-8383. 
206 tamtéž 
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vstupenek. Obě strany sporu vytýkaly té druhé, že na sebe nevzala odpovědnost a podnikatelské 

riziko tím, že by bylo dopředu nakoupeno větší množství vstupenek. Ať byla chyba na jakékoliv 

straně, určitě lze konstatovat, že byla velká a nešťastná.  

 

Jak už to v dnešní době známe, tématem se staly i honoráře hráčů za účast a úspěch na turnaji. 

Informace ohledně finančních odměn hráčů i fotbalovému svazu přinášely také všechny 

sledované deníky. Vědělo se, že již podle dohody uzavřené před turnajem, dostane každý hráč 

v přepočtu 1,8 milionu korun. Ti, kteří odehráli všechny zápasy a nejdůležitější hráči, si mohli 

přijít celkově na 2,8 milionu. Nikomu z týmu ani svazu se ale o penězích mluvit nechtělo. 

Záložník Václav Němeček se vyjádřil pro MfD. Těžko o tom asi někoho přesvědčím, ale pocit, 

že jsme vicemistři Evropy, se nedá penězi vyrovnat.207 Jinak se hráči k penězům opravdu 

nevyjádřili, jako důvod uváděli to, že nechtějí poslouchat, jak si žijí na velké noze a kolik byl 

jejich průměrný plat za hodinu hry. Situaci shrnul pro MfD předseda svazu Chvalovský. Jde 

o interní věc a zveřejňovat jí nebudu. Kdo si dnes poctivě vydělá služné peníze, tak je pomalu 

v nebezpečí života.208  

 

Asi největším tématem se postupně staly případné přestupy českých reprezentantů. 

O odchodech největších hvězd české reprezentace se mluvilo již před ME nebo v jeho průběhu. 

Po turnaji se tyto odhady a prognózy dostaly víc do popředí. Nejvíc měli odchody pocítit 

mužstva z hlavního města, tedy Sparta a Slavia. Slavia už před turnajem přišla o Suchopárka 

a Šmicera, kteří podepsali smlouvy ve Francii. Po turnaji se bála o Radka Bejbla a asi největší 

českou hvězdu turnaje, Karla Poborského. Z kádru Sparty byl velký zájem o Petra Koubu, Pavla 

Nedvěda a Michala Horňáka.  

 

Nejrychleji měl jasno brankář Kouba. Už 3. července informoval Sport o dohodě se španělským 

klubem Deportivo la Coruňa. Pro Sport Kouba uvedl, že se s klubem domluvil na čtyřleté 

smlouvě a že se do Španělska těší. Dohodu s tímto klubem odůvodnil i tím, že s ním jeho 

zástupci jednali již před ME a tím pádem nebyl jejich zájem výsledkem turnaje ovlivněn.209  

 

                                                
207 [šve], Na nejlepší z Anglie čekají miliony. Mladá fronta Dnes. MaFra, 3. 7. 1996, 7(155), s. 1. ISSN 1210-

1168. 
208 tamtéž 
209 [tý], Upsal se do La Coruni. Sport. Československý sport, 3. 7. 1996, 4(155), s. 16. ISSN 1210-8383. 
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Nejzajímavější byla situace spojená s fotbalovou budoucností Poborského a Nedvěda. O osudu 

ani jednoho z nich ve sledovaném období rozhodnuto nebylo. Všechny sledované deníky 

přinášely nejnovější informace. O Poborského byl obrovský zájem v Anglii, kde se o jeho 

služby hlásili giganti, Manchester United a Liverpool FC. Nedvěd byl dlouho na cestě do 

nizozemského PSV Eindhoven, ale do boje o jeho služby se přihlásilo i italské Lazio Řím.  

 

 

Graf 10 [do statistik nejsou započítány články ze speciálních příloh] 

 

Poměr delších a kratších článků 

 
Graf 11 [do statistik nejsou započítány články ze speciálních příloh] 

 

 

V nejbližších dnech po skončení ME se sledované deníky neustále turnaji věnovaly (viz grafy 

č. 10 a 11). Řešily se zpětně nejdůležitější a nejzajímavější události turnaje, nebo oslavy s hráči 

po příletu do vlasti. Poslední období je časově velice krátké a dá se říct, že informovanost 

35

30

29

Počet článků v období po ME

Sport MfD Právo

26

9

Sport

delší kratší

25

5

MfD 

delší kratší

23

6

Právo

delší kratší



75 

o turnaji jakoby utnula pauza vydávání periodik, kterou zapříčinily svátky 5. a 6. července 

a neděle 7. července. Po této třídenní pauze už se nějaká informace přímo k ME objevila jen 

výjimečně.  

 

 
Graf 12 [do statistik nejsou započítány fotky ze speciálních příloh] 

 

 

V grafu č. 12 je vidět zastoupení fotografií ve sledovaných denících. Po turnaji měli čtenáři 

možnost vidět v novinách především fotografie po příletu hráčů z Anglie a jejich oslav nejen 

na Staroměstském náměstí.  

 

6. Fotbalisté jako celebrity  
 
Stát se díky fotbalu celebritou bylo v roce 1996 určitě těžší, než v současnosti. V dnešní době 

nejrůznějších technologických a multimediálních zařízení,  je v podstatě snadné dostat se do 

silného povědomí veřejnosti. Nezřídka není tato popularita zapříčiněna fotbalovými úspěchy, 

ale dobrou prací nejrůznějších PR pracovníků a poradců.  

 

V roce 1996, kdy se konalo ME, bylo zapotřebí mnohem víc i přesto, že některé skutečnosti 

fotbalisté ani jiní sportovci moc neovlivní. Rozhodujícími faktory jsou popularita a sledovanost 

určitého sportu, potažmo také fakt, o jak velkou sportovní událost se jedná. V obou ohledech 

měli hráči nejlepší možné předpoklady pro to, stát se opravdovými celebritami národa. Fotbal 

byl, je a bude jedním z nejpopulárnějších sportů v České republice. Navíc mistrovství Evropy 
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je spolu s mistrovstvím světa, největší fotbalovou akcí, která se koná jen jednou za čtyři roky. 

Musíme si přiznat, že kdyby tým trenéra Uhrina takto úspěšně reprezentoval Českou republiku 

například v malém fotbale, tak by to v českých médiích nikoho moc nezajímalo. Tím by se ani 

z hráčů nemohli stát celebrity, protože jsou to právě média, která jsou katalyzátorem oslavování 

úspěšných jednotlivců.  

 

Pro české reprezentanty byl úspěchem již samotný postup na šampionát. Pozornost vzbuzovalo 

i místo konání v opěvované kolébce fotbalu, Anglii. Bylo tedy jasné, že v mediálním prostředí 

dostane celý turnaj a především česká výprava obrovské množství prostoru, již od začátku 

turnaje. I ze samotné práce jasně vyplývá, jak se postupnou cestou českých reprezentantů 

turnajem neustále navyšoval prostor, který tisk události věnoval. O tom, jak obrovský přesah 

z fotbalových trávníků turnaj přinesl, svědčily nejvíce periodika Právo a MfD. Jedná se totiž 

o obecné deníky, ve kterých je sportu většinou věnován prostor na zadní straně nebo 

dvoustraně. Od posledního zápasu ve skupině, kdy si tým zajistil postup do play off, dávaly 

tyto dva deníky ME speciální prostor navíc a často byly informace o turnaji posunuty do popředí 

celých novin, na jedny z prvních stran, včetně těch titulních. V deníku Sport zašla situace tak 

daleko, že během turnaje musel navýšit náklad svého tisku.  

 

Zájem o české reprezentanty byl obrovský, zejména o ty nejdůležitější hráče. Proto také 

docházelo k událostem, které v roce 1996 nebyly opravdu časté. Novináři začali vyhledávat 

rodinné příslušníky hráčů a zjišťovat u nich jejich pohled na turnaj. Zejména mezi 

semifinálovým a finálovým zápasem se objevovaly výroky rodin hráčů o tom, jak na turnaj 

koukají a fandí.   

 

Nejvíce pocítil nově získanou popularitu Vladimír Šmicer, který se v době šampionátu ženil, 

a jeho rodina. Díky připravované svatbě se jim dostávalo neobvykle mnoho pozornosti. Z čistě 

soukromé záležitosti, která by jinak mnoho vzruchu určitě nevzbuzovala, se stala veřejná 

událost. Během turnaje o okolnostech svatby informovaly všechny sledované deníky. 

Paradoxně nejméně informací se objevilo na stránkách Sportu. Právo a MfD přinášely 

i rozhovory s nastávající manželkou Pavlínou, nebo jejím otcem, bývalým fotbalistou 

Ladislavem Vízkem. Téma Šmicerovy svatby se v těchto denících dostávalo i na titulní strany.  

 

Termín svatby byl dvakrát posunut, ale ani to nakonec nestačilo. Nečekané situace, kdy se 

klíčový hráč týmu potřeboval přepravit rychle z dějiště turnaje a zpět, se stala příležitost pro 
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média, která získala atraktivní obsah, i pro jiné subjekty k vlastnímu zviditelnění. Ukázkou 

může být makléřská společnost Iceberg, která hráči zaplatila let do Prahy i zpět do Anglie. Na 

tuto skutečnost Šmicer vzpomíná i ve své knize. Tenkrát mi letadlo zaplatila nějaká makléřská 

firma, protože se chtěli zviditelnit na trhu.210 

 

Samotná svatba se stala veřejnou společenskou událostí, o jejímž průběhu psaly všechny 

sledované deníky. U Staroměstské radnice, kde obřad probíhal, se tísnily tisíce fanoušků. Mezi 

nimi i Ivo Urban, redaktor Práva, které pak vydalo jeho článek.  

 

Byla to slavná svatba. Před Staroměstskou radnicí se tísnila včera hlava na hlavě, a když ženich 

Vladimír Šmicer v černém, bezvadně padnoucím smokingu vystoupil z auta, hned se ho 

zmocnily štáby nejen našich televizí, ale i německé ARD… Sotva se novomanželé, stále 

obklopeni kameramany televize, objevili ve dveřích Staroměstské radnice, propukl dav na 

náměstí v jásot a potlesk a svatebčanům dalo hodně práce, aby se probojovali ke svým autům.211  

 

Vladimír Šmicer se ve své autorizované zpovědi o tématu popularity a vlivu médií na sportovce 

rozpovídal.Na otázku, jestli zažil šok z popularity, odpovídal, že to pociťoval hned, když začal 

hrát za A tým Slávie. I když se to nedalo srovnat s tím, co ho čekalo. A potom jsem zažil ještě 

větší šok, to už jsem byl v Liverpoolu a jeli jsme na zájezd do Bangkoku. Po třináctihodinové 

cestě jsme vystoupili z letadla a celé letiště bylo obklopené lidmi, kteří čekali, až nastoupíme 

do autobusu. To jsme si všichni připadali jako rockový hvězdy. 212 

 

Dalším hráčem, který měl mít v době konání ME svatbu, byl Pavel Novotný, ten jí ale díky 

postupu turnajem posunul až na termín po finálovém zápase. Noviny přinesly rozhovor s jeho 

snoubenkou Evou, která vyprávěla, jak rozdávala už připravené svatební koláče. 

 

Média umí vytvořit na hráče obrovský tlak a podrobit je velké kritice. Hráči, kteří jsou již tak 

pod velkým tlakem fanoušků, trenérů, sponzorů a dalších lidí napojených přímo na tým, se musí 

                                                
210 HRBEK, David a Vladimír ŠMICER. Šmíca: autorizovaná zpověď fotbalové legendy. Praha: Malý princ, 

2013. ISBN 978-80-87754-30-6., s. 53 
211 URBAN, Ivo. Šmicer si z Anglie odskočil na svatbu. Právo. Borgis, 29. 6. 1996, 6(152), s. 1. ISSN 1211-

2119. 
212 HRBEK, David a Vladimír ŠMICER. Šmíca: autorizovaná zpověď fotbalové legendy. Praha: Malý princ, 

2013. ISBN 978-80-87754-30-6., s. 45 
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ještě vypořádávat s neutuchajícím zájmem novinářů, kteří umí jít občas až za hranu slušnosti 

a připravit tak fotbalistům nehezké chvíle.  

 

Je opravdu těžké se s tím vyrovnat… Jediná obrana je nebrat si to příliš osobně. Ale i kdybys 

nic nečetl, ono se to k tobě stejně přes různé známé dostane. Nejhorší je, když se začneš s médii 

hádat, přesvědčovat novináře, že to tak není, vůbec nemáš šanci vyhrát, vždycky prohraješ. 213 

 

Být slavným profesionálním sportovcem s sebou přináší mnohé výhody i nevýhody. Každý 

hráč musí vnímat fakt, že vše co udělá i mimo hřiště, může mít velký dopad. To, co obyčejnému 

člověku projde, za to jsou slavní sportovci veřejně pranýřováni. Musí žít s vědomím, že 

ovlivňují mnoho životů, především malých dětí, které ke svým oblíbeným sportovcům vzhlížejí 

jako k bohům. Každý to určitě vidí jinak, jeden ve slávě vidí požehnání, druhý prokletí.  

 

Závěr 
 

Mistrovství Evropy ve fotbale je jednou z největších fotbalových akcí, které se mohou hráči 

i fanoušci účastnit. Jeho výjimečnost podtrhuje fakt, že se stejně jako olympijské hry nebo 

mistrovství světa ve fotbale, koná pouze jednou za čtyři roky. Konání ME se řadí mezi největší 

a nejsledovanější sportovní akce roku. I přesto, že se jedná o turnaj kontinentální, je díky 

popularitě fotbalu velmi sledovaný po celém světě.  

 

ME 1996 vzbuzovalo celosvětový zájem nejen kvůli samotnému významu akce, ale také proto, 

že se poprvé dějištěm ME stala Anglie, kolébka fotbalu. V tuzemském mediálním prostoru byl 

pochopitelně ještě jeden velký důvod pro sledování turnaje. Po dlouhých šestnácti letech se na 

finálový turnaj kvalifikoval i tým České republiky. Poprvé se jako samostatný tým po rozdělení 

Československa představil na vrcholné fotbalové akci.  

 

V prvním sledovaném období deníky informovaly o turnaji pozvolna. V první polovině května 

se jen příležitostně objevily informace o nominacích jednotlivých týmů tak, jak je zveřejňovali 

jejich trenéři. Dalšími zprávami byly příležitostné příspěvky věnované hráčům z širší nominace 

českého týmu. První větší reakci vyvolalo zranění Pavla Hapala, o kterém informovala všechna 

sledovaná periodika. Graf č. 1 na straně 37 ukazuje, že frekvence článků se začala razantně 

                                                
213 HRBEK, David a Vladimír ŠMICER. Šmíca: autorizovaná zpověď fotbalové legendy. Praha: Malý princ, 

2013. ISBN 978-80-87754-30-6., s. 231 
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zvyšovat s blížícím se turnajem, kdy finalizovala nominace české reprezentace a uskutečnila se 

poslední soustředění, na kterých se odehrály poslední přípravné zápasy. Nejvíce byl v tomto 

období vidět skok mezi 3. a 4. týdnem sledovaného období, tedy dva týdny před turnajem, 

v deníku Sport. Z pěti článků vydaných během 3. týdne, se v následujícím týdnu vyšplhal jejich 

počet na 32 článků. Tímto týdnem se Sport chopil své ústřední role v informování o turnaji, 

která mu vcelku pochopitelně zůstala až do konce sledovaného období. Celkem vyšlo ve 

sledovaných denících v tomto časovém úseku 257 článků a 88 fotografií.  

 

To, že samotné mistrovství Evropy, umocněné účastí české reprezentace bude obrovsky 

sledovanou událostí, bylo jasné. Už v průběhu základních skupin bylo množství informací 

z Anglie naprosto vyčerpávající. Zapříčiněno to bylo i tím, že každý sledovaný deník vyslal 

přímo do dějiště turnaje minimálně jednoho novináře, který se staral o informační servis přímo 

z místa konání. Jediný, kdy vyslal na celý turnaj dva reportéry, byl Sport. Během základních 

skupin vyšlo ve všech sledovaných denících dohromady 661 článků a 212 fotografií 

věnovaných ME. Nejvíce v obou kategoriích dodával Sport. Deníky Právo a MfD byly po celou 

dobu turnaje ve frekvenci článků celkem vyrovnané. Po celé sledované období platilo, že MfD 

přinesla čtenářům o trochu více článků, naopak Právo zase o něco více fotografií.  

 

Největší mediální „šílenství“ odstartovalo s postupem českého týmu do čtvrtfinále. Ve třetím 

sledovaném období, které bylo vyhrazeno pro play off turnaje, vyšlo celkem 480 článků 

a 172 fotografií. Play off bylo vyhrazeno jen 8 dní, kdy deníky vycházely. To dělá neuvěřitelný 

průměr šedesáti článků a více než dvaadvaceti fotografií denně.  

 

I v posledním sledovaném období po skončení ME, vyšlo 94 článků a 42 fotografií. Dohromady 

přinesly sledované deníky astronomických 1492 článků a 514 fotografií věnovaných 

šampionátu. Lví podíl na takto velkých číslech měl pochopitelně postup české reprezentace až 

do samotného finále. V posledních dnech turnaje byly zraky drtivé většiny národa, včetně 

novinářů, upřeny právě k počínání podceňovaného výběru trenéra Uhrina v kolébce fotbalu.  

 

Vzhledem k charakteru sledované události, se obsah článků všech sledovaných periodik často 

shodoval. Jednalo se především o klasické sportovní reportáže, které obsahovaly autorův popis 

utkání, informace přenesené z tiskových konferencí, rozhovory s hráči, trenéry nebo 

funkcionáři a obecnému informování o dění v dějišti turnaje okolo všech účastníků. 

Samozřejmě nejpestřejší byla nabídka deníku Sport, který vymýšlel nejrůznější rubriky, ve 
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kterých vtipně, a řekněme sportovní hantýrkou, popisoval nejrůznější kuriozity a zajímavosti 

z turnaje. Jednalo se například o rubriky: CO ZASLECHL GOALIATH214, což byly kratičké 

zajímavosti nebo citace zpovědí hráčů z nejrůznějších rozhovorů. ŠÍLENÉ KRÁVOVINY, byla 

rubrika, ve které novináři vtipně popisovali mimofotbalové události z dějiště. Další byla 

GOALIATH TO SPOČÍTAL, která obsahovala krátké články, týkající se například odměn pro 

jednotlivé hráče a týmy, nebo vsázení na ME.  

 

Nejsledovanější událostí ME, která se netýkala přímo hry, byla určitě svatba Vladimíra 

Šmicera. Noviny přinesly rozhovory s rodinnými příslušníky i informace o organizaci hráčovy 

cesty do České republiky a zpět. V této události přinášely nejvíce informací běžné deníky, tedy 

MfD a Právo. 

 

Poslední větou se dá určitě konstatovat, že česká fotbalová reprezentace z ME 1996 se 

nesmazatelně zapsala do dějin nejen českého fotbalu, ale sportu obecně a fanoušci byli díky 

novinářům o jejich cestě podrobně informováni.  

 

 

Summary 
 

The European Football Championship (EFC) is one of the biggest football competition which 

the players may participate even a supporters. The uniqueness of the tournament is underscored 

the fact that performs just once of four years, same as the Olympic Games or the World Cup. 

The UEFA EFC is one of the biggest competition and the most watched of sporty event in year.  

Although the tournament plays only on the continental, base on popularity of the football is 

very watched Worldwide. 

 

UEFA EFC 1996 aroused worldwide interest not just because of important event but the 

England was the stage of EFC at first time, the cradle of football. In the domestic medial space 

was more the huge reason for the watched competition. The Czech republic’s team qualified to 

the final competition after sixteens years. First time, the National team presented on the highest 

event after split of the Czechoslovakia. 

 

                                                
214 Goaliath bylo jméno maskota ME. 
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The journals had informed in first observed period about the competition gently. The 

information appeared about nominated particular teams in first half May casually, how the 

coaches was publishing it. Next messages were presented casually the posts to players from 

wider nominations the Czech team. First bigger reaction evoked injured Pavel Hapal about 

which informed the whole watched periodicals. Chart n. 1 on page 37 is showing that frequency 

the articles had started strong to increase the coming competition, when the nominations was 

finalizing the Czech team and it happened last concentration where teams played the last 

preparatory matches. The most was in this period to see the jump between 3. and 4. Week in 

period age in the Sport’s journal 2 week before competition. From five articles released during 

3. Week, they increased next week their numbers to 32 articles. This week, the Sport made 

leading role to information about competition, which have all competition staying until to end 

of the watched period. The articles were released in the watched journals this period 257 articles 

and 88 pictures.  

 

The European Football Championship increased the attendance the Czech representation the 

interest, it was sure. The amount of information were from England already into during based 

group absolutely exhausting. The reason was that every the watched journals sent out to event 

of competition at least one a journalist who cares about information service from event. Only 

The Sport sent out two reporters to whole competition. During based groups released in all 

watched journals to EFC 661 articles and 212 pictures. The Sport supplied the most articles in 

both categories. The journals Právo and MfD were for whole during the competition in 

frequency articles almost same. The MfD brought to readers a little bit articles than the Právo. 

The Právo brought a little bit pictures.  

 

The most medial “insane” had been starting to promotion the Czech team to quarter-final. In 

the third watched period released summarize 480 articles and 172 pictures which was reserved 

for playoff of competition. Play-off was reserved only 8 day when journals were releasing. That 

makes an incredible average of sixty articles and a lot than twenty pictures every day. 

 

94 articles and 42 pictures released even in the last monitored period after the end of the ECL. 

In common, watched diaries brought astronomic 1492 articles and 514 pictures dedicated to 

championship. Piece of the action this bigdata had the promotion to final-round of the Czech 

representation. In the last days in the tournament were sights most of nation and journalists, 

who watched to the underdog of representation by coach Uhrin in the cradle of football. 
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The content of articles accorded usually in all watched periodical. It involved especially about 

classic sporty report which included author signature of match, information moved from the 

press release, interview to players, coach or managers and general information about the stat in 

place of the competition around all participant. Of course, the most colorful was the offer of the 

journal Sport witch invented the variously columns. The Sport descripted wittily and variously 

curiosities and interest of the competition, let us say sport’s slang.  

 

The last of sentence may sure to state that the Czech football representation wrote from EFC 

1996 to history of the Czech football not only, but ordinary sport and fans informed very deeply 

on these journey by journalists.   
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