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Příloha č. 1: Přepis komentáře Jaromíra Bosáka z přenosu utkání Eura 2004 mezi 

Nizozemskem a Českou republikou (text)1

Ještě jednou dobrý večer všem fanynkám a fanouškům dobrého fotbalu, zdravíme 
vás z městského stadionu v Aveiru z barevného stánku, který připomíná obchod 
s lentilkami.
Možná i nizozemskému princi, kterého jste měli před chviličkou možnost vidět. 
Už to nebude dlouho trvat a vypukne to tolik očekávané drama. A drama přece 
patří k sobotnímu večeru, takže jestli ještě máte něco k dodělání v kuchyni nebo 
při přípravě nějakého dobrého pití u baru, vemte to rychle, protože opona vyjede 
za maličkou chviličku nahoru. Hráči už jsou připraveni, v předprogramu jste 
slyšeli, jak se věci mají, co se týká českého výběru, určitě se k tomu ještě vrátíme. 
Dvě změny udělal i trenér Dick Advocaat, ale já ještě začnu přece jenom něčím 
jiným, a to remízou Lotyšů s Němci. Dá se říci, že je to povolený a velmi vítaný 
doping pro český tým v tuto chvíli. Ale vlastně i pro Holanďany. Je pravda, že 
tváře německých novinářů vypadaly po utkání velmi divně, tak trochu dozelena a 
poněkud protáhlejší než obvykle. Ale na to teď můžeme zapomenout, protože nás 
bude zajímat výraz českých hráčů jak na začátku, tak na konci dnešního utkání. 
Český tým tady má slušnou podporu, ale musím přeci jen sdělit, že Holanďanů je 
tady tak dvaapůlkrát víc, na stadionku, kam se vejde dvaatřicet tisíc diváků. 
Většina slavnostního úvodního ceremoniálu je za námi, dozněly hymny a vy jste 
určitě z obrazovek odhadli, jak budou vypadat jednotlivé sestavy. Tohle je ta 
holandská. Van der Sar v bráně, to je jasné. Obrana, ta také nedoznala změn. 
Heitinga, Stam, Bouma a Van Bronckhorst. Ale pozor, uzdravil se Clarence 
Seedorf a naskakuje do záložní řady společně s Cocuem a Davidsem. A vepředu 
Van der Meyde a Van Nistelrooy, také to samé, jako proti Němcům, ale zleva 
mladičký Arjen Robben. Takže ne Makaay, ne Kluivert, ne Van der Vaart, ne 
Wesley Sneijder, ale Arjen Robben. Trenér Karel Brückner řešil velký otazník ve 
středu obrany, včera na této pozici trénoval Martin Jiránek, takže je jasné, že 
nastoupí na postu středního obránce vedle Zdeňka Grygery a Tomáše Ujfalušiho. 
Zleva bude hrát Jankulovski. Tomáš Galásek, defenzivní záložník. Karel 
Poborský, Tomáš Rosický, Pavel Nedvěd, práce ve středu pole. Milan Baroš a Jan 
Koller, ti by se měli starat o to, že nizozemská obrana nebude mít klid. Hlavním 
rozhodčím utkání je pan Mejuto González, španělský sudí, kterému budou 
pomáhat pánové Martínez Samaniego a Guerrero Alonso. Čtvrtým sudím je pan 
Pierluigi Collina a delegátem pan František Laurinec ze Slovenska. Tak to už je 
snad řečeno všechno, co řečeno být musí před zahájením zápasu. Teď se můžeme 
těšit na to, co nám dvaadvacet plejerů předvede v následujících minimálně 
devadesáti minutách.
Marek Jankulovski prvním míčem hledal Jana Kollera, tak to už je trochu tradice. Milan 
Baroš v ofsajdu stál za zády Wilfreda Boumy.
Počasí pro fotbal je ideální, jednadvacet stupňů. Jediné, co trošku kazí ty 
maximálně dobré možné podmínky, je poměrně silný vítr, ale jinak neprší, není 
horko, není zima, tak, jak to mají fotbalisté rádi. 

                                                
1 Tučně je uveden rámcový komentář, netučně popisný.



Grygera, Koller. Dobře to udělal Karel Poborský. Baroš, Poborský. To bude pro 
Rosického. Koller!
První velká šance českého týmu se narodila velmi záhy, ve druhé minutě. Tomáš 
Rosický jemňoučce podkopl balón, který doplachtil k Janu Kollerovi. Tohle by 
stálo za to trefit. 
Jiránek. Nahoru musí Grygera, ale zvládl svůj souboj s Robbenem. Poborský. Koller 
výborně připravil balón pro Poborského. Baroš, Galásek, Jankulovski. Škoda, škoda, 
Jankovi to vyšlo na pravou nohu a ne úplně do kroku, protáhl se výborně kolem Stama. 
Stam už měl strach z faulu, proto nemohl vložit stoprocentní úsilí do svého zákroku.
Začátek velmi dobrý.
Nedvěd fauloval velmi nepříjemně, obětí se stal John Heitinga.
Nedvěd trefil žebra.
Rozehrávat bude Arjen Robben, muž s velmi dobrou levou nohou. A naše obrana 
zaspala! Obrovská chyba, kterou využívá Wilfred Bouma!
Po dvou neproměněných šancích českého týmu se Holanďané z první vážnější akce 
ve čtvrté minutě dostali do vedení. Hned dva hráči stáli úplně neobsazeni před 
brankářem Čechem.
Robben veze další problém, tentokráte Ujfaluši úspěšný ve vzduchu. Nedvěd, Rosický, 
Baroš faulovaný. 
Clarence Seedorf měl zdravotní problémy, proto nenastoupil proti Německu, ale 
stihl se doléčit během doby, kdy běží už portugalský šampionát.
Bouma, Cocu až na místě posledního, Robben nepřešel přes Grygeru. Davids, Bouma, 
Giovanni van Bronckhorst. Na poslední chvíli odehrál míč za postranní čáru před Van 
der Meydem Marek Jankulovski. Stam, Bouma a Giovanni van Bronckhorst. Velkými 
kroky k němu přispěchal zezadu Jan Koller a zastavil útočnou akci. Robben. Ujfaluši se 
vyloženě pral s Van Nistelrooyem, španělský rozhodčí viděl závěr celého souboje. 
K ráně je připraven Stam, tak to jsem zvědav, jak to teď Holanďané chtějí sehrát. 
Nakonec to je Seedorf. 
Fuuu. Teď si nemůžeme stěžovat na nepřízeň osudu, rozhodně ne. Jeho oči bych 
chtěl mít tedy v tom případě.
Baroš, přilepen na něj byl Cocu. Baroš se dostal do pohybu. Galásek. To je mi výhoda 
po ruce na hranici pokutového území. Mejuto González potřeboval ještě od plic 
domluvit Van der Meydemu, takže se muselo rozehrávat znovu. Jankulovski, Nedvěd. 
Teď musím říci, že to Pavel Nedvěd udělal výtečně, protože doslova donutil Seedorfa 
k tomu faulu zezadu, otočil se, pustil balón. A Clarence Seedorf je prvním 
napomenutým. Centr Nedvěda zblokován. Jankulovski, Koller, Baroš. Spěchat nazpátek 
musí Tomáš Galásek. Rosický.
Český tým už si na Euru vyzkoušel, co to je dohánět jednogólový náskok soupeře. 
Nebylo by to od věci, kdyby se totéž, co proti Lotyšům, podařilo i dnes. Zase u toho 
byl Seedorf.
Ve hřišti jsou dva míče, ten druhý má průměr tak tři čtvrtě metru a je nafukovací. Teď 
ho jde likvidovat sám pan Mejuto González a skvělým kopem ho poslal za brankovou 
čáru. Tolik reportérská povinnost a teď už volný přímý kop. Jankulovski. Nikým 
netečován proletěl míč za čáru.
Znamená to, že v končící jedenácté minutě zůstává stav jedna nula pro spoluhráče 
Edwina van der Sara.
Koller šikovně sklepl Nedvědovi, obranný zákrok Van Bronckhorsta byl naprosto 
předpisový. Tentokráte už se ale levý bek holandského týmu provinil při zákroku na 
Poborského.



Znamená to tedy další centrovaný míč k Van der Sarovi a to je příležitost pro 
levou nohu
Marka Jankulovskiho. Galásek, Van der Meyde. Dobře zapracoval Tomáš Ujfaluši, 
Galásek neohroženě vyskočil mezi dvěma soupeři, ale český tým z toho nevytěžil 
mnoho. Výhoda ponechána Van der Meydemu, Jankulovski alespoň na chvíli zastavil 
oranžový nápor. Heitinga si moc nepomohl. Baroš, Rosický. To je pas na Karla 
Poborského, Poborský se uvolnil, jenže Kollera uhlídal Stam a Baroš naskočil do 
Cocuho, což se nelíbilo španělskému arbitrovi ani v nejmenším.
Tady se Milan Baroš divit moc nemůže. 
Bouma.
Není to náhoda, že zrovna Bouma dal gól, je to přeškolený útočník. Už o tom byla 
trochu řeč při utkání Holanďanů s Německem. V sezoně devadesát devět, dva 
tisíce nastřílel osm gólů. To už sice hrál beka, ale útočné sklony, ty ho neopustily.
Za zvuků holandské dechovky vyváží Bouma. Van Bronckhorst, Davids, Robben a zase 
Edgar Davids. Van Nistelrooy výborně přistrčil k Seedorfovi! 
A Holanďané zlobí. Nejsou sice v trvalém tlaku, to by se spíše dalo říct o českém 
týmu, jenomže i nečekané výpady a kontry dělají velký problém. Je pravda, že sudí 
nám odpustil rohový kop, protože byla vidět teč.
Galásek hledá škvíru, odkud by se dalo proniknout k Van der Sarovi, s hledáním 
pomáhá Grygera po pravé straně. Poborský. Stam předskočil Jana Kollera. Nedvěd 
zkusil zakončit a vybojoval rohový kop, protože to byl, tuším, Davids, který tečoval 
Nedvědovu střelu. Jan Koller a Jaap Stam, 
to je dvojka jak do filmu.
Ani Zdeněk Grygera nedoskočil na Nedvědův centr
a znamená to, že po sedmnácti minutách pořád musí tým kapitána Pavla Nedvěda 
dohánět jednogólové manko.
Tak jako teď třeba Robben. Vyměnil svoji obvyklou levačku za pravou a Petr Čech 
musel na zem. Baroš, Nedvěd. Šteloval si míč na ránu z větší vzdálenosti, ale vyfoukl 
mu ho Clarence Seedorf. Van Nistelrooy, Andy van der Meyde, Heitinga. Odražený míč 
v pohodě sebral Edgar Davids. Robben. No Robben zatím cvičí s pravou stranou české 
defenzivy a teď to dopadlo nejlépe, jak mohlo, protože Mejuto González běžel vynadat 
Van Nistelrooyovi za simulování,
ale já mám pocit, že tam kontakt byl s Jankulovskim.
Výtečný míč! A i druhá přihrávka je perfektní a znamená to druhý gól v síti Petra 
Čecha. 
Edgar Davids poslal perfektním pasem dopředu Robbena a pro Van Nistelrooye už 
to potom byla prostě jen prachobyčejná normální záležitost. No byla to přihrávka 
sice na knap, ale Van Nistelrooy díky tomu, že stál za zády české obrany v době, 
kdy letěl míč na Robbena, tak získal rozhodující náskok. No jo, co je platná 
převaha, když v obraně zejí díry jako vrata.
Poborský musel sám, Baroš už byl v ofsajdu.
No a když se k tomu přičte to, že kulantně řečeno Robbenovi se daří po pravé 
straně české defenzivy, tak se možná není co divit, že
tváře těchto chlapíků jsou více než posmutnělé. Baroš neprošel přes obranu oranžových.
Je to zatím zvláštní zápas, protože držení míče nám určitě ukáže v první půli 
daleko vyšší číslo u českého týmu. Rozdíl je v tom, že když už si Holanďané 
vypracují šanci, tak ji promění.
Stam stačil zasáhnout v ne úplně přehledné chvilce. Grygera, Nedvěd. Van der Sar 
neměl problém. Van Nistelrooy na nezvyklém místě, prakticky na levém křídle. A Karel 
Brückner má co vysvětlovat, protože připravuje střídání. Do hry půjde Vladimír Šmicer.



Trochu to připomíná zápas v Bělorusku, který také přineslo velmi rychlou změnu.
Baroš. Koller dává na dva jedna! 
A ono to půjde a ne, že ne! 
Milan Baroš tak, jak je jeho zvykem, vzal balón do své správy, prchl s ním čtyřicet, 
padesát metrů, zamotal holandskou obranu.
Giovanni van Bronckhorst mu naservíroval pocukrovanou přihrávku. Už to 
vypadá o chloupek veseleji ve čtyřiadvacáté minutě. Milan Baroš nasadil jesličky 
Stamovi, jenže stoper, který je rozběhnutý, má málo šancí s tím cokoli udělat, a 
Jan Koller zachoval chladnou hlavu. 
Nic to nemění na připravovaném střídání, Šmicer už je připravený u postranní čáry. 
Koller inkasoval úder zezadu. Nedvěd nemůže hrát, protože se bude střídat.
A teď můžete tipovat.
Zdeněk Grygera je mužem, který odchází ze hřiště.
Takže je zároveň jasné, že Karel Poborský si svoji zamilovanou roli pravého 
obránce vyzkouší i dnes. Ale upřímně řečeno, není se moc co divit. Nekamenujte 
proroky ani fotbalisty, když se nedaří. Nemůže být každý den posvícení, to se holt 
stává.
Galásek zastavil Van Nistelrooye. Poborský, Rosický, Nedvěd. Á!
Heitinga dostane další žlutou kartu, to bylo neoddiskutovatelné.
Pavel Nedvěd si kolem něj hodil balón, Heitinga nepovažoval za nutné se ani omluvit 
záložníkovi Juventusu. Pavel Nedvěd ukázal Jankulovskému, že on tedy teď kopat 
nemůže, takže centr zleva levou nohou v podání hvězdy Udine 
a bůh ví, jakého týmu po mistrovství Evropy.
Rosický, Jiránek. Rosický musel sám, neměl komu přihrát. Pas na Kollera byl delší, než 
by bývalo potřeba.
Jsem sám zvědav, jak se povede Karlu Poborskému proti Robbenovi. To bude asi 
interesantní duel. 
Je pravda, že Vladimír Šmicer zaujal pozici klasického levého halva. Ujfaluši faulován 
Van Nistelrooyem. Baroš, Giovanni van Bronckhorst. Jiránek bude kontrolovat. No, 
podařilo se mu to tak napůl v souboji s Davidsem. 
Trošku riskantní hrátky kolem vlastního pokutového území.
Rosický prošťouchl míč skrz Heitingu. Škoda, škoda, Marek Jankulovski už nedostihl. 
Výborně to udělal Van Nistelrooy, přikryl míč, nedovolil Ujfalušimu.
K tomu je ale třeba dodat, že Van Nistelrooy má velkou sílu jak v nohou, tak v těle.
Hledají ho další a další míče. No a zápas ve volném stylu mezi Ujfalušim a Van 
Nistelrooyem skončil nerozhodně, 
ale mám pocit, že když se na to podíváte, to ať mi nikdo neříká, že ne.
Velmi důrazně teď Karel Brückner cosi vysvětluje Ujfalušimu a Jiránkovi.
Dvakrát, ještě proti Japonsku.
Karel Poborský teď na svém obvyklém místě. Koller. Vypadá to, že jakmile Karel 
Poborský vystartuje vpřed, okamžitě se stahuje na jeho místo Tomáš Rosický.
Jednatřicet minut je za námi. Stav jedna dva v neprospěch týmu Karla Brücknera.
Robben. Van Nistelrooy našel Heitingu a Heitinga se nemazal s míčem a poslal ho 
směrem k Petru Čechovi. 
Doporučená zásilka. Krásné z obou stran.
Jankulovski nepřihrál přesně. Heitinga. Nikde nikdo, hrát bude Petr Čech. Rosický. 
Šmicer se zatím do hry příliš nedostal, tak snad teď. Koller, Baroš, Poborský.
Arjen Robben, ten byl drahý už před čtyřmi lety, když mu bylo šestnáct. Tak 
přecházel do pé es vé Eindhoven z Groningenu za čtyři miliony euro. V necelých 



sedmnácti letech. No a dneska, když si ho vytáhla Chelsea, kam odchází po 
mistrovství Evropy, tak cena vylezla na osmnáct milionů euro. 
Seedorf. Fú. Petr Čech jenom koukal, jak střela prosvištěla okolo. Andy van der Meyde! 
Petr Čech! Ale už nemusel zasahovat.
No, ono to bylo tak fifty fifty, ten souboj. Zatím nemáme nejmenší důvod vyčítat 
panu Gonzálezovi přílišnou horlivost směrem k Holanďanům.
Výtečně vyvezl míč Davids. Robben. Šmicer neodhlavičkoval míč podle našich 
představ. Heitinga. Zdálo se mi, že přihrával do ofsajdu. No to jsou zmatky před Petrem 
Čechem.
Ještě jednou. Tomáš Ujfaluši se snažil hlavou přiťuknout brankáři. Je pravda, že 
příliš nohou poskakovalo kolem náruče Petra Čecha, takže Mejuto González 
odpískal.
Koller, Nedvěd, Poborský. Před Kollerem odhlavičkoval Bouma. Galásek. Nedvěd! 
Poborský! Jan Koller zkoušel zahrát patou, škoda, škoda, že trefil míč, protože za ním 
byl úplně volný Milan Baroš. Koller ani napodruhé neuspěl v krátkém časovém úseku.
No tak to tedy pevně doufám taky, jen do jedné branky bych prosil.
Galásek, Poborský. Na záda Barošovi. 
Sedm minut chybí do regulérního, respektive do konce regulérní hrací doby 
prvního poločasu. Zatím mají stále veselejší sobotu Holanďané, vedou dva jedna.
Heitinga. Od Tomáše Ujfalušiho se odrazil míč za brankovou čáru a Karel Brückner 
chodí po vymezeném území před lavičkou jako tygr v kleci. Seedorf, Robben, Baroš. 
Jenomže Robben si poradil i s defenzivní částí svých úkolů. Stam, Bouma. Ofsajd, 
ofsajd, samozřejmě. Teď se naše obrana vyhrnula dopředu jako jeden muž v pravou 
chvíli. Jiránek. Otevřela se před ním cesta. Koller.
Jan Koller se stává specialistou na Holanďany, jestli se nepletu, tak dal ve třech 
posledních zápasech s tímto soupeřem po brance.
Nedvěd, Šmicer udržel míč a zachoval tak určitou naději. Poborského centr levou nohou 
neznamenal žádné velké nebezpečí pro Van der Sara. Šmicer, Baroš. Bouma odpálil 
naslepo před Kollerem a i nadále zůstane míč v držení českých hráčů. Stopeři Jiránek a 
Ujfaluši, Galásek, Nedvěd. Baroš si pomohl v souboji se Stamem rukama, což 
španělský sudí postřehl a dává tak šanci na oddych defenzivě Holanďanů.
Clarence Seedorf určitě prospěl záloze týmu Dicka Advocaata.
Parádně rozehrál akci s Van der Meydem. Robben půjde sám. Ne, přihrál Davidsovi. 
No, pane jo. Holanďané nedělají žádné cavyky se střelbou ze střední a velké 
vzdálenosti a Roteiro létá kolem Petra Čecha, jen to sviští. Druhá tyč. Ta našim 
hráčům zatím chybí.
Právě Baroš může jít dál. Nemůže, nemůže. Mejuto González nepovolil Milanu 
Barošovi
po tomto zákroku, aby pokračoval v ataku Van der Sara. Bouma není žádný 
nováček, šestadvacetiletý hráč, už má taky leccos za sebou.
Ofsajd, míč musí zpátky
v době, kdy se hraje čtyřicátá čtvrtá minuta a dvanáctá vteřina.
Rozhodčí Collina už drží tabuli, 
která oznámí, jak dlouho se ještě bude hrát, ale nebude to nijak závratný čas.
Seedorf. Ofsajd. Mám pocit, že... Ano, Van Nistelrooy stál v ofsajdu a hodně dlouho to 
trvalo, než si pan Martínez Samaniego uvědomil, že by nebylo od věci zamávat.
No, já bych řekl o chlup.
Rosický, Baroš, Jankulovski. Dobře zatočený míč, jenže Stam zatím funguje velmi 
dobře na své pozici před Van der Sarem. Van der Meyde, čtyři na čtyři. Seedorf. 
Zastavil celý ten nebezpečný protiútok Tomáš Galásek. 



Posledních zhruba dvacet vteřinek v první půli, která herně více patřila českému 
týmu, ale řekněme si upřímně, nebezpečnější byli Holanďané, vedou dva jedna, 
vytvořili ještě několik velmi nebezpečných situací před Petrem Čechem. Žádná se 
už konat nebude, protože první poločas skončil. Holanďané vedou zatím dva jedna 
po brankách Boumy a Van Nistelrooye. Snižoval Jan Koller. Doufejme v lepší 
příští ve druhém poločase, takže za malou chvíli na shledanou, na slyšenou. 
Podruhé vítejte na městském stadionu v Aveiru, na zaplněném stadionu pro 
dvaatřicet tisíc diváků. Stadion viděl zatím tři góly, bohužel dva v síti Petra Čecha, 
o jeden se postaral Van Nistelrooy. No a o druhém gólu Holanďanů se tu dost 
diskutovalo, protože tam bylo vidět uplatnění pravidla o mrtvém ofsajdu, protože 
v době přihrávky na rozběhnutého Robbena byl Van Nistelrooy čtyři, pět metrů za 
zády českých obránců a díky tomu se dostal do výhody před prázdnou branku. 
Čeští beci ho nemohli stihnout logicky, španělští sudí posoudili jeho ofsajd v první 
fázi jako mrtvý, pak už ho, abych tak řekl, pustili do hry. Padl druhý gól. Nemá 
cenu spekulovat z tohoto místa, jestli to bylo v pořádku, nebo ne, protože gól platí 
a teď je na českém týmu, aby 
úsměv ze rtů Patricka Kluiverta
zmizel v co nejrychlejší možné době.
První pohled nenapovídá, že by došlo ke střídání, 
zůstává tedy u příchodu Vladimíra Šmicera za Zdeňka Grygeru už zhruba po 
pětadvaceti minutách 
a jestli dobře vidím, tak u postranní čáry se začal rozhýbávat Roman Týce. Van 
Nistelrooy měl příliš prostoru, takže si zpracoval a rozehrál. Robben. Tentokráte 
Robbenovo postavení rozeznáno ofsajdovým. Van der Sar, Davids. Bezvadně z první na 
Van der Meydeho. Tři na dva. Ujfaluši stačil zblokovat Van der Meydeho pokus, Petr 
Čech akci z českého pohledu dokončil, ale… Poborský! Necentroval, vypálil rovnou a 
Van der Sar měl těžkosti.
Zatím se hraje výborný fotbal, jediná jeho chyba je, že prostě Holanďané dali 
doposud o gól víc.
Faul na Rosického, ano. Jankulovski, Koller. Dostal se před Boumu a výborně přihrál, 
škoda, že Jankulovského, nebo Šmicerova rána byla zblokována. 
Holanďané hrají dost pružný systém, protože někdy mají k dispozici tři obránce, 
v jistých momentech zase pět, protože Cocu se zatahuje mezi stopery.
Baroš. Měl by být rychlejší než Stam, volil cestu kombinační, ta nevedla k úspěchu. 
Jiránkův míč našel Kollera, Stam udržel míč ve hře, to znamená práci pro Ujfalušiho a 
Petra Čecha. Rosický, Galásek. Nedvěd musel faulovat, protože už se Davids hrnul 
k míči. Pavel Nedvěd se raději omluvil Gonzálezovi, protože ta jeho odezva ke 
španělskému rozhodčímu po odpískání faulu byla přílišná. Koller, Rosický. Robben 
fauloval zezadu, Mejuto González už měl ruku v kapsičce, nakonec se to odbude bez 
potrestání žlutou kartou.
Jen dodám, že jediný tým na letošním mistrovství Evropy ještě neobdržel žlutou 
kartu, a to tým České republiky. No to je zákrok na lýtko. Za co by se měla dávat 
žlutá karta?
Nedvěd, Rosický. Co vymyslí Karel Poborský? Jeho přihrávka letí za Nedvědem. Pavel 
Nedvěd! Pěkně z otočky levou, Van der Sar připraven. Karel Poborský. Jeho nadýchaný 
balón sice doletěl k Vladimíru Šmicerovi, ten už byl ve velmi složité pozici. Clarence 
Seedorf měl pocit, že Ujfaluši zůstane ještě nějakou dobu na trávníku, tak zahrál mimo 
hřiště. Obránce Hamburku je v pořádku, balón letí k Van der Sarovi. Ofsajd, ano. Van 
der Meyde byl v okamžiku, kdy se balón odrazil od zátylku Van Nistelrooye, za 
ofsajdovou linií.



Myslím, že tady to bude dokonale vidět. Není o čem diskutovat.
Poborský, Koller, Poborský, ale tady je stopka.
První žlutá karta na kontě českého týmu,
Vidí ji Tomáš Galásek poté, co seznámil s trávníkem Edgara Davidse.
Trvalo to sto čtyřicet tři minuty, než se zažlutilo před očima někoho z výběru 
Karla Brücknera.
Ruka, ruka. Baroš. Pomohl si nedovoleně podle signalizace asistenta hlavního 
rozhodčího. Milan Baroš skáče jako čertík z krabičky.
Bude lepší neinkasovat zbytečnou žlutou kartu. Je pravda, že z Baroše doslova čiší 
touha hrát, něco dokázat, udělat.
Jankulovski, Nedvěd, Koller. Přihrávka na paty Jankulovskému je zárodkem brejku 
Holanďanů. Robben, klika doleva, perfektně ji přečetl Martin Jiránek, jenže nedokázal 
zabránit centru na Van Nistelrooye a Petr Čech napravil vlastně svoje zaváhání, protože 
nejprve se hnul, jako že sebere centr, poté couvl. Další roh. Holanďané připravili 
střídání. Paul Bosvelt,
čtyřiatřicetiletý zkušený záložník,
je připraven. Musí počkat na Seedorfův rohový kop. Petr Čech byl atakován v malém 
pokutovém území, což pravidla zapovídají. Ještě než Petr Čech rozehraje, tak dostane 
šanci Bosvelt a tajemství, koho Bosvelt vystřídá, odtajní Pierluigi Collina, jestli se mu 
podaří rozsvítit tabulku, zatím je s tím drobný problém. Sláva, podařilo se. Ze hry 
odchází Arjen Robben,
což je, řeknu, pokud tam nejsou nějaké zdravotní problémy, tak mi přijde podivné, 
protože Arjen Robben velmi cvičil naši obrannou řadu. Paul Bosvelt je mnohem 
defenzivnější typ, ale možná, že dojde k přeskupení v systému Dicka Advocaata. 
Na zdravotní problémy to nevypadá,
Bosvelt se okamžitě stěhuje vlastně ještě před Cocuho,
tak to chvilkami bude vypadat, že Holanďané hrají na šest stoperů. Jenomže už 
takový Bouma ukázal, že holandští stopeři nejsou jenom od bránění.
Ujfaluši, Poborský. Krásná přihrávka. Škoda, Vladimír Šmicer proplachtil malým 
vápnem. Centr letěl o pár decimetrů výše, než by útočník, záložník Liverpoolu 
potřeboval.
A v době, kdy se na Aveiro chystají těžké mraky od moře a teplota klesá, možná 
zvedne náladu českým fanouškům
Marek Heinz, kterého Karel Brückner vyšle do boje. Rosický, Koller, Nedvěd, Jiránek a 
po něm Karel Poborský. Chvilku nepřesností může ukončit znovu Jiránek. Baroš. Centr 
Poborského jenom lízl Vladimír Šmicer a Paul Bosvelt se nerozpakoval odehrát mimo 
hrací plochu. Rosický, Jankulovski. Otevřené pole pro Clarence Seedorfa. Davids, Van 
Nistelrooy. Sice zvládl proškolit Jiránka, ale Tomáš Galásek si s Van Nistelrooyem 
poradil. A bylo to poslední, co Tomáš Galásek dnes mohl ukázat, protože jde ze hřiště a 
pouští na něj Marka Heinze.
Takže jako proti Lotyšům ani tentokráte Tomáš Galásek nedohrál. Padá za oběť 
snaze dávat góly, obranní hráči odcházejí, přicházejí ofenzivní.
Milan Baroš toho hodně rozdá v soubojích s holandskou obranou, tentokrát se terčem 
jeho útoku stal Jaap Stam,
od nové sezony hráč á cé Milán. Kde začne sezonu Milan Baroš, není zas tak úplně 
jisté, protože v Liverpoolu je dost nabito. Ovšem trenér Benítez, nový trenér 
Liverpoolu, si bude chtít Baroše určitě nechat na Anfield Road.
Poborský, Nedvěd, Ujfaluši, Heinz, Šmicer. Házenkářské kroužení kolem pokutového 
území. Heinz. Udělal to výborně. Šmicer!
Achichouvej! Ale Van der Sar předvedl excelentní zákrok.



Karel Poborský si může zopakovat přihrávku před branku. Baroš, Jankulovski. Ne, ne, 
ne, tudy nebylo možné překonat defenzivu. Čistý zákrok, Tomáš Rosický stačil 
dostihnout Van Nistelrooye poté, co se nechal tak trochu vycukat na polovině hřiště.
Já myslím, že nekonečné diskuze o tom, jestli Tomáš Rosický umí bránit, nebo ne, 
jsou po tomto zákroku. Chtěl jsem říci, že Tomáš Rosický nejenom že umí bránit, 
ale dokáže se o sebe na hřišti tak trochu postarat a přitlačit, když je potřeba. Ale je 
pravda, že pro něj to byla poslední možnost, jak zastavit Van Nistelrooye, a Mejuto 
González tentokrát českému týmu neuškodil.
Koller ztratil. Bosvelt. Van der Sar si počkal, až bude moct vzít míč do rukou.
Šedesátá šestá minuta právě končí, šedesátá sedmá
začne volným přímým kopem po faulu na Martina Jiránka. Baroš. Hra pokračuje. Heinz, 
Jankulovski, ne, promiňte, to je Vladimír Šmicer. Rosický. Rosickému chyběl metřík, 
dva, aby mohl přihrát. A tohle se výtečně povedlo, Van der Meyde narazil do zdi. 
Ujfaluši stál, Van der Meyde na něj naskočil, jak se říká, jako na kredenc. Určitě 
to je nepříjemná chvilka, může tam být vyražený dech, možná naražená žebra.
Jak vidno, Van der Meyde nepotřebuje odnést mimo hrací plochu, ale musí tam 
odkráčet, protože došlo k ošetření na hřišti. Poborský, Heinz. Poborského centr nemohl 
ohrozit Van der Sara, protože šel prakticky přímo do jeho náruče. A zase obránce 
Tomáš Rosický. Znovu úspěšný.
Zákrok Seedorfa tady je neoddiskutovatelně viditelný. Mimochodem Seedorf, to 
není první muž tohoto jména, který kopal nizozemskou ligu, už jeho otec, který 
přišel z Pana Mariba, se prosadil jako fotbalista. Nic, nic, nic. Za to, co teď vidíte, 
samozřejmě mohl Jiránek vidět žlutou kartu a nemohl by říct ani popel.
Koller! Góóól!
Jabadabadúúú!
Milan Baroš využil perfektního sklepnutí Jana Kollera a srovnává krok na dva dva.
U nás na Vyšehradě by se řeklo, že Bouma se souboje s Janem Kollerem pouze 
zúčastnil, neabsolvoval ho, čehož Koller využil, sklepl na Baroše a on nechytatelně 
propálil Van der Sara. Teď jsem evidentně zvědavý, jak vlastně budeme 
pokračovat v pozorování systému Karla Brücknera, protože asi těžko může být tak 
ofenzivní za stavu dva dva, jako za stavu jedna dva. Petr Čech na hrad. To by byla 
těžká rána, kdyby Van der Meyde svoji šanci proměnil hned po tom gejzíru 
nadšení. Prudká studená sprcha.
Seedorf, Karel Poborský, Ujfaluši.
Takovým Švédům to se dneska kouká, protože vidí krásný fotbal se spoustou 
brankových šancí i čtyři góly a nemusejí mít nervy.
Přihrávka za záda Karla Poborského. Giovanni van Bronckhorst, Seedorf, Jankulovski 
na poslední chviličku a musel zasahovat i napodruhé a napotřetí. Kvalitní série zásahů 
Marka Jankulovského oddálila nepříjemnosti od Petra Čecha 
a teď už by bylo záhodno poslat míč taky na druhou polovinu hřiště. 
Van Bronckhorst, Jankulovski. A přichází to, co se dalo čekat po vyrovnání, přichází 
defenzivní hráč. 
Zatím vás trochu nechám tápat. Ale ne, 
David Rozehnal je připraven u Karla Brücknera.
Obrana se vrátí do rozestavení čtyř klasických defenzivních hráčů. Remíza je 
samozřejmě v tuto chvíli dobrá pro český tým.
Odchází Jan Koller.
Jeden gól dal, druhý připravil, má za sebou perfektní pracovní den, respektive 
večer.
Nedvěd. A může natáhnout krok, šikovně se dostal před Heitingu, 



rozběhnutý bek už potom nemá moc na výběr. Zastavit se nemůže.
Heitinga dostal druhou žlutou kartu, přesně tak.
Sedmdesátá pátá minuta. A jak už trochu tradičně, Holanďané budou dohrávat 
v deseti, pokud jde o zápas s Českou republikou. To je okamžitě sousto pro Dicka 
Advocaata, 
protože musí poslat dalšího obránce rozcvičit, konkrétně tedy Reizigera. A italská 
konverzace mezi Seedorfem, Davidsem a Nedvědem, 
asi na téma „musel jsem spadnout, nemusel jsem spadnout“. No nemusel, nemusel.
Sám Nedvěd. Dobrá střela, která prověřila Van der Sara! A David Rozehnal byl blízko 
k velikému nástupu 
do své osobní historie mistrovství Evropy. Ouha. 
Rozehnal ubránil Van Nistelrooye, jenomže míč má Edgar Davids. No, situace před 
pokutovým územím Petra Čecha vypadala všelijak, připomínala leccos. Rozehnal půjde 
nahoru, jenomže dopředu půjde Seedorf. Dick Advocaat má hlavu v dlaních, protože 
španělští sudí odmávali a odpískali ofsajd, 
ale Seedorfův výskok, panečku. Jenom ještě dodám k Seedorfovu otci, že to byl 
první fotbalista nebílé pleti v holandské profesionální soutěži, takže doma mají 
primát. 
Nedvěd. A bude to rohový kop.
Sedmdesátá osmá minuta. 
Myslím, že Milan Baroš si pomohl v souboji rukama,
O tom teď taky nebude vedena žádná dlouhá diskuze.
I v deseti hrají Holanďané na dva hroty. Van der Meyde a Van Nistelrooy. Zmiňovaný 
Reiziger už je připravený ke střídání. Rozehnal. Ofsajd Milana Baroše.
Dick Advocaat nechce jít cestou úplného otevření hry, že i on by to zkusil na tři 
beky a hnal se za vítězstvím, byť v deseti hráčích, protože bod je pro Holanďany 
vlastně pořád ještě dobrý, protože se s ním dá postoupit. Hrají s Lotyšskem. V tuto 
chvíli odpovídá tabulka skupiny tomu, že český tým čtyři body, Holandsko dva 
body, Německo dva body, Lotyšsko jeden bod.
Ale, ale, ale. Seedorf vyháčkoval tři protihráče, naštěstí těch bílých bylo okolo Seedorfa 
hodně. Šmicer. Nepáral se s míčem a poslal ho k půlící čáře. Bouma, Rosický. Van der 
Sar
udělal to jediné, co mohl. 
Na hřišti už není Koller, tak s tím má trochu problémy holandská defenziva, na koho se 
vlastně orientovat. Nedvěd trefil Baroše. Bosvelt. Ujfaluši zasáhl dobře při svém 
leteckém cvičení. Cocu, Bosvelt, Giovanni van Bronckhorst. Martin Jiránek na svém 
obvyklém místě pravého obránce stačil zamezit útočným choutkám mladého obránce 
holandského výběru. Van Nistelrooy, Reiziger, Bosvelt. Jiránek zvládl souboj s Van 
Bronckhorstem. Poborský, Rosický. A teď je forčekujícím hráčem Karel Poborský. 
Ujfaluši zvládl další tvrdý duel s útočníkem Manchesteru United. Seedorf. Krásně to 
udělal Edgar Davids a Tomáš Ujfaluši v pravou chvíli na pravém místě.
Osmdesátá třetí minuta pomaličku končí.
Ještě jedna ofenzivní posila přijde pomoct Holanďanům se závěrečným tlakem, jestli 
nějaký přijde. Rafael van der Vaart připraven vystřídat, jenže teď sleduje kolegy a šanci 
mu nedal ani Petr Čech. Poborský. To je pro Van der Sara. Marek Heinz zvolil klidnou 
přihrávku vzad. Jankulovski, Nedvěd. Krásná rána! Poborský netrefil!
Ježkovy voči, ježkovy voči. Zatímco si vychutnáváte krásný fotbalový moment,
Tak Rafael van der Vaart vystřídal Seedorfa.



No to by byla tečka za zápasem, ale na druhou stranu musíme uznat, že podobnou 
smůlu měli v prvním poločase i Holanďané, takže i s tyčemi je to takřka 
vyrovnané. No jenom aby to vydrželo.
Reiziger.
Dlouholetý obránce Barcelony, kde působí od roku 1997, Michael Reiziger, pošle 
míč až před Čecha. Ne, zmýlená neplatí.
Davids. Dobrý odhad měli tentokráte čeští obránci. Van Bronckhorst zastaven 
dvojblokem Heinz, Rosický. Poborský, Baroš, Heinz. Góóóóól!
Česká republika vede tři dva!
Marek Heinz přinutil Van der Sara k výbornému zákroku, jenže Karel Poborský využil 
odraženého míče a naservíroval před prázdnou branku.
No to je večer. Vladimír Šmicer se stává třetím střelcem českého týmu v dnešním 
zápase. Ještěže to Milan Baroš udělal podle svého, krásná rána ze střední 
vzdálenosti, jak o tom Vladimír mluvil. Van der Sar sice parádní zákrok, jenomže 
špatně odražený balón z jeho pohledu a Karel Poborský oči nahoře a hlava 
otevřená.
Edgar Davids.
Ještě samozřejmě jsou nějaké minutky před námi.
Reiziger, Cocu. Všichni hráči jsou teď namačkání tak pětatřicet metrů od Petra Čecha. 
Krásný centr letí za obranu. Giovanni van Bronckhorst poslal nadýchaný balónek, Van 
der Vaart k němu měl o trošičku dál, 
než by se bývalo líbilo holandským fanouškům, ale ta akce byla zase krásná. O 
dvacet centimetrů byla přihrávka delší, než potřeboval Van der Vaart. Tři minuty 
se budou nastavovat, to je teď asi nejdůležitější zpráva.
Baroš. Od Karla poborského skončil míč v autu. Rosický. 
Teď není třeba spěchat vyloženě k Van der Sarovi. Zabetonovat míč někde u 
rohového praporku.
A ačkoli jsou čeští fanoušci v menšině, teď jsou jedinými, kteří jsou slyšet. Van 
Bronckhorst, Martin Jiránek zamezil jeho průniku. Ještě jednou bude vhazovat 
devětadvacetiletý Giovanni van Bronckhorst. Velký pozor teď dávali čeští borci na 
možný faul, Pavel Nedvěd posunul míč k půlící čáře
a bude to muset zkusit ještě jednou.
Vhazovat se bude, nikoli kopat, to se Cocu spletl. Takže do třetice Van Bronckhorst. 
Odpískán faul spáchaný Cocum,
jestli se nepletu. A znamená to, že v posledních vteřinkách 
bude rozehrávat Petr Čech. Heinz může hrát. I v tuto chvíli útočí pět Čechů a Heinz se 
pokusil překvapit Van der Sara.
Hotovo, vymalováno. Česká republika porazila Holandsko tři dva a postupuje po 
dnešním večeru naprosto jednoznačně, se šesti body už je to neoddiskutovatelné, 
do čtvrtfinále mistrovství Evropy v Portugalsku. Byl to nádherný fotbal, úžasný 
večer. Takových se vídá jenom pár za sezonu, možná za několik sezón. Český tým 
dokázal zvrátit stav nula dva, vyhrál tři dva
k velkému smutku Ruuda van Nistelrooye,
protože Holanďané dobře vědí, že vlastně jen český tým jim pomůže k postupu, 
když zvládne na jedničku zápas s Německem a oni porazí Lotyšsko. Myslím, že 
doma musíte být naprosto spokojeni s tím, co jste dnes viděli, protože kdybych se 
měl vyjádřit slovy filmového kritika, byl tu thriller, bylo tu drama, byla tu 
detektivka, byla tu pohádka. 
Diváci bouří.



Já teď mohu také říci, že pokud budete chtít jet na čtvrtfinále, můžete, protože 
lístky na čtvrtfinále českého týmu budou k mání do třiadvacátého, jestli se nepletu 
v Čedoku, takže je to na vás, jestli si vyberete část dovolené a spojíte ji s fotbalem. 
Karel Brückner pochopitelně nesmírně spokojen, tak jako jeho svěřenci.
A já nemám rád velká slova, nejsem zrovna příznivcem patosu, ale pravím, tady se 
smeká, protože to, co předvedli dnes čeští fotbalisté, i když nadělali v prvních 
dvaceti, pětadvaceti minutách dost chyb v obraně, dokázali se zmátořit z toho 
nepříznivého stavu, odbojovali, odjezdili zápas a přidali navíc velkou fotbalovou 
nadstavbu. Tleskám ale i
Van Nistelrooyovi,
protože Holanďané dnes sehráli určitě daleko kvalitnější zápas než proti Německu. 
Hlavně to platí o jmenovaném útočníkovi. Byl to zápas dvou velkých mančaftů. Já 
jen dopovím, že české branky dávali Jan Koller, Milan Baroš a tu třetí Vladimír 
Šmicer po úžasné přihrávce Karla Poborského před prázdnou branku.
Karel Brückner, ten si užívá tuhle chvíli, to je vidět. Je velmi spokojen
a já se mu nedivím. Hodně novinářů leccos vytýkalo, ale to až po prvním 
rozhovoru. Nevím, o čem hovořil Arjen Robben, ale z výrazu tváře bylo vidět, že 
mu nebylo veselo. Jen dodám to, že mnozí novináři a další odborníci se podivovali 
nad tím, když Karel Brückner nechal hrát na tři obránce proti Japonsku a 
s Karlem Poborským na pravém obránci. I já jsem si tak trochu ťukal na čelo a 
říkal jsem si, s prominutím, co je to za hloupost. Tady odsud se Karlu Brücknerovi 
veřejně omlouvám, protože tato taktika slavila dvakrát za sebou úspěch, jak proti 
Lotyšsku, tak proti Holandsku. A Milan Baroš. Tolik tedy bezprostřední dojmy 
Milana Baroše a tohle je statistika zápasu. Jenom se podívejte na počet střel, 
dohromady to bylo, jestli mě tedy paměť neklame, třiatřicet ze strany českého 
týmu. To nepamatuju kolikrát za celé ligové kolo v české nejvyšší soutěži.
Těmhle lidem
se nebude chtít spát dneska. Bude se oslavovat určitě dlouho. Ono je co, nejenom 
to vítězství, to je samozřejmě primární, ale hlavně to, že český tým předvedl, že 
umí hrát krásný fotbal. Předpokládám, že nám místní režie nabídne ještě jednou ty 
nejdůležitější momenty, které vedly ke konečnému stavu tři dva ve prospěch 
Brücknerova výběru. Otázka na Vladimíra Táborského: stav nula dva, jak se cítil, 
čekal, že se s tím ještě něco udělá? První důležitý moment, Wilfred Bouma dal 
první gól po centru Robbena. Znovu Robben v hlavní roli, přihrál Van 
Nistelrooyovi. Dva nula pro Holandsko, to vypadalo zle, nevesele. Jenže brzy po 
druhém gólu Holanďanů uprchl Milan Baroš po špatné Van Bronckhorstově 
přihrávce a připravil pozici pro Kollera a snížení stavu bylo na světě. A druhý 
poločas přinesl dvě branky do holandské sítě, nejprve Nedvěd našel mužnou hruď 
Jana Kollera a poté Milan Broš napálil modrou pravou kopačkou pod břevno Van 
der Sarovy branky. A zase Milan Baroš, přihrávka na Marka Heinze, který opět 
osvědčil svoji důležitost pro tým, stejně jako proti Lotyšsku, a pak už pro Karla 
Poborského to byla taková ta nejsladší šlehačka na dortíčku. Vladimír Šmicer měl 
velmi ulehčenou úlohu, ale i jeho nesmírně těší, že si může psát do své statistiky 
branku na mistrovství Evropy, a to tak, že v nesmírně důležitém utkání a ve chvíli, 
kdy to český tým posunulo do čtvrtfinále. Aveiro se stává takovým českým 
domovem, Brücknerovi hoši tady vyválčili šest bodů v obou velmi dramatických 
zápasech. Tak je vidět, že na vás tým myslí, abyste se nenudili, aby to nebyl nějaký 
splachováček tři, čtyři nula, ale abyste si opravdu užili.
Holandské dívky jsou smutné,



to se nedá nic dělat, protože přece jenom jsme radši, když ty české jsou veselé. 
Bude nás velice zajímat, jak dopadnou Švédové s Dány a Italové. Copak na hřišti, 
že by nebyl nikdo, teď ale je spousta zajímavých hostů ve studiu s Pavlem 
Čapkem, takže si nenecháváme slovo. Rozloučím se z komentátorského stanoviště, 
mějte se fajn a vzhůru do studia.

Příloha č. 2: Přepis komentáře Pavla Čapka z přenosu utkání Eura 2004 mezi 

Řeckem a Českou republikou, bez prodloužení (text)2

Příjemný fotbalový večer vám přejeme z komentátorského stanoviště Dračího 
stadionu v Portu. Podruhé během osmi let tedy bude hrát česká reprezentace 
semifinále mistrovství Evropy. Vy jste velice dobře poznali Pierluigiho Collinu při 
rozcvičování, který bude dnešní zápas řídit. Dnes ovšem vstupuje do zápasu 
v úplně opačné roli než před lety, na Euru 2004 jsme v souboji s Řeckem favority
pro odborníky, sázkové kanceláře i většinu fanoušků po celém světě. Také Řekové 
v čele s trenérem Otto Rehhagelem nás do této role ochotně pasovali. Jediný 
Janakopoulos má jiný názor a notuje si s naším kapitánem Pavlem Nedvědem. 
Oba shodně tvrdí: V této fázi turnaje už nejsou žádní favoriti, uděláte jednu chybu 
a jedete domů. Tak si můžeme jen věřit a přát, že tu chybu neudělají naši a dnes 
naopak k ní donutí svého soupeře. Michel Platini, kterého jste zahlédli, se může 
těšit na to, jak bude útočit na jeho letitý rekord Milan Baroš, dosavadní nejlepší 
střelec turnaje, ovšem úloha Milana Baroše v tomto srovnání je velmi složitá, 
protože Michel Platini před dvaceti lety nastřílel devět gólů. Pro nás je ale důležité, 
aby česká reprezentace tento semifinálový duel zvládla a všechny osobní statistiky 
budou jenom jakýmsi zpříjemněním a bonusem navíc, Pro nás je dnes důležitá 
jediná věc a tou je postup, ani ne vítězství. Pokud se dostaneme přes Řeky 
v prodloužení a třeba až přes penalty, tak to všichni budeme brát. A teď prostor 
pro hymny. Naši fotbalisté jsou v tomto semifinále uvedeni jako hostující tým, 
bohužel to podle toho vypadá i v hledišti Dračího stadionu, ve kterém mají Řekové 
jednoznačnou převahu. 
Řeckých fanoušků je tu podle našeho odhadu nějakých deset tisíc, našich diváků
možná tři tisícovky, ale samozřejmě naši fotbalisté si cení jak podpory fanoušků 
jak tady v Portugalsku, tak vás všech, kteří fandíte doma. Toto je ale sestava Řeků, 
která nás v tuto chvíli zajímá více. V brance Nikopolidis, v poli Seytaridis, Kapsis, 
Dellas, Zagorakis, Kamsunamis, Basinas, Charisteas, Vryzas, Karagounis. K tomu 
rozestavení se ještě dostaneme, ono neodpovídá grafickému znázornění. Vladimír 
Táborský hovořil s řeckými kolegy žurnalisty a ti mu některé neance toho
rozestavení objasnili. Kapitáni Pavel Nedvěd a na druhé straně Theodoros 
Zagorakis. Pierluigi Collina. Podle některých informací se snad Pavel Nedvěd 
chystal na takový malý přátelský pohovor s Pierluigim Collinou, ale nemůžeme 
vám to potvrdit kvůli té žluté kartě. Sestava našich očekávaná. Vracíme se vlastně 
poprvé od zápasu s Lotyšskem, kterou trenér Karel Brückner během svého 
působení u reprezentačního áčka piloval, sehrával a to kvarteto vlastně fungovalo 
během kvalifikace bezchybně.

                                                
2 Tučně je uveden rámcový komentář, netučně popisný.



Tomáš Galásek, před ním tři ofenzivní záložníci Poborský, Rosický, Nedvěd a před 
nimi dvojice útočníků Milan Baroš, vedoucí střelec turnaje, a Jan Koller. Pierluigi 
Collina, před čtyřmi lety považovaný za osudového muže našeho utkání 
s Nizozemskem. 
To všechno už je historie, Ital už by vyhlášen několikrát nejlepším sudím světa a 
právem, tak věřme, že dnešní zápas bude řídit tak, jak je jeho dobrým zvykem. A 
my věříme a doufáme, že náš reprezentační tým zamíří do finále Eura 2004, ale 
přes všechny prognózy nás čeká nesmírně těžký a houževnatý soupeř a muž, který 
to moc dobře ví, je Karel Brückner. Otto Rehhagel vymýšlel, jak bývá jeho 
dobrým zvykem, některé taktické kousky a finesy pro dnešní zápas. Věřme, že naši 
si s tím poradí. Ano, ta osobní obrana je už naprosto jasně čitelná.
Na záda Jana Kollera se pověsil s devatenáctkou Kapsis, u Milana Baroše postává velmi 
na těsno Seytaridis. 
Takže prvek, který byl ve fotbale praktikován před více než pěti, spíše deseti lety. 
V té době sklízel největší úspěch i Otto Rehhagel, tak se k tomu jako starý 
harcovník rád vrací.
Tomáš Galásek tam vlétl, Nedvěd, Baroš. Ale u něj už jeho dnešní bodyguard a stín 
Seitaridis.
Miroslav Beránek nám před utkáním prozradil, že naším taktickým záměrem je 
zahušťovat hřiště a pokud budou mít Řeci míč pod kontrolou, tak je napadat a 
presovat, protože našim koučům se zdá, že řecká rozehrávka je váhavější a že by 
jim tlak mohl činit problémy.
Tomáš Rosický! Orazítkoval břevno hned ve třetí minutě zápasu! Nádherný přímý nárt 
Tomáše Rosického. 
Při Řecích stáli všichni fotbaloví bozi. Věřme, že my takovouto smůlu v průběhu 
zápasu protrhneme a že se nic podobného už nebude opakovat.
Jan Koller přehlavičkoval Kapsise, ale podle pana Colliny si v tom souboji počínal 
v rozporu s pravidly.
Takže prvek z fotbalového starověku, ale účel světí prostředky. Jak říkal Vladimír 
Táborský, Ottu Rehhagelovi se to tady na turnaji vyplatilo, tak proč by to 
nezopakoval.
Koller. Bohužel, směřoval tu přihrávku Karlu Poborskému na paty. Bolf, Rosický, 
Koller. Tam upadl nezaviněně po kontaktu se Seitaridisem Milan Baroš. Vryzas. 
Po pauze zaviněné žlutými kartami se vrátil do základní sestavy Řecka.
Nedvěd. A tam jste viděli jeden z řady soubojů, kterými se dnes bude muset prodrat 
Milan baroš k eventuálnímu úspěchu. Baroš. Nedvěd. Ten prostor byl ale jako přerostlý 
les, těžko se tam hledala skulinka. Nicméně vyšli jsme z toho částečně se štítem, 
budeme zahrávat první rohový kop zápasu.
Mimochodem, během osmadvaceti utkání pod Karlem Brücknerem naši skórovali 
šestadvacetkrát ze standardní situace. V opačném případě dostali jenom jeden 
jediný gól, to je prvek, kterému se Karel Brückner velice pečlivě věnuje.
Nedvěd. Teď tam vlétl Marek Jankulovski jako vítr! Už je tady v reálu další rozehraná. 
Pavel Nedvěd, Galásek, znovu Marek Jankulovski. Zkusil to pro změnu pravou nohou, 
tady sprintuje za míčem poslední muž před brankářem Petrem Čechem Karel Poborský. 
Rosický.
Škoda té nepřesné přihrávky,
kterou ukořistil Charisteas. Karagounis. Má proti sobě Ujfalušiho, křižoval ho také 
Jankulovski.
Trenér Brückner vyzdvihl na tiskové konferenci, že Řekové zvládají velice solidně 
souboje jeden na jednoho a že se tím pádem dostávají často ke standardním 



situacím a ty velmi nebezpečně umějí zahrávat. To je moment, na který se naši na 
tréninku také zaměřovali.
Charisteas, Karagounis, Basinas. Ten míč prolétl až k Charisteasovi. Koller, Nedvěd, 
vpravo je úplně volný Poborský. Po levé straně brankáře Nikopolidise je nejsilnější 
řecká divácká enkláva, takže pokud se tam čeští fotbalisté dostanou, tak je řečtí diváci 
okamžitě počastují pískotem. 
Karel Poborský dnes hraje po devětadevadesáté v reprezentaci a zároveň vyrovnal 
rekord Thurama a Zidaneho v počtu startů na finálových turnajích, na mistrovství 
Evropy hraje počtrnácté. Naši fanoušci nic nedají na řeckou přesilu, doufám, že 
jste je přes ruchové mikrofony dobře slyšeli i vy. Jinak zdravíme samozřejmě všem 
fanouškům v České republice, naši reprezentanti cítí vaši podporu a těží z ní, 
čerpají energii. Dnes především zdravíme veřejné projekce v Pardubicích, 
Teplicích, Liberci a Zlíně a pochopitelně celou Českou republiku.
Faulovaný Milan Baroš. 
Pierluigi Collina ukončí po šampionátu svou nesmírně bohatou a úspěšnou 
rozhodcovskou kariéru.
Koller. Skvěle to zkoušel hned z otočky na Karla Brücknera, to jsou nacvičené 
momenty.
Řekové ale zatím v defenzivě přepečliví.
Grygera, Ujfaluši, Nedvěd, Rosický. Příliš dlouhá a prudká přihrávka, přesto mu za ni 
Karel Poborský zatleskal,
což demonstruje pohodovou atmosféru, která panuje uvnitř našeho týmu tady na 
Euru 2004.
Zagorakis. Už se na něj na těsno nalepili Poborský s Rosickým, ale Řekové pokračují. 
Karagounis. Tečovaný míč, snadný bonbónek pro Petra Čecha.
Karagounis si zahrál v této sezoně v Interu Milán jen dvakrát v základní sestavě, 
ale Řekům odvádí neocenitelné služby. 
Zagorakis. Napravo si řekl o míč pohybem Katsouranis. Dellas.
Podle některých prognóz to měl být právě on, kdo díky svým výškovým 
parametrům bude střežit Jana Kollera. Měří sto devadesát sedm centimetrů, ale 
Otto Rehhagel nakonec tento nelehký úkol svěřil Kapsisovi a Dellas stejně jako 
v některých momentech z předchozích zápasů hraje klasického libera, který 
zametá a čistí prostor.
Tady ho vidíte v této roli. Vzdušné souboje zatím René Bolf zvládá skvěle.
Víte, že měl zdravotní problémy, tahal ho stehenní sval, má chronické problémy 
s kolenem, ale do tohoto zápasu jde na sto procent.
Baroš a jeho dnešní osud jménem Seitaridis. Galásek, Nedvěd. Neporadil si 
s Katsouranisem. Zagorakis tam reklamoval jemnou teč našeho kapitána, ale vidíte 
jasný výraz Pierluigiho Colliny. Koller. Jenom do prostoru, kde kraluje Karagounis. 
Basinas. 
Navíc už má za podobné prohřešky v úvodním zápase s Portugalskem žlutou 
kartu, ale je zřejmě v tomto ohledu nepoučitelný.
A vidíte, jak Otto Rehhagel kroutí hlavou. Charisteas.
Tak Řekové zatím ve hře dopředu víceméně nesmělí, ale nemůžeme se tím nechat 
v žádném případě ukolébat. Vzpomeňte na gól Charistease ve čtvrtfinále s Francií.
Tak to už je, myslím, druhý útočný faul Jana Kollera, který mu Collina odpískal 
v soubojích s Kapsisem. Katsouranis. Zatím zvládá ten lyžařský slalom perfektně. 
Ofsajd. V něm nachytaný Vryzas, 
jeden z hráčů, které měl ve své péči právě Vladimír Táborský. Tím druhým je 
libero Dellas.



Karagounis, Zagorakis.
Přes tyto dva fotbalisty jde snad devadesát procent řeckých akcí směrem 
k soupeřově bráně.
Znovu Karagounis. Tam vystartoval do skluzu René Bolf a je rád, že nesahal Pierluigi 
Collina po žluté kartě.
A tyto opakované záběry jasně ukazují, že se ho René Bolf v podstatě nedotkl. 
Přitom řečtí fotbalisté byli určitě informováni, instruováni, že Collina je alergický 
na simulování, na řečnění a podobné věci, ale při řeckém temperamentu se toho 
člověk asi nezbaví.
Karagounis.
Přitom příručky charakterizující současný řecký národní tým hovoří o tom, že 
Karagounis demonstruje to nejlepší v současném řeckém moderním fotbale. Tak si 
vyberte.
Dellas. Tento prostor má pevně pod kontrolou Zdeněk Grygera,
který absolvoval úspěšný comeback v zápase s Dánskem. Pochválil ho jak kouč 
Karel Brückner, tak kapitán Pavel Nedvěd, a je to zase ten starý dobrý Zdeněk 
Grygera. Tím pádem naše kompletní a sehraná obrana z kvalifikace.
Basinas, Nedvěd. Vepředu zatím osamocený Koller proti pětinásobné přesile. Baroš, 
vpravo je volný Poborský. Rosický, stále Tomáš Rosický. Úžasné sólo, které ukončil 
dobrým zákrokem Kapsys, jestli se nepletu, nebo Fyssas.
Tam bylo vidět, že ten míč z kopačky Karagounise opravdu zasáhl loket našeho 
kapitána, ale je na rozhodčím, aby podobné situace, ta ruka byla rozhodně 
neúmyslná, posoudil.
Poborský. Zasypáváme pokutové území soupeře sprškou centrů, zatím ale ta obranná 
hráz dirigovaná Dellasem odolává. Galásek. Jan Koller to zvládl, jen přiťukl, jak bývá 
jeho dobrým zvykem, hrudí míč zřejmě pro Milana Baroše.
Fotbalový dravec, to je Milan Baroš současnosti. Paradoxně mu prospělo, že půl 
sezony promarodil a je doslova a do písmene v pozitivním slova smyslu nadržený 
na fotbal, má spoustu sil a energie.
Spolupráce Rosický, Nedvěd. Baroš. Rukama se tam pokoušel odpoutat od Seitaridise, 
bude to v soubojích s ním mít velmi složité, protože Seitaridis hraje opravdu 
naprosto nekompromisní nepříjemnou osobní obranu.
A znovu klasické duo Baroš, Seitaridis.
Naši fotbalisté už na to nejsou zvyklí, v moderním fotbale se od osobky upustilo, už 
jsme to nakousli, před pěti, možná deseti lety. Většina mužstev brání zónově, hlídá 
prostor, ale já věřím, že Milan Baroš v současné formě se s tím určitě nějakým 
způsobem vyrovná.
Grygera, Koller. Kapsis, Dellas. Vidíte, že Řekové v žádném případě nepospíchají s tou 
rozehrávkou, 
ale naši zatím nenaplňují ty představy našeho realizačního týmu a trenéra 
Brücknera. Ten presink. Na druhé straně žádné mužstvo na světě nevydrží 
presovat po celých devadesát minut, to by byla naivní záležitost. Musíme ještě 
podotknout, že je tu příznivé počasí pro náš národní tým, možná nejchladnější 
v průběhu turnaje. Teploměr ukazoval třiadvacet stupňů před výkopem.
Grygera, má hodně volného prostoru. Poborský. A už, jestli se nepletu, třetí vzájemný 
faul Jana Kollera při jeho půtkách s osobním strážcem Kapsisem. S přehledem to zvládl 
Marek Jankulovski, 
jeden z té trojice fotbalistů, nad kterými se vznáší karetní hrozba. Otto Rehhagel 
jak obdivovaný a oceňovaný v Řecku, že mu Řekové dokonce nabídli občanství. On 
říkal, že je to pro něj velká čest, ale že se tím bude zabývat až po šampionátu.



Znovu Koller, tentokrát v ostrém souboji se Zagorakisem. Baroš.
Ale musíme objektivně přiznat, že za dvaadvacet minut hry Seitaridis nedovolil 
Milanu Barošovi vůbec nic.
Karagounis, Vryzas. Dopředu spěchá Charisteas.
Pochvalme Tomáše Ujfalušiho.
Jankulovski, Nedvěd. Skvěle se zbavil Katsouranise. Skvělou obrannou práci odvádí 
Tomáš Galásek a navíc distribuuje skvělé míče, jak to předvedl před chvílí přihrávkou 
na Zdeňka Grygeru. Faulovaný Milan Baroš.
Naši se věnovali nácviku standardních situací v uzavřených tréninkových 
jednotkách velmi intenzivně podle našich interních informací.
Karel Poborský jako nejlepší asistent tohoto turnaje,
z jeho přihrávek padly už čtyři góly. 
Ostrý zákrok Charistease, ten nemohl Pierluigi Collina přehlédnout. Naši gentlemansky 
vrátili míč. Tak se dvěma míči se hrát nedá, vy nevidíte, že na trávník přilétl druhý, 
proto musí Katsouranis s tím vhazováním chvíli počkat. Nedvěd, Jankulovski.
Tak naši fanoušci obrazně řečeno přehrávají v hledišti trojnásobnou přesilu. Taky 
naši fotbalisté na trávníku jsou určitě aktivnější, zaregistrovali jsme určitě dvě 
výrazné šance Tomáše Rosického a Marka Jankulovského. Věřme, že se 
v budoucnu urodí z podobných situací nějaký gól.
Koller. Hledá instinktivně Baroše. Zase kdo jiný než Seitaridis mu u hlavy ukopl míč.
Karel Poborský hovořil o tom, že ideálně trefit míč Roteiro není jednoduché. Proti 
Dánsku se mu povedl snad jediný rohový kop, ale byl z toho veledůležitý první gól.
Kéž by měl podobné štěstí i v tomto případě.
Koller jenom sklepl, tady je Tomáš Rosický, to byl relativně alibistický míč. Galásek, 
Grygera, Koller. Ale stačil ho předskočit Kapsis. Karagounis, Zagorakis. Snadná práce 
pro Reného Bolfa. Grygera. Fyssas, Zagorakis. Zbavil se Nedvěda.
Ale Řekové opravdu postupují vpřed většinou hodně rozvážně a pozvolně, nikdo 
z jejich hráčů se sprintem nenabízí. 
Vryzas, Karagounis. Tam se Řekové ve dvou odvážili k těsné blízkosti naší brány, ale 
Karel Poborský se nadechuje k sólu. Škoda, že neprošla ta přihrávka na Milana Baroše. 
Koller zapracoval, Nedvěd, Jankulovski, který se už předtím vydával vpřed, ale Pavel 
Nedvěd si ho buď nevšiml, nebo zvolil jinou variantu. Velmi obvyklá spolupráce 
Zagorakis, Karagounis zafungovala. Fyssas. Musí se za ním vytáhnout Zdeněk Grygera, 
tam nabíhá Vryzas a Petr Čech měl problémy! Vytěsní ten míč alespoň na chvíli a 
nakonec ho uklízí až Marek Jankulovski.
Tak první vážnější chvíle přežila teď naše obrana.
Charisteas, Katsouranis. Baroš se nechal obehrát možná trochu naivně Katsinasem, 
který ho navíc položil na trávník.
Už by to mělo být z našeho pohledu dobré.
Poborský, Nedvěd. Bohužel Jan Koller neopustil ofsajdové postavení.
Ano, jasný ofsajd podle tohoto záběru. Jako obvykle teatrální gesta Otto 
Rehhagela, i proto ho miluje celé Řecko.
Karagounis obehrál Karla Poborského. Mezitím zase Seitaridis trochu otrávil Milana 
Baroše v těch vzájemných soubojích. 
Jinak Karagounis je autor úvodního gólu šampionátu proti Portugalsku.
Karel Brückner si stoupl vedle lavičky, to je jedna z jeho oblíbených pozic, a gestikuluje 
směrem k našim fotbalistům.
Určitě jim má co říci k průběhu prvního poločasu.
Zagorakis, Basinas, Fyssas. Galásek, Rosický, ale už je tam v bloku hráčů.
Teď se dá hovořit o jakési řecké pětiminutovce.



Ale pozor teď na Pavla Nedvěda, který si to rozdává s řeckou přesilou a málem se dostal 
až do gólové šance. Galásek, Nedvěd, Rosický, Grygera.
To je ta nejsprávnější odpověď na předešlou řeckou chvilku.
Rosický není v ofsajdu. Nedvěd! Ještě je tu Marek Jankulovski! A jeho střelu vytěsňuje 
Nikopolidis.
Ale alespoň už vyloudil náznak šibalského úsměvu na tváři Karla Brücknera. 
Ovšem Pavel Nedvěd, ne, kdo to tam zůstává. Je to Pavel Nedvěd se při pokusu o 
tu střelu, byť se nedotkl míče, pravděpodobně lehce zranil. Věřme, že to není nic 
vážného, 
už se dostává do péče lékaře Petra Krejčího a svého osobního přítele, maséra Eduarda 
Poustky. Těžko odečítat, no, je to něco s kolenem.
Tak o tom zřejmě není sporu. Pro nás je podstatné, aby Pavel Nedvěd mohl 
pokračovat, 
zatím opouští trávník na nosítkách.
Trenér Brückner nechává vždy rozcvičovat pouze tři naše fotbalisty.
My vidíme z našeho komentátorského stanoviště trio Šmicer, Týce, Heinz, ale zatím 
z lavičky neletí směrem k nim žádný signál.
Eventuelní ztráta našeho kapitána by byla obrovsky citelná.
Grygera! Jan Koller. Měl k tomu míči daleko. Pavel Nedvěd už je na nohou, ale kulhá 
za doprovodu lékaře a maséra za řeckou bránou směrem k naší lavičce.
V jeho případě bude Karel Brückner určitě čekat do nejzazší možné chvíle, pokud 
by to bylo opravdu nepříjemné a bylo by to akutní na střídání.
Ale Pavel Nedvěd už zkouší rozklusání. 
Při jeho odolnosti a fyzické připravenosti věřme,
- ano, tady ho vidíte -
že se vrátí na trávník.
Teď dostává ten jediný správný a dovolený doping. Katsouranis, teď si tam možná 
trochu překáží Ujfaluši s Bolfem, ale dobře to dopadlo. Poborský, Baroš. Nedostal se 
přes Karagounise. Katsouranis. 
Tam při tom pokusu šlo podle mě koleno na koleno a Pavel Nedvěd to odnesl 
mnohem hůř než jeho strážce Katsouranis, 
ale už se vrací na trávník,
tak držme palce, aby vydržel celý zápas.
Vryzas, Katsouranis. Tak teď to s námi Řekové zkoušeli jako Brazilci, to nemělo naději 
na úspěch. Baroš. Collina odpískal jeho faul na Katsouranise, což rodáka z Vigantic 
hodně rozlítilo. Kapitán Panathinaikosu Katsinas bude zahrávat tu standardní situaci. 
Jan Koller, skvělá práce v defenzivě. Karagounis. Kapsis. Ano, už se tam svléká Marek 
Heinz,
tak to je určitě těžká rána do kompaktnosti našeho týmu, který pravděpodobně 
přijde o kapitána a nepsaného vůdce, nicméně máme skvělé hráče i na lavičce, 
takže budeme muset popřát hodně štěstí Marku Heinzovi, pokud to opravdu bude 
on, kdo Pavla Nedvěda nahradí.
Tam to vidíte, Pavel Nedvěd jen stínuje v tom souboji. On při své vrozené 
houževnatosti to šel zkusit na trávník, jestli to půjde rozběhat, překoná tu bolest, ale 
podle jeho gest vidím, že se trápí, že by nebyl prospěšný týmu, takže raději zvolí jinou 
variantu. Marek Heinz už je svlečený a mezitím se také vysvlékl Vladimír Šmicer, tak 
uvidíme, 
jak ta licitace skvělého mariášníka Karla Brücknera při tom střídání nakonec 
dopadne.



Tak mezitím musíme pochválit Reného Bolfa za skvělý obranný zákrok a mezitím to 
bude Vladimír Šmicer, který už je v kontaktu se čtvrtým rozhodčím, Rusem Ivanovem. 
Pravděpodobně to bude jeden z naší trojice mušketýrů, pamětníků stříbrných 
medailí z mistrovství v Anglii. Ale zřejmě bohužel jeden nahradí druhého.
Ano, už je to potvrzené, je to tady. Pavel Nedvěd opouští scénu fotbalového semifinále, 
je to pro nás pochopitelně obrovská ztráta. 
My věříme, že ho nejen Vladimír Šmicer, ale soudržnost našeho týmu nahradí. 
Tak takhle si kapitán své semifinálové účinkování nepředstavoval.
Vidíte, jak ho znám, možná i nějaké slzy tam jsou. Pavel Nedvěd to všechno nesmírně 
prožívá, diváci ho vyprovázejí skandováním a potleskem. 
Takže místo žluté karty, které se bál, přichází zranění. Karel Brückner věří 
zkušenosti, proto posílá na trávník jako žolíka ve čtyřicáté minutě prvního 
poločasu Vladimíra Šmicera. 
Koller. Ano, smutný pohled pro všechny fanoušky českého fotbalu, zraněný Pavel 
Nedvěd na lavičce.
Mezitím jste určitě registrovali faul na Zdeňka Grygeru.
Karel Poborský. Ale zase netrefil míč tak, jak by si sám představoval. Galásek, 
Jankulovski. Jan Koller bohužel nenabídl míč nikomu ze spoluhráčů. Trochu si to tam 
vyčítavě vydiskutovával s Karlem Poborským.
A tady ještě jednou ten nešťastný moment, kdy Pavel Nedvěd trefil místo míče 
bránícího Katsouranise.
Pozor právě na tohoto muže. Hledá Charistease. 
Právě z takové akce dali Řekové jediný gól Francouzům ve čtvrtfinále. Ano, už to 
začíná být v těchto fázích trochu stereotypní na Jana Kollera, kterého Kapsis 
střeží naprosto skvěle, velmi často ho dokáže přeskočit, čte hru a pokud ty 
přihrávky jsou dlouho dopředu avizované, tak je to lahůdka pro bránící hráče. 
Ujfaluši, zkusíme to přes Zdeňka Grygeru. Teď to vypadalo nadějně, ale Jan Koller 
nedokázal ten míč usměrnit na Karla Poborského. Tak ze souboje Grygera, Karagounis 
vyšel vítězně sudí Collina, který odpískal našemu bekovi faul. 
Pavel Nedvěd má sice Zlatý míč Evropy, ale jak ho znám, tak by ho možná vyměnil 
za možnost dohrát toto semifinále a dohrát ho vítězně na trávníku.
Jankulovski. Jako vždy ho zdobí přímočarost, teď se pokusil Nikopolidise zaskočit tím 
padajícím listem. Tak Zdeněk Grygera v lehkém nedorozumění s Petrem Čechem, ale 
nakonec to pro nás dopadlo dobře. Alespoň do té míry, že Řekové budou zahrávat pouze 
rohový kop. 
Ano, musíme si jasně uvědomit, že hrajeme semifinále mistrovství Evropy ve 
vyřazovacím systému.
Karel Brückner už určitě spřádá řeč, kterou přednese našim fotbalistům o přestávce.
Jeho studnice zkušeností je naprosto nepřeberná, věřme, že zvolí tu správnou a 
přiléhavou variantu pro druhých pětačtyřicet minut. Samozřejmě, že se musíme 
vyrovnat hlavně s absencí Pavla Nedvěda.
Rosický, 
ten by svým způsobem mohl převzít jeho roli.
Karagounis. Tak šel do toho souboje evidentně s úmyslem říci si o faul a dosáhl svého. 
A on je klasický potulný fotbalista, takže si vždy najde své místo a ve středu hřiště 
je často. Jedno je jisté, po prvním poločase je stav takový, jaký vidíte. Hrajeme 
s Řeckem nula nula, všechno je stále otevřené a my věříme a doufáme 
v optimistický závěr pro české barvy.
Tady skončilo období relativného klidu, naši fotbalisté, jak vidíte, už vběhli na trávník, 
na který přicházejí také Řekové.



Jenom letmý pohled do statistiky, ta pro nás vyznívá pozitivně, ale fotbal se hraje 
na góly. Střely na bránu čtyři jedna, mimo sedm dva, rohy šest jedna, ale jedno 
zajímavé číslo, zatím faulujeme víc než Řekové. Jenom zrekapitulujeme to, že 
Pavel Nedvěd, kapitán, musel opustit trávník s poraněným pravým kolenem. Bližší 
informace se nám přes snahu reportéra Lukáše Přibyla nepodařilo zjistit. Jasné je, 
že trenér Karel Brückner už chystal střídání, měl připraveného Marka Heinze. 
Najednou gestikuloval, že tahle varianta už neplatí a nechal vysvléknout Vladimíra 
Šmicera, který nakonec naskočil do naší sestavy a odehrál zbytek prvního 
poločasu.
Pokud můžeme sledovat, tak Otto Rehhagel neudělal žádnou změnu o přestávce, co se 
týče personálního obsazení.
Nemá pro to zřejmě důvod, Řekové s námi hrají takříkajíc vyrovnanou partii 
přesto, že jsme byli aktivnější, nebezpečnější, měli jsme dvě gólové šance, zatím je 
to nula nula, všechno je otevřené a my věříme, že na konci se budeme smát my.
Milan Baroš,
který nám připadal v prvním poločase přece jen lehce otrávený tou osobní 
obranou. My jsme dokonce vzpomínali, že od doby, co on hraje dospělý fotbal, tak 
se v podstatě osobka už nehraje, tak je to pro něj dost nevídaná záležitost.
Vryzas. Vladimír Šmicer ustál ten souboj s Vasinasem, kterému sudí Collina odpískal 
faul. Ujfaluši, René Bolf. Vryzas. 
To je důležité, 
Vladimír Šmicer šel agresivně do toho souboje,
V tomhle ohledu nesmíme za Řeky v ničem zaostávat. 
Galásek, Bolf.
Tak že by změna, že bychom se snažili Řeky vylákat?
Koller. Tak je to zapotřebí, aby ten míč zpracoval, ale on nedotáhl tu akci, obehrál ho 
Basinas. Katsouranis. A podruhé v krátkém časovém úseku výborně Vladimír Šmicer. 
Jankulovski. Sudí Collina ten souboj pustil a my si musíme dávat dobrý pozor na 
Charistease. Taktickým faulem ho zkosil Galásek a bude za to pykat žlutou kartou.
V té situaci zřejmě nemohl náš defenzivní záložník zvolit jinou variantu. Tak on 
musel Tomáš Galásek ten postup Charistease přerušit, prostě tak to vyhodnotil, a 
jestli je to žlutá karta, nebo ne, to v tu chvíli nemohl řešit.
Pavel Nedvěd. Basinas. Jan Koller výtečně vypomáhá v podobných situacích. 
Temperamentní Kagouranis se na sebe zlobí,
Měl jistě jinou představu o tom, jak mu ta střela sedne.
Tam jste zahlédli Marka Heinze a další české fotbalisty, kteří se rozcvičují. K Romanu 
Týcemu se ještě přidal David Rozehnal, takže do všech tří formací připravuje trenér 
Brückner nějakou eventualitu. René Bolf zatím hraje naprosto čistě na Vryzase. 
Poborský. A ta obrovsky nepříjemná a důsledná osobní obrana na Jana Kollera a Milana 
Baroše pokračuje. Baroš. Bude se jenom kopat od řecké brány, i když se Milan Baroš 
rozčiluje a stoprocentně to nebylo od Seitaridise čisté tady v tom souboji.
Tam byl loket, ano. Ale Milan Baroš musí zatnout zuby, musí to překousnout a 
maximálně se koncentrovat na hru a nenechat se tou osobkou otrávit. 
Fyssas, Karagounis. I v takovýchto vypjatých zápasech se dokáže sudí Collina usmívat. 
Karagounis. Tam musí ten míč sebrat, ano, Petr Čech. Baroš. Poborský. Ale zase jako 
v pralese se tam prodíral, Řekové zhušťují prostor. Rosický, Grygera. Jan Koller si 
dokázal udělat prostor, ale už nesklepl ten míč ke kopačkám Milana Baroše. Charisteas. 
Basinas. Ujfaluši vyšší než Charisteas. Rosický. 
Tak to procento soubojů Kapsise s Janem Kollerem ve vzduchu je, řekl bych, 
hodně vyrovnaný. 



Ujfaluši, Rosický, Grygera. Jako při ragby si teď naši předávali míč. Poborský. Ano, 
Karel Brückner si tam stěžoval mimo záběry kamer u pomezního rozhodčího, že by 
podobné zákroky měl pan Collina oceňovat žlutou kartou. 
A z výrazu Michela Platiniho jako by se dalo odečíst: Tak vidíte, konečně víte, proč 
jsme se s Řeky tak natrápili a nakonec nás vyřadili.
Mezitím si zase u asistenta na pomezí stěžoval Jan Koller na údajný faul v pokutovém 
území. Jankulovski. Tentokráte šel do ostrého souboje s Janem Kollerem netradičně 
Dellas. Katsouranis.
Řekům tento stav a herní vývoj vyhovuje.
Kagouranis, Seitaridis. Snad poprvé v útočném průniku a dokázal si dojít pro faul. A že 
by to byla nakonec karta? Ano. Postiženým Vladimír Šmicer.
Nutno podotknout podle opakovaného záběru, že oprávněně.
Angelis Basinas, Zagorakis, Karagounis.
Ano, musíme hrát aktivně.
Tady se otevřelo hodně prostoru pro Milana Baroše a je rozběhnutý v souboji se 
Seitaridisem. Ale nakonec tam zaúřadoval zezadu Basinas a to nemůže jinak dopadnout, 
chtěl jsem říci, než žlutým trestem.
Ano, netřeba vysvětlovat gesto Karla Brücknera. Během minuty na obou stranách 
identický faul. Na jedné straně žlutá karta, na druhé nikoli, ale raději se věnujme 
hře.
Ještě tam italsky hovořil s Collinou - Karel Poborský teď střílel - Marek Jankulovski se 
dal do diskuze se sudím tohoto utkání. Baroš. Je daleko častěji ve hře než v prvním 
poločase. Koller. Po dlouhé době odpískaný faul na našeho fotbalového golema. 
Provinil se jeho osobní strážce Kapsis.
Opakujeme, že naši se před tímto zápasem na trénincích hodně věnovali nácvikům 
standardních situací.
Zkusí to Jankulovski. Vladimír Šmicer se příliš opřel v tom souboji do Karagounise.
Teď to vidíte, ten to ale velmi ochotně přifilmoval. To všechno se odehrálo 
v padesáté osmé minutě utkání. 
Ujfaluši jen ke Karagounisovi. Galásek. Ale zase na obsazeného Poborského. Fyssas. 
Ano, teď to vyhodnotil nejlépe, jak mohl, Poborský, Rosický, Galásek, Jankulovski. 
Prostor pro Vladimíra Šmicera. Dokázal se zbavit Kapsise Vladimír Šmicer, v poslední 
vteřině mu ukopl Kapsis míč. Poborský, Koller! Tam se připletl Milan Baroš do toho 
souboje a trochu ulehčil Nikopolidisovi práci. Katsouranis. 
Vladimír Šmicer už se stoprocentně rozdýchal, je to pro fotbalistu vždycky složité 
vběhnout na trávník uprostřed utkání. Jsou typy, které to zvládají skvěle, jako je 
třeba Milan Baroš, ale Vladimír Šmicer potřeboval několik minut na to, aby se 
dokonale adaptoval.
Jankulovski. Jan Koller si dokáže pokrýt míč. Rosický. Tak snad první faul Reného 
Bolfa v průběhu tohoto semifinálového zápasu. Pierluigi Collina si přeje, aby se 
rozehrával míč z klidové pozice. Tradiční gymnastika v podání českých fanoušků. 
Karagounis. Fyssase pokryl a vygumoval ze hry Tomáš Rosický. Koller.
To byla určitě dobrá myšlenka, ale daleko horší provedení.
Dellas. Tomáš Ujfaluši je dalším zraněným českým fotbalistou, kterého přibíhají ošetřit 
Petr Krejčí s Eduardem Poustkou.
Po tomto souboji s Vryzasem reagoval Pierluigi Collina okamžitě, ale na rozdíl od 
Pavla Nedvěda bude určitě stoper Hamburgeru es vé pokračovat. Tady vidíte jasné 
zatažení za dres, které reklamoval Jan Koller. Určitě si dobře vzpomínáte, že za 
podobné zákroky se na Euru 2000 pískaly a kopaly penalty. Jan Koller má na 



kontě devětadvacet reprezentačních gólů, určitě by se nezlobil on ani nikdo 
v České republice, kdyby dnes ten počet zaokrouhlil na třicet.
Charisteas, Katsouranis.
Tak jako by atmosféra houstla v hledišti i na trávníku.
Petr Čech tam byl ve složité pozici, těsně na něj byl nalepený Dellas. Ještě si tam ze 
zadní pozice nabíhal Fyssas, kterého sleduje detailní záběr kamery.
Ten míč se nakonec odrazil od levého beka řecké reprezentace. V předzápasových 
rozhovorech se fotbalisté obou stran shodli na tom, že eventuelní první gól by 
nesmírně prospěl jedné či druhé straně a toho jsou si vědoma obě mužstva na 
trávníku.
Koller, Šmicer, Poborský. Ale dostal tu přihrávku na paty. Galásek, Šmicer. Má 
v pohybu Rosického. Galásek, Grygera. Narazil si s Barošem, ale nebylo to přesné. 
Vryzas, Fyssas. Stíhá ho Galásek. Výtečná práce záložníka Ajaxu Amsterodam. Jenže 
rozhodčí Collina pustil to držení za dres a naši té výhody nevyužili, naopak se musí 
bránit průniku Zagorakise.  
Tak to je typický Collina, v diskuzích s fotbalisty dokáže zvýšit hlas a tím je 
odkazovat do patřičných mezí, jak to předvedl před chvílí Renému Bolfovi.
Tak teď tu řecká enkláva v hledišti rozpoutala hotové peklo.
Věřme, že to psychickou rovnováhu našich fotbalistů nenaruší ani v nejmenším.
Ještě mu tam asistuje Karagounis. Tak nakonec Karagounis. No a tam se dostal do 
velice nadějné pozice… Vryzas to byl. 
No a Řekové začínají nebezpečně vystrkovat fotbalové růžky. 
Basinas.
Ano, také největší nebezpečí hrozí z řeckých standardek.
Rosický. Fyssas zahrál rukou a sudí Collina ho nechává pokračovat. Kapsis. Tam 
Vryzas přeskočil snad poprvé v utkání Reného Bolfa. Galásek, Jankulovski, Baroš, 
Poborský.
Kombinace ve středu hrací plochy vidíme v posledních minutách jako šafránu.
Jan Koller se tam tlačí. Poborský! Tak zkoušel jinou variantu svého světově proslulého 
lobu.
Ale režie si našla centr Karagounise, který sklepával hlavou Vryzas. A byla to asi 
největší řecká šance v dosavadním průběhu utkání. Ta hlavička byla naštěstí 
hodně nedůrazná přesně doprostřed brány.
Zagorakis. Už Rosický, Baroš. Skvěle to provedl. Rosický, Grygera, Poborský. Jenom 
čechral míč za sebe. Koller. Ale už jsme to překombinovali, ještě je tu Jankulovski. 
Ujfaluši zkosený Charisteasem a rozhodčí Collina už sahá pro žluté varování. Ano.
Na řecké straně nasbírali ve čtvrtfinále žluté karty Zagorakis a Karagounis. Tak 
tento zpomalený záběr odhalil, že Charisteas to určitě neudělal úmyslně.
Jankulovski. Ujfaluši. 
Většina těch dlouhých míčů míří na Jana Kollera, který je přitahuje jako maják. 
Nicméně Řekové tuto naši taktickou variantu určitě velmi pečlivě prostudovali a
podle toho si také všímají nejvyššího fotbalisty turnaje. Stejně jako Milan Baroš, 
který dostal průvodce pro celý dnešní zápas jménem Giorgios Seitaridis.
Miroslav Beránek živě diskutuje s Karlem Brücknerem,
svým trenérským učitelem, o tom, co lze provést s utkáním.
Přichází první řecké střídání. Na trávník půjde Janakopoulos, kterému vystavilo stopku 
v minulém utkání poraněné lýtko, a nahradí Basinase.
To je možná lehce ofenzivní tah Otto Rehhagela. Ano, Stilianos Janakopoulos, 
fotbalista otřískaný mnoha bitvami v anglické Premier League v barvách Boltonu.



Jan Koller se už, už dostával před Kapsise. Baroš. Vysmýkl se z trojího obležení. 
Poborský. Škoda, že ten míč neproletěl až k nabíhajícímu Šmicerovi. Český aut, 
samozřejmě. Dokonce faul.
Režie vám nabízí jeden ze soubojů a světlých okamžiků právě střídajícího 
Basinase.
Baroš. Tak ho známe v plné kráse a Collina musel odpískat faul. A zase už dvojice 
diskutérů Zagorakis, Karagounis v těsné blízkosti sudího Colliny.
Zatím vy si ještě jednou prohlížíte klasický dravý průnik vigantického rodáka.
Tak Poborský nakonec přenechává tuhle roli Marku Jankulovskému, aby ten míč byl 
kroucený směrem do brány. S přehledem to vyřešil Tomáš Ujfaluši. Koller naslepo do 
prostoru, kam nabíhal Vladimír Šmicer a lehce dezorientovaný Kapsis to raději vyřešil 
odkopem do autu. Mezitím se na trávníku objevil druhý míč. Sudí Collina to vyřešil 
podle litery pravidel míčem rozhodčího, Řekové se zachovali jako džentlmeni. Rosický.
Do konce normální hrací doby patnáct minut, hrajeme v semifinále mistrovství 
Evropy s Řeckem nula nula.
Rosický. Hodně průhledná přihrávka na Šmicera. Vladimír Šmicer nešel naplno do toho 
souboje a hned je tu šance Charistease. Katsouranis. Vladimír Šmicer své předchozí 
lehoulinké zaváhání napravil jen za cenu rohového kopu.
Tři tituly z bundesligy má ve své sbírce Otto Rehhagel, vítězství v Poháru vítězů 
pohárů s Brémami, ale semifinále mistrovství Evropy to všechno jednoznačně 
převyšuje.
Janakopoulos, nový muž. Tak znovu se tam nachomítl Vryzas, 
skvělý při výběru místa v pokutovém území při standardních situacích. Ano, 
Janakopulos je klasický jezdec podél postranní čáry.
Podobnou činnost nám teď předváděl Vladimír Šmicer. Tak v řadách českých fanoušků 
zatím panuje optimismus, v jejich těsném sousedství oslavují dodatečně postup do finále 
domácí portugalští fanoušci. Na hřišti nedobrovolný oddechový čas, tuším, kvůli 
ošetření Katsouranise.
Mimochodem po tom zápase s Dánskem musel na infuze už jenom jediný český 
fotbalista Tomáš Rosický. Jedním z důvodů je údajně fakt, že on operuje ve středu 
hřiště, takže nemá v průběhu utkání možnost odběhnout si k postranní čáře a 
občerstvit se. Pokud nejsou takové přestávky, jako teď. Takže Katsouranis se 
určitě vrátí do hry.
Janakopoulos. Odpískaný faul Milana Baroše na jeho pronásledovatele, v dobrém slova 
smyslu, Seitaridise.
Tak hra teď ztratila rytmus, je hodně rozkouskovaná, jako by se oba týmy 
nadechovaly k dramatickému závěru a eventuálnímu prodloužení.
Fyssas, Koller, jeho dvojče z Dortmundu Rosický, Šmicer. Fyssas vytloukl Poborského 
blok a sám bude vhazovat.
V době, kdy běží osmdesátá minuta.
Šmicer, Rosický, Galásek. 
Kombinací bychom měli Řeky převyšovat.
Tomáš Rosický! Narazil si s Kollerem! Gólová šance!
Tak v tuto chvíli, doufejme že prozatím, odmítl náš postup do finále. Ale 
samozřejmě mu to nevyčítáme a rádi si prohlédneme tu nejfotbalovější akci zápasu 
ještě jednou. V tomto směru je kvalita jednoznačně na naší straně. Pochopitelně 
vždy záleží, co vám povolí soupeř, ale musíme jít v tomto směru štěstí naproti.
Ujfaluši. 
Z penalt.
Grygera. Šmicer. Marek Jankulovski jenom procvičil gólmana Nikopolidise,



který po mnoha letech účinkování v Panathinaikosu přestoupil k největšímu 
rivalovi do Olympiakosu Pyreus.
Ale znovu je tu Marek Jankulovski. Zkouší štěstí na obsazeného Karla Poborského, 
tomu se povedlo ještě se v tom souboji prosadit k hlavičce. 
Pokud bychom chtěli zalistovat v nedávné historii a dovolit si analogické srovnání, 
tak si určitě vzpomenete, že na mistrovství Evropy 1996 jsme v semifinále hráli 
s Francií nula nula, pak bylo prodloužení a pak přišly na řadu penalty. Ale raději 
bychom si všichni tyhlety nervy raději odpustili.
Milan Baroš. Stále Milan Baroš a jeho typický průnik! Kolem stejné tyče jako Jan 
Koller kroutil svou střelu.
Naši cítí, že by bylo skvělé, pokud by se jim podařilo rozhodnout zápas ještě 
v normální hrací době.
Grygera. Velmi řídký jev, Milana Baroše si převzal na chvíli do péče Dellas. Grygera, 
Šmicer, Bolf. Odmávaný a odpískaný ofsajd. Tak u postranní čáry se stále v takzvaných 
žlutých rozlišovácích rozcvičuje trio Týce, Rozehnal a Heinz, Brücknerovy eventuality 
pro střídání.
Ještě jedna zajímavost, naši fotbalisté
pod tímto trenérem Karlem Brücknerem 
odehráli osmadvacet zápasů a jenom třikrát jejich soupeř neinkasoval gól. Jedním 
z nich je Řecko, ale jak říkal sám rodák z Olomouce, srovnávat přátelské zápasy a 
soutěžní utkání, zvlášť na mistrovství Evropy, to prostě a jednoduše nejde.
Galásek. Hned bez rozmýšlení se pokouší nastartovat Milana Baroše. Jednoznačný faul 
Karagounise na Vladimíra Šmicera. A sedící řecký záložník si neodpustil tradiční 
poznámky a diskuze 
a nemohlo to dopadnout jinak, než že Collinovi došla trpělivost. A pokud by 
Řekové postoupili do finále, tak si ho nezahraje jejich možná nejlepší fotbalista na 
tomto šampionátu Karagounis. A přitom se oba dobře znají, protože Karagounis 
má za sebou jednu sezonu v Interu Milán. I když tam k soutěžnímu zápasu Serie A 
nastoupil jenom devětkrát, z toho sedmkrát v roli střídajícího hráče. O čem 
přemýšlí 
Michel Platini,
těžko odhadovat.
Jaromír Blažek a Antonín Kinský.
Po celou dobu turnaje vzorně jistí záda Petru Čechovi. Jaromír Blažek odchytal i 
výtečný zápas v základní skupině proti Německu. Je zajímavé, že většinu 
standardních situací jsme zahrávali z podobného místa.
Poborský. Snaha o signál, ten míč nedolétl až k Janu Kollerovi.
Tak za chviličku už budeme sledovat, kolik Pierluigi Collina nastaví k základní
hrací době, která čítá devadesát minut.
Ujfaluši, Grygera, Baroš. 
Tak podle našeho názoru faulovaný Seitaridisem, 
ale Collina zůstal v naprostém klidu.
Naprosto evidentní.
Po té přetahované u středového kruhu Karagounis. Vryzas. Dobrá anticipace Zdeňka 
Grygery. Koller. Tak ruský rezervní rozhodčí Ivanov už má připravenou tabulku, 
ale my ze své pozice zatím nemůžeme přečíst, kolik pan Collina přidá.
Galásek, Jankulovski.
Také toho strašně moc naběhal.
Před Janem Kollerem ho uklidil z řeckého pohledu do bezpečí Kapsis. 



Dvě minuty, to znamená, ještě sto dvacet vteřin mají naši fotbalisté na to, aby se 
pokusili rozhodnout semifinále v normální hrací době a pochopitelně na druhé 
straně neinkasovat.
Poborský. Tak teď se tam chytl za hlavu Jan Koller, klekl si na zem, ale už raději 
odchází. 
Ano, to bylo vidět celou dobu, jak ho drží Dellas za dres, za rukáv.
Pozor na Janakopoulose. Stále záložník Boltonu dokázal odcentrovat, to bylo pro naše 
velké štěstí, že ten míč nepřistál na hlavě Katsouranise. Rosický roztahuje hru na 
Tomáše Galáska, ten je v nezvyklé pozici. Katsouranis.
Před chvílí možná odskočil svůj životní okamžik ve fotbalové kariéře. Naštěstí pro 
nás.
Baroš. Seitaridis mu hodně otrávil život. Ještě to zkouší Galásek, Bolf, Grygera, 
Ujfaluši, Jankulovski.
Tak tato fáze byla čekáním na závěrečný hvizd, který přišel.
Pierluigi Collina ukončil úvodních devadesát minut.
Ale před námi je minimálně patnáct minut prodloužení, rozhoduje pochopitelně 
stříbrný gól. Teď to v tom prodloužení bývá často o vůli, o morálce, nechci už 
vůbec říkat o štěstí, to bylo po celých devadesát minut. Protože jak říkal Vladimír 
Táborský, šance jsme si vypracovali, pokud je neproměníme, nemůžeme zatím 
pomýšlet na úspěch, ale ještě je před námi patnáct, možná třicet minut prodloužení 
a v uvozovkách v nejhorším případě penaltový rozstřel. A to je disciplína, kterou 
čeští fotbalisté, nebo ve federální éře českoslovenští, zvládají v posledních letech 
dokonale.
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