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Anotace (abstrakt)

Cílem bakalářské práce je srovnat vysílání dvou hokejových turnajů na olympijských 

hrách v roce 1998 v japonském Naganu a 2010 v kanadském Vancouveru. Ukázat 

divákům, jak se proměnilo vysílání sportovního přímého přenosu za 12 let, zejména 

díky nové HD technologii vysílání. Pro účely této práce se však zaměřím speciálně na 

komentář. Budu srovnávat především úlohu spolu-komentátora („analyser, color-

commentator“) a budu hledat rozdíly od profesního komentátora („play-by-play“). Práci 

komentátorů s historickým exkurzem zpracuji teoreticky a pak ukáži na konkrétních 

příkladech. V praktické části budu zkoumat reakce publika na základě vlastního 

sociologického průzkumu, který doplním o již zveřejněné výzkumy, a budu vést 

rozhovory s komentátory, které budou jedním ze zdrojů pro práci.
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Abstract

The goal of the bachelor thesis  is comparison of broadcasting of hockey tournaments at 

the Olympic Games in 1998 (Japan, Nagano) and 2010(Canada, Vancouver). My work 

has to demonstrate, how the sport live broadcasting has changed in 12 years, especially 

thanks to HD broadcasting technology. In this work I will focus especially on 

commentary. I will compare the role of color commentator („analyser“) and profi-

commentator („play-by-play“) . I will describe the commentator’s work along with 

historical background in theoretical part. In practical part I will try to examine audience 

reactions according to my own case study and complete them by case studies and 

surveys that have already been published. Interviewing of commentators will be the 

main source for this work.
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televizní komentář, vysílání sportovního přímého přenosu, spolukomentátoři, mluvený 

projev, lední hokej, zimní olympijské hry
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Úvod

„Racha Kachna - to to letělo!“

Spontánní zvolání sportovního komentátora Roberta Záruby při 

semifinále hokejového mistrovství světa v Německu mezi Českem a Švédskem se stalo

hitem roku 2010. Sedm sekund před koncem třetí třetiny český obránce Karel Rachůnek 

vyrovnal na 2:2, národní tým pak vyhrál samostatné nájezdy a ve finále zdolal Rusko. 

Podceňované mužstvo pod vedením Vladimíra Růžičky získalo titul mistrů světa. A 

právě Zárubova hláška byla jedním ze symbolů českého triumfu. Například na 

internetovém serveru Youtube.com má video vyrovnávacího gólu doprovázené 

Zárubovým komentářem 250 8091 zhlédnutí. Populární je i píseň „Rachna Kachna 

song“, kterou jeden z fanoušků na základě Zárubových slov, vyrobil. Vidělo ji 46 208

uživatelů.2

Ale jak taková hláška vznikne? Jak probíhá příprava komentátora 

sportovního přímého přenosu? Je pro diváky lepší, když utkání komentují dva profesní 

komentátoři, nebo jednoho profesionála doprovází expert na daný sport? Na tyto otázky 

by měla odpovědět má bakalářská práce. Práce je rozdělena na osm kapitol obsahujících 

teoretickou i praktickou část. V první kapitole se věnuji teorii komentáře sportovního 

přímého přenosu, specifického žurnalistického žánru, který je považován za jednu 

z nejtěžších disciplín. Jedním z cílů této práce je ukázat rozdíl mezi popisným a 

analytickým komentářem. V současné praxi se o tyto úlohy dělí profesionální 

komentátoři z řad novinářů s komentátory z řad sportovců. Komentátorovi, který 

popisuje hru, se v americkém prostředí říká „play-by-play“, spolukomentátor se nazývá 

„analyser“ nebo „color-commentator“. Svými postřehy totiž „dobarvuje“ přenos, 

analyzuje výkony jednotlivých sportovců a popisuje herní situace z pohledu bývalého 

přímého účastníka. Úlohou spolukomentátorů (a komentátorů vůbec) se žádná odborná 

publikace nezabývá, jednu podkapitolu ji věnoval Jan Velart ve své diplomové práci3, 

Jiří Wažík o spolukomentátorech píše v bakalářské práci. 4

                                                
1 údaj z 18.5. 2011
2 údaj z 18.5. 2011
3

VELART, Jan. O komentování sportovního přenosu se zvláštním zaměřením na fotbalové a hokejové 
zápasy. Praha, 2005. 327 s. Diplomová práce. FSV UK.
4

WAŽÍK, Jiří. Spolukomentátoři v televizních sportovních přímých přenosech . Praha, 2001. 48 s. 
Bakalářská práce. FSV UK.
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Já se na rozdíl od Velarta a Wažíka budu věnovat pouze hokejovým zápasům. 

Pro potřeby práce jsem vybral zahajovací a závěrečný zápas ze dvou hokejových turnajů 

na olympijských hrách. Charakteristice vysílání z Nagana 1998 je věnovaná třetí

kapitola této práce. O přenosech z Vancouveru 2010 je kapitola čtvrtá. Krátké profily tří 

komentátorů, jejichž mluvený projev budu analyzovat, jsou v další kapitole. Samotné 

analýze komentářů se věnuje kapitola pátá. Komentář rozeberu z hlediska fonetického 

(správná výslovnost), morfologického (správné užití gramatiky) a syntaktického (stavba 

věty), stylistického (logika textu, celkový projev). Bude zajímavé sledovat, jak se 

v jednotlivých složkách projevu bude lišit profesionální novinář od sportovce. Také se 

pokusím zjistit, jaký je při přenosech vztah mezi profesionálním komentátorem a 

sportovním odborníkem, zda je jejich dialog řízen, zda se objevují prvky taktu atd. 

V praktické části zpracuji vlastní anketu mezi diváky, u nichž zjistím, jestli jim 

více vyhovuje forma komentování „play-by-play“, nebo si zvykli na doprovodný 

komentář odborníka („analyser“, „color-commentator“). Otázky dále budou směřovat na 

to, který z komentátorů a spolukomentátorů je divákům sympatičtější a na výhodu HD 

vysílání při sportovních přímých přenosech. Vlastní sociologické průzkumy porovnám 

s těmi, které byly v minulosti již vypracovány. Jedná se zejména o sledovanost 

jednotlivých utkání a spokojenost diváků. Jedním z hlavních zdrojů této práce budou i 

rozhovory s komentátory v závěrečné kapitole.

Věřím, že tato práce bude čtenářům sloužit jednak k rozšíření profesních 

znalostí a jednak poskytne laikům pohled na televizní sportovní přímý přenos z druhé 

strany. Navíc pro fanoušky hokeje – nebo jako v mém případě hokejovým novinářům –

tato práce slouží i jako oživení nádherných vzpomínek na největší český úspěch 

v dějinách tohoto sportu. V únoru roku 1998 mi bylo skoro devět let a nikdy 

nezapomenu na vítězné nájezdy v semifinále s Kanadou. Na přenos jsme se dívali se 

třídou ve škole a já společně se Zárubou útočníka Roberta Reichela prosil: „Alby dej!“ 

Dal. A já radostí trefil oko spolužáka. Pak jsem doma sledoval finále s Ruskem, přílet 

zlatých hokejistů a jejich přivítání na Staroměstském náměstí... Ale o tom tato práce 

není.
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1. Teorie komentáře sportovního přímého přenosu

Komentář sportovního přímého přenosu je jednou z nejtěžších disciplín 

novinářské práce. Podle komentátorů neexistuje žánrově prestižnější a krásnější forma. 

Velart v úvodu své diplomové práce hovoří o tom, že se „komentátor stává součástí 

sportovní historie.“5 Příklady z konkrétních utkání jeho tvrzení potvrzují. Má práce 

srovnává vysílání a komentář na dvou hokejových turnajích zimních olympijských her. 

V Naganu 1998 čeští hokejisté slavně vybojovali olympijské zlato, první v hokejové 

historii. Komentář Roberta Záruby a Petra Vichnara patří k úspěchu sportovců. Některé 

hlášky přetrvají společně s triumfem hokejistů. O 12 let později ve Vancouveru vypadl 

český národní tým ve čtvrtfinále s Finskem. Komentář zapadne společně s nezdarem 

české hokejové reprezentace. 6 Také v dřívějších dobách najdeme mnoho příkladů, kdy 

při velkém vítězství českého sportovce či kolektivu se komentátor přímého přenosu 

daného utkání či závodu stane symbolem úspěchu. Výhru československých fotbalistů

ve finále mistrovství Evropy v Bělehradě z roku 1976 komentoval Karol Polák7. Na 

poslední penaltu se rozbíhal Antonín Panenka, který ji proměnil nezaměnitelným 

způsobem, který vešel ve známost jako „vršovický dloubák.“8 A Polák říkal: „Panenka. 

Góól! Gól! Sme majstry Európy za rok sediemdesaťšesť.“9 Vladimír Vácha zase 

v pohnuté době roku 1969 komentoval slavné dva hokejové zápasy proti Sovětskému 

svazu, které Čechoslováci na mistrovství světa ve Stockholmu vyhráli a doma pak byli 

oslavováni okupovaným lidem jako vítězové (i když nakonec získali bronzové medaile). 

Váchova euforická slova po vítězství: „Tak to doma dobře oslavte. Však vy víte jak,“

byla vládnoucí KSČ použita jako vybízení k nepokojům na Václavském náměstí 

a ničení výlohy Aeroflotu. Vácha vzpomíná na nešťastné události, které ho na dvacet let 

odstavily od oblíbené práce, z 28. března roku 1969 takto: „Pustili jsme televizi, jejich 

(švédské) televizní noviny a jejich první obrázek v 19 hodin byl z Prahy a ukazoval 

nepokoje na Václavském náměstí, rozbití výlohy Aeroflotu. No a já jsem tehdy vycítil, 

                                                
5 VELART, J., O komentování sportovního přenosu, s. 8
6 Diváci si zapamatují spíše dvě zlaté medaile rychlobruslařky Martiny Sáblíkové. Její závody slovem 
provázel Radek Bauer.
7 ve dvojici s Vítem Holubcem
8Panenka totiž hrál za Bohemians Praha, kteří měli stadion ve Vršovicích, a míč při penaltě podkopl tak, 
že se pomalu snášel do brány mimo dosah brankáře
9 Z přímého přenosu ČSTV finále ME 1976 ve fotbale v archivu autora 
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že se něco děje, tak jsem říkal: ‚kamarádi, cítím vůni pohřebních svícnů,‘ a ono to tak 

skutečně bylo.“10

Toto spojení historického úspěchu se slovy komentátora je velkým závazkem. 

Finálová utkání a závody bývají hodně sledována, a tím se kladou obrovské nároky na 

osobu komentátora. Proto je práce komentátora tak těžká. Komentátor by měl diváka 

vtáhnout do děje přímého přenosu, měl by se mu po dobu přenosu stát společníkem, 

protože on na několik hodin, kterých trvá utkání, vstupuje skrze obrazovku (dříve 

rozhlasový přijímač) do jeho obývacího pokoje. Nesmí však být povýšený. „Důležitá 

vlastnost komentátora je také nehrát si na mistra světa.“11

S vývojem technologií se práce sportovních komentátorů ztěžuje. „Kolegové v 

televizi to mají těžší, jsou totiž velmi lehce kontrolovatelní, já jsem se nemusel bát, 

když jsem řekl - krásná Bicanova rána, ale jenom o chloupek vedle - ačkoliv to bylo ve 

skutečnosti třeba i pět metrů od branky,“ tvrdil průkopník žánru a první rozhlasový 

sportovní komentátor Josef Laufer.12 Miroslav Hladký popisuje rozdíl takto: „(...) při 

televizním přenosu je reportérem sám obraz, nicméně i komentátor tu má důležitou roli. 

Jeho slova mohou hodnotě přenosu významně prospět nebo uškodit. Fakt, že divák 

sleduje událost vlastníma očima, vyžaduje od televizního komentátora jiný přístup než 

při reportáži rozhlasové. Jen špatný komentátor se uchyluje k popisování děje, který 

divák sleduje svým zrakem.“13 S tímto tvrzením souvisí odbornost komentátora a jeho 

vzdělání. V České republice neexistuje žádná speciální komentátorská škola, ale většina 

profesionálních sportovních komentátorů prošla fakultou žurnalistky (případně později 

fakultou sociálních věd) na Univerzitě Karlově v Praze. Jejich všeobecný rozhled by 

měl být dán vzděláním poskytnutým univerzitou. Důležitá je však příprava komentátora. 

Záruba rozlišuje přípravu krátkodobou a dlouhodobou. Podle něj lze s dobrou 

dlouhodobou přípravou zvládnout přímý přenos jakéhokoliv sportu.14

Souhrnné vlastnosti komentátora se pokusil nabídnout Hladký, jeho jakési 

desatero televizního komentátora přímého přenosu (není vztaženo konkrétně ke sportu, 

ale obecně) obsahuje tyto body:15

                                                
10 BUREŠ, Miroslav; CHUCHÁŇ, Martin. Legendární komentátor Vladimír Vácha slaví 80. narozeniny. 
Český rozhlas [online]. 19. 3. 2010, [cit. 2011-05-18]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rozhlas.cz/zpravy/ostatnidiscipliny/_zprava/709609>.
11 BOSÁK, Jaromír, In. VELART, J., O komentování sportovního přenosu, s. 8
12 TAMCHYNA, Robert. Josef Laufer. Český rozhlas [online]. 19. října 2000, [cit. 2011-05-18]. 
Dostupný z WWW: <http://www.rozhlas.cz/historie/vyroci/_zprava/7933>.
13HLADKÝ, Miroslav, et al. Žurnalistika v televizi. Praha : Novinář, 1986. 352 s., s. 177
14 Výpisky z přednášek Roberta Záruby na kurzu Sportovní a televizní žurnalistika, 2010, archiv autora
15 HLADKÝ, M., et al. Žurnalistika v televizi, s. 178
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1. široké všeobecné vzdělání, kulturní a politické znalosti (měl by získat na 

fakultě či samostudiem – pozn. aut.)

2. hluboké znalosti oboru přenášené události (Zárubova dlouhodobá 

příprava)

3. smysl pro objektivitu a potlačování subjektivních pocitů (poznatky o 

objektivitě formuloval už ve 30. letech Laufer, Karel Mykiska tvrdí toto: 

„Pouze televizní komentátor je pod obrovskou kontrolou veřejnosti. 

Nemá nejmenší možnost cenzurovat z přenášené události to, k čemu si 

není jist svým stanoviskem. A to je dobře.“16)

4. nesmírný takt, skromnost, vkus a kultivovanost projevu

5. improvizační schopnosti

6. pohotovost, bystrá reakce (všechny tři jsou věcí vrozených dispozic, 

zejména talentu)

7. bohatý slovník, kultivovanost vyjadřování a slovních obratů, dokonalá 

znalost rodného jazyka (kromě vysokoškolského vzdělání je důležitá i 

četba knih, hlavně beletrie)

8. příjemný hlas, důvěryhodnost osobnosti

9. smysl pro podřízení slova obrazu

10. umění mluvit a mlčet v pravý čas (jsou otázkou vrozených dispozic, ale 

také tréninku, podobně jako body 4, 5 a 6)

Doba se samozřejmě vyvíjí dál. Po televizi jistým způsobem změnila práci 

komentátorů i nová média. Internet zvyšuje nároky na faktickou přesnost, protože divák 

je schopen informaci rychle vyhledat a případnou chybu komentátora odhalit. „Éra 

internetu naší práci změnila naprosto zásadně. Otevřely se nám ohromné možnosti sběru 

informací. Sportovní divák, fanoušek se stal daleko poučenějším, vzdělanějším a vztah 

mezi ním a komentátorem se posunul o několik úrovní výš.“17

Digitalizace televizního vysílání taktéž umožnila vznik novým televizním 

stanicím, některé z nich se zaměřily na sport a zaměstnaly další komentátory. Ti také 

formují svou vlastní prací předpoklady pro dobrého komentátora sportovních přímých 

přenosů. Mladí a začínající se od těch starších učí. Postupem času si každý vybuduje 

osobitý projev. Někdo používá emoce více, jiný méně. Někteří kladou důraz na 

                                                
16 MYKISKA, Karel. O sportovním přenosu v televizi : úvodní slovo na celostátním semináři o 
sportovním přenosu v televizi. Televizní tvorba. 1963, č. 1, s. 40-41. 
17 rozhovor s Petrem Vichnarem, 1.4. 2011, v archivu autora
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statistiky, ostatní zase barvitě popisují hru, přinášejí divákům další zajímavé informace

ze zákulisí. V současné době se obvykle při přímých sportovních přenosech využívají 

spolukomentátoři z řad bývalých sportovců. Otázka je, kam dál se bude praxe ubírat.

1.1 Historie komentáře sportovního přenosu

Komentář přímého přenosu se vyvinul z rozhlasových reportáží. Jeden z milníků 

v historii Československého rozhlasu (dále ČsRo) pro vznik plnohodnotných reportáží 

je 28. říjen roku 1925, kdy v audienční síni Pražského hradu promluvil tehdejší 

prezident republiky T.G. Masaryk k předsedovi Národní rady Československa, Adolfu

Prokůpkovi. Pro rozhlas a jeho první uživatele to bylo něco převratného. Pracovníci 

ČsRo (tehdy ještě Radiojournalu – proto zkratka RJ) událost ve Věstníku RJ III., č. 36 

ze dne 31. října 1925 popsali takto: „Vykonali jsme své nejvyšší poslání, vysílajíce řeč 

hlavy státu. (...) Den 28. října je pro naši obec radiofonickou historickým dnem nejen 

pro svůj celostátní význam nýbrž i proto, že tohoto dne po prvé se rozletěla prostorem 

slova hlavy státu po Československé republice.“18 Už o rok dříve ale Radiojournal 

posluchačům nabídl vůbec první sportovní reportáž na světě. Z Klusáckého stadiónu na 

Letné se 2. srpna 1924 vysílal přenos boxerského zápasu mezi Frankem Rosem 

(pseudonym Čecha Františka Růžičky) s Američanem Rockym Neightem. Ovšem tento 

přenos probíhal zprostředkovaně, neboť Jiří Hojer (bývalý boxer)19 postřehy volal do 

studia v Kbelích. Tam je nejprve přepsané na papír četl hlasatel Adolf Dobrovolný. 

Tento způsob však nebyl pohodlný, a tak si vzal telefon do ruky sám, Hojera poslouchal 

a ihned tlumočil popis utkání do mikrofonu.20 Pak se přenosová technika rozhlasu 

vozila na nejrůznější místa – do kaváren, koncertních sálů, divadel, hřišť. Byla u 

důležitých událostí, proslovů a projevů. V 50. letech 20. století nastupuje a do vývoje 

komentáře sportovního přímého přenosu zasahuje televizní vysílání, na konci minulého 

tisíciletí další rozvoj televizní techniky a vznik nových sportovních kanálů, v dnešní 

době pak nová média a internetové přenosy.

                                                
18 PATZAKOVÁ, A.J. Prvních deset let československého rozhlasu . Praha : Radiojournal, 1935. 1039 s., 
str. 85
19 zde můžeme vidět, že již v počátcích se využívali sportovní profesionálové, postupně se do praxe opět 
vraceli
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1.1.1. Rozhlasové začátky

Výše popsanou reportáž z boxu nelze považovat za první sportovní komentář 

přímého přenosu. Tím byl až přenos fotbalového utkání mezi Slavií a  Hungarií 

Budapešť ze 3. října 1926. I když vedení rozhlasu mělo přenos připravený, do osudu 

zasáhla náhoda, díky níž se zrodil fenomén rozhlasové (a vůbec sportovní) žurnalistiky. 

Zápas začínal ve tři hodiny odpoledne, hodinu před výkopem měli technici 

rozhlasu připravený mikrofon na tribuně, ale domluvený redaktor Horáček se 

nedostavil. Nikdo z přítomných novinářů neměl odvahu přenos komentovat. Ředitel 

rozhlasu tedy – už trochu nervózní – vtrhl do kabin, kde se snažil získat někoho 

z funkcionářů. Nikdo se k tomu neměl, ale někdo navrhl tehdejšího sekretáře Slavie 

Josefa Laufera, jinak redaktora listu Prager Presse. Laufer zprvu reagoval: „Vy jste se, 

pánové, zbláznili, copak já mohu mluvit do mikrofonu. Vždyť jsem to v životě 

nedělal!?“21 Laufer nakonec svolil a přenos začal slovy: „Zde hřiště SK Slavie na Letné, 

kde před chvílí začal fotbalový zápas Slavie s mistrem Maďarska Hungarií.“  Na rozdíl 

od dnešních komentátorů neměl k dispozici žádný zápis o utkání, sestavy ohlásil 

zpaměti, což byl obdivuhodný počin. Laufer však okomentoval jen první poločas. Když 

chtěl posluchačům říct, že se za 10 minut ohlásí znovu, ředitel mu vypnul mikrofon a 

sdělil mu: „Ukončete to, rozlučte se s posluchači, dost už té kopané!“ Pak ještě dodal: 

„Děkujeme vám, pane redaktore, ono to mohlo být ještě horší, ale my budeme vysílat 

raději nějakou muziku!“22

Nejprve to tedy vypadalo, že historicky první přímý přenos sportovního utkání 

v Evropě skončí propadákem. Laufer se smiřoval s tím, že zůstane u reportérské práce 

pro noviny, ale jak to tak bývá i v současnosti, všechno změnilo veřejné mínění. Na 

Laufera totiž nedorazil ani jediný negativní ohlas, naopak spousta z nich byla až 

obdivná. Například pan Jan Štěrba ze Svatého Kříže nad Hronom napsal (už později, 

kdy měl Laufer za sebou více přenosů): 

„Slovutný pane redaktore,

Předem zasíláme Vám své srdečné pozdravy a díky za požitek, který skýtá Vaše 

hlášení, z kterého máme my Češi na dálném Slovensku upřímnou radost, která byla ale 

velmi zkalena výsledkem z Norimberka.

                                                                                                                                              
20 PACOVSKÝ, Jaroslav. Na vlnách rozhlasu (1923-1993). Praha : Český rozhlas, 1993. 158 s., s. 47
21 MALINA, Karel. Rozhlasový reportér Josef Laufer. Praha : Novinář, 1985. 196 s., s. 56
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Jest nás pár Čechů zde, já jediný civil a ostatní četníci. Při každém zápase Vámi 

hlášeném sejdeme se u mě, na samotě při ústí hlavní štoly kremnických dolů, a na mojí 

amatérskou třílampovku hltáme přímo každé Vaše slovo a naše paní i bez pobídky a 

vzkazu pana rady Wegerta drží palce přímo křečovitě.“23

I proto Laufer začal pracovat na dalších sportovních událostech. Byl u prvního 

přenosu z hokejového utkání24, kromě fotbalu a hokeje komentoval další sporty, s nimiž 

mu pomáhali kolegové. 18. srpna roku 1929 Laufer slovem provázel taktéž první přímý 

přenos z ciziny, ze stadionu Hohe Warte ve Vídni vysílal rozhlas zápas Slavia-First 

Vienna. Je zajímavé, že v počátku sportovních rozhlasových přenosů, kluby nechtěly, 

aby se jejich zápasy vysílaly. Bralo jim to totiž diváky z hlediště.25 Analogicky můžeme 

nahlížet na dnešní dobu, kdy se za sportovní přenosy platí klubům vysílací práva. Na 

druhou stranu zájmem sportovních oddílů je, aby byly v televizi, protože budou vidět 

jejich sponzoři. Za Lauferův vrchol je považován přenos finále mistrovství světa ve 

fotbale v roce 1934 mezi Itálií a Československem (2:1 po prodloužení) z Říma. 

Reportoval také hokejová mistrovství světa. 

Rozhlasový kolega Karel Malina Lauferův styl charakterizuje jako „střídmý, 

střízlivý, nepotrpěl si (Laufer) na květnatou mluvu, na dlouhé věty, souvětí. Byl věcný a 

zpravodajský. Laufer si ponechával i v rozhlase svůj jazyk. Velmi často například 

používal knižních tvarů. Neodporovalo to samozřejmě dobovým normám, ale byly s tím 

určité těžkosti.“26 Podle Maliny se Laufer na každé utkání pečlivě připravoval. Měl 

výhodu, že znal zákonitosti a pravidla hokeje i fotbalu. U obou sportů působil i jako 

funkcionář. Právě jeho působení u Slavie mu pak někteří posluchači vyčítali při 

přenosech, protože nebyl zcela objektivní a skrytě jí nadržoval. To byla jedna z mála 

výtek na Lauferovo konto.

Na „zakladatele Laufera“ navázalo několik dalších rozhlasových sportovních 

reportérů, například právě Malina, Stanislav Sigmund nebo Vácha. Některé hlášky 

Slováka Gabriela „Gabo“ Zelenaye zlidověly27. Ještě dnes v Českém rozhlase působí 

Aleš Procházka, který se hokeji na vlnách rozhlasu věnuje už od 70. let minulého 

století.

                                                                                                                                              
22 MALINA, K., Rozhlasový reportér, s. 56
23 PACOVSKÝ, J., Na vlnách rohlasu, s. 50
24 19. ledna 1931, zápas Československo – Manitoba (Kanada) 0:0
25 PATZAKOVÁ, A. J., Prvních deset let Československého rozhlasu, s. 85
26 MALINA, K., Rozhlasový reportér, s. 38
27 např. „Trma vrma“ (závar před bránou), „ajajaj, len sa trela“ (při střele, která šla těsně vedle)
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1.1.2. Nástup televize

Pro některé jmenované novináře v předchozí kapitole byl stěžejní rok 1953, 

přesněji první květen tohoto letopočtu. Z Měšťanské besedy v Praze (dnešní 

Vladislavova ulice 20) začala vysílat Československá televize. Tehdy – bylo to v pátek 

– pracovníci ani televizní diváci moc netušili, co je čeká. Prostory v Měšťanské besedě 

nebyly pro televizní vysílání vhodné, přesto je toto datum právem považováno za 

historické.

Vznik pravidelného televizního vysílání28 znamenal velkou změnu pro práci 

rozhlasových komentátorů. Na programu Československé televize měl totiž sport už od 

počátku svoje významné místo a dá se říct, že je tomu tak i po dalších padesáti letech. 

Na přelomu února a března 1956 vzniká specializovaná redakce sportu pod vedením 

Miroslava Hladkého, další dvě jména spojena se vznikem sportovní redakce 

v Československé televizi jsou Radoslav Siváček a Vít Holubec.29

Vít Holubec je také u další přelomové události. Ta se datuje ještě o rok zpět. 

11. 2. 1955 se z pražského zimního stadionu na Štvanici uskutečnil první živě vysílaný 

přímý přenos. Hokejové utkání mezi výběrem Prahy a švédským Lekslandem IF

snímaly tři přenosové kamery, přivezené v prvním přenosovém voze Československé 

televize, černobílém autobusu Škoda 706. Už tehdy pracovníci televize pochopili, že 

kdyby byly kamery rozmístěny na protilehlé tribuny a záběry v nich by se střídaly 

v přenosu, bylo by to pro diváka zmatečné a nepřehledné. Tvůrci nejprve uvažovali i o 

podkresové hudbě, ale tento nápad se neujal, protože by přenos ztratil na autenticitě 

absencí živé zvukové kulisy. Slovem utkání doprovázela dvojice komentátorů, kromě 

Holubce to byl Josef Vachlář, který byl o komentování požádán televizním tajemníkem 

Emanuelem Matysem. A Vachlář si vybral kolegu z Armádního rozhlasu, právě 

Holubce.30 Před nestorem Československého rozhlasu Lauferem tak dostal přednost 

zástupce mladé generace. „Pro mne byl ten den velmi vzrušující. Klepala se mi kolena, 

zadrhával hlas. Nebyly zkušenosti, nebyly vzory, nebyla teorie, nebylo nic. Jenom 

odvaha...“31 Takto vzpomíná na svou televizní komentátorskou premiéru Vít Holubec, 

                                                
28 25. 2. 1954
29 ZÁRUBA, Robert. Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu Československé 
televize Praha. Praha, 1989. 274 s. Diplomová práce. FŽ UK., s. 60
30 tamtéž. s. 41
31 HOLUBEC, Vít. In. ZÁRUBA, R., Svědectví o historii HRTM, s. 38
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který se později stal jednou z hlavních osobností sportovní televizní žurnalistiky u nás.

Praxe dvou profesních komentátorů s několika pokusnými výjimkami vydržela až do 

přelomu tisíciletí, dnes je tendence do přímých sportovních přenosů zapojovat bývalé 

sportovce v roli spolukomentátorů.

V roce 1956 – ještě před vznikem sportovní redakce – se udála další historická 

věc nejen pro sportovní televizní žurnalistiku, ale vlastně pro celé televizní vysílání u 

nás. Miroslavu Hladkému se podařilo vyjednat s italskou rozhlasovou a televizní 

společností RAI přenosy ze zimních olympijských her v Cortině d‘Ampezzo. První 

přímý televizní přenos ze zahraničí stál pouhých 27 000 lir. To je oproti dnešním cenám 

za přenosová práva až neuvěřitelné. Robert Záruba ve své diplomové práci popisuje, jak 

Hladký podmínky vyjednával. Pan Braun ze společnosti RAI prý Hladkému na závěr 

debaty řekl: „Tak si to vysílejte, ale je to pirátství!“32

Olympijské přenosy zaujaly kvalitou přenášeného signálu a hlavně několika 

novinkami televizní technologie, zejména tzv. „transfokátory“, tedy nájezdy a odjezdy 

kamery, na které nebyli českoslovenští diváci zvyklí. Obecně se sportovní přímé 

přenosy těšily velké oblibě u diváků, což taky do značné míry přetrvalo dodnes. 

Dalším mezníkem pro tvůrce i diváky televizních sportovních přímých přenosů

(a opět nejen těch) je rok 1970, kdy Československá televize začala vysílat barevně. 

Únorové mistrovství světa v klasickém lyžování z Areálu snů ve Štrbském plese 

zajišťovala bratislavská redakce.  Pro komentátory přenosů barvy na monitoru 

pochopitelně přinesly další ulehčení jejich práce, komfortnější bylo sledování přenosů i 

pro lidi u televizních přijímačů. Zlepšila se hlavně identifikace sportovců. 

Redakcí sportu Československé televize, kde se od roku 1957 začali jednotliví 

pracovníci specializovat na konkrétní sport, což zlepšilo jejich odbornou znalost, prošlo 

několik významných osobností komentátorství. Ze začátku – jak už bylo předesláno – to 

byli především novináři s rozhlasovou praxí, od začátku 70. let do televize přicházeli 

absolventi katedry žurnalistiky a další bez zkušeností z rozhlasu. V paměti diváků jistě 

zůstal kromě Holubce a Vachláře také Karel Mykiska, Oldřich Červinka, Luděk 

Brábník, Štěpán Škorpil, Jan Slepička, Luboš Pecháček nebo Petr Vichnar. Osobitým 

stylem a nezaměnitelným hlasem proslul Karol Polák. O Vladimíru Váchovi a jeho 

nešťastné události z roku 1969 už byla řeč. Ale na formování žánru komentování 

sportovního (televizního) přímého přenosu se jich podílela spousta dalších.

                                                
32 ZÁRUBA, R., Svědectví o historii HRTM , s. 55
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1.1.3. Současnost

Po roce 1989 zůstalo dominantní postavení Československé, později České 

televizi. Období po Listopadu bylo však hodně divoké a poměrně složité. Proto, abych 

zmapoval vývoj komentování sportovních přímých přenosů, postačí pouze popsání části 

ze změn kolem televizního vysílání u nás. Dne 30. října 1991 byl schválen zákon 

Federálního shromáždění ČSFR č. 468/1991 o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, který rozlišil dvě kategorie vysílatelů - provozovatele vysílání ze zákona 

(bývají označováni jako veřejnoprávní) a držitele licence (soukromá, komerční televize 

či rozhlas).33 Na konci roku 1992 Česká národní rada určila, že Česká televize si 

ponechá pouze jeden celoplošný okruh a druhý připadne budoucímu držiteli licence. 

Okruh, který vysílal pod názvem OK3, připadl rozhodnutím Rady ČR pro rozhlasové 

a televizní vysílání od 30. 1. 1993 na 12 let společnosti CET 21, s.r.o. Společnost CET 

21 spustila 4. února 1994 vysílání televize Nova, která se posléze stala českou televizní 

jedničkou. Ovšem kvalitou i kvantitou sportovních přímých přenosů byla až za Českou 

televizí, i když v poslední době díky specializovanému kanálu Nova Sport zejména 

v přenosech zahraničních soutěží Českou televizi dohání.

Nova však získala hned od počátku vysílání monopol na vysílání zápasů české 

fotbalové ligy. I když první přímý přenos34 ze zápasu Boby Brno – Sparta Praha skončil 

trapasem, který předznamenal rozpačité působení „nováckého“ sportu. Komentátor 

Dušan Svoboda v Brně vypadl kvůli technickým problémům z přenosu a z pražského 

studia musel převzít komentování Pavel Poulíček, který si však spletl dresy a celý 

poločas komentoval týmy obráceně, dokonce i při gólu sparťana Horsta Siegla. 35 Jeho 

kolega Václav Tittelbach se snažil nějakým způsobem situaci urovnat, ale moc se mu to 

nepodařilo. Jenže fotbalová liga i některé zápasy reprezentace vydržely na Nově až do 

roku 2006, kdy spolupráci s marketingovou společností STES a Českomoravským 

fotbalovým svazem komerční televize ukončila. Komentátoři Novy nebyli u diváků 

oblíbení. Navíc i z profesního hlediska odváděli svou práci špatně. Například 

Tittelbachovi jeden ze čtenářů deníku Sport při kvalifikačním fotbalovém utkání 

Andorra – Česko v roce 2005 napočítal 147 chyb. Pan Karel Zahradníček píše: 

„Napočítal jsem 147 chyb věcných, jazykových i odborných. Nepočítám nedokončené, 

                                                
33 www.ceskatelevize.cz [online]. 1996-2011 [cit. 2011-05-18]. Konec federální televize —
Československá televize do roku 1992 — Historie — Vše o ČT — Česká televize. Dostupné z WWW: 
<http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/konec-federalni-televize/>.
34 6. března 1994
35 MÁDL, Luděk. Šlágrům kamery nevadí. Sport. 4.2. 1998, s. 9
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nesrozumitelné nebo nelogické věty a protimluvy (,Proti Rumunsku jsme díky faulu 

Jiránka vyhráli‘ nebo ,Jiránek udělal chybu, ale Silva ji napravil.‘).“36  

I proto ve sledovanosti dlouhodobě prohrával fotbal s hokejem. Magazín Buly, 

který se vysílal už na Československé televizi, se stal diváckým fenoménem. U vzniku 

byl Robert Záruba, jenž vydržel s krátkou přestávkou u projektu dodnes. První vysílání 

pořadu, jehož součástí byl od roku 1996 také přímý přenos z hokejové extraligy, se 

datuje do roku 1992. Od 12. září se odvysílalo přes 800 dílů.37 Na Nově se nikdy 

extraliga nevysílala (až od roku 2009 se vysílá na Nova Sport), komerční televize 

získala pouze práva na mistrovství světa v roce 1998, 1999 a 2000.38

Sportovní přímé přenosy se objevily také na další celoplošné televizní stanici 

Prima, která vznikla z původně regionálního vysílání společnosti FTV Premiéra, a.s. 

V souvislosti s digitalizací televizního vysílání na český mediální trh vstoupily další 

soukromé subjekty, na jejichž kanálech se vysílal sport. Milan Šmíd definuje digitální 

televizní vysílání takto: „Vysílání televizního signálu v číslicové podobě, při němž 

přenos datového bitového toku v digitálním multiplexu může probíhat více způsoby 

s různými standardy. Družicové digitální vysílání definuje standart DVB-S, digitální 

vysílání v kabelových sítích popisuje standard DVB-C, varianta určená pro mobilní 

zařízení, především mobilní telefony, má název DVB-H. Digitální terestrické vysílání, 

tj. vysílání pozemními vysílači, užívá standardu DVB-T.“39 Digitální vysílání v Česku 

začalo oficiálně 21. října 2005 a skončit by mělo v roce 2012. 

V současnosti se sport v českém jazyce vysílá na stanici Nova a Nova Sport (do 

roku 2008 Galaxie Sport, která dostala od RRTV licenci 28. března 2002), Sport 1 a 

Sport 2 patřící pod maďarskou společnost Chello Central Europe Műsorszolgáltató Zrt, 

Digi Sport dostupná pouze zákazníkům satelitní služby Digi TV, Eurosportu (spadá do 

mediálního impéria Sky) a hlavně na ČT4 Sport. Digitální kanál Česká televize spustila 

při zimních olympijských hrách v Turíně v roce 2006. Po programové restrukturalizaci 

ČT se od letošního roku vysílá sport výhradně na ČT4. Sport naopak zcela zmizel 

z Primy, která od 1. ledna 2011 zrušila celou sportovní redakci. Vedení televize 

argumentovalo malou sledovaností v poměru s náklady na sportovní zpravodajství a 

přímé přenosy, ať už vlastní či převzaté.

                                                
36 In. PROCHÁZKA, Pavel. Tittelbach jako Cvach. Sport. 1.4. 2005, s. 4.
37 ČT24. Hokejový pořad Buly oslaví 700. vydání. Ct24.cz [online]. 29. 11. 2009, [cit. 2011-05-18]. 
Dostupný z WWW: <http://www.ct24.cz/media/73843-hokejovy-porad-buly-oslavi-700-vydani/>.
38 v letech 1998 a 2000 spolupracovala na vysílání s Primou
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V průběhu dvaceti let se na všech televizích dostupných divákům v Česku 

odvysílaly tisíce sportovních přímých přenosů. U komentátorského pultíku se vystřídaly 

desítky novinářů či odborníků z řad sportovců. Každá televize přinášela do vysílání své 

osobité prvky, stejně tak každý komentátor svým projevem měnil trendy v oboru 

sportovního přímého přenosu. Kromě výše jmenovaných komentátorů uvedu několik 

dalších, kteří se dostali do podvědomí televizních diváků: Dušan Mendel, Jakub Otava, 

Tomáš Radotínský, Vlastimil Kaiser, Filip Šedivý, Jan Velart, Václav Bubník (Nova, 

Nova Sport), Milan Štěrba (Sport 1 a 2), Robert Bakalář, Sandra Kleinová (Eurosport), 

Jiří Nikodým, Radek Macháček (Prima), Jaromír Bosák, Pavel Čapek, Vladimír 

Drbohlav, Michal Dusík, Jiří Hölzel, Marek Svačina, Ondřej Lípa, Ondřej Zamazal, 

Tomáš Jílek, David Lukšů a mnoho dalších z ČT.

V budoucnu by některé přenosy mohly díky konvergenci médií přejít výhradně 

na internet. Už nyní se fotbalová liga vysílá na serveru tipovani.cz, hokejová extraliga 

běží na serveru hokej.tv. Ovšem bez komentáře, pouze s ruchy ze stadionu, přenos je 

doplněný textovým on-line přenosem.

1.2. Popisný komentář

Historie a vývoj komentáře sportovního přímého přenosu je tedy shrnut

v předchozích kapitolách. V této a následující kapitole se budu věnovat teoretickému 

zpracování komentáře jako takového. Velart ve své práci40 dělí komentář podle několika 

různých kritérií. Pro účely mé práce rozdělím komentář pouze podle kritéria formy a 

v další části také podle počtu komentátorů.

Popisný komentář je ten druh komentáře, který se nejvíce podobá rozhlasovému. 

Komentátor tedy popisuje „rozhlasově“ co nejlepším způsobem právě to, co vidí. Divák 

by díky popisnému komentáři měl mít dokonalý přehled o dění na hřišti, i kdyby zavřel 

oči. Příklad takového komentáře: „Vokounovi přeskakuje kotouč hůl. Demitra, 

Čajánek...potřebuje kotouč dostat do středního pásma. Ale Marián Hossa mu tuhle 

šanci bere. Jágr přispěchal Čajánkovi na pomoc. Jágr se obtáčí kolem Višňovského. 

Stále Jágr. Kubina čeká na přihrávku, střela sražená nad Halákovu bránu. Červenka. 

                                                                                                                                              
39 ŠMÍD, Milan. In. OSVALDOVÁ, Barbora, et al. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 
komunikace. 3. rozšířené vydání. Praha : Libri, 2007. 260 s. ISBN 978-80-7277-266-7., s. 53
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Čajánek. Předávka nakrátko, na modré čáře na chvilku volno pro Jana Hejdu. Jágr, 

proti němu Višňovský.“41 Robert Záruba takto komentoval hokejové utkání na 

olympijských hrách ve Vancouveru. Od popisu hry se v této pasáži komentáře 

neodchýlil.  Může se však stát, že popisný komentář se prolne s komentářem 

analytickým (Velart jej uznačuje jako rámcový, Wažík jako statistický). Popisný 

komentář označuje jasné a ověřitelné zkušenosti. Ovšem analytický komentář poskytuje 

na herní událost jiný pohled, často velmi subjektivní. Analytický komentář herní situaci 

rozebírá a zároveň doplňuje popisný komentář o informace ze zákulisí, statistické 

zajímavosti, divákovi vlastně odpovídá na otázku PROČ?, kdežto komentář popisný 

odpovídá na otázky KDO? CO? KDY a KDE? Bowcherová definuje popisný komentář  

jako projev, který „kóduje souběžně probíhající činnosti, události a lokace, které 

provádějí nebo kde se pohybují jedinci, kteří jsou přímo spjati s míčem, nebo jsou 

součástí probíhajícího vývoje zápasu.“42 Do popisného komentáře (v anglosaském 

prostředí označován jako „play-by-play talk“) podle Bowcherové dále nepatří 

„komentář hodnotící obecný vývoj zápasu, nebo změny v jednotlivých týmech, 

podmínky na hřišti, včetně počasí, oznamování průběžného výsledku a hodnotící 

komentáře, pokud nejsou v těsném spojení se samotným dějem.“43

Ukázka prolnutí popisného a analytického komentáře je zde: „Střely na branku 

za prvních pět minut 6:1 pro český tým. I když samozřejmě se do tohoto skóre promítá 

přesilovka, kterou mělo naše mužstvo při vyloučení Cibáka. Na ledě teď mladý útok, 

nikoliv však s Romanem Červenkou, jak původně zamýšlel Vladimír Růžička. Místo 

Červenky Martin Erat. Krejčí. Snaží se přetlačit Stümpela, Chára – můžeme čekat, že 

slovenský kapitán bude na ledě dobře půl hodiny. Pozor na Pálffyho. Pálffy v šanci a 

výýýborrně Vokoun. (důraz na jméno) Obrovskou šanci dostal Pálffy po perfektním pasu 

Cháry. Tomáš Vokoun teď podržel český tým. Fleischmann, Erat. Nepřihrál Vašíčkovi a 

je tu Stümpel. Další střela na...Vokounovu bránu, Kopecký pálil. Židlický, nabízí se 

Erat. Erat v šanci. Minul. Tak to je hokej, který musí diváky v Kanadě bavit.“44

Opět se jedná o komentář Roberta Záruby ze zápasu Česko-Slovensko na 

olympijských hrách ve Vancouveru. V tomto úseku se opravdu střídá popisný a 

                                                                                                                                              
40 VELART, J., O komentování přímého přenosu
41 Přepis komentáře utkání Česko-Slovensko na OH ve Vancouveru 2010, archiv autora
42 BOWCHEROVÁ, Wendy Lee. Play-by-play talk on radio : an equiry into some relations between 
language and context. Liverpool, 2001. PhD. Thesis. University of Liverpool., s. 136. In. VELART, J., O 
komentování přímého přenosu, s. 71
43 tamtéž
44 Přepis komentáře utkání Česko-Slovensko na OH ve Vancouveru 2010, archiv autora
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analytický komentář. Záruba poskytuje divákovi přehled o dění na ledě, ale zároveň 

dodává i zákulisní informaci (...nikoliv však s Romanem Červenkou, jak původně 

zamýšlel Vladimír Růžička...) a na závěr vyslovil subjektivní hypotézu. (Tak to je hokej, 

který musí diváky v Kanadě bavit.)

Stejně jako lze střídat popisný a analytický komentář v projevu jednoho 

komentátora, může tuto funkci mít rozděleno více lidí. I když praxe pamatuje více než 

dva komentátory přímého sportovního přenosu, je obvyklé, že se u mikrofonu střídají 

nanejvýš dva hlasy. Zřejmě i pro diváka je to snesitelné maximum. V začátcích přímých 

televizních přenosů ze sportovních klání komentovali utkání dva profesní komentátoři, 

kteří se podle domluveného klíče střídali, většinou po různě dlouhém časovém úseku. 

„Federální komentování se Slovákem probíhalo tak, že mluvil vždy 10 minut jeden, 10 

minut druhý.“45 Petr Vichnar se při komentování olympijského hokejového turnaje 

v Naganu 1998 střídal s Robertem Zárubou. Tento model ještě stále používají některé 

televizní stanice, zejména Nova Sport při komentování fotbalových utkání. Česká 

televize přešla k modelu, který už v malé míře zejména u menších sportů prosakoval do 

vysílání před rokem 1989. Podle zámořského vzoru při komentování doplňoval

profesionálního komentátora odborník na daný sport, dříve sám aktivní hráč či 

závodník. V Česku jako první tzv. „dělený komentář“ použil v hokejové sezoně 1995-

1996 pořad Buly. 46 Postupně Česká televize uplatňovala tento způsob na další sporty a 

dnes je – až na výjimky (například kvůli finanční náročnosti při přenosech ze zahraničí) 

– standardem ČT u přímých přenosů z různých sportů.

Zajímavá forma komentáře ve dvojici je tzv. konfrontační způsob, který lze 

uplatnit ve sportech, kde proti sobě soupeří dva týmy (eventuálně dva jednotlivci). 

Znamená to, že jeden komentátor přeje jednomu týmu a druhý druhému. Vít Holubec a 

Oldřich Červinka si v 60. letech konfrontační způsob komentování vyzkoušeli. Holubec 

na to vzpomíná takto: „Já byl jako sparťan, Červinka jako slávista. Fungovalo to, ale 

slávisti byli rozčílení, protože prohráli 1:4 a Červinka nestačil čelit ironii v mém 

komentáři.“47 Velart ve své diplomové práci48 považuje konfrontační způsob 

komentování za možnost, kam se bude televizní praxe dál vyvíjet a podle Velarta tehdy 

předběhl dobu.

                                                
45 z rozhovoru s Petrem Vichnarem, 1.4. 2011, archiv autora
46 ČT24. Hokejový pořad Buly oslaví 700. vydání. Ct24.cz [online]. 29. 11. 2009, [cit. 2011-05-18]. 
Dostupný z WWW: <http://www.ct24.cz/media/73843-hokejovy-porad-buly-oslavi-700-vydani/>.
47 HOLUBEC, Vít. In. VELART, J., O komentování přímého přenosu, s. 14
48 VELART, J., O komentování přímého přenosu
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Ovšem příklad z nedávné minulosti nedává Velartovi za pravdu. Na stanici Nova 

Sport utkání fotbalové kvalifikace mezi Českem a Slovenskem 1. dubna 2009 

komentovali Čech Tomáš Radotínský a Slovák Slavomír Jurko. Po zápase, který čeští 

fotbalisté prohráli 1:2, se na Jurka snesla vlna kritiky ze strany českých fotbalových

fanoušků a v médiích se o způsobu komentování při přenosu diskutovalo. „Porážka 

doprovázená oslavným jekotem slovenského komentátora v naší televizi se nedá 

překousnout,“ psal na blog serveru Idnes.cz Petr Pokorný.49 Jurko skutečně komentoval 

velmi emotivně a „pro Slováky.“ Po závěrečném hvizdu rozhodčího prohlásil: 

„Fantastický výsledok!“ Od Novy prý nedostal žádné speciální zadání. „Snažil jsem se 

komentovat férově, žádné srandičky jsem si z Čechů nedělal. Kdyby mě Nova 

limitovala a chtěla, abych neprožíval slovenské góly, řekl bych jim: Sorry, nejdu do 

toho. Přece nebudu slovensky komentovat z pohledu Čechů?“50 Na Jurkovu obranu je 

třeba zmínit fakt, že Nova už podobný model praktikovala před kontroverzním 

zápasem. V listopadu roku 2007 však slovenským fotbalistům v Praze o nic nešlo a 

česká reprezentace vyhrála. O dva roky později Slováci udělali díky výhře 2:1 výrazný 

krok na světový šampionát v Jihoafrické republice 2010, kde Češi chyběli. 

Sportovní novinář Mf Dnes Tomáš Macek k tomu pak napsal pohled, z něhož 

cituji tuto pasáž: „ ‚Naši‘ byli chvíli ‚naši‘, podruhé ‚oni‘. Namísto ‚je zle‘ znělo 

z obrazovky euforické ‚góól‘. Z reproduktorů se každou chvíli ozýval pravý opak toho, 

co fanoušek prožíval. Komentátor Jurko odvedl profesionální práci coby slovenský 

komentátor, stojící pochopitelně na straně slovenského týmu. Neurážel. Jen mluvil za 

nevhodným mikrofonem. Vyvolávat proto nyní postfederální vášně je nesmysl. Nejde o 

Slovensko, jen o nevydařený nápad. A že výkon českých fotbalistů pokazil zábavu 

nadvakrát, za to už Nova opravdu nemohla.“51 S Mackem v tomto souhlasím. 

Konfrontační způsob komentování je sice zajímavý, ale logicky rozděluje diváky na dva 

znesvářené tábory a třeba i kvalitní výkon komentátora zakryje zklamání fanouška 

z prohry „jeho“ týmu. Právě kvůli objektivitě komentování sportovního přímého 

přenosu si na rozdíl od Velarta myslím, že konfrontační způsob komentování se bude 

v budoucnu objevovat v televizi zřídka, pokud se vůbec objeví.

                                                
49 In. MACEK, Tomáš. Kdo měl komentovat? Emotivní doprovod gólu Slováků vyvolal bouři. Idnes.cz
[online]. 4. 3. 2009, ?, [cit. 2011-05-18]. Dostupný z WWW: <http://fotbal.idnes.cz/kdo-mel-komentovat-
emotivni-doprovod-golu-slovaku-vyvolal-bouri-pyq-
/fot_reprez.asp?c=A090403_232832_fot_reprez_par>.
50 tamtéž
51 MACEK, T., Kdo měl komentovat? Emotivní doprovod gólu Slováků vyvolal bouři
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1.3. Analytický komentář

Jak jsem naznačil v minulé kapitole, o analytický komentář se v současné době 

při televizních přímých přenosech starají bývalý profesionální sportovci. Neplatí 

pochopitelně, že úlohy komentátorů jsou jasně rozdělené a že profesní komentátor 

(„play-by-play“) musí komentovat pouze dění na hřišti a odborník („color-comentator“ 

nebo „analyser“) komentuje to ostatní, tedy analytickým komentářem. Platí však, že 

sportovní odborník moc do probíhající hry nemluví. Záleží samozřejmě na konkrétním 

sportu a konkrétní osobě, ale například David Pospíšil při spolukomentování 

hokejových utkání52 olympijského turnaje ve Vancouveru 2010 vstupoval do přenosu 

téměř výhradně při přerušené hře. Pospíšil se snaží reagovat na opakovaný záběr situací, 

kterou stejně jako divák vidí na monitoru. Od „rozhlasového“ způsobu komentování se 

tedy jeho projev výrazně liší, Pospíšil počítá s obrazem, který divák vnímá na 

obrazovce. Popis akce doplňuje celkovým pohledem na hru nebo se zamýšlí, proč daná 

situace vznikla. „Teď to byl takový hokej nahoru dolů, šance střídala šanci. Chyba 

v naší rozehrávce, Tomáš Vokoun to tam hasil. Na druhou stranu Martin Erat, opravdu 

je to tempo hokej. Je to nahoru dolů. Když srovnám naše mužstvo dnes a včera, úplně o 

něčem jiném.“ 53 V citovaném úseku Pospíšil použil obě doplnění komentáře. 

Opakované šance českého i finského týmu využil k zasazení do kontextu a popsal 

divákům, jak vidí celkový obraz hry a výkon českého týmu. 

Analytický komentář neměl při hokejových přenosech z Vancouveru na starosti 

jen David Pospíšil. Komentátor Robert Záruba nepopisoval pouze hru, ale tím, že 

informoval o dění v zákulisí a divákům přinášel statistické zajímavosti, podle definice 

spadá jeho projev také do analytického komentáře. Jako příklad uvádím Zárubova 

úvodní slova před utkáním české reprezentace se Slovenskem, kterým Česko 

olympijský hokejový turnaj zahajovalo:  „Jágr tedy nebude hrát v první formaci, a to je 

velké překvapení pro soupeře, protože to se stalo naposledy na MS 1994, kdy Jágr 

nehrál v elitní řadě. Nebo řekněme v první zahajovací formací. Je to sice drobnost, ale 

Vladimír Růžička plánuje Jágra trochu upozadit v sestavě. Nenechat na něm takový 

tlak, nedělat z něj takový obrovský terč pro soupeře, vzhledem k tomu, co Jágr ve 

                                                
52 sledované zápasy Česko-Slovensko a Česko-Finsko
53 Přepis komentáře utkání Česko-Finsko na OH ve Vancouveru 2010, archiv autora
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světovém hokeji stále ještě znamená.“54 Za zákulisní informace bychom mohli 

považovat tuto: „Obránce Židlický na modré, ale teď vidím, že Vladimír Růžička upravil 

složení této řady a společně s Židlickým je na ledě Tomáš Kaberle. Ten měl původně být 

v druhé přesilovkové formaci s Jágrem. Aspoň tak včera český tým trénoval.“55 Běžný 

divák přímého přenosu totiž nebyl na tréninku českého týmu a nemůže tedy vědět, že 

aktuální složení sestavy je jiné, než trenér plánoval.

Spolukomentátor může vystupovat v úloze, kterou v zámoří označují jako 

„analyser“ nebo „color-commentator“, případně obě tyto funkce spojovat. „Analyser“ je 

spolukomentátor, který komentář doplňuje pouze statistickými postřehy, suše analyzuje 

hru. Oproti tomu „color-commentator“ komentář oživuje vtipnou glosou, jeho 

spolukomentování je trochu košatější. Robert Záruba uvádí příklad na volejbale. „Když 

dá nějaký hráč při smeči tvrdou ránu a spolukomentátor řekne: ‚To byla pecka! Nechtěl 

bych ji dostat do hlavy‘, je to color-commentator. Pokud by vysvětlil, proč hráč dá 

takovou ránu, je to analyser.“56 V praxi se však oba styly spolukomentování hodně 

prolínají. Záleží na dané situaci a osobě sportovního odborníka.

U výše popsaného způsobu komentování samozřejmě musíme počítat se 

specifikami daného sportu, v tomto případě hokeje. Ale jak už jsem zmínil v úvodu 

kapitoly, především Česká televize spolukomentátory-odborníky, bývalé sportovce,

využívá při většině přímých přenosů z různých sportů. Pokud není z finančních důvodů 

možné, aby spolukomentátor odjel se štábem na akci do zahraničí, lze ho do přímého 

přenosu zapojit z pražského studia. Právě ve studiu je další prostor pro sportovní 

odborníky. Studiové vstupy bývají součástí sportovních televizních přenosů. Většinou 

se jedná o úvodní studio před začátkem zápasu či závodu, přestávkový program a 

závěrečné studio po utkání. Experti si tak mohou rozbor herní situace připravit, díky 

televizní technice záběr zpomalit, zvětšit či pomocí tzv. „elektronické tužky“ do záběru 

kreslit.

Oficiální webové stránky České televize57 uvádějí, že Redakce sportu má 13 

stálých expertů na 6 různých sportů, ovšem údaje nejsou aktuální. Někteří experti už na 

obrazovce nepůsobí a ostatní v seznamu chybí. Česká televize začala naplno 

s využíváním expertů při letních olympijských hrách v australském Sydney 2000. 

                                                
54 Přepis komentáře utkání Česko-Slovensko na OH ve Vancouveru 2010, archiv autora
55 Přepis komentáře utkání Česko-Slovensko na OH ve Vancouveru 2010, archiv autora
56 z rozhovoru Ondřeje Kaláta s Robertem Zárubou, 31.4. 2011
57 Www.ceskatelevize.cz [online]. 1996-2011 [cit. 2011-05-18]. Redakce sportu — Lidé — Vše o ČT —
Česká televize. Dostupné z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/lide/redakce-sportu/>.
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Nápad začlenit sportovní odborníky do vysílání z olympijských her vznikl už v roce 

1992 v Barceloně a byl zásluhou Vladimíra Drbohlava, prvotní koncepce počítala 

s využití sportovních expertů jako hostů ve studiu58. Vodní slalomářka Štěpánka 

Hilgertová například komentovala ale poprvé už přímo v Atlantě 1996, kdy ji požádal o 

spolupráci komentátor ČT Petr Vichnar. „Bylo to hodně zvláštní. Petr mě oslovil a já 

bez nějakých předchozích zkušeností s touto profesí na jeho nabídku kývla. Můj závod

byl hned na začátku, takže jsem si sedala na komentátorské stanoviště bez stresu. (...) 

Byla jsem nervózní, ne však z toho, že mluvím ke spoustě lidí, ale opravdu hlavně 

proto, že v tom závodě jel můj muž.“59

Nyní už má téměř každý sport vlastního experta. Co se týče hokeje, tak 

internetové stránky správně uvádějí Martina Hostáka, Davida Pospíšila, Pavla Richtera 

a Jiřího Králíka. Robert Kysela a Miloš Holaň už nekomentují, protože oba mají funkci 

v hokejových klubech. Kysela je generální ředitel prvoligového Ústí nad Labem a 

Holaň byl trenérem extraligové Mladé Boleslavi, ale k 21. březnu 2011 byl odvolán. Ze 

stejného důvodu přestal komentovat Josef Zajíc, který se stal sportovním ředitelem 

Českých Budějovic. Dříve ještě přímé přenosy z hokeje doprovázeli slovem Jiří 

Holeček, Jiří Hrdina, Otakar Janecký nebo Ernest Bokroš, v poslední době se na 

obrazovkách objevuje David Moravec, olympijský vítěz z roku 1998. Na letošním

mistrovství světa na Slovensku ČT zapojila Miroslava Hlinku, jediného hokejistu, který 

nastoupil za český i slovenský národní tým.

2. Televizní práva na velké sportovní akce

Ještě před tím, než charakterizuji vysílání z obou sledovaných olympiád, 

nastíním, jak obecně probíhá televizní pokrytí velké sportovní akce, přičemž zůstanu u 

olympijských her. Práva na vysílání olympijských her vlastní Mezinárodní olympijský 

výbor (dále jen MOV), který je pak nabízí dalším televizním společnostem. MOV jedná 

podle Olympijské charty. V bodu 49, odstavci 1 se píše: „MOV přijme všechna 

nezbytná opatření, aby zajistil co největší pokrytí olympijských her různými médii a co 

                                                
58 LINKA, Jakub. Zpravodajské pokrytí velké sportovní akce veřejnoprávní televizí na příkladu 
olympijských her. Praha, 1999. 67 s. Bakalářská práce. FSV UK., s. 30
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nejširšímu publiku na světě.“60 Vysílání musí splňovat určité technologické nároky –

jako je třeba dostatečná kvalita signálu – a šířit olympijskou myšlenku. 

MOV dlouhodobě spolupracuje s Evropskou vysílací unií (dále jen EBU), která 

sdružuje vysílatele po celém světě. Momentálně má 74 aktivních členů z 56 zemí, 

v Evropě sdružuje hlavně vysílatele veřejné služby, mezi nimiž je i Česká televize. 

Právě plnění veřejné služby je důležitý faktor pro obchod s televizními právy. I proto 

MOV odmítl v roce 2000 nabídku 2 miliard dolarů mediálního magnáta Ruperta 

Murdocha, který chtěl pro svou společnost Sky koupit práva na vysílání olympijských 

her. Ovšem současná smlouva MOV a EBU platí jen do olympiády v Londýně 2012 a 

spekuluje se o tom, že by se poprvé od roku 1956 obě instituce nemusely dohodnout. 

Agentura AP před dvěma lety61 informovala o tom, že MOV už prodal vysílací práva na 

olympiádu 2014 v ruském Soči a 2016 v brazilském Rio de Jaineru Murdochovým 

televizím v Itálii a Turecku. „V dohledné době nastane problém s penězi za přenosová 

práva, už teď je to tak vyšponované, že spousta světových televizí má problémy pokrýt 

největší světové akce.“62 Fakt, že televizní práva na olympijské hry (a obecně na velké 

sportovní akce) rostou, demonstruje i následující srovnání: americká televizní síť CBC 

zaplatila za naganskou olympiádu 375 milionů dolarů63, 820 milionů dolarů inkasoval o 

12 let později olympijský výbor za Vancouver od NBC.64

Samotné vysílání z olympijských her musí zajistit Olympijská rozhlasová a 

televizní organizace (dále jen ORTO) pořadatelské země, v případě letních Her 

pomáhají se zajištěním vysílání také pracovníci EBU. Rok a čtvrt před zahájením Her se 

vytvoří plán přenosů, tzv. Mezinárodní program. Podle něj jednotlivé společnosti 

zažádají o akreditace a o místo v Mezinárodním rozhlasovém a televizním centru. 

„Objednání komentátorských míst a pronájem pracovního prostředí v Mezinárodním 

rozhlasovém centru společně s akreditačními poplatky a ubytováním jsou nejdražší 

položky při zajištění přenosů z olympijských her,“ tvrdí ve své bakalářské práci Jakub 

Linka.65 Na výrobu Mezinárodního programu dohlíží Televizní komise MOV, televizní 

                                                                                                                                              
59 HILGERTOVÁ, Štěpánka. In. WAŽÍK Jiří, Spolukomentátoři ve sportovních přímých přenosech, s. 30
60 Olympic Charter. Lausanne: International Olympic Committee, 2010. 104 s. Dostupný z WWW: 
<http://www.olympic.org/Documents/Olympic%20Charter/Charter_en_2010.pdf>, s. 96
61 28. října 2008
62 z rozhovoru s Petrem Vichnarem, 1.4. 2011, archiv autora
63 ČTK. Ceny za televizní práva jsou stále vyšší . Mladá fronta DNES. 28.1.1998, s. 23.
64 ČTK. Olympiáda má prvního poraženého, stanice NBC na ní prodělá 200 milionů. Ihned.cz [online]. 
21. 1. 2010, [cit. 2011-05-18]. Dostupný z WWW: <http://sport.ihned.cz/c1-40097280-olympiada-ma-
prvniho-porazeneho-stanice-nbc-na-ni-prodela-200-milionu>.
65 LINKA, J.,  Zpravodajské pokrytí velké sportovní akce, s. 14 a 15
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síť v USA vzhledem k částce, kterou zaplatila, si vyrábí program sama. „Všechna 

sportoviště má osázena svými kamerami a Mezinárodní program přebírá jen jako jeden 

ze svých zdrojů.“66

Mezinárodní rozhlasové a televizním centrum si pak jednotliví vysílatelé 

upravují. K dispozici mají režijní a střihové pracoviště, komentátorské studio a všechny 

kanály se signálem, který se přenáší pomocí satelitních tras (nebo později internetu) do 

různých zemí. V Naganu byly k dispozici čtyři trasy, ve Vancouveru ještě dvě navíc. 

Komentátoři pak přímo v dějišti Her obdrží akreditační balíček (broadcaster 

manual), kde jsou veškeré potřebné informace a systém olympijské dopravy (Olympic 

Transport Network) spolu s interním materiálem televize.

3. Vysílání z Nagana 1998

„Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje, jsme olympijští vítězové! 

Přepište dějiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji!“67

Poslední vteřiny finálového utkání mezi Českem a Ruskem doprovodil Robert 

Záruba tímto komentářem. Jeho euforické zvolání: „Přepište dějiny“ se do paměti 

televizních diváků zapsalo stejně jako nečekaný sportovní úspěch českých hokejistů. 

Záruba použil tento výrok i v názvu vzpomínkové knihy z roku 1998. 

Právě v ní líčí emotivní chvíle v závěru památného finále: „Vidím jen, jak se 

Rusové marně snaží rozvalit hradbu bílých dresů. Už asi tak dvě minuty se ovládám 

s vypětím všech sil, které vyčerpaly zrychlené hodiny posledních olympijských dní. 

Hašek už jásá při zakázaném uvolnění Rusů 13 sekund před koncem (...) Do očí se mi 

derou slzy – musím silně skousnout rty a sebrat zásobu jistoty na poslední vteřiny. (...) 

První vteřiny po boji nevidím nic. Ještě nikdy jsem takhle prudce nebrečel před tolika 

lidmi. Někteří zahraniční komentátoři si dojetí českého kolegy přišli vyfotit, ale bylo mi 

                                                
66 DRBOHLAV, V., In. LINKA, J.,  Zpravodajské pokrytí velké sportovní akce, s. 18
67 Přepis komentáře utkání Česko-Rusko na OH ve Naganu 1998, archiv autora
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to jedno. Chvilku jsem byl jinde...“68 Dále Záruba popisuje, jak vznikala nominace 

českých hokejistů. Celá kniha „Přepište dějiny“ se pak věnuje průběhu turnaje a 

pohledem na něj z různých úhlů.

Nagano se stalo pojmem ve sportovní žurnalistice, synonymem úspěchu. Na 

začátku turnaje nic nenasvědčovalo, že by český tým mohl uspět. „Vzpomínám si na 

úplně první trénink, kdy hráči přijeli z různých koutů světa a trénovali před prvním 

zápasem s Finskem, tak tam byla velmi nervózní atmosféra. Hráči byli unavení, 

podráždění, že jim to nešlo, nadávali si.“69 Pak se hokejisté trenérů Ivana Hlinky, 

Slavomíra Lenera a Vladimíra Martince probojovali až k historickým zlatým medailím 

na Turnaji století.

Veřejnost takto hokejový turnaj na olympijských hrách v Naganu označovala 

proto, že poprvé směli na turnaj profesionálové ze slavné zámořské Národní hokejové 

ligy (NHL). Umožnila to dohoda NHL s Mezinárodní hokejovou federací (IIHF)70. 

Jmenovitě se o průlomové rozhodnutí zasloužili především pánové Garry Bettman 

(hlavní komisionář NHL) a René Fasel ze Švýcarska (předseda IIHF). Do té doby 

profesionálové na olympijské hry nesměli, zakazovala to olympijská charta. Podmínka 

„amatérismu“ pro účast sportovce zmizela až v roce 1980. Pak šéf Mezinárodního 

olympijského výboru Samaranch v roce 1985 smetl se stolu návrh na přesunutí hokeje 

do programu letních her. „Co patří na led nebo na sníh, nemůžeme vytáhnout 

v srpnu.“71

Poprvé v historii se tak kvůli olympiádě nejslavnější hokejová soutěž světa NHL 

zastavila a v Naganu hráli ti nejlepší – Wayne Gretzky, Patrick Roy, Joe Sakic, Teemu 

Selänne, Peter Forsberg, Brett Hull, Pavel Bure, Sergej Fjodorov, Jaromír Jágr nebo 

Dominik Hašek. Olympijský hokejový turnaj byl přelomový rovněž kvůli tomu, že 

poprvé v historii na něm startovaly ženy.72

Česká televize tehdy v roce 1998 připravila pro televizní diváky 28273 hodiny

přímých přenosů, záznamů a zpravodajských vstupů. Přímo v Japonsku pracoval 

                                                
68 ZÁRUBA, Robert. Přepište dějiny! : olympijské hry, MS a NHL očima reportéra ČT. Praha : Duel, 
1998. 105 s. ISBN 80-86187-15-2., s. 7
69 z rozhovoru s Petrem Vichnarem, 1.4. 2011, v archivu autora
70 V dohodě je přesně udán přílet hokejistů ze zámoří, otázky dopravy, pojištění, řeší se i hosté hráčů, 
jejich akreditace, rozhodčí, lékaři trenéři, ale dokonce také speciálních hokejových kartiček.
71 KNAP, Karel. Olympiáda v Naganu vstoupí do dějin, ať tak, či onak. Mladá fronta DNES. 2. 2.1998, 
s. 2.
72 ZÁRUBA, R., Přepište dějiny!, s. 24
73 Ročenka České televize. Praha: Česká televize – Public Relations a mezinárodní vztahy, ediční a 
dokumentační oddělení, 1999. 76 s. Dostupný z WWW: 
<http://img9.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/ct_roc_c.pdf>, s. 8
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devatenáctičlenný štáb, který tvořilo dvanáct komentátorů, tři technici a čtyři další

pracovníci.74 Reportér Václav Žmolík se staral o spoty pro Český olympijský výbor, 

které se nazývaly Pohlednice z Nagana.75 Žánrově je tento útvar fejeton. Na vysílání se 

podíleli samozřejmě i pracovníci sportovní redakce v Praze. Na Kavčích horách totiž 

olympijské vysílání zastřešovalo olympijské studio, kterým provázeli Jiří Vrba a 

Vojtěch Bernatský.76 Ve studiu spolukomentovali přenosy hokejista Miloš Holaň, 

lyžařky Květa Jeriová-Pecková a Olga Charvátová, krasobruslařská sportovní dvojice 

Radka Kovaříková, René Novotný a také bývalý sáňkař a populární humorista Petr 

Urban.77 Práci nenarušila ani změna v postu generálního ředitele ČT. Jakub Puchalský 

se stal ředitelem 5. února 1998 a už o dva dny později se rozjelo olympijské vysílání. 

V sobotu 7. února od 2:55 hod se vysílalo slavnostní zahájení, na němž českou vlajku 

nesl běžec Lubomír Buchta. Časový posun byl samozřejmě pro diváky v Česku 

problém, na druhou stranu byl částečnou výhodou pro Českou televizi, která tehdy 

disponovala pouze dvěma programovými okruhy (kompletní program viz Příloha č. 1).

Olympijské vysílání tak v rámci možností pokrylo všech 68 disciplín ve 14 sportovních 

odvětvích.

Co se týče hokeje, tak Česká televize vysílala v přímém přenosu 19 utkání 

včetně finále výše zmíněného turnaje žen a kvalifikačního turnaje mužů. Deset zápasů 

běželo ze záznamu, některé výhradně ze záznamu, utkání českého týmu se reprizovala. 

V závěru zařadila ČT do programu také sestřihy dosavadního průběhu turnaje. Hlavní 

halou pro hokejový turnaj byla Big Hat s kapacitou 10 104 diváků, do hlediště Aqua 

Wing, který se po ZOH pozměnil na plavecký komplex, se vešlo 6078 fanoušků. Obě 

ledové plochy měly evropské rozměry.78 Na arénu Big Hat vzpomíná Robert Záruba: 

„Od počátku bylo zřejmé, že Japonci si úplně neuvědomují, jak mimořádnou soutěž 

mají v programu her. (...) Při cestě autobusem se hala zjevila vždycky náhle, jako 

nezvykle skromná dominanta postranních ulic. (...) Jako „Velký klobouk“ má prý 

vypadat střecha této dnes již víceúčelové haly – nebo se tak jmenuje proto, že stavba 

spolkla místo patnácti dvacet milionů jenů – nevím. Od první prohlídky mi bylo jasné, 

že hokej je v téhle voňavé budově pouze na krátké olympijské návštěvě. Už jen ta 

                                                
74 Maratón přenosů z Nagana, Haló noviny. 17. 1. 1998, s. 7. 
75 LINKA, J.,  Zpravodajské pokrytí velké sportovní akce, s. 42
76 tamtéž, s. 29
77 Maratón přenosů z Nagana, Haló noviny. 17. 1. 1998, s. 7. 
78 KÉZR, Martin. Boje XVIII. ZOH v Naganu uvidí čtrnáct sportovišť : . Právo. 4. 2.1998 , s. 3.
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blízkost bojiště, neobvyklá pro slavné hokejové haly. (...) stačilo jen patnáct kroků od 

vchodu pro novináře a rozrazili jste vrata přímo do rohu kluziště.“79

Petr Vichnar přidává vzpomínky na celkovou atmosféru: „Hala Big Hat byla 

nezvykle malá, byli jsme zvyklí na velké haly. (...) Najednou jsme byli někde, kde 

kulisa nebyla tak bouřlivá a přesto přišel takovýhle úspěch a takovéhle emoce. Také 

komentování bylo trochu jiné, protože v Japonsku nebylo tak hokejové prostředí. 

Japonci přes všechnu snahu nemají vztah k hokeji. Ale naše komentování to 

neovlivnilo.“80

Oba komentátoři vzpomínají na naganský turnaj nostalgicky. Jednak kvůli 

nezapomenutelným zážitkům spojeným s historických úspěchem hokejistů, jednak 

proto, že jejich profesní spolupráce v roce 1998 vyvrcholila. Pak už spolu žádnou 

velkou akci nekomentovali, Česká televize postupně přešla na systém profesionální 

komentátor a sportovní odborník. „Byli jsme s Robertem sehraná dvojka. Spolupráce 

byla hrozně fajn. Střídali jsme se podle citu po dvou třech minutách. Navíc myslím, že 

se naše rozdílné komentátorské styly vhodně doplňovaly.“81

Z hlediska objektivy komentátorů jsou reprezentační zápasy velmi ošidné, platí 

pro ně trochu jiná pravidla, než v případě ligových utkání. Přesto Petr Vichnar přiznává: 

„Myslím, že je to jedna z mála mých zkušeností, kdy emoce převládly nad 

profesionálním nadhledem, i když jenom nepatrně.“82

Olympijský hokejový turnaj v Naganu byl také velmi sledovaný a kladně 

hodnocený diváky. V České republice tehdy podle údajů v ročence ČT vlastnilo 

televizní přijímač 3 409 468 lidí83. Podle průzkumu mezi deset divácky nejúspěšnějších 

pořadů na ČT1 v roce 1998 patřilo šest přímých přenosů týkajících se olympiády. 

Vůbec nejúspěšnější byl přímý přenos finálového utkání Česko - Rusko, který měl 

v koeficientu spokojenosti nadstandardní číslo 9,7. Koeficient spokojenosti je specifický 

sociologický údaj, který Česká televize zjišťuje na základě vlastního dotazování. 

Nepodílí se na něm ostatní vysílatelé. Nejvyšší číslo 10 dostal záznam finále Česko -

Rusko, který ČT vysílala v neděli 22. února odpoledne. Tím se stal nejlépe hodnoceným 

pořadem na druhém vysílacím okruhu ČT.

                                                
79 ZÁRUBA, R., Přepište dějiny! s. 18
80 Rozhovor s Petrem Vichnarem, 1. 4. 2011, archiv autora
81 tamtéž
82 tamtéž
83 z toho 3 248 238 domácností a 161 230 organizací
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Čísla o spokojenosti diváků jsou vysoká a souvisí s nimi i sledovanost finále 

Turnaje století. Jeho přímý přenos podle měření sledovanosti, které prováděla 

společnost TV PROJEKT – ATO společně s Výzkumem programu a auditoria ČT, se 

dívaly 3 447 000 diváků, sledovanost (rating) dosahovala 40 procent.84 Share (podíl na 

publiku) atakoval stoprocentní hranici. Číslo 96 % je v současnosti téměř 

nepřekonatelné. V pondělí 23. února od 20 hodin, tedy v televizním prime timu, 

sledovaly přímý přenos z uvítání českých medailistů85 4 711 000 diváků, procentuálně 

vyjádřeno 54,4 % tehdejší české divácké populace. Podíl na publiku je v tomto případě 

oproti finále nižší – 79 % lidí, kteří měli v tu dobu zapnutou televizi, se dívalo na ČT1

na příjezd medailistů na Staroměstské náměstí.

4. Vysílání z Vancouveru 2010

Jestliže zimní olympijské hry v Naganu byly výjimečné kvůli sportovnímu 

úspěchu českých hokejistů, olympiáda ve Vancouveru byla přelomová hlavně díky 

použitým technologiím ve vysílání. Česká televize s začátkem olympiády86 spustila 

program ČT HD87, program s vysokým rozlišením obrazu byl ve zkušebním provozu od 

srpna 2009. Lokšík definuje HDTV jako: „televizi s vysokým rozlišením obrazu (High 

Definition Television). Je novým digitálním vysílacím standardem, jehož rozlišovací 

schopnost je mnohem větší než u tradiční analogové televize. Obraz v širokoúhlém 

formátu 16 : 9 je složen buď ze 720, nebo 1 080 řádek (podle zvoleného systému 720p 

nebo 1080i), z nichž každý obsahuje 1 280, resp. 1 920 obrazových bodů, tzv. pixelů. 

Vysoké rozlišení odstraňuje vnímání obrazových řádek tak, jak je tomu u dosavadních 

standardů.“88 K možnosti sledovat pořad v rozlišení HD je však potřeba mít televizor 

nebo set-top-box89 podporující kompresi MPEG-4. Článek na serveru digitalne.tv 

                                                
84 39,8 %
85 kromě hokejistů ještě Kateřina Neumannová získala stříbro a bronz v běhu na lyžích
86 13. 2. 2011
87 ČT HD není samostatným programem, ale společnou distribuční cestou pro vysílání programů ČT ve 
vysokém rozlišení.
88 LOKŚÍK, Martin. In. OSVALDOVÁ, B., et. al. Praktická encyklopedie žurnalistiky, s. 89
89 zařízení umožňují příjem digitálního vysílání
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popisuje tři způsoby, jak vysílání ve vysokém rozlišení zachytit.  Zaprvé pomocí 

„experimentálního zemského digitálního vysílání, které však poskytuje jediný operátor

Telefónica O2  ve svém multiplexu 4 v menších oblastech v Praze, Brně a Ostravě. K 

přijmu je třeba anténa připojená k televizoru.“90 Další možnost je pomocí kabelového 

vysílání a nejlepší je údajně satelitní příjem televize. „V Česku to znamená namířit 

parabolickou anténu na satelit Astra 23,5° východně, které nesou signál ČT HD, 

Eurosportu HD a další stovky HD kanálů.“91 Nevýhodou tohoto řešení jsou vysoké 

náklady.

„Je to jako rozdíl mezi černobílou a barevnou televizí. Sport je o detailech a 

emocích a tohle bude velký přerod,“ tvrdil před olympiádou šéfkomentátor České 

televize Robert Záruba.92 Jeho kolega Petr Vichnar souhlasí s tím, že diváci mají díky 

tomu z přímých přenosů větší zážitek a dodává: „Díky HD technologii, má divák 

kvalitnější informace, kvalitnější příjem, je do toho víc vtažen. Takže komentátorská 

pozice trochu ustupuje do pozadí, ale ne v tom, že by ztrácela význam.“93 Olympiáda se 

kromě televize přenášela také na další platformy – internet a mobilní telefony.

Česká televize odvysílala z olympijských her „neuvěřitelných 41 hodin denně.“94

Do tohoto počtu se počítá vysílání na všech čtyřech kanálech. ČT totiž v rámci 

digitalizace spustila ryze sportovní kanál. ČT4 Sport začal vysílat během zimních 

olympijských her v Turíně v roce 2006.95  Čtyřka se postupně stabilizovala na českém 

mediálním trhu, od roku 2008 vysílá ve formátu 16 : 9. Olympiáda ve Vancouveru 2010 

tak mohla běžet na dvou kanálech současně, když se k tomu přičte zpravodajství na ČT1 

a ČT24, vychází číslo, které uvedl Vojtěch Bernatský. Kompletní program vysílání od 

12. února do 1. března je k dispozici v příloze. 

S rostoucím objemem přenosů z olympijských her Česká televize navýšila počet

olympijských studií v Praze na Kavčích horách. Studio Olympia bylo hlavní studio 

programu ČT2, studio Adrenalin vysílalo okrajové sporty a záznamy na ČT4. Během 

olympiády v Naganu provázeli studiem dva redaktoři, o 12 let později moderovala obě 

                                                
90 TÉMA: Jak na vysílání ve vysokém rozlišení (HDTV)?. Digitalne.tv [online]. 05.02.2010, ?, [cit. 2011-
05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.digitalne.tv/aktuality/detail/?id=100050>.
91 tamtéž
92 ČT24. Olympiáda v ČT - detailně, ostře a jasně. Ct24.cz [online]. 2. 2. 2010, ?, [cit. 2011-05-18]. 
Dostupný z WWW: <http://www.ct24.cz/vancouver-2010/79812-olympiada-v-ct-detailne-ostre-a-jasne/>.
93 z rozhovoru s Petrem Vichnarem, 1.4. 2011, archiv autora
94 BERNATSKÝ, Vojtěch. In. NOVÁČEK, Ondřej. Hry klepou na dveře, ČT představila svá olympijská 
studia. Ct24.cz [online]. 11. 2. 2010, ?, [cit. 2011-05-18]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ct24.cz/vancouver-2010/80688-hry-klepou-na-dvere-ct-predstavila-sva-olympijska-studia/>.
95 přesně 10. 2. 2006 v 9:00
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studia šestice redaktorů – Vojtěch Bernatský, Karel Diviš, David Kozohorský, Ondřej 

Lípa, Dan Šumbera a Darina Vymětalíková.96 Součástí olympijského vysílání byly též 

zpravodajské souhrny, tzv. Rychlý přehled a Velký přehled. Rychlý přehled se vysílal 

každé tři hodiny, Velký přehled třikrát denně. Přehledy připravovali Jana Niklová a Jan 

Smetana. Pražská studia byla vybavena moderní technikou. Hosté – sportovní odborníci 

– měli k dispozici už dříve vyzkoušenou tzv. „elektronickou tužku“. Nově přibyla také 

dotyková obrazovka,97 což ještě umocnilo prožitek diváka přímého přenosu.

Poprvé v historii České televize měl každý sport na zimní olympiádě 

komentátora přímo v dějišti.98 Do Vancouveru odjelo 27 osob včetně techniků, z toho 

18 reportérů. Tři z nich byli sportovní odborníci, spolukomentátoři. Hokejový expert 

David Pospíšil vzpomíná: „Olympiáda byla skvělým sportovním zážitkem, kde jsem 

pracoval opravdu na sto procent. 36 zápasů ve 14 dnech byl záhul, na který budu 

vzpomínat do smrti. V deset ráno na stadion, před půlnocí zpět. Pro někoho, kdo to 

nezkusil, to vypadá možná jako jednoduchá práce, ale realita je zcela odlišná. Soustředit 

se deset hodin na to, co se děje před vámi a snažit se neudělat chybu, je 

vyčerpávající.“99

Linka ve své bakalářské práci popisuje příjezd štábu do pořadatelského města:

„Jako první přijíždí do dějiště olympijských her vedoucí týmu České televize, dva 

technici, štáb s reportérem a komentátoři zahajovacího ceremoniálu.“100 Linka v práci 

cituje také Vladimíra Drbohlava, který má v ČT mezinárodní přenosy na starosti: 

„Vedoucí týmu ČT převezme v Mezinárodním televizním a rozhlasovém centru jen holé 

stěny. Proto je nesmysl zatěžovat s jeho zařizováním sportovní komentátory.“101

Tradiční olympijské pohlednice dělal z Vancouveru redaktor Jakub Bažant, Jaromír 

Bosák si zval do studia ke každodennímu rozhovoru zajímavé sportovce z české 

výpravy.

Hokejový turnaj se hrál opět tak jako před 12 lety v Naganu s největšími 

hvězdami z NHL. Kanada se na rozdíl od Japonska považuje za hokejovou zemi. 

„Vancouver nabízí jedinečnou atmosféru díky tomu, jak lidé v Kanadě prožívají hokej. 

Nikdy neměl turnaj nejlepších hráčů pod olympijskou vlajkou takové kulisy jako tady. 

‘Dejte nám hokej a budeme šťastní.’ Vancouver hostil ten nejlepší hokej v historii 

                                                
96 První tři ve studio Olympia, další ve studiu Adrenalin
97 touchscreen
98 pouze curlign komentoval Jiří Kalemba z pražského studia
99 z rozhovoru s Davidem Pospíšilem, 19.4 2011, archiv autora
100 LINKA, J.,  Zpravodajské pokrytí velké sportovní akce, s. 36
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her.“102 Oproti japonským zimním olympijským hrám přibyli účastníci turnaje. Prvních 

devět týmů žebříčku IIHF postoupilo přímo103, další čtyři prošly do hlavního turnaje 

z kvalifikace.104 Hrálo se také na menším kluzišti v BC Canada Hockey Place a

Thunderbird Areně. Led měl rozměry 61 krát 26 metrů oproti evropskému standartu 61 

krát 30 metrů. S větším počtem týmu logicky narostl také počet přenosů vysílaných 

z hokejového turnaje. Výše je zmíněn údaj o celkovém objemu vysílání z olympiády. 

Z hokeje ČT vysílala 40 přímých přenosů (z toho 11 z ženského turnaje) a 10 záznamů

(6 z ženského turnaje).

Ačkoliv čísla sledovanosti nedosahovala z objektivních důvodů hodnot z Nagana 

1998, patřily přenosy z utkání českého týmu na olympiádě ve Vancouveru

k nejsledovanějším v rámci vysílání z Vancouveru. První utkání se Slovenskem hrané 

ve čtvrtek 18. února 2010 vidělo podle údajů agentury ATO – Mediasearch, které 

zveřejnila Česká televize, na druhém programu 906 tisíc dospělých diváků. To činí 10% 

rating. Share (podíl na publiku) byl 77,67 %.105 Čtvrtfinálové vyražení Česka o týden 

později v zápase s Finskem sledovalo méně lidí. Od čtyř hodin ráno se dívalo 726 tisíc 

dospělých (8,2% sledovanost; 86,7% podíl). Další údaj o sledovanosti, který se při 

výzkumech udává je reach (zásah). Reach se zaznamenává tehdy, pokud divák daný 

pořad sleduje alespoň tři minuty kontinuálně. V případě čtvrtfinále olympijského 

hokejového turnaje Česko-Finsko byl reach 1 milion 317 tisíc diváků. Oba přenosy 

vysílal druhý program ČT.

„To, že jsem v Naganu stihl komentovat lyžování, krasobruslení a hokej, bylo ve 

Vancouveru nemyslitelné a vyloučené. Nejen vlivem velkých vzdáleností, (...)Ve 

Vancouveru jsem strávil 8 hodin přípravou na lyžování a pak jsem s Holickým 

komentovali to lyžování naplno. Dvě hodiny jsme spali a byli jsme naprosto vyčerpaní. 

Z olympiády jsme nic jiného neviděli. Rozdíl mezi Naganem a Vancouverem je několik 

světelných let.“106

                                                                                                                                              
101 DRBOHLAV, Vladimír. In. LINKA, J.,  Zpravodajské pokrytí velké sportovní akce, s. 36
102 SLAVÍK, Herbert, et al. Vancouver 2010 : XXI. zimní olympijské hry : oficiální publikace Českého 
olympijského výboru . 1. vydání. Praha : Olympia, 2010. 214 s. ISBN 978-80-7376-179-0., s. 63
103 Kanada, Rusko, Švédsko, Finsko, Česko, USA, Švýcarsko, Slovensko, Bělorusko
104 Německo, Lotyšsko, Norsko
105 Česká televize. Česko – Slovensko - Olympijský hokejový turnaj začal pro Česko vítězně. Česká 
televize. 19.2. 2010, s. 1.
106 Rozhovor s Petrem Vichnarem, 1.4. 2011, archiv autora
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5. Profily komentátorů

V této kapitole krátce charakterizuji trojici komentátorů, která vystupuje ve 

sledovaných zápasech. Některé postřehy z analýzy komentáře přímých přenosů 

z hokejového turnaje na obou olympiádách použiji už v těchto profilech, hlavní prostor 

však analýza dostane až v kapitole následující. 

5.1. Robert Záruba

„Vnesl do komentování skutečně stoprocentní přípravu v tom ohledu, že on je 

rozený statistik a řekl bych až fanatický milovník hokeje. Když byl malinký, tak si dělal 

sešity a všechno možné si komentoval.“107

Robert Záruba se narodil v Praze a vyrůstal na pražských Vinohradech. Už od 

mládí se věnoval sportu, na vrcholové úrovni nikdy hokej nehrál. Jeho otec je 

sběratelem knih a díky tomu se Záruba brzy naučil číst. Nejdřív k Vánocům dostával 

vydání foglarovek a verneovek v kůži a pak ho zaujala kniha Josefa Laufera Hokej, můj 

osud a pak četl knihy o sportu.108 Záruba je systematik, vede si poctivou a podrobnou 

přípravu. Vše dříve zvládal bez internetu. Po absolvování gymnázia nastoupil v roce 

1985 na Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy. Ještě před maturitou spolupracoval 

s redakcí sportu ČST. Za diplomovou práci Svědectví o historii Hlavní redakce sportu a 

motorismu ČST získal v roce 1990 Zvláštní cenu Českého literárního fondu. Od 1. 6. 

1990 je interním zaměstnancem redakce sportu ČST a později ČT.109 Z počátku 

pracoval na výrobě zpravodajských příspěvků, komentování přímého přenosu se dlouho 

bránil. Čekal, až bude připraven. „Říkal, že chce naskočit do komentování v době, až se 

                                                
107 Rozhovor s Petrem Vichnarem, 1.4. 2011, archiv autora
108 KOZLOVÁ, Tereza. Systematik Záruba. Pátek Lidových novin. 23.4.2010, s. 38. 
109 s výjimkou v období 1. 9. 1998 - 15. 7. 2000, kdy pracoval na TV Nova
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bude cítit, že podá stoprocentní výkon, což se mu samozřejmě povedlo, jako všechno 

ostatní v tomhle oboru.“110

K 1. 9. 2010 podle osobního profilu na stránkách České televize odkomentoval 

1127 sportovních akcí, z toho 906 přímých přenosů. Po letošní hokejové sezoně, která 

vyvrcholila na mistrovství světa v Bratislavě, tak zřejmě překročí 1 000. Jeho první 

šampionát byl v roce 1992, který se hrál v Československu. Od té doby se účastnil 

všech velkých hokejových světových akcí. Pravidelně komentuje také českou 

hokejovou extraligu. Pořad Buly, jehož součástí je přímý přenos extraligového utkání, 

vymyslel. Dříve komentoval zápasy kanadsko-americké NHL. Natočil také řadu 

divácky úspěšných sportovních dokumentů. Napsal dvě knihy – Přepište dějiny! a 

Chytám svůj život, autobiografii hokejového brankáře Dominika Haška. V současnosti 

učí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy předmět Sportovní televizní 

žurnalistika, kde předává své bohaté zkušenosti studentům a nadané lidi si bere do 

Redakce sportu ČT. V hierarchii redakce je Záruba na jednom z nejvyšších postů, nyní 

zastává pozici šéfkomentátora.

Robert Záruba je pro většinu diváků a žurnalistů uznávanou autoritou v oboru. 

Jeho styl komentování ovlivnila zámořská škola. „Robert tvrdí, že je potřeba diváka 

trochu podnítit k nějakému zájmu. Je ovlivněný americkou školou, takže se to snaží více 

vyhecovat.“111 Zárubovo přílišné používání emocí se nelíbí některým divákům. 

V průzkumu, který jsem zpracovával pro účely této práce, se respondenti mohli 

vyjadřovat k tématu komentování hokejových přenosů. Jeden z nich naspal: „Zajímalo 

by mě, proč pan Záruba dlouhou dobu říkal "Aréna ou tů" a tím se odlišoval od 99,99 % 

normálních lidí, kteří říkali "Ou tů aréna". A proč už se zase vrátil k normálu? Že by tím 

chtěl umocnit svou výjimečnost?“112 V článku serveru aktualne.cz čtenář podepsaný 

jako Marian napsal v souvislosti s hokejovým mistrovstvím světa 2010: „Pan Záruba je 

skvělý komentátor. Ale na tomhle mistrovství to přehání. Křičí už od první minuty, jako 

kdyby se hrálo třetí prodloužení finále o titul.“113

„Na co si vzpomínám z reportáží z Nagana je to, že mně vždy Zárubovo

komentování připadalo dynamičtější, emocionálnější. Je evidentní, že komentování 

zápasu, v němž hrají naši reprezentanti, se bez emocí neobejde, ale ty Zárubovy mně 

                                                
110 z rozhovoru s Petrem Vichnarem, 1.4. 2011
111 z rozhovoru s Petrem Vichnarem, 1. 4. 2011, archiv autora
112 z dotazníku Hokejové přenosy, archiv autora
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někdy připadaly až přehnané, a dokonce jeho ‚řvaní‘ gól působilo (alespoň pro mě) až 

rušivě,“ uvádí Pracovnice Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR PhDr. Ivana 

Svobodová s tím, že detailně hokejové přenosy nesleduje.114   

Záruba je rozvedený, s bývalou manželkou Světlanou má syna 11letého syna 

Viktora. Dvakrát získal diváckou cenu Týtý115 a v roce 2007 se zúčastnil televizní show 

Star Dance.

5.2. Petr Vichnar

„Velký průlom udělal Štěpán Škorpil v 70. letech, který přišel s velkou 

odborností komentáře. Patřil spolu se mnou do skupiny absolventů fakulty tělesné 

výchovy a sportu, kde jsme museli zvládnout sport odborně z mnoha stránek.“116

Petr Vichnar získal absolutorium na FTVS v roce 1978, v září nastoupil do 

sportovní redakce Československé televize a dodnes působí v České televizi. Externě 

spolupracoval s redakcí už na vysoké škole. Vichnar se narodil v roce 1953 v Praze, 

v mládí aktivně sportoval. Bavili ho zejména míčové sporty, v basketbalu bojoval 

s pražskými Bohemians o mistrovské tituly. S vrcholovým sportem přestal v juniorském 

věku po nástupu na vysokou školu. „Cvičení na hrazdě a bradlech nějak nešlo skloubit 

se střílením košů. Od té doby sportuji pouze rekreačně, ale o to víc rád...“117

Profesně začínal na konci 70. let u menších sportů, které se do vysílání 

nasazovaly příkazem tehdejšího vedení Československého svazu tělesné výchovy a 

sportu. „Můj první přenos byl šerm fleretem a já jsem o tom věděl velký kulový. Takže 

jsem se spojil s naší šermířskou jedničkou Koukalem a seznámil se s ním a on přišel a 

odkomentovali jsme přenos společně.“118 Od roku 1984 komentuje lední hokej, do 

                                                                                                                                              
113 Red Spo. Hlas lidu: Záruba moc křičí a Kanada je zákeřná. Aktualne.cz [online]. 19.5.2010, ?, [cit. 
2011-05-18]. Dostupný z WWW: <http://aktualne.centrum.cz/sportplus/hokej/ms-v-hokeji/hokejovy-
svet/clanek.phtml?id=668657>.
114 e-mail od Ivany Svobodové z 23.4. 2010, archiv autora
115 2003 a 2004
116 z rozhovoru s Petrem Vichnarem, 1.4. 2011
117 Www.ct24.cz [online]. 17. 4. 2008 [cit. 2011-05-18]. Chat. Dostupné z WWW: 
<http://www.ct24.cz/chat/139-petr-vichnar/>.
118 z rozhovoru s Petrem Vichnarem, 1.4.2011
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rozdělení federace pracoval ve dvojici se slovenským komentátorem. Po roce 1993 

začal komentovat s Robertem Zárubou, jejichž spolupráce vyvrcholila na olympijských 

hrách v Naganu. „My jsme s Robertem dost odlišné komentátorské styly. Já jsem 

takový klidnější, ještě ze staré školy, že méně používám popis a více nechávám diváka, 

aby se tomu věnoval. Používám méně slov a možná někdy méně emocí.“119

Podle doktorky Svobodové Vichnar stejně jako Záruba patří jazykově k lepším 

redaktorům, čeština jim oběma problémy nedělá. „Co se týče hlasu (barvy, výšky...), tak 

příjemněji se mi poslouchá Vichnar. (...) Velmi často užíval spojku ‚ale‘: např. Jágr, ale 

teď už soupeř. Běžné to pro něj bylo zejména v počátcích jeho komentování (všimla 

jsem si toho především při komentování reportáží z alpského lyžování, např. Tomba 

jede dynamicky, ale teď už mezičas).“120

Vichnar kromě ledního hokeje a alpského lyžování komentuje (nebo 

komentoval) krasobruslení, volejbal, vodní slalom či zápas. Jeho osobní profil na 

webových stránkách České televize uvádí, že komentoval přes 2 000 přímých 

přenosů.121 Ve sportovním zpravodajství natočil asi 1 000 reportáží, uváděl 

zpravodajské relace a natočil čtyři dokumenty, profily českých sportovců. V hokeji se 

nyní věnuje moderování studia Buly, moderuje také slavnostní večery, vyhlášení cen a 

anket.

Hlavně mezi starší generací televizních diváků je stále hodně oblíbený. Šestkrát 

za sebou v letech 1990 až 1995 získal cenu Týtý. V devadesátých letech uváděl 

společně s Marcelou Augustovou populární televizní soutěž Hry bez hranic.122 Vichnar 

je podruhé ženatý. Má dva dospělé syny – Ondřeje a Martina a dceru Veroniku.

5.3. David Pospíšil

David Pospíšil není jako jediný z uvedené trojice profesionálním komentátorem. 

Pospíšil je sportovní oborník, spolukomentátor hokejových přenosů na ČT. Narodil se 

v roce 1970 v Pardubicích, kde také začínal s aktivní hokejovou kariérou. V 17 letech 

odehrál prvních 12 zápasů za pardubickou Teslu. Následujících sedm sezon působil 

                                                
119 z rozhovoru s Petrem Vichnarem, 1.4.2011
120 e-mail od Ivany Svobodové z 23.4. 2010, archiv autora
121 Www.ceskatelevize.cz [online]. 1996-2011 [cit. 2011-05-18]. Petr Vichnar. Dostupné z WWW: 
<http://www.ceskatelevize.cz/lide/petr-vichnar/>.
122 ve francouzském originále Jeux sans frontières



44

v Pardubicích, od poloviny sezony 1996/1997 hrál za Plzeň. V Plzni v roce 2000 získal 

bronzové medaile. Po hostování ve Vítkovicích se do Pardubic vrátil v roce 2001. 

V sezoně 2002/2003 s Pardubicemi získal v hokejové extralize stříbro, kariéru 

v nejvyšší soutěži zakončil v roce 2005 opět v Plzni. Rok předtím odehrál 24 utkání 

v ruské lize za Petrohrad. Pak hrál ještě první ligu za Mladou Boleslav a vrcholovou 

kariérou uzavřel pod trenérem Martinem Hostákem v Chrudimi. Hokej přestal hrát po 

dvaceti letech v roce 2008. Nyní se vrací do okresního přeboru. „Hraju za Torpedo 

Pardubice. Dva roky jsem na sobě neměl brusle. Myslel jsem si, že už k tomu nebudu 

mít vztah, ale docela mě to baví.“123

Pospíšil byl na ledě vidět díky zvláštnostem ve výstroji. Pod dresem a chrániči 

nosil rolák, jeho helmě se říkalo „skořápka“. Hokej hrál vždycky s velkou vervou, 

hodně diskutoval s rozhodčími a byl oblíbencem fanoušků v Pardubicích i Plzni. „Nikdy 

mě nenapadlo, že bych dělal televizního spolukomentátora. Na druhou stranu jsem byl 

vždycky ten, kdo hodně mluvil a byl rád středem pozornosti.“124 K práci sportovního 

odborníka při hokejových přenosech v ČT ho přivedl Martin Hosták: „Potkal jsem 

Martina Hostáka a bavili jsme se o jeho spolukomentování. V tu dobu jsem s hokejem 

skončil a trochu se mi po tom kolotoči stýskalo, a tak jsem jenom tak plácl, že by mě to 

také bavilo. Martin zavolal Robertovi Zárubovi a druhý den jsem už jel do Prahy na 

poradu. Nebylo kam utéct a ze sportu jsem zvyklý, že když něco řeknu, tak to aspoň 

zkusím.“125

V současnosti pracuje v České televizi přes pět let a patří k nejlepším hokejovým 

spolukomentátorům. To dokazuje i vlastní průzkum v další kapitole. „Jsem jistější, 

naučil jsem se vycouvávat ze slepých uliček, kam se kolikrát člověk při komentování 

dostane. Je to ovšem velká zásluha profíků, kteří sedí vedle mě, protože je poslouchám 

a učím se, jakým způsobem tyto momenty řeší.“126

Pospíšil žije v Pardubicích, kde podniká s oděvy. Má dospělého syna, rád hraje 

golf a už během hráčské kariéry kouřil dvacet cigaret denně. V budoucnu by si chtěl 

zkusit práci hokejového trenéra.

                                                
123 STEHNO, Bohuslav. Okresní přebor: David Pospíšil oprášil brusle. Má to adrenalin, libuje si. Idnes.cz
[online]. 28. ledna 2011, ?, [cit. 2011-05-18]. Dostupný z WWW: <http://hokej.idnes.cz/okresni-prebor-
david-pospisil-oprasil-brusle-ma-to-adrenalin-libuje-si-1mj-/hokej.asp?c=A110127_143755_hokej_par>.
124 z rozhovoru s Davidem Pospíšilem, 19. 4. 2011, archiv autora
125 tamtéž
126 z rozhovoru s Davidem Pospíšilem, 19. 4. 2011, archiv autora
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6. Analýza komentářů

Samotná analýza komentářů je rozdělena do několika podkapitol. V první 

kapitole se věnuje základní analýze komentářů vybraných utkání. Základní analýza by 

měla potvrdit některé teze v předchozí kapitole charakterizující komentátory a ukazuje 

rozdíly mezi dvojicí profesionálních komentátorů a dvojicí s jedním profesionálním 

komentátorem a sportovním odborníkem. Obsahová analýza je zaměřena na frekvenci 

projevu komentátorů. Třetí podkapitola polemizuje s tezemi, které ve své práci nastínil 

Jiří Wažík a týkají se spolukomentátorů, sportovních odborníků v přímých přenosech. 

Poslední podkapitola se věnuje problému výslovnosti cizích jmen.

6.1. Základní analýza

Základní analýza komentářů vybraných zápasů potvrzuje domněnky vyřčené 

doktorkou Svobodovou v kapitole 5. Oba profesionální komentátoři v projevu téměř 

nechybují. Při komentování se občas Vichnar i Záruba přeřeknou, více se tento jev 

objevuje u Záruby. Faktického omylu se několikrát dopustil Robert Záruba při 

komentování přímých přenosů ve Vancouveru, když si spletl hráče. 

Co se týče spolupráce dvou profesionálních komentátorů, tak se pravidelně 

střídali a až na výjimky si neskákali do řeči. Při zápase Česko-Finsko na olympiádě 

v Naganu se během první třetiny pustili do dialogu, jeden toho druhého taktně opravil 

oslovením „promiň, Roberte“. „Jaromír Jágr opouští naší střídačku v sedmnácté 

minutě. Hledám na střídačce doktora Ziegelbauera a není tam. Šli spolu zřejmě do 

kabiny, to by ukazovalo spíš... Ne. Je tam doktor Ziegelbauer, zřejmě nějaký technický 

problém. PV: Promiň Roberte. Jaromír už několikrát skákal na led, dělal obloučky, 

vypadá to, že má nějaký problém s bruslemi nebo... RZ: Závada na výstroji. Bude 

zřejmě nutné přebrousit.“127

U spolupráce profesionálního komentátora a sportovního odborníka je dialog 

pochopitelně častější. David Pospíšil v podstatě nemluví do rozjeté hry, jeho prostor je 

                                                
127 přepis komentáře Česko-Finsko na OH ve Vancouveru 2010, archiv autora
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při přerušení a opakovaných záběrech. Občas si skočí do řeči necitlivě, jejich rozmluva 

má v určitých momentech prvky polemiky. Pospíšilův projev není tak dobrý, jako u 

profesionálních komentátorů. Používá nespisovné výrazy, někdy polyká koncovky a 

špatně vyslovuje zejména spojku protože.

Mgr. Alena Livorová vyučující na divadelní i fakultě sociálních věd Univerzity 

Karlovy mluvní a pohybový projev ke sportovním komentátorům říká: „Největší 

problém komentátorů je autentické prostředí zápasů. Nevyrovnaný zvuk fandění může 

úplně zničit srozumitelnost komentáře. Ani mikrofon nepomůže, čili reakce 

komentátora na okamžitou sílu řevu okolí je nezbytná. Řev komentátorů nesmí být příliš 

silný, jinak neví divák a posluchač nic.“

6.2. Obsahová analýza

V obsahové analýze jsem se zaměřil na frekvenci projevu jednotlivých 

komentátorů. Počet slov jsem vypočítal pomocí přepisu komentáře vybraných 

hokejových zápasů na olympijských hrách v Naganu a ve Vancouveru a funkce 

programu Microsoft Windows Word. Časový úsek je počítán od prvního záběru do 

posledního záběru přímo na dějiště utkání. Musí se proto brát v potaz, že například 

v Naganu byl po konci zápasu přímý přenos protahován kvůli oslavám zlatých medailí. 

Nicméně analýza potvrzuje, že Robert Záruba používá více slov než Petr 

Vichnar, i když oba se při společném komentování střídali v pravidelných intervalech. 

Při finálovém zápase v Naganu bylo střídání častější než při zahajovacím utkání proti 

Finsku. Spolupráci Vichnara se sportovním odborníkem nelze srovnat s prací Záruby. 

David Pospíšil však dostal při spolukomentování se Zárubou docela velký prostor. 

Frekvence projevu spolukomentátora při hokejových přenosech závisí převedším na 

tempu hry, množství přerušení a dalších faktorech. Do přehledu frekvence projevu jsem 

nezařadil utkání Česko-Slovensko na olympijských hrách ve Vancouveru, protože 

nemám přesný časový údaj. Z tohoto zápasu nabízím jen počet slov obou komentátorů.

Záruba použil při komentování zápasu Česko-Finsko ve Vancouveru 8 145 slov 

za 106 minut, to je průměrně 77 slov za minutu. Jeho spolukomentátor David Pospíšil 

použil 2 142 slov, což činí průměr 20 slov za minutu. Záruba tedy mluvil téměř čtyřikrát 
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více než jeho kolega. Ve druhém zkoumaném utkání z olympiády ve Vancouveru 

Záruba použil 8 288 slov a Pospíšil 2 018. Čísla jsou velmi podobná.

Ve dvojici s Petrem Vichnarem Záruba měl frekvenci projevu poloviční 

oproti jinému způsobu komentování. Při zápase Česko-Finsko v Naganu 4 342 za 107 

minut, průměrně použil 41 slovo za minutu. Vichnar měl ve stejném utkání 3 435 slov, 

což je 32 slov za minutu. Při naganském finále se jejich slovní produkce logicky 

zvýšila, ale neplatí to jen o třetí třetině, kam je započítán i slavnostní ceremoniál po 

konci zápasu. Záruba použil 5 964 slov, průměrem se téměř rovná produkci z prvního 

utkání.128 Vichnar použil 4 298 slov, průměrně 30 slov za minutu.

Kompletní tabulka projevu jednotlivých komentátorů ze všech zkoumaných

utkání je v příloze č. 8.

6.3. Polemika s Wažíkem

Jiří Wažík ve své bakalářské práci nastínil šest tezí, které jeho analýza 

spolukomentátorů v přímých přenosech potvrdila, nebo vyvrátila. Těchto šest tezí na 

základě vlastní analýzy komentáře hokejového spolukomentátora Davida Pospíšila 

hodnotím:

1) Spolukomentátor se bude více přiklánět ke statistickému komentáři, 

zaměřeném na informace o sportovcích a daném sportu, než k popisu samotné hry.

Wažík: Potvrzeno. David Pospíšil skutečně nepopisoval samotnou hru, ale 

neuchyloval se ke statistickému komentáři. Jeho komentář je spíše analytický. 

POTVRZENO.

2) Spolupráce s režií bude u spolukomentátorů slabší, nebudou s to 

reagovat na změny záběrů a na to, co u výstupu v televizi vidí divák.

Wažík: Nepotvrzeno. David Pospíšil naopak v tomhle ohledu pracuje výborně. 

Opakované záběry dokáže dobře komentovat. NEPOTVRZENO.

3) Složky komentáře: Nejdůležitější u složek bude hodnocení závodu, poté 

informace o jednotlivých sportovcích, popis hry a nejméně důležité doprovodné 

slovo.

Wažík: Potvrzeno. Tyto složky komentáře Davida Pospíšila obsahuje, ale jsou 

jinak řazené. V Pospíšilově komentáři je nejdůležitější hodnocení závodu (resp. utkání), 

informace o jednotlivých sportovcích jsou nejméně důležité. NEPOTVRZENO.
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4) Klišé a slang patří k projevům spolukomentátora obecně více než ke 

komentátorům z profese.

Wažík: Nepotvrzeno. David Pospíšil používá více klišé a slangů než Robert 

Záruba. POTVRZENO.129

5) Pro spolukomentátora bude složitější udržet své emoce, jelikož má ke 

sportovcům bližší vztahy.

Wažík: Potvrzeno. Při komentování hokejových zápasů na olympijských hrách 

ve Vancouveru se toto u Davida Pospíšila neprokázalo. NEPOTVRZENO.

6) Kvůli bližším vazbám bude pro spolukomentátory těžší udržet se – i v 

rámci objektivity, zvláště u českých sportovců.

Wažík: Nepotvrzeno. S objektivitou nemá David Pospíšil problém. V jeho 

projevu se objektivita neprojevila ve větší míře než u Roberta Záruby. 

NEPOTVRZENO.130

6.4. Výslovnost cizích vlastních jmen

„Čisté, jasné a hlavně správné vyslovení cizích jmen nebývá jednoduché. 

Vyžaduje perfektní přípravu a dokonalou znalost. Chyby v tomto případě mohou být 

nejen trapné, ale pro postižené také urážlivé.“

Vyjádření Mgr. Livorové poukazuje na další problém při komentování 

hokejových přímých přenosů, hlavně na mezinárodní úrovni. Dokonalá příprava 

komentátorů, profesionálních i spolukomentotárů z řad bývalých sportovců je nezbytně 

nutná. Vladimír Strahl vydal publikaci o výslovnosti cizích vlastních jmen131, z níž jsem 

vybral některé poznatky. Mezi hlavní zásady výslovnosti cizích vlastních jmen patří:

a) Přízvuk (přesouvá se na první slabiku)

b) melodie slova (zachovává českou podobu - klesavou)

c) cizí hlásky (nahrazují se blízkými hláškami českými)

                                                                                                                                              
128 42 slov za minutu
129 jako příklad slangu uvádím slovo „vyslejdoval,“ který použil Pospíšil v utkání Česko-Finsko na OH ve 
Vancouveru 2010. Popisoval tak zákrok, sklouznutí brankáře Tomáše Vokouna.
130 WAŽÍK, J., Spolukomentátoři v přímých přenosech, s. 43 - 45
131 STRAHL, Vladimír. Klíč k výslovnosti cizích jmen v češtině : podle odborných pramenů s 
přihlédnutím ke stanovisku lingvistů a fonetika . 4. vydání. Praha : Odbor vzdělávací ČRo, 1995. 128 s.
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d) odchylky od české podoby vokálů - se nerespektují, cizí zaokrouhlené (ü,ö) se 

nahrazují českými nezaokrouhlenými, redukované (oslabené) - původními plnými

e) zdvojené souhlásky - vyslovují se jako hláska jednoduchá

f) koncové souhlásky - vyslovují se vždy nezněle

g) spodoba znělosti souhl. - dodržují se její české zásady132

Strahl také upozorňuje na využívání slovníků. U finštiny se uvádí, že „finský 

pravopis je v podstatě fonetický. Délka samohlásek se naznačuje jejich zdvojením. 

Zdvojené souhlásky (čteme jako jedinou) nekrátí délku předchozí zdvojené 

samohlásky.“133 Pak uvádí jednotlivé příklady: ä, ää [e, é] Mätää [Meté]

Ruská jména se u nás přepisují z azbuky v podobě, jak je máme číst. Dělají se 

však chyby, které vyjmenovává Strahl: „Délka samohlásek - všechny vokály krátce 

nebo na chybně psané e, ě, které se píše někdy za ruské ë [jo] jako příklad uvádí třeba 

Aksenov [Askjo-] Artěm [Arťom] Fedor [Fjodor] atd.“134 Kniha se v dodatku135 věnuje 

také výslovnosti slovenských jmen. Například při cs pokud je jméno maďarského 

původu se doporučuje vyslovovat [č], cz podle starého maďarského pravopisu pouze 

[c].

Komentátoři mohou kromě odborných příruček využít – a často využívají – ke 

znalosti správné výslovnosti vlastních jmen cizích hráčů rady od zahraničních kolegů. 

Někteří spolukomentátoři během aktivní kariéry působili v zahraničních klubech, takže 

mohou profesionálům poradit. Domluvu o výslovnosti na olympiádě v Naganu v roce 

1998 popisuje Záruba: „Za pár vteřin mi na záda ťuká Ken Daniels, který komentuje pro 

frankofonní část Kanady a žádá kontrolu výslovnosti našich hráčů. Od chvíle, kdy 

Jaromír Jágr upozornil pittsburského komentátora Mika Langa, že není žádný ‚Džegr‘, 

si kolegové ze zámoří lámou jazyk s nástrahami češtiny. V oblibě chovají hlavně naše 

háčky. V Naganu nejvíc trpěli při výborných výkonech Jaroslava Špačka. Jméno 

obránce, který na svém prvním velkém turnaji ohromil svět, jsem musel třikrát 

zopakovat a opravit tři verze naprostých komolenin. Když ústní gymnastika dosáhla 

dílčích úspěchů, narazili jsme při čtení sestav na Davida Moravce. ‚Moraveč?‘ zkoušel 

to kolega měkce podle vzorů Hašek a Špaček. A jako zlatý hřeb číslo 16. Toho přece 

                                                
132 STRAHL, V., Klíč k výslovnosti cizích vlastních jmen v češtině,  s. 5
133 STRAHL, V., Klíč k výslovnosti cizích vlastních jmen v češtině,  s. 31
134 tamtéž,  s. 87
135 tamtéž, s. 127



50

znají: ‚Kalún,‘ nabídl mi kanadsko-americkou verzi. Až později jsem zjistil, že právě 

takhle komolí Jana Čalouna i ve finské lize...“136

7. Sociologický průzkum

Pro účely této práce jsem vypracoval dotazník týkající se hokejových přenosů. 

Anonymní dotazník byl vytvořen pomocí internetových stránek www.vyplnto.cz a 

probíhal od 29. března 2011 do 15. dubna 2011 na vzorku 132 respondentů. Výsledky 

tedy nelze pokládat za statisticky relevantní, ale předkládám některá zajímavá data, 

která doplní tuto práci.

Drtivá většina respondentů označila za nejlepšího hokejového komentátora 

Roberta Zárubu. Dostal 101 hlasů, což je téměř 77 procent. Druhý byl Petr Vichnar s 18 

procenty (23 hlasů). Nejoblíbenější spolukomentátor je Martin Hosták, který dostal 39 

procent hlasů, na druhém místě je varianta „někdy jiný“ s 23 procenty. David Pospíšil 

dostal 27 hlasů, což je 20 procent ze všech odpovědí.

Tři čtvrtiny dotazovaných preferují způsob komentáře se sportovním 

odborníkem, přesto úroveň komentáře na olympijských hrách v Naganu byla hodnocena 

lépe než při olympiádě ve Vancouveru. Možnost sledovat přenosy z Vancouveru v HD 

kvalitě využilo jen 20 procent dotazovaných.

Součástí dotazníku byla také možnost vyjádřit se k tématu komentáře 

hokejových přímých přenosů. Vybírám zde ta nejzajímavější vyjádření.  

„Myslím, že komentář jde nahoru, hlavně ve srovnání právě s Naganem a 

tehdejší dobou ubylo plakání a nářků na rozhodčí, jak řežou naši malou republiku. Nyní 

mi komentář přijde objektivnější.“137

„Česká televize je absolutní špička a pro mne jednička ve vysílání sportovních 

přenosů vůbec. Komentování hokejových televizních přenosů je toho důkazem 

největším. Tuto práci nemůže dělat každý, ovšem Česká televize a zejména její 

sportovní redaktoři a komentátoři odvádějí již řadu let excelentní práci.“138

                                                
136 ZÁRUBA, R., Přepište dějiny!, s. 57 a 58
137 z dotazníku Hokejové přenosy, archiv autora
138 tamtéž
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„Asi nejzásadnějším problémem je objektivita komentátorů - komentátor by měl 

zajímavě popisovat dění na ledě  a připojovat zajímavé informace a poznatky ze hry, 

rozbor různých situací pak spíše nechat na expertovi. Co mě však "dráždí", podle mého 

názoru tendenční vybírání některých sporných momentů a jejich rádoby odborný 

rozbor.“139

Kompletní výsledky dotazníku jsou v příloze.

8. Rozhovory s komentátory

V této kapitole jsou rozhovory se třemi komentátory, jejichž práci analyzuji. 

Každý vznikal rozdílně. Zastihnout Roberta Zárubu nebylo snadné, nakonec jsme 

udělali krátký zhruba čtvrthodinový rozhovor.  S Petrem Vichnarem jsme se sešli 

1. dubna v budově České televize na Kavčích horách, vyšlo to až na třetí pokus. 

Nakonec z toho bylo příjemné více než hodinové povídání. David Pospíšil není z Prahy, 

proto jsme se z časových důvodů dohodli, že rozhovor uděláme po e-mailu.

8.1. Robert Záruba

Spolupracuje se vám lépe s profesionálním komentátorem, nebo spotrovním 

odborníkem?

Je mi to úplně jedno. Záleží na tom, co se od toho čeká a jaké je zadání. Přirozenější je 

ale varianta s odborníkem z daného sportu, protože tam má každý jinou úlohu, jinou 

roli. Se dvěma profesionálními komentátory ale nemám problém. Je to taky smysluplný 

systém, zvlášť když je tam u jednoho z těch dvou posun do role toho experta.

Bylo to takhle u vás s Petrem Vichnarem, že byste byl vy ten expert?

Ne, vůbec. Byli jsme na tom naprosto stejně. 

Jaký je vztah mezi komentátorem a sportovním odborníkem?

Musí mezi nimi většinou být nějaký lidský vztah, který je pro práci prospěšný. Ale není 

to až tak podstatné. Vztah bych tam nepletl, je tam kvůli tomu, aby to bylo pro oba 

                                                
139 z dotazníku Hokejové přenosy, archiv autora



52

lidsky příjemné, ale jinak je to úplně jedno. Samozřejmě pro dlouhodobou práci je to 

lepší, ale umím si představit, že si sednu a budu komentovat s někým, kdo mi 

nevyhovuje lidsky. Na druhou stranu je to člověk, který může tomu pořadu pomoct.

Jak dlouhá je porada před vysíláním přímého přenosu?

Zhruba hodina je ideální. Není úplně dobré kolegu přehltit informacemi. Vždycky říkám 

čtyři pět základních bodů, které stačí napoprvé. A pak i ten sportovní odborník má 

nějaký svůj náhled na tu profesi. Sleduje, jak pracují ostatní a orientuje se v tom.

Snažíte se, aby spolukomentátor nemluvil do rozjeté hry?

Ano, ale neplatí to úplně vždycky. Občas to není od věci, když ztratí slovo uprostřed 

hry.

Jak probíhá korekce kolegy? Kde je hranice, kdy se oprava může dostat k divákovi 

a kdy už ne?

Kominukujeme posunky, hlavně já tedy. Ale z hlediska techniky komentáře, tak se to do 

vysílání nedostane nikdy a ani by nemělo. Obsahový spor je samozřejmě něco jiného, 

ovšem říkat před diváky: 'Takhle jsi neměl mluvit a tohle jsi neměl říkat' nejde.

Ale oprava chybného výroku přijít může?

Ta je v pořádku. Chci, aby mě kolegové opravovali, když udělám nějakou chybu. Nebo 

když něco přehlédnu, tak aby to řekli za mě. Od toho je tam ta dvojice, která vydává 

nějaké konečné stanovisko.

Proměnil se u vás za 12 let, které uběhly od Nagana po Vancouver, způsob 

komentáře? Samozřejmě když odhlédneme od způsobu komentáře s profesním 

kolegou a sportovním komentátorem.

Pociťuju spíš drobnosti, kosmetické změny ve formulacích, v intonaci, ve způsobu a 

používání přípravy. Pořád je na té práci co vylepšovat, měnit, zkoušet. Stále ten prostor 

na to je.
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Může se prosadit konfrontační způsob komentování?

Viděl bych to spíš jako doplněk. Byl by jeden "normální" komentář a pak pro lidi, kteří 

se chtějí bavit, by byl tenhle konfrontační. Běžel by v přímém přenosu duálně. Divák by 

si mohl přepínat, tak jako některé televize ve Švýcarsku nabízí volbu mezi italským, 

francouzským a německým komentářem.

Změnil internet způsob komentování?

Spíš z hlediska přípravy, jinak ne. Divák je pochopitelně informovanější, ale moje 

příprava je dokonalejší. Takže výhodu máme oba. Ale řekl bych, že větší výhoda je 

přece jen na mé straně. Mám na to čas a můžu si vyhledat spoustu věcí. Samozřejmě 

jsou jednotlivci, kteří jsou na tom podobně jako já, ale ostatní ne. Neřekl bych, že větší 

informovanost publika je nevýhoda, spíš naopak.

Ale není těžké komentovat pro informovanou část publika a zároveň řekněme 

laickou část?

Je to otázka v podání informací, přípravy. Otázka formulace a vysvětlení situace 

srozumitelně i pro tu neinformovanou část. Ale zároveň pro tu druhou skupinu přínosně. 

Jde vybrat nějaký spolukomentátor, se kterým se vám pracuje nejlépe?

Ano jde. Asi je to David Pospíšil. Ten mi lidsky nejvíc vyhovuje. Vždycky se mi s ním 

pracovalo dobře. Ještě se mi dobře pracuje s Martinem Hostákem, ale David je mi 

možná ještě trochu bližší než Martin. Oba jsou ale moji kamarádi, lidsky to funguje s 

oběma. David je na některé věci trochu citlivější.

Není problém s objektivitou u spolukomentátorů, sportovních odborníků?

Myslím, že funguje. Oni jsou vycepovaní. U některých je samozřejmě problém, že 

nemají dostatečný odstup od nějakého týmu, například David Moravec od Třince nebo 

Milan Antoš od Slavie. Když se nám něco nezdá, tak je korigujeme. Ale oni vědí, že je 

to jedno z těch základních kritérií. Ale platí, že nikdo nesmí mít funkci v ligovém klubu, 

to nejde.
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Kdo vybírá spolukomentátory?

V konečné fázi je vybírám já, ale náměty mi dávají samozřejmě ostatní. Davida 

Pospíšila mi například navhrl Martin Hosták. Já jsem s Davidem počítal, jenom jsem 

nevěděl, že už skončil. Pepu Zajíce taky navrhli kluci (Pospíšil s Hostákem). Na Davida 

Moravce jsem přišel já, Jirku Králíka kdysi a další první experty jsem vybíral také já. 

Jinak je to různé, někdy přijde Michal Dusík s nějakým nápadem. Spoustu nápadů jsme 

ale už odmítli.

Procházejí sportovní odborníci nějakou přípravou? Učíte je takříkajíc plavat, nebo 

je rovnou hodíte do vody?

To nejde naučit jinak než praxí. Dostanou předtím krátké vysvětlení, krátký kurz a jdou 

na to. Většinou po první třetině, po druhé třetině se jim něco řekne a po zápase taky. To 

stačí.

Jak byste srovnal Nagano s Vancouverem?

Vancouver byl super, protože jsme byli v sestavě komentátor a sportovní odborník. Byla 

to dobrá spolupráce s Davidem Pospíšilem. Nagano už je dávno, ale byl to pro nás s 

Petrem vrchol naší spolupráce. Pak už jsme spolu nekomentovali, já jsem si přivedl z 

Novy jako stálého experta Miloše Holaně. A už jsme se k modelu dvou profesionálních 

komentátorů nevrátili.

A vrátíte se k němu někdy v budoucnu?

Ne. Diváci si na systém s expertem zvykli. Je to tak všude na světě, byli bychom divná 

země, kdybychom to měli jinak. Pokud se ten systém správně využívá, pokud jsou 

experti vybráni podle určitých kritérií a pokud jim někdo správně vysvětlí jejich roli v 

minitýmu, tak si myslím, že to musí diváka daleko víc bavit a daleko víc mu to dává 

oproti dvěma komentátorům.
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8.2. Petr Vichnar

Jak vzpomínáte na komentování hokejových zápasů v Naganu?

Nebyly tam žádné složitosti, byli jsme s Robertem sehraná dvojka. Komentovali jsme 

spolu předtím řadu sezon. Pro mě bylo komplikované, že jsem kromě hokeje 

komentoval i sjezdové lyžování a krasobruslení, takže jsem se přece jen nemohl hokeji 

věnovat tak, jak bych chtěl a jak je obvyklé třeba při mistrovství světa, kdy je člověk 

ponořený jenom do toho sportu. Chodíte dopoledne na tréninky, neustále tím žijete. A já 

jsem místo toho v Naganu musel ráno jet někam úplně jinam na lyžování. Navíc to bylo 

komplikované tím, že se často závody kvůli špatnému počasí odkládaly. Večer jsem 

dělal mimo hokeje ještě krasobruslení, takže to byla naprosto výjimečná zátěž pracovní 

a upřímně řečeno, turnaj jsem si neužil, jak bych si představoval. Byl to vlastně poslední 

takový zápřah, který jsem absolvoval. Pak se ukázalo, že to není možné tohle skloubit. 

Ale i tak se mi podařilo navštívit několik tréninků. Byl jsem u toho, kdy se ten mančaft 

dával dohromady. Vzpomínám si na úplně první trénink, kdy hráči přijeli z různých 

koutů světa a trénovali před prvním zápasem s Finskem, tak tam byla velmi nervózní 

atmosféra. Hráči byli unavení, podráždění, že jim to nešlo, nadávali si.

Když se vrátím ke komentování, tak my jsme byli zvyklí takhle spolu pracovat. Naše 

spolupráce vznikla v době, kdy se rozdělila Československá televize. Dvě sezony jsem 

komentoval hokej sám, předtím jsme byli zvyklí na federální komentování se Slovákem, 

vždy 10 minut jeden, 10 minut druhý. Když to skončilo, tak jsem neměl českého 

partnera a spolupráci s hokejovým expertem jsem zahájil ještě předtím, než to přišlo ke 

konci 90. let jako standart. Tenkrát jsem ligu komentoval s panem Vimrem z Kladna a 

několikrát jsem komentoval i s Petrem Břízou, když byl zraněný.  Tenkrát Petr Bříza byl 

výborný a já se strašně těšil, až skončí s hokejem a bude moct komentovat. Robert se 

dost dlouho bránil, aby začal komentovat hokej. Vždycky říkal, že není "připraven". 

Říkal, že chce naskočit do komentování v době, až se bude cítit, že podá stoprocentní 

výkon, což se mu samozřejmě povedlo jako všechno ostatní v tomhle oboru. Když si na 

to troufnul, tak jsme vytvořili dvojici, která potom několik sezon vlastně odkomentovala 

řadu věcí. Dohodli jsme se hned na začátku, že střídání po 10 minutách je blbost, 

protože tam vlastně měl každý svůj díl a mnohdy to byly úplně rozdílné komentátorské 
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styly a nebylo to nic, co by nás příliš povznášelo, tak jsme se s Robertem domluvili na 

střídání po dvou třech minutách podle citu. Takže jeden chvíli komentoval a když 

ukončil nějakou pasáž pomalou, tak se prostě podíval na toho druhého a ten navázal. 

Nebo mu to dal najevo nějakým gestem. Bylo to fajn, protože podle mého názoru ten 

komentář získal určitou dynamiku tím častým střídáním. My jsme s Robertem dost 

odlišné komentátorské styly. Já jsem takový klidnější, ještě ze staré školy, že méně 

používám popis a více nechávám diváka, aby se tomu věnoval. Používám méně slov a 

možná někdy méně emocí. Kdežto Robert tvrdí, že je potřeba diváka trochu podnítit k 

nějakému zájmu. Je ovlivněný americkou školou, takže se to snaží více vyhecovat. Nás 

to prostě učili ti staří bardi jako byli Holubec a Mykiska, že zásada je nerušit diváka, 

nechat ho dívat a jenom mu přihrávat nějaké zajímavosti, identifikovat a dávat 

informace o taktice atd. Ale myslím, že když jsme komentovali s Robertem, tak se ty 

dva styly docela dobře doplňovaly. Nagano byl poslední velký turnaj, který jsme spolu 

komentovali. Tím, jak to dopadlo, je to nezapomenutelná záležitost. 

Hala Big Hat byla nezvykle malá, byli jsme zvyklí na velké haly - rok předtím například 

Hartwall Arena ve Finsku, nikdy nezapomenu na Vídeň, kde jsme měli téměř domácí 

prostředí. Najednou jsme byli někde, kde kulisa nebyla tak bouřlivá a přesto přišel 

takovýhle úspěch a takovéhle emoce. Trochu komentování bylo jiné, protože v 

Japonsku nebylo tak hokejové prostředí. Japonci přes všechnu snahu nemají vztah k 

hokeji. Ale naše komentování to neovlivnilo, protože náboj a zvyšující se naděje na 

úspěch českého týmu byl něco, co nás strašně inspirovalo. Nekomentoval jsem ani 

všechny přenosy, asi dvakrát mi kolidovalo krasobruslení s hokejem. Nekomentoval 

jsem první zápas Česka s Ruskem (1:2) a Robert to musel zvládnout sám. To byla 

výjimka, kterou jsme museli udělat a která nebyla na vrcholných akcích obvyklá. Pouze 

na mezinárodních turnajích Euro Hockey Tour jsme komentovali v jednom, protože 

nebyly peníze na výjezd. V play-off to byly nezapomenutelné zážitky a emoce vrcholily 

včetně toho, že jsme se oba rozbrečeli a museli jsme se na chvíli vypnout. (smích) Po

semifinálových nájezdech s Kanadou jsme se přeřvávali, prostě to z nás vypadlo. 

Myslím, že je to jedna z mála mých zkušeností, kdy emoce převládly nad 

profesionálním nadhledem, i když jenom nepatrně. Kontrolovali jsme se i v tu dobu.

Je obecně těžké udržet emoce a nefandit při zápasech reprezentace?

Když jde o národní mužstvo, tak fandění vůbec nevadí. Nesmí to však přerůst v nějaký 

nekritický projev, protože komentátor musí být profesionál a musí zůstat nad věcí 
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zejména ve vztahu k rozhodčím nebo k nefér hře soupeře. To je někdy velmi těžké, 

protože může dojít k nějakým sporným okamžikům, kdy se může stát, že ten 

komentátor tomu trochu podlehne. Dnes je výhoda, že vedle sedí bývalý vrcholový 

sportovec, který ten sport dělal a může k tomu říct svůj názor. Tenkrát tohle bylo na nás. 

Nikdo z nás sport vrcholově nedělal, takže jsme mohli situaci vidět trochu zkresleně 

nebo skrze fandovské brýle. Teď už si myslím, že to tolik nehrozí a nemyslím, že 

bychom tomu nějak podléhali.

Nemají ale právě odborní spolukomentátoři větší sklon k fandění?

Myslím si, že právě naopak.

Ale třeba v souvislosti s Josefem Zajícem se v souvislosti s nekritickým 

komentářem směrem k rozhodčím mluvilo.

Možná Pepa byl výjimka, protože byl v některých názorech velmi rigorózní. Ale zase 

bych rozděloval reprezentaci a extraligu. Když ten člověk v extralize komentuje tým, ve 

kterém dřív figuroval, daleko složitější a někdy to přinese negativní reakce od fanoušků. 

Máte pravdu, že Pepa Zajíc byl v tomhle trochu zvláštní. Ale jinak si myslím, že 

spolukomentátoři byli vždycky velmi objektivní a nad věcí. Nepamatuji si, že by takový 

problém měl například Martin Hosták nebo David Pospíšil.

Teď trochu David Moravec nemá podle mě dostatečný odstup.

To je vlastně nováček, a navíc odstup do Třince opravdu není velký. Ale zase si 

vzpomínám na Miloše Holaně, který tohle dokázal velmi dobře odstínit. Nebo Jirka 

Králík, toho dokonce neměli ve Zlíně rádi, protože byl ke Zlínu až příliš kritický. 

Možná si to dal jako prioritu, že jim nedaruje ani procento. Obecně bych ale řekl, že ti 

kluci jsou velcí profíci v tomhle. U těch nejzkušenějších jako Hostáka nebo Pospíšila je 

to logické, protože to dělají přes deset let, takže takové věci mají zvládnuté. U těch 

mladších či méně zkušenějších se pochopitelně může stát, že to někdy nastane. Ale 

musím říct, že i když tu práci dělám 32 let, tak někdy je to velmi těžké. Teď například 

dělám házenou, což je moje srdeční záležitost a když hraje národní mužstvo, tak 

sporných okamžiků je v házené ještě víc než v hokeji a někdy se mi stane, že ujedu a 

posoudím to nějak jinak. Právě použití emocí je jedna nejobtížnějších věcí u 

komentování.
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Říkal jste, že spolupráce s Robertem Zárubou byla téměř bezchybná. Jak byste ji 

srovnal s ostatními kolegy? Ať už se Slováky nebo pak se sportovními odborníky.

Obecně spolupráce s partnerem komentátorem má určitá nastavená pravidla, která 

fungují. A ta se dlouhá léta nemění. Slováků, se kterými jsem komentoval, byla řada. 

Dělal jsem nejen hokej, ale i další sporty. Většinu hokejových zápasů jsem komentoval 

s Jánem Lackem a Ivanem Niňajem, což byli parťáci každý z jiného těsta. Lacko byl 

velmi klidný, člověk s anglickým humorem, který částečně používal i v komentáři. 

Niňaj byl daleko emotivnější, košatější komentátor. Ale oba partneři byli fér, měl jsem s 

nimi velmi dobré vztahy. Jde hlavně o to, aby se komentátoři poslouchali. Aby když ten 

druhý udělá chybu, tak ho na ni upozornili. Většinou jde o špatnou identifikaci, něco 

přehlédnou, třeba mu střídá hráč nebo brankář a ten komentátor si toho nevšimne, tak 

mu buď napíše něco na papírek, nebo se vypnou a řekne mu to. Takže tyhle zásady 

spolupráce fungovaly stejně se slovenskými kolegy stejně jako se sportovními 

profesionály nebo s Robertem. U Roberta si cením toho, že nastavil novou úroveň. 

Vnesl do toho komentování skutečně stoprocentní přípravu v tom ohledu, že on je 

rozený statistik a řekl bych až fanatický milovník hokeje. Když byl malinký, tak si dělal 

sešity a všechno možné si komentoval. To promítnul do té profese. Je obdivuhodné, že 

v době, kdy nebyly počítače, měl obrovské sešity, kde si psal takovým drobným písmem 

všechno možné z hokeje. Přece jen naše komentování z 80. a 90. let nebylo založené na 

přesné statistice a bylo trochu povrchnější. Když jsem začínal komentovat v 70. letech, 

tak my jsme neměli ze světového hokeje informace. Televizní kanály tady neexistovaly. 

Materiály jsme sháněli pokoutně od kolegů, kteří nám vozili ročenky. Finové na to byli 

hodně dobří. Robert tohle dokázal používat a vnesl do té práce nový rozměr, kterým 

ovlivnil i nás ze starší generace. Nechali jsme se tím inspirovat. V té době jsem hokej 

dělal více než 10 let a vždycky dojde k pocitu uspokojení. Nenazýval bych to 

vyhořením, protože nás to vždy bavilo a hokej je úžasný sport, který vás prostě vtáhne. 

Najednou sem přišel nový, mladý, zblázněný kluk, který do toho skočil po hlavě a od 

začátku to začal dělat moc dobře. Byl moudrý v tom, že nešel komentovat hokej v době, 

kdy se ještě necítil. Tenkrát jsme ho přemlouvali s tehdejším šéfredaktorem Jirkou 

Baumrukem, aby místo Tomáše Jungwirtha komentoval atletiku. Měli jsme pocit, že by 

se svým statistickým přístupem mohl na atletiku hodit. Ale on to tvrdošíjně odmítal a 

celou svou osobností profesionální zaměřil na hokej a nic jiného, než hokej dělat 

nechce. Vyprofiloval se v to, čím dneska je - čili velmi respektovaným odborníkem. To 

už, když začínal, klíčilo a mě to jeho nadšení vyburcovalo, že jsem ke komentování 
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začal přistupovat trochu jinak. Jsem mu dodneška vděčný. Ta léta, kdy jsme spolu 

dělali, byla nesmírně hezká a inspirativní. Mrzí mě, že ta komentátorská spolupráce 

skončila. Na druhou stranu používání spolukomentátorů bylo naprosto nezbytné. Tam 

pochopitelně moc záleží na partnerovi. Záleží, koho si vyberete a jestli si sednete. To se 

podařilo s Martinem Hostákem okamžitě, protože to je nesmírně chytrý kluk, který 

pochopil, o čem ta profese je. Martin má pro tohle cit, pochopil, co je to ta glosa, ten 

stručný komentář. To nejsou věci, které jsou dány každému. Ohromně se vypracoval i 

David Pospíšil. Hosták a Pospíšil jsou dva lidi, kteří vysoce přečnívají. I když si 

myslím, že všichni naši hokejoví spolukomentátoři jsou na vysoké úrovni. 

Jaká byla kritéria pro jejich výběr na začátku? Bylo to tak, že jste je znali z vaší 

reportérské práce a řekli jste si, ten se bude hodit? Nebo procházeli nějakým 

školením?

Může se stát také to, že někdo nám přišel vhodný, ale pak před mikrofonem mu to 

nešlo. Vzpomínám si na hlubokou historii, že se to stávalo. Třeba ještě za Mikysky, 

když skončil fotbalista Samek, výborný obránce Dukly Praha hrával s Macelou a jeho 

generací, tak ho chtěli zapojit přímo jako komentátora. Byl totiž chytrý člověk, 

vystudoval práva a trochu se vymykal ostatním fotbalistům. Ono se to například v 

případě Tomáše Jungwirtha, který komentoval dlouhá léta atletiku, kterou sám dělal, 

povedlo. Nebo Štěpán Škorpil byl velmi dobrý desetibojař. To byly pokusy, které vyšly 

s lidmi, kteří se ale stali profesionálními komentátory, nikoliv spolukomentátory. 

Tenkrát ještě tahle spolupráce nefungovala, hlavně kvůli federálnímu komentování. Ale 

ten Samek nedokázal to, co o fotbalu věděl, promítnout do komentáře. To je ovšem 

něco jiného, protože projev komentátora je odlišný od glosování spolukomentátorů. Já s 

tím mám zkušenost z lyžování, kde několik sezon dělám s Honzou Holickým, který je 

podle mě jeden z nejlepších spolukomentátorů, co tady máme k dispozici. Pracuje na 

sobě, přesně pochopil, co se po něm chce. Ale není schopen mě zastoupit v 

profesionálním komentování, když potřebuju odběhnout na rozhovory. Tam je najednou 

vidět ta hranice, kdy ten člověk není schopen zastat profesionální komentář. 

Profesionální komentátor vede celé to komentování, ten druhý do toho vstupuje 

poznámkami, glosami. Někdy to může být trochu košatější, je to doplněk toho 

komentáře. Pravidla byla takhle nastavená. Já jsem s tím měl zkušenosti a Robert znal 

prostředí v cizině, kde to běžně fungovalo. Takže se to velmi rychle zaběhlo. Také 

vzhledem k tomu, že tím prvním partnerem byl Hosták, který končil ze zdravotních 
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důvodů s hokejem, vrátil se ze Švédska a měl o to velký zájem. Ještě když byl hráč, tak 

se bavil s Robertem o tom, že by to chtěl dělat a svým způsobem se hecoval s 

Robertem. Obecně chytřejší hráči si z nás někdy dělali srandu, co to tam plácáme. Tak 

jsme říkali, ať si to zkusí, že to není taková sranda. Martin byl jeden z nich. Nic nám 

neodpustil, ale zároveň byl náš kamarád už tenkrát jako hráč. Říkali jsme si, že by bylo 

fajn, kdyby tihle hokejisti nastoupili do televize, ať už v pozici profesionála, nebo 

spolukomentátora. Jirka Lípa byl profesionální rozhodčí a bývalý hokejista, kterého 

jsme v 90. letech zapojili jako komentátora. Možná kdyby uzrála doba 

spolukomentátorů, Lípa by začal dělat jen spolukomentátora. Ale byl to dobrý 

komentátor. Měli jsme velké štěstí, že uzrála ta doba a hned na začátku jsme narazili na 

člověka jako byl Hosták, který nastavil nějaká kritéria, na něž navazovali další postupně 

vybíraní kluci. Zpočátku to Hosták zvládal sám, protože prakticky nic jiného nedělal. 

Měl ze Švédska tak dobrou smlouvu, že ho uživila. Jinak je známá věc, že spolupráce s 

námi nikoho neuživí, honoráře nejsou vysoké. S nárůstem hokejových přenosů jsme 

hledali další lidi jako třeba Jirku Holíka, Jirku Holečka, Jirka Hrdina nám jenom 

pomáhal se Stanley Cupem, ale extraligu nechtěl, protože byl skaut a byl by to pro něj 

střet zájmů. 

Kdy se může korekce partnerů komentátorů dostat do vysílání a kdy už je to za 

hranou?

Záleží na situaci. Když je nějaká nepodstatná chybička, tak je možná lepší ji přejít. 

Hokej je rychlá hra a než abyste minutu poté vysvětloval, že jste si spletl hráče a pozná 

se to až z detailu, čehož si na monitoru nevšimnete, to si myslím nemá smysl. Čím 

později něco omlouváte, tím víc to odvádí od hry. Když jsem začínal, tak na to byly 

odlišné názory. Luboš Pecháček nám říkal: nic neopravuj, to už nemá cenu. Jiní zase 

říkali, že divák si toho váží, když přiznáte chybu. A je to lepší, než když divák u 

televize nadává: co to tam kecá, vždyť já vidím...? Divák má totiž mnohdy daleko lepší 

podmínky než komentátor, který kouká střídavě na malý monitor a na hrací plochu. 

Někdy mu prostě uteče, že na monitoru je v detailu hráč s jmenovkou a vy melete něco 

jiného, nebo řeknete, že je to někdo jiný. Tam je důležité ukázat tomu partnerovi na 

monitor, drbnout do něj. To jsou věci, které jsou v kodexu naší práce bez jakékoliv 

smlouvy zakotvené a ti lidé to dělají. Vědí, že je to profesní solidarita a že i když my 

jsme na vrcholu nějaké pyramidy, tak ta práce je kolektivní. Když z té pyramidy někdo 

vypadne a nedělá to pořádně, tak se to projeví. Myslím, že tohle funguje.
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Neměl jste nikdy pocit, že by určitý dialog mezi vámi a spolukomentátorem měl 

formu nadřazenosti?

Nepamatuji si, že bych takový pocit měl. Pochopitelně mohl přijít nějaký nováček, který 

zpočátku tahle pravidla neznal a že třeba mohl „odpravit“ toho partnera nějak necitlivě, 

ale to jsme si vysvětlili třeba o pauze. Já jsem takovouhle zkušenost ale neměl. Byla to 

maximálně nějaká jednotlivost, kdy jsme si o pauze řekli, že tohle nebylo moc citlivé. 

Když se třeba stalo, že se něco odehrálo, přerušila se hra a ten druhý komentátor řekl: to 

jsi řekl takhle a ono to bylo takhle. To jsme si ujasnili, že takhle to nejde dělat. Drtivá 

většina partnerů to respektovala.

Co se týče komentování s Robertem, tam to vůbec nikdy nenastalo. Měli jsme spolu 

velmi gentlemanský vztah, který se promítl i do toho, kdy se pustíme navzájem ke 

slovu. I třeba v rozhodujících momentech velkých turnajů jsme si navzájem nevyžírali 

"slávu", i když to není přesné pojmenování, protože sláva je na tom ledě. Ale my se s 

tím úspěchem trochu svezeme, logicky se mě lidé dodneška ptají na Nagano. Jsme s tím 

spojení. S Robertem jsme se vzájemně respektovali a i když jsme na komentátorském 

stanovišti seděli dva, tak hlavní postava byl on. Jednak začal jako komentátor 

dominovat, jednak na přípravu měl více času. Měl jako prioritu hokej, kdežto já jsem se 

musel věnovat i jiným sportům. Takže jsem byl trochu v pozadí. Ale nevadilo mi to. 

Myslím, že není důležité, kdo je u mikrofonu jednička, nebo dvojka. Jde o výsledný 

dojem. A ten byl takový, že přinášel kredit téhle redakci, která odvádí velkou práci. 

Jak tuhle práci změnil internet?

Tahle éra internetu naší práci změnila naprosto zásadně. Otevřely se nám ohromné 

možnosti sběru informací. Sportovní divák se stal daleko poučenějším, vzdělanějším a 

vztah mezi ním a komentátorem se posunul o několik úrovní výš. My najednou 

komentujeme pro diváka, který je perfektně informovaný. Znám to z domova. Mám tři 

děti, z toho dva kluky a oba jsou zatížení stejným směrem jako já. Oni oba vědí o hokeji 

možná víc než já, protože neustále studují statistiky, věnují se tomu. Konkrétně o hokeji 

se dozvíte prakticky všechno z internetu, což je úplně jiná dimenze naší práce. Je ale 

nutné si uvědomit, že komentátor nekomunikuje jen s tou poučenou částí publika, ale 

divácká sportovní veřejnost je daleko širší. Existuje tam - vždycky jsme tomu říkali -

bába Dymáková, která si občas pustí televizi a koukne se na hokej. A teď přizpůsobte 

komentář tomu, že to dáváte těm "profíkům" i té nepoučené veřejnosti. To si myslím, že 
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je na tom to nejtěžší. Do jisté míry s tím neustále bojujeme ve všech sportech, možná 

kvůli množství přenosů z fotbalu a z hokeje to u těchhle sportů není. Postupem času se 

našla ta míra, ale osobně se s tím setkávám hodně při sjezdovém lyžování. Jde o to, jak 

moc se má spolukomentátor Holický pouštět do odborných záležitostí a do jaké míry to 

má naopak zobecnit. Lidi mu píšou: neotravuj nás s takovejma detailama, nebo naopak 

lyžaři píšou, že by to potřebovali ještě víc detailně rozebrat. Vliv internetu se bude 

samozřejmě stupňovat. Blíží se doba, že diváka nebude zajímat diktát televize, protože 

na to nebude mít čas a pustí si to na internetu. I když u sportu je to trochu něco jiného, 

protože fenomén přímého přenosu, který bude vždycky existovat. Ale bude se týkat 

jiných televizních žánrů. U sportu spíš v dohledné době nastane problém s penězi za 

přenosová práva, už teď je to tak vyšponované, že spousta světových televizí má 

problémy pokrýt největší světové akce. Tam se třeba může stát, že televize nebudou mít 

na tyhle akce peníze a dostanou se na internet. Nedokážu přesně vývoj odhadnout, ale 

myslím, že ještě dlouho internet funkci televize nepřevezme. I když vývoj je tak rychlý, 

že se to opravdu těžko odhaduje. Třeba při pořadu Buly - hokej živě posíláme příspěvky 

přes internet, to se nám před čtyřmi pěti lety ani nesnilo. Příspěvky se vozily z různých 

koutů republiky autem, řidiči porušovali všechny předpisy, aby tady byli včas a 

abychom v neděli večer mohli odvysílat pořad (Dohráno), který je už dnes zastaralý. 

Dnes to díky internetu můžeme odvysílat po hlavním televizním utkáním. Třeba za tři 

roky přijde něco nového, o čem se nám ani nesnilo. Hodně toho pamatuju, dřív se 

zpravodajské příspěvky natáčely na film, stříhaly se ručně, neexistovaly záznamy. 

Sportovní zpravodajství se vysílalo dvě až tři minuty jako přílepek televizních novin. To 

je dnes televizní starověk. Takže ten vývoj, co jsem zažil, je neuvěřitelný. Podobný je u 

komentování. Na začátku byli lidé, kteří přišli z rozhlasu. Neměli vzory, sami ustanovili 

nějaké standardy. Neexistovala žádná škola, na žurnalistice se nic podobného 

nevyučovalo. Každý jsme si vytvořili svůj styl, každý něco převzal od ostatních. Velký 

průlom udělal v 70. letech Štěpán Škorpil, který přišel s velkou odborností komentáře. 

Patřil do skupiny absolventů fakulty tělesné výchovy a sportu, kde jsme museli 

zvládnout sport odborně z mnoha stránek. Vnášeli jsme do komentáře odborné postřehy, 

což tomu velmi pomohlo. Systém spolukomentátorů to posunul někam dál, protože 

pohled sportovce, který situace zažil na vlastní kůži, je zase jiný.
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Od kdy se to stalo standardem?

V období mezi Atlantou 1996 a Sydney 2000 se to výrazně měnilo. Ale já jsem 

nastoupil v roce 1978 a jako bažant jsem nejdřív dělal takové sporty jako badminton, 

šerm fleretem a další přenosy, které se nasazovaly tak, že zavolal tehdejší předseda 

ČSTV Antonín Himl, co se bude vysílat a nejel přes to vlak. Můj první přenos byl šerm 

fleretem a já jsem o tom věděl velký kulový. Takže jsem se spojil s naší šermířskou 

jedničkou Koukalem a seznámil se s ním. On pak přišel a odkomentovali jsme přenos 

společně. U těch méně frekventovaných sportů jsme byli nucení sportovního odborníka 

použít. Ale v klíčových sportech to nebylo zvykem a myslím si, že by to starým 

pardálům dost vadilo, kdyby se sportovní odborníci zavedli. Sebrali by jim kus slávy a 

punc těch odborníků. Nedovedu si představit, že by Karol Polák vedle sebe snesl 

nějakého bývalého fotbalistu. Já jsem spolukomentátory u menších sportů používal od 

začátku kariéry, bylo to velmi příjemné. Výběr lidí ale nebyl jednoduchý. Těžko se 

sportovní odborníci hledali, protože byli v tom sportu ještě zainteresovaní. Navíc tady 

byla určitá tradice osoby komentátora. Komentátoři v té době totality a na jejím přelomu 

byli nesmírně populární. Televizní stanice byla jedna, neexistovaly specializace na daný 

sport. Branky, body, vteřiny jsme dělali všichni. Takže jsme se dostali do pozice 

celebrit. To já dodneška odmítám, protože my jsme služba. Ale ta televizní face tomu 

přispívá. Já jsem například vyhrál prvních šest ročníků Týtý a mně třeba přišlo 110 tisíc 

hlasů, což v dnešním světě neexistuje. Já si pamatuju, že jsem byl druhý za Gottem. To 

dnes není možné, ale tehdy taková doba byla. Souviselo to s tím, že tam byl nějaký Pan 

komentátor a lidi mu věřili, ať říkal jakékoliv kraviny, protože žádné jiné informační 

kanály nebyly. Někdy forma převládala nad obsahem, a ještě když ten člověk dobře 

vypadal, tak byl idol, ikona. Ta profese se prostě nějak vyvíjela, v 90. letech se to velmi 

správně přelilo v tu službu divákovi, kterou to má mít.

Mění práci komentátora i HD technologie?

Myslím, že ne. Přispívá to k celkovému dojmu. Spíš si myslím, že v budoucnu v naší 

profesi budou hrát velkou roli technické finesy. Když jsem začínal komentovat, tak 

neexistovala žádná grafika. Při hokeji se dvakrát za třetinu promítla časomíra, občas při 

záběru hráče, který dosedl na trestnou lavici, se objevilo: Machač. My jsme museli 

každou chvíli říkat, že běží 18. minuta a vedeme 1:0. Museli jsme říkat, že na trestnou 
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lavici usedl Ragulin. Komentář byl úplně jinak postavený. Byl založený na tom, co se 

na ledě děje a ne proč se to děje. Díky technologickému pokroku, do něhož patří i ta HD 

technologie, má divák kvalitnější informace, kvalitnější příjem, je do toho víc vtažen. 

Takže komentátorská pozice trochu ustupuje do pozadí, ale ne v tom, že by ztrácela 

význam. Myslím, že v našich zeměpisných šířkách komentátor vždycky bude. Když se 

koukáte na přenos bez komentáře, tak vám tam něco chybí. Na komentář je divák 

zvyklý, takže se může stát, že komentátor nebude, ale ne v krátké době. Možná až budu 

v důchodu a nebude mě to zajímat.

Myslíte si, že může jít vývoj komentáře ještě dál? Například ve formě 

konfrontačního stylu komentování?

Viděl jsem zápas Česko-Slovensko, ale moc mě to nenadchlo. Na druhou stranu dnešní 

společnost spěje k takovým extrémům, v žurnalistice je bulvární styl velmi výrazný. 

Může se tedy stát, že to budou okolnosti vyžadovat, aby se komentář stal konfrontační. 

Vím, že se takových experimentů nezúčastním. Ale možná, že to za pár let bude norma. 

Nefandím tomu a nemyslím si, že by to měl být směr naší profese, ale může se to tak 

vyvinout. V ČT o tom vůbec neuvažujeme. Redakce si drží styl a směr, který preferuje 

vysokou odbornou profesionální úroveň práce. Nechceme zkoušet nějaké excesy nebo 

úhyby tam či onam, protože zavedené věci fungují a publikum je bere a je na ně zvyklé. 

Česká společnost je v tomto směru konzervativní oproti jiným zemím. Například starší 

generace hůře snáší vypjatější formy komentáře, nemá vůbec ráda více slov v 

komentáři. Mladší generaci se to naopak líbí, když je komentář dynamický. Postupně se 

bude vyvíjet komentář v tomhle směru. Ale že by se vyvíjel v nějakou konfrontaci dvou 

antagonistů, kteří se budou špičkovat a překřikovat, to si nemyslím. Zase takových 

příležitostí není. Vysíláme přes 200 hokejových přenosů, těžko bychom na to hledali 

lidi. Ale může se stát, že přijde nový Záruba a vnese do toho nový pohled a práci zase 

trochu změní. I když ta základní specifika jsou jasně daná a zůstanou stejná. Je to tak 

všude na světě a neznám žádnou školu, která by se výrazně lišila. Snad až na 

Jihoameričany, kteří křičí dvě minuty gól, ale to dáno jejich mentalitou a mentalitou 

národa, který to vyžaduje.
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Jak byste srovnal práci ve Vancouveru s Naganem, i když jste už hokej 

nekomentoval?

Je tam rozdíl 12 let. Myslím si, že je to 12 let velmi zásadních. Nejen ve vývoji 

techniky, lidí a diváků a profesionálních komentátorů. Prostě vývoj se nedá zastavit a 

tým, který byl v Naganu a který byl ve Vancouveru, se velmi obměnil. Noví členové 

redakce jsou mladí, progresivní, lépe jazykové vybavení. Tohle všechno hraje roli a 

především veřejnost očekává daleko komplexnější pohled na danou událost. V Naganu 

byly jednotlivé přenosy, olympijské studio existovalo, ale bylo limitované. Vysílali 

jsme na dvojce, která potřebovala vysílat i jiné pořady. Dnes máme sportovní kanál, z 

Pekingu jsme vysílali přes 50 hodin denně. To vypadá jako logický nesmysl, ale vysílali

jsme se na dvojce, na čtyřce a ještě ve zpravodajství byly vstupy. To je maximum, které 

se nedá překonat. Nagano a Vancouver dělí jedna generace, jeden věk vývoje profese. 

Ve Vancouveru byla spousta nových lidí s moderním přístupem. Měli jsme daleko větší 

technické i personální možnosti. Ve Vancouveru byly dva štáby a mohli jsme rychleji 

posílat všechny příspěvky. V Praze ve studiu jsme měli odborníky, kteří hned reagovali 

na situaci a v dalších vstupech ji dál rozebírali. I ten komentář musí být daleko 

fundovanější, daleko modernější. Takže se to obrovsky posunulo. Je to jedna z věcí, 

proč jsem skončil s hokejem. Cítil jsem, že po více než dvaceti letech komentování jsem 

vyčerpal své možnosti. Mohl bych ještě sice komentovat pár let a nikomu bych moc 

nevadil, ale uzavřela se jedna kapitola a je řada na těch mladých, kteří někam tu profesi 

posunou. Dodneška toho rozhodnutí nelituju a hokej mi nechybí. Byl jsem svědkem 

neuvěřitelných úspěchů, ale stovky přenosů člověka vyčerpají. Nejsou to jen stovky 

hodin se sluchátkama u monitoru nebo tisíce najěžděných kilometrů, ale šílené množství 

hodin přípravy. To si myslím, že je na tom to nejtěžší. Neustále hledat spoustu nových a 

nových informací a hledat nové podněty pro diváka, aby byl pro něj přenos zajímavý. 

To je úkol těch mladých, moc jim nezávidím, protože to není sranda. Když jsem začínal 

já, tak se vysílalo dramaticky méně přenosů. Tehdy to byl svátek, když se vysílal nějaký 

sport. Diváci seděli u televize a nábožně poslouchali, co jim pan Polák, Škorpil nebo 

Mykiska řeknou. Ale dnes je to služba, televize - možná ke škodě věci - chrlí na lidi 

stovky hodin přenosů. Až si myslím, že je to kontraproduktivní, protože pak jsou 

televizní společnosti pod tlakem sportovních svazů a sponzorů, aby vysílaly co nejvíc 

přenosů a někdy to přesahuje míru. A tomu tempu stačit není jednoduché. Stále je nás 

pár, komentátoři by se dali spočítat na prstech dvou rukou. Rozdíl mezi Naganem a 

Vancouverem je několik světelných let. Nemůžu srovnat hokej, ale můžu srovnat 
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lyžování. To, že jsem v Naganu stihl komentovat lyžování, krasobruslení a hokej, bylo 

ve Vancouveru nemyslitelné a vyloučené. Nejen vlivem velkých vzdáleností, v Naganu 

se taky jezdilo daleko. Nebo v Albertville jsem strávil osm hodin na cestách, to prostě 

dneska nejde. Tenkrát ta míra informací stačila. Ve Vancouveru jsem strávil osm hodin

přípravou na lyžování a pak jsme s Holickým komentovali to lyžování naplno. Dvě 

hodiny jsme spali a byli jsme naprosto vyčerpaní. Z olympiády jsme nic jiného neviděli,

tak je to teďka nastavené.

Jsou ve studiu menší nervy než na komentátorském stanovišti při hokeji?

Nemyslím si, že jsou to menší nervy. Komentátor to má možná jednodušší. 

Moderátorská role při Buly - hokej živě je daleko obtížnější. Do studia vám neustále 

chodí nové informace ze všech stadionů, které musíte zpracovat. Píšete si tabulky, 

musíte komunikovat se všemi redaktory, sledovat televizní utkání. Po třinácti

olympiádách jsem Peking dělal tady a můžu vám říct, že - aniž bych to chtěl zlehčovat -

být na olympiádě a komentovat si jeden sport je oproti tomu, co se tady dělo přes noc ve 

studiu, ne snad brnkačka, ale procházka růžovým sadem. Tam si hlídáte jeden sport, což 

je náročné, musíte tomu věnovat sto procent pozornosti a vydat se úplně ze všeho, ale to 

studio je záhul a stres, který si nikdo neumí představit. V Bratislavě na mistrovství světa 

v hokeji budeme dělat dvě studia denně přímo na stadionu s padesátiminutovými 

předjezdy. To je prostě samostatný pořad, najednou to bude součást něčeho, co já 

absolvuju. Strávím 7 hodin...to není to, že mám 15 minut přestávku. Ale musím se na to 

připravovat, vstřebávat informace a pak v přímém přenosu, což je důležitý fenomén -

teď a tady něco řeknu a už se to nedá vzít zpátky, profesionálně uvést. Nedá se nic dělat, 

ten oblouk od Nagana je obrovský, že se těžko dá srovnávat. Jak se vyvinul celý život, 

mobily, internet nebo cokoliv, tak se vyvinula naše profese a nároky na ní.

V průběhu našeho povídání jste si postěžoval, že je vás v redakci sportu ČT málo. 

Zlepšil by to například specializovaný komentátorský obor na žurnalistické škole?

Jsou věci, které se dají naučit dopředu a dá se na ně připravit. Ale komentátorské 

řemeslo je tak specifické, že pro vznik dobrého komentátora se musí sejít tolik různých 

věcí, že bych to trochu srovnal s herectvím. To má také svojí fakultu a řada z těch 

absolventů řekne: Dobře, oni mě tam naučili dějiny divadla, šermovat a jezdit na koni. 

Ale jak přistoupit k roli, jak to prožít, to je přece především odraz talentu a píle. Také 

něčeho, co se těžko pojmenovává. Je to něco, co v sobě člověk má, nebo nemá. Souvisí 
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to s všeobecným rozhledem, vztahem k životu, schopností reagovat na určité podněty. 

To všechno se po dlouhá léta skládá, takže pokud se bavíme o komentátorské osobnosti, 

tak je to otázka řady let. A vytvořit na to nějaký vzorec? To si myslím, že se za tři roky 

nedá na fakultě naučit. Dají se naučit základy, což se Robertovi daří, protože spoustu 

členů redakce jsou jeho bývalí žáci. Tím jsme se vyhnuli pokusům a omylům z 90. let, 

kdy dramaticky narostla práce a my neměli lidi. Takže jsme dělali konkurzy. Na jeden 

konkurz se třeba přihlásilo 900 lidí a 885 bylo naprosto nevhodných. Přišli do televize a 

mysleli si, že nám to ukážou. Ale neměli žádné předpoklady. To, že z toho konkurzu

tady pracují Standa Bartůšek a Radek Bauer, je skoro zázrak. Dnes se skutečně musí 

lovit ve vodách lidí, kteří pro to mají nějaké předpoklady, kteří se nějakým způsobem s 

profesí seznámí a dlouhá léta si tady v tomhle baráku vytvářejí vztah k té práci. Někdy 

samozřejmě trvá menší dobu, než se někdo prosadí na obrazovku, když je potřeba 

někoho nasadit. Z toho bohužel vycházejí nepovedené debuty a tomu člověku to akorát 

uškodí. A zase může být talentovaný komentátor, který má nadějný začátek a pak 

ustrne. Musíte mít životní zkušenosti a pak ten komentář, jak v našich zeměpisných 

šířkách pojímaný, dává něco navíc, nejen slovní doprovod k tomu, co divák vidí.

Je to tedy tak, že divák třeba úplně mladému komentátorovi nevěří jeho projev?

Záleží na osobnosti. Může přijít dvacetiletý kluk, kterému to lidi věřit budou, ale je to 

pro něj určitě obtížnější. Spíš mu budou věřit ve studiu, kde záleží na té fyziognomii, 

technice mluvení a do jisté míry stačí u zpravodajství, když dokážete správně přečíst 

text na čtecím zařízení, který si sami napíšete. Ale teď mluvíme o komentátorském 

řemesle, což je jednoznačně nejobtížnější na naší práci. Tam to opravdu chce tu 

zkušenost a léta otřískání krizovými situacemi, které nastávají v každém přenosu. Takže 

u komentování je obtížnější získat důvěru diváka, ale mladí to mají o to obtížnější, že 

nás si každý pamatoval. Když jsme začínali, tak za dva za tři roky už každý věděl, kdo 

je Vichnar, kdo je Škorpil, kdo je Holubec. Dnes je těch kluků víc. Mně se stane, že 

někam přijdu a řeknou mi pane Záruba, Robertovi zase říkají pane Vichnar. To vám 

přijde směšné, protože vy jste do toho ponořený. Ale dneska ta veřejnost to bere jako 

televizní face, tady se objevil někdo a toho odněkud znám. Vždycky dávám k lepšímu 

jednu historku: Jednou se mi stalo, když jsem začínal, že jsem stál na tramvajové 

zastávce a přišel ke mně obrovský chlap, ze kterého smrděl rum. A on říkal: 

(napodobuje jeho hlas) Tebe ja vodněkaď znám. Začal jsem se prostě čepýřit a říkal 

jsem, že asi jo. A on na to: (zase napodobuje jeho hlas) Já už vím, ty jsi se mnou dělal 
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na jatkách. Hotovo. Ale tak to prostě je. Ti mladí kluci mají těžkou pozici, protože 

divák je alergický na chyby a v momentě, kdy člověk nějakou udělá, tak začne 

vykřikovat: Co to tam zas máš za pitomce? Především starší generace to začne 

zobecňovat ve stylu "ty mladý" a je strašně těžké se nějak etablovat. Máme tady spoustu 

bezvadných, talentovaných kluků. Mají odkomentovány desítky přenosů, ale neustále 

bojují o svou pozici. My jsme to měli v tomhle směru lehčí, byli jsme vidět. Byli jsme v 

jedné televizi, protože jiná neexistovala.

Není to čekání na šanci pro ně psychicky ubíjející?

Myslím, že oni to takhle neberou. Ta práce je baví. My jsme tady zvláštní skupina lidí, 

která je posedlá sportem a tou profesí. Z téhle profese se dobrovolně neodchází, 

málokdy někdo dobrovolně odejde. Jednotlivci třeba odešli za lepšími penězi. Ale když 

k tomu někdo čichne, tak to dělá až do roztrhání těla a baví ho to. Lidi jsou nadšení. To 

je kouzlo té práce. Být u toho sportu, být jeho součástí, být součástí něčeho, co se děje 

právě teď. Takový je prostě sport, i když se vyvíjí zvláštním směrem, který možná není 

dobrý. Ale pořád je to obrovský fenomén, možná největší. Třeba olympiáda je 

bezkonkurenční setkání, největší setkání lidí na světě na principech, které nemají 

obdoby. To je to, co mě, starýho blbce, který to dělá 32 let, přitahuje stejně jako toho 

mladého kluka. Takže si nemyslím, že by to čekání byla nějaká nevýhoda, nebo stres. 

Jsou to sporťáci, kteří bojují o své místo na slunci a zároveň tady kopou za dres 

sportovní redakce. Jsme bezvadná parta a funguje to. Zaklepu někam, doufám, že to 

ještě dlouho bude trvat.

8.3. David Pospíšil

Jak jste se ke spolukomentování dostal?

Potkal jsem Martina Hostáka a bavili jsme se o jeho spolukomentování. V tu dobu jsem 

s hokejem skončil a trochu se mi po tom kolotoči stýskalo, a tak jsem jenom tak plácl, 

že by mě to také bavilo. Martin zavolal Robertovi Zárubovi a druhý den jsem už jel do 

Prahy na poradu. Nebylo kam utéct a ze sportu jsem zvyklý, že když něco řeknu, tak to 

aspoň zkusím.
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Začal jste uvažovat o této práci i během aktivní hokejové kariéry?

Nikdy mě nenapadlo, že bych něco takového dělal. Na druhou stranu jsem byl vždycky 

ten, kdo hodně mluvil a byl rád středem pozornosti.

Jakou jste prošel přípravou před prvním přímým přenosem?

Porada s Robertem Zárubou v Praze trvala půl hodiny. Řekl mi, co po mě chce, co 

můžu, co nemůžu a za tři dny mě takříkajíc hodil do vody.

S kým z profesionálních komentátorů se vám pracuje nejlépe a proč?

Nemám jednoho, s kým bych pracoval nejraději. S každým je to trochu jiné, a tím pro 

mě zajímavé. Od každého můžu pochytit něco nového a sám si rozhodnout, co mi sedí a 

co ne.

Jak vzpomínáte na olympiádu ve Vancouveru?

Olympiáda byla skvělým sportovním zážitkem, kde jsem pracoval opravdu na sto 

procent, protože jsem byl jediným spolukomentátorem. 36 zápasů ve 14 dnech byl 

záhul, na který budu vzpomínat do smrti. V deset ráno na stadion, před půlnocí zpět. Pro 

někoho, kdo to nezkusil, to vypadá možná jako jednoduchá práce, ale realita je zcela 

odlišná. Soustředit se deset hodin na to, co se děje před vámi a snažit se neudělat chybu, 

je vyčerpávající.

Máte raději spolukomentování přímého přenosu, nebo raději pozici odborníka ve 

studiu?

Raději komentuji, protože jsem víc vtažen do děje a ze zápasu něco mám. Ve studiu 

koukám na obrazovku a hledám situace, které by diváka zajímaly. Někdy ani nevím, 

kolik je stav a myslím, že práce ve studiu je více náročná než přímo na stadionu.

Býváte při přenosech nervózní?

Při prvních přenosech to bylo stejné, jako když jsem začínal v extralize. Pod vlivem 

zkušeností nervozita odešla a zůstala pouze ta startovní, která patří ke všemu, v čem 

chcete být dobří.
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Co považujete na této profesi za nejtěžší?

Udržet pozornost i v momentech, kdy se na to nedá koukat a normální divák vypíná 

televizi. To já bohužel nemohu a trpím do konce.

Jaký vývoj na sobě pozorujete?

Jsem jistější, naučil jsem se vycouvávat ze slepých uliček, kam se kolikrát člověk při 

komentování dostane. Je to ovšem velká zásluha profíků, kteří sedí vedle mě, protože je 

poslouchám a učím se, jakým způsobem tyto momenty řeší.

Myslíte, že byste dokázal v budoucnu komentovat přímý přenos sám, nebo je vaše 

úloha čistě ve spolukomentování?

Dnes už bych to nějakým způsobem zvládl. Jestli dobře nebo špatně, to by ukázal až 

pocit, který bych měl po zápase. Určitě by to nebylo na úrovni mých profi kolegů, ale 

něco bych upekl. Dnes už poznám, jak mi to šlo, jestli to bylo dobré nebo jsem plácal. I

tady - podobně jako u sportu - je důležité, aby člověk byl odpočatý a fit. Každý problém 

se na výkonu za mikrofonem projeví.
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Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo srovnat vysílání dvou hokejových turnajů na 

olympijských hrách v roce 1998 a 2010. Původní záměr byl podle mého názoru splněn, 

pokusil jsem se na popisu vysílání, práce televizního štábu a průzkumech sledovanosti 

ukázat, jak se 12 let změnilo televizní zpracování velké sportovní akce. Vzhledem 

k rozsahu práce jsem detailněji nerozebral problematiku HD technologie ve vysílání. 

Kapitola o nákupu televizních práv nebyla uvedena v tezích. Zařadil jsem ji až 

v průběhu práce.

V práci jsem se zaměřil především na komentář sportovního přímého přenosu.

V teoretické části se věnuji historii komentáře přímého přenosu, analýza komentářů 

z vybraných hokejových utkání ukazuje na konkrétních příkladech rozdíly mezi 

profesionálním komentátorem („play-by-play“) a sportovním odborníkem („analyser“, 

„color-commentator“). Potvrzuje, že sportovní odborník má některé nedostatky v

projevu oproti profesionálům. Systém komentáře se spolukomentátorem, bývalým 

přímým aktérem sportovních klání, je však běžně využívaný v televizní praxi. Podle 

mého vlastního průzkumu je u televizních diváků oblíben a sportovní odborníci 

nahrazují chyby v projevu zajímavými postřehy při komentování přímého přenosu.

Práce se příliš nevěnuje budoucnosti komentáře sportovního přímého přenosu. 

Úvahu, že by se mohl stát konfrontační způsob komentáře standardem, rozhovory 

s komentátory nepotvrdily. Do práce jsem nezařadil téma, zda by se mohly v tomto 

specifickém žurnalistickém žánru (až na výjimky výhradně mužském) v dalších letech 

prosadit ženy. 

Věřím, že i přes místy neodborný jazyk mé práce bylo přečtení tohoto díla 

zábavné, poučné a přínosné.
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Summary

The aim of this work was a comparison of broadcasting of two hockey 

tournaments in years 1998 and 2010. According to my opinion the primary goal was 

accomplished, I commented on all the main parts, primarily cover in my thesis 

presumption.

Firstly I analyzed the impact of the technological change- HD broadcasting and 

applied this analysis to how has this step-up changed big sport events. Due to the size of 

the work I did not fully focus on the problematics of HD technology. In theoretical part 

my main focus is directed towards the history of commentators – on chosen matches the 

difference between play-by-play commentator and color commentator is demonstrated.  

The work also covers an extra part- media buying. This work is mainly focus on 

historical content and does not attempt to comment on the future of commentary, nor on 

the gender role of commentators.

Conclusions of my work confirm that a color commentator often has many 

setbacks compared to a professional. On the other hand my own surveys have shown 

that the work of a former profi player is popular with the spectators. Spectators 

appreciate color commentator’s observations during the game, ignoring his minor lack 

of communication skills.
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Přílohy

Příloha č. 1: Program zimních olympijských her v Naganu 1998 (text)

Zkratka PP znamená přímý přenos, Z záznam. 

SOBOTA 7. ÚNORA
17.00 Slavnostní zahájení XVIII. ZOH -Z, 23.35 Olympijské studio 23.25 Zpravodajský 
souhrn z předchozího dne, 00.55 běh žen na 15 km klasicky - PP, 2.10 sjezd muži - PP, 
4.10 Snowboard muži OS - Z

NEDĚLE 8. ÚNORA 

5.00 Olympijské studio Snowboard muži OS - PP, 6.00 saně muži jednotlivci - PP, 6.00 
rychlobruslení 5000 m muži PP 9.55 Slovensko - Itálie hokej - PP, 12.30 sjezd muži - Z, 
13.30 běh žen na 15 km klasicky - Z. 14.15 krasobruslení krátký program sport. dvojice 
- PP. 18.00 Olympijské ozvěny souhrn z předchozího dne, 23.25 Olympijské ozvěny, 
0.55 běh mužů na 30 km klasicky - PP, 3.30 sjezd mužů do kombinace - Z, 4.30 
snowboard, OS žen - Z, 4.55 biatlon žen - PP, saně muži jednotlivci - PP. 

PONDĚLÍ 9. ÚNORA 

Olympijské studio 5.00 biatlon žen 15 km - P a saně muži jednotlivci - PP, 9.25 
rychlobruslení 500 m muži - PP, 9.40 snowboard OS ženy - Z, 10.30 Německo -
Bělorusko hokej - Z, 12.40 sjezd muži do kombinace - Z, 13.45 běh muži 30 km 
klasicky - Z. 18.00 Olympijské ozvěny souhrn z předchozího dne, 23.30 Olympijské 
ozvěny, 0.55 běh žen na 5 km klasicky - PP, 2.05 super obří slalom ženy - PP, 3.30 
krasobruslení krátký program sp. dvojic - Z. 

ÚTERÝ 10. ÚNORA 

5.00 krasobruslení sportovních dvojic Z, 5.55 Slovensko - Kazachstán lední hokej -
PP.8.25 rychlobruslení 500 m muži PP, 9.55 Francie - Německo hokej - PP, 12.30 
superobří slalom ženy - Z, 13.10 běh žen na 5 km klasicky - Z, 14.00 krasobruslení 
volné jízdy sportovních dvojic - PP. 18.00 olympijské ozvěny souhrn předchozího dne, 
00.00 olympijské studio 1.25 skoky na můstku K 90 - PP, 3.15 slalom do kombinace 
muži - Z a PP, 4.55 biatlon 20 km muži - PP. 

STŘEDA 11. ÚNORA 

5.00 slalom do kombinace muži - PP, a biatlon 20 km muži - PP, 7.20 rychlobruslení 
3000 m ženy - PP, 9.30 saně ženy - Z, 11.00 akrobatické lyžování - jízda na boulích 
muži, ženy finále - Z, 12.30 slalom muži do kombinace - Z, 13.15 skoky na můstku K 
90 - Z, 18.00 olympijské ozvěny souhrn z předchozího dne, 23.25 olympijské studio, 
0.55 běh mužů na 10 km klasicky - PP. snowboard U-rampa - PP, 3.30 běh žen na 10 
km stihací závod volně - PP. 

ČTVRTEK 12. ÚNORA 
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5.00 běh žen na 10 km stihací závod volně - PP, 5.25 snowboard U-rampa muži a ženy -
PP, 6.55 rychlobruslení 1500 muži - PP, 9.00 běh mužů 10 km klasicky - Z, 10.30 
snowboard U-rampa muži a ženy - Z, 11.30 běh žen na 10 km stihací závod volně -
PP+Z, 12.30 krasobruslení krátký program mužů - PP+Z. 14.15 Finsko - Kanada hokej 
žen - Z, 18.00 olympijské ozvěny souhrn předchozího dne, 23.55 pokračování ozvěn, 
1.25 sverská kombinace skoky l. kolo - PP a superobří slalom muži - PP, 4.15 severská 
kombinace 2. kolo - Z. 

PÁTEK 13. ÚNORA 

5.00 severská kombinace 2. kolo - Z, 5.15 superobří slalom muži - Z, 5.55 saně dvojice 
- PP, 6.40 ČR - Finsko hokej - PP, v přestávce saně dvojice, 9.19 USA Švédsko hokej -
PP, 10.40 Kanada - soupeř z kvalifikace hokej - PP, 13.15 Rusko - soupeř z kvalifikace 
- Z, 14.00 ČR - Finsko - hokej - Z, 15.15 krasobruslení povinne tance - Z, Olympijské 
ozvěny souhrn předchozího dne, 23.25 pokračování ozvěn, 0.55 běh mužů na 15 km 
stihací závod volně - PP, 2.10 sjezd žen - PP, 3.30 krasobruslení muži krátký program Z 
a severská kombinace skoky - Z, 4.50 severská kombinace běh na 15 km - PP. 

SOBOTA 14. ÚNORA 

5.00 severská kombinace beh na 15 km - PP, 5.50 krasobruslení muži krátký program -
Z, 6.40 USA - soupeř z kvalifikace - PP, v přestávkách curling a dvojbody, 9.15 
rychlobruslení 500 m ženy, 10.40 Švédsko - Kanada hokej - PP, v přestávkách 
dvojboby, 13.15 krasobruslení volné jízdy muži, 14.30 sveverská kombinace běh na 15 
km - Z, 15.15 sjezd ženy - Z, 18.00 olympijské ozvěny souhrn z předchozího dne, 23.55 
pokračování olympijských ozvěn, 1.25 skoky na můstku K 120 - PP, 4.15 sjezd žen do 
kombinace - Z, 4.45 biatlon 7,5 km ženy - PP. 

NEDĚLE 15. ÚNORA 

5.00 biatlon ženy 7,5 km - PP, 6.30 Rusko - Finsko - PP, 8.15 dvojbody - PP+Z, curling 
ženy - Z, rychlobruslení 1000 m - PP+Z, 10.40 ČR - soupeř z kvalifikace hokej - PP v 
přestávkách dvojboby, 13.15 krasobruslení orginální tanec - PP+Z, 14.05 skoky na 
můstku K 120 - Z, 15.00 curling muži finále - Z, 15.15 ČR - soupeř z kvalifikace hokej 
Z, 18.00 olympijské ozvěny souhrn z předchozího dne, 23.55 pokračování ozvěn, 1.25 
akrobatické lyžování skoky kavlifikace - PP, 2.05 štafeta 4x5 km žen - PP, 3,45 
akrobatické lyžování skoky - Z+PP. 

PONDĚLÍ 16. ÚNORA 

5.00 akrobatické lyžování skoky - Z+PP, 5.40 Kanada - USA hokej, v přestávkách 
akrobatické lyžování - PP, 8.15 Finsko soupeř z kvalifikace hokej - Z, 9.45 
rychlobruslení 1500 m ženy - Z, 10.40 ČR - Rusko hokej, v přestávkách volné jízdy 
tanců PP, 13.15 volné jízdy tanců - PP, 14.45 Švédsko - soupeř z kvalifikace hokej - Z, 
18.00 olympijské ozvěny souhrn z předchozího dne, 23.55 olympijské ozvěny, l.25 
skok+ družstev na můstku K 120 - PP, 3.50 slalom žen do kombinace - Z, 4.55 biatlon 
10 km muži - PP, 

ÚTERÝ 17. ÚNORA 
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5.00 biatlon 10 km muži - PP, 6.00 slalom žen do kombinace - Z, 7.30 rychlobruslení 10 
000 muži - Z+PP, 9.50 finále hokejového turnaje žen, v přestávkách slalom žen do 
kombinace a rychlobruslení krátká trať - PP, 18.00 olympijské ozvěny souhrn z 
předchozího dne, 23.55 olympijské ozvěny, 1.25 obří slalom muži - PP a štafeta 4x10 
km muži - PP, 4.15 akrobatické lyžování skoky finále - Z. 

STŘEDA 18. ÚNORA 

5.00 akrobatické lyžování finále skoky - Z, 5.25 obří slalom muži - PP, 6.40 hokej 
čtvrtfinále A- PP,9.15 hokej čtvrtfinále B - Z, 10.40 hokej čtvrtfinále C - PP, 13.15 
hokej čtvrtfinále D - Z, 14.15 krasobruslení krátký program žen, 18.00 olympijské 
ozvěny souhrn z předchozího dne, 5.00 olympijské ozvěny, 1.25 slalom ženy 1. kolo -P, 
2.45 severská kombinace skoky družstev - Z, 4.25 slalom žen 2. kolo a biatlon štafeta 
žen - PP. 

ČTVRTEK 19. ÚNORA 

5.00 slalom ženy a biatlon štafeta žen PP, 6.55 rychlobruslení 1000 m žen - PP, 8.45 
hokej čtvrtfinále s účastí ČR - Z, 11.00 slalom žen a biatlon žen - Z, 13.15 
rychlobruslení krátká trať - Z+PP, 14.14 severská kombinace družstev skoky - Z, 18.00 
olympijké ozvěny souhrn z předchozího dne, 23.30 olympijské ozvěny, 0.55 běh na 30 
km žen volně - PP, 3.00 obří slalom žen l. kolo - Z, 4.50 severská kombinace družstev 
štafeta a obří slalom žen 2. kolo - PP. 

PÁTEK 20. ÚNORA 

5.00 severská kombinace družstev štafeta a obří slalom žen - PP, 8.45 hokej semifinále 
A, v přestávkách čtyřboby - PP, 9.15 rychlobruslení žen 5000. 10.40 hokej semifinále B 
- PP, 13.00 krasobruslení volné jízdy žen - Z+PP, 14.15 severská kombinace štafeta 
družstev - Z, 18.00 olympijské ozvěny souhrn z předchozího dne, 23.55 olympijské 
ozvěny, 1.25 slalom muži l. kolo - PP, 3.00 hokej semifinále - Z, 4.50 slalom muži 2. 
kolo a biatlon štafeta mužů - PP. 

SOBOTA 21. ÚNORA 

5.00 slalom mužů 2. kolo a biatlon štafeta mužů - PP, 7.00 čtyřboby - Z a hokej zápas o 
3. místo - PP, 9.15 čtyřboby - Z, 12.15 slalom muži 2. kolo a biatlon štafeta mužů - Z, 
14.30 krasobruslení závěrečná exhibice - Z, 18.00 olympijské ozvěny souhrn z 
předchozího dne, 23.25 olympijské ozvěny, 0.55 běh mužů na 50 km volně, 3.45 sestřih 
dosavadního hokejového turnaje. 

NEDĚLE 22. ÚNORA 

5.00 sestřih dosavadního hokejového turnaje, 5.35 hokej finále - PP,8.40 ohlédnutí za 
hrami, 10.00 slavnostní zakončení XVII. ZOH, 18.00 olympijské ozvěny zpravodajský 
souhrn, 22.15 slavnostní zakončení - zkrácený záznam.
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Příloha č. 2: Program zimních olympijských her ve Vancouveru 2010 (text)

PÁTEK 12.2. 2010 ČT2 DEN 1
SO 13.2. 2010 ČT2 2:00 STUDIO
SO 13.2. 2010 ČT2 3:00 ŽIVĚ ZAHÁJENÍ ZOH 2010
PÁTEK 12.2. 2010 ČT4 DEN 1
PÁ 12.2. 2010 ČT4 19:00 ŽIVĚ SKOKY NA LYŽÍCH kvalifikace 
střední můstek

. .
SOBOTA 13.2. 2010 ČT2 DEN 2
SO 13.2. 2009 ČT1 15:00 Z ZAHÁJENÍ ZOH 2010
SO 13.2. 2010 ČT2 18:00 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
SO 13.2. 2010 ČT2 18:30 DOC ROZHOVOR S HVĚZDOU 2 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
SO 13.2. 2010 ČT2 18:40 DOC POHLEDNICE Z VANCOUVERU

fejetony Jakuba Bažanta z Vancouveru
SO 13.2. 2010 ČT2 18:45 ŽIVĚ SKOKY NA LYŽÍCH finále střední 
můstek
SO 13.2. 2010 ČT2 20:30 ŽIVĚ LYŽOVÁNÍ sjezd muži
SO 13.2. 2010 ČT2 22:00 ŽIVĚ BIATLON 7,5km ženy sprint
SO 13.2. 2010 ČT2 23:30 Z RYCHLOBRUSLENÍ 5000m muži
NE 14.2. 2010 ČT2 0:30 Z SKOKY NA LYŽÍCH finále střední 
můstek
NE 14.2. 2010 ČT2 1:30 ŽIVĚ AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ

moguly ženy kvalifikace
NE 14.2. 2010 ČT2 2:00 ŽIVĚ SHORT TRACK 500m ženy, 3000m 
štafeta ženy, 1500m muži
NE 14.2. 2010 ČT2 4:30 ŽIVĚ AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ

moguly ženy finále
NE 14.2. 2010 ČT2 5:30 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
NE 14.2. 2010 ČT2 DOC ROZHOVOR S HVĚZDOU 1 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
SOBOTA 13.2. 2010 ČT4 DEN 2
SO 13.2. 2010 ČT4 21:00 ŽIVĚ RYCHLOBRUSLENÍ 5000m muži
SO 13.2. 2010 ČT4 23:30 Z LEDNÍ HOKEJ Švédsko - Švýcarsko 
ženy
NE 14.2. 2010 ČT4 1:30 Z SKOKY NA LYŽÍCH finále střední 
můstek
NE 14.2. 2010 ČT4 2:00 ŽIVĚ SANĚ jednotlivci muži
NE 14.2. 2010 ČT4 6:00 Z LEDNÍ HOKEJ Kanada - Slovensko 
ženy
NEDĚLE 14.2. 2010 OLYMPIJSKÝ DEN v HD
NE 14.2. 2010 ČT4 8:00 ŽIVĚ/Z RYCHLOBRUSLENÍ, SHORT 
TRACK
NE 14.2. 2010 ČT4 9:00 ŽIVĚ/Z BIATLON
NE 14.2. 2010 ČT4 11:00 ŽIVĚ/Z SANĚ
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NE 14.2. 2010 ČT4 12:00 ŽIVĚ VELKÝ PŘEHLED
NE 14.2. 2010 ČT4 12:30 ŽIVĚ/Z LYŽOVÁNÍ
NE 14.2. 2010 ČT4 14:00 ŽIVĚ/Z LEDNÍ HOKEJ
NE 14.2. 2010 ČT4 16:00 ŽIVĚ/Z SKOKY NA LYŽÍCH
NE 14.2. 2010 ČT4 18:00 ŽIVĚ/Z AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ

. . .
NEDĚLE 14.2. 2010 ČT2 DEN 3
NE 14.2. 2010 ČT2 18:00 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
NE 14.2. 2010 ČT2 18:40 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 2 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
NE 14.2. 2010 ČT2 18:50 DOC POHLEDNICE z VANCOUVERU

fejetony Jakuba Bažanta z Vancouveru
NE 14.2. 2010 ČT2 19:00 ŽIVĚ SEVERSKÁ KOMBINACE jednotlivci 
střední můstek
NE 14.2. 2010 ČT2 20:00 ŽIVĚ BIATLON 10km muži sprint
NE 14.2. 2010 ČT2 21:45 ŽIVĚ RYCHLOBRUSLENÍ 3000m ženy
PO 15.2. 2010 ČT2 0:00 Z SEVERSKÁ KOMBINACE jednotlivci 
10km
PO 15.2. 2010 ČT2 0:45 Z LYŽOVÁNÍ superkombinace ženy
PO 15.2. 2010 ČT2 2:15 Z AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ

moguly muži kvalifikace
PO 15.2. 2010 ČT2 2:30 ŽIVĚ AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ

moguly muži finále
PO 15.2. 2010 ČT2 3:30 ŽIVĚ KRASOBRUSLENÍ sportovní dvojice 
krátký program
PO 15.2. 2010 ČT2 4:45 Z SANĚ jednotlivci muži
PO 15.2. 2010 ČT2 5:30 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
PO 15.2. 2010 ČT2 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 1 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
NEDĚLE 14.2. 2010 ČT4 DEN 3
NE 14.2. 2010 ČT4 19:00 ŽIVĚ LYŽOVÁNÍ superkombinace ženy
NE 14.2. 2010 ČT4 20:30 Z SEVERSKÁ KOMBINACE jednotlivci 
střední můstek
NE 14.2. 2010 ČT4 21:00 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ USA - Čína ženy
NE 14.2. 2010 ČT4 22:00 ŽIVĚ LYŽOVÁNÍ superkombinace ženy
NE 14.2. 2010 ČT4 23:00 ŽIVĚ SANĚ jednotlivci muži
PO 15.2. 2010 ČT4 2:00 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ Finsko - Rusko ženy
PO 15.2. 2010 ČT4 4:00 Z LEDNÍ HOKEJ USA - Čína ženy
PONDĚLÍ 15.2. 2010 OLYMPIJSKÝ DEN v HD
PO 15.2. 2010 ČT4 6:00 ŽIVĚ/Z BIATLON
PO 15.2. 2010 ČT4 8:00 ŽIVĚ/Z KRASOBRUSLENÍ
PO 15.2. 2010 ČT4 9:00 ŽIVĚ/Z SANĚ
PO 15.2. 2010 ČT4 10:00 ŽIVĚ/Z SEVERSKÁ KOMBINACE
PO 15.2. 2010 ČT4 12:00 ŽIVĚ VELKÝ PŘEHLED
PO 15.2. 2010 ČT4 12:30 ŽIVĚ/Z AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ
PO 15.2. 2010 ČT4 14:00 ŽIVĚ/Z LEDNÍ HOKEJ
PO 15.2. 2010 ČT4 16:00 ŽIVĚ/Z LYŽOVÁNÍ
PO 15.2. 2010 ČT4 17:00 ŽIVĚ/Z RYCHLOBRUSLENÍ
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. . .
PONDĚLÍ 15.2. 2010 ČT2 DEN 4
PO 15.2. 2010 ČT2 18:00 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
PO 15.2. 2010 ČT2 18:40 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 2 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
PO 15.2. 2010 ČT2 18:50 DOC POHLEDNICE z VANCOUVERU

fejetony Jakuba Bažanta z Vancouveru
PO 15.2. 2010 ČT2 19:00 ŽIVĚ BĚH NA LYŽÍCH 10 km ženy
PO 15.2. 2010 ČT2 20:15 ŽIVĚ SNOWBOARD cross muži 
kvalifikace
PO 15.2. 2010 ČT2 21:30 ŽIVĚ BĚH NA LYŽÍCH 15km muži
PO 15.2. 2010 ČT2 23:00 ŽIVĚ SNOWBOARD cross muži finále
ÚT 16.2. 2010 ČT2 0:00 Z BĚH NA LYŽÍCH 10 km ženy, 15 km 
muži
ÚT 16.2. 2010 ČT2 2:00 ŽIVĚ KRASOBRUSLENÍ sportovní dvojice -
volná jízda
ÚT 16.2. 2010 ČT2 3:00 ŽIVĚ RYCHLOBRUSLENÍ 500m muži 
ÚT 16.2. 2010 ČT2 4:00 ŽIVĚ KRASOBRUSLENÍ sportovní dvojice -
volná jízda
ÚT 16.2. 2010 ČT2 6:00 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her

2010 ČT2 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 1 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
PONDĚLÍ 15.2. 2010 ČT4 DEN 4
PO 15.2. 2010 ČT4 20:30 ŽIVĚ SNOWBOARD cross muži 
kvalifikace
PO 15.2. 2010 ČT4 21:45 ŽIVĚ RYCHLOBRUSLENÍ 500m muži 
ÚT 16.2. 2010 ČT4 0:00 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ Švýcarsko - Kanada 
ženy
ÚT 16.2. 2010 ČT4 2:00 ŽIVĚ SANĚ jednotlivci ženy
ÚT 16.2. 2010 ČT4 5:30 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ Švédsko - Slovensko 
ženy
ÚTERÝ 16.2. 2010 OLYMPIJSKÝ DEN v HD
ÚT 16.2. 2010 ČT4 6:30 ŽIVĚ/Z RYCHLOBRUSLENÍ
ÚT 16.2. 2010 ČT4 8:00 ŽIVĚ/Z SANĚ
ÚT 16.2. 2010 ČT4 10:00 ŽIVĚ/Z SNOWBOARD
ÚT 16.2. 2010 ČT4 12:00 ŽIVĚ VELKÝ PŘEHLED
ÚT 16.2. 2010 ČT4 12:30 ŽIVĚ/Z KRASOBRUSLENÍ
ÚT 16.2. 2010 ČT4 14:00 ŽIVĚ/Z KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ
ÚT 16.2. 2010 ČT4 17:00 ŽIVĚ/Z LEDNÍ HOKEJ

. . .
ÚTERÝ 16.2. 2010 ČT2 DEN 5
ÚT 16.2. 2010 ČT2 18:00 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
ÚT 16.2. 2010 ČT2 18:40 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 2 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
ÚT 16.2. 2010 ČT2 18:50 DOC POHLEDNICE z VANCOUVERU

fejetony Jakuba Bažanta z Vancouveru
ÚT 16.2. 2010 ČT2 19:00 ŽIVĚ LYŽOVÁNÍ superkombinace muži 
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ÚT 16.2. 2010 ČT2 19:30 ŽIVĚ BIATLON 10km ženy stíhací závod
ÚT 16.2. 2010 ČT2 20:30 Z LYŽOVÁNÍ superkombinace muži 
ÚT 16.2. 2010 ČT2 21:15 ŽIVĚ SNOWBOARD cross ženy finále
ÚT 16.2. 2010 ČT2 21:45 ŽIVĚ BIATLON 12,5km muži stíhací závod
ÚT 16.2. 2010 ČT2 22:45 ŽIVĚ LYŽOVÁNÍ superkombinace muži
ÚT 16.2. 2010 ČT2 23:30 ŽIVĚ SANĚ jednotlivci ženy
ST 17.2. 2010 ČT2 1:15 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ Kanada - Norsko 
muži
ST 17.2. 2010 ČT2 4:00 ŽIVĚ KRASOBRUSLENÍ muži krátký program
ST 17.2. 2010 ČT2 5:45 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ Rusko - Lotyšsko 
muži 
ST 17.2. 2010 ČT2 8:30 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
ST 17.2. 2010 ČT2 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 1 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
ÚTERÝ 16.2. 2010 ČT4 DEN 5
ÚT 16.2. 2010 ČT4 19:00 ŽIVĚ SNOWBOARD cross ženy kvalifikace
ÚT 16.2. 2010 ČT4 23:00 ŽIVĚ RYCHLOBRUSLENÍ 500m ženy
ÚT 16.2. 2010 ČT4 0:30 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ Rusko - USA ženy
ST 17.2. 2010 ČT4 2:00 Z CURLING vybrané zápasy
ST 17.2. 2010 ČT4 5:00 Z LEDNÍ HOKEJ USA - Švýcarsko 
muži
ST 17.2. 2010 ČT4 7:00 Z RYCHLOBRUSLENÍ
ST 17.2. 2010 ČT4 8:00 Z SNOWBOARD
ST 17.2. 2010 ČT4 8:30 Z SANĚ
STŘEDA 17.2. 2010 OLYMPIJSKÝ DEN v HD
ST 17.2. 2010 ČT4 9:00 ŽIVĚ/Z CURLING
ST 17.2. 2010 ČT4 10:00 ŽIVĚ/Z BIATLON
ST 17.2. 2010 ČT4 12:00 ŽIVĚ VELKÝ PŘEHLED
ST 17.2. 2010 ČT4 12:30 ŽIVĚ/Z LYŽOVÁNÍ
ST 17.2. 2010 ČT4 14:00 ŽIVĚ/Z KRASOBRUSLENÍ
ST 17.2. 2010 ČT4 16:00 ŽIVĚ/Z LEDNÍ HOKEJ

. . .
STŘEDA 17.2. 2010 ČT2 DEN 6
ST 17.2. 2010 ČT2 18:00 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her

2010 ČT2 18:40 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 2 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě

2010 ČT2 18:50 DOC POHLEDNICE z VANCOUVERU
fejetony Jakuba Bažanta z Vancouveru

ST 17.2. 2010 ČT2 19:00 ŽIVĚ BĚH NA LYŽÍCH 1,5km muži/ženy 
sprint kvalifikace
ST 17.2. 2010 ČT2 20:00 ŽIVĚ LYŽOVÁNÍ sjezd ženy
ST 17.2. 2010 ČT2 21:30 ŽIVĚ BĚH NA LYŽÍCH 1,5km muži/ženy 
sprint finále
ST 17.2. 2010 ČT2 23:00 ŽIVĚ RYCHLOBRUSLENÍ 1000m muži 
ST 17.2. 2010 ČT2 23:30 Z LEDNÍ HOKEJ Finsko - Bělorusko 
muži 
ČT 18.2. 2010 ČT2 1:30 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ Švédsko - Německo 
muži
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ČT 18.2. 2010 ČT2 4:00 Z SNOWBOARD u rampa muži 
semifinále
ČT 18.2. 2010 ČT2 4:15 ŽIVĚ SNOWBOARD u rampa muži finále
ČT 18.2. 2010 ČT2 5:15 Z SANĚ dvojice
ČT 18.2. 2010 ČT2 6:00 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ Česko - Slovensko 
muži 
ČT 18.2. 2010 ČT2 8:30 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
ČT 18.2. 2010 ČT2 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 1 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
STŘEDA 17.2. 2010 ČT4 DEN 6
ST 17.2. 2010 ČT4 20:00 ŽIVĚ CURLING vybraný zápas
ST 17.2. 2010 ČT4 21:00 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ Finsko - Bělorusko 
muži 
ST 17.2. 2010 ČT4 23:30 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ Kanada - Švédsko 
ženy
ČT 18.2. 2010 ČT4 2:00 ŽIVĚ SHORT TRACK 1000m muži, 5000m 
muži štafety, 500m ženy
ČT 18.2. 2010 ČT4 4:15 Z CURLING vybrané zápasy
ČT 18.2. 2010 ČT4 7:00 ŽIVĚ/Z RYCHLOBRUSLENÍ, SHORT 
TRACK
ČT 18.2. 2010 ČT4 9:00 ŽIVĚ/Z SANĚ
ČTVRTEK 18.2. 2010 OLYMPIJSKÝ DEN v HD
ČT 18.2. 2010 ČT4 9:30 ŽIVĚ/Z CURLING
ČT 18.2. 2010 ČT4 11:00 ŽIVĚ/Z SNOWBOARD
ČT 18.2. 2010 ČT4 12:00 ŽIVĚ VELKÝ PŘEHLED
ČT 18.2. 2010 ČT4 12:30 ŽIVĚ/Z LYŽOVÁNÍ
ČT 18.2. 2010 ČT4 14:00 ŽIVĚ/Z KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ
ČT 18.2. 2010 ČT4 16:00 ŽIVĚ/Z LEDNÍ HOKEJ

. . .
ČTVRTEK 18.2. 2010 ČT2 DEN 7
ČT 18.2. 2010 ČT2 18:00 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
ČT 18.2. 2010 ČT2 18:40 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 2 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
ČT 18.2. 2010 ČT2 18:50 DOC POHLEDNICE z VANCOUVERU

fejetony Jakuba Bažanta z Vancouveru
ČT 18.2. 2010 ČT2 19:00 ŽIVĚ BIATLON 15km ženy
ČT 18.2. 2010 ČT2 20:45 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ USA - Norsko muži 
ČT 18.2. 2010 ČT2 22:00 ŽIVĚ BIATLON 20km muži 
PÁ 19.2. 2010 ČT2 0:00 Z RYCHLOBRUSLENÍ 1000m ženy
PÁ 19.2. 2010 ČT2 1:30 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ Švýcarsko - Kanada 
muži 
PÁ 19.2. 2010 ČT2 4:00 ŽIVĚ KRASOBRUSLENÍ muži volná jízda
PÁ 19.2. 2010 ČT2 5:45 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ Slovensko - Rusko 
muži 
PÁ 19.2. 2010 ČT2 8:30 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
PÁ 19.2. 2010 ČT2 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 1 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
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ČTVRTEK 18.2. 2010 ČT4 DEN 7
ČT 18.2. 2010 ČT4 22:30 ŽIVĚ SNOWBOARD u rampa ženy 
kvalifikace
ČT 18.2. 2010 ČT4 23:00 Z CURLING muži 
ČT 18.2. 2010 ČT4 23:30 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ USA - Finsko ženy
PÁ 19.2. 2010 ČT4 2:00 Z SNOWBOARD u rampa ženy 
semifinále
PÁ 19.2. 2010 ČT4 3:00 ŽIVĚ SNOWBOARD u rampa ženy finále
PÁ 19.2. 2010 ČT4 4:00 ŽIVĚ SKELETON jednotlivci muži/ženy
PÁ 19.2. 2010 ČT4 6:00 ŽIVĚ CURLING vybraný zápas
PÁ 19.2. 2010 ČT4 7:00 ŽIVĚ/Z RYCHLOBRUSLENÍ, SHORT 
TRACK
PÁ 19.2. 2010 ČT4 9:00 ŽIVĚ/Z SANĚ, SKELETON
PÁTEK 19.2. 2010 OLYMPIJSKÝ DEN v HD
PÁ 19.2. 2010 ČT4 9:30 ŽIVĚ/Z CURLING
PÁ 19.2. 2010 ČT4 11:00 ŽIVĚ/Z SNOWBOARD
PÁ 19.2. 2010 ČT4 12:00 ŽIVĚ VELKÝ PŘEHLED
PÁ 19.2. 2010 ČT4 12:30 ŽIVĚ/Z LEDNÍ HOKEJ
PÁ 19.2. 2010 ČT4 17:30 ŽIVĚ/Z BIATLON
PÁ 19.2. 2010 ČT4 18:00 ŽIVĚ/Z KRASOBRUSLENÍ

. . .
PÁTEK 19.2. 2010 ČT2 DEN 8
PÁ 19.2. 2010 ČT2 18:00 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
PÁ 19.2. 2010 ČT2 18:40 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 2 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
PÁ 19.2. 2010 ČT2 18:50 DOC POHLEDNICE z VANCOUVERU

fejetony Jakuba Bažanta z Vancouveru
PÁ 19.2. 2010 ČT2 19:00 ŽIVĚ SKOKY NA LYŽÍCH kvalifikace 
velký můstek
PÁ 19.2. 2010 ČT2 20:30 ŽIVĚ LYŽOVÁNÍ super G muži
PÁ 19.2. 2010 ČT2 22:00 ŽIVĚ BĚH NA LYŽÍCH 2x7,5km ženy stíhací 
závod
SO 20.2. 2010 ČT2 23:00 Z LEDNÍ HOKEJ Bělorusko - Švédsko 
muži 
SO 20.2. 2010 ČT2 1:15 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ Česko - Lotyšsko 
muži 
SO 20.2. 2010 ČT2 4:00 ŽIVĚ KRASOBRUSLENÍ tance povinné
SO 20.2. 2010 ČT2 5:15 Z LYŽOVÁNÍ super G muži
SO 20.2. 2010 ČT2 6:00 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ Finsko - Německo 
muži 
SO 20.2. 2010 ČT2 8:30 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
SO 20.2. 2010 ČT2 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 1 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
PÁTEK 19.2. 2010 ČT4 DEN 8
PÁ 19.2. 2010 20:00 ŽIVĚ CURLING vybraný zápas
PÁ 19.2. 2010 ČT4 21:00 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ Bělorusko - Švédsko 
muži 
PÁ 19.2. 2010 ČT4 23:30 ŽIVĚ CURLING vybraný zápas
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SO 20.2. 2010 ČT4 0:45 ŽIVĚ SKELETON jednotlivci muži/ženy
SO 20.2. 2010 ČT4 5:30 ŽIVĚ CURLING vybrané zápasy
SOBOTA 20.2. 2010 OLYMPIJSKÝ DEN v HD
SO 20.2. 2010 ČT4 9:30 ŽIVĚ/Z LEDNÍ HOKEJ
SO 20.2. 2010 ČT4 11:00 ŽIVĚ/Z KRASOBRUSLENÍ
SO 20.2. 2010 ČT4 12:00 ŽIVĚ VELKÝ PŘEHLED
SO 20.2. 2010 ČT4 12:30 ŽIVĚ/Z SKELETON
SO 20.2. 2010 ČT4 14:00 ŽIVĚ/Z LYŽOVÁNÍ
SO 20.2. 2010 ČT4 15:00 ŽIVĚ/Z KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ
SO 20.2. 2010 ČT4 15:00 ŽIVĚ/Z LEDNÍ HOKEJ

. . .
SOBOTA 20.2. 2010 ČT2 DEN 9
SO 20.2. 2010 ČT2 18:00 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
SO 20.2. 2010 ČT2 18:40 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 2 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
SO 20.2. 2010 ČT2 18:50 DOC POHLEDNICE z VANCOUVERU

fejetony Jakuba Bažanta z Vancouveru
SO 20.2. 2010 ČT2 19:00 ŽIVĚ LYŽOVÁNÍ super G ženy
SO 20.2. 2010 ČT2 20:45 ŽIVĚ SKOKY NA LYŽÍCH finále velký 
můstek
SO 20.2. 2010 ČT2 22:15 ŽIVĚ BĚH NA LYŽÍCH 2x15km muži stíhací 
závod
NE 21.2. 2010 ČT2 0:00 Z LYŽOVÁNÍ super G ženy
NE 21.2. 2010 ČT2 1:30 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ Lotyšsko - Slovensko 
muži 
NE 21.2. 2010 ČT2 4:00 ŽIVĚ SHORT TRACK 1500m ženy, 1000m 
muži
NE 21.2. 2010 ČT2 5:30 Z BĚH NA LYŽÍCH 2x15km muži stíhací 
závod
NE 21.2. 2010 ČT2 6:00 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ Německo - Bělorusko 
muži
NE 21.2. 2010 ČT2 8:30 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her

2010 ČT2 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 1 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
SOBOTA 20.2. 2010 ČT4 DEN 9
SO 20.2. 2010 ČT4 19:00 ŽIVĚ AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ skoky 
ženy kvalifikace
SO 20.2. 2010 ČT4 20:30 ŽIVĚ CURLING vybraný zápas
SO 20.2. 2010 ČT4 21:00 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ Norsko - Švýcarsko 
muži
SO 20.2. 2010 ČT4 23:30 ŽIVĚ CURLING vybraný zápas
NE 21.2. 2010 ČT4 2:00 Z RYCHLOBRUSLENÍ 1500m muži 
NE 21.2. 2010 ČT4 2:00 Z BOBY dvojice muži
NE 21.2. 2010 ČT4 4:30 ŽIVĚ CURLING vybraný zápas
NE 21.2. 2010 ČT4 7:00 ŽIVĚ/Z SKOKY NA LYŽÍCH
NE 21.2. 2010 ČT4 8:00 ŽIVĚ/Z AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ
NE 21.2. 2010 ČT4 8:30 ŽIVĚ/Z BOBY
NEDĚLE 21.2. 2010 OLYMPIJSKÝ DEN v HD
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NE 21.2. 2010 ČT4 10:00 ŽIVĚ/Z RYCHLOBRUSLENÍ, SHORT 
TRACK
NE 21.2. 2010 ČT4 12:00 ŽIVĚ VELKÝ PŘEHLED
NE 21.2. 2010 ČT4 12:30 ŽIVĚ/Z SKOKY NA LYŽÍCH
NE 21.2. 2010 ČT4 14:00 ŽIVĚ/Z KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ
NE 21.2. 2010 ČT4 16:00 ŽIVĚ/Z LEDNÍ HOKEJ

. . .
NEDĚLE 21.2. 2010 ČT2 DEN 10
NE 21.2. 2010 ČT2 17:15 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
NE 21.2. 2010 ČT2 18:00 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 2 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
NE 21.2. 2010 ČT2 18:10 DOC POHLEDNICE z VANCOUVERU

fejetony Jakuba Bažanta z Vancouveru
NE 21.2. 2010 ČT2 18:15 ŽIVĚ AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ ski 
cross muži kvalifikace
NE 21.2. 2010 ČT2 19:45 ŽIVĚ BIATLON 15km muži s hromadným 
startem start
NE 21.2. 2010 ČT2 20:45 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ Rusko - Česko muži
NE 21.2. 2010 ČT2 23:30 ŽIVĚ LYŽOVÁNÍ obří slalom muži 
PO 22.2. 2010 ČT2 0:00 Z RYCHLOBRUSLENÍ 1500m ženy
PO 22.2. 2010 ČT2 1:30 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ Kanada - USA muži
NE 21.2. 2010 ČT2 4:00 Z BOBY dvojboby muži
PO 22.2. 2010 ČT2 4:45 Z AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ ski 
cross muži finále
PO 22.2. 2010 ČT2 6:00 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ Švédsko - Finsko 
muži 
PO 22.2. 2010 ČT2 8:30 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
PO 22.2. 2010 ČT2 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 1 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
NEDĚLE 21.2. 2010 ČT4 DEN 10
NE 21.2. 2010 ČT4 19:00 ŽIVĚ LYŽOVÁNÍ obří slalom muži 
NE 21.2. 2010 ČT4 20:45 Z AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ ski 
cross muži kvalifikace
NE 21.2. 2010 ČT4 21:15 ŽIVĚ AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ ski 
cross muži finále
PO 22.2. 2010 ČT4 22:30 Z BIATLON 12,5km ženy s hromadným 
startem
NE 21.2. 2010 ČT4 23:00 ŽIVĚ BOBY dvojboby muži
PO 22.2. 2010 ČT4 2:00 ŽIVĚ KRASOBRUSLENÍ tance originální
PO 22.2. 2010 ČT4 4:45 ŽIVĚ CURLING vybraný zápas
PONDĚLÍ 22.2. 2010 OLYMPIJSKÝ DEN v HD
PO 22.2. 2010 ČT4 7:00 ŽIVĚ/Z BIATLON
PO 22.2. 2010 ČT4 9:00 ŽIVĚ/Z BOBY
PO 22.2. 2010 ČT4 10:00 ŽIVĚ/Z RYCHLOBRUSLENÍ
PO 22.2. 2010 ČT4 11:00 ŽIVĚ/Z LYŽOVÁNÍ
PO 22.2. 2010 ČT4 12:00 ŽIVĚ VELKÝ PŘEHLED
PO 22.2. 2010 ČT4 12:30 ŽIVĚ/Z AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ
PO 22.2. 2010 ČT4 14:00 ŽIVĚ/Z KRASOBRUSLENÍ
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PO 22.2. 2010 ČT4 15:00 ŽIVĚ/Z LEDNÍ HOKEJ
. . .

PONDĚLÍ 22.2. 2010 ČT2 DEN 11
PO 22.2. 2010 ČT2 18:00 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
PO 22.2. 2010 ČT2 18:40 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 2 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
PO 22.2. 2010 ČT2 18:50 DOC POHLEDNICE z VANCOUVERU

fejetony Jakuba Bažanta z Vancouveru
PO 22.2. 2010 ČT2 19:00 ŽIVĚ SKOKY NA LYŽÍCH družstva velký 
můstek
PO 22.2. 2010 ČT2 21:00 ZZ BĚH NA LYŽÍCH družstva ženy/muži 
kvalifikace
PO 22.2. 2010 ČT2 22:00 ŽIVĚ BĚH NA LYŽÍCH družstva ženy/muži 
finále
PO 22.2. 2010 ČT2 22:45 DOC TOMÁŠ KRAUS o SKIKROSU
PO 22.2. 2010 ČT2 23:30 Z LEDNÍ HOKEJ semifinále ženy
ÚT 23.2. 2010 ČT2 1:00 Z BĚH NA LYŽÍCH družstva muži/ženy 
finále
ÚT 23.2. 2010 ČT2 1:45 ŽIVĚ KRASOBRUSLENÍ tance volné
ÚT 23.2. 2010 ČT2 3:00 ŽIVĚ AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ skoky 
muži kvalifikace
ÚT 23.2. 2010 ČT2 4:30 ŽIVĚ KRASOBRUSLENÍ tance volné
ÚT 23.2. 2010 ČT2 6:00 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
ÚT 23.2. 2010 ČT2 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 1 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
PONDĚLÍ 22.2. 2010 ČT4 DEN 11
PO 22.2. 2010 ČT4 18:00 ŽIVĚ CURLING vybraný zápas
PO 22.2. 2010 ČT4 21:00 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ semifinále ženy
PO 22.2. 2010 ČT4 23:30 ŽIVĚ CURLING vybraný zápas
ÚT 23.2. 2010 ČT4 2:00 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ semifinále ženy
ÚT 23.2. 2010 ČT4 4:30 ŽIVĚ CURLING vybraný zápas
ÚTERÝ 23.2. 2010 OLYMPIJSKÝ DEN v HD
ÚT 23.2. 2010 ČT4 7:00 ŽIVĚ/Z SKOKY NA LYŽÍCH
ÚT 23.2. 2010 ČT4 9:00 ŽIVĚ/Z CURLING
ÚT 23.2. 2010 ČT4 10:00 ŽIVĚ/Z LEDNÍ HOKEJ
ÚT 23.2. 2010 ČT4 12:00 ŽIVĚ VELKÝ PŘEHLED
ÚT 23.2. 2010 ČT4 12:30 ŽIVĚ/Z AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ
ÚT 23.2. 2010 ČT4 14:00 ŽIVĚ/Z KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ
ÚT 23.2. 2010 ČT4 16:00 ŽIVĚ/Z KRASOBRUSLENÍ

. . .
ÚTERÝ 23.2. 2010 ČT2 DEN 12
ÚT 23.2. 2010 ČT2 18:00 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
ÚT 23.2. 2010 ČT2 18:40 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 2 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
ÚT 23.2. 2010 ČT2 18:50 DOC POHLEDNICE z VANCOUVERU

fejetony Jakuba Bažanta z Vancouveru
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ÚT 23.2. 2010 ČT2 19:00 ŽIVĚ SEVERSKÁ KOMBINACE družstva velký 
můstek
ÚT 23.2. 2010 ČT2 19:45 ŽIVĚ AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ ski 
cross ženy kvalifikace
ÚT 23.2. 2010 ČT2 20:30 ŽIVĚ BIATLON štafeta 4x6km ženy
ÚT 23.2. 2010 ČT2 21:00 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ playoff 1 muži 
ÚT 23.2. 2010 ČT2 23:30 Z SEVERSKÁ KOMBINACE družstva 
štafeta
ST 24.2. 2010 ČT2 0:45 Z AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ ski 
cross ženy finále
ST 24.2. 2010 ČT2 1:30 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ play off 2 muži 
ST 24.2. 2010 ČT2 4:00 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ play off 3 muži 
ST 24.2. 2010 ČT2 6:30 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ play off 4 muži
ST 24.2. 2010 ČT2 8:30 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her

2010 ČT2 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 1 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
ÚTERÝ 23.2. 2010 ČT4 DEN 12
ÚT 23.2. 2010 ČT4 18:00 ŽIVĚ CURLING vybraný zápas
ÚT 23.2. 2010 ČT4 23:00 ZZ AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ ski 
cross ženy finále
ST 24.2. 2010 ČT4 0:15 Z RYCHLOBRUSLENÍ 10000m muži 
ST 24.2. 2010 ČT4 1:30 ŽIVĚ KRASOBRUSLENÍ ženy krátký program
ST 24.2. 2010 ČT4 2:00 ŽIVĚ BOBY dvojice ženy
ST 24.2. 2010 ČT4 4:00 ŽIVĚ KRASOBRUSLENÍ ženy krátký program
ST 24.2. 2010 ČT4 6:00 ŽIVĚ CURLING vybraný zápas

. .
STŘEDA 24.2. 2010 OLYMPIJSKÝ DEN v HD
ST 24.2. 2010 ČT4 7:00 ŽIVĚ/Z BIATLON
ST 24.2. 2010 ČT4 8:00 ŽIVĚ/Z RYCHLOBRUSLENÍ
ST 24.2. 2010 ČT4 9:00 ŽIVĚ/Z BOBY
ST 24.2. 2010 ČT4 10:00 ŽIVĚ/Z CURLING
ST 24.2. 2010 ČT4 11:00 ŽIVĚ/Z KRASOBRUSLENÍ
ST 24.2. 2010 ČT4 12:00 ŽIVĚ VELKÝ PŘEHLED
ST 24.2. 2010 ČT4 12:30 ŽIVĚ/Z AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ
ST 24.2. 2010 ČT4 14:00 ŽIVĚ/Z SEVERSKÁ KOMBINACE
ST 24.2. 2010 ČT4 15:00 ŽIVĚ/Z LEDNÍ HOKEJ

. . .
STŘEDA 24.2. 2010 ČT2 DEN 13
ST 24.2. 2010 ČT2 18:00 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
ST 24.2. 2010 ČT2 18:40 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 2 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
ST 24.2. 2010 ČT2 18:50 DOC POHLEDNICE z VANCOUVERU

fejetony Jakuba Bažanta z Vancouveru
ST 24.2. 2010 ČT2 19:00 ŽIVĚ LYŽOVÁNÍ obří slalom ženy 
ST 24.2. 2010 ČT2 20:30 Z BĚH NA LYŽÍCH štafeta 4x10km muži
ST 24.2. 2010 ČT2 22:00 ŽIVĚ RYCHLOBRUSLENÍ 5000m ženy
ST 24.2. 2010 ČT2 23:45 Z LYŽOVÁNÍ obří slalom ženy 
ST 24.2. 2010 ČT2 1:00 Z LEDNÍ HOKEJ čtvrtfinále muži
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ČT 25.2. 2010 ČT2 1:30 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ čtvrtfinále muži
ČT 25.2. 2010 ČT2 4:00 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ čtvrtfinále muži
ČT 25.2. 2010 ČT2 6:30 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ čtvrtfinále muži
ČT 25.2. 2010 ČT2 8:30 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
ČT 25.2. 2010 ČT2 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 1 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
STŘEDA 24.2. 2010 ČT4 DEN 13
ST 24.2. 2010 ČT4 23:00 ŽIVĚ LYŽOVÁNÍ obří slalom ženy
ST 24.2. 2010 ČT4 23:30 ŽIVĚ CURLING tiebreakers ženy/muži
ČT 25.2. 2010 ČT4 2:00 ŽIVĚ SHORT TRACK 1000m ženy, 500m 
muži, 3000m ženy štafety
ČT 25.2. 2010 ČT4 3:45 ZZ BOBY dvojice ženy
ČT 25.2. 2010 ČT4 4:30 ŽIVĚ AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ skoky 
ženy finále
ČT 25.2. 2010 ČT4 5:30 ŽIVĚ CURLING tiebreakers ženy/muži
ČTVRTEK 25.2. 2010 OLYMPIJSKÝ DEN v HD
ČT 25.2. 2010 ČT4 7:00 ŽIVĚ/Z KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ
ČT 25.2. 2010 ČT4 8:00 ŽIVĚ/Z BOBY
ČT 25.2. 2010 ČT4 9:00 ŽIVĚ/Z CURLING
ČT 25.2. 2010 ČT4 10:00 ŽIVĚ/Z AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ
ČT 25.2. 2010 ČT4 11:00 ŽIVĚ/Z RYCHLOBRUSLENÍ, SHORT 
TRACK
ČT 25.2. 2010 ČT4 12:00 ŽIVĚ VELKÝ PŘEHLED
ČT 25.2. 2010 ČT4 12:30 ŽIVĚ/Z LYŽOVÁNÍ
ČT 25.2. 2010 ČT4 14:00 ŽIVĚ/Z LEDNÍ HOKEJ
ČT 25.2. 2010 ČT4 18:00 ŽIVĚ/Z RYCHLOBRUSLENÍ

. . .
ČTVRTEK 25.2. 2010 ČT2 DEN 14
ČT 25.2. 2010 ČT2 18:00 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
ČT 25.2. 2010 ČT2 18:40 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 2 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
ČT 25.2. 2010 ČT2 18:50 DOC POHLEDNICE z VANCOUVERU

fejetony Jakuba Bažanta z Vancouveru
ČT 25.2. 2010 ČT2 19:00 ŽIVĚ SEVERSKÁ KOMBINACE jednotlivci 
velký můstek
ČT 25.2. 2010 ČT2 20:00 ŽIVĚ BĚH NA LYŽÍCH štafeta 4x5km ženy
ČT 25.2. 2010 ČT2 21:15 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ o bronz ženy 
ČT 25.2. 2010 ČT2 22:00 ŽIVĚ SEVERSKÁ KOMBINACE jednotlivci 
10km
ČT 25.2. 2010 ČT2 22:45 Z LEDNÍ HOKEJ o bronz ženy 
ČT 25.2. 2010 ČT2 23:30 Z BĚH NA LYŽÍCH štafeta 4x5km ženy
PÁ 26.2. 2010 ČT2 0:30 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ finále ženy
PÁ 26.2. 2010 ČT2 3:00 ŽIVĚ AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ skoky 
muži finále
PÁ 26.2. 2010 ČT2 4:00 ŽIVĚ KRASOBRUSLENÍ ženy volná jízda
PÁ 26.2. 2010 ČT2 6:00 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
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PÁ 26.2. 2010 ČT2 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 1 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
ČTVRTEK 25.2. 2010 ČT4 DEN 14
ČT 25.2. 2010 ČT4 22:30 Z CURLING semifinále ženy
ČT 25.2. 2010 ČT4 23:00 ŽIVĚ CURLING semifinále muži
PÁ 26.2. 2010 ČT4 2:00 ŽIVĚ KRASOBRUSLENÍ ženy volná jízda
PÁ 26.2. 2010 ČT4 4:00 Z CURLING semifinále muži
PÁTEK 26.2. 2010 OLYMPIJSKÝ DEN v HD
PÁ 26.2. 2010 ČT4 7:00 ŽIVĚ/Z LEDNÍ HOKEJ
PÁ 26.2. 2010 ČT4 11:00 ŽIVĚ/Z SEVERSKÁ KOMBINACE
PÁ 26.2. 2010 ČT4 12:00 ŽIVĚ VELKÝ PŘEHLED
PÁ 26.2. 2010 ČT4 12:30 ŽIVĚ/Z KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ
PÁ 26.2. 2010 ČT4 14:00 ŽIVĚ/Z CURLING
PÁ 26.2. 2010 ČT4 15:00 ŽIVĚ/Z KRASOBRUSLENÍ

. . .
PÁTEK 26.2. 2010 ČT2 DEN 15
PÁ 26.2. 2010 ČT2 18:00 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
PÁ 26.2. 2010 ČT2 18:40 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 2 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
PÁ 26.2. 2010 ČT2 18:50 DOC POHLEDNICE z VANCOUVERU

fejetony Jakuba Bažanta z Vancouveru
PÁ 26.2. 2010 ČT2 19:00 ŽIVĚ LYŽOVÁNÍ slalom ženy
PÁ 26.2. 2010 ČT2 20:30 ŽIVĚ BIATLON štafeta 4x7,5km muži
SO 27.2. 2010 ČT2 22:00 Z BOBY čtyřboby muži
PÁ 26.2. 2010 ČT2 22:30 ŽIVĚ LYŽOVÁNÍ slalom ženy
PÁ 26.2. 2010 ČT2 23:45 Z SNOWBOARD paralelní slalom ženy 
finále
SO 27.2. 2010 ČT2 1:00 Z BOBY čtyřboby muži
SO 27.2. 2010 ČT2 2:30 Z RYCHLOBRUSLENÍ družstva 
stíhací kvalifikace
SO 27.2. 2010 ČT2 3:30 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ semifinále muži 
SO 27.2. 2010 ČT2 6:00 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
SO 27.2. 2010 ČT2 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 1 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
PÁTEK 26.2. 2010 ČT4 DEN 15
PÁ 26.2. 2010 ČT4 18:00 ŽIVĚ CURLING o bronz ženy
PÁ 26.2. 2010 ČT4 21:00 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ semifinále muži 
PÁ 26.2. 2010 ČT4 23:30 Z SNOWBOARD paralelní slalom ženy 
kvalifikace
SO 27.2. 2010 ČT4 0:00 ŽIVĚ CURLING finále ženy
SO 27.2. 2010 ČT4 3:00 ŽIVĚ SHORT TRACK 500m muži, 1000m 
ženy, 5000m muži štafety
SO 27.2. 2010 ČT4 5:30 Z LYŽOVÁNÍ slalom ženy
SOBOTA 27.2. 2010 OLYMPIJSKÝ DEN v HD
SO 27.2. 2010 ČT4 7:00 ŽIVĚ/Z BOBY
SO 27.2. 2010 ČT4 8:00 ŽIVĚ/Z RYCHLOBRUSLENÍ, SHORT 
TRACK
SO 27.2. 2010 ČT4 9:00 ŽIVĚ/Z SNOWBOARD
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SO 27.2. 2010 ČT4 10:00 ŽIVĚ/Z CURLING
SO 27.2. 2010 ČT4 12:00 ŽIVĚ VELKÝ PŘEHLED
SO 27.2. 2010 ČT4 12:30 ŽIVĚ/Z LYŽOVÁNÍ
SO 27.2. 2010 ČT4 14:00 ŽIVĚ/Z LEDNÍ HOKEJ

. . .
SOBOTA 27.2. 2010 ČT2 DEN 16
SO 27.2. 2010 ČT2 18:00 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
SO 27.2. 2010 ČT2 18:40 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 2 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
SO 27.2. 2010 ČT2 18:50 DOC POHLEDNICE z VANCOUVERU

fejetony Jakuba Bažanta z Vancouveru
SO 27.2. 2010 ČT2 19:00 ŽIVĚ LYŽOVÁNÍ slalom muži 
SO 27.2. 2010 ČT2 20:45 ŽIVĚ BĚH NA LYŽÍCH 30km ženy
SO 27.2. 2010 ČT2 22:45 ŽIVĚ LYŽOVÁNÍ slalom muži 
SO 27.2. 2010 ČT2 0:00 Z SNOWBOARD paralelní slalom muži 
finále
NE 28.2. 2010 ČT2 1:00 Z RYCHLOBRUSLENÍ družstva 
stíhací finále
NE 28.2. 2010 ČT2 1:30 ŽIVĚ KRASOBRUSLENÍ exibice
NE 28.2. 2010 ČT2 4:00 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ o bronz muži 
NE 28.2. 2010 ČT2 6:30 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her

2010 ČT2 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 1 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
SOBOTA 27.2. 2010 ČT4 DEN 16
SO 27.2. 2010 ČT4 20:00 ŽIVĚ CURLING o bronz muži
SO 27.2. 2010 ČT4 21:00 Z SNOWBOARD paralelní slalom muži 
kvalifikace
SO 27.2. 2010 ČT4 22:00 ŽIVĚ BOBY čtyřka ženy
NE 28.2. 2010 ČT4 0:15 ŽIVĚ CURLING finále muži
NE 28.2. 2010 ČT4 3:00 Z LYŽOVÁNÍ slalom muži 
NE 28.2. 2010 ČT4 5:00 Z BĚH NA LYŽÍCH 30km ženy
NE 28.2. 2010 ČT4 6:30 Z SNOWBOARD paralelní slalom muži 
finále
NEDĚLE 28.2. 2010 OLYMPIJSKÝ DEN v HD
NE 28.2. 2010 ČT4 7:30 ŽIVĚ/Z RYCHLOBRUSLENÍ
NE 28.2. 2010 ČT4 9:00 ŽIVĚ/Z KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ
NE 28.2. 2010 ČT4 10:00 ŽIVĚ/Z SNOWBOARD
NE 28.2. 2010 ČT4 12:00 ŽIVĚ VELKÝ PŘEHLED
NE 28.2. 2010 ČT4 12:30 ŽIVĚ/Z LYŽOVÁNÍ
NE 28.2. 2010 ČT4 13:30 ŽIVĚ/Z LEDNÍ HOKEJ
NE 28.2. 2010 ČT4 15:00 ŽIVĚ/Z KRASOBRUSLENÍ exhibice

. . .
NEDĚLE 28.2. 2010 ČT2 DEN 17
NE 28.2. 2010 ČT2 17:40 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her
NE 28.2. 2010 ČT2 18:10 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 2 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
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NE 28.2. 2010 ČT2 18:20 DOC POHLEDNICE z VANCOUVERU
fejetony Jakuba Bažanta z Vancouveru

NE 28.2. 2010 ČT2 18:30 ŽIVĚ BĚH NA LYŽÍCH 50km muži
NE 28.2. 2010 ČT2 21:00 ŽIVĚ LEDNÍ HOKEJ finále muži 
PO 1.3. 2010 ČT2 0:00 Z HRY V OBRAZECH vítězství, porážky, 
nej-momenty her
PO 1.3. 2010 ČT2 2:00 STUDIO VELKÝ PŘEHLED zprávy a 
reportáže z her

2010 ČT2 DOC ROZHOVOR s HVĚZDOU 1 …vede 
Jaromír Bosák v Olympijském domě
PO 1.3. 2010 ČT2 2:30 ŽIVĚ CEREMONIÁL zakončení ZOH 2010

. . . . .
NEDĚLE 28.2. 2010 ČT4 DEN 17

ČT4 18:00 Z HRY V OBRAZECH vítězství, porážky, 
nej-momenty her
PONDĚLÍ 1.3. 2010 OLYMPIJSKÝ DEN v HD
PO 1.3. 2010 ČT4 6:00 ŽIVĚ/Z HRY V OBRAZECH vítězství, 
porážky, nej-momenty her
PO 1.3. 2010 ČT4 12:00 ŽIVĚ VELKÝ PŘEHLED
PO 1.3. 2010 ČT4 12:30 KLIP EMOCE A HRY televizní vzpomínka 
pořadatelů her
PO 1.3. 2010 ČT4 14:00 ŽIVĚ/Z KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ
PO 1.3. 2010 ČT4 16:00 ŽIVĚ/Z LEDNÍ HOKEJ
PO 1.3. 2010 ČT4 20:00 ŽIVĚ/Z CEREMONIÁL zakončení 
ZOH 2010
PO 1.3. 2010 ČT4 22:00 Z HRY V OBRAZECH vítězství, porážky, 
nej-momenty her

Příloha č. 3: Výsledky internetového dotazníku Hokejové přenosy (grafy)



94



95



96



97



98



99

Příloha č. 4: Přepis komentáře přímého přenosu zápasu Česko-Finsko na 

olympijských hrách v Naganu 1998 (text)

Česko - Finsko
Hráno 13. února 1998 6:00
studio – reportér Jiří Vrba
komentují Robert Záruba a Petr Vichnar

Začátek chybí.
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RZ: (...) Nebyla žádná zkušená hvězda, nýbrž Saku Koivu, který povede první útok s 
Teemu Selännem a Ville Peltonenem na křídlech. Hned v úvodním střídání tedy 
uvidíme ten souboj přes diagonálu kluziště, souboj pravých křídel Jágra a Selänneho, 
dvou nejproduktivnějších hráčů NHL v těchto reprezentačních výběrech. Začal Turnaj 
století, začalo utkání Česká republika - Finsko ve skupině, která rozhodne pouze o 
pořadí čtyř týmů, těch tří nasazených a Kazachstánu, který si vybojoval účast 
v kvalifikační turnaji. Ale všichni dobře víme z historie, jak důležité jsou zápasy, jak 
důležité je sebevědomí pro výkony českého týmu. Richard Šmehlík nastupuje vlastně 
proti Teemu Selännemu. Trenéři se zaobírali taktikou obrany tohoto muže a Slavomír 
Lener připomněl, že to nebude úkol jediné pětky, ale hráčů, kteří jsou pověřeni 
obrannými úkoly v každé formaci. V tomto případě tedy převedším pro Martina Straku 
a samozřejmě dvojici obránců. První šance, ve které byl Ninimaa, Hašek ještě musí 
zasahovat u pravé tyče! Nemá hůl. Ne, má. Jenom ji skoval (!) za tělo. Trojice finských 
útočníků hned dostala naši zahajovací sestavu pod mírný tlak. Střídání na obou stranách, 
Reichelova formace s Langem a Ručinským, zatímco Finové nasadili do hry Helminena 
s Lehtinenem a Nieminenem na křídlech, v naší obraně Svoboda a Hamrlík. Roman 
Hamrlík, Lang, postavení mimo hru. Robert Reichel je určený zástupcem kapitána. 
Tady ještě jednou uvidíme tu šanci, Dominik Hašek byl včas. A na chvilku mu skutečně 
vypadla hůl, protože musel vyrážečkou být na tom správném místě. Ale to už patří ke 
stylu tohoto muže, který jako první brankář pětatřiceti letech získal Hartovu trofej pro 
nejužitečnějšího hráče NHL a tím se stal jakýmsi králem té minulé sezony v zámořské 
soutěži. Finové rychle prostřídali, na ledě je Kurri, na křídlech Tikkanen a Törmenen, 
naši ponechávají na ledě Reichelovu formaci. Petr Svoboda, prožívá své první minuty 
v českém národním týmu na ledě. Tak znovu od Hamrlíka, pokus vysunout Ručinského. 
Zakázané uvolnění to nebude. Tak přece nakonec. První neshoda mezi čárovými, 
z nichž... a dokonce ještě teď si nerozuměli, ještě teď tam byl trochu zmatek mezi 
oběma. Bude to zvláštní domluva sudí, dnes je hlavní Cary Fraser z NHL. NHL si přála, 
aby v utkáních, ve kterých budou mít hráči ze zámořské soutěže převahu rozhodovali 
sudí z National Hockey League, ale God Brosecker si teď nerozuměl s Ulfem 
Rönnmarkem, takže ta spolupráce čárových, z nichž jeden je z Evropy a jeden zvyklý na 
zámořské poměry, na styl rozhodování z NHL, teď trochu zaskřípala. Na ledě je náš 
třetí útok Moravec, Dopita, Beránek, v obraně Špaček, Kučera, tedy ta evropská pětka 
s extraligovým útokem. Tady je Jaroslav Špaček, který prožívá výbornou sezonu a teď 
nastupuje do svého první velkého turnaje. Ivan Hlinka mu dal důvěru poté, co se velice 
dobře uvedl v těch přípravných turnajích ve Zlíně, v Helsinkách a v Moskvě. Beránek, 
Finové už mají na ledě čtvrtou formaci a náš první útok. Moravec! Velice dobře 
vystřelil, ještě Špaček. Myllys trochu zaváhal při tom zákroku, pouze vyrazil kotouč, a 
to samozřejmě způsobilo trochu zmatek ve finském obranném pásmu. Špaček si dobře 
počkal na Ylönena. Lind, Ninimaa, Kučera se mu položil do rány. Beránek, přichází 
Paterův útok s Čalounem a Martinem Procházkou, zatímco Finové už prostřídali 
všechno, co mají, a na ledě je útok Saku Koiva. Ale Patera (zvýšil hlas) připravoval 
dobrou šanci. Tak po třech minutách jsme oplatili v útočném pásmu alespoň jednou 
střelou na Jarmo Myllyse.
PV: A znovu jde dopředu Martin Procházka, má tam Pateru. (zvýšil hlas) Ale taky Šlégr 
se tam objevil, který má pověstné útočné choutky. Finové nebezepeční, ale tam se dobře 
vrátil Jaromír Jágr, který už skočil na led. Na druhé straně útok, který vede Saku Koivu, 
který si hned při tom prvním střídání vytvořil šanci. Jane Laukanen prověřil Dominika 
Haška, znovu to zkoušíme. Jágr tam trochu přibrzdil ten útok finských hvězd, ale pozor 
nadále. Výborně číhal Šmehlík před brankou. Jágr může dopředu, ale hned jsou u něho 
dva. Škoda, že to měl Růžička na dlouhou hůl. Bude se pokračovat, Svoboda vyváží, 
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Hamrlík. Tam naskočil na led Kurri. Jerki Lumme, obránce si to teďka zamířil do rohu. 
Znovu Lumme, teď byla naše obrana trochu rozhozená. Už je tam útok Roberta 
Reichela. Ou, tam srážel Lang kotouč těsně vedle naší branky. Tikkanen. A Lang může 
dopředu, teď je to výhodně tři na dva, ale už se tam rychle vrací Trmenen. Hamrlík, 
Svoboda, Hamrlík. Naskočil Beránek, spolu s ním Dopita, ještě tam zůstal Ručinský 
z toho předchozího útoku. Tam bude Dopita jako první. Kapanen. Moravec, jde mu 
Beránek, ale taky obránce Kučera. David Moravec je při střelecké chuti, ta první jeho 
střela byla velmi nebezpečná. To bylo při tom prvním střídání. Dopita. Už obránce 
Teppo Numinen. Teď takovým zvláštním způsobem dostal kotouč do středního pásma. 
Peltonen, dobře zapracoval Šmehlík. Koivu, Beránek. Potřebujeme střídat.
RZ: Zatím se hraje ve vysokém tempu. Je znát určitá nesehranost, je znát ještě určité 
hledání si míst na ledě v tom praktickém zápase. Pozor! Teemu Selänne dostal kotouč 
do jízdy. Přesně to, před čím varoval Dominik Hašek. Patera, stále Patera! (zvýšil hlas) 
Martin Procházka, za brankou Čaloun. Velice dobře tam připravoval znovu střeleckou 
pozici pro Martina Procházku. Selänne, u něho je Roman Hamrlík. Tak zatím ty dva 
evropské útoky při těch prvních dvou střídáních jsou mnohem víc sehrané. A teď pozor! 
Jaromír Jágr společně s Pavlem Paterou. Patera. Jágra si samozřejmě Finové pohlídali, 
byl tam u něj Jerki Lumme. Numimen, Lind. Lumme, Kučera, Špaček, znovu František 
Kučera. Polovina osmé minuty, málo se přerušuje, hodně se hraje, hodně se bruslí, to je 
vždycky hlavní téma utkání s Finskem. Jaromír Jágr v obranné práci, Martin Straka, dal 
si kotouč příliš daleko. Ale Jágr. Šmehlík, nebude to zakázané uvolnění. Martin Straka 
po chybě Teppo Numinena. Šlégr. Růžička. Trmenen, Kurri, Tikkanen. Bude se 
vylučovat, ale šance Kurriho! (zvýšil hlas) Ještě že mu kotouč sjel z čepele, za 
nedovolené bránění dostane dvě minuty Martin Ručinský. První vyloučení zápasu 
v polovině deváté minuty. Ano, tam hokejka skutečně nepatří, takže Cary Fraser, který 
dnes musí pískat v přilbě, což je u něj novinka, poprvé zasahuje do osudu tohoto utkání 
a Finové si poprvé mohou vyzkoušet přesilovku. Zatímco naši staví čtyřku do oslabení, 
budou ji tvoři Hamrlík, Svoboda, Reichel a Lang. 
PV: Na druhé straně Selänne, Koivu, Peltonen, v obraně Ninimaa a Numinen, tedy ten 
první útok, od kterého si Finové slibují největší údernou sílu. Koivu! Tam číhal u tyčky 
Selänne. Peltonen, ale zatím to dobře dopadlo. Hašek je znovu bez hokejky, to je 
nepříjemné. Nikdo mu ji nemůže podat, protože Finové jsou nastěhováni u nás. Koivu, 
Hašek vyrážel vyrážečkou, stále nemá hokejku. Tak teď snad Robert Reichel vyhodí a 
Hašek si může... už má hokejku v rukou. To byl nepříjemný moment. Teppo Numinen, 
Koivu, stále Saku Koivu, po něm Ninimaa. Přišel Dopita, František Kučera, Martin 
Straka a to byla nepříjemná střela Teemu Selänneho, taková blesková. Osvobodili jsme 
se, přežili jsme 68 vteřin tlaku prvního finského útoku v přesilovce. Teemu Selänne se 
dostal jednou do šance. Tady byl u tyčky Ville Peltonen, ale ten kotouč byl velmi těžký. 
Saku Koivu, třiadvacetiletá hvězda finského hokeje. V polovině desáté minuty 0:0, ale 
ještě dvaapadesát vteřin, doufejme dvaapadesát vteřin finské přesilovky. Na ledě jsou 
zkušení – Raimo Helminen, Mikka Nieminen, s nimi Jere Lehtinen, jako čtvrtý útočník 
Jari Kurri a jediný obr... Pozor! Dopita, Straka! (zvýšil hlas) Jarmo Myllys se předvedl 
po chybě Finů. Dvojice Kurri, Lumme nerozehrála nejlépe a po Dopitově přihrávce –
teď se na to podíváme – se dostal do slibné šance Straka. Škoda, to by byl velký úder. 
Ale ono nebylo moc kam mířit. Martin Straka v obrovské šanci před naplněním desáté 
minuty. Hru v oslabení budou dokončovat Patera s Procházkou, vzadu potom Šlégr a 
Šmehlík. Znovu tam Kurri s Lummem nedělali zrovna dobře před Myllysem, Lumme. 
Martin Procházka, Šmehlík. Martin Procházka a už jsme v plném počtu, Patera 
prodlužoval na Ručinského. Šlégr, Jágr a hned u něho jeden z finských hráčů. Okamžitě 
poté, co Jágr převezme kotouč, už je u něho protihráč. Ylönen. Šmehlík srážel jeho 
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střelu. Přežili jsme tedy první oslabení, navíc v něm měl Martin Straka obrovskou šanci 
po chybě Finů. Ale zatím je stav stále 0:0 v taktické bitvě, která je ale ovšem vedená 
v obrovském tempu a s velkým nasazením. 
RZ: Finové určitě stavěli část své taktiky na obraně Jaromíra Jágra, stejně jako náš tým 
se před utkáním zaobíral myšlenkou proti hry vůči Temmu Selännemu. No, Hanu 
Aravirta udělal trochu čáru přes rozpočet, protože neodolal pokušení sestavit skutečně 
silný útok Selänne, Koivu, Peltonen. Ale ten se zatím neukazuje jako nejnebezpečnější, 
možná i pro tu zvýšenou pozornost naší obrany, stejně jako zatím spolupráce Jágr, 
Růžička nepracuje tak nebezpečně pro soupeře, jak by se mohlo zdát. Ale je tu Martin 
Straka. Velice stylovým bodyčekem ho odstavil Jane Laukanen, ale Jágr ještě připravuje 
další střeleckou pozici. Nebude to zakázané uvolnění. Růžička střídá, Jágr ještě čeká na 
jednu možnost v útočném pásmu. Svoboda, tečovaná přihrávka. Byl tam už Reichel i 
Jágr. Reichel úplně sám! (křičí) Myllys, ale kotouč skončil nakonec v brance. Myllys se 
hodně čertí, protože tam přijel Petr Svoboda. Naši si nedají nic líbit v těch strkanicích, 
to je staré známé pravidlo, jak z mezinárodního pohledu, tak ovšem z těchhle šarvátek 
v NHL. Robert Reichel se dostal úplně sám před Myllyse po geniální přihrávce Jaromíra 
Jágra. Podívejte se, jak telepaticky si vzpomněl na jejich někdejší spolupráci a kotouč 
poskakoval před brankovou čárou. Myllys ho zastavil v poslední chvíli. Petr Svoboda už 
tam přijel tak trochu navíc po odpískání. Polovina dvanácté minuty, měli jsme skvělou 
možnost poté, co Jágr s Reichelem oživili svou famózní spolupráci z juniorských let. Na 
ledě je Temmu Selänne, tedy formace Saku Koiva. A potvrzuje se při tom nasazování 
útoků na led to, o čem trenéři hovořili. Nebude žádný hráč vytyčený k osobnímu stínění 
Temmu Selänneho, ale budou si ho přebírat hráči pověření obranou v každé pětce. 
V tomto případě to bude zřejmě Robert Lang a Martin Ručinský samozřejmě. Lang u 
kotouče, proti němu Ninimaa. Reichel, Ručinský, Reichel, Lang. Martin Ručinský se 
snažil alespoň fotbalově, ale vynutil si faul a budeme hrát přesilovku. Ve třinácté 
minutě Hanu Aravirta zkontroloval pohledem provinilce, tím je obránce Teppo 
Numinen. Tady je možná jeden z nejpodceňovanějších obránců NHL, ovšem za sebou 
má skvělou kariéru. Ještě jednou se shora díváme na tu šanci. Myllys duchapřítomně 
přikryl kotouč v poslední chvíli. Puk by se býval byl už dostal tam, kde bychom ho rádi 
viděli. Začíná tedy naše přesilovka a začíná s variantou Jágr, Růžička, Čaloun půjde 
před branku, na modré čáře se připravují Šlégr a Hamrlík, to je jedna ze tří variant, 
kterou trenéři po včerejším tréninku označili jako variantu A, nebo chcete-li jako první 
variantu. Je založená na ose spolupráce Jágr a Růžičky, Čaloun má za úkol dostat se 
před brankoviště a dorážet. 
PV: Trochu komplikovaně se dostáváme do pásma, ale nakonec to vyšlo. Růžička, 
Čaloun, Hamrlík. Šlégr to zkusil. Ještě Růžička! Óóó. Jágr to byl. Čaloun zkusil to 
z první, Hamrlík, ale tam dobře bránil robustní Berg. Ještě Jágr masírovaný Lummem. 
Ylönen. Až teď Fe...se Finové osvobodili. Náš první útok sehrál slušnou partii. Za čtyři 
střídání převedl Jágr jednu geniální přihrávku na Jágra před branku, jinak je velmi 
pečlivě střežen. Teď měl šanci v téměř ideální pozici mezi kruhy, ale netrefil přesně 
nějaký z růžků. Přesilovku dokončíme s Paterovým útokem, kde vypomáhá Ručinský na 
křídle a v obraně Reichel spolu se Svobodou, Martin Procházka. Reichel! Má tam 
volného hráče! Ručinského u tyče. Ještě naši, Svoboda. Bohužel ten kotouč příliš 
skákal, aby ho Patera dobře zpracoval. Je to ale dobrý zámek. A Numimen si sáhl na 
kotouč přesně v momentě, kdy skočil na led. Hašek podporoval své hráče takovým 
ostrým sekáním holí do ledu. Naše mužstvo si zejména v posledních pěti šesti minutách 
vytvořilo tlak a hlavně šance. Tady byl Reichel, který střílel k opačné tyči, než možná 
čekal Myllys, protože u té druhé tyče číhal Martin Ručinský. 0:0 na začátku patnácté 
minuty první třetiny. Všichni cítíme, jak důležitý bude první gól. Rozhodně ta naše 
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první přesilové hra vypadala velmi dobře. Finové chvílemi nemě...nevěděli, kam dřív 
skočit. Lumme, po něm Numinen, Selänne. Koivu. Hašek. (důraz) Jakmile propadneme 
ve středním pásmu a přihrávka najde adresáta Selänneho, je zle. Pak potom ta 
spolupráce Koivu-Selänne je téměř naslepo. Ještě je tam velmi hbitý Peltonen. Saku 
Koivu se dostal do dobré střelecké pozice, ale máme Haška. Polovina patnácté minuty –
0:0. 
RZ: Patera a Koivu na buly. Pavel Patera má problémy s postavením na vhazování, už 
byl jednou vykázán. Gord Brosecker ho neustále nutí, aby držel nohy na té stanovené 
čáře. Koivu sebral kotouč Šlégrovi! Patera, škoda, že neprošla ta přihrávka, ale jdeme 
dva na jednoho, Čaloun a Martin Procházka! Čaloun se nedostal ke střele. Koivu a teď 
zase Selänne, velice dobře pozičně Šlégr. Martin Procházka, Šlégr. Patera trochu 
s problémy, ale nakonec úspěšně. Šmehlík vyváží kotouč, Selänne. A pozor, tři na dva, 
Martin Procházka se musí rychle vrátit. Koivu, takhle střela nemohla ohrozit naší 
branku. Svoboda. Na modré čáře je připravený Grönman, ještě Laukanen, obětavý pád 
Svobody. Znovu Jane Laukanen, Grönman, Laukanen, ze vzduchu sklepl kotouč Straka. 
Šmehlík. Kučera, Jágr, kterého hlídá Kurri. Kučera, Straka. Přechod přes střední pásmo 
zatím lépe zvládají ty dva evropské útoky. Straka, stále Martin Straka! Jágr, příliš 
prudká přihrávka. Kučera, tady bude znovu Martin Straka, Jágr. Teď má prostor, 
nepřešel přes Grönmana. Trmenen, Špaček. Postavení mimo hru. Polovina sedmnácté 
minuty první třetiny 0:0. Jaromíru Jágrovi bude pozítří šestadvacet, je jedním 
z oslavenců našeho týmu na zimních olympijských hrách. Překvapivě není úplně 
zaplněná hala Aqua Wing. Na Vodním křídle by se našlo ještě několik vstupenek, které 
nakonec zůstaly nevyužity. Raimo Helminen. Dobře Lang natlačil Nieminena do pásma. 
Tady je rekordman těchto Her, Raimo Helminen na pátých zimních olympijských hrách, 
což je mimořádná věc. Jaromír Jágr opouští naší střídačku v sedmnácté minutě. Hledám 
na střídačce doktora Ziegelbauera a není tam. Šli spolu zřejmě do kabiny, to by 
ukazovalo spíš... Ne. Je tam doktor Ziegelbauer, zřejmě nějaký technický problém. PV: 
Promiň Roberte. Jaromír už několikrát skákal na led, dělal obloučky, vypadá to, že má 
nějaký problém s bruslemi nebo... RZ: Závada na výstroji. Bude zřejmě nutné 
přebrousit. Na ledě je momentálně Reichelova formace. Tak. I Cary Fraser, který je 
z NHL zvyklý na trochu volnější posuzování tohoto přestupku, tedy hru vysokou holí, 
teď přerušil hru. Rozhodčí museli projít zvláštním školením, ve kterém museli svůj 
výklad pravidel srovnat s pravidly mezinárodní hokejové federace, která jsou 
pochopitelně trochu odlišná od těch platných v NHL. I v tom se naganský turnaj liší od 
Světového poháru i tím, že se hraje na širším kluzišti. 
PV: Lang. Znovu Robert Lang. To bylo velmi nepříjemné pro Haška, protože neviděl 
ten kotouč, který plachtil do jeho branky. Nakonec se štěstím. To jsou nejtěžší 
okamžiky pro brankáře, který přes změť těl nemůže vidět kotouč a ten najednou 
odněkud přiletí. Ostatně podíváme se znovu. Už na konec té situace, kdy Teemu 
Selänne zkoušel štěstí u pravé tyčky. Koivův útok zůstává na ledě proti němu Jiří 
Dopita. Selänne. Svoboda, Hamrlík, Dopita. To bylo hezky založené. Znovu Jiří Dopita, 
tam má volného Šmehlíka...ehm...Beránka. A už tam dostává Moravec, také Beránek, to 
je známý vyhledávač těchto konfliktů. Znovu se nám podařilo rozhodit finskou obranu 
vtipnou kombinací, úplně volný Beránek dostal puk takových pět metrů před brankou. 
Ještě tam clonil Moravec, Jarmo Myllys zatím ukazuje velký klid a přehled. Jednou měl 
i štěstí při té Reichelově šanci. Ale troufám si říci, že za těch 17 minut a 49 vteřin hry 
jsme měli víc šancí. A naši hokejisté byli nebezpečnější, ale o to nejde. Stav je 0:0. 
Moravec, ještě držíme pásmo, tam je úplně Dopita. (zvýšil hlas) Ta přihrávka od 
Beránka ovšem nešla přesně na hokejku, jinak by byl vsetínský centr sám před 
Myllysem. Další náznak toho, že Finové si někdy trochu rychle vysunují dopředu a mají 
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problémy s rozehrávkou. Podívejte se, tam byla ta přihrávka tečovaná obráncem 
Grönmanem. A to byla veliká klika pro Myllyse. Jinak byl Dopita úplně sám. Přesně 
dvě minuty do konce první třetiny. Špačkova bomba, Čaloun, Martin Procházka. 
Masírujeme Myllyse ze všech stran. Patera, Martin Procházka je bez přilby. Tam se 
snaží Nieminen...ehm...Tikkanen. Znovu Esa Tikkanen. Kurri, Ylönen. Dobře 
zapracoval Martin Procházka, ale Robert Reichel poslal...ehm ehm...Čaloun poslal 
kotouč do bezpečí. Jane Laukanen nahodil, tam číhal Moravec, který se ještě zapomněl 
na ledě. A ne, ne, ne. On teď alternuje místo Jágra, který se zatím nevrátil z šatny a už 
pravděpodobně zůstane do přestávky mimo hru. Teď je tady našlápnutý Nieminen na 
naší modré! Růžička, Straka, spolu s Moravcem, ale je tam hodně bílo-modrých. Bude 
se pokračovat, Hašek musí rozehrát. Šlégr, u něho Nieminen. Škoda, škoda. Tečovaný 
kotouč, bude se pokračovat. Ninimaa. Reichel předskočil Selänneho. A třetina končí. 
Viděli jsme skutečně vzrušující, zajímavý hokej. Hokejisté vůbec nijak nešetřili síly, 
možná se trochu taktizovalo. Samozřejmě se hrálo zezadu, opatrně, ale český tým, který 
teď čeká na kraji střídačky, až projdou do šaten Finové, si vytvořil víc šancí a byl blíž 
prvnímu gólu. Nestalo se, stav je 0:0, ale můžeme se těšit na další dvě třetiny utkání, 
které už od první minuty naznačuje, že hokejový turnaj bude ozdobou naganských her. 
Takže po přestávce se těšíme znovu na slyšenou.
II. třetina
RZ: začátek chybí (...)pro československý a český hokej, ovšem v samostatném českém 
týmu jsme odehráli vyrovnané souboje. Strakova první šance ve druhé třetině. Peltonen 
a oplácí Teemu Selänne. Postavení mimo hru, Růžička nemohl hrát. Selänne, 
připravený Šmehlík nepouští Selänneho do šance. Straka, Koivu, znovu Saku Koivu. 
Selänne. Hašek už má dva zákroky ve druhé části. Jágr si jede pro kotouč, zatímco 
Růžička tradičně už jako první střídá z té zahajovací sestavy. Lumme, velice aktivně 
vjel do útočné třetiny Robert Lang. Obrovská šance Jágra! (zvýšil hlas) Škoda, že 
nezpracoval kotouč. A teď se Jágr jako první z útočníků vrací zpátky. Nieminen, Berg, 
Nieminen. Ručinský, Helminen. Znovu se hraje dlouho bez přerušení, ve vysokém 
tempu. Lang, proti němu obrácne Grönman. Ručinský, stále Martin Ručinský. Lang je 
připraven! Myslím, že kvalita ledu se přece jen o něco zlepšila oproti přípravným 
zápasům ve skupinách, ale stále občas kotouč trochu záhadně odskočí. Špaček, naši 
obránci začali aktivně přistupovat ve středním pásmu. Tikkanen si vyjíždí na Beránka, 
ale nebude to snad nic vážného. Beránek si dovolil umístit kotouč po odpískání podél 
finského brankáře Myllyse do síťky. 
PV: Čekání na první gól pokračuje. Tohle byla Selänneho střela. A tady je rozlícený Esa 
Tikkanen, který šel Beránkovi vysvětlovat, že takhle ne. Šmehlík v souboji se Selännem 
na hranici únosnosti, ale Cary Fraser zatím s přehledem kočíruje tohle utkání. Tohle 
bude zakázané uvolnění, teď se čároví shodli naprosto jednoznačně. Tři dvojky svítí na 
časomíře, odehraný čas ze druhé třetiny. Stále není jasné, pro koho bude pátek 
třináctého šťastný a pro koho bude nešťastný. Jerki Lumme, v civilu nosí brýle podobně 
jako Teppo Numinen. Na zápasy používá kontaktní čočky. Jiří Dopita prohrál 
vhazování s Ylönenem, ale zachytil Beránek. Moravec. Byl sražen zezadu. Kapanen, 
Tikkanen, ještě Ninimaa. Kučera. Další zakázané uvolnění Finů, kteří se občas snaží 
kolmou přihrávkou překvapit, ale zatím ta souhra trochu vázne. Pavel Patera přivedl 
Martina Procházku, Jana Čalouna, samé lehčí váhy, ale velmi dobře o sobě vědí. Čaloun 
zapadl k Paterovi hned od začátku jako by tam hrál... on už tam tedy hrál, ale zatím si 
tihle tři rozumějí. Za nimi dva tvrdí muži – Šlégr a Šmehlík. Numinen, znovu Teppo 
Numinen, Hamrlík. Forčeking je hodně vysunutý, ale... Patera, obránce Ninimaa. Šlégr, 
stále Jiří Šlégr. Čaloun, Patera. Už je tam Martin Procházka, ale přikrytý. Tohle je Aki-
Petteri Berg, 190 centimetrů vysoký, téměř metrák váhy. Teď jsme viděli jeho zákrok 
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na Martina Procházku, teprve dvacetiletý obránce Los Angeles Kings dostal důvěru. A 
na ledě Jaromír Jágr. Svoboda, Růžička. Oj! Tam byl Straka v obrovské šanci. To je 
škoda, ještě Svoboda zůstane v pásmu. Tohle vypadalo na faul! Fraser zůstal v klidu. 
Hamrlík, Jágr, Růžička, vyprášil betony Myllysovi. Znovu Jágr, Straka. Tak teď náš 
první útok velmi vodí Finy v jejich obranním...obranném pásmu. Nakonec se Finové 
museli osvobodit ne příliš populární způsobem. Růžičkův útok přidal a Martin Straka 
byl v druhé velké šanci v tomto zápasu. Stále ale 0:0. Podívejte se na tu krásnou 
Růžičkovu přihrávku a Straka trefil Myllyse. Tohle Růžičkovi moc nesedlo. Znovu 
přidáváme na tempu.
RZ: A myslím, že útok vedený Raimo Helminenem s Lehtinenem a Nieminenem jsme 
viděli naposledy proti Růžičkově formaci. Další rána Františka Kučery. Kučera znovu 
hájí dobře modrou čáru, ale už...už musíme zpátky. Kurri, Selänneho zastavil Kučera. 
Špaček, Kučera, Lang, jenom prodloužil na Ručinského. Ručinský, Reichel, Lang. 
Selänne, má snad nejširší hokejku ze všech Finů. Bude se vylučovat. Zdá se, že Jaroslav 
Špaček půjde na trestnou lavici za nedovolené bránění. Robert Reichel sice mírně 
protestuje u Caryho Frasera, ale asi to nebude mnoho platné. On ten zákrok nijak 
nevybočil z řady těch ostatních, ale byl hrozivý v tom, že Selänne spadl do branky 
našeho týmu, posunul konstrukci a Fraser se odhodlal k vyloučení. Obránce ze 
švédského Färjestadu, který si ale zachovává svou plzeňskou moudrost ve hře. Budeme 
se bránit. Hanu Aravirta, finský kotouč, nechal na ledě útok Saku Koiva, Selänne a 
Peltonen na křídlech, v obraně Ninimaa a Numinen, první finská pětka. Naši brání se 
Strakou, Dopitou, Šmehlíkem a Šlégrem. Numinen. Tečovaná střela, naštěstí neprošla 
až k Haškovi. Šlégr se vydal do rohu. Jistí ho tam Straka a udělali to společně velice 
šikovně, Šmehlík vyhazuje a můžeme vystřídat. Martin Straka, Straka zdržel Finy 
v útočném pásmu. Na led k němu přišel Patera, je tam Martin Procházka. Ale pozor na 
Peltonena. Trefil brusle Petra Svobody, Ninimaa, Numinen, Peltonen. Je vidět, že oba 
celky se velice pečlivě věnovali nácviku přesilových her a že s usazení v útočném 
pásmu není problém, horší je už něco připravit, vymyslet. Začíná druhá minuta finské 
přesilovky, Koivu. Nakonec Teppo Numinen, srážená střela. Pozor! Tam byl Hamrlík 
trochu dezorientován, Peltonen z otočky netrefil. Ninimaa, Svoboda. Počkal si, můžeme 
vystřídat, začíná osmá minuta druhé třetiny. Dohráváme oslabení při vyloučení 
Jaroslava Špačka, hrajeme s Finskem nerozhodně – 0:0. 
PV: A dopředu jde Lang. Tam byla ale ovšem faul na Ručinského, který bude potrestán 
a byl to stejný přestupek, jaký udělal před minutou a padesáti vteřinami Jaroslav 
Špaček, tedy nedovolené bránění, a to posílá na trestnou lavici obránce Lummeho. Naši 
se dobře vymanili z toho sevření a vyráželi ve dvou do protiútoku. Tohle je zkušený 
jednatřicetiletý bek Vancouveru nemohl dopustit a hned Ručinského přidržel. Takže 
skončila finská přesilovka a za chvilku začne naše. Střídačka poslala na led Růžičkův 
útok, ve kterém by se měl prosadit Jaromír Jágr. Viděli jste ještě jednou Lummeho 
zákrok z kamery umístěné v brance, kterou hájí v této třetině Jarmo Myllys. Hamrlík. 
Jágr. Růžička, ale tam nikdo z našich. Hamrlík, Šlégr. Ještě se tito beci nedostali 
pořádně ke střele. Čaloun, Jágr, Hamrlík. Znovu musí Jágr ukázat svoji sílu paží. Tam si 
najížděl Šlégr! Ale byla to prudká, nepříjemná přihrávka. A pozor, Ylönen už neměl 
sílu. Jágr, Růžička. Tak, vystřídáme. Na ledě je ta druhá speciální formace, Paterova 
s Reichelem na beku. Reichel, Martin Procházka. Ručinský, Patera. Stále Pavel Patera, 
Ručinský. Patera, najíždí si Svoboda. Góól! A je to vlastní gól, který si dal Thomas 
Grönman, obránce finského týmu. Je dost pravděpodobné, že gól bude připsán Paterovi, 
ale podívejme se znovu. Patera nahazuje a Thomas Grönman, třiadvacetiletý obránce 
Chicaga si nešťastně sráží kotouč, lépe řečeno nešťastně sráží kotouč Myllysovi do 
branky. Vedeme 1:0 na začátku desáté minuty druhé třetiny, trochu se štěstím, ale přece 
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jsme dokázali proměnit druhou přesilovou hru v zápase a Pavel Patera se zapisuje jako 
první do střeleckého protokolu. 
RZ: Tak otázka prvního gólu je zodpovězena. Zakázané uvolnění. Pavel Patera se 
trochu trápí tuto sezonu v AIK Stockholm, kde je bez Martina Procházky, bez stále 
nemocného Otakara Vejvody, a v první třetině připravil několik dobrých možností, 
neustále krouží v útočném pásmu tím svým nenapodobitelným způsobem, pro který 
Švédové vymysleli přezdívku panter. Tentokrát sám zakončil s dopomocí finského 
beka. Pokračování zápasu obstarávají pětky Dopity a Koiva. Kučera, postavení mimo 
hru. Janne Ninimaa ztlumil kotouč už ve středním pásmu. To byl obránce Grönman, 
který tak nešťastně zasáhl ve vlastním brankovišti. Peltonen. No a málem něco 
podobného na druhé straně, Hašek znovu pustil hůl v brankovišti, ale ošemetnou situaci 
zvládl. Dopita, Beránek půjde za kotoučem, Moravec se mu pokusil odclonit soupeře. 
Šlégr, udělal to skvěle. Šmehlík. Šmehlíkova bomba. Ninimaa, Koivu, Numinen, chtěl 
najít Selänneho na modré čáře, ale ta je dobře obsazena, pokud si Selänne získává 
rychlost ve středním pásmu, rychle k němu přijede někdo z našich a pokreje ho. 
Bergova rána. Jágr ztlumil kotouč ze vzduchu. Čtyři na dva! Růžička, má za sebou 
Jágra. Jágr! (křičí) Lehtinen, Helminen, nepřesný pokus. I ten další z hole Peltonena. 
Šmehlík, Nieminen! Ještě je tam... Raimo Helminen a Hašek musel zasahovat ve velice 
nepřehledné situaci. Ta střela prolétla přes čtyři hráče, ale Dominik zatím velice pevně 
hájí naši branku. Vykrývání rohů a hlavně těch dolních partií branky patří k silným 
stránkám Haškova stylu. Ale všimněte si i té vesty, v tomhle záběru není tak dobře 
vidět, ale Hašek si připravil skutečně mimořádnou výstroj. Tahle vesta vypadá jako by 
měl na ramenou ještě jedny ramena, také si dopředu vymínil zvlášť velký dres. To snad 
není ani XXLko, to je skutečně mimořádná velikost, aby se mu výstroj vůbec pod 
takový svetr vešla. Zakázané uvolnění. Na naší střídačce je znát úleva z prvního gólu, 
ale boj tím zdaleka nekončí. 
PV: Raimo Helminen. Martin Ručinský připraven na kruhu. Řekl bych, že vyhráváme 
buly častěji než soupeř. Robert Lang vyváží, stále Robert. Kučera. Další obránce 
Laukanen a znovu... Reichelův útok střídá, přišel Dopita. Moravec, škoda. Nieminen, 
ale je tam sám. František Kučera, Dopita, Ninimaa. Taková trochu hluchá mezihra. 
Moravec, to byl velmi těžký puk na Beránka. Ale stále Beránek ještě drží. Tikkanen. 
Esa Tikkanen nesměl hrát, zakázané uvolnění. Janne Ninimaa adresoval přihrávku 
svému o 11 let staršímu spoluhráči. Finové odpověděli na ten první gól sice tlakem, ale 
jsou přece jen, zdá se, trochu vyvedeni z míry. Zatím jediný střelec zápasu, a to ještě 
kuriózní, Pavel Patera. Patera, už Kapanen, Tikkanen, Tormänen a Šlégr. Lumme 
nahazuje! Hašek znovu nic neviděl, šel instinktivně do rozkleku, ale Lummeho žabička 
byla nebezpečná, nepříjemná, především tím, že vyletěla z klubka hráčů. Ještě jednou –
volný kotouč... Končí třináctá minuta druhé třetiny. Vedeme nad Finskem 1:0. Šmehlík, 
Čaloun, Martin Procházka, Patera! Ylönen, dobře Šlégr zakřižoval a teď máme poměrně 
prostor. Jiří Šlégr, Patera zabrzdil na modré a už tam byli rychlí finští bruslaři v pohybu 
dozadu. Lind, zatím ho není moc vidět. Kapanen, šikovný hokejista, ale individuálně to 
nepůjde. Koviu, tam má Selänneho! (zvýšil hlas) Aj! Jako blesk tam byl Teemu 
Selänne. Naši radši řeší tu situaci zakázaným uvolněním. Ale to byl doklad toho, že ani 
vteřinku nesmíme polevit v koncentraci, protože spolupráce Koivu, Selänne už už 
vypadala na katastrofu. Stále 1:0 poté, co Selänne dostal kotouč mezi hůl a brusli a 
nestačil vystřelit z první. 
RZ: Nejlepší střelec této sezony v NHL, Teemu Selänne. V součtu branek v té základní 
části National Hockey League dal nejvíc branek také v roce 1997 v NHL. Naše první 
řade je na ledě, Růžička s křídly Jágrem a Strakou. Jágr se dostane k puku, znovu Jágr. 
Straka za brankou. Jágr řeší situaci sám, už dostává kotouč Straka, ale v tom hlubokém 
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rohu se odrazil trošku dál. Růžička chtěl překvapit finskou obranu. Ve druhé třetině se 
výkon naší druhé formace rapidně zlepšil, přestože tu a tam samozřejmě ještě 
spolupráce zaskřípe. Oba celky měly na sehrání tři tréninky. Myllys raději přikryl puk 
před dojíždějícím Jágrem. Myllys má smůlu v posledních zápasech proti českému týmu. 
Na mistrovství světa si možná vzpomenete na ten odražený kotouč, který se z rohu 
vykutálel před Martina Procházku, celý stadion v Helsinkách, Hartwall Arena, 
v ohromení sledoval, jak Procházka naprosto snadně, snadno ukořistil vítězný gól 
zápasu. Puk se odrazil tenkrát od vyčnívajícího hřebu hrazení nové haly. Teď dostal 
Myllys vlastní gól v souboji s českým týmem. Reichelova formace na ledě. Lang, 
Ručinský, Špaček, velice dobře zapracoval u mantinelu. Ručinský, tečovaná střela! 
(zvýšil hlas) Reichel se tam vrhl do té prudké přihrávky. Helminen, jak už jsem říkal, 
hraje na pátých zimních olympijských hrách. Vyrovnal rekord Němce Udo Kiesslinga. 
Sami Kapanen, stále Kapanen. Hašek. Kapanen patří k těm nebezpečným, neznámým 
tvářím pro lajky, řekněme pro neznalce. Prožíváme momentálně vynikající sezonu 
v Hartfordu, kde nastupuje v prvním útoku společně s Kronem a Kiethem Primeauem. 
Je tedy v dobré pohodě, a tak také přijel na tento turnaj možná trochu překvapivě 
zařazen na tento turnaj až do čtvrté finské řady, ale Hanu Aravirta už trochu mění 
složení jednotlivých formací. Jan Štěrbák, a vůbec celá slovenská ekipa,  tam dole je 
myslím Jerguš Bača v té pirátské čapce, nebo s tím šátkem na hlavě. Slováci se přišli 
podívat na začátek turnaje. Účast mezi osmi nejlepšími doufali, ale včera prohráli velice 
zvláštně utkání o deváté místo v celkovém pořadí. Ylönen, tady je Beránek. Ale ještě 
musí Dopita řešit situaci, Kurri. Už tam napřahoval Tikkanen. Lumme, Kurri. Moravec, 
Dopita, Beránek. Škoda, najížděl tam z druhé vlny Šlégr. Zakázané uvolnění, v polovině 
sedmnácté minuty druhé třetiny, kdy vedeme nad Finskem 1:0. Tady je Jirka Šlégr, další 
z těch, které NHL uznala až na druhý pokus, kdy si musel prožít jakousi evropskou 
anabázi. Po roce trucování se zase vrátil do NHL a hraje skvěle v Pittsburghu. Velice 
dobře teď zasáhl v našem obranném pásmu a zachránil před už napřahujícím 
Tikkanenem. Svoboda, těsně minul! Kotouč zůstal na zadní síťce branky, ale Cary 
Fraser nechává hru plynout. Koivu, na ledě je tedy i jeho partner Selänne. Ale Patera 
skvěle forčekuje, Čaloun! Tam byl trochu sporný zákrok Grönmana, Fraser nechává hru 
pokračovat. Patera. Ne, to je Martin Procházka. Patera už čekal před brankou. Selänne, 
znovu Čaloun poslán do útočného pásma, znovu proti němu Grönman. Patera, tady je 
Hamrlík. Svoboda. Mířil mezi betony Myllyse, Patera, ještě Svoboda. Tak teď náš 
čtvrtý útok přehrává řadu Saku Koiva. Martin Procházka, Čaloun, Grönman ho neudržel 
u zadního matinelu. Čaloun! A až teď Peltonen. Selänne v závodě s Romanem 
Hamrlíkem, náš bek to zvládl. František Kučera vyhazuje. A na ledě je Růžičkova řada. 
PV: Vladimír Růžička dobře prochází, ale zatím nenachází pro své překvapivé 
přihrávky pochopení. Všechno snad přijde v průběhu turnaje. Ninimaa se musí vrátit, už 
je tam znovu Vladimír Růžička. Jágr a jeho dlouhé paže, Špaček, Kučera. Tam je Berg, 
ale Jágr ještě vyšťouchl. Peltonen, Ninimaa, Peltonen spěchá na střídačku, takže Špaček 
má čas. A Straka viděl na modré Reichela. Tady je Roman Hamrlík, o jehož fyzické 
kondici po přechodu do Edmontonu se diskutovalo velmi nahlas. Zatím to vypadá, že 
obrovitý obránce má natrénováno. Vladimír Růžička a Robert Lang. Ještě minuta a 
jednadvacet vteřin. Tady je Růžička se svým pokusem o překvapivou přihrávku na 
najíždějícího hráče, ale nikdo tam nebyl. Juha Ylönen a vhazování v našem obranném 
pásmu. Pro změnu Vladimír Růžička odchází s nějakým problémem na výstroji, tam jste 
u něho viděli Václava Šaška, tedy nikoli lékaře, a to je dobrá zpráva. Lang. Tikkanen je 
tam s Reichelem v objetí (smích), ale už oba nasadili úsměv. Zase se chvilku hrálo, už 
jenom třiašedesát vteřin. A znovu spolupráce Ručinského a Langa, kterou končil Robert 
Lang takovým nahozením, pokusem o další vlastní gól. Esa Tikkanen, neuvěřitelně 
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dlouhověký hokejista, který odcházel velmi mladý do zámoří. Další střela Langova! 
Lang hraje ve velmi dobré pohodě, Ručinský drží pásmo. Lang, Reichel, Ručinský. 
Lang, Ručinský! Oj! Vynucujeme si chvílemi drtivý tlak. Hašek zkouší udržet tento 
útok ve hře. A daří se to, Lang. Ale Šlégr si najel příliš hluboko dopředu. Šmehlík, 
Lumme, Dopita. Koivu, pozor na to. Lehtinen, vrací se Jágr a obral Lehtinena. Končí 
druhá třetina, která po český tým vyzněla lépe. V desáté minutě skóroval Pavel Patera 
za přispění finského obránce Berga (!), bylo to v přesilové hře. Naopak brankář na 
druhé straně, Dominik Hašek, drží čisté konto přes některé příležitosti soupeře. Po dvou 
třetinách to vypadá dobře. Rozehrává se pomalu i Jaromír Jágr, který v některých 
tvrdých soubojích u hrazení ukázal, v čem je jeho síla, v obrovské stabilitě, síle paží. No 
a to hlavní obstaral Pavel Patera. Vedeme 1:0 a všichni doufáme, že se premiéra na 
Turnaji století podaří až úplně do konce, že těch posledních dvacet minut minimálně 
udržíme čisté konto. 
III. třetina
RZ: začátek chybí (...) musel překousnout porážku. Finové znovu začínají s útokem 
Saku Koiva, Selänne neobešel Jiří Šlégra, na levém křídle mají Peltonena. Naše 
zahajovací sestava zůstává stejná, ale Hanu Aravirta už předtím trochu promíchal ty 
ostatní řady, tak si počkáme na jejich definitivní složení. Nebude to zakázané uvolnění, 
Hašek musí pomoci s rozehrávkou. Ru... Jágr, Reichel, Růžička znovu střídal jako 
první. A tady je Selänne! (zvýšil hlas) Selänne úplně volný na naší modré čáře a kotouč 
těsně minul naší pravou tyčku, když Hašek v protipohybu už nemohl zasáhnout. Teemu 
Selänne nesmí být ani chvilku sám na modré čáře, jakmile si našlápne, je zle. Jenom 
s vypětím všech sil ho tam stíhal Jiří Šlégr. A podívejte se, možná o pět centimetrů jsme 
teď přežili gólovou situaci na naší straně. Je vidět, že ten dozor Šlégra už přišel pozdě a 
Selänne, ač tísněn, ještě stačil ohrozit naší branku. Berg. Finové budou určitě chtít 
trochu aktivněji chodit v útočném pásmu proti naší rozehrávce. Reichel, Ručinský, 
znovu Reichel, je tam Lang. Škoda, na Reichela to neprošlo. Svoboda, už ve středním 
pásmu. Lehtinen, Helminen, Nieminen, druhý útok Finů zůstává pohromadě a vypadá 
to, že i ten třetí vrátil Hanu Aravirta do původního složení. Takže v centru je Jari Kurri, 
Esa Tikkanen a Tormänen trochu překvapivě. Oba veteráni, Kurri a Tikkanen, Kurri 
jako vůbec nejstarší hráč turnaje v sedmatřiceti letech, jsou tedy znovu vedle sebe. 
Kučera, ale ještě před ním Hašek, který zasahuje do hry daleko častěji za brankou a 
kolem ní, než plánoval původně. Říkal, že na evropských rozměrech kluziště je trochu 
riskantní chodit za branku. Ale přesně naopak, Hašek velice aktivně pomáhá obraně. 
Dopita, Beránek. Škoda, tam byl Moravec! Laukanen. Kučera zastavený Tikkanenem, 
ale Kučera se nenechal odbýt. Dopita, Šmehlík, Numimen, Dopita v souboji 
s Rintanenem. Tak Kimmo Rintanen se zapojuje do hry jako 13. finský útočník, takže se 
mění skladba čtvrté finské řady. Kapanen, je tam Ylönen a sedět zůstal Juha Lind. 
Paterova řada rozvíjí útok. 
PV: Tam je úplně volný Kapanen, ale to bylo přes dvě. Finové začali hodně aktivně třetí 
třetinu. Čtyřiadvacetiletý Sami Kapanen. Hanu Aravirta. To byly zástupkyně finského 
hokejového týmu, které sledují Teppo Numinena a jeho spoluhráče zatím v marném 
snažení o dobytí Haškovy branky. I když před chvilkou byl Selänne hodně blízko. 
Znovu je Selänne na hřišti, nebo na ledě. Koivu, Selänne dostal puk do jízdy. Ale naši 
obránci skvěle zdvojují. Lumme se vrací. Koivu, Berg. Lumme! Hamrlík srazil tu střelu. 
Ještě je tam Selänne, ale taky Straka. Laukanen! Hašek to jistil, ale ještě není všem 
nebezpečím konec. Nakonec Svoboda, tři na dva. Růžička, to bylo hodně prudké na 
Straku. Finové nás občas začínají přebruslovat. Skvěle Hašek proti Lehtinenovi. Ale teď 
my! Ručinský! Jarmo Myllys, ale ještě pokračujeme. Lang, Reichel. Ninimaa, ještě 
Lang. Ručinský, Nieminen a Špaček. Na beku Reichel, Kučera! Ej, to byla škoda! Ještě 
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Reichel, znovu náš zámek. Reichel! Gól! Tak to byl majstrštyk! Teď Reichelův útok 
zamotal finské obraně hlavu tak... Katka Neumannová nechybí v hledišti. Podívejte se, 
co Reichel provedl s Myllysem. Ten nevěděl, kam dřív skočit a nakonec skočil špatně. 
2:0 na konci páté minuty třetí třetiny. V době, kdy finský tlak hrozivě narůstal, 
odpověděl Reichelův útok naprosto dokonale a jeho vedoucí dává druhý gól – 2:0. 
RZ: Na ledě je Dopitův útok. Thormenen, Hašek. Juha Lind místo Tikkanena, tak 
možná Esa Tikkanen bude tím posazeným hráčem. Jedna z legend finského hokeje, ale 
přece jen ta nostalgie finských trenérů k těm už trošku přestárlým hvězdám se možná 
nevyplatila v tom úvodním utkání a Esa Tikkanen neodváděl potřebnou porci práce. 
Kurri, Šlégr, Martin Procházka. Laukanen, tady je Hamrlík. Morav... Svoboda. Znovu 
Hamrlík, Čaloun, Martin Procházka, znovu Čaloun. Před brankou je Patera! (zvýšil 
hlas) Kapanen, Patera mu nedá centimetr zadarmo. Hamrlík, jsme připravení 
v obranném pásmu. Patera, Martin Procházka, proti němu Ninimaa. Vhazovat se bude 
v útočném pásmu. Paterův útok teď odehrál velice dobře svůj part, tady je Jan Čaloun, 
kterého Finové znají z finské ligy. Ještě jednou se podíváme na šanci Pavla Patery, 
kterou Čaloun připravil. Čaloun patří mezi nejlepší útočníky v bodování finské ligy. 
Zatím se ukazuje na místě Vladimíra Vůjtka velice dobře. Vladimír Růžička a Koivu na 
buly, stále zahajovací formace se střetávají na ledě proti sobě. Ve třetí třetině už 
naprosto pravidelně. Jágr, zbavil se Numinena, stále Jágr. Ta poslední klička už mu 
nevyšla. Selänne, Selänne a zpátky musí Kučera i Špaček. Koivu, stále Koivu! Před 
brankou je Selänne. Ještě to tam hoří, ale nakonec Lehtinen neproměnil. Ještě Lehtinen! 
Hašek. Kotouč se zastavil o brusli Františka Kučery a nám se zastavilo srdce, protože to 
teď vypadalo velice zle v našem obranném pásmu. Teemu Selänne připravil horké 
chvilky naší obraně. Nakonec nešel Selänne proti Špačkovi, ale předal kotouč na Saku 
Koiva. No, celá akce končí pro Finy ovšem trochu nešťastně, Selänne tam zabránil 
některému z našich obránců v činnosti a dostává za nedovolené bránění dvouminutový 
trest, takže budeme hrát přesilovku v osmé minutě závěrečné třetiny. Tady je Cary 
Fraser, který shodou okolností pískal i naše vzájemné utkání ve Světovém poháru 
v Helsinkách, ještě ve staré Jehaly(?) jsme prohráli 3:7 a ten zápas začal naši blamáž 
v této soutěži, v létě roku 96. Ale tohle je úplně jiný tým, přestože mužstvo ze 
Světového poháru nejvíce připomíná, je tu dvanáct hráčů z tehdejšího mužstva 
zklamání. Tak teďtokrát(!) dostává na přesilovku příležitost modrá varianta, tedy 
Paterova formace s Reichelem na beku. Ručinský! (zvýšil hlas) Nedal, neprostřelil 
Myllyse mezi betony. Skvěle mu ale sklepl ten kotouč Pavel Patera. To byla znovu 
ukázka mistrovského zásahu našeho centra. A pozor, bude se vylučovat, u naší střídačky 
se do sebe zaklesli Petr Svoboda a Sami Kapanen. Co nahlásí Cary Fraser do boxu 
trestoměřičů? Pouze provinění Petra Svobody, dvě minuty za držení, poměr sil na ledě 
bude vyrovnán. Tohle je jediný úplný nováček, rarita ve dvaatřiceti letech poprvé 
v seniorské reprezentaci, Petr Svoboda, který svůj český pas uviděl teprve, až tady 
v Naganu, kde mu ho předal Ivan Hlinka. Takže ve čtyřech. 
PV: V celku soupeře logicky rychlí bruslaři Lehtinen a Koivu. Vzadu Ninimaa a Teppo 
Numinen, který bývá často nasazován na neobvyklé situace. Postavení mimo hru, tam 
byl rychlejší Beránek. Jiří Dopita. Nevidíme pod jeho přilbu, ale tam se skrývá rána 
z prvního... druhého společného tréninku. Si Jiří Dopita nechal vyndat takové ty měkké 
části přilby v okolí uší a hned na to doplatil, protože ho kotouč trefil ze strany a bude 
z toho nepříjemné zranění. Janne Ninimaa a skupina českých fanoušků, která se 
především v této části haly rekrutuje ze zástupců sponzorů českého olympijského týmu. 
Máme za sebou osm minut a osm vteřin ve třetí třetině. Vedeme 2:0 nad Finskem po 
gólech dvou středních útočníků, Pavla Patery a Roberta Reichela. Jágr s Růžičkou, 
Šmehlík a Šlégr. Na druhé straně také zkušení hráči, Helminen a Nieminen. Helminen u 
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puku. Tam si najížděl nebezpečně Ninimaa. Ale Jágr vyráží! Jágr s Růžičkou ve dvojici! 
(zvýšil hlas) Tak co vymyslí takhle dvojka? Jágr, Růžička! Góóól! Cha chá! Tak tohle 
jsou okamžiky, které dělají z hokeje podívanou. Tak tohle Jágr předvedl, Růžičkovi 
stačilo už jen nastavit hokejku a trošičku udělit tomu puku energii, to byla nádhera. Ale 
vysoké procento zásluhy na tom má samozřejmě Jaromír Jágr, který nejdříve vypíchl 
kotouč, vyrazil svým nenapodobitelným způsobem dopředu a předložil Růžičkovi 
dokonalou přihrávku. 3:0! 3:0 v konci deváté minuty třetí třetiny. Teď jen neztratit 
koncentraci a dotáhnout tohle výborně rozehrané utkání.
RZ: Prosadili se tři ze čtyř našich útoků. Patera, Růžička a Reichel, góly tedy nakonec 
vycházejí na centry, na vůdce řad. Vladimír Růžička oslavil svůj skvělý návrat na velké 
světové turnaje. Podívejte se. Jaromír Jágr to udělal brilantně. Tohle jsou situace, které 
skutečně řeší mistrovsky. Teppo Numinen, jeden z nejútočnějších beků, nedokázal 
zabránit této kombinaci, ani Jarmo Myllys. Ten pohled zoufalství dokumentuje hodně. 
Tady sedí oba hrdinové předchozích vteřin, Jaromír Jágr a Vladimír Růžička. Trošku to 
vypadalo jako z exhibice Jágr týmu, kde se oba dva dali dohromady a oba tam společně 
vyslovili velice potichu přání nastoupit vedle sebe na zimních olympijských hrách. Před 
několika okamžiky se jejich sen vyplnil a stal se skutečností na ledě. Selänne, stále musí 
být ostražití. Koivu! (zvýšil hlas) Skvěle Špaček, položil se do rány Saku Koiva. Finové 
dohrávají přesilovku, to je potřeba připomenout, při vyloučení Petra Svobody. Saku 
Koivu a Teemu Selänne splňují ten velký díl odpovědnosti. Stále jsou to oni, kteří 
připravují nejsložitější situace naší obraně. Teemu Selänne sám říká, že hraje daleko 
lépe v této sezoně než dřív. Kdysi vyhrál tabulku střelců NHL, ale sám říká, že dvě 
třetiny těch branek ukradl jako neznámý, kdysi ho obránci tolik nehlídali, ani brankáři si 
ho tolik nevšímali. Zatímco v této sezoně vede pořadí kanonýrů v NHL a musí být 
v každém střídání připraven na zvýšenou pozornost obránců soupeře. Těsná hra mu tedy 
nedělá naprosto žádné problémy, ale dnes je zatím velice dobře hlídán. Šance, které 
měl, neproměnil. Stojí proti němu také velice dobrý Dominik Hašek. Šlégr, Martin 
Procházka. Laukanen. Deset minut do konce utkání, máme tříbrankový náskok a velice 
dobrý dojem ze hry českého národního týmu. Hašek. Jere Lehtinen tam naježil svou 
hokejku na tu prudkou vzdušnou přihrávku, ale Hašek byl s lapačkou připraven. 
Dominik Hašek dnes nastupuje po necelých sedmi letech v brance národního týmu. 
Naposledy chytal na Kanadském poháru 91 ještě za Československo, bylo to znovu pod 
Ivanem Hlinkou, ale zas tak úplně neznámou obranu před sebou Hašek nemá. Vždyť 
Richarda Šmehlíka si diriguje v Buffalu a velice dobře zná ze stejného klubu i Petra 
Svobodu a stihl si zahrát v reprezentačním československém týmu také s Františkem 
Kučerou. Jágr, už je v pohodě, už předvádí své kličky. Připsal si třetí bod za český tým 
v sedmém utkání a zasloužil se o to, že snad konečně poprvé vyhrajeme. (zvýšil hlas) 
Jágr znovu v akci, znovu na Straku! Zopakoval tentýž kousek, Straka měl tentokrát 
trošku dál k té přihrávce. Znovu Jágr, tentokrát nachází Straku, Růžička, stále Růžička! 
Nakonec chtěl překvapit finskou obranu, už si začínají tihle dva hrát ve finské obraně. 
To startovní napětí z nich spadlo. Na led skáče Reichelova formace, Nieminen nesměl 
zasáhnout puk. Postavení mimo hru na střední čáře. Finové jsou trošku bezradní, 
protože čelit tříbrankové ztrátě a týmu, který je v pohodě... Esa Tikkanen se vrátil do 
hry, Hanu Aravirta tedy střídá třináct útočníků. Ale naši skvěle zvládají fyzické souboje 
s finskými bruslaři.
PV: Esa Tikkanen se víc směje, než hraje. Končí dvanáctá minuta třetí třetiny. Znovu 
dobře František Kučera na své obranné modré, tam je Kurri. Ale už zase vyrážíme 
dopředu. Reichel, má našlápnutého Ručinského. Tam číhal Nieminen, Kurri. Ale nemá, 
komu by dal. Špaček, Reichel, František Kučera. To prolínání našich řad je 
obdivuhodné. Lang, Dopita. Znovu Jiří Dopita, Ručinský. Před brankou! Beránek se 
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pokoušel ekvilibristicky zasáhnout. Teď pozor. Skvěle Moravec. Hraje s ohromným 
sebevědomím, jak se na nejlepšího hráče extraligy sluší. A čas utíká. Timonen, proti 
němu Beránek. Moravec! (zvýšil hlas) Ještě Patera. Selänne, jeden proti jednomu, proti 
němu Petr Svoboda. Ještě je tam Selänne před brankou. Petr Svoboda je pozičně skvělý 
hráč, proto ho také trenéři vytahli (!), má obrovské zkušenosti. Je přerušeno, v polovině 
čtrnácté minuty. Teemu Selänne se dostal do tří čtyř šancí. Dílem štěstí, dílem 
Dominika Haška se neprosadil. Tohle byla možnost, do které se dostal Moravec, a na 
druhé straně střela Selänneho, která skutečně jen těsně minula levou tyčku. Ano, 
šestkrát to zkusil Teemu Selänne v dosavadním průběhu, ale nula na kontě jeho gólů je 
výmluvná. Aki-Petteri Berg. Lumme. Martin Procházka, Čaloun. Znovu Lumme. A už 
zase Hamrlík. Kapanen, Ylönen, u něho Hamrlík. Čaloun, vyráží Martin Procházka, ale 
to je zakázané uvolnění. Zase jsme odehráli díl třetí třetiny, už jsme v patnácté minutě. 
Stále vedeme 3:0. Tento muž za sebe nepustil ještě ani jeden kotouč. 
RZ: 26:16 – to je poměr střel na branku. Stále jsme aktivnější i v té třetí třetině. 
V celkovém počtu všech ran, tedy i těch, které minou branku jsou na tom Finové možná 
stále o něco lépe, ale naše střelba je mnohem přesnější. Špaček, Jágr, má tam Růžičku. 
Ten chtěl ještě posunout na Straku. Rintanen, Laukanen. Růžička, Straka, Timonen. 
Kučera. Lumme, Straka, je tam Růžička! Mířil tradičně mezi betony. Tak jak byl 
Myllys rozjetý, tak ještě stačil jeho pokus krýt. Jerki Lumme, šikovně tam tečoval 
Teemu Selänne, kterého si před brankou převzal Richard Šmehlík, zatímco Straka 
bojuje za naší klecí. Martin Ručinský, Šmehlík. Berg má problémy, Lumme, Koivu. 
Lang, Numinen, Hašek znovu za brankou. Je dnes skutečně velmi aktivní, současně bez 
chyb. Ninimaa, Numinen, Koivu. Reichel. Tady bude Lang. Moravec, Lang. Selänne, 
střídá už ve dvou útocích. Je skoro pořád na ledě, ale jako by se ten finský nápor, nebo 
to odhodlání trochu tlumilo ke konci zápasu. Hašek (zvýšil hlas) přesto teď musel 
rozštěpem krýt pokus Ylönena. Moravec, Beránek obešel Laukanena, ale do rohu míří 
Timonen. Dopita, Beránek. Dopita důrazně! Je tam Beránek před brankou, Dopita dává 
do hry své kilogramy. Skvěle Špaček. Ty tři góly vyzdobily velice poctivou práci 
našeho týmu směrem dozadu, kdy pouze dvě šance Teemu Selänneho a možná ještě dva 
tři další pokusy byly skutečně hrozícím nebezpečím pro Dominika Haška, ale jinak 
klobouk dolů před naší hrou, před naším systémem na naší půlce. Martin Procházka! 
(zvýšil hlas) Ještě tam byl Patera! Ne, Čaloun. Necelé... dvě a půl minuty, nebo už spíše 
dvě minuty a devět vteřin před koncem naše další možnost. Tam se nestačil Lumme 
obrátit za Martinem Procházkou, jehož rychlobruslařský průnik skončil na ležícím 
Myllysovi. A tady je zákrok Laukanena na Jiřího Dopitu. 
PV: Jiří Šlégr. Patera. Obránce Ninimaa a už se hrají poslední dvě minuty zápasu. 
Martin Procházka skvěle bruslí a znovu Patera s Čalounem, škoda, že neměli rychlost. 
Jan Čaloun, Martin Procházka. Šlégr, má tam u pravé tyčky! (křičí) Jej! Čaloun netrefil 
správně. Selänne, dělá skutečně co může, ale moc nemůže. Patera s Čalounem! Á, teď 
už je to trochu exhibice, ale nevadí. Zakázané uvolnění, už na ledě dominuje jen jeden 
tým a troufám si říci, že to je s výjimkou prvních pěti minut třetí třetiny vlastně v celém 
průběhu této části. Poté, co dal Reichel druhý gól, už je na hřišti jenom jedno mužstvo. 
Tady měl Čaloun obrovskou šanci zapsat se poprvé do olympijské historie, chybělo pár 
centimetrů. Vzápětí šli znovu s Paterou na jediného obránce, chybělo trošku štěstí, ale 
měli jsme ho v tomhle zápasu dost. Jedna minuta a 18 vteřin do konce. Martin Straka 
výborně ve středním pásmu. Jágr, Tikkanen, poslední minuta. Svoboda, Timonen, 
vyráží Růžička. Jerki Lumme, po něm Berg, který začal tu dnešní finskou smůlu. (!) 
Reichel, Špaček. Pozor na Peltonena. Ale hráz před Haškem je neprostupná a čeští 
diváci v hledišti už odpočítávají. Je konec! Česká republika poráží Finsko v prvním 
zápase Turnaje století 3:0, po třetinách 0:0, 1:0 a 2:0. Naše góly dali tři střední útočníci 
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– Pavel Patera, Robert Reichel a Vladimír Růžička. Byl to zápas, který se do historie 
českého hokeje zapíše jako velmi povedený. Jaromír Jágr slaví první vítězství v českých 
barvách, to je skoro neuvěřitelné, ale je to tak. Přispěl k němu zodpovědným výkonem, 
který měl vzestupnou tendenci a ozdobil ho krásnou gólovou přihrávkou Vladimíru 
Růžičkovi. Mužstvo jako celek uspělo, počínaje naprosto perfektním Haškem, přes 
výbornou obranu až po tvořivý útok. Máme za sebou první překážku, musíme zůstat na 
zemi, protože těch stupňů ke konečnému úspěchu bude ještě moc a bude to ještě velmi 
těžké, ale první krok bývá někdy nejtěžší. Porazili jsme Finsko 3:0, naprosto zaslouženě 
po zodpovědném, výborném výkonu všech hráčů, kteří se dostali na led. Takže to je 
z haly Aqua Wing, v níž se teď loučí naši hráči s diváky, vše. Ještě jednou – Česká 
republika-Finsko 3:0. 

Příloha č. 5: Přepis komentáře přímého přenosu zápasu Česko-Rusko na 

olympijských hrách v Naganu 1998 (text)

Česko - Rusko
Hráno 22. února 1998 5:00
studio – reportér Jiří Vrba
komentátoři – Robert Záruba, Petr Vichnar

Dobrý den, tady je hala Big Hat! Zdravíme hokejový národ v České republice 
soustředěný před  všemi televizními obrazovkami nejrůznějších velikostí. Zvlášť 
zdravíme dav lidí před těmi velkými obrazovkami: v Praze na Staroměstském náměstí, 
v Brně v Boby centru a v našich dalších velkých městech, i v těch menších. Zdravíme 
všechny Čechy, kteří se sešikovali jakoby před jednou velkou televizní obrazovkou 
omámeni dějem, který nás teď čeká v našem hrdém finále. 
PV: Museli jste si trochu přivstat, to proto, že tady časy vysílání a začátků zápasů 
diktuje zámoří. A také zámoří čekalo, že dnes v tom ideálním čase bude sledovat večer 
finále Kanada – Spojené státy, anebo v nejhorším Kanada – Rusko. 
RZ: Jenomže pavouk byl rozmotán úplně jinak. Favorité nepostoupili. Česká republika 
vyřadila oba zámořské celky. Nejprve Spojené státy jako vítěze Světového poháru 4:1 a 
v semifinále Kanadu po samostatných nájezdech a po vynikajícím výkonu 2:1. 
PV: Díváte se do tváří těch, kteří v těchto dnech hýbou naší republikou. Na prvním 
místě musíme říct jméno Dominik Hašek. A tady Robert Reichel a jeho vítězný gól 
proti Kanadě. Tohle už je další důležitý moment, gól Jaromíra Jágra proti Spojeným 
státům a poslední úspěšný zákrok Dominika Haška v semifinále s Kanadou. Tak si to 
vychutnejte! Určitě jste to viděli mockrát, ale to by se dalo opakovat stokrát, tisíckrát.
RZ: Dnes máme před sebou ovšem velice silného, pravděpodobně nejtěžšího soupeře. 
Vladimír Jurzinov dal dohromady vynikající ruský tým, nejlepší v devadesátých letech, 
kterému vévodí ruská raketa – Pavel Bure. Rozhodl nejen zápasy ve skupině, ale 
především semifinálový souboj s Finskem.
PV: Je to hráč, který vedle obrovské rychlosti má neuvěřitelný repertoár zakončení. Tak 
bude velmi těžké bránit tohoto hráče. Ale jak už jsme slyšeli v olympijském studiu: 
nejen Pavel Bure, ale celá řada další plejáda výborných ruských hráčů stojí dnes proti 
českému týmu.
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RZ: V tom je právě síla našeho soupeře, který hraje na čtyři velice vyrovnané pětky a 
v průběhu celého turnaje prakticky neudělal jedinou změnu v sestavě. Tady je hlouček 
našich příznivců, kteří mají to štěstí a jsou osobně přítomni na utkání, na které byly 
vydávány zvláštní vstupenky i novinářům, dokonce i nám komentátorům. Nebylo 
možné se dostat do haly Big Hat. Zápas je beznadějně vyprodán.
PV: Čekáme na příchod hráčů obou týmů, které si dnes pro zápas oblékly zbrusu nové 
dresy. Ty staré, semifinálové, a vítězné firma odvezla, tak v úplně nových bílých 
dresech... Naši tak budou hrát v bílém. Nastoupíme proti soupeři, který bude hrát 
v červeném. Hala se zaplňuje, ještě nejsou všechna místa obsazena. Podobně jako 
v minulých dnech i dnes se potulovali ulicemi Nagana překupníci, kteří třímali desítky 
lístků a cena těchto lístků se vyšplhala někam k astronomickým výškám. Tady je 
bilance obou týmů v dosavadním průběhu turnaje. Vlevo vidíte, že Rusové zatím 
procházejí Turnajem století vítězně. Dali šestadvacet gólů, 11 inkasovali. Náš celek 
prohrál jednou jedinkrát, právě s Rusy v základní skupině. A to je jeden z motivů před 
dnešním zápasem, vrátit Rusům ve finále tuto jedinou porážku. Porážku 1:2, kde deset 
vteřin v průběhu třetí třetiny rozhodlo o tomto zvratu a vlastně o výsledku.
RZ: Pohled do vitríny českého hokeje nám připomíná, že jediný velký úspěch, jediná 
velká trofej nám ve sbírce chybí, totiž zlatá olympijský medaile. Už čtyři generace byli 
neuvěřitelně blízko, měli zlato z olympijských her na dosah. V roce 1948 jsme hráli 0:0 
s Kanadou a měli o gól horší skóre, skončili jsme ve Svatém Mořici druhý. V roce 1968 
v posledním utkání jsme uhráli remízu 2:2 se Švédy, když Golonka měl obrovskou šanci 
ve třetí třetině. V Grenoblu taky stříbro. V Innsbrucku 1976 čtyři minuty před koncem 
jsme vedli 3:2 nad tehdejším Sovětským svazem, a přece jsme prohráli stiženi 
chřipkovou epidemií v průběhu celého turnaje 3:4. No a v roce 84 jsme prohráli 0:2 také 
se Sovětským svazem, takže tohle družstvo nám už dvakrát překazilo ten poslední 
krůček za olympijským zlatem.
PV: Oba dva týmy už jsou na ledě. Oba týmy testují olympijský led, čerstvě vyžehlený. 
A už ten začátek možná naznačí, komu se víc klepou nohy, kdo se lépe vyspal na tenhle 
zápas. Doufejme, že Dominik Hašek dobře. 
RZ: Na konci naší řady Vladimír Růžička a za ním Jaromír Jágr. Naši dnes zvolili bílé 
dresy, ale pověrčivosti hráčů byla učiněna překážka, jak už říkal Petr, ty vítězné 
s Kanadou byly odvezeny firmou a budou velice dobře zpeněženy. Česká republika 
nastoupí v klasické sestavě. Znovu uvádíme Hejduk na tom třináctém místě, ale Hejduk 
bude hrát s Paterou a Martinem Procházkou ve čtvrté řadě. V sestavě obran se nic 
nezmění. Také český tým udělal v průběhu turnaje jedinou změnu v sestavě, a v tom je 
taky kalibr trenérů, kteří vybírali náš tým na Turnaji století. Pokud jsme počítali naší 
olympijskou bilanci, pak Rusové mají v záloze osm zlatých olympijských medailí. Jsou 
nejúspěšnější zemí v historii a tady je jejich sestava. 
PV: Řada hráčů, kteří jsou tady napsáni, už mají nebo má zlaté medaile. Všechna ta 
jména jsou velmi kvalitní a ruský tým je skutečně mimořádně vyvážený, dobře 
sestavený a dobře fungující stroj. O jediné malé slabině se mluví v tomto celku, a tím by 
mohl být brankář. I když právě v tom minulém zápase ve skupině brankář Štalenkov 
odchytal výborné střetnutí. 
RZ: Představováni jsou Rusové, kteří zahájí dnešní zápas. V brance to bude Michail 
Štalenkov, v obraně Dimitrij Mironov a Alexej Gusarov, v útoku Pavel Bure, Alexej 
Žamnov a Valerij Kamenskij. Rusové mají v sestavě deset olympijských vítězů. Vědí 
tedy, jak pod olympijskou vlajkou vyhrávat. Vědí, jak udělat ten poslední krok. 
V našem týmu máme šest mistrů světa. V zahajovací sestavě Dominik Hašek. PV: A 
největší aplaus. RZ: Richard Šmehlík, společně s ním na pravém kraji naší první 
defenzívy je Jiří Šlégr. Ve středu první řady kapitán Vladimír Růžička, na pravém křídle 
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Jaromír Jágr a nalevo Martin Straka, motor tohoto útoku. 
PV: Vy jste tam viděli čísla, která patří Dominiku Haškovi, na druhé straně bilance 
Michaila Štalenkova. A tady už rozhodčí. Bill McCreary dostává důvěru i ve finále, je 
to nejvytíženější rozhodčí na tomto turnaji. RZ: Na čarách budou Ray Scapinello, druhý 
Kanaďan, a Švéd Ulf Rönnmark. Poslední předzápasové rituály v Turnaji století. Hráči 
prováděli obvyklé rituály před zápasem. Znovu došlo na pohlazení skleněného slona, 
zaříkávač Jiří Šlégr kričel, mužstvo v ústrpě (?) odpovídalo. Na naší střídačce Ivan 
Hlinka a Slavomír Lener. Ivan Hlinka se poprvé dočká lepší než bronzové medaile na 
velkém světovém turnaji. Tady je Vladimír Jurzinov, věčně druhý muž ruské střídačky 
dokázal to, co nikdo před ním. Ve svobodném (?) Rusku totiž dát dohromady tým 
z ruských hvězd a dal ho dohromady tak, že skutečně stvořil vynikající družstvo. 
PV: Český tým dobře ví o vaší podpoře. Neustále je v olympijské vesnici doslova 
zavařen fax, desítky stovky pozdravů, přání. Všechno rámuje atmosféru tohoto finále. 
Na časomíře už je připraveno zařízení odkrájet první vteřiny finále. 
RZ: Vladimír Růžička a Alexej Žamnov na zahajovacím buly finále 18. zimních 
olympijských her. Šlégr, Štalenkov měl trochu problémy s tou jeho velice lehkou 
žabkou. Žamnov, Gusarov. Podle slov Vladimíra Martince, který znovu sleduje utkání 
z nadhledu, by měl náš tým začít opatrněji. Ale žádná speciální obrana na Bureho se 
stavět nebude. Všichni o něm dobře vědí a hlídači v jednotlivých pětkách jsou na to 
určeni. Růžičkova první přihrávka před Štalenkova. Kamenskij. Straka proti 
Kamenskému. Žamnov, Hašek a jeho první zákrok, zahřívací v tomto finále. Jágr, Jágr 
sražený, ale bude se pokračovat ve hře. Jašin, Kamenskij. Naši prostřídávali, proto bylo 
volné střední pásmo. Svoboda ze druhé obrany zastavila Kamenského. Reichel, Roman 
Hamrlík. Bude se vylučovat. Bill McCreary ukazuje... na Romana Hamrílka. Nebo na 
jednoho z Rusů? Nedovolené bránění, budeme hrát přesilovku. Na trestnou lavici půjde 
Boris Mironov, obr, který v tom prvním vzájemném utkání zboural Jágra na modré čáře. 
Ale tentokrát si pomohl faulem, a tak po minutě a 11 vteřinách je tu první přesilovka a 
hned přichází Paterova formace. Tady uvidíme zřejmě ten střet Jágr – Boris Mironov 
z prvního utkání. Ne, to byl faul, kterého se Boris Mironov dopustil předtím. (chyba) 
Kanadská režie zvyklá vracet se k ukázkám z předchozího souboje, možná se toho 
dočkáme i dnes, ale teď to byl skutečně faul z tohoto zápasu. Začíná naše přesilovka, na 
modré čáře Reichel připravený střílet. Ručinský doplnil Pateru a Martina Procházku a je 
tam jako pátý hráč jako jediný bek Petr Svoboda. Ale pozor na Rusy, je tu Fjodorov. 
Rusové jdou ve třech dopředu. Fjodorov (zvýšil hlas). Byl tam ještě Jašin, v obraně teď 
Kasparaitis a Kravčuk. Robert Reichel, Martin Procházka, Patera přenechává 
Reichelovi. Rusové vyhazují a náš útok jde střídat. Přichází Jágr, Růžička a Lang. Jágr. 
Reichel může hrát, ale jeho akci zastavil Zelepukin. Šlégr, Lang, Jágr. Na modré čáře je 
Hamrlík, Šlégr! Rána mu nevyšla. Valerij Bure. A za kotoučem jde Valerij Bure, Hašek 
musí rozehrát. S přehledem. Už jenom půl minuta naší přesilovky. 
PV: Na ledě Moravec. A Šlégr musí do středního pásma. Hamrlík. Tak jsme si v té 
první přesilovky vybrali trochu nervozitu. Dopita, Beránek, Moravec! Ještě Dopita, 
škoda škoda. To byla první veliká šance, ale pokračujeme. Ne, už ne. Dopředu může 
Boris Mironov, který se vrátil na led. Na druhé straně Dimitrij Mironov. Špaček narazil 
do Bureho. Pavel Bure. Žamnov pustil a bude se pokračovat. Jiří Šlégr. Šmehlík, Patera. 
To je šance, Hejduk! (zvýšil hlas) To byl faul! Žádná odezva. Pozor, nepříjemná 
situace. Kamenskij, skvěle Hašek! A můžeme do odkryté obrany, Šlégr. Stále Jiří Šlégr, 
čekáme na dostřídání. Fjodorov. To byl Alexej Jašin, který otravoval před Haškem. 
Straka, Jágr. Za pukem jde Juškevič. Kučera, ale už tam také sprintuje Zelepukin, 
Špaček. A Morozov stále v našem obranném pásmu. Před brankou je Zelepukin, ale 
nakonec (nebylo rozumět) přišel Jágr pomoci. Je podražen. Straka, Kučera, stále 
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František Kučera. Tam byl Straka před brankou, ještě Jágr. Morozov, Hašek naprosto 
jistě. Špaček rozjíždí další akci. Obránce Mironov, Lang. Druhý Bure, Valerij. A znovu 
tečovaný kotouč, Ručinský a Krivokrasov. Reichel, nevyhodili jsme. Valerij Bure, za 
brankou Krivokrasov. Tak snad teď, Lang. Ale ruský nápor sílí.
RZ: Reichel, Šmehlík. Nedaří se přechod přes střední pásmo, a tak je tu zakázané 
uvolnění na začátku osmé minuty první třetiny velkého finále. Císař a císařovna 
Japonska jsou přítomni této velké hokejové bitvě. Poslední olympijský soutěž si 
samozřejmě přitáhla všechny významné hosty 18. zimních olympijských her. Na ledě je 
Dopitova formace, proti se staví Jašinův útok. Jašin chodí na buly místo Fjodorova. 
Kovalenko, souboj Kovalenka se Svobodou za brankou. Dopita nepouští Jašina, 
Svoboda znovu v klinči s Kovalenkem. A všechno končí v rohu. Petr Svoboda, a tady 
Andrej Kovalenko. Petr Svoboda ještě počastoval několika slovy Borise Mironova. 
Hašek zatím drží proti těm ruským výpadům. Takhle skvělým skluzem kryl možnost, 
kterou měl Valerij Kamenskij. A z Dominika už se řine pot. Dopita, Beránek. Teď 
Dopitova přihrávka velice dobře posunula naše do hry. Beránek! O dvacet centimetrů 
vedle. Ještě teč! (křičí) Škoda, to byla nádherná střela Hamrlíka, kterou tečoval Josef 
Beránek. Moravec. Dostal se do postavení mimo hru. Tak jsme oplatili teď zásluhou 
moravské jízdy, kterou vede Jiří Dopita a kde tradičně velice dobře rozehrávají velké 
zápasy Moravec a Beránek na křídlech. Znovu právě oni vyrovnali hru teď. Těma 
dvěma, těmi dvěma pokusy Josefa Beránka. Juškevič, Žitnik. Hašek, Hejduk, Titov. 
Žitnik. Špaček, Patera. Zelepukin. Juškevič, Morozov. Rusové jsou stále sebevědomější 
na ledě. Kučera, Hejduk, posílá dopředu Růžičku. U něj Žitnik, Růžička je těžší a 
uplatnil teď své kilogramy proti dvojici Rusů, ale fotbalově přihrál do protipohybu 
Jaromíra Jágra. Žamnov, Bure. Pozor na Pavla Bureho, Hašek! Šmehlík, Straka, Jágr. A 
znovu Pavel Bure, Rusové jsou teď ve třech. Tady je Kamenskij, před brankou Žamnov. 
(zvýšil hlas) A můžeme jít dopředu, Martin Straka. Polovina desáté minuty finále, 0:0. 
Dopředu postupuje Pavel Bure. Další Haškův zákrok. 
PV: Ano, velké sebevědomí čiší z našeho soupeře. Pavel Bure léta po ledě, podívejme 
se znovu  na druhou jeho střelu v tomto střídání. Ne, tak to byla první. Takhle zasahoval 
Dominik Hašek před Žamnovem. Tady je nejvýraznější postava ze všech útočníků na 
tomto turnaji. Sergej Němčinov a Robert Reichel na vhazování. Svoboda, Ručinský byl 
natlačen do pásma. Postavení mimo hru. Jedna z vůdčích osobností v našem týmu, 
Robert Reichel. Před tou rozhodující penaltou nebo lépe řečeno před tím nájezdem říkal, 
že byl úplně klidný. Rene Fasél, předseda mezinárodní hokejové federace. I on si asi 
představoval jiné finále. Mironov, Dmitrij Mironov. Jaromír Jágr několikrát zkusil svou 
dlouho kličku, ale zatím vynikající ruští bruslaři nepustí do výraznější akce. Vladimír 
Jurzinov, osmapadesátiletý kouč tohoto týmu. 20. února tady slavil narozeniny. 
Kamenskij, Hamrlík ho nepustí. Hra se teď trochu rozdrobila do série drobných 
šarvátek, McCreary už tam...ehm...upozorňoval, že to nebude trpět. Tohle je otec 
Jaromíra Jágra, pan Jaromír Jágr starší. Teď junior, vidíte jeho bilanci. Patří k nejlepším 
nahrávačům v turnaji, ještě by to chtělo nějaký ten gól přidat. Máme za sebou deset 
minut a dvě vteřiny, i když byl soupeř o něco lepší, o něco útočnější, ale český tým si 
vypracoval několik nadějných příležitostí. A Hašek dostane dvě minuty. Trochu je to 
smůla, protože Hašek chtěl poslat kotouč po man...po plexisklu. Ten bohužel opustil 
ledovou plochu i ten vymezený prostor a McCreary dává Haškovi dvě minuty za 
zdržování. Podívejte se na to ještě jednou. Tak to bude těžká chvíle. Robert Reichel 
ještě jede za McCrearym, ale tohle už asi neuhádáme. Na trestnou lavici si sedá Robert 
Reichel a budeme svědky první přesilové hry Rusů. Kučera, Dopita, Straka dobře. 
Kravčuk a Boris Mironov je dvojice tvrdých střelců na modré, v útoku potom Fjodorov, 
Kovalenko a teď pronikající Jašin. Další puk na naší střídačce. Přežili jsme pětadvacet 
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vteřin. Ta dáma vlevo, to je matka Pavla Bureho, vpravo manželka Pavla Bureho. 
Ačkoliv Pavel Bure... Aha, takže to byla herečka, jejíž jméno neznám, a to je přítelkyně 
pro změnu Valerije Bureho. To není podstatné. Straka, Dopita, Žamnov, Kučera. A do 
třetice puk mezi diváky, a protože byl tečovaný, bude se vhazovat ve středním pásmu. 
Ani Rusové zatím nemají při přesilovce příliš klidu. Znovu se podívejme, jak dostal 
Pavel Bure úder od Dopity. 59 vteřin z přesilovky Rusů uplynulo. Sergej Fjodorov, 
jedna z největších hvězd ruského týmu. Začíná dvanáctá minuta první třetiny. Ve finále 
se hraje 0:0. Šmehlík. Teď je našlápnutý Martin Procházka (zvýšil hlas). Ještě Patera! 
Dobře spoříme vteřinky, až McCreary zasáhl. Možná trochu předčasně, ale to nám 
pomohlo. Vhazování ve středním pásmu. Jeden a půl minuty přesilovky Rusů jsme hráli 
velmi dobře ve čtyřech. Zasloužili se o to i Dopita s Beránkem a samozřejmě Jiří Šlégr. 
Teď jsou na ledě Jágr, Straka, Petr Svoboda a Hamrlík. Fjodorov. Fjodorov! Boris 
Mironov, hodně nepřesná střela. Tady je Kasparaitis, Hašek nezasáhl tak, jak si asi 
představoval. Kovalenko, ale už jsme v pěti. Svoboda, Jágr, Reichel. Hamrlík! Prravým 
betonem vyrážel Štalenkov tu přesnou střelu. A jdeme dopředu. 
RZ: Jágr dostává přesnou přihrávku na modrou. Lang, je tam ještě Reichel. Stále Lang. 
Už German Titov pomohl obráncům. A znovu Titov. Zelepukin, nepřesná střela. Žitnik 
na modré. Teď Dominik vůbec neviděl! A ta střela byla tečovaná. Juškevič, Zelepukin, 
Žitnik v postavení mimo hru. Vhazovat se bude až v ruském obranném pásmu. 
Kasparaitis si vůbec nebral servítky proti klubovému spoluhráči z Pittsburghu, Jaromíru 
Jágrovi. Ale toho už jsme byli svědky při prvním vzájemném utkání. Kasparaitis jako 
by hledal na ledě právě Jágra a chtěl mu dokázat, že klubové přátelství je tady 
zapomenuto a odloženo až na návrat do NHL. Na ledě je Dopitova jízda. Moravec a 
Beránek na křídlech. Rusové nasadili útok Sergeje Němčinova s Krivokrasovem a 
Valerijem Burem. Beránek, Šlégr. Měl trochu problémy, Dopita musí pomoct 
s Krivokrasovem. Kravčuk, Šlégr. Šlégr půjde sám. Žamnov, stále Alexej Žamnov. 
Dobře Hejduk a ještě Beránek pomohl. Gusarov, na led tedy přichází Pavel Bure (zvýšil 
hlas) a ten se teď málem dostal do brejku. Hašek zvedl ruku a čároví odpískali zakázané 
uvolnění. Ruská raketa Pavel Bure, jeho pět gólů v semifinále bylo dostatečným 
varováním. Vlevo Gary Bettman, komisař z NHL, vpravo Bob Goodenow, šéf hráčské 
asociace NHL, na kterého se vedení naší výpravy obrátilo s prosbou, aby pomohl 
přemluvit generálního manažera New Yorku Islanders Mike Milburyho, který nechce 
pustit Reichela domů na oslavu společně s týmem. Uvidíme, jak to dopadne. Roman 
Hamrlík. Kotouč skončí vysoko nad brankou Štalenkova. Polovina patnácté minuty. 
Michail Štalenkov vyřešil zásadní post a kardinální otázku ruského družstva, totiž post 
prvního brankáře. Rusové byli trochu v nejistotě, přece jen nedisponují tak vytíženými 
gólmany jako ostatní světová družstva. Štalenkov tady ale chytá v obrovské formě. Teď 
ale máme příležitost. Znovu Paterova formace, Hamrlík. Svoboda, trefil padajícího 
Kovalenka. Ten ale Svobodu zasáhl nečistě, pokračuje se ve hře. McCreary nebude 
vylučovat. Svoboda, Hejduk. Patera s Martinem Procházkou střídají. Boris Mironov, 
Fjodorov jde za pukem. Fjodorov. Dobrá obranná práce a Růžička může jít dopředu. 
Chtěl předat Strakovi ještě nalevo. Žitnik, Jašin. Znovu jsme vyrovnali hru ve středním 
pásmu, a z toho plyne také vyrovnaný počet šancí na obou stranách. Jágr, proti němu 
Žitnik. Ještě Jágr, Růžička. Z otočky, tak jak to umí nejlépe, chtěl přihrát na Straku. 
Znovu centr German Titov v obranné činnosti. Jágr se pouští za Žitnikem. Naši střídají. 
PV: Přihrávka na Reichela byla přesná, Jágr! Škoda, že měl hokejku na druhou stranu, 
než potřeboval. A pozor! McCreary bude znovu vylučovat našeho hráče za sekání. Teď 
si tam ještě Valerij Bure něco vyřizuje s Langem a je tu první vážnější šarvátka. To ale 
nic nemění na tom, že budeme hrát druhé oslabení. To je nepříjemné. McCreary už šel 
na naší střídačku určit viníka a je jím Jaromír Jágr. Odehráno 16 minut a 13 vteřin a 
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podíváme se znovu za co. Tady ještě byla ta šance. A za tenhle úder do zad Valerije 
Bureho? Ne, až za tuhle odvetu. Tak přísný McCreary, který některé předchozí zákroky 
přehlédl, no... Na začátku sedmnácté minuty hrajeme podruhé ve čtyřech. Vidíte bilance 
našeho týmu v oslabení, je výborná. Kamenskij, Pavel Bure. Hašek. Pozor, jsou tam dva 
Rusové. Dobře tam vletěl Ručinský. Šlégr, Šmehlík je tam. A je to dobré, Jiří Šlégr 
vyváží. Proti němu Žitnik a další dva Rusové. Ti vystřídali. Vyráží Žamnov, Pavel Bure, 
ten zůstal. Žitnik, Pavel Bure už u naší pravé tyčky (zvýšil hlas). Výtečně Hamrlík. 
Hašek musí rychle zpátky do brány. Petr Svoboda zasáhl, ale Kravčuk. Hamrlík a Pavel 
Bure. Dobře, dobře. Dvaadvacet vteřin zbývá Rusům. Tady je Roman Hamrlík, který 
odvedl vynikající práci v tom oslabení, stejně jako Petr Svoboda, který včera znovu 
netrénoval pro problémy s loktem, ale finále si samozřejmě ujít nenechá. 
RZ: Patera s Martinem Procházkou, Špaček a Kučera. Evropská čtyřka, počítáme-li 
Martina Procházku z Toronta stále ještě více na starý kontinent, kde toho nahrál 
podstatně víc než v týmu Maple Leafs. No a proti se staví druhá ruská formace. Hašek. 
Docela se mu hodí ten letní baseballový trénink. To už byl nejméně třetí vysoký kotouč, 
který musel Hašek proti světlům, proti reflektorům stadionu, které jsou namířeny do 
protipohledu brankáře, pokud zvedne hlavu, krýt. Pavel Bure, kapitán týmu, a jeho bratr 
Valerij debatují o situaci, která se teď odvíjí na ledě. Kasparaitis, Jašin, Kasparaitis. 
Špaček, ale ještě nevyhodil. Až teď Patera. Kovalenko, druhé oslabení jsme přežili. Jágr 
je na ledě. Ale pozor! Skvěle Hašek sebral kotouč příložníkem. Tam už zůstával volný 
Fjodorov. Kovalenko, stále Kovalenko. Naši zblokovali jeho střelu a Hašek nechá tým 
dostřídat do klasického složení. Dominik říkal před turnajem: Hlavně nedostat Kanadu 
nebo Spojené státy Americké. Vyšlo to přesně (smích), ale Hašek předvádí takovéhle 
zákroky i teď ve finále. Prohlásil oba zápasy, které nás dostaly do boje o zlato, za 
životní pro většinu hráčů tohoto českého národního týmu. Ray Scapinello si rovná 
Růžičku na vhazování. Šmehlík, Šlégr, Titov. Hašek napodruhé. Hašek skvěle 
rozehrává za naší brankou. Jágr, Růžička, Jágr dobře našel Straku ve středním pásmu. 
Poslední minuta první třetiny. Jágr. Jágr byl sražen Morozovem. Mezitím pálí Šlégr. 
Jágr odchází na střídačku a znovu v bolestivém předklonu. Straka, Ručinský. Bude se 
vylučovat. A znovu půjdeme na trestnou lavici my. Tady je Jágr na střídačce, vůbec 
nevypadá dobře. Ale byl McCreary bude vylučovat na naší straně, a sice Petra Svobodu 
za nedovolené bránění. Jágr se tam srazil... Aha, tak tam si na něj Alexej Žitnik. To byl 
faul loktem, který Kanaďan Bill McCreary nechal být. Vzápětí trestá Petra Svobodu za 
nedovolené bránění. Jágr dostal úder do hlavy. Tady je Alexej Žitnik, který si tam na 
Jágra vyjel. Žitnik zůstává na ledě. A moc bych se nedivil, kdyby se stal terčem 
některého z našich silných chlapů, protože ten jeho zákrok nebyl fér. Na rozdíl od střetu 
Borise Mironova s Jágrem při tom prvním vzájemném utkání, to byl zcela čistý bodyček 
čelem k soupeři. Tady Žitnik vystrčil loket do obličeje našeho útočníka. Jágr odchází do 
kabiny, poslední vteřiny první části. Mnoho otazníků po té první dvacetiminutovce 
finále. Především, zda není vážné zranění Jaromíra Jágra, nebo spíš jeho indispozice. 
Ale není to poprvé, co opouští bojiště o něco dřív. A zadruhé, jak se nám podaří ubránit 
už třetí ruskou přesilovku. Zbývá ji ještě minuta a 24 vteřiny. Naši se drží velice dobře a 
nebýt těch vyloučení, drželi bychom vyrovnaný zápas. Takhle mají Rusové optickou 
převahu a získávají sebevědomí. Stav je 0:0. Všechno je otevřené. 
II. třetina.
PV: Jaromír Jágr je na ledě. No, na střídačce a za chvilku vyskočí na led. Tam byla jeho 
matka. A je pravděpodobně připraven zahájit druhou třetinu, i když teď budeme začínat 
jinou sestavou. Ve čtveřici, protože Rusové budou ještě dohrávat přesilovou hru. 
Michail Štalenkov musel čelit šesti ranám v první třetině, zatímco Dominik Hašek na 
druhé straně likvidoval o tři střely víc. Také v počtu střel celkově byli naši soupeři 
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aktivnější - 16 ku 10. Žamnovův útok přichází na závěr té přesilovky. No závěr, ono je 
to ještě minuta dvacet. Kotouč po pěti vteřinách hry skončil na ruské střídačce. Znovu 
pohled do tváře Jaromíra Jágra, tohle už je  František Kučera a vhazuje se u nás, 
v našem obranném pásmu. Jiří Dopita, Martin Straka, Šlégr a Šmehlík, to je čtveřice 
českých hráčů. Žitnik, spolu s Mironovem v obraně. Kamenskij, stále Kamenskij! 
Výborně Šlégr, po něm Šmehlík. Tam ho Žamnov zezadu hákuje, ale Šmehlík je chlap, 
který se nedá oddělit. (? – blbost) Tak znovu Žitnik, toho si budeme dobře pamatovat. 
Už je na ledě Pavel Bure. Žamnov, Lang. Hrajeme to skvěle zatím. Kravčuk, Mironov, 
Fjodorov. Výborně znovu Robert Lang, který je velmi dobrý v defenzívě. Jašin. Tam 
bude Hamrlík a také Hašek. Jsme kompletní, i třetí oslabení náš tým přežil bez úhony. 
Jen aby nechyběly síly. A na ledě je Jaromír Jágr, který obtěžuje Borise Mironova. 
Fjodorov, po něm Kovalenko. A teď můžeme ve dvou proti jednomu! Beránek 
s Jágrem! Jágr! Škoda té situace. Šlégr, Jágr, (nebylo rozumět) si na něho dává veliký 
pozor. Martin Procházka skočil na led a sebral puk Kasparaitisovi. Bohužel tam neměl 
spoluhráče. Ještě zachytil Hejduk. Od brusle šel ten kotouč. Znovu rychlé ruské 
bruslení. Hamrlík, Šlégr, Hamrlík. To bylo dlouhé. Martin Procházka v dobré práci. Ale 
Morozov. Patera. Martin Procházka zablokovaný Titovem.
RZ: A už je Martin Procházka, tento skvělý bruslař z kladenské školy, znovu zpátky 
jako bránící levé křídlo. Na led přišel Růžička, který se teď ale srazil na modré čáře se 
Svobodou. Valerij Bure, má tam Němčinova. Pozor na Bureho. Špaček. Jágr, Růžička. 
Straka, tady je Kučera (zvýšil hlas). Ještě Špaček! Jágr je tam! Kotouč je v rohu. 
Štalenkov ukazuje McCrearymu, že ho Jágr obtěžoval nedovoleně, ale byl mimo 
brankoviště, a tedy vystaven normální hře. František Kučera pálil jako první, trefil 
brusli jednoho z obránců. Přišel Špaček a dorážel tam Vladimír Růžička. Beránek jel 
s Jágrem na jediného obránce. Jakoby oba trochu překvapeni tou možností.  Kasparaitis 
stačil Jágrovi střelu pokazit. Reichel přivezl pití Dominiku Haškovi a už spěchá na 
vhazování v útočném pásmu, proti němu Alexej Žamnov. Reichel vyhrál buly, Špaček, 
za brankou je Lang. Ručinský si křikl. Rusové. Gusarov. Velice dobře vyjel na Pavla 
Bureho František Kučera. Špaček riskantně, vyšlo to na Langa. Ručinský, škoda. A 
pozor na Kamenského. Skvěle Špaček (důraz). Co ten tady odvádí za obrannou práci na 
svém prvním velkém turnaji, to vejde do historie. To je paní viceprezidentová, 
manželka Ala Gora, viceprezidenta Spojených států Amerických. Říkám, jsou tady 
skutečně návštěvníci z celého světa. Našli bychom tady hodně umělců, hodně politiků. 
Všichni chtějí vidět finále Turnaje století. Šlégr teď odrazil snad krkem, nebo dokonce 
dostal do přilby kotouč od Kovalenka. Sergej Fjodorov, v listopadu Fjodorov trochu 
bruslil s CSKA. Tady je zkušený obrácne Alexej Gusarov, třiatřicetiletý veterán, 
olympijský vítěz z Calgary z roku 1988. Tam chytal i Hašek, byla to nepovedená 
olympiáda pro nás, a tak Dominik musel schovat své životní zážitky v našem dresu až 
sem, do Nagana na turnaj, který vejde do hokejových dějin. Dopita je s Beránkem a 
Moravcem. Beránek byl znovu velice aktivní v první třetině, už tradičně dirigoval naší 
střelbu. Ale teď pozor na Jašina, Kovalenko. Stihl to Moravec. Kasparaitis, Boris 
Mironov, Šmehlík velice dobře na modré čáře. Dopita, ale Rusové jsou připraveni 
v obraně. Šlégr, Štalenkov zdaleka není tak dobrý v práci za brankou jako Hašek. Boris 
Mironov, obtěžuje ho Moravec a dělal to dobře. Zakázané uvolnění, vhazovat se bude 
před Štalenkovem. Tady Rus Kasparaitis, v NHL se přikrmil o deset kilo a svých 
jedenadevadesát teď vkládá do boje o zlato. Takhle si troufl na našeho moravského 
mohykána Jiřího Dopitu. To byl pěkný bodyček ruského obránce. Ale Dopita už dostal 
takovýhle ran, nic ho ještě neskolilo. Patera na buly, Šlégr se chystá jako proti Kanadě 
na modré čáře. Ale Patera tentokrát nevyhrál, Titov zablokoval jeho hůl. Žitnik, 
Juškevič, Zelepukin. Končí šestá minuta, Svoboda musel rybičkou zastavit hrozící 
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nebezpečí. Titov, Svoboda. Finále je stále bez branek, velice opatrné z obou stran. Měli 
jsme jednou možnost přečíslení. Jinak si ruská obrana dává pozor.
PV: Ještě Hamrlík udržel (zvýšil hlas). Tam je Hejduk! Ne, Straka to je, který teďka 
bohužel při té kličce neustál. Žitnik. Straka! Má tam Růžičku! Vladimír Růžička (křičí). 
Aj, to byla obrovská šance! Škoda. Na druhé straně Valerij Bure, František Kučra si 
dobře poradil. Jágr, a zase jsou u něho čtyři protihráči. Znovu Jágr, Růžička byl 
přikrytý. Krivokrasov, potřebuje střídat. Šlégr, Jágr, Lang. Jágr zůstává na ledě, 
Žamnov. Ale Jágr...ehm...Reichel ho dobruslil  a puk mu ukradl. Šlégr, Lang. Pozor na 
to. Pavel Bure, Kamenskij, Žamnov. Šlégr skvěle. Přišel Vladimír Martinec tak jako po 
každé přestávce k nám a hovořil o tom, že v kabině nabádali trenéři své svěřence, aby 
přestali bláznit. Přece jen to mužstvo bylo až příliš přemotivované a zejména musíme 
lépe bránit střední pásmo, kde ruští rychlíci startují ty své nebezpečné útoky. Tohle byla 
velká šance Vladimíra Růžičky, kterému přihrával Straka. Růžička z bekhendové strany 
nemohl přesně zamířit. Kasparaitis, ještě Boris Mironov. Úplně (zvýšil hlas) volný, oj, 
to byl Kovalenko, kterého Hašek vychytal ve vyložené šanci. Andrej Kovalenko měl 
obrovskou možnost. A musíme rychle přerušit tenhle nápor. Hamrlík, ale Kovalenko 
tam jde velmi tvrdě do těla. Nakonec jsme dosáhli přerušení v polovině deváté minuty. 
Rusové stále velmi dobře bruslí, dostali se do tempa, dostali se do zápasu a je velmi 
těžké někdy čelit jejich... Tady je obrovská šance Andreje Kovalenka. Hašek jako 
vždycky perfektně přečetl situaci. Podařilo se mu dostat svojí hůl těsně ke kotouči, který 
Kovalenko střílel a ten nestihl zvednout. Tady je autor čtyř olympijských gólů, 
sedmadvacetiletý Andrej Kovalenko. Hejduk může dopředu, Martin Procházka, znovu 
Hejduk. Patera, není tam moc prostoru. Ale Rusové jsou velmi důslední, Hejduk to 
zkouší. Zpracovává ho German Titov. Ještě naši, Patera. Dobře Pavel Patera, Hejduk, 
Kučera. Martin Procházka, Pateru tam přidržel na chvilku Juškevič. Můžeme 
pokračovat, Kučera. No! Štalenkov bohorovný, Šmehlík musí dozadu, tam vybruslil 
Hašek, ale Rusové potřebují vystřídat. Šlégr. Straka. Jágr, a Jaromír Jágr vyráží. Zkusil 
to! Tyčkaaa! (křičí) Oj, to je škoda! Už druhá tyčka Jaromíra Jágra na tomhle turnajii. 
V polovině zápasu jsme mohli hodně křičet. Pozor na Gončara. Šlégr, Růžička, Straka. 
Ještě se hraje. Pavel Bure, Hamrlík výborně. Ale Straka už toho má dost. Petr Svoboda, 
Rusové jdou neustále velmi ostře do těla. Reichel, a dostal do obličeje úder loktem! 
RZ: Bill McCreary sledoval tento zákrok snad ze dvou metrů. Uvidíme, co teď Martin 
Ručinský. Faulovaný! (křičí) Zezadu, Bill McCreary nic. Hala píská, to už je moc okaté 
od McCrearyho. Kučera, Lang. Tady je Dopita! Navzdory těm faulům jsme teď 
aktivnější ve středním pásmu a z toho plynou šance. Ale pozor na Kovalenka. Zastavili 
ho Špaček s Kučerou. Dopita, Beránek na jistotu. Fjodorov, postavení mimo hru. Alexej 
Žitnik a znovu se tupí brusle, poprvé to bylo o ten vchod na led, o ten práh, který dělí 
střídačku od hřiště. Jágr má ale nabroušeno. Podívejte se, mezi čtveřicí Rusů vystřelil 
pod Kravčukem a Štalenkov se už ohlížel za tou ranou. Černá šmouha zůstane na tyči 
branky, kterou teď hájí Michail Štalenkov. Pozor na Morozova, Špaček k němu 
přistoupil velice zodpovědně. Beránek osekává Rusy, nedá si nic líbit. Pozor také na 
Zelepukina, Zelepukin, Morozov před brankou. Titov tam byl. Moravec, Špaček, náš 
hlouček v hledišti neustále vymýšlí nové a nové pokřiky. Hráči cítí, že tu nejsou sami. 
Roman Hamrlík, proti němu Krivokrasov. Dopita ještě zůstal na ledě. Gončar, Hašek 
tentokrát nezachytil. Krivokrasov, Valerij Bure. Ale u kotouče bude Jiří Šlégr. Dopita, 
Hejduk, jeho střelu zvedl obránce Igor Kravčuk. Polovina čtrnácté minuty druhé třetiny 
finále. Česká republika – Rusko 0:0. Tohle je Alexandr Steblin, který objížděl Rusy 
v NHL, prezident ruské hokejové federace, a domlouval s nimi účast na tomto Turnaji 
století. A tady je Karel Gut, prezident Českého svazu ledního hokeje, jeden 
z rekordmanů těchto her. Je už na své sedmé zimní olympiádě. Scapinello se omlouvá 
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hráčům, bude vhazovat ještě jednou mezi hokejky Vladimíra Růžičky a Alexej 
Žamnova. Růžička teď má nalevo Beránka, Straka tam při tom předchozím střídání 
upadl k mantinelu a také si pokazil brusli. Takže Strakova brusle je teď v práci 
Jaroslava Mauleho, kustoda týmu. Jágr, za brankou bojuje s Žamnovem. Jágr se 
prosadil, Gusarov v poslední chvíle sebral našemu hráči kotouč. A teď pozor. Dva na 
dva, Žamnov, startuje tam Pavel Bure, stále Žamnov. Postavení mimo hru. Pavel Bure 
komentoval svůj pětigólový výkon v semifinále tak, že ještě má hodně moc co pracovat 
na koncovce. Dřív nezakončoval dobře své brejky a ještě musí na tom střeleckém konci 
celé akce pracovat. No, myslím, že předvedl, že už leccos umí, v semifinále. Ale dnes se 
zatím nedostal do šance. Bure zatím dvakrát vystřelil na Dominika Haška, ale byly to 
vždycky střely ze střední vzdálenosti. Reichelova formace je na ledě, Ručinský a Lang 
na křídlech. Špaček zastavuje na modré a obětavě hájí své svěřené stanoviště. Škoda, že 
ta přihrávka na Ručinského neprošla. Jašin, napravo má Kovalenka. Špaček, Lang, 
Ručinský, Lang, jěště Špaček. Ručinský. Před branku se dostává Šlégr, ale už se zase 
rychle vrací do obrany. Reichel, Lang! Reichel sražený za na... za střídačkou...ehm... za 
brankou Štalenkova zpracovával Boris Mironov Ručinského. Jirka Šlégr (zvýšil hlas), je 
tam Jágr! (křičí) Zakázané uvolnění, Rusové jsou teď pod naším tlakem. 
PV: Ano, už v průběhu té druhé desetiminutovky jsme začali daleko lépe bruslit a český 
tým se začíná prosazovat. Tohle byla výborná práce Jiřího Šlégra, který prošel tak, že 
ho ani Kovalenko, ani jeden z obránců nevyvedli z konceptu. Nakonec zachraňoval 
Boris Mironov před Jágrem. Znovu Jágr, který teď nastoupil v Dopitově útoku. 
Beránek, Jágr na ledě po zákroku Alexeje Žitnika. Tohle je Morozov, po něm 
Zelepukin. Teď jsme měli štěstí, teď se tam ten kotouč pohyboval před Haškem. 
Naštěstí ho Rusové přesně netrefili. 
Devadesát pět celých šest, to byla úspěšnost, procentuální úspěšnost Dominika Haška 
v dosavadním průběhu, teď už to neplatí, teď už je zase větší. Ale tam před ním teď 
German Titov hrozil. Juan Antonio Samaranch, za pár hodin bude uzavírat tyto Hry. Co 
píská McCreary? Znovu nedovolené bránění, znovu českému hráči a opět je to Petr 
Svoboda. McCreary se dnes rozhodl, že bude vylučovat pouze naše s tou výjimkou 
v úvodu zápasu. Petr Svoboda je nejtrestanější hráč v turnaji. Tady se podíváme znovu, 
jak přidržel Němčinova. Ale to je takovýchhle soubojů v moderním hokeji desítky, 
rozhodčí si jen může vybrat. Bohužel si vybral Svobodu. Rusové, kteří se teď dostávali 
pod tlak, mají tedy ohromnou možnost, navíc se vhazuje v našem obranném pásmu. 
Končí 16. minuta. Na ledě znovu útok, který vede Alexej Žamnov. Bure, Žamnov. 
Kučera. Martin Procházka, skvěle! (křičí) Patera! Poď, Pavle poď. Neni to gól! To je 
škoda, to je škoda. Pav...Pavel už neměl dost sil. Druhá obrovská šance českého týmu 
ve druhé třetině.
RZ: Musíme myslet zase na obranu. Mironov! Hašek. Mocný Kačer Michail Štalenkov 
teď hypnotizoval Pavla Pateru. Ten ukradl přihrávku Alexeje Žamnova, posunul si 
kotouč dopředu, aby se nemusel zdržovat jeho vedením. Šel do bekhendu, ale minul 
potom obrácenou stranou hole. To bylo o fous. Podívejte se, Štalenkov by to nestihl. 
Nevyhodili jsme. Nepovedlo se to Strakovi, který je na ledě společně s Dopitou, 
Šmehlíkem a Šlégrem. Šlégr, výborně tam odvedl svůj part v rohu. Ještě Dopita, pozor 
na Fjodorova! Fjodorov, Kovalenko! Netrefil v pozici klečícího střelce. Dopita, chce 
získat čas. Straka vyhodil. Ještě půl minuty budeme hrát v oslabení. Výborně František 
Kučera, Lang, počká si, aby mohl vyhodit. Ručinský, podporuje ho Kučera. František 
Kučera! Štalenkov. Ale vhazovat se bude v ruském obranném pásmu. Naši obránci –
teď to byl Kučera, předtím Šlégr – velice statečně a také odvážně podporují útok. Je to 
přece jenom obrovský risk otevřít hru, vysunout se jako obránce dopředu. Trenéři před 
tím neustále varují, je to samozřejmě na zváženou a je na herní inteligenci hráče, na 
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jeho zkušenostech, kdy vyrazit dopředu, kdy zůstat. František Kučera a Jiří Šlégr 
vynikají právě v tom mistrovském odhadu situace. Vladislav Treťjak sleduje svého 
nástupce v brance Ruska, legendární ruský brankář. Štalenkov tady dal zapomenout na 
minely svých předchůdců i minely své, ruský gólman tady přestává být slabinou. Naše 
oslabení končí, ještě Špaček musí narazit Titova na mantinel. Už jsme v plném počtu. A 
dopředu může jít Kučera, Svoboda. Kučera se teď domlouvá na ledě se Svobodou, kdo 
zůstane ve hře. Střídá František Kučera. Pokračuje se ve hře, poslední dvě minuty druhé 
třetiny.
PV: Krivokrasov, který nezpracoval. Ale ani Petr Svoboda neměl štěstí, Alexej Žitnik. 
Alexej Žitnik, Krivokrasov, Šlégr, Hejduk. Oba čároví upažili, začíná poslední minuta 
druhé třetiny, v níž jsme měli dvě obrovské šance. Žamnov, nepustil ho Šlégr. Šlégr 
hraje skvělý turnaj. Zastavuje Ži... Žamnova. Pavel Bure, Gusarov. A Hašek, který 
viděl, kam Dimitrij Mironov míří. Třicet čtyři vteřiny před druhou sirénou, nebo před 
koncem druhé třetiny likviduje Hašek střelu, která možná ani nemířila do branky, ale 
bylo nutné zklidnit spoluhráče. Ve druhé třetině jsme v každém případě zastavili nápor 
soupeře, naopak jsme měli několik skvělých šancí. Připomeňme si Jágrovu tyč a Paterův 
únik při vlastním oslabení, to byly dvě největší. Ale stále 0:0 ve finále Turnaje století. 
Šmehlík, Rusové rychle vyklízejí pásmo, nechtějí udělat těsně před koncem druhé 
třetiny chybu. Teď zas Ručinského Rusové poslali na led. Všechno je otevřené. 
Fjodorov, Kasparaitis, nahrál vysokou holí, ale teď už může. V Růžičkově útoku teď na 
pravém křídle Ručinský. A už třetina končí. Po čtyřiceti minutách čistého času hry je 
stav 0:0. Dominik Hašek je obvyklou oporou českého týmu, ale na druhé straně se činí i 
Michail Štalenkov, dvaatřicetiletý anaheimský Kačer. Měli jsme dvě velké šance, 
jednou pomohla Rusům tyč. A naši hráči obklopili McCrearyho a diskutují s ním o stylu 
vedení tohoto utkání. Takže si znovu trochu odpočineme. Věřme, že to v té třetí třetině 
vyjde. Výkon našeho týmu se zlepšuje. 
III. třetina 
RZ: Dominik Hašek a Michail Štalenkov drží čisté konto finále Turnaje století. 0:0 mezi 
Ruskem a Českou republikou ve finále hokejového turnaje zimních olympijských her 
v Naganu. Do třetí třetiny nastupují oba celky v plném počtu. Za chvilku se dozvíme, co 
říkali trenéři hráčům v kabině při možná poslední přestávce. Za chvilku sem dorazí 
Vladimír Martinec na pozorování třetí třetiny. Ivan Hlinka teď potleskem povzbuzuje 
hráče ještě na střídačce, Slavomír Lener obchází obránce. Žamnov a Růžička na buly. 
Kanaďan Bill McCreary zahajuje třetí třetinu finále. Šlégr znovu útočně naladěný. U 
Jágra je Žamnov. Kamenskij, postavení mimo hru. V přestávce jsme byli dotazováni na 
mnoho podrobností, jak sledují diváci utkání u nás doma, co křičejí... co křičí fanoušci 
tady v Big Hatu. Museli jsme hláskovat „do toho!“ co to znamená, proč není draftován 
Jaroslav Špaček, jak je to možné, že takový bek dávno není v NHL. Zámoří objevuje 
český hokej. Šmehlík. Dimitrij Mironov, Žamnov. Rusové jsou teď ve čtyřech na naší 
modré čáře, ale kotouč má Šlégr. Růžička, Šlégr ještě bude hrát, Jágr. Má tam Straku, 
stále Jágr. Přijíždí tam na modrou čáru Svoboda, Straka. Stále Martin Straka, Růžička! 
(křičí) A teď pozor, Va...Pavel Bure, ale zase pozičně skvělý Roman Hamrlík. Jágr. 
Někdo hrál v šesti. Rusové! Budeme hrát přesilovku. Příliš mnoho hráčů teď poslali na 
led Rusové. Ano, Dominik Hašek na to upozorňoval čárové rozhodčí. No, ale trvalo to, 
než se Dominik dovolal práva. Je neuvěřitelné, co všechno Hašek stihne během utkání. 
Má dokonalý přehled ze své pozice brankáře. No a tak máme výhodu druhé přesilové 
hry v zápase. Ručinský s Reichlem a Marti...ehm...ano. S Reichlem a Martinem 
Procházkou, Reichel ovšem na beku, v centru Patera. Ručinský, Patera bude rozehrávat 
od pravého mantinelu. Škoda, ta první přihrávka na Reichela nevyšla, sebral ji 
Fjodorov. A ten získává čas. Svoboda, Ručinský. Reichel, Patera. Tam musí spěchat 
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Petr Svoboda, ale blíž ke kotouči má Sergej Fjodorov. Reichel, Jágr. Růžička! Ještě 
Lang! Reichel zůstal na palebné modré čáře, Růžička, Lang před brankou. Šlégr, Jágr, 
Růžička, Lang! Štalenkov. Robert Lang teď připravil s Růžičkou a Jágrem dvě dobré 
střelecké pozice. Lang, který rozhodl finále ve Vídni dvěma góly, nebo spíš pomohl 
k vítězství dvěma góly, proti Rusům zahrál skvěle při svém zatím posledním a prvním 
startu na zimních olympijských hrách v Albertville a teď znovu patří mezi nejlepší 
v našem medailovém družstvu. 
PV: Tak! Hamrlík, Růžička. Zkusíme to znovu, Jágr, Růžička, Lang. A tohle už je 
pouze Valerij Bure. Hamrlík, Beránek. Už je na ledě Dopitův útok. Chystáme se na hru 
pěti proti pěti. A už se tak stalo. Šlégrova střela. Štalenkov neudržel, i když možná ani 
nechtěl. Dobře Dopita. Škoda, že ta přihrávka neprošla, stál tam Gusarov, pozičně 
výborný hráč. Bure. Špaček, Re... Moravec. Tentokrát střídá s Dopitou on. Ale 
Kasparaitis, Žamnov. Dopita odblokoval Kamenského. Kučera, škoda, že Martin 
Procházka nedostal puk úplně přesně. Musel se zastavit. A čas utíká. Šlégr teď zase 
výborně pokryl Kovalenka. Obrana středního pásma je proti Rusům klíčová. Fjodorov! 
Pozor na to. Šmehlík, Martin Procházka, má tam Pateru, ale také Hejduk dojíždí. Na 
druhé straně Šlégr, zkusil to do ohně. Martin Procházka! Oj! Patera! Byl sražen, 
zahákován! (zvýšil hlas) To je neuvěřitelné. Znovu Patera, Fjodorov. Petr Svoboda. 
Jágr, Hamrlík. Škoda, škoda. Hamrlík teď musí rychle dozadu, aby tam nechyběl. 
Postavení mimo hru. German Titov byl dřív v našem obranném pásmu než puk. Už jsme 
trochu alergičtí na McCrearyho. Možná, že ty zákroky až tak na vyloučení nejsou, ale 
podívejme se ostatně znovu. Tohle byla šance Martina Procházky a... No tak Alexej 
Jašin přiložil teploměr a Pavel Patera, který viděl, že už má k puku daleko, tak šel 
k zemi. Tak až tak zlé to nebylo, ale trošku, trošku mu Jašin pomohl. Jágr. Boris 
Mironov, Hamrlík, Jágr. Forčekuje Růžička, a úspěšně. Straka, Růžička, tam bude Jágr. 
Rusové jsou mimořádně tvrdí. Zelepukin. Němčinov. A zase soupeř. 
RZ: Reichel, Němčinov stačil napravit své zaváhání. Krivokrasov, Lang. Naši bojují 
skvěle. Ručinský! (zvýšil hlas) Ou! Ta rána prosvištěla nad Štalenkovem. Ještě tam je 
Lang, Lang! (křičí) Obrovská šance, kterou měl Robert Lang! Ještě naši, už ve středním 
pásmu. Ručinský, znovu mu tam najíždí Lang. Ale ruská obrana už je připravená, bude 
těžké ji překonat, ale těch pár vteřin zpátky to byla obrovská šance, kterou měl Robert 
Lang. Šlégr se znovu velice odvážně pouští dopředu. Pavel Bure odevzdává kotouč do 
útočné třetiny. Tam je Šlégr. Pavel Bure, pozor na tyhle jeho akce. Kamenskij! Skvěle 
Hašek a teď můžeme jít dopředu dva na jednoho! (křičí) Beránek a Jágr, ještě je tam 
Dopita. Beránek! Beránek! (řve) DEJ! Tyčkaa! Josef Beránek měl obrovskou šanci. 
V osmé minutě třetí třetiny se naši dostali do přečíslení, ale Štalenkov zachránil Rusy. 
Začalo tím, že Rusové se nechali strhnout hrou v útočném pásmu. Jágr sebral odražený 
kotouč, první pálil Beránek. A potom se Josef dostal úplně sám před Štalenkova. Tak 
možná to byla spíš skvělá reakce ruského brankáře. Bure tam zavařil. Ne! Tyčka, 
opravdu to tyč, která podruhé zachránila Rusy. Robert Reichel bez brusle, znovu došlo 
k té nehodě s nožem. Zakázané uvolnění. 
PV: To jsou neuvěřitelné okamžiky. Rusové teď propadli, ale hokejoví bohové byli při 
nich. Začíná devátá minuta třetí třetiny, 0:0. Svoboda. Góóól! Je to tam! Je to tam! Tak 
přece jen existuje spravedlnost. Petr Svoboda, jednatřicetiletý veterán, už 
dvaatřicetiletý, abych mu neubíral, takhle napřáhl. Byla to rána jak z kanónu. Tam ještě 
o nějakou hokejku či brusli dostal puk faleš a skončil v levém horním růžky 
Štalenkovovy branky. Štalenkov si sáhl na ten puk, ale už to nešlo. Petr Svoboda, který 
tady... A podívejte se, jak reagoval Dominik Hašek. Teď to bude hodně na něm, ale 
první slovo jsme řekli my, a to je velmi důležité. 1:0 v deváté minutě třetí třetiny ve 
finále tohohle turnaje turnajů. Růžička! Další šance! Oj, Straka nedal. Soupeř teď úplně 



123

přestal bruslit. Pozor na Bureho, stále Bure. Teď už Jágr. A tam bude Špaček, to je 
spolehlivost sama. Jágr, křižuje ho Gončar. Pavel Bure, pozor, jsou tu tři Rusové. Pavel 
Bure nesmí hrát. Straka, Šlégr, Juškevič. Začíná desátá minuta. 
RZ: Alexej Žitnik. Tady číhá Patera, startuje Lang. Žitnik, Juškevič. Pochopitelně, teď 
je soupeř otřesen. Postavení mimo hru, Patera nemohl hrát. Tak Petr Svoboda...to je 
jeho... Byl to rychlý pohled na ma, na střídačku, nebo přesněji řečeno na lavičku 
manželek. (smích) Oni tam opravdu sedí jako na hráčské lavici. Petr Svoboda, rodák 
z Mostu, který nikdy nereprezentoval, tady debutuje. Ano, je to paní Svobodová, 
Francouzka. Moravec blízko další gólové situaci! Svoboda, kotouč je na ruské lavici. .... 
za svým snem. Jeho otec Karel tu od začátku věřil ve zlato, po finále, přesněji řečeno po 
utkání s Finskem mával vlajkou a byl hrdý na svého syna, který ve dvaatřiceti letech 
debutoval. Hráči teď nemyslí na to, ale všichni si představujeme, co jsme kolem zápasu, 
reakci, která je doma. Deset minut zbývá do konce třetí třetiny. Pavel Bure, František 
Kučera dobře a ze vzduchu ještě Martin Procházka. Rusové jsou ve středním pásmu. 
Patera bude forčekovat a dělá to dobře! Štalenkov musel přikrýt puk a vhazovat se bude 
před ním. Dominik Hašek srovnával Stanleyův pohár a zimní olympijské hry a řekl 
zámořským novinářům jasně: Zimní olympijské hry jsou cennější. Tady je Alena 
Hašková, manželka, který prožívá s Dominikem všechny jeho velké úspěchy posledních 
let. Hašek řekl, že prvenství na zimních olympijských hrách vysoko v jeho měřítku, 
nebo jeho pohledu předčí Stanleyův pohár. Zimní olympijské hry jsou jednou za čtyři 
roky. Šmehlík, Štalenkov. (důraz) Teď předvedl zákrok, který dokládá, že dnes proti 
sobě máme skutečně velmi dobře připraveného brankáře. Pavel Bure, ruský kapitán, je 
trochu zaražen. Ptali se ho před utkáním, jestli četl Haškova Švejka. Říkal, že četl, ale 
Haška přečteného zatím nemá, tedy Dominika. Jágr, Růžička za brankou. U něj byl 
Kasparaitis a to není příjemné setkání. Rodilý Litevec patří k nejtvrdším hráčům turnaje. 
Začala dvanáctá minuta třetí třetiny, vedeme ve finále nad Ruskem 1:0. Na naší 
střídačce převládá soustředění na rozhodující minuty. 
PV: Martin Ručinský po Reichelově úspěšném buly, ale zase je kotouč mezi diváky. To 
je samozřejmě velmi cenný suvenýr, ale časomíra se posunula jen o pár vteřinek, o 
čtyři. Tak teď bychom ji chtěli tlačit očima. Ale Rusům trochu dochází šťáva. Šlégr, za 
pukem jde Kravčuk, ale také Ručinský. Pavel Bure, stále Pavel Bure, Šlégr u něho. 
Lang, už mu jede Reichel. Stále Robert Lang. Gončar ho trošku posunul. Dobře 
Ručinský, Reichelův útok dobře. Odešel střídat. Gončar, zakázané uvolnění. Sergej 
Fjodorov přijel na turnaj s velkou chutí. Hned v prvním zápase při prvním střídání dal 
gól a byl skutečně k neudržení. Manželky českých a ruských hráčů jsou velmi blízko. 
Kde bude více radosti? Hamrlík, tam je Žitnik. Kamenskij. Hašek Petrovi Svobodovi, 
Jágr musí hrát. Ale až teď před Titovem. Juškevič, Žitnik, Morozov, Kamenskij. Jágr, 
jede mu tam na druhé straně Kučera. Franta Kučera, ještě Jágr. A Žitnik si jel pro ten 
kotouč. 12:49 – čas odehraný ve třetí třetině. Vedeme nad Ruskem 1:0 ve finále Turnaje 
století. Jsme nahoře a musíme s velikou pozorností dohrát třetinu. 
RZ: Dominik Hašek se včera vyhýbal novinářům, šel na masáž. Nechtěl vůbec s nikým 
hovořit, soustředil se jen na dnešní boj. I kolem ledu působí jako opravdický 
profesionál. Hejduk spěchá, aby byl u mantinelu dřív než Kasparaitis. Nakonec Špaček, 
ještě Kovalenko. Špaček, už jsme ve středním pásmu, a dokonce můžeme jít dopředu. 
Hejduk, Špaček kulhá v naší obraně. Hejduk! Hezké Pardubice tam teď sehrál Milan 
Hejduk, ale my se díváme na střídačku na Jaroslava Špačka, který tam znovu utržil ránu 
do krku od Jašina. Podívejte se: nebezpečná hra vysokou holí se jmenuje takovýhle faul. 
Vladimír Jurzinov, souboj trenérů v tomto finále. Růžička na buly proti Žamnovovi, 
znovu na ledě zahajovací sestavy obou celků. Šmehlík, Šmehlík nepustil Žamnova. Ale 
je tu Kamenskij, Dimitrij Mironov, Kamenskij, Pavel Bure. Pavel Bure se rozjíždí, to 
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nevěští nic dobrého, ale srazil se s Žamnovem a Rusové jsou ve středním pásmu. Navíc 
Pavel Bure chybně přihrál, ale už se znovu kmit jeho bruslí. Obešel Jágra, obešel Langa, 
teď je proti němu Šlégr. Výborně v poslední chvíli zasáhl Lang. Kamenskij padá a Šlégr 
ho přikryl tak, aby se vhazovalo. Růžička si chladí další ránu v zápěstí. Říká se o 
Rusech, že hrají nečistě, někdy záludně. Není to moc vidět, nejsou to ty tvrdé střety 
s Kanaďany nebo Američany u mantinelu, jsou to spíš zákroky hokejkou. Dívejme se na 
dolní část obrazovky. Tam nebylo mnoho vidět v tom střetu Růžičky se soupeřem, ale 
Růžičku teď ruka bolí. Bill McCreary urychluje střídání Vladimíra Jurzinova. Jurzinov 
dokázal srovnat ruské krajánky, podléhající ve sborné omámení hvězd ve skutečný tým. 
Na rozdíl od svého bývalého nařízeného Viktora Tichonova k tomu ani nepotřeboval 
vojenské řády. Máme dnes proti sobě skutečně dobrého soupeře, ale naši od poloviny 
zápasu jsou lepší a zaslouženě vedou. Šest minut nás dělí od vítězství.
PV: Také Robert Lang hraje velký zápas, teď svým přehledem a chladnokrevností... 
Pozor na Fjodorova, ještě není po nebezpečí. Až teď. A zkusíme to s Reichelem. Titov 
posílá dopředu Kamenského. Tam je Jágr a může našlápnout, stále Jaromír Jágr. Dopita, 
Jágr zablokoval Žitnika. Kamenskij, Dopita tam dobře pracoval (zvýšil hlas). Dvojice 
Jágr, Dopita svými dlouhými pažemi teď otravovala ruskou rozehrávku. Beránek, a zase 
jsme Rusy udrželi v jejich obranném pásmu téměř minutu. Titov, u něho Šmehlík. Ještě 
tam vletěl Fjodorov a Patera musí spolu s Kovalenkem. Martin Procházka, Šlégr, ten má 
obrovskou stabilitu. Martin Procházka jde s Paterou, Martin Procházka. Patera! Trefil 
Borise Mironova. Ale ještě jsme v pásmu. Svoboda, Šmehlík, Jágr. Jaromír Jágr, Jágr! 
Růžička, Jágr. Růžička, Vladimír Růžička, Straka, Martin Straka ještě nechává kotouč. 
Hamrlík nezachytil, ale teď hrajeme dlouhé vteřiny v obranném pásmu soupeře, takže 
ten nemůže zkoušet nápor. Straka. Obránce Dimitrij Juškevič, zase se výborně vrátil 
Reichel. Ručinský tam jde za Ži...ehm...za Kasparaitisem. A Kasparaitis má problémy. 
Česi do toho! Reichel, Ručinský. To je Žitnik, ale už necelé tři minuty do konce. 
RZ: Žitnik předává Morozovovi, tomu sbírá kotouč Martin Ručinský. Znovu Žitnik a 
Juškevič. Čtvrtý ruský útok, který zachránil zápas proti Finům ve skupině v závěru, ale 
už střídá a uvolňuje místo formaci Alexeje Žamnova. Ručinský. Také naši odcházejí na 
střídačku, přichází Dopitova formace, teď už s Moravcem a Beránkem. Rusové se 
nemohou dostat přes střední pásmo a je tu David Moravec. Pozor na Fjodorova, který je 
teď na ledě společně s Pavlem Burem. Poprvé Vladimír Jurzinov mění sestavu. Rusové 
jsou v úzkých a do konce třetí třetiny zbývají dvě minuty. Pavel Bure pokrytý 
Šmehlíkem ve středním pásmu. Dimitrij Mironov, Žamnov. Výborně Beránek. Na ledě 
už je Růžička, Straka, přichází Jágr. Nebude to zakázané uvolnění, ale u kotouče bude 
Šlégr, Šmehlík. Puk je na novinářských místech. Do konce třetí třetiny zbývá minuta a 
dvacet osm vteřin. Vladimír Jurzinov si asi vezme oddechový čas. Viktor Tichonov, 
který jako poslední dokázal pro Rusko získat zlato. A tady je paní Jágrová. Myslím, že 
další příbuzní patří k Martinu Strakovi. Paní Jágrová, která dirigovala celou tribunu za 
sebou s vlaječkou celý zápas, je teď společně s námi napnutá v hale Big Hat. Jurzinov 
znovu předvádí své čmáranice, kterým rozumí jen on a jeho tým. Naši poradu vedl 
Slavomír Lener, Hlinka se obracel k hráčům, kteří půjdou do boje později. Atmosféra 
doma je vynikající. Věříme. Endens Kamerun, žena Valerije Bureho a také manželka 
Pavla Bureho jsou zklamané. Alena Hašková sleduje famózní výkon svého manžela 
v brance. Na vhazování Jašin a Růžička. Je tam Jágr, Hamrlík, Svoboda a Straka. 
Hamrlík. Teď už není kam ustupovat. Rusové nasadili Kamenského, Jašina a Pavla 
Bureho, už také kombinují sestavu. Hamrlík, ještě nejsme ve středním pásmu. Boris 
Mironov, kterého brání Straka. Pavel Bure, před brankou je Žamnov. Naštěstí Bill 
McCreary už nechává hru plynout. Jágr může jít dopředu, jdeme ve třech. Tady je 
Martin Straka! Stračeno! (křičí) Martin Straka už neměl síly, ale ještě Růžička. Padesát 
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vteřin do konce. Fjodorov, Jágr nemůže hrát, bylo by to postavení mimo hru. Jašin, 
Alexej Jašin. Haškův jistý zásah. A jéjéjeje! Naštěstí tam byla teč. Bill McCreary 
ukazuje, že ten vyhozený kotouč Dominikem Haškem někdo tečoval. A teď nám spadl 
obrovský puk ze srdce, aby se neopakovalo to Haškovo vyloučení. Ano, tam Dimitrij 
Mironov trošku přizvedl ten puk. A Hašek okamžitě ukazoval: Ne, ne, tam byl teč. A 
Bill McCreary tentokrát posoudil situaci naprosto přesně. Dvaatřicet vteřin. Štalenkov 
už je venku z branky, Reichel nabádá Rusy k tomu, aby šli hrát. Je tam společně 
s Ručinským, Langem. Jurzinov zdržuje střídání, už si vybral oddechový čas a naši 
nechtějí dát soupeři šanci k poradě. Ivan Hlinka si nebere time-out. Šlégr a Šmehlík. 
Výborně Robert Lang, ale bude to zakázané uvolnění a Štalenkov už definitivně odchází 
na ruskou střídačku. Rusové budou hrát v šesti bez brankáře, v poli bude vybraná šestka 
hráčů. Štalenkov, který odchytal famózní zápas, nedosáhl na jedinou střelu Petra 
Svobody, už svému družstvu nepomůže. Bill McCreary vrací Dopitu na naši lavici, už 
nepovoluje výměnu hráčů. Na buly se tedy postaví Reichel a Fjodorov, potom je tam 
Lang, je tam Ručinský, je tam Šlégr, je tam Šmehlík, a hlavně, hlavně je tam Hašek. 
Lang bez rozmyslu odpaluje. Ručinský inkasoval krosček do obličeje, ale vyhazujeme 
do středního pásma. Patnáct vteřin do konce a to je zakázané uvolnění Rusů! (zvýšil 
hlas) Třináct vteřin před koncem třetí třetiny Rusové nerozehráli a jsme opravdu blízko. 
Naše střídačka vyletěla zcela netypicky při icingu soupeře. Podívejte se, i Dominik už 
vycítil, že tohle je skutečně rozboření té zakleté brány olympijského zlata. Rusové jsou 
znovu nabádáni k tomu, aby šli hrát. Třináct vteřin před koncem třetí třetiny naše 
střídačka na nohou. Reichel, Lang, Ručinský, Šlégr a Šmehlík. Jirka Šlégr ještě 
upozorňován ze střídačky, deset vteřin. Výborně Lang a Ručinský. Otevíráme zlatou 
bránu olympijského turnaje, jsme olympijští vítězové! Přepište dějiny, Česká republika 
vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji!
PV: Do tohohle asi nemá smysl mluvit, ale dovolte přeci jen něco. Je to vítězství 
obrovské party, vítězství fantastického manšaftu, na které... na který nikdo nikdy 
nezapomene. RZ: Tady...PV: Jaromír Jágr starší. RZ: Jágrovic rodina je úplně na dně, 
stejně jako my všichni. To, co se nepodařilo generaci 40. let Zábrodského, Konopáska, 
Modrého, Trousílka, co proniklo slavným hráčům let šedesátých, stříbrnému pokolení 
Jiříka, Suchého a Golonky. To, co uniklo o čtyři minuty zlaté éře Holečka, Pospíšila, 
Hlinky, Nového a Martince a to, co těsně minulo mistry světa z roku 85 na předchozích 
Hrách Rusnáka, Růžičku, Hrdinu, Lálu a spoustu, spoustu dalších, teď dokázal český 
národní tým tady na Turnaji století, na turnaji, který vejde do hokejových dějin jako 
setkání nejlepších hokejistů světa na neutrální půdě.
PV: Hala je stále jakoby zaskočená tím vítězstvím. Dominik Hašek vychytal druhou 
nulu, bylo to ve finále a Rusové mu nedokázali dát gól. Ale upřímně řečeno od poloviny 
zápasu Haškovi spoluhráči velmi usnadnili úlohu, protože začali pracovat nesmírně 
dobře dopředu, v obraně zodpovědně. Ruské hvězdy najednou neměly prostor, najednou 
začaly šlapat vodu, začaly být unavené a ani nesportovní zákroky, často hokejkou proti 
obličeji, nepomáhaly. Dominik Hašek a Pavel Bure, vyhrál ten první. Český národní 
tým jde na střídačku děkovat svým trenérům, zatímco režie se věnuje žánrovým 
obrázkům, které ukazují stranu poražených. Ano, tady je Dominik Hašek, největší 
postava, ale celý tým, který tady byl, předvedl neuvěřitelný výkon. Petr Svoboda po 
čtyřiceti osmi minutách a osmi vteřinách hry rozhodl, asistoval Patera, znovu tam bylo 
důležité vítězství na buly stejně jako při tom gólu proti Kanadě. Znovu byl u toho Pavel 
Patera. A pak už se Rusové nezmohli na nějaký výraznější odpor, naopak dlouhé minuty 
jsme odehráli v jejich obranném pásmu a utkání jsme dohráli se vztyčenou hlavou, ne 
v obraně, ale v útoku. Oba: Podíváme se ještě jednou... RZ: Ano PV: ...na ten gól. Pavel 
Patera na vhazování proti Alexeji Jašinovi, Procházka na Petra Svobodu, mohutný 
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nápřah a zařvěte si ještě jednou! (zvýšil hlas) RZ: Svým způsobem se opakovalo 
semifinále s Kanadou. Také Patera vyhrál buly, tentokrát pálil Svoboda a znovu jsme 
byli v utkání lepší. Od poloviny zápasu jsme měli víc šancí a soupeře jsme nepustili do 
závěrečného náporu. Národní hrdina Dominik Hašek a ode dneška by spojení vítězný 
únor mělo být navždy (smích PV) přisouzeno tomuto historickému vítězství českého 
sportu, českého hokeje. PV: Ivan Hlinka, asi tam těch emocí je hodně, ale je to 
zasloužené. (smích) RZ: Nejsilnější svalem vítěze je jeho srdce. To jsme dnes prokázali 
obrovským bojem, obrovským zápasem a těžkou zkouškou prošel český národní tým. 
Dokázal porazit všechny světové soupeře i Rusy v odvetě, která přišla zrovna na finále. 
Dokázal vyřadit oba zámořské favority plné hvězd, dokázal se vypořádat se všemi 
nástrahami turnaje. Měl v brance famózního Dominika Haška, měl výborné vedení. Ivan 
Hlinka a Slavomír Lener vstupují tímto do světových dějin této hry. Alena Hašková už 
se šťastně usmívá. Dominik to dokázal. 
PV: Dlouho bude trvat, než doceníme tohle vítězství. Ale možná, že ne. Možná, že si 
všichni uvědomovali už dlouho, už vlastně od prosince, kdy zámoří nadiktovalo 
nominaci poloviny týmů, nebo celých týmů, zkrátka té části ze zámoří, z NHL. A právě 
český reprezentační celek to byl, který vyřadil na své cestě za zlatem postupně oba 
největší favority, tedy Američany a Kanaďany, a ve finále potom i ruské hvězdy. 
Schyluje se ke slavnostnímu vyhlášení výsledků hokejového turnaje na olympijským... 
na olympijských hrách v Naganu. 
RZ: Jenom pět zemí dokázalo v dějinách vyhrát hokejový turnaj na olympijských hrách. 
Kanada, Rusko, Spojené státy Americké, Velká Británie, kdysi dávno v roce 36, a na 
posledních Hrách Švédsko. Českému hokeji dosud tento klenot do pokladnice úspěchů 
chyběl, ale dnes tři...dvaadvacátého února 1998 v hale nazvané Velký klobouk 
v Naganu, v naganské prefektuře v Japonsku dokázali tento poslední triumf naší hry 
vybojovat. Je to naše třetí zlatá medaile ze zimních olympijských her, počítáme-li do 
naší bilance také příspěvek Československa, tedy především slovenského vynikajícího 
krasobruslaře Ondreje Nepely z té společné minulé historie a samozřejmě první 
olympijské zlato ze zimních her Jiřího Rašky, skokana, který je přítomen tady v Naganu 
a tipoval zatím velice správně. Neznám jeho tip na dnešní finále, ale určitě tipoval naše 
vítězství a je rád, že nezakřikl. Máme třetí zlato v dějinách zimních her. Rusové, kteří 
mají osm olympijských titulů, dnes stojí vpravo z pohledu kamer, tedy na místě 
poraženého týmu ve finále, ale stříbrná jim bude slušet také. 
PV: Pojďme si znovu zopakovat jména těch, kteří se zapíší do dějin. Dominik Hašek, 
Roman Čechmánek, Milan Hnilička, František Kučera, Libor Procházka, Jaroslav 
Špaček, Petr Svoboda, na kterého se teď díváme a který dal ten gól, ten zlatý gól, 
Richard Šmehlík, Roman Hamrlík, Jiří Šlégr, Pavel Patera, Jan Čaloun, Martin 
Procházka, Robert Reichel, David Moravec, Milan Hejduk... RZ: Promiň Petře, to byl 
otec, to byl tatínek Petra Svobody... PV: Ano, a pokračuji dál. Martin Ručinský, Martin 
Straka, Jiří Dopita, Josef Beránek, Jaromír Jágr, Vladimír Růžička a Robert Lang. Stihl 
jsem to do fanfár a teď už se budeme jenom radovat a jenom slavit! (zvýšil hlas) 
Prohlédněte si zlaté medaile. Přichází Juan Antonio Samaranch, předseda 
Mezinárodního olympijského výboru a pan Fasel, předseda mezinárodní hokejové 
federace, jak ho známe.... Ale, nebudeme to komentovat. Ale tváří se koženě. 
RZ: Za chvilku bude napravena poslední chyba světových dějin této hry. Hokej z malé 
země ve středu Evropy si zaslouží i tuhle poctu. Odlesk této medaile dopadá i na hráče, 
kteří se sem nedostali – Vladimír Vůjtek, Václav Prospal, dva zranění, kteří byli 
původně nominováni. Spoustu dalších, nechtěli bychom nikoho vynechat. Kapitána 
Vladimíra Růžička, který hrál poslední zápas za národní tým. Generace našich hokejistů 
čekali na tenhle pocit a pro nás pro všechny i pro desítky předchůdců, pro ty, kteří už 
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dnes třeba nejsou mezi námi a v roce 1908 dali dohromady český hokej. Dárek 
k devadesátinám této hry u nás, zlatá olympijská medaile. Až se hráči podívají na líc 
této nejcennější trofeje kariéry každého z nich, uvidí symbol Her: ze srdce a s láskou. 
Dokázali to a jen protokol předávání teď zabránil tomu, aby na ledě byli také Ivan 
Hlinka, Slavomír Lener, Vladimír Martinec, Karel Gut a celý tým: Stanislav Neveselý, 
vedoucí týmu, maséři Václav Šašek a Pavel Křížek a kustod Jaroslav Maule. Trojička, 
která jedním slovem tvořila pohodu týmu. Zeptejte se hráčů. Oceňme našeho soupeře, 
byl to velký finálový boj a poprvé jsme v něm na zimních olympijských hrách dokázali 
překonat východní velmoc, hokejisty Ruska. 
PV: Ano, Juan Antonio Samaranch teď předá spolu s dalšími diplomaty stříbrné medaile 
ruské reprezentaci. Když jsme před utkáním tady mluvili s kolegy novináři a dalšími 
zainteresovanými, říkali: Budete to mít hodně těžké, je to nesmírně silný tým. Tým, 
který je složen z vynikajících individualit, ale ty jsou schopné a ochotné pracovat pro 
mužstvo, ale i přesto se českému týmu podařilo tohoto soupeře překonat. A už jsme to 
několikrát řekli, říkáme to znovu, že to bylo vítězství zasloužené. Boris Mironov, 
stokilový obránce, Andrej Trefilov, druhý brankář, Valerij Kamenskij, ten už má zlatou 
medaili z Calgary ve své sbírce. Andrej Kovalenko byl na dvou mistrovstvích světa, 
German Titov, Alexej Morozov, s trojkou Dimitrij Juškevič, mistr světa z Dortmundu 
z třiadevadesátého, Alexej Žamnov a s patnáctkou obránce Dimitrij Mironov. Ten má 
zase zlato z Albertville. Číslo 19, Alexej Jašin, mistr světa z Dortmundu, ale v poslední 
době nemá nějak štěstí, Sergej Krivokrasov a po něm Sergej Němčinov, mistr světa 
z Bernu. Dimitrij Juškevič, pětapadesátku má Sergej Gončar, pětku potom Alexej 
Gusarov, ten už byl v Calgary a také na spoustě mistrovství světa, trojnásobný mistr 
světa. Sergej Fjodorov, stihnul ještě dvě mistrovství světa – 89 a 90, dvakrát zlatý a pak 
odešel do zámoří, obrovská hvězda. Igor Kravčuk, mistr světa z roku 1990. Ale to 
všechno bylo málo, všechny zkušenosti a um těchto hráčů nebyly nic platné a Rusové se 
museli sklonit.
RZ: Věděli jsme, že finále rozhodne maličkost, ale naši předvedli nasazení, tu 
neviditelnou věc nepostižitelnou čísly, která ale dokáže udělat obrovský rozdíl. Bylo to 
mužstvo bojovníků, bylo to mužstvo nadané Bohem a poskládané rukou prozíravých 
trenérů. Petr Svoboda se podle původního plánu nemá vrátit z týmem do republiky na 
společné oslavy, ale nevím nevím, jak tenhle plán dopadne. Tak tedy: český národní 
tým poletí speciálem v 11 hodin místního času z Nagana. Ale počkejme si až po té 
nejkrásnější hymně, která je tady na zimních olympijských hrách hrána v průběhu 
olympijského turnaje proti hokejovým zvyklostem jen jednou. Hráči se chytají kolem 
ramen, připomínají svůj rituál z penaltového rozstřelu z Kanadou. Jsou všichni 
pohromadě na ledě, jsou zlatí a jsou spolu. 
PV: Ano, to byly okamžiky, které skutečně nikdy nezapomeneme. A jestliže jsme před 
dvěma lety ve Vídni mysleli, že už nic silnějšího přijít nemůže, asi přišlo. Ale těžko se 
srovnává. Český hokej na konci devadesátých let dokázal světu, jaká je jeho úroveň, jak 
v té malé zemi se dokážou rodit světoví hokejisté, a navíc držet při sobě. Není takový 
trochu signál nám všem? 
RZ: Sledujeme průřez hokejovým Turnajem století od kvalifikačních skupin. Wayne 
Gretzky se nedočkal vytoužené medaile, Jaromír Jágr salutuje po gólu Američanům. 
Vladimír Jurzinov marně kleslí...kreslí takticky plán proti Haškovi. Dominik Hašek 
kryje poslední trestné střílení Brandona Shanahana. Teemu Selänne dosáhl na svou 
první velkou medaili a jeho otec v hledišti to prožíval společně s ním. Pavel Bure dal 
v semifinále pět gólů Finům. Češi se chytali korem ramen při samostatných nájezdech 
s Kanadou. Finové sebrali kanadským hvězdám bronz, Teemu Selänne už nemohl hrát 
pro zranění. A Češi odsoudili světovou velmoc, která osmkrát vyhrála olympijský turnaj 
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ke stříbrné medaili. Dominik Hašek vychytal zlato, je nenapodobitelný, je svůj, je 
osobitý. Jako by chtěl zapřísáhlý realista vyniknout kubistickým obrazem. Nedá se 
napodobit Dominik. Je to Picasso mezi brankáři.
PV: Ano, po tom průřezu se díváme na ledovou plochu, kde nejlepší tým zimních 
olympijských her v té báječné valné hromadě nastavuje tvář fotoreportérům z celého 
světa.
RZ: Ten jízdní řád českého týmu, tak tedy: Odlet bude osm hodin, v osm hodin zítra 
z Tokia. V Praze ho můžeme na starém ruzyňském letišti čekat tak po šestnácté hodině. 
František Černík řikal reálný odhad mezi sedmnáctou a osmnáctou hodinou. Mužstvo se 
odebere ihned k oslavě na Staroměstské náměstí a profesionálové už potom budou 
spěchat za svými klubovými povinnostmi do NHL. Dali se všichni dohromady, ať 
z Evropy, nebo z NHL. Všichni Češi z celého světa přišli pomoci a vybojovali 
nejcennější úspěch v dějinách našeho hokeje. 

Příloha č. 6: Přepis komentáře přímého přenosu zápasu Česko-Slovensko na 

olympijských hrách ve Vancouveru 2010 (text)

Česko – Slovensko
hráno 18.2. 2010 6:00 SEČ
studio – reportér Karel Diviš, host Martin Hosták
analýza a odborné postřehy ke hře Jaromíra Jágra a ke slabší slovenské obraně
živý telefonát s Robertem Zárubou k sestavě Slovenska, v níž chybí tři zranění hráči

RZ: Tady je Canada Hockey Place. Za dvě a půl minuty skončí naše dlouhé čekání na 
první zápas českého národního týmu na 21. zimních olympijských hrách.
DP: Dobrý den.
RZ: Díváme se na zahajovací sestavu českého mužstva v brance Vokoun, obrana 
Židlický a Kuba, v útoku Havlát, Plekanec, Eliáš. Jágr tedy nebude hrát v první formaci, 
a to je velké překvapení pro soupeře, protože to se stalo naposledy na MS 1994, kdy 
Jágr nehrál v elitní řadě. Nebo řekněme v první zahajovací formací. Je to sice drobnost, 
ale Vladimír Růžička plánuje Jágra trochu upozadit v sestavě. Nenechat na něm takový 
tlak, nedělat z něj takový obrovský terč pro soupeře, vzhledem k tomu, co Jágr ve 
světovém hokeji stále ještě znamená. Kapitáni Patrik Eliáš a Zdeno Chára se pozdravili 
s rozhodčími dnešního utkání. Těmi jsou Brent Rieber a Brad Watson, na čarách 
Sylvain Loiser a Shane Heyer.
Slováci oblékli modré dresy. Čechy dnes uvidíte ve zbrusu nových krásně vybarvených 
bílých dresech. Bílé dává tato generace přednost, pokud si může český tým vybrat. A 
dneska je náš národní tým domácí a mohl skutečně volit barvu dresů a volí právě bílé. 
V brance Tomáš Vokoun, poprvé od bronzového utkání v Turíně 2006, kde odstavil 
Rusy s Ovečkinem, Kovalčukem, Malkinem, se všemi hvězdami 4:0.
A velký souboj v hledišti, protože tohle je první zápas, kde se utkávají dva týmy z elitní 
světové společnosti. Tady těžko hádat favorita, navíc je to velké derby, takže nejen že je 
znovu vyprodáno v Canada Hockey Place, vynikající atmosféra, ale v hledišti to 
vře(důrazně). Je tu souboj fanoušků. České vlajky se prolínají se slovenskými a 
doufejme, že stejná vřava nastane brzo i na ledě, že to bude dobrý hokejový zážitek. 
V zahajovací sestavě Slováků Marián Hossa, Pavol Demitra a Marcel Hossa. Změna 
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poté, co ze sestavy vypadl zraněný Šatan. V obraně Meszároš a Chára.
0:11
Havlát s Eliášem bojují o puk. Plekanec se také vložit do rozehrávky Slováků. Plekanec 
může vypálit, ale Halák nemusel zasahovat v brance Slovenska. Gólman Montrealu 
Canadiens, Jaroslav Halák.
0:23
Marián Hossa. Nevím, jestli to není vůbec poprvé na velkém turnaji, kdy se bratři 
Hossové setkávají v jendné formaci hned od začátku zápasu. Teď spolu kombinují u 
mantinelu. Dobře zasáhl Plekanec, Meszároš vrací zpátky za bránu, ale ta přihrávka 
byla sražená. Kotouč vypadl ze hřiště.
DP: Hned v první střídání jsme Slováky trochu vystrašili. Tomáš Plekanec se tam dostal 
do dobré pozice. Sice ten kotouč byl sražen, ale každopádně dobré, že hned od začátku 
tlačíme na pilu a snažíme se dostat do tlaku.
RZ: Druhé formace Jágr, Červenka, Čajánek. Višňovský ve slovenské obraně. Prozor na 
tuhle situaci, ale výborně Vokoun (zvýšil hlas). Poprvé zasáhl, podruhé trefili Slováci 
Poláka. Ve slovenském útoku Pálffy, Stümpel, Gáborík
1:00
Polák, Tomáš Kaberle, Čajánek hledal Červenku na útočné modré čáře a puk je opět 
venku z kluziště. Další vhazování ve středním pásmu. Český tým je na začátku cesty, 
která má zlomit prokletí turnajů v severní Americe. V Kanadě nebo ve Spojených 
státech Češi, Čechoslováci nikdy nic nevyhráli – ani olympijské hry, ani Kanadský 
pohár a tohle je pátý olympijský pokus po letech 1960, 1980, 88 a 2002. Nikdy 
v Kanadě a Spojených státech neuhrál náš národní tým ani medaili. 
Na ledě jsou třetí formace. Sekera, Bartečko před Vokounem a to vypadalo na faul na 
Krejčího, který vede náš třetí útok. Na křídlech Fleischmann a Erat. Hra vysokou holí. 
DP: To byl jasný faul. Krejčí tam měl slovenskou hůl ve svém obličeji. Musel padnout 
na led. Tady to vidíme. RZ: No-o, jasně. DP: To byl jasný zásah. S 23 to byl Luboš 
Bartečko, kdo trefil našeho hráče do obličeje. To byly jasné dvě minuty za vysokou hůl. 
RZ: Ani jeden z hlavních nepostřehl tento zákrok. Hejda, Kubina, nahození za Haláka. 
Fleischmann, Hejda bude pálit a Halák má kotouč. Jaroslav Halák bude jasnou 
slovenskou jedničkou v turnaji, pokud se nic mimořádného nestane. A tady je jeden 
z nejméně nápadných členů našeho národního mužstva – Jan Hejda. Plní ale nesmírně 
důležitou roli. No, a čtvrtá pětka nastupuje kompletní, takže Zbyněk Michálek a Blaťák. 
Blaťák má kotouč. Vepředu Milan Michálek, Vašíček a Rolinek, který dnes slaví 30. 
narozeniny. Rolinek ale teď nedostal pěkný dárek od Cibáka. Jenže to byl faul na 
Rolinka Teď už se bude vylučovat – Martin Cibák 2 minuty.
DP: Jednoznačně za držení. Tomáš Rolinek si tam výborně v rohu pokryl kotouč. Dal si 
ho pod brusle, pracoval s ním v rohu. Cibák musel obejmout Rolinka. Podívejte se, jak 
on pracoval nohama. Tím dával rozhodčímu jasně najevo, že chce hrát. Cibák ho držel 
tak dlouho, až si vykoledoval dvě minuty.

Vladimír Růžička posílá do boje přesilovkovou pětku složenou ze čtyř útočníků a 
jediného obránce, Židlického. Pracovně říkám téhle formaci „Židle se čtyřma nohama“
DP: smích
Obránce Židlický na modré, ale teď vidím, že Vladimír Růžička upravil složení této 
řady a společně s Židlickým je na ledě Tomáš Kaberle. Ten měl původně být v druhé 
přesilovkové formaci s Jágrem. Aspoň tak včera  český tým trénoval. Plekanec, před 
brankou číhá Havlát. Plekanec volí Eliáše. Židlický, Eliáš. Židlický chce puk, dostává 
ho. Eliáš, Kaberle, Havlát, Eliáš. Trošku komplikovaně se kotouč dostává k Židlickému, 
Židlický. Kaberleho střelaa. Halák vyráží. Havlát. Eliáš – Chára k němu natahuje svou 
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dlouhou hůl. Ta přihrávka musí být dokonalá. Havlát, no a teď Chára uplatnil svou 
výhodu dosahu. Eliášova přihrávka před bránu. Židlický, Eliáš, stále Patrik Eliáš. Ještě 
Kaberle. Židlický Havlát. Eliáš tečoval těsně vedle. Plekanec. Handzuš, Bartečko, Chára 
a Mezsároš už jsou na ledě hodně dlouho. Kaberleho střela (zvýší hlas). Halák znovu 
připraven. Židlický, další Kaberleho pokus a znovu Halák vyráží. Plekanec, Havlát 
může střílet. Kaberle pálí potřetí a kotouč je... ještě před brankovou čarou. Červené 
světlo nesvítí a je tu strkanice na brankovišti, do které se zapojili Plekanec a Eliáš z naší 
strany. Meszároš a Handzuš se snažili odtlačit bílé dresy z modrého půlkruhu. 
opakovačka
Třikrát pálil Tomáš Kaberle, ta třetí rána byla nejnadějnější, ale Halák ji přece jen našel 
pod svými betony.
DP: Tak to bylo parádní přesilovkové představení naší první formace. Podívejte, kde 
zůstal ten kotouč. Halák RZ: WOW ho na poslední chvíli ještě on stačil bez asistence 
svých spoluhráčů přikrýt. Druhá přesilovková pětka, kterou vede Červenka. Na křídlech 
Jágr a Čajánek, Tomáš Kaberle hraje v obou přesilovkových formacích. Tak to je 
překvapení. Kaberle zůstal na ledě, doplnil ho Kubina v obraně. Původně trénoval v té 
první formaci Milan Michálek. Kubinova střela po Jágrově přihrávce. Jurčina vyhazuje 
a Slováci se už ubrání. Cibák opouští trestnou lavici. 
4:01
Vokounovi přeskakuje kotouč hůl. Demitra, Čajánek...potřebuje kotouč dostat do 
středního pásma. Ale Marián Hossa mu tuhle šanci bere. Jágr přispěchal Čajánkovi na 
pomoc. Jágr se obtáčí kolem Višňovského. Stále Jágr. Kubina čeká na přihrávku, střela 
sražená nad Halákovu bránu. Červenka. Čajánek. Předávka nakrátko, na modré čáře na 
chvilku volno pro Jana Hejdu. Jágr, proti němu Višňovský. Višňovský si dobře 
pamatuje na setkání s Jágrem z Vídně 2005. Tam ho Jágr velice nepříjemně 
obcházel...brilatní hokejovou technikou. Jágr teď minul přihrávku do brankoviště. 
Kubina trefil hůl Marcela Hossy. Puk má Červenka. Jágr chce puk. Dostává ho. Pálí a 
Halák vyráží. 
5:02
Jágr s Červenkou odcházejí střídat. Demitra útočí. Stále Demitra a Vokoun.
DP:Tak našim se povedlo i to druhé střídání po přesilové hře. Několik šancí si tam 
dokázali vytvořit Jaromír Jágr, hlavně s Romanem Červenkou tam byli hodně aktivní. 
Dostávali ty puky před branku a ty uvidíme Jágrovu střelu po přihrávce od Červenky. 
Co jí scházelo! Halák zatím kromě svého umění má i trochu štěstí. 
Střely na branku za prvních pět minut 6:1 pro český tým. I když samozřejmě se do 
tohoto skóre promítá přesilovka, kterou mělo naše mužstvo při vyloučení Cibáka. Na 
ledě teď mladý útok, nikoliv však s Romanem Červenkou, jak původně zamýšlel 
Vladimír Růžička. Místo Červenky Martin Erat. Krejčí. Snaží se přetlačit Stümpela, 
Chára – můžeme čekat, že slovenský kapitán bude na ledě dobře půl hodiny. Pozor na 
Pálffyho. Pálffy v šanci a výýýborrně Vokoun. (důraz na jměno) Obrovskou šanci dostal 
Pálffy po perfektním pasu Cháry. Tomáš Vokoun teď podržel český tým. Fleischmann, 
Erat. Nepřihrál Vašíčkovi a je tu Stümpel. Další střela na...Vokounovu bránu, Kopecký 
pálil. Židlický, nabízí se Erat. Erat v šanci. Minul. Tak to je hokej, který musí diváky 
v Kanadě bavit.
6:30
Milan Michálek se vrací za pukem. Rolinek propustil puk do středního pásma. Štrbák, 
Štrbákova střela. Vokoun vyráží a kotouč se dotkl ochranné sítě.
přerušená hra
Žigmund Pálffy, který se vrací po čtyřech letech, přesněji po pěti, do národního 
mužstva, měl obrovskou šanci po Chárově perfektním pasu.
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DP: Podívejte se ale, jak si poradil s tím zpracováním. To vůbec není jednoduché 
zpracovat takhle dlouhou a prudkou přihrávku. Navíc tísněn, on si s tím dokázal poradit. 
Eště chtěl udělat blekhendový blafák, ale Tomáš Vokoun byl na místě. Každopádně 
sledujeme skvělé utkání nahoru dolů. Šance střídá naše s tou slovenskou. Přesně, jak si 
říkal – to se musí líbit všem.
Oba vlajkonoši výprav měli šance. Žigmund Pálffy při slavnostním zahájení XXI. ZOH 
nesl slovenskou vlajku, Jaromír Jágr mával s tou českou. Ale do cesty se postavili 
brankáři – Tomáš Vokoun...a na druhé straně Jaroslav Halák. Vokoun vstupuje do 
turnaje jako procentuálně nejlepší brakář NHL s největším počtem vychytaných nul, ale 
zároveň várovná statistika – jeho Florida prohrála šest z posledních sedmi zápasů. 
Naštěstí Tomáš se s těmihle fakty naučil žít, naučil se myslet dopředu a hodně 
zapracoval v posledních deseti letech ve své kariéře. Na určité psychické vyrovnanosti, 
na schopnosti přenést se přes drobné neúspěchy a dívat se dopředu.
Hra
Handzuš, Bartečko. Vokoun odolal. Na ledě je první útok – Havlát, Plekanec, Eliáš. 
V obraně Polák a Kaberle. Tomáš Kabrle přihrává Plekancovi. Nebude to zak... . Bude 
to zakázané uvolnění. Čároví se nakonec dohodli.
DP: On to byl zřejmě Tomáš Plekanec, který ztečoval před červenou čárou ten kotouč.
RZ: Tady je Zdeno Chára. Matka Slovenka, vynikající volejbalistka. Otec Čech, 
zápasník. Mohl klidně být kapitán českého týmu. Škoda ho.
DP: Smích.
7:00
Handzuš, Zedník, Vokoun a udržel kotouč před červenou čárou. (důrazně) Slováci 
začínají tlačit, začali teď ehm hodně... útočit přímočaře na bránu. Teď Zedník 
vystartoval zpoza brány a Vokoun měl plné ruce práce.
DP: Tam byl problém, že Roman Polák prohrál ten svůj souboj v rohu. Tomáš Kaberle 
ho musel jít zastoupit a potom se tam uvolnilo toto místo pro Richarda Zedníka, který 
mohl sám vyjet před bránu.
RZ: Kuba, Jágr. Atakuje ho Sekera. Marián Hossa a další Vokounův zákrok. Na střely 
už je vyrovnáno. Červenka, Marcel Hossa ze vzduchu. Jágr může hrát. Jágrova střela 
mimo. Marcel Hossa narazil do Čajánka. Židlický, Kuba, zpátky Židlickému, Jágr, 
Čájenek. Cik cak kombinace. Čajánek ještě hledá Jágra, ale přihrávka se otřela o brusli 
slovenského obránce. Nahození na Halákovu branku od Kuby. Jágr ještě drží útočné 
pásmo, ale bude to mít těžké. Přesto se Jágr dokázal udržet s kotoučem na hokejce. 
Marcel Hossa a Sekera vystartovali proti Jágrovi. Jágr stále drží puk. Jágrova střela. 
(křičí)  Ještě Červenka. A Halák teď se štěstím odrazil kotouč do ochranné sítě.
DP: Tak to je úžasné, co tam teď předvedl Jaromír Jágr. Dokázal udržet dva Slováky na 
modré čáře, potom se dostal ještě do šance. Další odražený kotouč Roman Červenka 
pálil nad slovenskou branku. Opravdu strhující hokej – chvíli šance na slovenské straně, 
chvíli na naší. Diváci to cítí a hala bouří.
RZ: Poté, co na chvilku jako by spadl řemen naší ofenzívě, už zase nahozený motor a 
český tým se opět přihrávkami usazuje v útočném pásmu. Erat teď ale ztratil a Pálffy 
vyráží na druhou stranu. Předávka Gáboríkovi. Ofsajd – Pálffy přejel příliš rychle do 
útočného pásma.
Přerušení
Marián Gáborík se zranil na tréninku New York Rangers. Zranil ho vlastní brankář 
Henrik Lundquist. Jednadvacet stehů nad kolenem muselo spravit tržnou ránu a Ján Filc 
se velmi obával, jak to dopadne, ale Gáborík je připraven dnes hrát. Jen se změnilo jeho 
postavení. Měl hrát s Hossou a Demitrou, nakonec nastupuje s Pálffym a Stümpelem.
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Višňovský. Tohle umí Višňovský velmi dobře. Vokoun si teď nerozuměl s Hejdou, ale 
Hejda dokázal kotouč vybojovat a už hledá přihrávkou spoluhráče. Kubina, Havlát 
nemůže do útočného pásma. Tam zůstal Eliáš. Hejda, Plekanec. Havlát, Havlát, Eliáš. 
Ta rána mu nesedla. Plekanec, Eliáš, Havlát. Blaťák, Blaťákovo nahození. Góóóól! 
Patrik Eliáš. Čas 9:02.
DP: Tak po spoustě šancí dáváme více méně náhodný gól. Blaťák sice výborně 
nahazoval směr brána. Ale Patrik Eliáš ani neví, jak dal ten gól. Já si myslím, že ten 
kotouč ho trefil někam do kalhot, někam do výzbroje.
No, možná že držadlem. DP: Z tohohle... RZ: Možná, že držadlem hole Davide. DP: 
Z tohohle pohledu sklepl ten kotouč. RZ: Je to tak. DP: Do rukavice, spíš do rukavice, 
ale každopádně to bylo úmyslné. RZ: Takhle vstupuje do týmu a do turnaje kapitán. 
Patrik Eliáš. Jako by dostal to céčko za vítězství v anketě o Zlatou hokejku jako nejlepší 
hráč minulé sezóny. Zcela po právu a teď se ukázal, že se i na ledě umí postavit na 
správnou stranu, na správné místo, ve správný okamžik. 
Rolinek, Rolinek objel bránu a jeho přihrávka prošla. Bohužel ale i pod hokejkou 
Milana Michálka. Útočí Zedník, předávka Bartečkovi, jeho střela mimo. Pozor Vokoun 
ale dává dobře. Soustředí se na odražené kotouče. No, a Patrik Eliáš. Havlát a Blaťák si 
připisují asistence.
DP: Tak se podívejme ještě jednou, jestli budeme moudřejší, čím to nakonec bylo. 
Z tohoto pohledu to neodhalíme. Ale důležité je, že puk propadl do slovenské branky.
Nerad bych nějak nadnášel tu situaci, ale nezdálo se mi, že by ten odraz byl zas tak 
náhodný. Patrik Eliáš v poslední chvíli zpozoroval Blaťákovo nahození a snažil se ho 
nějak usměrnit do brány.
9:30
Milan Michálek, za ním startuje Rolinek. Blaťák se hlásí o střídání. Milan Michálek 
v souboji s Chárou padá. Vašíček přichází na pomoc do rohu. Znovu Milan Michálek. 
Vašíček zablokoval Cháru a odebral mu puk. Michálek, Rolinek, Michálek, Vašíček. 
Michálek (křičí). Milan Michálek dostal od Vašíčka přihrávku do šance. Výborně 
Tomáš Kaberle zastoupil modrou čáru, ale teď už Slováci mají klid na to, aby se 
vymanili ze sevření bílých dresů. Zdeno Chára, Cibák nezpracoval. Polák, Jágr, Tomáš 
Kaberle. Jeho nahození zlomilo Cibákovu hůl. Český tým bude bránit se dvěma 
středními útočníky vzadu. Takže teď Čajánek čeká u modré čáry a bruslí vzad, zatímco 
Jágr je jako jediný za modrou. Slováci rozehrávají na Sekyru. Sekera nahodil za 
Vokounovu bránu, tam vše pod kontrolou. Kubina, Jágr. Hledal Červenku, ale nešlo to 
tak dobře, jako včera na tréninku, kde oba předvedli vynikající prostrkávačku při 
nácviku přesilových her. To byla lahůdka! 
11:00
Marián Hossa neprošel. Krejčí, ale pozor na tuhle chybu. Marcel Hossa, Vokoun vyráží. 
Erat, oklamal teď Mariána Hossu, může postupovat dopředu. Krejčí, Fleischmann čeká 
na přihrávku. Nakonec ji dostává. Znovu Krejčí, na modré čáře čeká Kuba, ale to by 
byla příliš riskantní příhra. Příliš dlouhé na Fleischmanna. Krejčí minul Višňovského. A 
teď se puk odrazil zvláštně od hrany tvrzeného skla. Naštěstí zpětná přihrávka Mariána 
Hossy nenašla Pavola Demitru. Meszároš, Mezsároš bude pálit, ale Kuba mu překazil 
ránu. Kotouč v ochranné síti.
Přerušení
Teď se ještě jednou podíváme na tu chybu za naší bránou, které málem využil Marcel 
Hossa, mladší a méně slavný z obou bratří. 
DP: To už je konec celé akce. Tomáš Vokoun tam měl dobře opřený svůj beton o levou 
tyč. Tam by těžko bylo místo, aby se dostal kotouč za jeho záda.
Marcel Hossa hraje KHL za Dimano Riga.
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12:00
Zbyněk Michálek, Blaťák. Trenéři zdá se, posunuli obranné páry. Zbyněk Michálek a 
Blaťák teď podruhé za naší obrannou řadou. Vokoun kryje nečekanou Hadzušovu ránu. 
Meszároš, Zedník. Zedník si umí pokrýt kotouč. Ale teď mu puk trochu utekl, Havlát. 
Handzuš, stále Handzuš. Střelu z otočky kryje Vokoun.
Přerušení
český tým je složený, a to je rarita národního mužstva, z dvaceti klubů. To je 
neuvěřitelné, Davide. Pouze Atlanta, Minnesota a Ottawa dodaly po dvou hráčích, ale 
jinak dvacet klubových příslušností.
DP: Máme to rozeseté, ale na druhou stranu máme takovou kvalitu, že hráči se dokáží 
sžít s tím, co chtějí hrát během pár tréninků. A já si mysím, že zatím to předváděj v té 
první třetině. Ta pohoda, kterou měli na trénincích, si přenesli i do té první části. A je 
vidět, jak je ten hokej baví, s jakou chutí hrají. Ale na druhou stranu to musíme říct i o 
Slovácích.
Přesně tak, oba týmy se hodně těšily na start. Já jsem viděl včera trénink českého 
mužstva, na kterém seděli jako špióni slovenští trenéři Lubomír Pokovič a František 
Hossa. Ten trénink měl švih, měl tempo, přesilovky docela se dařily převedším útoku 
Havlát, Plekanec, Eliáš. A Tomáš Vokoun se i na tréninku představil ve skvělé formě. 
Tým byl rozdělen na dvě barvy, na bílou a červenou. A všech deset bílých hráčů 
najíždělo postupně proti Vokounovi. Víš, kolik dopadly tre..ehm samostatné nájezdy? 
Z patnácti, kolik jich Vokoun pustil?
DP: Dva.
Dva, přesně. Dva, třináct chytil. DP: Ale to je normální číslo pro skvělého gólmana. 
(pobaveně) 
Čajánek je vykázán z kruhu pro vhazování, a tak místo k Stümpelovi se postaví 
Červenka. Ale to je v pořádku, Červenka umí vyhrát buly. A teď to také prokázal, 
Polák, Kaberle, Čajánek. Ale slovenská řada velice nepříjemně napadá, Stümpel. Nedal 
jinou možnost Kaberlemu než vyhodit kotouč. Sekera, Pálffy jde za tím nahozeným 
pukem. Stümpel, Pálffy. Puk se odráží a pozor! Naštěstí, naštěstí Gáborík minul.
DP: Stejně by gól neplatil, protože bylo pískáno. Rozhodčí se upískl uhm a odpískal.
Ale ona je otázka, kdo půjde na trestnou lavici. Gáborík (současně). Tak se na to 
podíváme. On asi zezadu takhle krosčekoval Poláka. DP: Aháá. RZ: Teď je to jasné. 
DP: Tady došlo k tomu uvolnění Gáboríka, ale jinak by tam Roman Polák určitě byl a 
určitě by k němu ten kotouč nepustil. Já jsem měl strach, že půjde Tomáš Kabrle za to 
hákování, který tam...RZ: které tam bylo. DP: které tam bylo a které nakonec nebylo 
potrestáno. 
Havlát, Plekanec, Eliáš, Kabrle a Židlický. Zajímavostí této přesilovkové pětice je to, že 
čtyři hráči působili v minulosti na Kladně. Ale Vokoun, mimochodem taky startoval 
svou kariéru na kladenském zimním stadionu, musí být ve střehu proti dvojici Handzuš, 
Bartečko, která už něco odbránila na velkých světových turnajích v oslabení. Židlický, 
Plekanec, Židlický. Tomáš Kaberle je volný, dostává přihrávku, vrací Židlickému. 
Přecházíme na systém jediného obránce, ostřelovače na modré čáře. Ale Tomáš Kaberle 
se zase vrací na modrou. Plekanec, Havlát, Eliáš (křičŽidlickému. Přecházíme na 
systém jediného obránce, ostřelovače na modré čáře. Ale Tomáš Kaberle se zase vrací 
na modrou. Plekanec, Havlát, Eliáš (křičí) OU! To je škoda. Židlický, Eliáš, chtěl 
překvapit Haláka, ale trefil pouze Bartečka. Slováci vyhazují a Tomáš Kaberle jde 
střídat. Na led skáče trojice Čajánek, Červenka, Jágr. Zůstává Židlický a naskakuje 
Blaťák a k němu Kubina. Blaťák má puk, Jágr. Blaťák se uplatnil v přesilovkách při 
Euro Hockey Tour. Jágr, stále Jágr. Kubina, Jágr. Tvrdě naražený Sekerou a Blaťák to 
nestihne na modré čáře. Čajánek, Jágr. Čajánek  Červenka to má daleko, ale alespoň 
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vyrušil Radivojeviče. Ten vrací puk zpátky do rohu, odkud hráči před chvilkou vyjeli. 
Tam je první Jágr, ale Sekera je hodně důrazný a bere mu kotouč. Jurčina může vyhodit 
a daří se mu to. Poslední sekundy přesilovky českého týmu. Kubina.
15:00
Fleischmann, Erat, Krejčí najíždí před bránu. Fleischmanna vyrušil Višňovský, Slováci 
jsou v plném počtu. Kuba, Krejčí v souboji s Chárou. Chára uplatnil fyzické přednosti, 
padá a Krejčí má hůl mezi jeho bruslemi. To měl být trest pro českého útočníka. Erat 
teď nemohl hrát, byl v osfajdu. Chára. Demitra, znovu Pavol Demitra. Marcel Hossa, 
bratři Hossové jsou nejnebezpečnější zatím, pokud vynecháme ten únik Žigmunda 
Pálffyho. Dva na dva na druhé straně. Vašíček a situaci dojíždí ještě Rolinek jako třetí 
hráč. Vašíček ale nahazuje kotouč do rohu. Demitra, tvrdě atakovaný Polákem. (důraz) 
Tohle umí Roman Polák velice dobře, taky to s oblibou dělává v NHL. Jurčina, 
přihrávku na Demitru tlumí Vokoun. Polák, posílá puk na Havláta. Havlátovi proti 
Halákovi. Najíždí Eliáš, dostává přihrávku a Halák připraven. Výborná kombinace mezi 
Havlátem a Eliášem. Gáborík, je pod kontrolou Tomáše Kaberleho. Teď bylo znát, že 
Marián Gáborík se necítí úplně jistý u mantinelu. Čtyři na dva. Tomáš Kaberle,
Plekanec najíždí. Kaberle pálí. Škoda, Plekanec minul dorážku. Havlát. Puk je stále ve 
hře a má ho Stümpel. Pálffy se znovu snaží ukrýt za obranou, ale tentokrát byl 
pohlídaný. Stümpel, Chára. Chára se vydává na zteč. Pálffy, Chára, Pálffy. Čajánek, 
Stümpel. Ou, Židlický půjde ven.
17:15
První trest pro českého hráče – Marek Židlický. Dvě minuty za vražení hrazení. 
DP: Tady vidíme, za který zákrok. Marek Židlický měl hůl v obou rukách a zabral, 
zatlačil do Stümpela. Ten padl po hlavě na mantinel, jednoznačně dvě minuty. Špatné 
je, že je to dvě a 45 sekund před koncem této třetiny. A že to budou určitě nepříjemné 
chvilky. Navíc Jarda Jágr v tom předchozím střídání utrpěl nějakou ránu, už nějakou 
dobu si tam chladí svou levou ruku.
Oslabení rozehrává dvojice Krejčí, Fleischmann. V obraně Hejda a Polák – dva ranaři, 
kteří umějí dobře vyčistit prostor před bránou. Hejda teď ale na hranici pravidel zastavil 
Handzuše. Marcel Hossa střídá a naskakuje Marián Gáborík. Demitra, teď mají Slováci 
na ledě velmi silnou pětku. Ale Rolinek, který naskočil s Milan Michálkem, odehrál 
výborně teď tu past ve středním pásmu. Do boje naskakují Plekanec, Eliáš v obraně 
Kuba a Zbyněk Michálek. Stümpel se vrací na led s Pálffym a Gáboríkem. Zbyněk 
Michálek, ještě před ním ale zasáhl kotouč Pálffy. Takže hrají Slováci. Gáborík, Štrbák, 
Višňovský. Eliáš volí rychlý přístup, Vladimír Růžička to tak má rád a těžíme z toho. 
Zbyněk Michálek v pohodě vyhazuje a Slováci se nemohou usadit v našem obranném 
pásmu. Český tým už počtvrté během tohoto oslabení střídá. Zedník, ten má pro strach 
uděláno. Přestože ve své kariéře utrpěl dost těžké zranění, které ohrozilo jeho život, 
neustále je připraven podstupovat drsné souboje s obranami soupeřů. Gáborík, předávka 
na Višňovského. Proti němu startuje Blaťák, za bránou je Zedník. Uplně volný 
Višňovský na modré, ještě Višňovského rána. Vokoun vyráží. Zedník, Handzuš. Teď 
Slováci tlačí, teď mají kotouč na holích, ale výborně zapracoval Kubina. Erat vyhazuje 
a už je to dobré. Český tým je kompletní, židlický opustil trestnou lavici. Jurčina, 
Marián Hossa, Krejčí ho přibrzdil a o zbytek se postaral Polák. Výborná práce ve 
středním pásmu. Sekera, Marcel Hossa, ale to by mělo být zakázané uvolnění. Nic víc.
19:45
Necelých patnáct sekund do první sirény. Jaromír Jágr se opravdu trošku zranil. Tady se 
podíváme na jeho souboj se Sekyrou. DP: tohle už je druhý souboj, on se ale zranil spíše 
v tom prvním, kdy byl dohraný. Todle je ten moment. RZ: Tady už si tu ruku chrání. 
DP: Ne, tady už si dával pozor. Ta první velká rána, která tam přišla. Od té doby se 
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Jarda Jágr necítil dobře. 
Michálek, Kaberle, Židlického střela mimo. (zvýšil hlas) Krejčí, Milan Michálek. 
Přihrávka rukou a vhazovat se bude ještě jednou před Halákovou bránou.
Poprvé od Sarajeva 1984 máme na olympijských hrách levé křídlo jako kapitána a tím 
posledním levým křídlem s céčkem na hrudi byl František Černík, současný manažer 
české reprezentace. Zajímavá souvislost dvou generací a dvou vynikajících hráčů na 
tomto postu – Patrika Eliáše a Františka Černíka.
20:00
První třetina končí. Tomáš Vokoun a Jaroslav Halák rozehráli velký brankářský duel, ve 
kterém měl Halák smůlu při Eliášově teči Blaťákovy střely od modré čáry. To je jediný 
rozdíl mezi oběma soupeři. A snad možná o jednu, dvě šance víc v obranném pásmu 
Slovenska. Česko vede po dvaceti minutách nad Slovenskem v Canada Hockey Place 
1:0.

pauza

Do arény právě vstoupil slovenský tým a čekali jsme na to, jestli na konci řady podle 
tradice bude v té české chodbičce Jaromír Jágr. Byl tam, vše v pořádku. Jágr si teď 
udělal jeden kontrolní oblouček na hřišti a vypadá to,že bude připraven pokračovat 
v zápase. Přestože bylo zřejmě, že v prnví třetině utrpěl bolestivou ránu do ruky, 
pravděpodobně do ruky. Jágr je připraven na druhou třetinu, stejně jako další borci. 
20:01
Zahajujeme s útokem Havlát, Plekanec, Eliáš. V obraně Židlický a Kuba. Slováci mají 
na ledě Pavla Demitru s bratry Hossovými, v obraně Chára a Mezsároš. Marián Hossa. 
Slováci hned začínají náporem a Vokoun si pohlídal svou pravou tyč.
Přerušení
Ján Filc udělal docela zajímavý tah při nominaci, kterou mezinárodní federace 
předepisovala měsíc a půl před začátkem Her. Nechal si otevřená vrátka. Dvanáct jmen 
kromě požadované třiadvacítky nechal v záloze, ale nakonec ta podoba týmu se téměř 
přesně shoduje s tím, co Ján Filc vyhlásil ve stanoveném datu.
Chára, Demitra. Demitra má volno na levé straně, Vokoun vyráží. Ještě tam je Marián 
Hossa, dobře to dopadlo. Gáborík, Slováci jako by rychleji vystartovali ze šatny. A teď 
jsme měli štěstí, protože od Židlickýho...od Židlického brusle se kotouč odrazil těsně 
nad Vokounovu bránu. Marián Hossa, Gáborík a je vyrovnáno. Marián Gáborík 
vyrovnává na 1:1 po 47 sekundách druhé třetiny.
DP: To je škoda, ale koledovali jsme si o to celé to první střídání bylo hodně pasivní. 
Naši nechali Slováky dlouho hrát s kotoučem, až se z toho rekrutovala tadle přihrávka 
do ideální pozice Gáboríkovi. Přesně, jak si říkal. Jednou jsme tam měli velké štěstí, 
kdy Židlický vyrazil ten puk nad naší bránu, tady Gáborík se prosadil mezi dvěma hráči. 
Krrrásně našel místo nad levým ramenem Tomáše Vokouka, Vokouna.
RZ: Tak Gáborík je aspoň co se střelby týče naprosto v pořádku, vystřídal trochu 
rychleji Marcela Hossu a jeho spolupráce s Mariánem Hossou teď přišla Slovákům 
vhod. Je vyrovnáno 1:1. Jágr, Červenka a Čajánek jsou na ledě. Po té naprosto 
vyrovnané první třetině...se vyrovnává i skóre. Na střely v prvních dvaceti minutách 
10:10. Štrbák, Stümpel, Pálffy. Brání ho Polák, Pálffy zatím drží kotouč. Stümpel a 
další Gáboríkova střela. Červenka, Kaberle, Jágr. Kotouč mu odskakuje a Jágr okamžitě 
střídá. Višňovský. Handzuš, Tomáš Kaberle, Krejčí. Stále David Krejčí, proskočil mezi 
mantinelem a Sekerou. A má puk, před bránou byl volný Fleischmann, ale přihrávka na 
něj byla sražena.
2:00
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Znovu Krejčí. Erat, trefil Sekeru. Fleischmann, náš třetí útok teď vyrovnal hru a tlačí se 
před slovenskou bránu. Krejčí se natahoval po kotouči, který namířil na bránu Jan 
Hejda. Handzuš, Zedník. Hejda mu nenechal klid na zpracování. Vašíček, Kubina, 
Rolinek, Milan Michálek. Vašíček jde před bránu, ale Milan Michálek netrefil. Zedník, 
Rolinek ho tlačí na mantinel a Zedník odehrál kotouč jen na zakázané uvolnění, takže 
Slováci nemohou střídat. 
DP: Velice dobré střídání odehrála naše mladá lajna Krejčí, Fleischmann, RZ: Erat, DP: 
Erat. Konečně přerušili ten slovenský tlak. RZ: Tak to byla milimetrová přesnost, 
s jakou Gáborík trefil nad Vokounovu rameno a pod horní tyčku. Moc místa tam neměl.
Vašíček na buly v útočném pásmu. Milan Michálek, jeho bratr Zbyněk. Vašíček se otáčí 
zapomenutý za slovenskou bránou. Radivojevič, Zedník. S tímhle Vokoun nemá 
problémy.  Rolinek. Bude se vylučovat. Blaťák dvě minuty za nedovolené bránění. Faul 
na Kopeckého a Slováci budou hrát druhou přesilovku v dnešním zápase.
DP: Tady uvidíme ten zákrok. Miroslav Blaťák tam chtěl pomoct Tomáši Rolinkovi. 
Zdržel Kopeckého, to je nedovolené bránění, protože to je samozřejmě bez kotouče.
Gáborík, Handzuš, Marián Hossa, Chára a Demitra. Čtyři útočníci, jediný bek. Český 
tým se brání s Polákem, Hejdou, Plekancem a Eliášem, Předchozí oslabení zahrál český 
tým výtečně. Plekanec a Eliáš se hned hlásí o střídání, naskakují Erat a Čajánek. 
Demitra, stále Pavol Demitra. Prošel velmi snadno, kotouč teď plachtí k Chárovi. 
Vysoký slovenský bek rozehrává na Mariána Hossu. Demitra, Gáborík, Hadzuš se 
přesouvá před Vokouna, aby mu clonil výhled. Gáborík, lehká teč Mariána Hossy. A 
teď Gáborík a Vokoun(důrazně). Důležitý zákrok Tomáše Vokouna, protože Marián 
Gáborík začíná získavat sebevědomí i na této mezinárodní scéně.
DP: Krásná přirhávka od Demitry, ale zůstal tam velký prostor. To místo tam vůbec 
nikdo  nehlídal. Tomáš Vokoun si však pohlídal směr přihrávky, vyjel si proti ní a 
lapačkou zlikvidoval.
Kuba, Zbyněk Michálek, Krejčí a Fleischmann teď brání. Višňovský, Pálffy, výborně 
Zbyněk Michálek pomohl Vokounovi. Stümpel, Višňovský, Vokoun vyráží. A 
Fleischmann se ujímá kotouče a útočí společně s Krejčím. Jenomže si dal kotouč příliš 
daleko před sebe. Rychlé střídání, ale pozor. Slováci jsou bleskově na modré. Dobře 
zasáhl Kuba a ještě jednou. Bratři Michákové se postarají o zbytek. Milan může vyvést 
puk. Rolinek spěchá do rohu, Halák rozehrává na Štrbáka. Radivojevič, Vokoun ve 
střehu, výborně pracují Hejda a Milan Michálek. Kotouč má ale na modré čáře 
Meszároš. Radivojevič, Chára, ten prakticky nestřídá a jeho rrána teď byla hodně 
nebezpečná. Blaťák opouští trestnou lavici, českým tým přečkal i druhou přesilovku 
Slováků v dnešním zápase. Hejda, Havlát může hrát. Eliáš, jeho bekhend a Halák 
dokázal betonem vytlačit tu střelu mimo. Chára, tohle nebude pro Eliáše problém. 
Havlát, snažil se obhodit si Mezsároše. Na pomoc mu přichází Eliáš, ale kotouč míří na 
druhou stranu útočného pásma. Tam kraluje Chára, ten trefuje Plekancovy brusle. Přesto 
Slováci už jsou ve středním pásmu. Marcel Hossa, Demitra, Demitra pálí a Vokoun je 
připraven. Znovu Marcel Hossa, zadovka naštěstí netrefila hokejku Mariána Hossy. 
Další Vokounův zákrok. Eliáš a...Havlát se snažil upláchnout slovenské obraně. Eliáš ho 
viděl, ale přihrávka neprošla. Čajánek, Tomáš Kaberle. Čajánek, má rychlost na levé 
straně a Marián Hossa ho fauluje (nadšeně). Český tým bude hrát přesilovku.
6:15
Škoda, že rozhodčí upřeli Červenkovi výhodu, protože jsme měli kotouč pod kontrolou. 
Marián Hossa, dvě minuty za hákování.
DP: Tady vidíme ještě jednou, jak Petr Čájenek vy..využil toho, že byl v nášlapu, že 
dostal dobrou přihrávku. Marián Hossa se natahoval, nestačil bruslit, fauloval a my 
budeme mít výhodu dvou minut pět proti čtyřem. Tady je Martin Havlát, který si před 
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malou chvilkou klepal o přihrávku od Patrika Eliáše. Patrik ho dobře viděl, zkusil 
propasírovat ten dlouhý kotouč. Bohužel Zdeno Chára byl proti a zachytil tu přihrávku.
RZ: Havlát podobně jako Eliáš cítí jakýsi dluh v národním týmu. Zazářil na 
olympijských hrách v Salt Lake City, tam se během jediného večera přesunul ze třetí 
formace až do první k Jágrovi. Odehrál výborný turnaj – 4 body, tři góly ve třech 
zápasech. S Jágrem si tenkrát obrovsky rozuměli, ale všechno ztroskotalo na 
čtvrtfinálové porážce od Rusů 0:1 v zápase, který jsme měli jasně pod kontrolou a který 
rozhodla jedna střela Maxima Afinogenova. I proto tihle dva čekají na zlatý úspěch 
v národním týmu – Havlát a Eliáš. Teď ale rozehrajeme přesilovku s formací Jágr, 
Červenka a Čajánek. V obraně Kubina a Kaberle. Kaberle má puk, Jágr, Chára mu 
nechává odstup a Jágr může vymýšlet u mantinelu, kudy vést kombinaci. Ale Chára se 
nebezpečně přibližuje a už dostal Jágra pod tlak. Čajánek, před brankou úplně volný 
Červenka (zvýšil hlas). Škoda. Ta přihrávka k němu neprošla. Slováci teď zariskovali 
v postavení, přesunuli se na jednu stranu obranného pásma a Červenka zůstal před 
bránou úplně sám. Kaberle, Červenka. Jurčina první u kotouče, vyhazuje a český tým 
bude muset začít znovu od Tomáše Vokouna, Kaberle, Havlátovi utíká puk – zakázané 
uvolnění. 
7:03 přerušení
Tak takhle přesilovka se zatím daří nejméně. A Vladimír Růžička, který neustále 
probírá, jak sestavit mužstvo na zápas, jakou taktiku zvolit se svými asistenty, teď 
konkrétně s Josefem Jandačem si znovu vyžádal nějakou konzultaci na střídačce. Jágr 
na střídačce. Na ledě útok Havlát, Plekanec, Eliáš. V obraně zůstali Kubina a Kaberle.
Plekanec, Kubina spěchá do rohu. Plekanec se dostává k odraženému puku, ale Jurčina 
byl nekompromisní, dobře odrazil. Eliáš, Tomáš Kaberle, nabídka na teč, ale sražená do 
rohu. Teď si zase Slováci trefili brusle jeden druhému, nakonec ale dostávají puk ven ze 
třetiny. A to už zbývá do konce naší přesilovky tři čtvrtě minuta. Eliáš, Plekanec. Halák 
má kotouč v rukavici. Jágr zůstává na střídačce, díváme se na jeho poslední střídání. 
Nedostal puk.
Plekanec vyhrál buly, Tomáš Kaberle, zadovka na Havláta. Eliáš, Havlát, na modré 
volný Tomáš Kaberle. Židlický, Židlického střela trefila Demitru. A hrozil únik
slovenského útočníka. Eliáš, Kaberle, Židlický, Kaberle. Slováci se vysouvají proti 
dvěma obráncům. Škoda, Židlický už hledal prostor před bránou. Slováci kompletní, 
Marián Hossa opustil trestnou lavici a bude se znovu vylučovat. Dvě minuty za sekání a 
český tým bude pokračovat v přesilovce, na trestnou lavici uloží svých 203 centimetrů a 
117 kilogramů Zdeno Chára.
DP: Á, tady vidíme. Tomáš Plekanec tam dojížděl hru. To se nemusí Zdeno Chára 
vůbec rozčilovat, to je jasné oplácení, ale pravdou je, že Tomáš Plane..ehm...Plekanec 
zajel Chárovi hodně nebezpečně do nohy, tam šlo o zranění. Tam šlo o koleno.
RZ: Chára teď chybí dvojnásob, protože by určitě alespoň minutu ve čtyřech bránil. 
Blaťák, na modré čáře společně s Kubou a přesilovku si teď zahraje Fleischmann, 
Krejčí a...Erat. Tečovaná střela od modré končí v rohu. Handzuš vyhazuje. Kuba, 
Jurčina a Fleischmann. Krejčí, Blaťák, Kubina, Blaťák. Slovenští útočníci teď chodí 
hodně k modré čáře... proti střílejícím bekům. Krejčí, a Halák.
DP: Krejčí jako pravák dobře hledal skulinku, chtěl vystřelit za hráčem tak, aby skryl tu 
střelu Halákovi. Stejně tak ale musíme pochválit Haláka. Halák vykoukl, našel si ten 
kotouč a celkem v pohodě si pro něj potom došel.
RZ: V tomhle spočívá problém, který musejí naši trenéři řešit. A sice, v útoku mají 
jediného praváka – Davida Krejčího. V obraně dva – Marka Židlického, Pavla Kubina. 
Znamená to, že ta levá strana útočného pásma není vlastně obsazená hráčem, který drží 
hůl doprava, tedy do hry. Pokud nejsou na ledě tihle tři nebo jeden z těchto tří hráčů.
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Jágr je na ledě. Teď v trojici s Milanem Michálkem a Čajánkem. Vhazovat se bude 
v útočném pásmu, Jágr by měl být v dobré kondici, na podzim si přidával v tréninku a 
trenér Avantgardu Omsk ho nasazoval ve dvou formacích, což Jágr rád přijal. Židlický, 
Židlického nahození – tyčka!
DP: (ve hře) Já bych řekl, že ano. Kotouč se tak divně třepotal, když se vracel do 
slovenské branky.
RZ: Jágr, stahuje se k němu Bartečko. Sekera, Čajánek se obětoval, ale přesto se Slováci 
dokážou osvobodit. Do návratu Zdena Cháry už zbývá jen patnáct sekund. Tomáš 
Kaberle, Plekanec, Kaberle. Kotouč už je ve středním pásmu. Tak ta přesilovka je čím 
dál tím horší. Začali jsme výborně, svírali jsme v početní převaze dvakrát v první části 
soupeře, ale v té druhé přesilovka nejde. Plekanec. Havlát. Blaťák. Rolinek neuspěl 
proti Pálffymu. Vokoun, Zbyněk Michálek přesně na Vašíčka a ten předává Milanu 
Michálkovi. Milan Michálek vidí Vašíčka před bránou (křičí). Perfektní teč, tesně nad. 
Gáborík, Stümpel. Pozor, český tým teď hrál v šesti. Je to tak, špatná střídání. Čároví si 
toho nevšimli, jeden ze dvou hlavních. Myslím, že to byl Kanaďan Brad Wattson, který 
ukázal hned, že těch hráčů bylo ve hře trochu moc v bílých dresech.
DP: Jedna, dva, tři RZ: Je to tak., DP: čtyři, pět, šest. Je to jasné, tam možná při tom 
šachování...se sestavou (potichu) RZ: A tady Židlického tyčka. DP: Ano, byla to levá 
tyč. Znovu jsme se přesvědčili o tom, co dělá, když hráč náš stojí před brankářem. Tady 
Petr Čajánek výborně plnil tu svou roli.
RZ: Tak po přesilovkách teď přijde oslabení. Roman Červenka půjde odsedět tento 
trest. Na ledě Fleischmann, Krejčí, Hejda a Polák. Slováci nasadili Gáboríka, Handzuše, 
Mariána Hossu, Cháru a Demitru. Znovu varianta čtyři plus jedna. Krejčí, pracuje 
výborně. Zdržel Slováky několik drahocenných sekund na jejich území. Demitra. 
Marián Hossa. A Vokoun po střele Gáboríka. Velikým vzorem Mariána Gáboríka je 
Peter Bondra, který je generálním manažerem slovenského týmu. A vedle něj vlevo 
Miroslav Šatan, který pro zranění nemůže nastoupit do dnešního zápasu.
11:41 II. třetina
07:12:12 
Gáborík. Výborně Vokoun. Demitra. Marián Hossa, Chára, Demitra. Chára, Demitra. 
Chára bude pálit a Vokoun vyráží, ještě Gáborík má puk, neprotlačil ho přes Vokounův 
chránič. A Vokoun má teď už situaci pod kontrolou. Dobře zapracoval Tommáš 
Fleischmann, pomohl tam Vokounovi s vyřešením situace.
DP: Navíc Jan Hejda tam kontroloval slovenského útočníka, myslím, že to byl Zedník 
za brankou. Nepustil ho, aby se dostal k tomu odraženému kotouči, který tam neustále 
neposedně poskakoval na síťce. Ale Marián Gáborík nám opět předvedl, jaký je střelec. 
Střílí z každé pozice. A každá ta střela má velké parametry. Tady vidíme ten zmatek 
kolem naší branky.
RZ: Je patrné, že na Gáboríka hraje nejčastěji Roman Polák. A tak Gáborík mu věnuje 
nejvíc svých ostrých zákroků jako před chvilkou v rohu kluziště. Teď ale na ledě Pálffy, 
proti němu Čajánek. Pálffy přihrává Zedníkovi, ten vyráží před branku a není to gól. 
Kotouč je stále ve hře. Slováci už zvedali ruce. Višňovský, Stümpel. Výborně Vokoun. 
A bude se vylučovat, Zedník.
DP: Jednoznačně. RZ: Zedník, 2 minuty za faul kolenem. DP: Nee, tady se Zedník 
nemusí vůbec rozčilovat. Nohu tam nechal naprosto úmyslně. Petr Čajánek šel za tím 
kotoučem, který vybojoval. Zedník věděl, že by ho nestihl, že by propadl. Podívejte se, 
vybojoval Čajánek puk, faul levou nohou byl jednoznačný. RZ: Jednoznačně. Zedník 
naznačuje, že Čajánek přifilmoval ten pád. A rozhodčí stáli blízko. Zedník dostává dvě 
minuty. DP: To by Petr Čajánek nehrál lední hokej, ale hrál by u filmu. To bylo úžasně 
teda.
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RZ: Vhazuje se před Halákem. Varianta, kterou jsme v dnešním zápase ještě neměli –
čtyři na čtyři. Blaťák pálí a Halák jeho střelu kryje. Blaťák dostává hodně prostoru ve 
hře, nominační překvapení Vladimíra Růžičky. Borec, který si vysloužil nominaci za 
výkony na posledním mistrovství světa a v Evropské hokejové tour. Sekera, Jurčina. 
Plekanec s Eliášem hlídkují ve slovenském obranném pásmu. Marián Hossa – mimo. 
Znovu Hossa, Plekanec ho přitlačil na mantinel. Eliáš vrácí kotouč zpátky a Blaťák 
s Židlickým bude rozehrávat. Eliáš to udělal šikovně, protože Červenka právě teď 
opouští trestnou lavici a český tým začíná minuta a 25 sekund trvající přesilovku. 
Eliášovi teď utíká puk. Na led skáče Jágr, Čajánek a zůstává Eliáš. Jágr. Židlický, 
Blaťák. Židlický. Hodně vysoko hrají slovenští útočníci, takže obránce nemají vůbec 
prostor ke střele. To by mohlo ale vyhovovat Jágrovi. Jágr, Židlický. Blaťák střídá, 
naskočil Kaberle. Milan Michálek, vystřídal Eiláše. Kubina, Tomáš Kaberle.  Kubina 
bude pálit a Halák vyráží. Výborně cloní před slovenským brankářem Čajánek. Ten ale 
teď vystřídal a nahradí ho Krejčí. Je to pátá přesilovka českého týmu a trenéři stále 
nejsou spokojeni. Teď Jágr vrknul? (nebylo příliš rozumět) A Kubina hraje malou domů 
Vokounovi, ale vyplatilo se. Kaberle, Krejčí a náhle je to 3 na 2. Milan Michálek, ale 
Slováci už jsou zpátky v obranném pásmu. Krejčí, Tomáš Kaberle připraven na modré 
čáře. Jeho střela zblokovaná, ještě Erat. Stále Erat, Tomáš Kaberle, Krejčí, Erat. Slováci 
kompletní, Zedník na ledě. Ale nerozuměli si při rozehrávce. Krejčí. Slováci jsou teď 
dezorientovaní ve vlastním obranném pásmu a Gáborík posouvá kotouč na 
Radivojeviče. Zedník, nabral dobré tempo, ale nestihl kotouč. Krejčí, Fleischmann, 
Krejčí. Jeho střela sražená. Jurčina, Kuba. Kubovo nahození, Erat se snažil tečovat a 
Halák raději přikryje puk. 
přerušení
Tak alespoň v té přesilovce český tým vyrovnal hru, protože ve druhé třetině byli mírně
lepší Slováci.
DP: On teď výborně pracoval David Krejčí. Chtěl puky, hodně toho najezdil, dostal se 
dvakrát do zakončení. Hodně zvednul naši hru v posledním střídání
RZ: Ján Filc a Vladimír Růžička, oba vybojovali se svými reprezentačními výběry titul 
mistra světa. Ján Filc v Petrohradě v roce 2000, Vladimír Růžička o pět let později. Teď 
máme zase kulatý rok. DP: Tak doufejme, že to padne. RZ: někomu z těchto dvou týmů. 
Ne, pardon. Ján Filc samozřejmě v roce 2002 ve Švédsku, 2000 v Petrohradě vyhrál 
český tým. Ale byl to olympijský rok, to by zase mohlo sedět. V hledišti se tancuje, 
diváci se dobře baví. Ale hráči jsou v napětí, podívejte se na jejich tváře. Před chvilkou 
Demitra, teď Blaťák, Tomáš Kaberle, Marek Židlický. Pokud by šlo o datum, pak by to 
měl dnes být den Marka Židlického, protože 18. února 2004 sehrál svůj nejlepší zápas 
v NHL v Minnesotě proti San José – pět gólových přihrávek. Vyrovnal rekord arény, 
který spolu s ním od jisté doby drží Wayne Gretzky a Peter Forsberg. No a od 18. února 
2004 tedy i Marek Židlický, pět přihrávek na gól. V hokejovém stánku Minnesoty Wild. 
Vašíček a Handzuš připraveni na buly před Halákovou brankou. Erat, Polák, jeho 
tvrdou střelu schytal Bartečko, který kulhá na střídačku. Kuba, Polák. Nachází Rolinka, 
Rolinek kombinuje s Eratem. Tak nevím, jestli trenéři mění složení útoků. Je to docela 
možné, nebo jestli to je následek předchozí přesilovkové varianty, ve které právě tito 
hráči chyběli. Polák, Vašíček, Rolinek. Přihrávka rukou.
16:00
Bartečko. DP: Hodně obětavě, hodně odvážně tam padl do té Polákovy rány, podívejte 
se. Dostal ji někam do pravého kolene. Přestože hráči dobře chránění, tak takováhle 
rána, když to sedne, tak je strašně cítit.
Mezsároš. Chára, Stümpel prodloužil do útočného pásma. A Milan, ehm Zbyněk 
Michálek může čekat naráz od Gáboríka. Pálffy, Gáborík. Je u něj Plekanec. Stümpel, 
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na kterého si najíždí Blaťák. Dobře Milan Michálek, může odevzdat kotouč dopředu. 
Eliáš, na pravém křídle čeká Halvát.na přihrávku. Ale neměl rychlost. Blaťák, stále 
Miroslav Blaťák. Jeho střela sražená do rohu. Ještě jednou Blaťák. (zvýší hlas) A do 
třetice obránce ze Zlína a Plekanec s Eliášem ještě motají Slovákům hlavy. Eliáš, 
podívejte se na tu jeho kličku. Obešel Cháru a nakonec vypálil už v pádu. Netrefil 
bránu. Tomáš Kaberle, ze střídačky nahradil Eliáše Roman Čerevnka, který má puk, ale 
nerozuměl si Plekancem. Tomáš Kabelre, Jágr naskočil ze střídačky, český tým střídá 
z pochodu. Teď odchází i Plekanec a pouští do hry Čajánka. Čajánek dostává přihrávku 
(krřičí). Minul. A Chára vyhodil, dobře vycítil, že teď jeho tým nestíhal české útočníky, 
kteří stačili prostřídat během hry.
DP: Tady ještě jednou vidíme tu krásnou nahrávku Jaromíra Jágra, který našel naprosto 
přesně na holi Petra Čajánka. Byla to taková rána, že měl trochu problémy se 
zpracováním, proto to držení a proto slovenský bek stačil do té střely vložit hůl. 
RZ: Pálffy, Čajánek, Kaberle, Červenka. Halák rozehrává. Kotouč zpracovává Demitra. 
Marcel Hossa, Marián Hossa v dobré pozici. Trefil tyč. (zvýšil hlas) Na tyčky jedna 
jedna. Marián Hossa ztratil a teď Jágr proti Halákovi (zvýšil hlas) Jágr, góóóóóóóól
17:56
DP: Tak Jaromír Jágr si konečně dal gól, zasloužil si ho. Bojuje od začátku utkání, tady 
se podívejte na jeho cestu za tím gólem. RZ: Odstavil Mariána Hossu a potom trefil 
mezi Hlákovy betony. Na jedné straně zvolnila tyč, na druhé se rozstvítilo červené 
světlo. To je osud, Slováci teď na něj můžou žehrat. Ale český tým vede 2:1. DP: Měl 
dost času, kam....RZ: Šlo to nad beton nakonec asi. DP: Nééé. RZ: Ne. Pod beon DP: 
Mezi betony RZ: Hmm.
Čas 37:56. Jaromír Jágr dává první gól v olympijském turnaji ve Vancouveru a po 
Červenkově přihrávce vrací našim barvám vedení.
Višňovský, Zedník stíhaný Hejdou. Zedník je vynikající bruslař, ale nakonec se Hejdovi 
podařilo slovenského útočníka odstavit. Krejčí, Erat, Hejda, Erat. Obrátka zpět a Krejčí 
jenom lehce prodloužil do útočného pásma. Dobře teď vystihl Krejčí směr slovenské 
akce. A český tým – škoda té přihrávky. Kubina, zakázané uvolnění. 
DP: Nakonec to Kubina vyřešil dobře. On se tam dostal pod tlak. Neměl komu nahrát, 
naši hráči v tu chvíli byli buď zády, a nebo v nevýhodných pozicích. Tady ještě jednou 
Jarda Jágr, počkal si na ten správný okamžik, kdy Halák bude muset jít dolů. Potom 
vypálil ze zápěstí, trefil naprosto přesně a podívejte na tu radost. RZ: Já myslím, že plán 
s jeho ukrytím v sestavě, že není tolik na očích, nehraje v první formaci, že se to 
vyplácí. Teď Jágr zůstal trochu stranou pozornosti slovenských beků. DP: On je sice 
ukrytý RZ: On je vidět samozřejmě. DP: Každé střídání na něj chodí Chára. Zdeno 
Chára mu dělá takzvaně bodyguadra. RZ: Ale v první třetině hrál Jágr možná i vinou té 
naražené ruky jen 4 minuty a 54 sekundy, měl 6 střídání. To je na něj hodně málo. 
Poslední minuta druhé třetiny. Židlický, Rolinek v souboji s Meszárošem. Rolinek 
udržel puk, ale bude to mít proti Meszárošovi hodně těžké. Rolinek je ale bojovník. 
Navíc má dnes narozeniny, tak se chce ukázat. Židlický ještě udržel pásmo. Nahazuje 
puk. Michálek (zvýši hlas), teď Milan Michálek. Je faulovaný a český tým bude hrát 
přesilovku. Další faul Zdena Cháry, 2 minuty za hákování. Dvaatřicet sekund před 
koncem druhé třetiny jde Zdeno Chára podruhé v dnešním zápase na trestnou lavici.
DP: Tady vidíme ještě jednou skvělou práci Milana Michálka, evidentně hákovaný. 
Chárova hůl mezi jeho nohama. To je svým způsobem Chárova nevýhoda, ta výška 
v těchhle momentech, kdy menší hráč má nižší těžiště a Chára se k němu musí pomalu 
sklánět. Potom se mu tam s tím těžko pracuje. Naopak výhodu má v rozích, má dlouhé 
ruce. Těžko se obchází. RZ: S trochou nadsázky bychom mohli říct, že Chára má na 
tuhle hokejku zbrojní pas, protože má výjimku z pravidel a může používat delší hůl než 
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je oněch předepsaných 140 centimetrů. Tomáš Kaberle pálí, Plekanec se snažil tečovat. 
Ještě Eliáš a Halák je teď perfektní. Dva důležité zákroky slovenského brankáře. 
přerušení
DP: Teď je tam Jarda Jágr s Patrikem Eliášem. Jarda Jágr připraven střílet dle mého od 
pravého mantinelu, Patrik Eli..od levého samozřejmě. RZ: Plekanec vyhrál buly. 
Židlický, Eliáš, pozdržel střelu a potom trefil Stümpelovi brusle. Jágr, Plekanec, Jágr, 
Eliáš, Židlický. Poslední sekundy. Židlický už musí pálit, ještě Jágr to zkouší (křičí) a je 
to gól! Tomáš Plekanec! Dvě sekundy před koncem zvyšuje na 3:1. DP: Tomáš 
Plekanec se opět projevil jako všudybyl. Jágr tam ještě teda stihl chytit ten skoro 
ztracený kotouč, který jsme tam vystřelili od modré čáry, vrátil ho před bránu. To 
uvidíme teď. Teď přijde ten okamžik, kdy se kotouč dostane nahoru. Po této první střele 
to vypadalo, že je vše ztraceno, že ten kotouč uteče. Ale Jágr má dlouhé ruce, dokázal 
ho vrátit zpátky a Tomáš Plekanec tam byl sám. Dokázal udělat ten jeden krok a zvýšit 
na tři jedna. RZ: Bůh žehnej kladenské hokejové líhni. Jaromír Jágr, Patrik Eliáš a 
Tomáš Plekanec prošli tímto klubem, Plekanec a Jágr jsou odchovanci. Tihle tři hráči se 
teď výrazně zapsali do kroniky třetí gólové akce a český tým dal  ne jeden, ale dva góly 
Slovákům na cestu do šatny.
20:00
To může být zlom tohoto vstupního zápasu obou týmů na 21. ZOH. Česko vede nad 
Slovenskem po dvou třetinách 3:1.

pauza

Slovenští fanoušci vítají na ledě své miláčky, zatímco české mužstvo je dobře minutu a 
půl připraveno k zahájení třetí třetiny. Tomáš Vokoun přivedl naší sestavu nezvykle 
brzo na led, jako by se čeští hráči nemohli dočkat třetí třetiny československého derby. 
Je to 48. utkání mezi Českem a Slovenskem. Shodou okolností se hrálo taky pod 
olympijskou vlajkou ve Skalní hale v Jeviku (?) v roce 1994 porazili Češi Slováky 7:1, 
jedinou branku soupeře dal Miroslav Šatan, který dnes bohužel nemůže hrát. Takže ani 
jeden z účastníků z toho historicky prvního československého zápase se nevyskytuje na 
ledě. V těch předchozích 47 duelech vyhrálo Česko 30krát, Slovensko 10krát, 7krát se 
soupeři rozešli s remízou. Na mistrovství světa je však bilance jednoznačněnjší – 10 
vítězství Česka, Slováci pouze dvakrát dokázali na velkých světových turnajích Česko 
porazit.

40:00

No, a teď nabralo skóre stejnou podobu jakou skončil poslední duel na olympijském 
turnaji v Turíně – 3:1 ve čtvrtfinále. Slováci měli výborný nástup do druhé třetiny a 
snaží se o něco podobného i teď. Gáborík po přihrávce Mariána Hossy. Demitra, Kuba 
odzbrojil Demitru. Eliáš, Havlát. Eliáš si najíždí na přihrávku, stále Eliáš. Havlát 
(zvyšuje hlas), Plekanec. Tihle hračičkové – Eliáš a Havlát – vymysleli zas něco 
překvapivého. Teď Havlát posílal jasnou přihrávku Čajánkovi do jízdy. Jágr, Červenka 
a Čajánek. Jágr, nedostal od Červenky přihrávku. Předtím jediný zástupce extraligy 
v dnešní sestavě, Roman Červenka, dobře forčekoval. Slováci mají na ledě útok 
Stümpel, Pálffy a Zedník. Tomáš Kaberle, Polák, atakuje ho Zedník. Polák s ním měl 
velké problémy. Pálffy, Stümpel. Uuu, teď jsme měli štěstí. Zedník, Polák ho tlačí na 
mantinel. Zedník svým pohybem a příčinlivostí dělá obrovské potíže české obraně. 
Pálffy, znovu přihrávka na Zedníka. Zedník se zlobí, Pálffy má ruce nad hlavou. 
Reklamují faul na slovenského útočníka, ale rozhodčí nechávají hru pokračovat. Jágr 
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projel do útočného pásma, ale tam přišel o puk. A znovu hrozilo vyloučení českého 
hráče za příliš mnoho hráčů na ledě. Polák skočil rybičku na střídačku, aby se tak 
nestalo. 
41:49
DP: Tak ani v této třetině nám ten začátek moc nevyšel. Sice jsme tam měli obrovskou 
šanci, kdy tam Patrik Eliáš s Martinem Havlátem skoro do prázdné branky vyšachovali 
tohoto muže, Haláka. To je ta situace. Podívejte se, jak si vyměnili kotouč. Tam jeden 
ze slovenských hráčů si nakonec nasměroval  ten kotouč do vlastní brány. A Halák 
dokázal zachránit lapačkou. RZ: Erat, Krejčí a Fleischmann, v obraně Kubina a Hejda. 
Slováci mají na ledě Marcela Hossu, který se přesunul k Handzušovi a Bartečkovi. Teď 
Slovákům vadilo, že Fleischmann jel na střídačku bez přilby. A zdálo se jim, že se
zapojil do hry, za což by byl menší trest. Ale já myslím, že Fleischmann jel přímo na 
hráčskou lavici. A za ním vystřídal i zbytek třetí formace. Na ledě teď Milan Michálek, 
Vašíček a Rolinek. Zbyněk Michálek a Blaťák v obraně. Slováci nenechali ve třetí 
třetině na ledě svůj čtvrtý útok, ale teď dostávají Radivojevič, Cibák a Marcel Hossa 
příležitost. Zbyněk Michálek, Rolinek, Radivojevič, Kopecký, Rolinek. Takhle 
přihrávka se Rolinkovi nepovedla. Radivojevič. Vokoun rozehrává na Zbyňka 
Michálka. Vašíček, ze střídačky už naskočili na led Havlát a Eliáš. Plekanec čeká na to, 
až Vašíček dokončí akci, ale teď bude muset Vašíček rychle zpátky, protože Višňovský 
nabíral nebezpečné tempo. Už je Vašíček na střídačce a Plekanec na ledě. Eliáš, zaváhal 
a Višňovský ho vytlačil ven ze třetiny. Štrbák, Višňovský, Kuba, Marián Hossa. 
Višňovský má puk a rozehrává na Gáboríka. Riskantní přihrávka, ale vyšla. Gáborík se 
řítí do našeho obranného pásma. Marián Hossa, výborně Vokoun. Slováci střelecky 
rozhodně nezaostávají, naopak ve druhé třetině byli o jednu střelu aktivnější. Jágr stačil 
tečovat ještě před červenou čarou, nebude se pískat zakázané uvolnění. Jurčina, 
Stümpel, Pálffy, Sekera. Polák zlomil hůl, když se snažil zabránit Sekerovi ve střele a 
teď je bez hokejky v našem obranném pásmu. Pálffy tečoval Sekerovu ránu ve vzduchu. 
Stümpel, Kaberle nemůže přihrát Polákovi. Ten nemá hokejku. Čajánek vyráží naštěstí 
na zteč. Chára. Pálffy. Zedník. Kubina zkontroloval Zedníka u matinelu.
45:00
A ten se teď snažil zahojit na Krejčím, ale tohle hráči zvládají v pohodě. Erat, stále 
Martin Erat. Fleischmann, neudržel puk a Stümpel posílá kotouč přes modrou čáru –
ofsajd.
DP: Je to hodně divoké, chtělo by to trochu uklidnit. Je to stále nahoru a dolu. RZ: 
Tomáš, DP: Kolikrát, RZ: Tomáš Vokoun patří k hrdinům dnešního zápasu. Chytá 
naprosto špičkově. DP: Jednoznačně. A potvrzuje tu svoji letošní formu, kterou 
předvádí v NHL. RZ: 24 zákroků v dnešním utkání. DP: Dnes je neomylný. RZ: 
Zapracoval na sobě. Po hororovém debutu v NHL v Montrealu, kde dostal za první 
třetinu svého prvního utkání čtyři góly, odešel na střídačku a už nikdy v Canadiens 
nedostal šanci. Zdálo se, že jeden brankářský talent skončí v propadlišti dějin NHL, ale 
Vokoun  se dokázal vypracovat mezi špičku a dnes je opravdu vynikající. A to dnes 
platí už vlastně pro každý hokejový večer v NHL pár let. Vašíček, Milan Michálek, 
zbytek týmu střídá, takže tihle dva hráči jsou teď v útočném pásmu. Už je doplnil Eliáš, 
Vašíček, Višňovský ho odstavil. Višňovský umí nahradit dobrým pohybem a využitím 
síly protivníka své nedostatky ve vzrůstu. Jurčina, Sekera, znovu slovenský obránce, 
který nosí číslo 68, a tak máme dnes tohle slavné hokejové numero na obou stranách. 
Sekera, Cibák. Sekera. Vokoun pomáhá ztlumením puku za vlastní bránou. Marcel 
Hossa. Ne. Teď Kopecký nesměl hrát, byla by to přihrávka rukou. Demitra, Pavol 
Demitra. Kopecký. Červenka, rozjíždí se mu Jágr. Nedostal přihrávku. Čajánek, teď 
dostává Jágr puk. Stále Jágr A Červenka tečoval těsně před Halákem. Souboj Demitra, 
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Čajánek. Červenka, neohroženě jde pro puk do rohu kluziště. Čajánek bude první u 
kotouče, ale musí podstoupit souboj s Kopeckým. Jágr tam ještě pomáhá, Jágr získává 
puk. Sekera ho nemůže zastavit. Jágr předává Červenkovi. Červenka zpátky na Jágra, 
ale puk se odrazil oblouk brankové konstrukce. Znovu Jágr. Demitra, už je dlouho na 
ledě. Potřebuje vystřídat, ukazuje Jurčinovi, aby zajel za slovenskou bránu. Gáborík, a 
to je zrychlení. Gáboríka ale zastavuje Kubina. Mezsároš, Chára, na paty Gáboríkovi. 
Znovu Zdeno Chára, Sekera, Chára. Marián Hossa, Demitra. Hejda, Erat. To vypadalo 
na faul, ale hra pokračuje. Krejčí a mladý útok dostal puk na území soupeře. Mezsároš, 
Stümpel se srazil s Pálffym. Rolinek, pozor na to. Kotouč se odrazil šťastně pro 
Slováky.  Gáborík a Vokoun stylovým rozklekem dostal puk do bezpečí. Ale ještě trvá 
hrozba od Pálffyho. Výborně Zbyněk Michálek. Gáborík přišel o puk v souboji 
s Vašíčkem a Milan Michálek udělal to nejrozumnější - vyhodil znovu do obranného 
pásma Slováků. Štrbák, Marcel Hossa, Kubina, prudký puk, ale Havlát zpracoval. 
Osfajd – Eliáš se neudržel ve středním pásmu. 
49:15
DP: Tady je Martin Erat. Má tam nějaké zdravotní potíže. Možná budeme moudřejší 
tady. To podražení, to spadnutí na kostrč je vždycky nepříjemné. Podívejte se, levá noha 
ho neposlouchala tak, jak by chtěl. A naši trošku změnili způsob hry, zatáhli se, brání od 
červené čáry. Jsou daleko pozornější v té obranné fázi. RZ: Martin Erat měl v prosinci 
problémy s kolenem. Ale ve 14tizápasové sérii dal deset gólů i s tímhle zraněním. Umí 
překonávat bolest. Nevím, kolikrát musel Ján Filc odpovídat na otázku, proč vybral tak 
starý tým. Ale pravda je, že Žigmund Pálffy, Marián Hossa, Jozef Stümpel, Richard 
Zedník nám dnes ukazují, že ještě zdaleka nepatří do starého železa. Je to naprosto 
vyrovnaný duel. 
Plekanec a Handzuš na buly. Židlický, Jurčina, Sekera, Havlát. Neudržel puk, ale ještě 
forčekuje Eliáš, který vyrušil Handzuše. Kuba, Havlát, Halák vybruslil ven z brány a 
rozehrává před Eliášem jen k Plekancovi. Plekanec trefil Jurčinu do kotníku. Slovenský 
bek kulhá a ještě nemůže vystřídat, protože se k němu odrazil puk. Bartečko, Jágr může 
hrát. Viděl rozjetého Červenku, ale Jurčina, který stále marně volá po střídání, zasáhl. 
Teď už je Jurčina na střídačce. A šedesát osmička v bílém kouzlí. Jágr, Čajánek. 
Netrefil přihrávku. Polák do toho přišel se svou razantní palbou. Tomáš Kaberle. Měl 
dokonalý přehled o situaci. Viděl, že nemůže přihrávat svému kolegovi v obraně. Ten 
byl obsazený. Radivojevič a Marcel Hossa. Vokoun je pozorný, Červenka, Polák, 
Tomáš Kaberle. Jágr se rozjíždí, ale nezpracoval přihrávku. Chára, Chára má problémy 
s Červenkou. Červenka se představuje Kanadě. Gáborík, Gáborík je faulovaný. Hejda 
půjde na trestnou lavici – 2 minuty za držení pro českého obránce. 
DP: Hejda musel. Musel, protože Gáborík se tam výborně uvolnil a najel se mezi dva 
naše hráče. Převzal si tu přihrávku a už by byl za našimi zády. Tomáš Vokoun by byl 
tím posledním, kdo by na Gáboríka čekal. Podívejte se, krátká přihrávka do naší trochu 
rozestoupené obrany. Navíc David Krejčí tam..ehm.chyběl mu krok k tomu, aby 
s Gáboríkem dokázal bruslit. Honza Hejda to vyřešil nejlíp, jak mohl. 
RZ: Krejčí na buly proti Handzušovi. S Krejčím je na ledě Fleischmann, v obraně 
Blaťák a Polák. Výborně pracuje dvojice Krejčí, Fleischmann. A Krejčí dokonce 
startuje za tím pukem směrem k Halákovi. Brankář Canadiens ale situaci zvládl. Chára, 
Demitra, Marián Hossa, Gáborík a Handzuš – to je pětka v modrém. Polák, 
nekompromisně vyhodil. Fleischmann stihne vystřídat, zatímco Krejčí už je dávno na 
hráčské lavici, nahradil ho Milan Michálek. Za Fleischmanna naskočil Rolinek. 
Gáborík, Marián Hossa, Chára. Na jeho střelu dobrý pozor. Marián Hossa, ještě Vokoun 
musí hledat puk pod Handzušovými bruslemi. Ale jako by houbař našel svoje místečko 
plné hříbků. Vokoun se tam vrhnul na mýtinku.
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DP: Má formu. Podívejte se, jak se z něj ty puky neodrážejí, jak zůstávají v něm, jak 
dokáže je ztlumit. Neodráží je před sebe, aby se nedaly dorazit. RZ: Chára, Demitra. 
Gáborík, Gáborík. Vokounovi teď vypadl puk, ale Zbyněk Michálek se postaral o klid. 
Ale velký souboj mezi Tomášem Vokounem a Mariánem Gáboríkem pokračuje. 
Demitra, nabral rychlost a (zvýší hlas) obrovská šance Mariána Hossy, pak ještě dorážel 
Gáborík. Teď startuje Čajánek, Čajánkovi se nabízí ještě Erat, ale Čajánek vypálil. Erat. 
Pálffy. Zedník, Zedníkova střela. Vokoun zasahuje. Zedník nemá hůl, snaží se proti 
Kubinovi alespoň svým tělem zahrát. Teď Višňovský, Višňovského bekhend Vokoun 
vyráží. Puk je stále ve hře a druhý Vokounův zákrok. Višňovský, Štrbák, pokus 
Stümpela o teč. Hejda je na ledě, přečkali jsme horké chvilky při obrovských šancích 
Slováků. Hejda vypichuje kotouč do středního pásma.
33:02 Višňovský, Kubina a tohle bude zakázané uvolnění. RZ: Tak. Teď mě zajímá, 
Davide, jak se to semlelo u Vokounovy brány při té obrovské šanci, kterou měli nejprve 
Marián Hossa a po něm Marián Gáborík, protože tam už se zdálo, že je Vokoun 
překonán. Ale Marián Hossa trefil zřejmě špatně ten puk, takže Vokoun si vystačil se 
zákrokem lapačkou. A co dál?
DP: On tam náš obránce Michálek měl problémy se zpracováním, ten kotouč mu vrazil 
do holeně. Ten kotouč se odrazil zpátky ke Slovákům, kteří doráželi podruhé. Tomáš 
Vokoun byl naštěstí stále v rozkleku, zabíral velký prostor v bráně. Takže Slováci 
nedokázali přes jeho tělo ten kotouč domlátit do naší branky. RZ: Ale Marián Hossa 
ukázal, že už je v plné síle bez následku po nárazu Colbyho Armstronga při utkání 
Chichaga s Atlantou, po kterém měl přiznaky otřesu mozku a jeho start v dnešním 
utkání byl zpochybňován. I druhý Marián, Gáborík hrají a hrají velmi dobře. Ale nade 
všemi slovenskými útočníky až na tu jednu milimetrovou střelu Mariána Gáboríka ční 
vynikající Tomáš Vokoun v české bráně. Vokoun má už dvaatřicet zákroků, na druhé 
straně Halák zasahoval 19krát. 
DP: Ono je to také dáno tím, že naši vedou o dvě branky. Nenutí se za každou cenu 
útočit, proto Slováci vypadají ve třetí třetině, že mají větší tlak, že častějc střílejí. Ale je 
to jenom dáno tím, že my se už daleko více soustředíme na obranu. 
RZ: Čárový rozhodčí si ještě rovná Milana Michálka. Krejčí na buly proti Kopeckému. 
Cibák, Blaťák. Nebude to zakázané uvolnění. Krejčího řada rychle střídá a naskakuje 
Červenkova formace proti čtvrtému slovenskému útoku. Jasný záměr Vladimíra 
Růžičky využít téhle té situace. A tak se otevřela vrátka i na slovenské straně a už je na 
ledě Marián Gáborík. Sekera. Jágr a teď může hrát Červenka, ale Demitra se obětavě 
vrhnul na led a situaci pro Slováky vyřešil. Pavol Demitra ještě pamatuje federální časy 
v juniorských  letech. 
54:00
Reprezentoval Československo. Gáborík, znovu proti němu dobře zasáhl Polák. Tomáš 
Kaberle, Polák. Havlát, vrací se zpátky. Český tým teď kontroluje hru necelých šest 
minut před koncem třetí třetiny. Eliáš, Zbyněk Michálek, Havlát, Blaťák, Eliáš. To bude 
zakázané uvolnění. DP: Patrik Eliáš hrál z první na parťáka z útoku Havláta. Havlát byl 
zastaven u naší červené čáry. takže...RZ: Český tým nemá ve třetí třetině střelu na 
branku – 0:10. Nevím, ale myslím, že Halák zasahoval. No, to je jedno, v oficiální 
statistice je nula. DP: Párkrát jsme určitě vystřelili. RZ: Možná to bylo mimo. Řekl 
bych, že těmhle číslům můžeme věřit. Statistika je tady, v Kanadě, vedena velice 
pečlivě, a na olympijském turnaji zvlášť. Eliáš, Radivojevič. A znovu rychlé střídání 
nařizuje Vladimír Růžička. A proti Handzušovi naskakuje Vašíčkův útok. Rolinek, 
snažil se dostat do úniku Milana Michálka. Nepovedlo se. A až sem na komentátorské 
stanoviště teď byl slyšet hvizd Vladimíra Růžičky, kterým odvolal teď obrannou 
dvojici. Do hry naskočili Kubina a Hejda. Halák, zariskoval proti Milanu Michálkovi. 
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Višňovský, Višňovský trefil Fleischmannovi hůl. Ale Tomáš je úplně sám v útočném 
pásmu. Na pomoc mu přichází Erat. Sekera. Nebude to zakázané uvolnění. Kubina, 
Marián Hossa. Uuu, Jurična trefil Erat. Ještě Stümpel, Zedník, Vokoun. Fleischmann, 
Hejda a puk už je ve středním pásmu. A má ho Erat, může rozehrát na Kubinu. 
Kubinovi skáčou do hry Jágr, Červenka a za nimi Čajánek. Demitra, nedostal kotouč 
přes Jágrovu hůl. A Jágr svým typickým způsobem teď připravuje šanci Čajánkovi. 
Halák už má zákrok ve třetí třetině. Červenka, Židlický, Kuba, Červenka. Čajánek, 
Halák zastavil puk. Chára, Gáborík. Meszároš. Radivojevič, znovu Meszároš. Kuba. 
Eliáš může vyrazit dopředu, napravo Plekanec, nalevo Havlát. Eliáš zatím postupuje 
sám, přenechává Havlátovi. Havlátovo nahození sbírá slovenská obrana a vyhazuje do 
středního pásma. Tam je Polák.. Mezsároš, Štrbák, Pálffy, Stümpel, Zedník, Zedníkova 
střela. A naše jistota vzadu – Tomáš Vokoun. 34. zákrok v dnešním utkání. 
57:33 08:06:50
DP:  Richard Zedník, určitě jeden z nejlepších hráčů slovenského týmu.
RZ: Jaromír Jágr. Gól, přihrávka, dvě střely na branku. A nic moc čas na ledě. Docela 
ho Růžička šetřil v dnešním zápase. Ono je to dané samozřejmě tou první třetinou, kde 
měl Jágr problémy s rukou.
57:44
Halák rozehrává, Pálffy jde za pukem. Ale neměl čas na rozehrávku, Polák. Český tým 
velice takticky kontroluje situaci za stavu 3:1, ale tohle bude zakázané uvolnění. Dvě 
minuty a 6 sekund před koncem se bude vhazovat před Vokounem.
DP: Teď si myslím, že Tomáš Kaberle se tam oprávněně rozčiluje, ptže ta přihrávka 
byla mířena na našeho hráče. Slovenský hráč přizvedl hokejku českého útočníka, bylo 
pískán icing. Myslím, že je to jasný záměr hrát. To není vyhozený kotouč.
RZ: Vašíček a Handzuš na buly. Tomáš Kaberle, Polák, Vašíček. Jurčina, Sekera, 
Handzuš. Zakázané uvolnění Slováků. Český tým neprohrál zahajovací zápas na velkém 
světovém turnaji, tedy na mistrovství světa a zimních olympijských hrách od roku 1994, 
od Her v Lilehammeru. Od té doby 18 zápasů, 15 vítězství, 3 remízy a jak říkám – bez 
prohry v zahajovacím utkáním velkého turnaje. 
Červenka na buly proti Handzušovi, úspěšnější slovenský centr. Radivojevič, Zbyněk 
Michálek, Sekera. Jágr ho vytlačil zpátky, Marián Hossa. Puk letí logicky za 
Vokounovu bránu. Čajánek, jenom na chvilku. Handzuš v souboji s Kubou. Handzuš se 
vymanil a hledá, kudy by prošel k bráně. Nebo kudy by mohl přihrát. Výborně se 
postaral Zbyněk Michálek o Mariána Hossu, Červenka. Halák rozehrává, ale Havlát má 
ke kotouči nejblíž. Ještě Plekanec může atakovat Sekeru. Sekera si ale teď věděl rady. 
Eliáš zastavuje Demitru. To už běží poslední minuta třetí třetiny. Tvrdáá rána Hejdy... 
(zajímavá intonace) ... ze středního pásma.
Eliáš, Plekanec! Další souboj dvou spoluhráčů z Montrealu. Ofsajd. Třicet pět sekund 
před koncem třetí třetiny.
DP: Musíme pochválit náš tým za ten závěr. Ten zvládl dá se říct dokonale. Hrál 
s kotoučem na svých holích, nepustil Slováky do toho závěrečného velkého tlaku, o 
který určitě usilovali. Ale bylo to dáno také tím, že hráči každý plnil úkol, který měl dán 
opravdu poctivě. Střídali, drželi si svá místa. A to byl hlavní důvod toho, že Slováci se 
neprosadili. 
RZ: Ján Filc si bere oddechový čas. Slovenský kouč hodně zariskoval. Nejen při 
nominaci tím poněkud starším složením svého mužstva, ale také situací kolem Šatana a 
Demitry, kteří nehráli na podzim vůbec. Demitra prodělal v říjnu další, už druhou 
operaci ramene. Nestihl start NHL do ledna čekal na své první zápasy. Šatan, ten si 
užíval pohody (pauza) a rodinného zázemí. Vůbec neměl profesionální smlouvu, až 
těsně po Novém roce se vrátil , podepsal Bostonu. A 5. ledna po dvou trénincích 
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nastoupil. 
Dobré buly, Fleischmann. Vladimír Růžička nasadil Krejčího formaci, která velice 
dobře dnes plní úlohu rozbíječů. Halák se zatím nemůže dostat z brány. Chára, Marián 
Hossa. Vokoun, Krejčí. Chára ho srazil, Gáborík, Marián Hossa. Krejčí, poslední 
sekundy a už to bude v pořádku. Český tým vítězí v prvním zápase olympijského 
turnaje nad Slovenskem tři jedna.
60:00
Je to první krok na dlouhé cestě. Nevíme, kam ta cesta povede. Ale z dnešního zápasu 
máme dobrý pocit. Nejenom že Češi opět zvládli vstup do turnaje stejně jako vždycky 
v posledních 16 letech, ale předvedli velmi dobrý výkon proti velmi silnému soupeři. 
Marián Gáborík v první polovině zápasu famózní, Jaroslav Halák se Tomáši Vokounovi 
téměř vyrovnal, ale Vokoun přece jen hlavní hrdina dnešního duelu. Třicet čtyři 
zákroky, vynikající výkon v situaci, kdy Slováci vyrovnali na 1:1 a měli nejsilnější 
pasáž zápasu, to jest prvních deset minut druhé třetiny.
DP:  Musíme opravdu složit soupeři poklonu, protože v té druhé půlce v druhé třetině, 
kdy se lámal chleba, Slováci opravdu tahali za ten delší konec. Tam nás držel strašně 
moc Tomáš Vokoun, naši se potom nadechli zase k tomu výkonu z počátku utkání. 
V podstatě během chvilky rozhodli celý zápas a potom už velice vyzrálou taktickou hru 
dovedli utkání do vítězného konce.
RZ: Znovu můžeme jen ocenit, že v českém týmu je větší počet hráčů dostat se a 
zakončit kritické gólové šance. Patrik Eliáš, Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec, dnešní 
střelci a velice přesný taktický výkon ostatních hráčů po tom, co jsme Slovákům dali
vlastně dva góly do šatny. Ve třicáté osmé a dvě sekundy před druhou sirénou. Končí 
48. česko-slovenské derby a končí tak jako většina těch předchozích. I těch na velkých 
turnajích. Česko vítězí a poráží Slováky stejným skóre jako v olympijském Turíně před 
čtyřmi lety ve čtvrtfinále 3:1. Končí krásný hokejový večer tady v Canada Hockey 
Place. Těšíme se na další pokračování hokejového turnaje a na druhé vystoupení 
českého týmu, tentokrát proti Lotyšsku.
DP: Na shledanou.
RZ: Hezký den.

Příloha č. 7: Přepis komentáře přímého přenosu zápasu Česko-Finsko na 

olympijských hrách ve Vancouveru 2010 (text)

Česko - Finsko
Hráno 25. února 2010 4:00
studio – reportér David Kozohorský, host Martin Hosták
rozebírají poslední zápas českého týmu v osmifinále s Lotyšskem
rozhovory s hráči a reakce na ně, sestavy
Záruba s Pospíšilem srovnávají brankáře
komentáře k finskému týmu

RZ: Tady je Vancouver, Thunderbird Arena. Poslední zápas v této hale, poslední utkání 
v této budově, která hostila především ženský hokejový turnaj a dnes jakési vyvrcholení 
v univerzitním městečku, jehož je tato hala součástí. Čtvrtfinálový duel Česko – Finsko.
DP: Dobrý den.
RZ: Češi nastoupili v červených dresech, volba barev byla dnes na domácích a těmi jsou 
Finové, kteří postoupili z lepší pozice ze základních skupin. Představíme vám rozhodčí, 
těmi jsou téměř výhradně Kanaďané. Brad Watson a Dan O‘Halloran to budou hlavní. 
A bez červených rukávů Juri Oskirko, to je Rus a Jay Sharrers zas Kanaďan. V hledišti 
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se srotila docela početná skupina finských příznivců, ale je tady také hodně fanoušků 
českého sportu.
V naší zahajovací sestavě nedochází ke změnám, v brance bude Tomáš Vokoun, 
v obraně Marek Židlický, Filip Kuba, v útoku Martin Erat, Tomáš Plekanec a Patrik 
Eliáš. Finové museli změnit složení, protože Joni Pitkänen dostal za vyloučení do konce 
zápasu ještě disciplinární trest a dnes nemůže hrát, a tak mají Finové pouze 6 obránců. 
Do první dvojice tak zvolili sehraný pár Sami Salo, Kimo Timonen a před nimi bude 
hrát útok Tuomo Ruutu, Miko Koivu a Valteri Filppula, v brance Miikka Kiprusoff. 
DP: Co říci na začátek? Snad jedině to, že jsme opravdu v univerzitním kampusu a 
čtvrtfinále je taková maturita. Takže doufám, že jsme nabyti znalostmi, protože na 
reparát v tomto případě není prostor.
RZ: Tak hlavně si vytáhnout dobré otázky a nebát se.
Miika Kiprusoff pustil čtyři góly za čtyřiačtyřiceti střel v turnaji. Nemá tolik práce jako 
Antiro Nitymäki před čtyřmi lety v Turíně. Teemu Selänne, pro něj je to bezpochyby 
poslední olympijský turnaj. To tvrdí on, i když finští novináři stále věří, že se Selänne 
ještě na nějaké velké světové soutěži objeví. Tady je Patrik Eliáš, kapitán českého týmu 
a finská střídačka. Finové prošli hladce až na tu poslední porážku se Švédskem 0:3. 
Poslední zápas Finů se příliš nevydařil. Jaromír Jágr je v pořádku, nezúčastnil se ale 
rozcvičky s týmem. Měl takovou svou zvláštní osobní přípravu, ale on to občas dělává, 
takže to není zase až tak neobvyklé, že se nerozjížděl za rozcvičením s ostatními. 
Vladimír Růžička ponechal obrany i útoky ve stejném složení, v jakém zahajovaly 
včerejší utkání s Lotyšskem. Takže Martin Erat, Tomáš Plekanec, Patrik Eliáš už jsou 
připraveni k zápasu. A pro řadu našich borců to bude zatím nejvýznamnější duel v jejich 
reprezentační kariéře. Na úvodní buly se postaví Tomáš Plekanec a Saku Koivu, bývalí 
spoluhráči z Montrealu Canadiens. Dnes velcí soupeři. Čtvrtfinále Česko-Finsko začíná.
0:06
Židlický. Čeští fanoušci získávají v hledišti od začátku převahu. Židlický, atakuje ho 
Selänne. Finové netradičně zahájili také se svou obvykle druhou formací (zvýšil hlas). 
Tvrrdá střela Sami Sala. Selänne atakuje Židlického, ale kotouč už má Kuba, předávka 
Plekancovi. A kotouč přebírá Eliáš ve středním pásmu, nahazuje přes modrou čáru a 
Martin Erat z povinnosti ještě jde forčekovat. Mezitím už ale střídání, na ledě náš druhý 
útok – Jágr, Čajánek a Milan Michálek. V obraně Polák a Kaberle, Finové zahráli 
zakázané uvolnění. Potkáváme se s Finy počtvrté jako samostatná Česká republika na 
olympijských hrách, dvakrát jsme prohráli. Naposledy v Turíně před čtyřmi lety, zápas, 
ve kterém nám Finové ukázali perfektně svůj taktický rejstřík. Vůbec jsme se nemohli 
v tom utkání dostat do tempa a vzpomenete si určitě i na ten náraz Jarka Ruutua do 
Jaromíra Jágra. Oba jsou účastníky tohoto zápasu, ale neměli by nastupovat proti sobě. 
Alespoň pokud se bude dodržovat střídání jednotlivých formací. Polák, Jágr prodlužuje 
do útočného pásma. Brankář Kiprusoff zastavuje, Niskala. Od Jágrových bruslí se puk 
odráží, Kaberle. Čajánek. Jágr je v rohu první, ale puk poskakuje po ledě, na jehož 
kvalitu si hráči stěžovali po včerejším utkání s Lotyšskem. Ofsajd, zastavuje finskou 
akci. Teprve teď se dostává první finský centr Miko Koivu do hry. Finové tedy změnili 
pořadí útoků, to je novinka, kterou připravili pro dnešní zápas.
DP: Já myslím, že to je reakce na to poslední utkání se Švédy, kdy zrovna jim to dvakrát 
neklapalo. Museli udělat taky nějaký pohyb v mužstvu. 
RZ: Niko Kapanen vede třetí formaci s Hagmanem a Miettinenem, i to je změna. Niko 
Kapanen hrál čtvrtého centra v té rozbíjecí řadě a moc dobře se v téhle roli necítil. Přece 
jenom je to tvořivější hráč. Kubina dobře zastavuje Hagmana, ale Finové se dostávají 
ven ze třetiny. Miettinen nemá, komu by dál přihrál. Nahodil puk před sebe. Hejda, 
ohlíží se a musí atakovat Miettinena. Krejčí může hrát, na ledě náš třetí útok. Červenka 
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na pravém křídle, Krejčí a Fleischmann. Hagman, Krejčí ho nezastavil, stále Hagman. 
Kubina složil Fina na led, ale vše v pořádku. Kanaďané nechávají hru pokračovat. 
Fleischmann, Červenka a teď Finové střídali, takže naši mají trošku místa. Červenka, 
Červenka pálí nad. 
2:17
Třetí útok – ať už hraje v jakémkoliv složení – se znovu velice dobře ukazuje hned při 
první střídání. Dnes s Červenkou napravo. Dobrá spolupráce s Krejčím a první střela, 
která nakonec mířila nad. DP: Škoda, že jsme přišli o tu první fázi, kdy tam David 
Krejčí krásně přešel finského obránce. Roman Červenka potom přestřelil. RZ: Kuba, 
Židlický. Na útočné modré Rolinek, Jarkko Ruutu, zastavuje ho Kuba. Ou. Rolinek tam 
byl zasažen hokejkou do obličeje a je tu šance Finů, výborně Vokoun!  Zastavil Oliho 
Jokinena. Peltonen. Vokoun, Havlát, Rolinek, Vašíček. Puk se mu svezl z hole. Kaberle. 
Naši trenéři střídají pouze šest beků. Vidím, že při střídání vynechali Zbyňka Michálka 
a Blaťáka. Eliáš. Lehtinen. Selänne, je u něj Polák, který se natahuje. Výborně Vokoun, 
ale bude se vylučovat. Roman Polák dostane dvě minuty za držení a Finové budou hrát 
první přesilovku. A to je jejich velice mocná zbraň. DP: Roman Polák tam špatně 
odhadl rychlost Selänneho, který se tam prohnal po levé straně jako vítr. RZ: Ale tady 
ještě jednou šance...DP: Výborný zákrok Tomáš Vokouna. Pro něj je samozřejmě dobré, 
první zákrok fantastický. Tady Selänne se prohnal po té levé straně, ještě to tam snažil 
se jednou rukou propíchnout, ale Tomáš Vokoun byl připraven. RZ: Oslabení odehraje 
český tým s dvojicí Erat, Čajánek, v obraně Kubina a Hejda. A Finové posílají svou 
parádní přesilovkovou sestavu: Selänne, Koivu, Jokinen, v obraně Timonen a Salo. 
Selänne vyhrál buly, Salo. Timonen, přihrávka Saku Koivuovi. Vokouna tam srazil 
Selänne a za tento zákrok půjde na trestnou lavici. DP: Tak se přiznám, že jsem 
samotnou srážku neviděl. Sledoval jsem tu přihrávku na volného Jokinena. Á tady 
Kubina...RZ: Pozor, Kubina? Kubina půjde na trestnou lavici, nedovolené bránění. Aha. 
DP: Pavel Kubina, ano. RZ: Ouou. Tak to je velice vážná situace, přesilovka pět na tři, 
která může trvat až minutu a 49 sekund. Čajánek, Erat a Hejda zůstali. Saku Koivu, 
Timonen, Salo, trefil Erata. A ten může vyhodit. Tak se čeští obránci vyfaulovali na 
Selännem, jak Polák, tak Hejda. (chyba!) A teď budeme muset bránit ve třech. Saku 
Koivu. Naskočili Eliáš a Plekanec a samozřejmě Hejda. Toho Vladimír Růžička velice 
rád a velice často nasazuje do této situace, kdy tým musí bránit oslabení ve třech. Hejda 
tyto situace zvládá velice dobře. A teď znovu zasáhl DP: Tady vidíme, jak přiložil hůl 
na led, a ten kotouč zvedl vysoko nad hlavy finských hráčů. RZ: Ale ta přesilovka je 
ještě dlouhá, Finů. Ale pozor! Situace se změní, Oli Jokinen dvě minuty za podražení. 
Nebo Saku Koivu? Saku Koivu. DP: Tak to už je lepší, i když na druhou stranu 
přesilovka čtyři na tři bývá kolikrát horší než pět na tři. Tady jsme viděli, Saku Koivu 
byl příliš důrazný, příliš hrr. Na ten kotouč vlétl a našeho hráče podrazil. Samozřejmě 
přesilovka čtyři na tři nutí hráče daleko více střílet. Pět na tři je spíš o tom hrát to do 
prázdné branky. RZ: Krejčí vyhrál buly, Fleischmann pálí. Trefil Lehtinena, ještě se 
snaží udržet kotouč pod kontrolou, to se mu daří. Kuba, nahození za Kiprosuffovu 
bránu. Timonen. Niko Koivu přišel na led, Kuba svádí boj se dvěma Finy a dělá to 
výborně. Fleischmann, ale kotouč má Timonen. Naši jsou od něj hodně daleko. 
Timomen vypálil, Vokoun vyráží do rohu. Tam je Lehtinen, Miko Koivu. Dobře zasáhl 
Kuba. A ještě jednou souboj spoluhráčů z Minnesoty, ale už pálí Salo! Puk před 
Vokounem a znovu dobře Kuba. Fleischmann vý..DP: Ou. RZ: No, tak teď Salo 
neuvěřitelně obratně sklepl ten kotouč ze vzduchu a Finové zůstávají v útočném pásmu. 
Timonen, Miko Koivu. Výborně Vokoun. Fleischmannovi se nepodařilo vyhodit, znovu 
Finové vložili hůl do dráhy puku. Teď už ale Kuba výborně, český tým už je ve čtyřech. 
A za chvilku skočí na led a začne naše krátká přesilovka. Právě se tak stalo. Peltonen, 
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Niskala, Lepistö, Niskala, Peltonen. Židlický se k němu stahuje, Peltonen pálí mimo. 
Havlát může útočit, podporuje ho Čajánek. Čajánek dostává přihrávku, ale odpískán 
ofsajd. První hvizd rozhodčího nebyl docela dobře slyšet, Čajánek už měl napřaženo. 
DP: Tady si můžeme ještě prohlédnout několik Tomášových zákroků. Skvěle se s tím 
vypořádal a pochválit hlavně Filipa Kubu, který tam neuvěřitelně pracoval svými, svou 
dlouhou holí. Dokázal vyškrábnout Finům několik kotoučů. A nakonec sám dostal ten 
kotouč ze třetiny. 
6:01 (13:09)
Židlický, Michálek. Deset sekund ještě zbývá z naší přesilovky. Tomáš Kaberle, 
Židlický pálí a Michálek tečoval. Peltonen, Saku Koivu už je na ledě, Finové v plném 
počtu. Tomáš Kaberle, Michálek může hrát. Jágr jde za pukem, brání ho Lydman. Ještě 
Jágr, vyjel až před bránu a kotouč má Kiprusoff. No a co to je? Na Milana Michálka se 
tam zezadu obořil Niko Koivu, rukama mu strhl helmu. DP: Milan Michálek tam po 
odpískání zajel trochu do Kiprusoffa. (vyslovil „f“) To uvidíme určitě z opakovaného 
záběru. Ale tady krásná nabídka od Marka Židlického přesně na Mil...Milanovu 
hokejku. Škoda jen, že ten kotouč nebyl prudší. Pak by určitě i ta teč byla přesnější. 
Tady si můžeme prohlídnout to zajetí. Niko Koivu se samozřejmě snažil našeho hráče 
okamžitě dostat z brankoviště.
RZ: Jaromír Jágr sehrál proti Lotyšsku včera pouze šest minut a tři sekundy. Po zápase 
dostala média oficiální verzi o důvodu jeho odchodu – následky střetu s Alexandrem 
Ovečkinem při utkání s Ruskem ještě trápily našeho olympijského vítěze v sestavě. Ale 
dnes už by měl být Jágr v pořádku. Uvidíme, kolik dostane prostoru ve hře a jak bude 
vypadat jeho příspěvek v dnešním utkání. Ale pravda je, že čtvrtfinálových duelů 
odehrál Jágr z téhle sestavy jednoznačně nejvíc. Zažil velké úspěchy, jako například 
v Naganu, kde dal ve čtvrtfinále olympijského Turnaje století vítězný gól Američanům. 
Ale zažil také obrovská zklamání. To největší asi v Salt Lake City, kde jsme v jasně 
vedeném zápase s Ruskem, s velkou převahou prohráli 0:1. Eliáš, Plekanec. Plekanec 
dobře šel za pukem proti Lydmanovi. Erat čeká na to, jestli se k němu puk dostane. 
Stalo se. Plekanec, ještě Eliáš. Ale teď už Lydman. Dobrý forčeking českého týmu, do 
kterého se zapojil i Hejda, a Finové nemohou dostat puk z obranné třetiny. Kubina, 
Krejčí, ještě šance! (řve) Kiprusoff teď neuvěřitelně zachránil. Puk schovává pod 
betony, ale krásná kombinace, kterou zakončoval Patrik Eliáš. Největší šance českého 
týmu v první třetině. 
DP: Kiprusoff nevěděl vůbec jak. Tady to zpětná přihrávka od Krejčího, ta byla opravdu 
parádní, protože Kiprusoff se přesouval vlastně na druhou, stravu, stranu s ním. 
Podívejte se, kde skončil nakonec ten kotouč. Těsně vedle betonu finského brankáře. 
Tam ještě asistoval obránce, tady je jasný důkaz toho, že brankář vůbec nevěděl, kde se 
kotouč nachází.
Krejčí vyhrál buly, Polák pálí Kiprusoff nechce další zmatky. Vhazovat se bude znovu 
ve finském obranném pásmu. DP: Ale předvedli jsme tam hodně drzé střídání, naši beci 
nepouštěli modrou, neustále chodili čingovat (není rozumět) finské útočníky. To vedlo 
k tomu konečnému tlaku. RZ: Krejčí znovu vybojoval puk, Tomáš Kaberle. Polák, 
Červenka tečuje, ještě dorážka. Tak to je dobrý tlak, který si vytvořili znovu naše třetí 
řada. Ten mladý útok, který Vladimír Růžička při nominaci dal dohromady. Potom od 
tohoto záměru ustoupil, ale Červenka, Krejčí a Fleischmann jsou velice vítaným 
občerstvením. A Finové mají znovu problémy s napadáním Tomáše Fleishcmanna. Ale 
dostávají puk do středního pásma. Peltonen trefil Kubovu hokejku a Červenka posílá 
Krejčího do další akce, ale to už třetí formace potřebuje vystřídat. Takže slyšíme 
hvízdot Vladimíra Růžičky, smluvený signál ke střídání. A na ledě Havlát s Vašíčkem a 
Rolinkem. Vhazovat se bude ve středním pásmu. DP: Tak ještě jednou si prohlédněme 
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ty naše dvě sympatická střídání. Finové jen za cenu velkého sebeobětování tam 
pochytali naše střely. RZ: Jarkko Ruutu. Zatím se na ledě moc neohřál. Jukka Jalonen, 
finský kouč, dává přednost první formaci. Selänne teď přišel o hůl v souboji s Rolinkem 
a Havlát se může dostat do útočného pásma. Vašíček a znovu Havlát, tlačí na Niskalu, 
ale kotouč má Saku Koivu. Proti Selännemu vystartoval Rolinek a sebral mu kotouč. 
Havlát, ještě jednou to zkusí a Kiprusoff vyráží za branku. Znovu Havlát, Niskala. 
Tvrrdý náraz Rolinka do finského obránce. Lehtinen posílá kotouč do rohu, kde se o něj 
perou Lehtin..ehm...Selänne a Kuba. Znovu dvojice Kuba a Selänne. Koivu, Vašíček 
mu nedává prostor, ale dostane dvě minuty. Dvě minuty za držení pro Josefa Vašíčka. 
DP: Tam to vypadalo špatně od samého začátku. Pepa Vašíček tam použil hodně ruku. 
Ta byla vidět. k otočení finského hráče. Teď to uvidíme, jak si přidržel svoji levačkou 
Koiva. Tady ten pád, to už jenom finský hráč brkl brusle našeho hráče, ale samozřejmě 
když to rozhodčí sečetl, tak nám potrestal hráče a budeme hrát další dvě minuty 
v oslabení. RZ: A doufejme, že to dvě minuty vydrží. Plekanec, Eliáš, Kubina a Hejda 
tvoří naší čtveřici. Kubina vyhazuje. Salo, je na ledě společně s Timonenem. Vpředu 
Miko Koivu, Filppula a Tuomo Ruutu. Niko Koivu. Ou, Tuomo Ruutu se srazil 
s Hejdou. Finové mají puk, Miko Koivu, Tuomo Ruutu, Timonen. Tuomo Ruutu trefil 
Hejdovy chrániče a Eliáš vyhazuje kotouč. Kompletní čtveřice v červeném může 
vystřídat. Naskakují Židlický, Kuba, Michálek a Rolinek. Kimo Timonen. Miettinen, 
Niko Kapanen, Miettinen, Hagman. Miettinen v šanci! Ještě Hagman! Ještě že měl ten 
kotouč na brusli a ne na holi. Niko Kapanen. Snad si Jukka Jalonen vzpomněl na to, jak 
finská devětatřicítka hrála dobře proti Česku na minulém mistrovství světa. Dnes 
dostává Niko Kapanen úplně jiné úkoly, než v těch minulých zápasech, kdy byl trošku 
schovaný v sestavě ve čtvrté formaci. Dnes vede třetí útok a dostává čas i při 
přesilovkách. Jere Lehtinen, Krejčí ho zastavuje. Ale nepodařilo se mu vyhodit. 
Timonen, nabídka před branku. Tam je kotouč mezi bruslemi. Saku Koivu, Salo bude 
pálit. Rána sražená mimo. Timonen, Salo je znovu volný na modré čáře, nikdo před 
ním. Další nabídka, Vokoun vyráží a Vašíček opouští trestnou lavici a může dokonce 
(zvýšil hlas) zaútočit. Škoda, že nedosáhl na vyhozený puk. Timonen a tohle by mělo 
být, ale nebude zakázané uvolnění. Kubina označen jako hráč, který mohl ten puk
zastavit. Plekanec, před brankou je Eliáš. Plekanec (křičí) pálí a Kiprusoffovi vypadl ten 
puk z lapačky. Finové ale rychle soustředili své síly do brankoviště. Nepodařilo se tam 
Eratovi dorazit. DP: Tady se ještě jednou podívejme na střelu Tomáše Plekance. Ten 
kotouč opravdu přelezl přes lapačku Kiprusoffa. Ale jsou to krásné akce, je to založené 
od obránců útočníkům do plné jízdy. Přecházíme výborně střední pásmo. Finové s tím 
zatím mají velké problémy. Neví, jak hlídat svoje mantinely. Už je to minimálně druhá, 
třetí akce, kterou jsme takhle po prknech předvedli. RZ: S Finskem hrajeme obvykle 
vyrovnané zápasy. Od rozdělení československé federace, což je údaj, který oficiálně 
uvádí mezinárodní hokejová federace, máme mírně aktivní bilanci s tímto soupeřem. 
Ale z posledních šesti zápasů jsme Finům, ať už hráli v jakékoliv sestavě, nikdy nedali 
víc, než tři góly. Je to známka toho, že finští brankáři jsou momentálně skutečně 
světová klasa a zároveň, že se nám proti tomuhle soupeři nedaří vytvářet si nějaké 
dlouhé pasáže převahy. Musíme být trpěliví, musíme čekat na možnosti a zároveň 
uplatnit důraz v koncovce. To jsou vlastnosti, které včera možná trochu chyběli hráčům 
při utkání s Lotyšskem. Erat, Plekanec, Eliáš zůstávají na ledě, za nimi obrana Kuba, 
Hejda. Je to jasné, Vladimír Růžička se rozhodl střídat pouze šest beků. Erat, Kubina, 
Niko Koivu, Filppula, nezpracoval. Kubina. Lydman. Ale ale! Eliáš podrazil 
Kiprusoffa, Finové budou hrát další přesilovku. DP: To je škoda. Patrik Eliáš se tam 
namotal v brankovišti zrovna ve chvíli, kdy Kiprusoff se vracel do branky. Určitě to 
nebylo úmyslné podražení, ale stalo se. Tady to uvidíme. Patrik Eliáš jel forčekovat, 
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snažil se před bránou zaujmout co nejlepší postavení, tak aby mohl rozhánět tu finskou 
rozehrávku. zasáhl dost nešťastně Kiprusoffa. RZ: Bohužel jel brankovištěm. Jakékoliv 
stížnosti jsou marné. V právu byl finský brankář a my budeme muset bránit čtvrtou 
přesilovku Finů. Zatím se to daří výborně včetně varianty pět na tři, kterou už Finové 
měli k dispozici. Na ledě znovu elitní formace – Selänne, Koivu a Oli Jokinen, v obraně 
Timonen a Salo. Výborně Tomáš Vokoun si vždycky najde výhled proti střílejícím 
finským bekům, to je důležité. Kotouč se od něj obvykle neodráží. A dobrou práci 
odvedli teď před brankovištěm Židlický a Kuba. Čajánek a Milan Michálek střídají a 
nahradí je dvojice Krejčí, Fleischmann.
12:16 (25:15)
Krejčí má z naších útočníků téměř nejlepší bilanci na buly, šedesát procent úspěšnosti. 
Josef Vašíček je na tom ještě lépe o tři procenta. Sami Salo. Timonen, Selänne, Koivu, 
Salo, proti němu Fleischmann. Finové dlouhými přihrávkami si teď vytvářejí pozici. 
Selänne, Timonen najížděl před branku. Výborně pokryl ten pas David Krejčí. Ale 
pozor! Selänne připravený na modré čáře, Saku Koivu. Včas u něj byl Rolinek, který 
naskočil do hry s Milanem Michálkem. A Rolinek dokonce může zaútočit. Milan 
Michálek, dává kotouč do rohu. Začala druhá minuta finské přesilovky. Hejda zastoupil 
cestu Tuomu Ruutuovi. Naši beci hrají opravdu velice dobře zatím v těch oslabeních. 
Dělají správná řešení a jsou dostatečně důrazní. Teď ale pozor na Tuoma Ruutua. 
Vokoun se snaží nějak zapojit do hry, pomoci obráncům. Kubina vyhazuje. A puk se 
dotkl zřejmě ochranné sítě. Vhazovat se bude v našem obranném pásmu, třiatřicet 
sekund před návratem Patrika Eliáše do hry. DP: Naši obránci hrají opravdu aktivně, 
přistupují k hráčům, nenechávají jim prostor, nenechávají jim čas na to, aby si připravili 
nějakou přihrávku. Teď to ukázal Pavel Kubina, ukázal to Honza Hejda. Jakmile se 
Finové dostanou na kotouč, okamžitě jim na záda dýchá náš obránce. RZ: Možná ten 
tah, který Vladimír Růžička udělal úmyslně, že stáhnul sestavu pouze na šest beků, 
pomohl psychicky obráncům. Jukka Jalonen hraje taky pouze na šest beků, ale tam je to 
vynuceno disciplinárním trestem pro Pitkänena s tím, že Jalonen zvolil variantu 13 
útočníků a 7 obránců pro celý turnaj. Miko Koivu. S tímhle nebude mít Vokoun 
problémy. DP: Tady je Miko Koivu, který si před chvílí rovnal střelu. Snažil se dát si 
ten kotouč pod nohy tak, aby mohl vystřelit Pavlu Kubinovi mezi jeho chrániče, 
ale...RZ: Mezitím si můžeme prohlédnout masku Tomáše Vokouna, na které je 
rozkreslen celý náš státní znak – orlice, lev, vše na svém místě a vzadu Tomášova 
přezdívka. Bylo přáním našeho brankáře mít masku připravenou právě takhle na 
olympijský turnaj, ale konkrétní podobu zvolili desingneři, kteří připravují masky 
hokejovým brankářům. Patrik Eliáš je na ledě, český tým v plném počtu a doufejme, že 
teď se hráči ukázní, že si také dají pozor. Filppula sklepl vyhození Tomáše Kaberleho. 
Čajánek je u Filpuly, Miettinen, výborně zasáhl Polák. Čajánek odebírá Filpulovi 
kotouč, ale nerozehrál dobře. Niko Kapanen a Polák rezolutně...jako paličkou na maso 
třřísknul do kotouče i do Finovy hokejky. Teď si zkouší, jestli to vydržela ta jeho. Zdá 
se, že ano. DP: Dobrý zásah. Tam nebylo čas přemýšlet o tom, jestli bojovat o kotouč, 
nebo jestli nějakým jiným způsobem řešit situaci. Přesně todle, co udělal Roman Polák, 
bylo potřeba. RZ: Vašíček, proti němu Saku Koivu. Fin úspěšnější na buly. Selänne, 
objíždí bránu, ale nezakončil. Tomáš Kaberle, Rolinek. Havlát se ohlíží zpět, jestli by 
mohl napadat, ale nakonec zaujímá pozici na modré čáře. A Vašíček rozráží finský útok. 
Finové se nedostali s kotoučem na holi do útočného pásma. Vašíček ale nevyhodil. Až 
sem byl slyšet křik Vladimíra Růžičky na někoho: „Brusli“ Selänne, obránce Lepistö a 
Saku Koivu, ještě Lehtonen se natahoval. Vašíček, Fleischmann vyjel mezi Finy a teď 
tam byl Červenka zasažen holí hodně vysoko. Ale byla to jen chvilka, nikdo 
z rozhodčích to nepostřehl. Červenka má teď puk, který prošel brankovištěm. Židlický, 
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Jarkko Ruutu dal Židlickému pocítit svou přítomnost na ledě a další faul! Krejčí, dvě 
minuty za nedovolené bránění a to už se Češi trochu diví. DP: Tak na todle se také rád 
podívám. Mi to přišlo jako nezaviněná srážka. Oba dva hráči sledovali kotouč a ve 
chvíli, kdy se podívali před sebe, došlo k tomu sražení. Tak se na to podívejme. RZ: No! 
Asi ne. DP: No. RZ: Asi, asi to bylo nedovolené bránění. Ko...hráč nebyl v držení 
kotouče. Fin byl mimo hru. DP: Ale David Krejčí si snažil najet na pravý mantinel, na 
přihrávku. On vůbec Peltonena neviděl. To je ten problém. Rozhodčí to posoudil, jakože 
mu tam vjel úmyslně. RZ: Hm. DP: A to samozřejmě pro rozhodčího je to faul, ale 
z hráčského hlediska je to smůla, je to jen nešťastné, že se hráč objeví zrovna v tomto 
místě. RZ: Vyloučení nás dostávají pod tlak. Na začátku jsme měli docela dobrou 
protihru, při hře pět na pět jsme dokázali Finy přetlačit a dostávat se do šancí, ale teď je 
tu další přesilovka, páté vyloučení českého hráče v první třetině. Oslabení začínají 
Plekanec s Eliášem, za nimi Kubina a Hejda. Kubina, Eliáš a Plekanec teď velice dobře. 
Timomen, Hagman, tlačí se před Hejdu, ale nezíská puk. Ten má Eliáš, nepodařilo se 
ale vyhodit. Znovu Eliáš a teď už to půjde. Český tým střídá, naskočili Milan Michálek, 
Rolinek, Židlický a Kuba. Hagman, výborně Kuba. A Milan Michálek vyhazuje do 
středního pásma. Niko Koivu, Salo. Lehtinen, Vokoun zastavuje puk a velice opatrně 
vyhazuje podél mantinelu. Lehtinen puk zastavil, ale Finům se nepodařila kombinace a 
snad to má i na ně trochu vliv, že se jim přesilovka nedaří, tak jako obvykle. Teď velice 
špatná rozehrávka od Lepistöho. Čajánek, Petr Čajánek pálí a Kiprusoff raději podrží 
puk před Milanem Michálkem. Dobře hoši! Vhazování v útočném pásmu, takhle by to 
šlo. DP: Na Finech je opravdu vidět, že s rostoucím počtem přesilovek, ve kterých se 
jim nedaří, se jim trošku potí ruce. Tady vidíte důkaz: špatná rozehrávka přímo na Petra 
Čajánka. Pro nás taky není dobré, že hrajeme tolik v oslabení. Někteří hráči se vůbec 
nedostávají na led. Martin Havlát, Jarda Jágr, ostatní sedí na střídačce a čekají na svoji 
šanci. RZ: Hejda, Polák, za brankou je Eliáš a Erat se tam zjevil v brankovišti. Rychle 
ovšem zpátky, hlavní práci budou mít teď čtyři borci v červeném v obranném pásmu, 
ale Erat to po Hejdově tvrdém nárazu do Miettinena zvládl. Timonen, Filppula, 
Timonen, Salo. Timonen, Salo, poslední sekundy finské přesilovky. Timonen, Filppula, 
Salo pálí. Rána mimo a Hejda dostává kotouč k modré čáře. Znovu Salo, to už je David 
Krejčí na ledě a může pomoci v obraně. Polák, postaral se o dva Finy u mantinelu a 
Krejčí rozjíždí protiakci. Fleischmann, vrací Krejčímu do jízdy. Na ledě už je i Milan 
Michálek, takže kombinovaná řada. Krejčí, Michálek za brankou čeká, Židlický, Kuba 
si říká o kotouč. Dostává ho. Kuba nahazuje puk (zvýšil hlas), tečovaná střela, 
Fleischmann, ale zároveň pozorný Kiprusoff nemusel zasahovat. Ten kotouč letěl vedle 
brány. Kuba, nepouští svou pozici, ale teď už se Finové dostanou do středního pásma. 
Timonen, Jarkko Ruutu, Peltonen. Židlický, Jarkko Ruutu se od něj odrazil jak od 
trampolíny. Pelotnen, dobře Židlický ho stihl zastavit. A Finové musejí zpátky do rohu. 
Jarkko Ruutu, Peltonen, Krejčí se natáhl svou dlouhou holí a ještě drží Finy mimo 
střelecké pozice. Židlický brání Peltonena. Na druhé straně souboj Kuba – Oli Jokinen. 
Jarkko Ruutu, pozor na tuhle situaci. Puk se odrazil od Židlického helmy a teď může 
vyrazit Jágr, dlouho nebyl na ledě. Kombinuje s Tomášem Kaberlem. Třicet sekund do 
konce první třetiny, Kaberle pálí. Kiprusoff připraven. A Polák už je ve středním 
pásmu. Kaberle, Polák ještě jedna nabídka, jestli se nepodaří vybojovat puk. Polák! A 
Kiprusoff sedm sekund před koncem zastavuje jeho střelu. Vhazovat se bude v útočném 
pásmu. DP: Opravdu velká pochvala pro naše obránce. Neopouštějí modrou, tím 
pomáhají našim útočníkům vytvářet tlak. Většinu kotoučů dokáží zastavit na modré 
čáře, okamžitě je vracejí na bránu. RZ: Na buly se skloní Vašíček, proti němu Saku 
Koivu. Koivu je dnes na buly perfektní. Lepistö. A tím první třetina končí. Český tým si 
pocvičil hlavně hru v oslabení. A speciální týmy, tedy dvojice útočníků a šestka 
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obránců, která chodí do těchto situací, odvedla v prvních dvaceti minutách výbornou 
práci. Finsko – Česko 0:0.  

2. třetina
Jaromír Jágr odehrál v první třetině rozhodně méně času, než předpokládal. Dvě minuty 
a osm sekund, byl na ledě pouze pětkrát. Zato jsme hráli z dvaceti minut osm minut 
v kuse v oslabení. Takže skóre 0:0 vyhlíží z tohoto pohledu velmi dobře jako výchozí 
bod pro další pokračování čtvrtfinálového utkání s Finskem. DP: Já myslím, že i hra 
vyhlíží velice dobře. Jakmile jsme byli v pěti, byli jsme lepším týmem. Naši hráči úplně 
změnili styl hry oproti včerejšku. Jsou aktivní, hodně bruslí, naši obránci dohrávají 
souboje. Je to znát, ten důraz. Najednou mužstvo probudil a úplně vyměnil. RZ: Střely 
na branku – 11:10 pro Finsko. I to ukazuje, že jsme nepouštěli Finy moc do střelby a 
když si tak probírám index střelby Finů – Teemu Selänne 1 pokus, Saku Koivu 0, Jere 
Lehtinen 0, Tuomo Ruutu 0, čtvrtý útok kompletně 0, Niklas Hagman také na nule, 
Niko Kapenen bez střelby, tak to vysvětluje, proč tak málo se Finové dostali ke střelbě i 
hráči, kteří si obvykle umějí najít místo v útočném pásmu. Umějí být nebezpeční a 
hlavně vědí, jak překonat brankáře soupeře, jak dát gól. Dokázali jsme takové ty 
atraktivní střelecké prostory v našem obranném pásmu dobře pokrýt. I proto se Finové 
ani v přesilovkách nedostávali příliš často ke střelbě. To ale neříká nic o tom, že by 
Finové neměli tlak v početní převaze byli samozřejmě několikrát blízko dobré šanci. 
Martin Erat bojuje u mantinelu na začátku druhé třetiny. Kotouč poskakoval před 
Eliášem. Nebude to zakázané uvolnění. Český tým střídá, na ledě po dlouhé době 
kompletní druhá formace – Jágr, Čajánek a Michálek. Timonen, Kaberle, Niko Koivu. 
Vokoun, Polák, Michálek, Čajánek, Jágr. Proti němu Lepistö, Jágr stále drží kotouč. 
Přihrávka před bránu, kde čekal Polák, který si vydal podpořit Jágrův výlet. Niko 
Koivu. Pozor! Miko Koivu na chvilku volný před brankou. Polák teď musí pouze 
fotbalově, protože zlomil hůl. Červenka, nalevo startuje Krejčí, Finové se k němu 
stahují. Krejčí obešel prvního beka a stále hraje, bekhendová střela, ještě Fleischmann 
doráží. A Kiprusoff má kotouč ve výstroji. DP: Tak mám pocit, že David Krejčí nemá 
nejmenší problém projít jakéhokoliv hráče. Zase nám to dokázal, zase prošel finského 
obránce. Podívejte se, jak si udělal plakát tady ze Sami Lepistöho. Následná dorážka už 
nebyla tak nebezpečná. Kiprusoff měl pokrytou svojí tyč, ale je důležité Finům ukázat, 
že máme protizbraň. RZ: Miettinen, Hagman. Stahuje se k němu Krejčí. Ten je skutečně 
všude, bruslí výborně. Ale Hagman se přesto dostává před branku. Miettinen, znovu 
Antti Miettinen, Hagman. Takhle dvojka teď velmi zrychlila bruslení a kotouč se 
odrazil od Kubinovi brusle. Vokoun  byl ve střehu, ale ten odraz byl hodně ošemetný. 
Vokoun situaci zvládl. DP: Teď se na to ještě jednou podíváme. Tomáš tam šel 
automaticky do rozkleku, podívejte se. To nás zachránilo od první branky inkasované. 
Parádní zákrok. Pavel Kubina neměl jinou možnost, než jít do souboje s finským 
útočníkem. Odraz od brusle byl dílem náhody. RZ: Čtvrté útoky na ledě, Vašíček na 
buly, Vokoun posílá kotouč k Rolinkovi. Kuba, kotouč se odrazil před bránu. Jarkko 
Ruutu, výborně Vokoun. Teď zmatky a hlavně zvláštní odrazy od bruslí českých hráčů. 
Vašíček, neudržel puk proti Rutuuovi. Oli Jokinen, Salo, Timonen, Oli Jokinen. 
Vokoun. Ruutu v souboji s Havlátem. Niskala a nebezpečná teč Jarka Rutuua. Vašíček, 
dostal puk alespoň ven ze třetiny a Havlát teď najíždí proti Niskalovi. Havlátova střela, 
ještě dorážka. Kiprusoff připraven. Dobře si Martin Havlát v těch sekundách, které tráví 
na ledě, našel prostor pro sebe prezentaci. Tady jsou odrazy od bruslí, tentokrát Kuba. 
Vokoun musel zase dávat pozor. Potom od Židlického brusle, zase na finské hole. DP: 
Ale zkomplikovali jsme si to sami špatnou nahrávkou. Filip Kuba tam měl těžkou 
pozici, ten kotouč se mu odrazil těsně před bruslí. RZ: Lepistö, Polák, Selänne mu dnes 
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dělá velké problémy. Finský blesk bruslí jako zamlada. Kotouč se zase odrazil, teď od 
mantinelu. Selänne v šanci! Nebyl připraven, jen tak plácl bekhendem do puku. 
Lehtinen, pouze do Polákovy hole a teď už může vystartovat Eliáš. Ale nedaří se teď 
českému týmu vyvést puk do středního pásma. Teď už to snad...ne. Zase Selänne, 
Selänneho střela, mimo. Eliáš, Erat. Eratovu ránu přizvedl Kukonen do ochranné sítě, 
vhazovat se bude ve finském obranném pásmu. DP: Dobře, že je přerušeno, protože 
tady jsme si zase koledovali. Byli jsme několikrát jasně na kotouči, nedokázali jsme ho 
dostat přes modrou čáru. Chtěli jsme hrát za každou cenu. To nelze, Finové jsou všude. 
RZ: Michálek a Jágr se snaží vyškrábnout kotouč, nakonec se to daří Jágrovi. Ještě 
jednou Jágr, druhá předávka Čajánkovi, ale ten puk šel po hrazení velmi rychle. Čajánek 
teď netrefil Lydmana, ale ten upadl sám. Tuomo Ruutu, proti Jágrovi se neprosadil. 
Lydman. Filppula. A teď zase forčekuje český tým a Finové mají problémy. Filppula ale 
vyjel mezi Čajánkem a Michálkem a předává Miko Koivuovi. Miko Koivu, trefil 
Kubinovy brusle. Michálek, Čajánek, tušil Červenku na levé straně. Červenka ze 
vzduchu sklepl puk na zadní mantinel. Ale proti dvěma Finům neudržel. Krejčí, ještě 
Červenka, Krejčí. Miko Koivu, Salo. Finský obránce čeká, až Finové dostřídají. A 
vybírá si Hagmana. Ten rychle na Nika Kapanena, přihrávka na Miettinena. Výtečně 
Vokoun! (křičí) To byl skvělý zákrok českého brankáře. Dva finští letci Hagman a 
Miettinen velice rychle zorganizovali tuhle šanci. Kuba, Fleischmann se neprosadil a 
znovu útočí Finové. Lepistö, jeho střelu sráží Židlický. Miettinen, stále Miettinen a jeho 
rána končí v rohu. Tam je Niko Kapanen, Hagman. Hagmanova rychlá otočka a puk je 
před bránou. A teď už Kubovi nezbývalo nic jiného, než odpálit puk na zakázané 
uvolnění.
DP: Uf, to byla šance. Tomáš Vokoun skvělej, skvělým zákrokem připravil Finy o 
vedení. Podívejte se, jak Kapánen uvolnil svého spoluhráče Miettinena, ale Tomáš 
Vokoun to tam vyslejdoval. Stačil se přesunout k levé tyči a náš tým zachránil. Tam 
byla chyba už na modré čáře, kdy naši útočníci propadli. Nezachytili tu prudkou 
přihrávku na levé křídlo, na to si musíme dávat velký pozor, protože (špatně vyslovil) 
finská křídla jsou opravdu hbitá. RZ: A také (?) lépe Hagman, Niko Kapanen a 
Miettinen. V našem týmu Červenka, Krejčí a Fleischmann si vytvářejí největší tlak 
v útočném pásmu. Na tribunách Thunder Bird Areny stále pokračuje česko-finský 
souboj. Obránce Sami Lepistö. Náš třetí útok zůstane na ledě, protože při zakázaném 
uvolnění nemohl vystřídat, ale během reklamní přestávky si borci mohli odpočinout. 
V obraně Židlický a Kuba. Oli Jokinen proti Krejčímu. Krejčí čistě vyhrál buly, ale 
Finové se drží v našem obranném pásmu. Salo, Jokinen, Rutuu. A teď už může 
Fleischmann s Červenkou zaútočit. Červenka udělal to nejrozumnější, co bylo v daném 
okamžiku možné. Nahodil puk do útočného pásma, český tým vystřídal. Oli Jokinen. 
Finové jsou stále nebezpečnější, začínají zrychlovat ze trojky na čtyřku a jsou těžko 
zastavitelní při přechodu přes střední pásmo. Lepistö, atakuje ho Eliáš. Finský bek se 
vyhnul a Jarkko Rutuu zase vede akci směrem na Vokounovu bránu. Naštěstí se mu 
kotouč zabrzdil o mantinel, ale Niskala to zkouší po druhé straně. Puk je stále v našem 
obranném pásmu, na ledě se objevuje Zbyněk Michálek místo Poláka. Eliáš, jenom 
prodloužil. Finové teď jednoznačně při hře pět na pět převzali iniciativu. Selänne, Saku 
Koivu se po jeho přihrávce natahoval marně. A to je nepřesná rozehrávka Zbyňka 
Michálka. DP: Škoda, že teď Patrik Eliáš s Martinem Eratem stáli v jedné řadě za 
sebou. Ani jeden z nich nevěděl, na koho ta přihrávka půjde. Tady vidíme, že umí 
přitvrdit i Tomáš Vokoun. (smích) RZ: Oli Jokinen projížděl kolem Vokouna. Čajánek 
proti němu Miko Koivu. Kukonen. Vokoun pomáhá s těmi nahozenými puky a hodně 
tak usnadňuje obráncům situaci. Erat. Posílá puk Čajánkovi do jízdy, ale je to ofsajd, 
který odpískali čároví. DP: Tady uvidíme tu situaci. Milan Michálek se neudržel... RZ: 
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Lydman tam do něj... DP: ... ve středním pásmu. RZ: Jágr, Kubina, Hejda. Kukonen, 
Kubina. Jágr, Lydman ho nepustil do rohu. Další dvojici utvořili Milan Michálek a 
Miko Koivu, hemží se to v tomto čtvrtfinále bratrskými dvojicemi. Teď Hejda může 
pálit! Po dlouhé době musí zasahovat taky Kiprusoff. A znovu Milan Michálek, 
bojovník na brankovišti. Je to skutečně válečník, který se nebojí jít do té nejméně 
příjemné oblasti na hřišti. DP: Ale pokud naši útočníci chtějí po obráncích, aby stříleli, 
tak musí být před brankou. Viděli jste, že tam byl jak Milan Michálek, byl tam i Petr 
Čajánek. Naneštěstí se na chvíli ten dav rozestoupil a Kiprusoff dobře viděl. RZ: Krejčí 
na buly, proti němu Niko Kapanen. Fin úspěšnější, Timonen. Salo, Salo nevyhodil a 
Fleischmann může hrát. Červenka, pouští se odvážně do rohu. Nakonec rychlá předávka 
Fleischmannovi. Salo nemá hůl. Tu obětoval v souboji s Červenkou, ale Fleischmann 
toho nedokázal využít. Byl pod tlakem dalších finských hráčů. Červenka v souboji 
s Hagmanem. Zasáhl výborně, čistě a Finové musejí zpátky. Salo. Přihrávka na modrou, 
teď si Finové nerozuměli a Kuba může rozehrát. Krejčímu ale utíká puk, Krejčí 
zpracoval znovu. Ale nerozuměl si s Fleischmannem. Kuba bude muset rychle obrátit a 
honem za pukem. Stíhá ho Miettinen. Židlický, Kuba, Krejčí, a tohle vypadá dobře. 
Jarkko Rutuu šipkou získal kotouč pod finskou správu. Vokoun, Zbyněk Michálek. 
Trefil Jokinenovy brusle, pozor. Peltonen, před brankou je Rutuu a teď Vokoun měl i 
trochu štěstí. Havlát, Krejčí. Niskala ho srazil na hranici pravidel. Jarkko Rutuu jenom 
odevzdal Zbyňku Michálkovi, Havlát. No! DP: Asi ano, asi ano. RZ: To bylo o kousek, 
ale asi to byl ofsajd. DP: Je to škoda. Tam se nám rýsovalo přečíslení dva na jednoho, 
ale Josef Vašíček to opravdu nestihl z útočného pásma. Tady jsme měli štěstí trochu, 
protože Peltonen velice dobře mířil na tu vzdálenější tyč. Tomáš Vokoun měl dobré 
postavení a krajem betonu ten kotouč vytěsnil z branky. RZ: Znovu souboj Saku Koivu, 
Plekanec. Plekanec úspěšnější, Kubina nahazuje na finské území. Za pukem spěchá 
Eliáš, Kukonen. Výborně Kubina teď doplnil útok, ale přihrávka rukou. Vhazovat se 
bude ve středním pásmu. DP: Ale znovu Pavel Kubina výborně zavřel třetinu. Viděli 
jste sami, že už jsme byli znovu na puku. To je potřeba...tam je potřeba spolupracovat 
útočníci-obránci. Když obránce jde, musí ho jeden z útočníků zajišťovat. RZ: Lydman, 
Saku Koivu, Kukonen, Lydman. Plekanec a teď to vypadá dobře! Plekanec může útočit 
s Eliášem, Plekancův pokus, Eliáš těsně minul dorážku. Saku Koivu, Erat mu na chvilku 
sebral puk. Hejda Koiva přistrčil a Kubina si bere na starost Selänneho. Ale Selänne je 
rychle zpátky s kotoučem na holi. Salo, trefil Kubinovu hůl a znovu bruslařský souboj. 
Milan Michálek tam bude první. Doplňuje ho znovu Plekanec. A na ledě je také Jágr, 
který skočil do hry. Jágrovi teď najíždí před bránu Kuba, ale Jágr neměl šanci ho 
přihrávkou najít. Teď Kuba na modré čáře, pálí! A Kiprusoff vyráží. Filppula. Niko 
Koivu bude v rohu první, brání ho Kuba. Jágr, musí očekávat tvrdý náraz zezadu, ale 
kotouč míří dopředu, jenomže Milan Michálek si zpracovával bruslemi. Lepistö mu 
šanci sebral a Finové jsou teď s kotoučem na hranici našeho obranného pásma. 
Niskalova střela a Vokoun má puk v náruči Ještě dohrávka trochu emotivních 
předchozích sekund mezi Židlickým Tuomem Rutuuem, ale všechno v pořádku. Český 
tým si teď připravil dobrou šanci.  DP: Tomáš Plekanec zachytil finskou rozehrávku. 
Čekal, dlouho čekal, s tím jestli bude nahrávat...RZ: Tady byla obrovská smůla. DP: 
...na Patrika Eliáše. Nakonec to vzal sám na sebe, protože (už po několikatý to řekl blbě) 
nešlo nahrát a podívejte se jen tak tak. A ta dorážka? Ta byla fousovější. RZ: Trochu mi 
to připomíná ten nejslavnější gól Tomáše Plekance v národním týmu, v semifinále proti 
Finům, je to vlastně jediný zápas, který jsme v play-off v poslední době proti 
hokejistům Suomi hráli, v Rize 2006. Tam Plekanec při oslabení ujel a bekhendovou 
kličkou nádherně zavěsil pod horní tyč. DP: Teemu Selänne zatím na turnaji dost 
nevýrazný, ale v dnešním utkání je to úplně jiná osoba. Opravdu, jak si říkal, létá po 
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ledě. Bojuje, je velice nebezpečný. RZ: Jak říkal Drahomír Kadlec, bývalý obránce 
reprezentačního týmu, který působil ve Finsku, Finové umějí být, když mají svůj den, 
nejrychlejší na světě. To jsou pak piloti a ne hokejisti. DP: Smích. RZ: Zdá se, že 
Selänne dneska dostal nějaký rychlostní přípravek do pudingu ke snídani. Mikko Koivu 
a proti němu David Krejčí. Polovina základní hrací doby je za námi, stále Finsko –
Česko ve čtvrtfinále olympijského turnaje 0:0. Niskala, Tomáš Kaberle, Zbyněk 
Michálek nezpracoval. Filppula, Niskala, Krejčí může hrát. Kaberle. Ofsajd, Červenka 
byl oběma nohama v útočném pásmu. DP: Tomáš Kaberle. Nebylo kudy, snažil se 
projet, prokličkovat za modrou čáru, protože se mu to otvíralo, ale zároveň i taky tlačil 
naše útočníky před sebou. To vždycky svádí k tomu, že to skončí ofsajdem. RZ: Havlát, 
Vašíček a Rolinek. Havlát trefil hůl Nika Kapanena a je vykázán (chyba, je to Vašíček) 
z bodu. Rolinek sice vyhrál buly, ale startuje Hagman. Hejda ho stíhá a zastavil ho ve 
spolupráci s Kubinou dobře. Ale zase špatná rozehrávka v obranném pásmu, Hagman, 
Vašíček vyhazuje jenom na modrou. Tam je Lydman, tahle finská řada nám dělá veliké 
potíže v obranném pásmu. Havlát teď dobře zasáhl proti Lydmanovi, ale ještě není 
nebezpečí pryč od Vokounovy brány. Teď už to asi půjde, Vašíček, Rolinek, Vašíček. 
Puk je na tresné lavici a vhazovat se bude ve středním pásmu. Pohyb tohoto chlapíka, 
Niklase Hagmana, který tady nasbíral čtyři body a je nejproduktivnějším Finem 
v turnaji, nám dělá velké starosti v obranném pásmu. DP: My jsme jim to ale dost 
usnadnili. Špatná přihrávka na krátkou vzdálenost od modré čáry znamená, že jeden 
hráč pokryje potom velký prostor. Lepší vyhodit přes modrou čáru, aby Finové museli 
znovu dobývat. RZ: Plekanec vyhrál buly proti Jokinenovi, Kuba, Plekanec, Erat jde za 
pukem. Jokinen, Rutuu, Židlický si ho vyčíhal na červené, ale Kuba má za sebou 
Peltonena. Eliáš, Kuba. Rutuu, tedy Jarkko Rutuu teď u mantinelu. Židlický, udělal to 
výborně a může založit útok. Škoda, že ta žabka přeskočila přes Plekancovu hůl. Ale 
také Finové mají teď potíže s rozehrávkou. Erat, Eliáš pokrytý. Timonen. Nebude to 
zakázané uvolnění, Tomáš Kaberle může hrát. Michálek, za Michálkem skáče Jágr, 
stále Milan Michálek. Obtočil se kolem brány, Čajánek tam byl připraven, ale Finové 
odpálili kotouč do bezpečí včas. Niskala bojuje s Čajánkem. U modré čáry Tomáš 
Kaberle může vypálit, anebo něco vymyslet. Posílá puk za bránu, tam je Čajánek. Milan 
Michálek před bránou, Tomáš Kaberle. Dobrý zámek. Zbyněk Michálek, Čajánek. 
Selänne teď má potíže ve vlastním obranném pásmu. Milan Michálek, Selänne mu bere 
puk. Saku Koivu a jeho útok ještě má síly na to, aby zaútočil. Vokoun rozehrává, Tomáš 
Kaberle. Ale finský první útok už potřebuje střídat. Červenka, Filppula, Miko Koivu. 
Čtyři hráči se srazili u mantinelu. Filppula, David Krejčí bojuje s finským útočníkem o 
kotouč. Nakonec celkem šest mužů se zapojilo do souboje, při kterém Kubinovi – nebo 
nevím komu – Filpulovi praskla hůl. Filppula už ale útočí. Miettinen, neoklamal 
Židlického, ale ustál jeho nájezd. Dobře Krejčí, a Židlický vyhazuje, málem trefil 
kostku nad ledem, která je nad středem hřiště. Niko Kapanen, Kuba vrací puk do 
útočného pásma. Havlát s Vašíčkem čekají na Finy. Salo, Timonen, Miettinen, Zbyněk 
Michálek. Lepistö neudržel útočné pásmo a za pukem spěchá Rolinek, je tam také 
Niskala. Rolinek (důrazně) trefil finského beka v plné jízdě. Jokinen, tohle bude 
zakázané uvolnění. Nebude, Vokoun rozehrál. Plekanec, trefil brusle a pozor! Před 
brankou je Hagman, výborně Vokoun. A na druhou stranu teď může Erat, má tam 
Plekance. Martin Erat postupuje sám a teď Jokinen posunul úmyslně bránu a půjde na 
trestnou lavici. DP: Ano. RZ: To je jasné, Plekanec přibrzdil před brankovištěm. 
Jokinen dělal, jako že se účastní souboje a v jeho rámci posouvá bránu, ale udělal to 
jednoznačně schválně, aby zastavil nebezpečí. Jokinen, dvě minuty za zdržování hry a 
český tým si zahraje dnes první klasickou dlouhou přesilovku. DP: Tady ještě jednou 
šance, Martin Erat tam počkal s tou nahrávkou, rozhodl se, že objede bránu. Podívejte 
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se, Jokinen naschvál naskočil do branky. Evidentní dvě minuty, hlavní rozhodčí byl 
velice pozorný. A tady máme pit stop, přezouvání. RZ: Smích. Oli Jokinen bude mít 
čas, aby si tu tkaničku zavázal na trestné lavici. DP: Teď to byl takový hokej nahoru 
dolů, šance střídala šanci. Chyba v naší rozehrávce, Tomáš Vokoun to tam hasil. Na 
druhou stranu Martin Erat, opravdu je to tempo hokej. Je to nahoru dolů. Když srovnám 
naše mužstvo dnes a včera, úplně o něčem jiném. RZ: Ale zároveň musíme přiznat 
Finům pozoruhodnou kázeň, protože Jokinen je vlastně první hráč, který dává českému 
týmu možnost srovnat na ledě přesilovkovou pětku. Vůbec poprvé tedy vidíme na ledě 
složení Jágr, Plekanec, Eliáš, v obraně Tomáš Kaberle a Židlický. Klasická kladenská 
pětka, všichni tito hráči prošli někdy Kladnem a čtyři z nich jsou do..nebo tři z nich jsou 
odchovanci. Eliáš! Kotouč byl na brankovišti. Lehtinen nevyhodil, výborně zapracoval 
Jágr. Eliáš, Jágr, Plekanec. Zkusil zamést puk pod finským gólmanem, ale Kiprusoff byl 
připraven. Timonen vyhazuje a Kaberle skvěle sklepává puk ze vzduchu. Židlický, Jágr, 
Eliáš. Nelíbí se mu ten háček, který ho tam přibrzdil, od Lehtinena. Eliáš, Židlický, 
Eliáš. Židlický se přesouvá před bránu, teď není nikdo na modré, pozor na to. Jágr, trefil 
brusle Finů a obě strany budou střídat. Začíná druhá minuta české přesilovky. Eliáš, 
Kaberle, Eliáš. Na led skočili Michálek, Krejčí, v obraně Kubina. Krejčí má puk, 
Kaberle, Fleischmann přichází do hry. Jediný nevystřídal Kaberle. Teď Michálek, 
Kaberle. A jeho puk sráží Niko Kapanen, vhazovat se bude ve finském obranném 
pásmu. Dvaatřicet sekund před koncem naší první přesilovky, první dvouminutové 
přesilovky v zápase. DP: Tady asi naše největší šance. Přihrávka od Jaromíra Jágra 
přesně na hůl Patrika Eliáše. Ten se snažil jenom tečovat, Kiprusoff s velkým úsilím 
tam hasil tenhle požár, který jsme tam zažehli. RZ: Finové vyhodili puk za naší 
střídačku. Krejčí a Mikko Koivu na buly. Nejmladší z našich útočníků, David Krejčí, je 
velice platným členem našich řad a dostává důvěru i v početní převaze. Kuba, 
Fleischmann, Milan Michálek. Ještě Kubina!! Fleischmann. (křičí) Kiprusoff mu sebral 
šanci. Fleischmann, Krejčí, Kiprusoff byl teď úplně mimo pozici a také mimo 
brankoviště, ale Finové to všechno zvládli. Jokinen opouští trestnou lavici a ulevilo se 
mu, protože české mužstvo teď mělo nejméně dvě dobré šance. Oba týmy kompletní, 
Saku Koivu. Trefil Kubinu, Niskala, u něj je Fleischmann. Za brankou Selänne, Kuba 
ho složil velice důrazně. A teď poněkud váhavá finská rozehrávka. Lepistö, Selänne. 
Vypadalo to na ofsajd, ale čároví pustili Finy do útočného pásma. Kuba, znovu v dvojici 
se Selännem. Selänne drží kotouč, dnes hraje opravdu velký zápas. (zvýšil hlas) 
Výborně Vokoun vyrazil jeho bekhendovou střelu. Saku Koivu, Salo. Filppula, 
Timonen, Salo, Selänne. Souboj Vašíček – Salo se opakuje. Kuba získává puk, ale 
nerozehrál Vašíčkovi. Kubina musí předat. Zkusil vyhodit kotouč, ale Finové skutečně 
obětují u mantinelu, jen aby neztratili útočné pásmo. Tak Rolinek volí jinou cestu, 
obloučkem posílá puk do středního pásma. Rychlé střídání, naskakuje první formace. 
Salo, Miettinen, Mikko Koivu. Tuomo Rutuu. Český tým teď nemůže dostat Finy z naší 
třetiny. Snad Tomáš Plekanec, Erat, už se to podařilo a Erat může možná poslední akci 
druhé třetiny. Stále Martin Erat, ještě Plekanec. Miettinen, podíval se na čas a posílá 
puk do útočného pásma. Hejda, ještě by se nechalo jednou vypálit. Puk v ochranné síti, 
dvě sekundy před koncem druhé třetiny. DP: Tady naše největší šance při přesilové hře. 
Byl tam David Krejčí, byl tam Fleischmann, několikrát jsme dostali hodně blízko 
k brankáři, to byl ten problém. Naši tam nemohli zamíchat. A tady nebezpečný výpad 
Teemu Selänneho. Podívejte se, jaké problémy měl Tomáš Vokoun s tímto projektilem. 
RZ: Poslední buly a druhá třetina končí. Tomáš Vokoun a Mika Kiprusoff zatím 
nepovolili střelcům ani gól. Drama pokračuje, v Thunder Bird Aréně ve Vancouveru 
hrajeme ve čtvrtfinále po dvou třetinách s Finskem nerozhodně a bez branek – 0:0.
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3.třetina 
Díváme se na Romana Erata. Před chvilkou přivedl Tomáš Vokoun řadu českých hráčů 
v obvyklém pořadí. Jako druhý Tomáš Kaberle, Jan Hejda, Petr Čajánek, Tomáš 
Rolinek, Milan Michálek a za nimi všichni další, odhodlaní ve třetí třetině, případně 
v prodloužení, v nájezdech, jak dlouho bude třeba, vybojovat postup do semifinále, na 
který český hokej čeká od olympijského roku 2006, kdy jsme pod vedením Aloise 
Hadamczika dokázali bojovat o medaile jak pod olympijskými kruhy, tak i na světovém 
šampionátu. Jednou z toho byl bronz, podruhé stříbro. Od té doby jsme kritický den 
turnaje nikdy nezvládli. Někdy s kopcem smůly, jindy jednoznačně, ale čtyři roky 
česká...čeká český hokej na postup do zápasů o medaile. Dnes po dvou třetinách 0:0. 
Marně jsem hledal ve svých záznamech zápas, v kterém bychom ve čtvrtfinále hráli 
takhle dlouho bez branek. Hlavní rozhodčí ještě vysvětluje na úvodním buly něco o 
postavení Plekancovi a Koivuovi a začíná třetí třetina, čtvrtfinále Finsko – Česko. 
0:10
Kuba, Eliáš. Neztěžoval situaci a vyhodil puk na zakázané uvolnění. Kuba. Židlický. 
Chtěl vrátit Kubovi, ale Teemu Selänne tento úmysl vystihl. Timomen, tečovaná střela. 
Vokoun vyráží. Lehtinen, Plekanec. Souboj Kuba – Selänne, dnes velice častá dvojice. 
Salo, Timonen. Lehtinen, Plekanec. Erat, puk je stále v našem obranném pásmu. 
Selänne. Teď ho brání Židlický. Miko Koivu, který vystřídal svého staršího bratra Saka. 
Vokoun vyráží jeho střelu. Niskala, Tuomo Ruutu, Miko Koivu. Nikdo do této 
přihrávky nezasáhl, Milan Michálek může trochu uvolnit českou sestavu ze sevření. 
Niskala, Jágr se nakonec odhodlal k výjezdu k finské bráně. Niskala, Niko Kapanen, 
Niskala. Michálek, Čajánek. S tímhle nebude mít Kiprusoff problémy. Milan Michálek 
tam byl velice zvláštně atakovaný, pokračuje se ale ve hře. Čajánek. Jágr si ještě jednou 
našlápne do útočného pásma, ale přece ještě obrací na střídačku. A pěkná Krejčího 
střela, (zvýšil hlas) která se zničehonic...objevila v útočné třetině. Kubina, Krejčí. 
Lydman, Kukonen. Lydman, Kukonen. Jarkko Ruutu, Oli Jokinen. Výborně Krejčí, 
odstavil ho a předávka Fleischmannovi. Ve středním pásmu, ale kralují Finové. 
Peltonen, Jarkko Ruutu. Jokinen, Peltonen. Timonen, Salo, Jokinen, Kubina. Jarkko 
Ruutu se ho snažil trefit. Erat, a míří rovnou na finskou bránu. Jeho střelu srazil Salo. 
Tvrdý Eratův nájezd do Peltonena. Selänne a Kuba udělal dva kroky zpátky, protože 
Selänne, to je vždycky hrozba. Dobře to zvládl Filip Kuba. Vypíchl Selännemu puk, 
Erat. Selänne v osfajdu. A haha, poté co Židlický nechtěně podrazil finského útočníka, 
podrazil i Filipa Kubu. 
DP: Tady je David Krejčí a další jeho kouzla. Podívejte se na tu střelu, jak ji dokázal 
skrýt. Finský brankář Kiprusoff jen reflexivně vyrážel. RZ: Na to, co má Krejčí za 
sebou v téhle sezoně, klobouk dolů, jak hraje na tomhle turnaji. V listopadu měl 
diagnostikován virus H1V1, s prasečí chřipkou se ale v izolaci od týmu vypořádal 
rychle. Vynechal v NHL jen dva zápasy. Potom přišly problémy zase jiného rázu, a 
k tomu ještě na začátku prázdnin musel podstoupit operaci bolavé kyčle, čímž se jeho 
start do sezony výrazně zpozdil. 
4:03
Do Vancouveru ale přijel s velkou formou v hokejovém báglu. Kaberle, Havlát. Havlát 
zpátky u Plekance a Eliáš nemůže, nebo je to jenom důsledek rychlého střídaní? Asi to 
druhé. Hraje se dál a Filppula jde hodně rychle za pukem. Zbyněk Michálek, který od 
druhé třetiny vystřídal Poláka v naší třetí obranné dvojici. Milan Michálek, puk ve 
středním pásmu. Kukonen, Lydman. Filppula, neobešel Kubinu. Hejda, Milan 
Michálek. Čajánek a napravo Jágr. Jágrova střela, ještě dorážka. (křičí) Kiprusoff byl 
úplně mimo. Jenomže ten puk se svezl Jágrovi po holi. Výborná obranná práce Milana 
Michálka. Jágr s Čajánkem střídají, ale šedesát osmička teď opět vyděsila Finy. 
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DP: To je škoda. To je škoda. Jarda Jágr tam první střelu. Tou trefil finského obránce, 
ale ten kotouč se mu vrátil zpátky úplně, jediná. RZ: Ou, ou. DP: Minimálně, opravdu 
asi přeskočil jeho čepel. Teď to uvidíme. Ano, on se vrtěl na ledě a překulil se přes jeho 
pádlo. RZ: Tak teď měli pro změnu štěstí Finové. Mika Kiprusoff. DP: To už byla 
jenom rutinní záležitost, jenom vrátit kotouč do prázdné branky. RZ: Tenhle 
sebevědomý Fin si údajně vynucoval post prvního brankáře. Prý řekl: Buď budu chytat 
jako jednička, nebo do Vancouveru vůbec nepojedu. Vznikla tím dost dlouhá, obsáhlá 
debata ve finském hokeji. Generální manažer Jarri Kurri odmítl něco takového, ale 
Jukka Jalonen nakonec těsně před startem Her řekl: nevím, o čem tady mluvíte. 
Kiprusoff je pro mě jasná jednička. Všechno vzniklo tím, že Antiro Nitymäki chytal tak 
výborně na předchozích olympijských hrách v Turíně a byl i v nominaci na tento turnaj, 
a k tomu má v NHL kvalitní formu i Bäckström. Havlát, Krejčí a Fleischmann. Krejčí se 
dere před bránu, ale Finové ho zastavují. Niko Kapanen. Timonen, Židlický ho nepustil 
do šance, ale Finové jsou v přístupu velice rychlí. Hagman, stále Nicklas Hagman. 
Vrací kotouč tam, odkud vyjel. A dobře zapracoval Fleischmann, Lepistö musí zpátky. 
Niskala, Niko Kapanen. Eliáš, Finové střídají, Eliáš má čas na to, aby nabral rychlost. 
Ale trefil Peltonenovu hůl. Dobře se vrátil Erat. Vokoun, Erat. Plekanec, Jarkko Ruutu. 
Plekanec se snaží vyškrábnout puk zpod bruslí. Povedlo se to až Jokinenovi, Lydman. 
Další vysoký oblouk. Ruutu minul Zbyňka Michálka a Erat může zaútočit. Plekanec, 
jeho střela sražená. Kukonen, Jágr je zpátky na ledě. Vladimír Růžička už střídá pouze 
tři útoky. Tohle je zakázané uvolnění, tam se Salo dotkl kotouče nebo minimálně mohl 
hrát, ale čároví mají jiný názor. Tak si srovnejme české řady. Jágr, Čajánek a Michálek 
zůstavajíc pohromadě. Havlát šel zřejmě ke Krejčímu a Fleischmannovi a první útok 
hraje ve stejném složení – Erat, Plekanec, Eliáš. 
7:03
Sedí Červenka, Rolinek a Vašíček. Vokoun má situaci pod kontrolou. Kubina, Saku 
Koivu. Přijel k němu Čajánek, sebral puk. Jágr, Čajánek před brankou, ale stará se o něj 
Timonen. Znovu Jágr. Jágr drží puk. Na modré osamocený Hejda, všichni se stáhli za 
Jágrem. Střela, která míjí finskou bránu. Ještě Čajánek a bruslí (zvýšil hlas) kotouč teď 
poskakoval na čáře. Milan Michálek fotbalovou patičkou usměrňoval na finskou bránu.
DP: Já myslím, že Milan Michálek o tom ani nevěděl. On byl v otočce. Teď se 
podíváme ještě jednou. Petr Čajánek to automaticky pálil okamžitě na bránu. Ne, tak 
měl jsi pravdu. Milan Michálek tam uďlal  pohyb nohou. Chtěl ten kotouč sklepnout do 
brankoviště tak, aby si ho tam při nejlepším některý z Finů ještě postrčil do vlastní 
brány. Havlát, Krejčí a Fleischmann. Židlikcý, nahazuje puk za finskou bránu. Tam jsou 
Finové dobře zorganizovaní. Tuomo Ruutu, ale Fleischmann ho dobře napadá. Tuomo 
Ruutu v poslední chvíli rozehrál na Filpulu. Ten už je v útočném pásmu a hledá cestu 
k bráně, ale přes Kubu to bude mít hodně těžké. Tuomo Ruutu. Přihrávku chce Niskala, 
ale ze vzduchu stáhl kotouč Havlát a už míří přihrávkou na Krejčího. Tomu kotouč 
odskočil, vhazovat se bude ve středním pásmu. Ještě že se nikomu nic nestalo, protože 
ten puk vletěl do hlediště hodně zprudka. 
Jediný pravák mezi našimi útočníky – David Krejčí. I tím je výjimečný. Tak teď 
zvláštní formace. Erat, Červenka a Rolinek v šanci! (křičí) Kukonen, Erat. Přece ještě 
Vladimír Růžička zorganizoval jednu formaci kromě těch tří vyvolených. Rolinek, za 
pukem spěchá Erat. A je hodně rychlý, ztížil Lydmanovi vyhození. Díky tomu hraje 
Červenka, Erat. Přihrávku chce Zbyněk Michálek, ale to by bylo příliš riskantní. 
Lydman vyrazil Červenkovi hůl a útočí zase modrobílí. Je to Hagman, skvěle pozičně 
Zbyněk Michálek a Erat může jít dopředu. Ale už je dlouho na ledě, neměl rychlost a 
Finové měli ke kotouči blíž. Niko Kapanen, Hagman. Hagman zlomil hůl v okamžiku 
střely. Ještě Jarkko Ruutu, Timonen. Pozor na to! (křičí) Vokounovi vypadl puk, ale teď 
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rychle s kotoučem do bezpečí. 
DP: Přihrávka rukou. RZ: V obranném pásmu? To je nesmysl. DP: Tak nevím, co to 
tam teď hlavní rozhodčí signalizuje, protože buď by musel vylučovat... RZ: Pozor, on 
může pískat posun lapačkou dopředu. DP: A to byl Tomáš Rolinek, který tam měl ruku 
na tom kotouči. Naštěstí ho nezvedl. Podívejte se, teď Tomáš při...přiložil ruku na ten 
kotouč posunul ho na Pavla Kubinu. RZ: Tak jedině sevření kotouče – nic jiného se tady 
odpískat nedalo. Eliáš teď volejbalovou smečí dostal puk do třetiny. Zase nová formace 
– Jágr, Plekanec a Eliáš. Tak Vladimír Růžička sází teď už jednoznačně na svůj instinkt, 
žádné pevné formace. Hejda musí rychle zpátky. Jokinen nabíral nebezpečnou rychlost. 
Peltonen padá v okamžiku, kdy mohl vystřelit. A na druhou stranu může zaútočit Eliáš. 
Tři na dva! (zvýšil hlas) A je to dost času, který hráči mají. Využijme tuto možnost! 
Eliáš, Plekancova přihrávka, ještě Jágr a Kiprusoff má kotouč. Obrovská šance českého 
mužstva, kterou měla trojka Jágr, Plekanec, Eliáš. 
DP: To je škoda! RZ: Tam bylo času, jak někde na tréninku, protože všichni ostatní 
hráči byli nějak zapletení do souboje v našem obranném pásmu. Eliáš trefil vnější tyč. 
DP: Dva Finové se tam srazili, neměl se kdo vrátit. Poslední Fin propadl. Tady Patrik 
Eliáš se snažil co nejrychleji ten kotouč dostat do branky. Teď ho to určitě mrzí, že se 
ukvapil. Měl tam i čas ten kotouč si zastavit a jenom ho vrátit, dát do prázdné branky. 
Havlát, výborně Kubi..eh..Kuba. Čajánek, před bránou Michálek, ale ten pas zastavuje 
až Lehtinen. A Selänne nabírá rychlost, Židlický ho nepouští, ale? To byl zákrok na 
hranici pravidel, za tohle v první třetině kanadští rozhodčí vylučovali. Lehtinen, 
Selänne. Dvojice Židlický, Saku Koivu. I tenhle zákrok Židlickému prošel. Ale Koivu 
má znovu kotouč. Kukonen. Židlický ztratil hůl a musí ho rychle vystřídat Zbyněk 
Michálek. Havlát mezitím posílá puk do středního pásma. A Milan Michálek přistrčil 
Lydmana a získal kotouč. Zbyněk Michálek (křičí)! Kiprusoff vyrazil. 

10:36
Kaberle ještě udržel útočné pásmo. Salo, Tuomo Ruutu, Zbyněk Michálek. Neviděl za 
sebou Krejčího, napálil puk na finské území. Mikko Koivu, hodně zariskoval s kličkou 
před bránou, ale vybruslil z ní. Filppula, Filpulovi najíždí Tuomo Ruutu, jeho střela 
sražená mimo. Mikko Koivu, Tuomo Ruutu a Filppula stále připravení trápit naší 
obranu. Timomen se zapojuje do hry. Pozor na tu situaci. Najel tam Mikko Koivu, ale 
nezakončoval. A Fleischmann teď odebírá kotouč Tuomo Ruutuovi. Erat vyváží, Krejčí, 
Fleischmann a Kiprusoff podrží kotouč. Ne, rozehraje. I když Finové teď možná 
potřebovali vystřídat. Tuomo Ruutu, Mikko Koivu už je na ledě dlouho. Jágr. Souboj 
Lepistö – Plekanec v rohu kluziště, Plekanec na chvilku úspěšný. Teď už má kotouč 
finský obránce, vrací se zpátky k Plekancovi a Jágr mu bere puk. Teď měli Finové 
štěstí, nebude to zakázané uvolnění. Čas pádí směrem ke konci základní hrací doby. 
Jágr, v kleče posílá puk do útočného pásma a odchází střídat. Na útočné modré 
Hagman, pozor ještě na Nika Kapanena. Ten trefil Rolinka. Erat. Puk v hledišti. Finové 
reklamují, že Erat vyhodil ten puk bez cizího přičinění a bez odrazu o plexisklo. Porada 
všech čtyř rozhodčí. My se zatím díváme na zákroky Marka Židlického proti 
Selännemu.
DP: Tady, tady to bylo jen tak tak, na hraně. Sälenne si obskakoval Marka Židlického, 
Marek Židlický tam nechal ruku.
RZ: Tak tyhle zákroky prošly, ale jinak nemáme dobré zprávy. Martin Erat dostává dvě 
minuty za zdržování hry. Rozhodčí usoudili, že ten puk šel čistě ven a mají asi pravdu. 
Tak teď nás čekají horké chvilky. Šestá přesilovka Finů ve strhujícím tempu třetí 
třetiny. Do hry půjde Židlický. Tak ne, Židlický odvolán a zase vrácen. Židlický, Kuba, 
Fleischmann a Krejčí. Finové nasazují své hvězdné trio – Saku Koivu, Sälenne, Jokinen. 
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V obraně Timonen a Salo. 
12:21
Salo má puk. Timonen, Saku Koivu, Salo, už bude pálit. Sestřelil Krejčího, Sälenne. 
Jokinen se netrefil, Fleischmann se snaží vyhodit. Zdá se, že někdo z Finů mu tam 
přidržel hůl, ale pokračuje se ve hře. Další Salova rána (zvýšil hlas). Zastavila se o zadní 
mantinel. Timonen, Krejčí  kulhá. vůbec se nemůže rozjet. Tak se alespoň pou... vrhá do 
střely a teď stačí dojet alespoň na střídačku. S Krejčím to vůbec nevypadá dobře. Do hry 
skáčou Plekanec, Eliáš, Hejda a Kubina. Timonen nahazuje puk za Vokounovu bránu, 
znovu Tomáš pomáhá s rozehrávkou. Plekanec, a daří se mu vyhodit. Začíná druhá 
minuta našeho oslabení. Niskala, Hagman projíždí až před Vokouna. A výborně (důraz) 
Kubina. Čistě zastavil, ale ztratil helmu. 
A je to gól! Je to gól, Kubina nemohl hrát bez helmy, Hagman zůstal nekrytý. Clonil 
Vokounovi a rána Janeho Niskaly prošla do sítě. Šest minut dvacet šest sekund před 
koncem třetí třetiny. 
DP: Nedá se nic dělat. Stále máme šest a půl minuty. Musíme bojovat, musíme se 
pokusit o vyrovnání. Tady je ta Niskalova střela, prošla tam jako nám tam prošlo 
spousty střel. RZ: Teď ta volba. Kubina si jel pro helmu a Hagman clonil Vokounovi ve 
výhledu. Kotouče se nedotkl, ale Niskalova střela prošla a znamená vedení Finů 1:0 
(sklesle). DP: Snad mezi betony, z tohoto záběru... . Ano, mezi betony. Tomáš Vokoun 
nestačil secvaknout sví chrániče a kotouč si tam našel cestičku. RZ: Jane Niskala, hrál 
tady celou dobu jako sedmý bek. Dneska se při trestu Pitkänena posunul mezi tří 
základní dvojice. Pavel Kubina si bude muset nechat upravit řemínek své helmy. Ztráta 
této části výstroje byla teď pro celou gólovou akci osudnou.
Branka je nakonec připsána Hagmanovi. Zbyněk Michálek, jeho bratr Michal.(! Milan) 
Jeho střela mimo. Erat, Milan Michálek, Salo ho tlačí na mantinel. Erat ještě drží puk, 
ale teď už se Finové dostanou ven ze třetiny. Niko Kapanen, puk v ochranné síti.
14:00
DP: Tady je Niskala a jeho střela. Tak asi Hagman opravdu změnil směr. RZ: Hmm. 
DP: té střely na poslední chvíli. RZ: Kubina volba. DP: Kdyby Kubina měl helmu, tak 
Hagman by tam určitě takhle v klidu nestál. RZ: Jenom ujasnění situace – bez helmy 
Kubina nemohl hrát, dostal by menší trest a hráli bychom ve třech proti pěti. 
Niskala, Kuba, Vile Peltonen drží puk. Ruutu, trefil Plekancovy brusle. Jokinen, 
Lepistö. Niskala. Jágr, Krejčí a Eliáš. Krejčí je na ledě, to je dobré znamení. Židlický, 
Lydman má problémy se skákavým pukem. Fleischmann, zastavuje ho Ruutu a Vile 
Peltonen prověřuje Vokounovu pozornost. Hejda, Fleischmann, dostává se přes střední 
pásmo. Stále Tomáš Fleischmann. Kiprusoff. Pět minut a osm sekund do konce třetí 
třetiny. český tým teď musí myslet na útok. DP: Teď už je potřeba opravdu hrát trochu 
vabank, neopouštět útočnou třetinu, zavírat to tam na sto procent. Pět minut není zas tak 
krátká doba, ale moc času to také není. RZ: Krejčí bude mít nového soupeře na 
vhazování. Místo Mika Koiva Filppula, ale ten získal kotouč pro Finy. Salo. Tuomo 
Ruutu, Kubina ho zastavuje. Hejda, Fleischmann, Havlát. Tohle bude Finům stačit, 
odpalovat kotouče ven ze třetiny, Fleischmann. Filppula. Hejda. Neukvapil se a rozehrál 
až v pravou chvíli. Fleischmann, Krejčí. Zpracovává puk, ale nedostal se přes Filpulu. 
Finové nikam nespěchají. A český tým střídá. Naskočili Čajánek, Erat a Michálek. 
Miettinen, jeho střela mimo. Erat, Niko Kapanen mu bere puk. Znovu Niko Kapanen, 
Hagmaaan. A Vokoun. Syn slavného otce, Niklas Hagman, nám v dnešním utkání dělá 
největší potíže a nakonec stál v osudové chvíli nekrytý před Vokounem. Teď měl další 
velkou možnost. 
DP: Zase ta střela šla někam pod ruku, Tomáš Vokoun na poslední chvíli sklapl tu 
mezírku. A takovédle situace samozřejmě budou přicházet. My jsme tam přišli o 
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kotouč, ale je to logické. My se nemůžeme zbavovat kotouče, my musíme hrát. My se 
musíme pokusit vymyslet ňákou kombinaci, kterou bysme prošli dopředu. Kdybysme 
vyhazovali kotouče jen tak, nikam to nepovede. To je samozřejmě riziko, s nímž 
musíme teď v závěru utkání počítat.
RZ: Do konce třetí třetiny zbývají čtyři minuty a dvě sekundy. Na ledě zůstávají bratři 
Michálkové. Milan nalevo v útoku, Zbyněk v obraně. V útoku dále Čajánek a Erat. 
Vladimír Růžička zase zorganizoval další formace. Tak zatím v žádném zápase nedělali 
čároví rozhodčí tolik formalit kolem vhazování jako dnes. Čajánek vyhrál buly proti 
Ruutuovi . Tomáš Kaberle, nepřesně na Zbyňka Michálka. Tak ještě jednou po té, co 
Tomáš Kaberle ustál nájezd Jarka Ruutua.  Milan Michálek. Tomáš Kaberle, Milan 
Michálek, Zbyněk, zpátky Milanovi. A puk je v útočném pásmu, ale pod kontrolou 
Finů. Lepistö, Miko Kapanen a obrovská šance! (křičí). Výborně Vokoun proti 
Miettinenovi. Jak se teď narychlo skládají české řady, tak mi připadá, že občas ta 
organizace hry poněkud vázne po ztrátě puku. Lepistö, jeho střela mimo. Vokoun měl 
znovu zakrytý výhled. Niko Kapanen, Miettinen. Židlický, Hagman ho nestihl a 
Židlický hledá Plekance ve středním pásmu. S Plekancem už jsou na ledě Jágr a Eliáš. 
Eliáš, Jágr, Lydman ho přitlačil na mantinel, ale Hejda by to měl stihnout v útočném 
pásmu. Plekanec a puk (řve) v brankovišti po teči Plekance. V poslední chvíli zasáhl 
Kiprusoff. Jágr před bránou, Kubina, za braku jde Eliáš, kotouč se odráží před finského 
brankáře a Sälenne uklidňuje situaci pro Finy. Saku Koivu, Selänne, Finové teď hrají 
velice chytře. Kubina, Fleischmann, Kubina. Dvě minuty do konce základní hrací doby. 
Krejčí, Havlát, Fleischmann, Kubina. Kaberle. Vokoun opouští bránu. (zvýšil hlas) 
Český tým bude riskovat s prázdnou klecí. Niko Koivu ale teď přejíždí přes střední 
pásmo, Filppula a to vypadá špatně. (dlouho mlčí) Filppula dává do prázdné brány 
druhý gól. 
DP: Tady si můžeme ještě prohlédnout, jak se Niko Koivu neunáhlil, počkal si na 
Filpulu a ten to měl jednoduché. Škoda. Škoda, že se neujmula nějaká naše šance. Teď 
jsme tam měli zase dvě dobré příležitosti. Tadla teč Tomáše Plekance klidně mohla 
skončit v bráně.
RZ: Čas 58:25, Valteri Filppula zvyšuje na 2:0. Hagman. Tomáš Kaberle, Jágr, 
zakázané uvolnění. 
DP: Chtělo by to ještě jednou aspoň urvat třetinu a zkusit ještě jednou odvolat Tomáše 
Vokouna. RZ: Je pravda, že už nehraje roli, jestli máme prohrát 0:2 nebo 0:3. Židlický, 
Finové získali velké sebevědomí při bránění. Osfajd. Jágr je na ledě, ale odchází střídat. 
A nejsem si jistý, jestli to není jeho poslední střídání v olympijském turnaji a na velké 
světové soutěži vůbec. Havlát reagoval podrážděně na Filppulovu přehnanou aktivitu na 
buly. Filppulu si bere na starost Židlický a Havlát ujíždí poněkud stranou. Kaberle, 
zkusí to přes celé hřiště. Kiprusoff vyráží do rohu. Havlát, Vokoun znovu ujíždí z brány. 
Nic jiného se dělat nedá. Ze střídačky naskočil Eliáš. Krejčí pálí, ale hra vysokou holí 
odpískaná českému týmu. Vhazování ve středním pásmu, 51 sekund před koncem třetí 
třetiny. 
DP: Tomáš Vokoun už zůstává na střídačce. Už to risknem. RZ: Ou. Židlický tam 
napřáhl hůl proti Hagmanovi. /mezera/ Jen se nenechat vyprovokovat, zachovat 
chladnou hlavu. Salo. Eliáš, Kaberle, Krejčí. Zastavuje ho Hagman. A Hagman teď 
praštil zezadu Eliáše do hlavy, předtím tam byl ale také atakován. Dvacet pět sekund do 
konce. Salo rukou odpaluje kotouč do naší třetiny. Kaberle, Eliáš. Ještě jedno finské 
vyhození přes všechny čáry a ještě poslední buly před Kiprusoffem pět sekund před 
koncem. Těžko popsat to, co jsme dnes zažili tady v Thunderbird areně ve Vancouveru 
za zvláštní zápas. Ale ještě těžší je vyjádřit teď pocity hráčů. A také naše poslední 
dojmy z toho, co se tady v Thunderbird areně odehrálo. Finové vítězí ve čtvrtfinále nad 
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Českem 2:0 a postupují do semifinále.
60:00
V kritickém utkání turnaje Češi opět končí. Zápas byl na střely naprosto symetrický –
jednatřicet střel mířilo na obě brány. Finové dokázali ale jednu gólovou situaci zdárně 
vyřešit a potom při risku českého mužstva přidat do odkryté brány druhou branku.
DP: Já myslím, že náš tým odevzdal všechno, co v něm bylo. Opravdu bylo jasné, že při 
nástupu do třetí třetiny, že to bude o jednom gólu. Ten se nakonec podařilo dát Finům 
při přesilové hře. Niiskala je tím střelcem vítězného gólu. My jsme měli také spoustu 
dobrých příležitostí, spoustu šancí, ale ten kotouč nám prostě do finské branky nespadl.
RZ: Jaromír Jágr se loučí. Ne jenom s Finy, ale i s tímhle turnajem a celý tým jde za 
ním. Je to škoda. Nedá se nic dělat. Je třeba sportovně poblahopřát soupeři a věřit, že 
český hokej se prosadí zase příště. 

Příloha č. 8: Výsledky obsahové analýzy komentářů vybraných utkání (tabulka)

Počet slov Frekvence projevu (slov za minutu)

Komentátor Zápas 1.třetina
2. 
třetina

3. 
třetina celkem % 1.třetina

2. 
třetina

3. 
třetina celkem

Robert Záruba ČR - Finsko 1998 1 538 1 283 1 521 4 342 55,8 42,72 35,64 43,46 40,58

Petr Vichnar ČR - Finsko 1998 1 260 1 164 1 011 3 435 44,2 35,00 32,33 28,89 32,10

Robert Záruba ČR - Rusko 1998 2 055 1 176 2 733 5 964 58,5 44,67 31,78 45,55 41,71

Petr Vichnar ČR - Rusko 1998 1 359 1 132 1 807 4 298 42,1 29,54 30,59 30,12 30,06

Robert Záruba
ČR - Slovensko 

2010 3 046 2 770 2 472 8 288 80,47 nelze nelze nelze nelze

David Pospíšil
ČR - Slovensko 

2011 740 757 521 2 018 19,59 nelze nelze nelze nelze

Robert Záruba ČR - Finsko 2010 3 102 2 445 2 598 8 145 79,08 83,84 76,41 70,22 76,84

David Pospíšil ČR - Finsko 2011 872 721 549 2 142 20,80 23,57 22,53 14,84 20,21
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