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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá komentářem sportovního přímého přenosu, coţ 

je specifická ţurnalistická profese a jedna z nejtěţších disciplín novinářské práce. 

Zaměřuje se na osobu profesního komentátora („play-by-play“) v televizi. Cílem práce 

je pomocí lingvistické a kvantitativní obsahové analýzy zjistit, zda se liší projev 

komentátorů na veřejnoprávních a soukromých televizních stanicích. Práce zkoumá 

rovněţ problematiku genderu v oboru komentování sportovních přímých přenosů, coţ je 

v českém akademickém prostředí takřka ojedinělé. Hlavním zdrojem pro praktickou 

část této publikace jsou přepisy komentářů vybraných zápasů ledního hokeje. 

V praktické i teoretické části čerpá autor mimo jiné také z vlastních rozhovorů 

s komentátory či odborníky na dané téma. 

 

Abstract 

 

This diploma thesis is focused on the live-broadcast sports events commentary which is 

a strictly specific journalistic profession and also one of the most challenging news 

disciplines of them all. It mainly concentrates on the professional commentators (“play-

by-play”) in the television environment. To define differences between performances of 

commentators in public and private television stations using linguistic and quantitative 

context analysis is the main goal of this thesis. The gender issues in the live-broadcast 

sports events commentary as a field – which are very rare in the Czech academic 

environment – are also being evaluated here. Transcripts of commentaries of previously 

chosen ice hockey matches are the main source for practical chapters of this publication. 

In both theoretical and practical parts of the thesis, author also considers his own 

interviews conducted with commentators and other professionals from selected field. 
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Úvod 

Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci autora.
1
 Na rozdíl od ní se 

však zaměřuje výhradně na osobu profesního komentátora (označuje se jako „play-by-

play“), úloha spolukomentátorů („analyser“ nebo „color-commentator“) z řad bývalých 

sportovců je zde samozřejmě zmíněna, ale není předmětem analýzy. Cílem je především 

zjistit, jak se liší projev komentátora sportovního přímého přenosu ve veřejnoprávní 

televizi a v soukromém médiu. Analyzován bude Robert Záruba, který komentoval 

v obou těchto typech televizních stanic. Zárubův komentář bude srovnán také 

s komentářem Jana Velarta, který pracuje v televizi Nova. Větší prostor tomuto tématu 

oproti schváleným tezím je věnován proto, ţe poprvé v české (i československé) historii 

měly být přímé přenosy z hokejového turnaje na olympijských hrách v Soči vysílané 

pouze na komerční stanici. Ačkoliv Nova nakonec získaná vysílací práva na olympijský 

hokej na volně šířených kanálech prodala České televizi, pro placené kanály práva na 

hokej i ostatní sporty stále vlastní.
2
 Navíc mezi odbornou i laickou veřejností se o tom 

stále hodně diskutuje. Komentátoři Novy jsou zklamaní, protoţe chtěli dokázat v Soči 

většině televizních diváků, kteří mají vůči jejich práci výhrady, ţe sportovní vysílání 

včetně jeho nejdůleţitější sloţky – komentáře – zvládají na stejné úrovni jako v České 

televizi.
3
 Tato práce by k této diskusi mohla přispět. Autorova hypotéza předpokládá, ţe 

se práce komentátorů v televizi veřejné sluţby a komerční televizi obecně neliší. 

I kdyţ název diplomové práce zní „Analýza práce komentátora sportovního 

přímého přenosu“, druhým stěţejním tématem jsou ţeny-komentátorky. Jejich úlohou 

ve sportovním přímém přenosu se ţádná odborná publikace u nás nezabývá, ani autoři 

či autorky prací o komentáři sportovních přímých přenosů jim nevěnovali ve svých 

dílech téměř ţádný prostor. Proto byla učiněna další úprava ve schválených tezích. 

Práce je rozdělena na pět hlavních kapitol. V první kapitole je zpracována teorie 

komentáře sportovního přímého přenosu s historickým exkurzem. Zde autor vychází 

                                                 
1
 BEREŇ, Michael. Srovnání vysílání hokejového turnaje na olympijských hrách v roce 1998 a 2010 se 

zaměřením na komentář. Praha, 2011. 152 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd, Institut komunikačních studií a ţurnalistiky. Katedra ţurnalistiky. Vedoucí diplomové 

práce Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc. 
2
 pn. Placené televizní zrcadlo? Nova řeší, jak postavit alternativu vysílání ze Soči. In: Sport.cz [online]. 

27. listopadu 2013 [cit. 2013-12-27]. Dostupné z: http://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/528094-

placene-televizni-zrcadlo-nova-resi-jak-postavit-alternativu-vysilani-ze-soci.html 
3
 TOMAS, Jaroslav. Komentátor Novy: Olympiádu bychom zvládli, sport uţ dávno dělat umíme. In: 

IDNES.cz [online]. 27. listopadu 2013 [cit. 2013-12-27]. Dostupné z: http://oh.idnes.cz/olympiada-v-

televizi-nova-ceska-televize-jan-velart-rozhovor-tittelbach-poulicek-gjp-/zoh-soci-

2014.aspx?c=A131127_091120_zoh-soci-2014_cig 
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z velké části z vlastní bakalářské práce, s tím, ţe data jsou aktualizována a jsou přidány 

nové poznatky od června 2011, kdy byla bakalářská prce obhájena. Druhá kapitola se 

věnuje teorii veřejnoprávní a soukromé televize. Ve třetí kapitole je nastíněna 

problematika genderu – obecně ve sportu, sportovních médiích a konkrétně také 

v přímých sportovních přenosech. Ve čtvrté kapitole jsou zveřejněny výsledky vlastního 

průzkumu, jejţ vyplnili televizní diváci, a v páté kapitole je pak analýza komentářů 

vybraných sportovních přímých přenosů. Přepisy jsou stejně jako rozhovory 

s komentátory přílohou této práce. 

Oproti původnímu záměru jsou vzhledem k jednodušší komparaci jednotlivých 

komentářů zkoumány pouze přenosy z hokejových zápasů. Hokej na významných 

mezinárodních turnajích je navíc v českém prostředí dlouhodobě jedním 

z nejsledovanějších sportů.
4
 Lední hokej se také povaţuje za typicky muţský sport, 

můţe tedy velmi dobře demonstrovat případné genderové stereotypy v oboru komentáře 

přímého přenosu.  

 

  

1. Teorie komentáře sportovního přímého přenosu 

 

Komentář sportovního přímého přenosu je jednou z nejtěţších disciplín 

novinářské práce. Je to specifický ţánr televizní ţurnalistiky, který se nedá naučit 

v akademickém prostředí. Podle Velarta
5
 však lze dosáhnout progresu samostudiem, 

díky zkušenostem z rozhlasu či přebíráním „know-how“ od starších kolegů.  

„Vzhledem k tomu, ţe jsme malá jazyková skupina a je tady málo televizí, které vysílají 

sport, tak neexistují ţádné komentátorské školy.“
6
  

                                                 
4
 například přímý přenos z finále hokejového turnaje na olympiádě v Naganu 1998 mezi Českem a 

Ruskem sledovalo  3 447 000 diváků, sledovanost (rating) dosahovala 40 %. Share (podíl na publiku) byl 

96 % (zdroj: Bereň, 2011, str. 36) 
5
 Jan Velart se narodil 2. června 1978 v Praze, vystudoval Gymnázium Opatov a v roce 2005 absolvoval 

obor Mediální studia na FSV UK v Praze. Obhájil dipolomovou práci o komentování sportovních 

přímých přenosů (VELART, Jan. O komentování sportovního přenosu se zvláštním zaměřením na 

fotbalové a hokejové zápasy. Praha, 2005. 327 s. Diplomová práce. FSV UK.) V tu dobu uţ pracoval jako 

komentátor stanice Galaxie Sport, předtím působil jako reportér v České televizi. V současnosti je 

hokejovým komentátorem v televizi Nova. Je také jedním z autorů knihy Kluby NHL (JEDLIČKA, R., 

KNAP, K., VELART, J. Kluby NHL 2013. Praha: Egmont, 2012. ISBN 978-80-252-2393-2) a pravidelně 

přispívá na blog serveru tn.cz. 
6
 z rozhovoru s Janem Velartem, 27.11. 2013, archiv autora 
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Kvůli vysoké sledovanosti velkých sportovních akcí jsou na osobu komentátora 

kladeny obrovské nároky. Komentátor se často stává součástí sportovní historie a pro 

fanoušky synonymem úspěchu.
7
  

V potaz se při hodnocení práce komentátorů sportovních přímých přenosů musí 

brát i dynamičnost sportu. Při komentování v televizi je velice důleţitý soulad obrazové 

a zvukové sloţky přenosu. Opak působí na diváka rušivě.
8
 Proto je velice těţké 

komentování tzv. „on-site“, tedy přímo z dějiště sportovního klání, kde komentátor 

sleduje dění na hřišti, ale zároveň musí sledovat i monitor na komentátorském 

stanovišti, musí se tedy „divat na zápas očima diváka.“
9
 Bohemistka Ivana Svobodová 

k tomuto dodává: „Tato dvojaká role, kterou sami sportovní redaktoři označují jako 

‚šilhání„, bezesporu klade vedle nároků na jazykové schopnosti a dovednosti i nároky na 

maximální soustředěnost, neustálou pozornost a postřeh reportéra.“
10

 

Vzhledem ke specifičnosti ţánru neexistují odborné publikace ani skripta, kde 

by byly vyjmenovány obecné vlastnosti komentátora sportovního přímého přenosu. 

Miroslav Hladký se je pokusil nastínit ve svém desateru televizního komentátora 

přímého přenosu, i kdyţ primárně nebylo vztaţeno ke sportu. Desatero obsahuje tyto 

body:
11

 

- široké všeobecné vzdělání, kulturní a politické znalosti (měl by získat na 

fakultě či samostudiem – pozn. aut.) 

-   hluboké znalosti oboru přenášené události (Zárubova dlouhodobá příprava) 

- smysl pro objektivitu a potlačování subjektivních pocitů (poznatky o 

objektivitě formuloval uţ ve 30. letech Laufer, Karel Mikyska tvrdí toto: „Pouze 

televizní komentátor je pod obrovskou kontrolou veřejnosti. Nemá nejmenší moţnost 

cenzurovat z přenášené události to, k čemu si není jist svým stanoviskem. A to je 

dobře.“
12

) 

- nesmírný takt, skromnost, vkus a kultivovanost projevu 

- improvizační schopnosti 

- pohotovost, bystrá reakce (všechny tři jsou věcí vrozených dispozic, zejména 

talentu) 

                                                 
7
 Bereň, 2011, str. 14 

8
 z rozhovoru s Janem Velartem, 27.11. 2013, archiv autora 

9
 tamtéţ 

10
 SVOBODOVÁ, Ivana. K stylovému vyuţití jazykových prostředků v televizní sportovní reportáţi. 

Naše řeč. 1992, roč. 75, č. 2, s. 72-77. ISSN 0027-8203 
11

 HLADKÝ, Miroslav, et al. Ţurnalistika v televizi. Praha : Novinář, 1986. 352 s., s. 178 
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- bohatý slovník, kultivovanost vyjadřování a slovních obratů, dokonalá znalost 

rodného jazyka (kromě vysokoškolského vzdělání je důleţitá i četba knih, hlavně 

beletrie) 

- příjemný hlas, důvěryhodnost osobnosti 

- smysl pro podřízení slova obrazu 

- umění mluvit a mlčet v pravý čas (jsou otázkou vrozených dispozic, ale také 

tréninku, podobně jako body 4, 5 a 6)
13

 

 

K desátému bodu lze dodat ještě názor lingvistky M. Čechové: „V projevech 

současných hlasatelů, redaktorů i moderátorů sledujeme aţ příliš vysoké tempo projevu. 

(Je otázka, zda napodobují jiné, zahraniční vysílací stanice, zda je to módní záleţitost, 

nebo jsou spíše pod tlakem vymezeného času.) Vše je pak ke škodě posluchačů a funkce 

sdělení.“
14

 

Štěpán Škorpil, jehoţ komentátorský projev je povaţovaný některými odborníky 

na český jazyk za vzor,
15

 o sportovní ţurnalistice tvrdí: „Je to povolání, ke kterému 

musíte směřovat uţ od dětství. Jeden kolega aţ do poslední chvíle na fakultě nevěděl, 

jestli bude dělat kulturu, ekonomiku, zahraniční politiku nebo sport. Nakonec dělá sport 

a dělá ho dodneška špatně. Ten sport musíte mít v sobě a někde uvnitř vţdycky víte, ţe 

chcete dělat zrovna tohle.“
16

 S tím souvisí, ţe sportovní ţurnalisté jsou často bývalí 

aktivní sportovci, ovšem pro práci komentátora sportovního přímého přenosu toto není 

podmínkou, jak upozorňuje Velart. „Jsem milovník sportu, umím o něm mluvit, ale můj 

hendikep je, ţe jsem hokej nikdy nehrál, coţ mi v počátcích kariéry vadilo, ale uţ dávno 

jsem se od toho oprostil, protoţe na výsledek komentování to nemá ţádný vliv.“
17

 

Podle německého výzkumu z roku 1994 diváci od sportovních komentátorů 

vyţadují především informace. Na druhém místě od nich očekávali kritiku nekalých 

                                                                                                                                               
12

 MIKYSKA, Karel. O sportovním přenosu v televizi : úvodní slovo na celostátním semináři o 

sportovním přenosu v televizi. Televizní tvorba. 1963, č. 1, s. 40-41.  
13

 Bereň, 2011, str. 16 
14

 ČECHOVÁ, Marie a kol. Stylistika současné češtiny. 1. vydání. Praha: Institut sociálních vztahů, 1997. 

282 s. ISBN 80-85866-21-8. s. 193 
15

 z e-mailové komunikace s Ivanou Svobodovou, 29. 11. 2013, archiv autora 
16

 ŠKORPIL, Š. In PAVELKOVÁ, Eva. Osobnost české sportovní ţurnalistiky Tomáš Jungwirth. Praha, 

2013. 70 s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

ţurnalistiky. Katedra ţurnalistiky. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., s. 4  
17

 z rozhovoru s Janem Velartem, 27.11. 2013, archiv autora 
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praktik, na třetím místě zábavu. Zprostředkovat dění chtělo 66 procent dotázaných, o 

jedno procento méně pak preferovalo představování sportovního zákulisí.
18

  

Autor této práce se pokusil data zaktualizovat pomocí vlastního dotazníkového 

průzkumu, kde se ptal na stejné kategorie očekávání. V souladu s německým výzkumem 

121 respondentů z 153 (skoro 80 %), kteří vyplnili dotazník na serveru vyplnto.cz (viz 

kapitola 4), očekávají od sportovních komentátorů především informace. Na druhém 

místě bylo zprostředkování dění (63,4 %) a více neţ polovina dotázaných chce 

představit sportovní zákulisí (50,98 %). Zábavu očekává 67 dotázaných (43,79 %). 

Souhrnně řečeno: ačkoliv jsou daná některá obecná pravidla komentování 

sportovního přímého přenosu, styl jednotlivých komentátorů se liší podle jejich celkové 

osobnosti (více o stylu a jazyku sportovních komentátorů v kapitole 1.5.). Tento 

specifický ţánr se navíc od historických počátků značně vyvíjí, v současné době je 

ovlivňován moderními technologiemi, hlavně rozvojem internetu. Práci komentátorů 

sportovního přímého přenosu mění také globalizace mediálního trhu a digitalizace 

televizního vysílání. 

 

1.1. Historie 

 

Komentář sportovního přímého přenosu se vyvinul ze sportovní reportáţe. První 

přímá rozhlasová sportovní reportáţ na světě se uskutečnila na Radiojournalu. 

Z Klusáckého stadiónu na Letné se 2. srpna 1924 vysílal přenos boxerského zápasu 

mezi Frankem Rosem (pseudonym Čecha Františka Růţičky) s Američanem Rockym 

Neightem. Ovšem tento přenos probíhal zprostředkovaně, neboť Jiří Hojer (bývalý 

boxer) 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.
19

 

Za první skutečný komentář přímého přenosu se povaţuje aţ fotbalové utkání 

mezi Slavií a Hungarií Budapešť ze 3. října 1926, které komentoval tehdejší sekretář 

Slavie a redaktor listu Prager Presse Josef Laufer. Jednalo se navíc o historicky první 

                                                 
18

 FISCHER, Josef: ÖLCHLÄGER, Christoph. ABC des Sportjournalismus. München: Hackfoth, 1994, 

357 s. ISBN 3-88295-210-5. s. 45 
19

 PACOVSKÝ, Jaroslav. Na vlnách rozhlasu (1923-1993). Praha : Český rozhlas, 1993. 158 s., s. 47 
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přímý přenos sportovního utkání v Evropě.
20

 Laufer komentoval jenom poločas, protoţe 

jeho projev se nelíbil řediteli rozhlasu, který mu vypnul mikrofon se slovy: „Ukončete 

to, rozlučte se s posluchači, dost uţ té kopané! Děkujeme vám, pane redaktore, ono to 

mohlo být ještě horší, ale my budeme vysílat raději nějakou muziku!“
21

 Ovšem díky 

diváckým ohlasům pracoval Laufer na dalších sportovních událostech a stal se vzorem 

pro ostatní kolegy, Laufer formoval v počátcích obor sportovního přímého přenosu. 

Komentoval první přenos z hokejového utkání,
22

 18. srpna roku 1929 taktéţ první přímý 

přenos z ciziny, ze stadionu Hohe Warte ve Vídni vysílal rozhlas s Lauferovým 

komentářem zápas Slavia – First Vienna. Za Lauferův vrchol je povaţován přenos 

finále mistrovství světa ve fotbale v roce 1934 mezi Itálií a Československem (2:1 po 

prodlouţení) z Říma. Reportoval také hokejová mistrovství světa.
23

 

Karel Malina charakterizoval svého kolegu z rozhlasu takto: „Jeho styl byl 

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 pouţíval kniţních tvarů. Neodporovalo to samozřejmě dobovým normám, ale 

byly s tím určité těţkosti.“
24

 Podle Maliny byl Laufer na kaţdé utkání pečlivě 

připravený, jako fotbalový i hokejový funkcionář navíc znal zákonitosti obou sportů. Při 

komentování měl problémy s objektivitou.
25

 

Důleţitou událostí ve vývoji komentáře sportovního přímého přenosu byl 

začátek televizního vysílání. Československá televize poprvé vysílala 1. května 1953 

z budovy Měšťanské besedy v Praze, 25. 2. 1954 pak zahájila pravidelné televizní 

vysílání. Od počátku měl sport na programu Československé televize významné místo a 

díky šedesátileté tradici i v současnosti udává Česká televize trend v komentování 

přímých sportovních přenosů. První ţivě vysílaný přímý přenos se datuje do roku 1955, 

11. 2. se konal na praţském zimním stadionu na Štvanici hokejový zápas mezi výběrem 

Prahy a švédským Lekslandem IF, který komentovali Josef Valchář a Vít Holubec, 

kolegové z Armádního rozhlasu.
26

 Holubec dostal překvapivě přednost před starším a 

zkušenějším Lauferem, díky čemuţ se později stal další velkou osobností sportovní 

                                                 
20

  Pacovský, 1993, s. 50 
21

 MALINA, Karel. Rozhlasový reportér Josef Laufer. Praha : Novinář, 1985. 196 s., s. 56 
22

 19. ledna 1931, zápas Československo – Manitoba (Kanada) 0:0 
23

  Malina, 1985, s. 56 
24

 Malina, 1985, s. 38 
25

 Malina, 1985, s. 38 
26

 ZÁRUBA, Robert. Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu Československé 

televize Praha. Praha, 1989. 274 s. Diplomová práce. FŢ UK., s. 60 



   

 

8 

  

ţurnalistiky. Holubec byl spolu s Radoslavem Siváčkem a Miroslavem Hladkým u 

vzniku specializované redakce sportu na přelomu února a března 1956.
27

 Ještě předtím 

Československá televize vysílala přenosy ze zimních olympijských her v italské Cortině 

d‟Ampezzo, coţ byly první televizní přímé přenosy ze zahraničí. Tuto událost Česká 

televize také akcentovala při oznámení o získání práv na vysílání hokejového turnaje 

z olympiády v Soči 2014.
28

 

Od roku 1957 se jednotliví pracovníci sportovní redakce v Československé 

televizi specializovali na konkrétní sport, čímţ se zlepšila odborná znalost 

komentátorů.
29

 Holubec se zaměřil především na fotbal, v Československé televizi 

působil aţ do roku 1990, kdy po fotbalovém mistrovství světa odešel v 62 letech do 

penze.
30

 Podle mnohých kolegů právě Holubec vytvořil standardy komentátorské 

profese, přezdívalo se mu „táta komentátorů“ a Pavel Čapek o něm říká: „Vít Holubec 

je průkopníkem i otcem - zakladatelem v jednom. Stal se klasikem české komentátorské 

školy.“
31

 Současní sportovní komentátoři však dodávají, ţe Holubcův styl byl sice 

přesný, čistý, ale také strohý a fádní.
32

 

V tehdejší praxi se při komentáři sportovního přímého přenosu obvykle střídaly 

dva hlasy – jeden český a jeden slovenský komentátor. S Holubcem vytvořil dvojici 

Karol Polák. „Byl profesionál se vším všudy. Věděl jsem, ţe je na něj spolehnutí. Byl 

vţdycky vzorně připravený. Aţ jsem si ho kvůli tomu občas dobíral, protoţe co měl 

připravené na papíře, tak musel pustit do éteru.“
33

 Také Polák byl velmi oblíbený u 

televizních diváků a určité aspekty jeho práce jsou exemplární aţ do součanosti. Díky 

studiu herectví Polák snáze odbourával trému, při projevu skvěle pracoval s hlasem a 

podle Čapka „uměl fantasticky napodobovat cizí jména, přestoţe plynule nehovořil 

                                                 
27

 Záruba, 1989, s. 60 
28

 ČT Sport. Olympijský hokej bude vysílat Česká televize In: Česká televize [online]. 18. 11. 2013 [cit. 

2013-12-28]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/sport/zoh-2014/250964-olympijsky-hokej-bude-

vysilat-ceska-televize/> 
29

 Záruba, 1989, s. 60 
30

 MAREK, Jakub. Osobnost české ţurnalistiky – Vít Holubec. Praha, 2012. 51 s. Bakalářská práce (Bc.) 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a ţurnalistiky. Katedra 

ţurnalistiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., s. 41 
31

 tamtéţ, s. 43 
32

 tamtéţ 
33

 HOLUBEC, Vít, In. Marek, 2012, s. 37 
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ţádným cizím jazykem.“
34

 Jeníková tvrdí, ţe Polák byl prvním sportovním 

komentátorem-„celebritou“.
35

 

Dalšími známými komentátory 60. a 70. let v Československé televizi byli Karel 

Mikyska, Luděk Brábník, Luboš Pecháček či Vladimír Vácha, jenţ však byl 

z politických důvodů v roce 1969 propuštěn. Komentoval dva hokejové zápasy proti 

Sovětskému svazu, které Čechoslováci na mistrovství světa ve Stockholmu vyhráli a 

doma pak byli oslavováni okupovaným lidem jako vítězové (i kdyţ nakonec získali 

bronzové medaile). Váchova euforická slova po vítězství: „Tak to doma dobře oslavte. 

Však vy víte jak,“ byla vládnoucí KSČ pouţita jako vybízení k nepokojům na 

Václavském náměstí a ničení výlohy Aeroflotu. Vácha vzpomíná na nešťastné události, 

jeţ 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, ţe se něco děje, tak jsem říkal: ‚kamarádi, cítím vůni pohřebních 

svícnů,„ a ono to tak skutečně bylo.“
36  

Další generací komentátorů v ČST symbolizují Štěpán Škorpil, Petr Vichnar či 

Vladimír Drbohlav.
37

 V 80. letech pak do redakce přicházejí Robert Bakalář, Jakub 

Baţant, Pavel Čapek, Jiří Baumruk nebo Jan Slepička.
38

 

Nejmladší členové tehdejší Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu na rozdíl 

od starších kolegů neprošli rozhlasem, bylo to tedy období vzniku profesionálních 

televizních sportovních komentátorů. Velart tuto etapu hodnotí kladně i z tohoto 

důvodu: „Někdy přestup do televize můţe být kontraproduktivní, protoţe rozhlasáci 

mají tendenci překecávat.“
39

 

Televizní vysílání a s ním spojený komentář sportovního přímého přenosu se 

pochopitelně rozvíjelo dál. Od roku 1970 Československá televize vysílala barevně, ve 

stejném roce byl navíc zaveden druhý program, díky čemuţ se postupně zvyšoval objem 

sportovního vysílání. Například v roce 1985 se na obou programech Československé 

                                                 
34

 JENÍKOVÁ, Eliška. Vybraná osobnost z dějin televizního vysílání v Československu – Karol Polák. 

Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a ţurnalistiky, Katedra 

mediálních studií, 2011. 35 normostran. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., s. 5 
35

 tamtéţ, s. 7 
36

 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>. 
37

 Marek, 2012, s. 35 
38

 Záruba, 1989, s. 250 
39

 z rozhovoru s Janem Velartem, 27.11. 2013, archiv autora 
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televize odvysílalo 288 přímých přenosů a 92 záznamů v časové dotaci 35 097 minut, 

coţ je téměř 585 hodin. V celkovém objemu vysílání to činí zhruba 7,7 procent. Nejvíce 

prostoru dostal lední hokej, částečně i kvůli mistrovství světa v Praze. Celkem 8 460 

minut mohli televizní diváci sledovat hokejové zápasy hráčů všech věkových kategorií 

v přímém přenosu či ze záznamu. Československá televize vysílala dokonce i přímý 

přenos z ţákovského turnaje. Fotbal byl v počtu minut odvysílaných přímých přenosů a 

záznamů s 4 440 minutami
40

 na druhém místě. Na třetí příčce se umístila atletika (2 715 

minut). V součtu všech motoristických disciplín běţel motorismus v přímém přenosu či 

ze záznamu celkem 2 490 minut, přičemţ jasně vede motokros před plochodráţními 

závody.
 41

 

 

 

1.2. Současnost 

 

Současnou praxi ovlivnilo (nebo stále ovlivňuje) několik faktorů. Pro vývoj 

komentáře sportovního přímého přenosu byl důleţitý vznik tzv. „duálního systému“ u 

nás (více v kapitole 2.1.). Veřejnoprávní Česká televize, která vznikla k 1. 1. 1992 jako 

nástupkyně Československé televize, ztratila na televizním trhu monopol. Od 4. 2. 1994 

začala vysílat TV Nova, první soukromá televize. Další celeplošnou stanicí byla 

Premiéra TV (od roku 1997 Prima), vzniklá z původně regionálního vysílání společnosti 

FTV Premiéra, a.s.
42

 Na obou těchto komerčních kanálech se přenášely také sportovní 

přenosy. Na Nově však uţ od prvního přímého přenosu z 6. března 1994 z fotbalového 

zápasu Boby Brno – Sparta Praha
43

 nebylo (ze zřejmě objektivních důvodů) sportovní 

vysílání u televizních diváků oblíbené. Dodnes je „novácký“ sport veřejností přijímán 

s despektem, ačkoliv zejména po vzniku specializovaného sportovního kanálu (více 

v kapitole 2.2.) se profesionalita sportovních komentátorů z Novy výrazně zlepšila. 

                                                 
40

 počet zahrnuje dokonce i přímý přenos ţenského fotbalového utkání 
41

 BEREŇ, Michael. Charakteristika vysílání Československé televize v roce 1985. Praha, 2012. 

Seminární práce. FSV UK., s. 11 
42

 Historie společnosti. IPrima [online]. 2013 [cit. 2013-12-27]. Dostupné z: <http://www.iprima.cz/o-

spolecnosti/historie-spolecnosti> 
43

 Komentátor Dušan Svoboda v Brně vypadl kvůli technickým problémům z přenosu a z praţského 

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

týmy obráceně, dokonce i při gólu sparťana Horsta Siegla. Jeho kolega Václav Tittelbach se snaţil 
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Jeden ze současných komentátorů, Jan Velart, tvrdí: „Je smutné, ţe jsme pořád 

spojovaní s érou, kdy se sport na Nově tak trochu podcenil. Chci se trošku zastat Vaška 

Tittelbacha a Pavla Poulíčka. Sportovní redakce u nás vznikala na zelené louce jako celá 

televize. Chyběla kontinuita, jakou má Česká televize. Komentování je nejtěţší 

disciplína televizní ţurnalistiky a v ní se zkušenosti předávaly po generacích.“ Podle něj 

právě vysílání hokejového turnaje z olympijských her v Soči 2014 mohlo Nově pomoci 

vylepšit si mediální obraz u televizních diváků.
44

 

Druhým důleţitým faktorem pro rozvoj sportovní televizní ţurnalistiky u nás 

byla digitalizace televizního vysílání. Digitální vysílání v Česku začalo oficiálně 21. 

října 2005.
45

 Díky digitalizaci mohly vzniknout specializované sportovní kanály a 

mediální trh se globalizoval.  

V současné době jsou v českém jazyce komentovány sportovní přímé přenosy na 

celkem 11 televizních kanálech, coţ samozřejmě dává prostor většímu počtu 

komentátorů. Česká televize má celkem 20 komentátorů, jak uvádí na svých webových 

stránkách.
46

 Občas se však ke komentování přímého přenosu dostane i někdo 

z reportérů či externistů. Na Nově jsou čtyři stálí a tři externí pracovníci redakce 

specializovaní na hokej,
47

 další specializací je fotbal, motorismus a tenis. Prima, která 1. 

ledna 2011 zrušila sportovní redakci, nyní vysílá na kanále Prima COOL zápasy 

fotbalové Ligy mistrů s komentářem Jiřího Vrby, Radka Macháčka, Milana Štěrby nebo 

Jiřího Nikodýma.  

Dalšími známými jmény současné komentátorské praxe jsou Robert Záruba, 

Jaromír Bosák, Pavel Čapek, Marek Svačina, Jiří Hölzel, Michal Dusík, Ondřej 

Zamazal, David Lukšů (a další z ČT), Jan Velart, Filip Šedivý, Vojtěch Bidrman, 

Tomáš Radotínský, Tomáš Richrt, Tomáš Borovec (všichni Nova) nebo Štěpán Škorpil, 

                                                                                                                                               
nějakým způsobem situaci urovnat, ale moc se mu to nepodařilo. (zdroj MÁDL, Luděk. Šlágrům kamery 

nevadí. Sport. 4.2. 1998, s. 9) 
44

 TOMAS, Jaroslav. Komentátor Novy: Olympiádu bychom zvládli, sport uţ dávno dělat umíme. In: 

IDNES.cz [online]. 27. listopadu 2013 [cit. 2013-12-27]. Dostupné z: <http://oh.idnes.cz/olympiada-v-

televizi-nova-ceska-televize-jan-velart-rozhovor-tittelbach-poulicek-gjp-/zoh-soci-

2014.aspx?c=A131127_091120_zoh-soci-2014_cig> 
45

 Digitální vysílání: „Vysílání televizního signálu v číslicové podobě, při němţ přenos datového 

bitového toku v digitálním multiplexu můţe probíhat více způsoby s různými standardy. Druţicové 

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, uţívá standardu DVB-T.“(zdroj: ŠMÍD, Milan. In. 

OSVALDOVÁ, Barbora, et al. Praktická encyklopedie ţurnalistiky a marketingové komunikace. 3. 

rozšířené vydání. Praha : Libri, 2007. 260 s. ISBN 978-80-7277-266-7., s. 53) 
46

 Program ČT Sport. Česká televize [online]. 1996 - 2013 [cit. 2013-12-27]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/lide/program-ct-sport /> 
47

 z rozhovoru s Janem Velartem, 27. 11. 2013, archiv autora 
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Michal Šíma z Eurosportu, kde se však měsíčně komentátorsky podílí na vysílání české 

mutace dvou kanálů celkem 55 lidí.
48

 

„Vzorem je jednoznačně Robert Záruba díky snaze o hodně přesný popis situace, 

někdy aţ puntičkářský. Ale to se mi na tom právě líbí, ţe člověk situaci můţe 

odmáznout nějakým obecným popisem, který se hodí, ale zároveň můţe jít ještě víc do 

hloubky a tu situaci popsat lépe i za cenu toho, ţe se opraví, zpřesní, někdy se do toho 

můţe zamotat, ale díky zkušenostem by se měl naučit být brzo úsporný a přesný. V 

tomhle je Robert určitě nejlepší, je zároveň tvůrčí. V šuplíku má sešity, kam si píše 

zajímavá slovní spojení. Druhý vzor je Míra Bosák svoji přirozeností, schopností glosy 

a takového trochu cynismu a odstupu. Pak bych řekl, ţe je velký propad.“
49

 

Třetím důleţitým bodem rozvoje komentáře sportovního přímého přenosu jsou 

expanze internetu a konvergence médií. V češtině se vysílá na tv.hokej.cz hokejová 

extraliga, přičemţ zápasy doplňuje ještě textová on-line reportáţ. Několik sportovních 

přímých přenosů ve stejném formátu od roku 2007 vytvořil zpravodajský server 

iDNES.cz.
50

 Sazka svým klientům nabízí moţnost sledovat přes internet zápasy 

fotbalové ligy. V budoucnu by mohly také konkureční sázkové kanceláře vysílat přímé 

sportovní přenosy na internetu s českým komentářem.  

 

1.3. Dělení komentáře 

 

Komentář sportovního přímého přenosu lze dělit podle několika kritérií. 

Například Velart ve své práci
51

 nabízí toto rozdělení: 

- podle kritéria místa (uţ zmiňované komentování přímo v dějišti sportovní 

události, nebo ze studia). 

- podle kritéria času (komentování se zpoţděním, kdy se události s časovým 

posunem i s komentářem vyrábějí aţ po jejím skončení a vysílají se s určitou časovou 

                                                 
48

 POTŮČEK, Jan. Na návštěvě u… české redakce Eurosportu v praţské O2 Aréně. In: Digizone.cz 

[online]. 7.2.2013 [cit. 2013-12-27]. Dostupné z: <http://www.digizone.cz/clanky/na-navsteve-u-ceske-

redakce-eurosportu-v-prazske-o2-arene/> 
49

 z rozhovoru s Janem Velartem, 27. 11. 2013, archiv autora 
50

 Fotbalová liga ţivě na iDNES.cz, udrţí si Sparta naději na titul?. In: IDNES.cz [online]. 20. dubna 

2012, 26. dubna 2012 [cit. 2013-12-27]. Dostupné z: <http://fotbal.idnes.cz/prime-prenosy-z-fotbalu-na-

idnes-cz-du3-/fotbal.aspx?c=A120419_132248_fotbal_ot> 
51

 VELART, Jan. O komentování sportovního přenosu se zvláštním zaměřením na fotbalové a hokejové 

zápasy. Praha, 2005. 327 s. Diplomová práce. FSV UK. 
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prodlevou, v praxi se občas tento typ komentáře vyskytl při zápasech hokejové NHL či 

při fotbalové Lize mistrů). 

- podle počtu komentátorů (jeden komentátor - pouţíval se hlavně v začátcích 

přímých sportovních přenosů, dnes je vyuţíván výjimečně zejména z finančních 

důvodů, kdy na sportovní událost můţe cestovat pouze jeden komentátor, nebo redakce 

vůbec nemá dostatečnou kapacitu komentátorů. Ale jak upozorňuje Velart: „Tento 

komentář je méně vhodný, protoţe nesplňuje takové poţadavky na dynamiku slovního 

doprovodu, který se od televizního ztvárnění sportu vyţaduje.“
52

 dva komentátoři - 

v přenosu se střídají hlasy dvou profesionálních komentátorů, v praxi tento v českém 

(československém) prostředí tradiční způsob vyuţívají dnes především komerční 

televize; Česká televize jako vysílatel veřejné sluţby prosazuje model jeden 

profesionální komentátor (v americkém prostředí označován jako „play-by-play 

annoucer“) a jeden spolukomentátor („analyser“ či „color commentator“). 

Spolukomentátoři bývají zpravidla bývalí přímí aktéři daného sportu, kteří doplňují 

komentář o svůj subjetivní pohled. „Analyser“ je spolukomentátor, jenţ komentář 

doplňuje pouze statistickými postřehy, suše analyzuje hru. Oproti tomu „color 

commentator“ komentář oţivuje vtipnou glosou, jeho spolukomentování je trochu 

košatější. Robert Záruba uvádí příklad z volejbalu. „Kdyţ 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.“
53

 V praxi se však oba styly spolukomentování hodně prolínají. Záleţí na dané 

situaci a osobě sportovního odborníka.
54

 Do přenosu můţe vstupovat ještě třetí hlas, tzv. 

bench reporter, přinášející informace z blízkosti hřiště. Tento reportér vidí utkání 

z jiného místa neţ komentátoři na stanovištích. Na americké televizní stanici NBC 

vstupuje Pierre McGuire jako bench reporter do přenosu často. Podle Velarta je to 

maximum, protoţe pak „by to bylo překecané.“
55

 Velart povaţuje za maximum také tři 

hlasy, ale ve své práci uvádí příklad, kdy se v přímém přenosu z hokejového utkání 

střídali dokonce čtyři komentátoři. „Extrémním případem bylo finále Stanleyova poháru 

v roce 1998 na obrazovkách TV Nova. Zápasem tehdy provázel jako komentátor Václav 

Tittelbach, který měl přizvané dva spolukomentátory: pozdějšího trenéra hokejové 

reprezetance Slavomíra Lenera a tehdejšího šéfredaktora magazínu Hokej Pavla Bártu. 

                                                 
52

 Velart, 2005, s. 63 
53

 z rozhovoru Ondřeje Kaláta s Robertem Zárubou, 31.4. 2011, archiv autora 
54

 Bereň, 2011, s. 29 
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Jako čtvrtý hlas pak se zajímavostmi vyčtenými z internetu vstupoval do éteru ještě 

další mluvčí – redaktor Mladé fronty Karel Knap.“
56

 

- podle kritéria formy – dělí se na popisný a analytický (Velart ho nazývá 

rámcový
57

, Waţik jako statistický
58

). 

 

1.3.1. Popisný komentář 

 

Popisný komentář se podobá rozhlasovému komentáři. Blízko má rovněţ k on-

line reportáţím na internetu. Divák by měl být schopen podle něj vědět o tom, co se děje 

na hřišti, i kdyby zavřel oči. Uplatňuje se rovněţ při kulisovém poslechu televize. 

Popisný komentář označuje jasné a ověřitelné zkušenosti a vlastně odpovídá na základní 

otázky KDO? CO? KDY a KDE? Bowcherová, jeţ studovala jazyk rozhlasových 

komentátorů při zápasech australské ragbyové ligy, definuje popisný komentář jako 

projev, který „kóduje souběţně probíhající činnosti, události a lokace, které provádějí 

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

probíhajícího vývoje zápasu.“
59

 

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 

průběţného výsledku a hodnotící komentáře, pokud nejsou v těsném spojení se 

samotným dějem.“
60

 

Ukázka popisného komentáře: „Prospal, Reichel spěchá dopředu, Robert 

Reichel! Vlasák, zůstáváme v útočné třetině. Reichel za brankou, Prospal atakovaný 

Chárou. Vlasák, netrefil se mezi brusle obránce Višňovského a Slováci se pokoušejí o 

rychlý protiútok. Plavucha tam ale nedostal přihrávku a na zemi zůstává leţet.“
61

 

                                                                                                                                               
55

 z rozhovoru s Janem Velartem, 27.11. 2013, archiv autora 
56

 Velart, 2005, s. 63 
57

 Velart, 2005 
58

 WAŢÍK, Jiří. Spolukomentátoři v televizních sportovních přímých přenosech . Praha, 2001. 48 s. 

Bakalářská práce. FSV UK. 
 
59

 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 
60

 tamtéţ 
61

 Přepis komentáře utkání Česko-Slovensko na MS v Petohradu 2000, archiv autora 
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Výše bylo naznačeno, ţe o popisný komentář se stará především osoba 

profesního komentátora („play-by-play annoucer“), ale v některých situacích se můţe i 

při jeho projevu objevit analytický komentář nebo obě formy komentáře splývají: 

„Slováci jsou kompletní a začne jejich blesková přesilovka, za pár vteřin se ovšem Petr 

Buzek vrátí na led. Dostane asi vynadáno od trenéra Augusty, ale bude zpátky ve hře. 

Pardavý. A Buzek můţe jít dopředu společně s Reichelem, ještě tam je Vlasák, ale 

zasáhl tam Hurtaj. Našich teď bylo hodně na ledě u střídačky. Slováci reklamovali příliš 

mnoho hráčů na hrací ploše. Štěpánek. Pucher, Bartoš zakončil střídání. Peter Bartoš, 

jediný pravák v útoku Slovenska. Zatímco v našem týmu dva z těch tří gólů dali praváci, 

Martinu Procházkovi se tam zrovna hodilo, ţe drţí hokejku na pravé straně a také 

Tomáš Vlasák asi nebyl příjemným soupeřem nejen pro ty rychlé ruce, ale také proto, ţe 

drţel hokejku v jiné ruce, neţ je Lašák většinou zvyklý.“
62

 

Robert Záruba zde poskytuje divákům popis herní situace, ale po přerušení hry 

nabízí divákům informaci o tom, ţe Peter Bartoš je jediným pravákem ve slovenském 

týmu, a tudíţ čeští hokejisté, kteří drţí hokejku na pravé straně, jsou nebezpeční pro 

slovenského brankáře Jána Lašáka. Za analytický komentář se dá povaţovat i 

subjektivní domněnka, ţe český obránce Petr Buzek dostane vynadáno od trenéra Josefa 

Augusty. 

Popisný komentář občas pouţívá i spolukomentátor, tedy většinou odborník a 

bývalý aktér sportovních událostí, jehoţ úkolem je především analytický komentář. 

Ačkoliv je snaha, aby spolukomentátor zasahoval do průběhy hry minimálně, v poslední 

době podíl projevu spolukomentátorů oproti profesionálům mírně vzrostl. 

 

1.3.2. Analytický komentář 

 

Analytický komentář doplňuje komentář popisný, poskytuje na herní událost jiný 

pohled, často velmi subjektivní. Odpovídá na otázku PROČ? Analytický komentář herní 

situaci rozebírá a obsahuje informace ze zákulisí, statistické zajímavosti.  

O analytický komentář se obvykle stará spolukomentátor (rozdíl mezi „analyser“ 

a „color commentator“ viz výše), ale jak uţ bylo na konkrétním příkladu 

demonstrováno, analytický komentář pouţívá samozřejmě i profesní komentátor, který 

                                                 
62

 Přepis komentáře utkání Česko-Slovensko na MS v Petohradu 2000, archiv autora 
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jinak v přenosu vystupuje jako „play-by-play annoucer“ a jeho hlavním úkolem je 

popisný komentář. 

Pokud komentují sportovní přímý přenos dva komentátoři-ţurnalisté, měli by 

mít podle Velarta jasně rozdělené role, i kdyţ to diváci většinou nevnímají a je to věcí 

diskuse mezi profesionály.
63

 Na druhou stranu v takovém případě dochází při tomto 

způsobu komentování k převaze analytického komentáře nad popisným, coţ je špatně. 

Velart tuto situaci vysvětluje: „Je to dané tím, ţe oba (komenátoři) mají nějakou 

přípravu, kterou se podvědomě snaţí prodat v tom zápase, aby nepřišla vniveč, kdyţ 

tomu věnovali čas a energii. Jeden z komentátorů řekne nějakou zajímavost do 

přestávky, kdy krásně zaplní těch patnáct dvacet vteřin, kdy se nic neděje. Ale ten druhý 

komentátor k tomu chce něco dodat a má k tomu ještě nějakou glosu.“
64

 

Analytický komentář má prostor ve sportovním přímém přenosu také ve studiu. 

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 tuţky“ do záběru kreslit.
65

 

 

1.3.3.  Konfrontační komentář 

 

Zajímavým způsobem komentáře je tzv. konfrontační komentování. To je moţné 

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

komentátor přeje jednomu týmu (jednotlivci) a druhý komentátor druhému. 

Konfrontační způsob komentování u nás vyzkoušeli třeba Vít Holubec a Oldřich 

Červinka v 60. letech při fotbalovém zápase Sparta vs. Slavia
66

 nebo Tomáš Radotínský 

a Slavomír Jurko na stanici Nova Sport při kvalifikačním zápase o fotbalové mistrovství 

světa mezi Českem a Slovenskem v dubnu 2009.
67

 

Velart povaţuje konfrontační způsob komentáře za moţnou budoucnost ţánru, 

ovšem z hlediska objektivity komentování sportovního přímého přenosu je tento formát 

                                                 
63

 z rozhovoru s Janem Velartem, 27. 11. 2013, archiv autora 
64

 tamtéţ 
65

 Bereň, 2011, s. 29 
66

 Velart, 2005, s. 14 
67

 Bereň, 2011, s. 27 
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značně problematický. 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.
68

 

Záruba vidí konfrontační způsob komentování jen jako moţný doplněk přímého 

přenosu. „Byl by jeden ‚normální„ komentář a pak pro lidi, kteří se chtějí bavit, by byl 

tenhle konfrontační. Běţel by v přímém přenosu duálně a divák by si mohl přepínat.“
69

 

 

1.4. Styl a jazyk sportovních komentátorů 

 

„Styl, to je člověk sám.“ 

 

Tento výrok francouzského racionalisty Buffona (1707 – 1788) odkazuje na to, 

ţe styl se projevuje nejen v řeči, ale ve všech druzích umělecké tvorby a obecně ve 

všech oblastech lidského chování. Je to činnost záměrná i nezáměrná. K tomu dodává 

český jazykovědec Pavel Trost: „Styl je schopnost vyjádřit totéţ různými prostředky,“ 

čímţ upozorňuje na vlastnost stylu jako výběru z jistého repertoáru prostředků, které 

jsou člověku k dispozici. Oba tyto výroky dohromady pak implicitně naznačují, ţe styl 

se vyznačuje jistou jednotící vlastností, integritou, to je ustálenými uvědomovanými i 

neuvědomovanými preferencemi, s nimiţ člověk k výběru a uspořádání těchto 

prostředků přistupuje.
70

 

Odborná literatura definuje jazykový styl jako „způsob cílevědomého výběru a 

uspořádání jazykových prostředků, který se uplatňuje při genezi textu; v hotovém 

komunikátu se pak projevuje jako princip organizace jazykových jednotek, který z částí 

a jednotlivostí tvoří jednotu vyhovující komunikačnímu záměru autora.“
71

 

Kaţdý autor má sice svůj osobitý styl, ale výběr jazykových prostředků je daný 

normativností
72

 jednotlivých stylů. Klasifikace stylů v českém jazyce je dána funkcí 

daného komunikátu, hovoří se o tzv. funkčních stylech. Styl sportovní ţurnalistiky 

                                                 
68

 Bereň, 2011, s. 28 
69

 z rozhovoru s Robertem Zárubou, 14. 4. 2011, archiv autora 
70

 KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. Vydání první. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 

978-80-246-1578-3., s. 84 
71

 Čechová a kol., 1997, s. 9 
72

 Výběr jazykových prostředků je daný normou, odkazující k závaznosti určitých jazykově-

komunikačních jevů a také ke skutečnosti, ţe porušení normy s sebou můţe nést jistou sankci  

(zdroj: CVRČEK, Václav a kol. Mluvnice současné češtiny 1: Jak se píše a jak se mluví. První dotisk 

prvního vydání. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1743-5.  s. 309) 
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spadá do funkčního stylu publicistického. Publicistický styl má sdělnou, informativní a 

komunikační funkci, často také ovlivňovací, přesvědčovací a získávací.
73

 Mezi 

výrazové prostředky publicistického stylu patří: 

1. obrazné vyjádření 

2. módní výrazy a výrazy odráţející dobu vzniku 

3. frazémy a jejich modifikace: 

a) nejrozšířenějším typem jsou frazémy běţně uţívané v mluvené 

komunikaci,  z nichţ některé jsou hodnoceny jako spisovné: připsat k dobru, být 

trnem v oku atd., kolokviální: být jako ze škatulky, mít na kahánku, jiné jako 

slangové (příp. argotické), tedy nespisovné: být v čudu, vydat se všanc, dávat si 

bacha 

b) ustálená spojení (jiţ téměř bezpříznaková): husarský kousek, medvědí 

sluţba, tvrdý oříšek, zimní spánek, horká jehla atd. 

c) sportovní frazémy (pronikají i do „nesportovních komunikátů“): 

proměnit šanci, domácí půda, ladit formu, zmařit naděje, ztratit šanci  

d) kniţní, literární frazémy: spatřit světlo světa, přilévat olej do ohně, 

obětní beránek, alfa a omega, v jámě lvové 

 

4. publicismy  

a) substantiva se shodným atributem (zorný úhel, ţivná půda, horká 

půda) 

b)  staršího data  (vstoupit do dějin, v 70. letech vytvořit si prostor) 

c)  typické jsou obměny (viz níţe) a nedokončení 

 

5. výrazy zobecňují sdělení (pořádek narušily asociální ţivly) 

6. specifický shodný atribut (tenisový bronz, zlatá raketa) 

7. parenteze specificky publicistické 

a)   uplatnění citátů (jak se říká, jak je známo...) 

b) specifické uţití jiných jazykových prostředků spisovného jazyka 

(muţstvo útočilo Dvořákem)  

c)   vytýkací opis (byl to výborný hokej, který vytvářeli domácí)  

d)  konstrukce s nepůvodními předloţkami (u příleţitosti, v rámci atd.) 

                                                 
73

 Čechová, 1997, s. 176 
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e) prostředky singalizující kontakt s adresátem (Dospěli k dohodě?) 

f) nepravé věty vedlejší (Zápas skončil nerozhodně, kdyţ ještě v poločase 

vedli domácí) 

g) hromadění genitivních vazeb (účastníci londýnského zasedání 

pracovní komise světového kongresu mírových sil) 

 

8) slang (ofsajd, šajtle) 

9) metajazykový charakter vyjadřování
74

 

 

V projevech sportovních komentátorů se tyto prostředky objevují, avšak některé 

z nich jsou pro tento ţánr (a sportovní ţurnalistiku obecně) specifické. Mezi jazykové 

prostředky, jimiţ se sportovní ţurnalistika vyznačuje a odlišuje, patří především 

sportovní terminologie a slangismy.
75

 Termíny patří do spisovné oblasti jazyka a 

slangismy naopak patří do nespisovného jazyka. Vedle termínů a slangismů se ve 

sportovní ţurnalistice objevují metafory, metonymie, frazeologismy či slova přejatá z 

cizích jazyků.
76

 Mlčoch proto upozorňuje, ţe „sportovní ţurnalistika je především 

určena sportovním příznivcům. Lidé, kteří se o sport nezajímají, mohou mít při 

komentování zápasů nebo při čtení sportovních zpráv problémy s porozuměním.“
77

 

Důleţitým aspektem publicistického stylu, který se zvlášť ve sportovní 

ţurnalistice výrazně projevuje, je princip aktualizace a automatizace. V prvním případě 

jde o snahu vyjádřit se nově, neotřele, jenţe ozvláštnění projevů vede k automatizaci, 

                                                 
74

 Čechová, 1997, s. 177 aţ 191 
75

 Sportovní terminologie a slang tradičních sportů byly dostatečně rozšířené a ţurnalisty 

uţívané. Odlišná byla situace týkající se moderních sportů, které vznikly a rozvíjely se především 

v USA a ve Velké Británii. Proto terminologie a slang pochází z angličtiny. Jejich uţívání se 

v dnešní době jiţ stabilizovalo a běţně se tyto výrazy uţívají. (zdroj: MLČOCH, Miloš. Slangové výrazy 

a termíny v tradičních a moderních sportovních odvětvích. In: Slang a argot: sborník přednášek z 8. 

Konference o slangu a argotu konané v Plzni ve dnech 26.-27. února 2008. Plzeň: Pedagogická fakulta 

ZČU, 2008. s. 44 – 48. ISBN 978-80-7043-764-3., s. 44) 

Mezi slangismyy a termíny můţeme sledovat z lexikálního pohledu tři hlediska: 

1) slangismyy jsou ekvivalentem termínů (pokuťák, velké vápno – pokutové území) 

2) některé slangové výrazy lze pouze spisovně opsat (šajtle – kop vnější stranou chodidla, 

pavouk – schéma nasazení hráčů nebo muţstev v turnaji) 

3) některé výrazy prakticky nemají spisovný ekvivalent (jet v háku) 

(zdroj: MLČOCH, M. Termíny v jazyce současné sportovní ţurnalistiky. In: Termina 2000: 

sborník příspěvků z II. konference 1996 a III. konference 2000. Praha: Galén, 2001. s. 

308 – 311. ISBN 80-7262-105-X., s. 309) 
76

 PLESNÍKOVÁ, Monika. Jazykové prostředky v komentářích tradičních a moderních: se zaměřením na 

televizní přenosy utkání. Olomouc, 2012. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, 

Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury. Vedoucí práce Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D., s. 31 
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tedy ke zevšednění, opakování, frázovitosti. Vztah mezi aktualizací a automatizací je 

tak pro autora hledáním rovnováhy mezi dvěma krajnostmi, které Pierre Bourdieu ve 

svém eseji O televizi na jedné straně charakterizuje jako „obavu nudit“, na druhé straně 

jako „snahu bavit“.
78

 Podle Mlčocha mezi lexikální prostředky aktualizace patří: 

a) sportovní slangismy („betony“, „housličky“) – v psaném textu bývají 

slangové výrazy většinou v uvozovkách, které naznačují jejich stylovou příznakovost 

b) další nespisovné jazykové prostředky (např. expresivní výrazy: „tvrďák“) 

c) slovní hříčky (body ulétly s Holubem) 

d) kniţní výrazy (zdeptaný sok)
79

 

 

Snaha o aktualizaci můţe vést aţ k pouţívání klišé, ta jsou označována jako 

„otřelé výrazy, jejichţ původní osobitá aktualizační hodnota se vytratila. Klišé bývá 

záporně hodnoceno jako slohová závada.“
80

 V publicistice jsou nicméně tolerovány 

více, nejčastějšími výrazovými prostředky jsou metafory bez aktualizační hodnoty.
81

 

Určení klišé je však individuální akt. Podle Velarta ovlivňuje pouţívání klišé i mnoţství 

odkomentovaných přímých přenosů. „Třeba u Pavla Čapka, který je podle mě výborný 

komentátor, mi klišé zrovna nevadí. Klišé se člověk nevyhne. Je to spíš na kreativitě 

konkrétního komentátora, jestli jemu samotnému to brní do uší, kdyţ pouţívá některé 

výrazy opakovaně a stereotypně a snaţí se tu situaci popsat jinak, zajímavě, ale přesto 

trefně, nebo to prostě nechá být, jak mu jazyk narostl.“
82

 

Svobodová uvádí, ţe v jazyce sportovní ţurnalistiky se také objevují slovesa, jeţ 

v jiných typech textů potřebují nějaké doplnění.  

„Nemůţu říct: minula jsem, střídala jsem, inkasovala jsem, ale minula jsem tě, 

střídala jsem partnery, inkasovala jsem 500 Kč, ale v mluvě komentátorů je 

                                                                                                                                               
77

 MLČOCH, Miloš. Charakteristické rysy jazyka psané sportovní ţurnalistiky. 1. vyd. Olomouc: 

Univerzita Palackého, 2002. 44 s. ISBN 80-244-0397-8., s. 16 a 17 
78

 Kraus, 2008, s. 75 
79

 Mlčoch, 2002, s. 13 
80

 BEČKA, Josef, Václav. Slovník českých synonym a frazeologismů. 1. vyd. Praha: Novinář, 1977. 430 s. 

bez ISBN., s. 89-90 
81

 Gambová upozorňuje na časté pouţívání vojenských metafor (boj, souboj, vybojovat, najít zbraň) a 

podle ní jsou neutrální jazykové prostředky jsou nahrazovány válečnickou slovní zásobou s cílem 

zapůsobit (zdroj: GAMBOVÁ, Iva. Sonda do stylu jazyka televizního sportovního zpravodajství v 

uplynulých čtyřech desetiletích. Brno, 2013. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická 

fakulta, Ústav českého jazyka. Vedoucí práce PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.) 
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 z rozhovoru s Janem Velartem, 27. 11. 2013, archiv autora 
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bezpředmětné spojení zcela běţné: vystřelil, ale minul, naši opět inkasovali, naši 

střídají, budeme vhazovat atd.“
83

 

Současná mluvnice češtiny rozlišuje nejen jazykové, ale také mluvní styly. Při 

jejich klasifikaci je moţno v obecné rovině vycházet ze dvou základních kritérií: 

- kritéria výslovnostního úsilí – náznakový, nedbalý, neutrální, pečlivý, výrazný 

(hyperkorektní). 

- kritéria pragmatiky komunikační situace – důvěrný, nenucený, věcný, formální, 

veřejný. 

Mluvní styl můţe být charakterizován také ţánrově (např. jako hlasatelský). 

Mluvní styl sporotvních komentátorů je tedy podle tohoto rozdělení veřejný a měl by 

být pečlivý. Ten je definován takto: „Při pečlivém mluveném stylu jsou artikulační 

pohyby dotahovány do krajních poloh. To je sice pro mluvčího náročnější, posluchači 

však tento styl většinou oceňují jako ‚hezký„, neboť nemusí vynakládat ţádné zvláštní 

úsilí na dekódování řečových jednotek. Řečové jednotky všech úrovní mají při pečlivém 

mluvním stylu svou modelovou podobu. Také ráz je pouţíván systematicky, a to 

dokonce i uvnitř slov po předponách nebo ve sloţeninách. Tento styl je obtíţné udrţet 

spolu s vysokým artikulačním tempem.“
84

 Mezi řečové chyby mluvnice počítá přeřeky, 

opakované začátky a nedokončené artikulace.
85

  

Styl sportovních komentátorů přímých přenosů má logicky blízko k rétorice. 

Podle Krause jsou právě rétorické schopnosti nezbytným předpokladem k úspěšnému 

vykonávání stále vzrůstajícího počtu profesí, mezi něţ lze jistě zařadit také sportovní 

komentátorství. Rétorika je „schopnost vyjadřovat se vzhledem k tématu a k čtenáři 

nebo posluchači přiměřeně, srozumitelně, působivě a kultivovaně.“
86

  

 

2. Veřejnoprávní vs. komerční televize 

 

Pro komplexní přehled o práci komentátorů sportovních přímých přenosů je 

potřeba vysvětlit rozdíl mezi vysílateli veřejné sluţby (veřejnoprávními) a soukromými 

(komerčními) subjekty. Právě střet těchto dvou typů médií podle Gambové ovlivnil  

                                                 
83

 z e-mailové komunikace s Ivanou Svobodovou z 29.11. 2013, archiv autora 
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u nás po roce 1989 – alespoň ve sportovním zpravodajství – výběr jazykových 

prostředků. „Uţití jazyka musí respektovat normy spisovné češtiny, zároveň by se ale 

nemělo omezovat pouze na strohé a nenápadité způsoby vyjadřování, které by pro 

masové publikum nebyly atraktivní.“
87

 

Veřejné (státní, nebo veřejnoprávní) vysílání má v Evropě tradici od počátku 

televize a vzniku prvních společností, soukromé organizace narušovaly tento monopol 

aţ od 80. let 20. století díky rozvoji moderních technologií. Tradice komerčních 

vysílatelů vznikla v USA, kde se o „veřejnou sluţbu“ vysílání starají soukromé nadační 

inciativy a stát je podporuje dotacemi. Situace, kdy vedle sebe působí na televizním trhu 

veřejný a soukromý sektor vysílání, se nazývá „duální systém“ nebo téţ „systém 

smíšený“ (mixed).
88

 Graeme Burton a Jan Jirák charakterizují duální systém jako stav, 

kdy „vedle sebe existují vysílatelé, kteří vysílají na základě přidělené licence a finance 

získávají převáţně z prodeje vysílacího času inzerentům, a vysílatelé, jejichţ existenci 

zajišťuje zákon a prostředky získávají převáţně z koncesionářských poplatků.“
89

 

Vymezit pojem „veřejná sluţba“ není jednoduché. Například členské státy 

Evropské unie se v protokolu 29 připojeném ke Smlouvě o fungování EU (tzv. 

Amsterodamském protokolu)
90

 zavázaly, ţe budou veřejnoprávní vysílání podporovat 

kvůli naplnění demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti. Jedná se tedy 

o vysílání bez jakékoliv diskriminace, poskytování prostoru pro veřejné diskuse se 

zastoupením co nejširšího spektra názorů, vysílání nestranného a nezávislého 

zpravodajství, informací a komentářů, rozšiřování kulturního dědictví či podporu 

menšin.
91

 

Otázka je, zda je toto vymezení platné i pro sportovní vysílání a ţánr komentáře 

přímého přenosu. Nedávno dokonce čeští politici zpochybnili, ţe by sportovní vysílání 

plnilo úlohu veřejné sluţby. V roce 2010 tehdejší předseda vlády Petr Nečas prohlásil: 

„ČT 1 a ČT 4 (specializovaný sportovní kanál) neplní úkoly veřejnoprávního vysílání a 
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jsou to v podstatě poplatky dotované, komerční, na plytkou zábavu orientované 

sportovní a zábavní kanály.“
92

   

 

2.1. Duální systém v ČR 

 

Na rozdíl od jiných evropských zemí se duální systém u nás vytvořil aţ po pádu 

reţimu v roce 1989, poněkud nepřehledná doba je spojená rovněţ s rozpadem federace a 

zánikem Československé televize.  

Vznik duálního systému byl dán schválením zákona ČSFR č. 468/1991 Sb. 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Zákon přijalo dne 30. října 1991 

Federální shromáţdění ČSFR. 
93

 Na konci roku 1992 Česká národní rada určila, ţe 

Česká televize si ponechá pouze jeden celoplošný okruh a druhý připadne budoucímu 

drţiteli licence. Rozhodnutím Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání od 30. 

1. 1993 licence na 12 let připadla společnosti CET 21, s.r.o. Společnost CET 21 spustila 

4. února 1994 vysílání televize Nova.
94

 Ještě dříve – 26. listopadu 1992 – však licenci 

získala společnost FTV Premiéra, jeţ vysílala od června 1993 pod stejnojmenným 

názvem pro oblast Prahy a středních Čech. O rok později FTV Premiéra rozšířila signál 

na území celé republiky. V roce 1997 změnila televize název na TV Prima a od 1.1. 

2012 vysílá pod názvem Prima Family.
95

 

Všichni tři celoplošní vysílatelé u nás rozšířili v souvislosti s digitalizací 

televizního vysílání počet svých kanálů. Česká televize, která vznikla 1.1. 1992 podle 

zákona o České televizi (zákon č. 483/1991 Sb.) jako televizní sluţba veřejnosti České 

republiky,
96

 ke dvěma okruhům zbylých z ČST (ČT 1 a ČT 2, třetí okruh OK3 vzniklý 

na frekvencích sovětské televize vysílal pouze do roku 1993) přidala 2. května 2005 

zpravodajský kanál ČT 24, coţ byla ve své době první výhradně digitálně šířená 
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televizní stanice v České republice.
97

 V únoru 2006 pak vznikl sportovní kanál ČT 4 

sport (dnes ČT Sport), od října 2013 rozšířily nabídku veřejnoprávních kanálů další dva 

tematické programy – ČT art (kulturní vysílání) a ČT :D (vysílání pro děti).
98

 

Druhý kanál Novy se jmenoval Nova Cinema a vysílal od 1. prosince 2007.
99

 

V říjnu 2008 zanikl sportovní kanál Galaxie sport, jehoţ licenci vlastnila společnost 

CME, a začala vysílat jako Nova Sport. Majitelé Novy tak v tu dobu měli dvě licence 

pro provozování na satelitních a kabelových televizích, ale ta první zanikla fúzí 

provozovatele Galaxie (společností Hartic) a CET 21.
100

 Licenci pro provozování české 

a slovenské verze hudební televize MTV přenechala Nova v listopadu 2013 společnosti 

Viacom.
101

 Pátý kanál Nova spustila v červenci 2012 jako stanici Fanda, šestým 

kanálem byla pouze na internetu šířená Nova News
102

, v posledních dvou letech 

majitelé Novy rozšířili nabídku ještě o dva kanály – Smíchov a Telku.
103

 

Prima má méně kanálů. K celoplošné stanici v dubnu 2009 přibyl program Prima 

Cool (cílený zejména na mladé muţe), v březnu 2011 pak spustila Prima kanál 

s názvem Prima Love (pro dívky ve věku 15 aţ 44 let). Nejmladším členem skupiny je 

od února 2013 dokumentární kanál Prima ZOOM.
104
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2.2. Specializované sportovní kanály 

 

V předchozí kapitole bylo zmíněno, ţe rozvoj soukromých televizních vysílatelů 

Evropa zaznamenala v 80. letech 20. století. Kvantitativní nárůst uvádí Collins: „V roce 

1982 existovaly v celé Evropě pouhé 4 komerční televizní stanice, v roce 1992 to jiţ 

však bylo kanálů 58, v roce 1997 pak počet vzrostl na 250.“
105

 Díky technologickým 

změnám v televizním vysílání tak vznikaly i specializované sportovní kanály. V Evropě 

byl však jako první spuštěn The Sports Channel ve Velké Británii aţ 25. března 1990.
106

 

Kanál původně spadal pod společnost British Satellite Broadcasting, ale 2. listopadu 

stejného roku se firma sloučila se Sky Television a od 20. dubna 1991 vysílá stanice 

jako Sky Sports.
107

  

Skupinu Sky Television vlastnil mediální magnát Rupert Murdoch, jenţ finančně 

podpořil také vznik kanálu Eurosport. Tento panevropský sportovní kanál vznikl jako 

projekt Evropské vysílací unie (EBU), která sdrţuje evropské vysílatele veřejné sluţby. 

EBU o spuštění transnacionálního tematického kanálu zaměřeného na sport poprvé 

uvaţovala uţ v roce 1981, avšak vznikl aţ na základě smlouvy z 5. května 1988.  Kvůli 

tzv. aféře Screensport, kdy britská společnost W.H. Smith Television vlastnící 

stejnojmenný sportovní kanál podala na EBU stíţnost, ţe Eurosport porušuje dohody 

EHS (dnešní EU) a není veřejnoprávním kanálem, Eurosport přerušil v květnu 1991 

vysílání. Díky francouzskému televiznímu kanálu TF1 byl Eurosport obnoven a v roce 

1993 se sloučil s konkurenčním Screensport Channel.
108

  

Uţ o rok později startuje také česká verze Eurosportu díky ostravské firmě Kabel 

Plus Sport, původně však český komentář překrýval originální anglický. Od roku 1996 

pak na základě stoupajícího zájmu českých diváků Eurosport realizoval dokonalejší 

řešení: příjem vysílání z druţice Eutelsat a synchronizaci obrazu a jednotlivých 

národních zvuků.
109

 Od 1. května 1998 česká verze Eurosportu vysílala z praţských 
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Nuslí, kde sídlila kabelová společnost UPC, český komentář však diváci slyšeli pouze 

několik hodin denně. Plné vysílání v českém jazyce bylo spuštěno aţ od roku 2006.
110

 

V roce 2009 byl spuštěn druhý kanál Eurosport 2. Momentálně vysílání z redakce 

v praţské O2 areně zajišťuje firma EU SPORT. Program vysílání je zcela ovlivněn 

centrálou Eurosportu v Paříţi.
111

 

Druhým sportovním kanálem v České republice byla Galaxie Sport. Ta vysílala 

od dubna 2002 ze sídla v Hradci Králové. Za první tři roky příjmalo signál aţ 700 tisíc 

domácností (2 miliony lidí), za dva roky Galaxie Sport odvysílala 723 přenosů 

z různých sportů v délce trvání 1591 hodin.
112

 Jak bylo uvedeno výše, v říjnu 2008 

stanice změnila název na Nova Sport a nyní vysílá z praţského Barrandova. 

Od dubna 2007 je k dispozici další česká mutace – kanál Sport 1 (a později Sport 

2) patřící pod maďarskou společnost Chello Central Europe Műsorszolgáltató Zrt. 

Zásadním datem je však únor 2006, kdy zahájil vysílání veřejnoprávní kanál ČT4 

(později ČT4 – Sport, dnes ČT Sport). Původně pouze digitální stanici Česká televize 

spustila při vysílání ze zimních olympijských her v Turíně. V roce 2011 se po 

programové restrukturalizaci přesunulo veškeré sportovní vysílání na čtvrtý program 

České televize. Nyní však ve výjimečných případech můţe vysílat sportovní přímé 

přenosy ČT 1 nebo ČT 2.
113

 V programu ČT Sport se dává na základě definice 

veřejnoprávního vysílatele prostor i okrajovým sportům. Vladimír Kuklík, který se 

věnoval srovnání vysílání na ČT a Primě ve své bakalářské práci a jako konkrétní případ 

si vybral přenosy z fotbalového mistrovství Evropy v roce 2004 a 2008, podotýká, ţe 

„Česká televize by neměla, jakoţto médium veřejné sluţby, zařazovat do svého 

programu primárně jen ty sportovní události, které slibují velký divácký zájem, ale 

nabízet i pro většinu divácké veřejnosti méně atraktivní sportovní odvětví. Na rozdíl od 

soukromých televizních stanic by ČT neměla příliš zajímat vysoká sledovanost.“
114

 

Od roku 2010 mohou uţivatelé sluţby Digi TV sledovat sportovní přímé 

přenosy s českým (a slovenským) komentářem na kanále Digi Sport. V současnosti 

                                                 
110

 KOIŠ, Juraj. Michal Šíma: Eurosport nemá problém vysílat i přenosy z České republiky. In: 

Digizone.cz [online]. 29. 9. 2009 [cit. 2013-12-27]. Dostupné z: <http://www.digizone.cz/clanky/michal-

sima-eurosport-nema-problem-vysilat/> 
111

 tamtéţ 
112

 Velart, 2005, s. 23 
113

 Bereň, 2011, s. 23 
114

 KUKLÍK, Vladimír. Srovnání vysílání fotbalového mistrovství Evropy na České televizi 

a TV Prima. Praha, 2011. 85 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd, Institut komunikačních studií a ţurnalistiky. Katedra ţurnalistiky. 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Robert Záruba., s. 5 



   

 

27 

  

v češtině vysílá také motoristický kanál Sport 5. Společnost Telefónica prostřednictvím 

své O2 TV nabízí klientům také kanály Slovak Sport
115

 a Slovak Sport 2, na obou 

stanicích je však slovenský komentář. V nabídce většiny televizních operátorů v Česku 

jsou také dva sportovní kanály s anglickým komentářem, který je v některých pořadech 

doplněn o české titulky – Extreme Sports a Golf Channel. 

Kromě výše zmíněných stanic se objevují česky komentované sportovní přenosy 

také na Nově (formule 1), Fandovi (nejčastěji fotbal a hokej) a Prima COOL (fotbalová 

Liga mistrů), přestoţe Prima koncem roku 2010 zrušila sportovní redakci. 

 

2.3. Rozdíly mezi veřejnoprávním a komerčním stylem 

 

Rozdíly mezi veřejnoprávním a soukromým médiem byly popsány z hlediska 

vzniku, historie a právní úpravy. Tato podkapitola se věnuje rozdílům ve vysílání a pro 

účely této práce se zaměřuje především na komentář sportovních přímých přenosů. 

Detailně jsou pak případné diference popsány v kapitole 5 pomocí analýzy jednotlivých 

přenosů z ledního hokeje. 

Kuklík při srovnání ve své práci cituje Milana Šmída: „Obě televize by se měly 

snaţit, aby co nejkvalitněji a nejvěrněji zprostředkovaly divákům záţitek sledování 

sportovního klání. U komerční televize hrozí pouze jedno nebezpečí, ţe tento záţitek 

opepří divákům aţ příliš velkou dávkou reklamních sdělení. Na druhou stranu dnes uţ 

se velké sportovní události dodávají televizím s řadou sponzorských vzkazů a reklam, 

jejichţ odvysílání patří k povinnostem těch, kteří získali vysílací práva, tedy i pro 

vysílatele veřejné sluţby, pokud se k té události dostanou.“
116

 

Regulace reklamy v ČT je dána zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a 

televizních poplatcích a o změně některých zákonů včetně zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání. V paragrafu 50 tohoto zákona se píše, 

ţe „čas vyhrazený reklamě na programech ČT 2 a ČT 4 nesmí přesáhnout 0,5 % 

denního vysílacího času na kaţdém z těchto programů, přičemţ vysílání reklam nesmí v 
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době od 19.00 hodin do 22.00 hodin překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny 

na ţádném z těchto programů.“
117

 Na ostatních programech můţe ČT zařazovat reklamu 

v případě, ţe je v přímém spojení s vysíláním kulturní či sportovní události a je 

nezbytnou podmínkou k získání práv k televiznímu vysílání sportovní či kulturní 

události.
118

 ČT má navíc zakázáno zákonem zařazovat reklamu v průběhu sportovního 

klání: „Provozovatel televizního vysílání je povinen zajistit, aby při zařazování reklamy 

nebo teleshoppingových šotů do pořadu nebyla narušena celistvost pořadu, ani práva 

nositelů práv tím, ţe nezohlední přirozené přestávky, dobu trvání a povahu pořadu.“
119

 

Nutno podotknout, ţe ani komerční vysílatelé z pochopitelných důvodů 

nezařazují reklamu v průběhu sportovního klání, i kdyţ nepodléhají regulacím. U 

diváků by totiţ takový krok vyvolal nesouhlasnou reakci. Například v ledním hokeji 

jsou pro reklamní sdělení vymezeny v průběhu zápasu reklamní přestávky, reklamu je 

moţné zařadit do vysílání například i v tenise, kdy si hráči střídají při lichém součtu 

gamů strany. Nova zařazuje reklamní bloky do vysílání přímých přenosů ze závodů 

formule 1, kde je však znám čas vyvrcholení události. Podobným způsobem mohou být 

reklamy vysílány třeba i při závodech běţců na lyţích, ovšem v obou případech je 

riziko, ţe kvůli reklamě divák přijde o zajímavý moment v přímém přenosu. Pro 

mimoevropské trhy je typické, ţe komentátor je současně i tím, kdo do jisté míry v 

komerční stanici má také úkol divákům zprostředkovat nějaké reklamní sdělení.
120

 

Další rozdíl, který nastiňuje ve své práci Kuklík, se týká komentáře sportovního 

přenosu. Na základě analýzy došel k závěru, ţe komentátoři ČT pouţívají ve větší míře 

komentář analytický neţ popisný. Komentátoři na Primě kladli na pokyn vedoucího 

projektu vysílání z Eura 2008 Jiřího Nikodýma důraz na identifikaci hráčů, coţ vedlo k 

převaze popisné formy komentáře. 

Při analýze hokejového zápasu z kanadsko-americké NHL na stanici Fanda, 

patřícího do skupiny Nova, se však tato hypotéza nepotvrdila. Komentátoři Jan Velart a 

Filip Šedivý v přenosu pouţívali více analytický komentář neţ komentář popisný. 

Kokrétně Jan Velart pouţil ve svém projevu (celkem 5 287 slov) z 55 % komentář 

analytický a ze 45 % popisný komentář. Kompletní výsledky analýzy jsou k dispozici 

v kapitole 5.2.3.  
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Převahy analytického komentáře si všímá také Ivana Svobodová: „Při sledování 

kanálu Nova Sport jsem postřehla větší míru slova neboli, ţe pauzy mezi mlčením a 

mluvením byly menší. Nešlo ani tolik o to, ţe by se televizní reportáţ blíţila rozhlasové, 

ale ţe komentátoři neustále poskytovali různé informace o hráčích, klubech atd.“
121

 

Je to důsledek komentování ve dvojici profesních komentátorů. „Tady na Nově 

nejde o model komentátor a spolukomentátor z mnoha důvodů, jednak je to (dva 

komentátoři) zaţitý styl, který vedení televize chce mít uţ od začátku Galaxie Sport. Je 

to něco, čím se můţeme odlišit od ČT, coţ není hlavní cíl, ale je to argument vedení. A 

navíc nejsme schopní tahat odborníky na noční zápasy. Proto máme verzi dvou 

komentátorů, mezi nimiţ splývá role ţurnalisty a odborníka.“
122

 Velart prosazuje, aby 

na sebe komentátoři navazovali, ale aby to nebylo prvoplánové, a tudíţ záleţí na 

improvizaci. V počátcích Galaxie Sport se pouţívalo střídání po pěti minutách, coţ bylo 

dáno hlavně zvyklostmi tehdejších komentátorů, například Slovák Ivan Niňaj předtím 

komentoval na ČST, kde bylo střídání českého a slovenského hlasu po určitém časovém 

úseku běţnou praxí.
123

 

Převaha analytické formy komentáře nad popisnou můţe být způsobena také 

absencí předzápasového i přestávkového studia v přenosech z NHL na stanici Fanda. 

„Máme před zápasem tři minuty, z čehoţ minutu vyplní hymny. Pak jsou tam záběry na 

rozhodčí, na brankáře, které si vyţadují určitý typ popisu, takţe ty okolnosti a 

souvislosti, na které je ideální to dlouhé předzápasové studio, my musíme vmáčknout do 

toho zápasu.“
124

 

Rozdíly v komentáři na veřejnoprávní a komerční stanici mohou být ovlivněny 

také místem, kde komentář vzniká, tedy rozdělením komentáře podle kritéria místa (viz 

výše). Zatímco Česká televize i díky členství v EBU, která spolupracuje například 

s Mezinárodním olympijským výborem na nákupu televizních práv na velké sportovní 

akce (ovšem smlouva o olympijských hrách platila pouze do Londýna 2012)
125

, má 

přístup k vysílání i ze zahraničí a do dějiště významného sportovního klání vysílá 

početný štáb. Například na zimní olympijské hry ve Vancouveru vyslala ČT celkem 27 

osob včetně techniků, z toho bylo 18 reportérů a poprvé v historii měl na zimní 

olympiádě kaţdý sport komentátora přímo na místě (pouze curling komentoval Jiří 
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Kalemba z praţského studia).
126

 Na zimních olympijských hrách v Soči 2014 bude mít 

ČT navíc studio stejně jako v roce 2012 na letní olympiádě v Londýně přímo 

v dějišti.
127

 Veřejnoprávní vysílatel si také přímé přenosy z domácích sportovních akcí 

vyrábí sám. Přebraný signál od jiné televizní stanice a komentář ze studia bývá u České 

televize výjimečný. U českých komerčních televizí, které vysílají sport, je to naopak. 

Třeba Nova se svou vlastní dramaturgií podílí pouze na přenosech z fotbalové ligy (v 

minulosti to byly také zápasy hokejové extraligy), k ostatním akcím pouze doplňuje 

komentář ze studia v Praze na Barrandově. U přenosů z hokejové NHL mají 

komentátoři k dispozici jen obrazový signál a původní anglický komentář, ţádné 

pokyny z reţie nedostávají. „Kdyţ člověk komentuje přejatý signál z jiné televize, tak 

se nepodílí na dramaturgii a musí okamţitě reagovat. Americká nebo kanadská televize 

zařadí (do přenosu) nějaké téma, které se rozhodla sledovat, a my o tom tématu nevíme 

nic. Ať uţ je to téma, které se vyvíjí v průběhu zápasu – někdo se zraní v první třetině a 

ve druhé třetině se vrátí a pak dá třeba rozhodující gól a reţie zařadí sestřih toho vývoje, 

tak člověk musí live reagovat,“
128

 popisuje Velart. „Naopak kdyţ komentujete z místa, 

tak se na dramaturgii spolupodílíte. S reţisérem se domluvíte, ţe uděláte nějaké tabulky, 

statistiky nějakého konkrétního hráče. To znamená, ţe kameraman ho musí v ten daný 

moment najít. Člověk je spolutvůrcem přenosu ještě předtím, neţ začne, protoţe 

připraví nějakou osnovu témat, kterým se bude přenos věnovat. V průběhu zápasu je 

komunikace s reţisérem, takţe komentátor je na to připravený daleko lépe.“
129

 Velart se 

tento rozdíl před divákem nesnaţí „vymazat“, protoţe podle něj „chce divák u přenosu 

odpočívat.“
130

 Ale díky originálnímu komentáři a internetu (zejména sociální síti 

Twitter) mohou komentátoři ve studiu vytvořit u konzumentů sportovního přímého 

přenosu dojem, ţe jsou přímo v místě dění. „Máme výhodu v tom, ţe máme původní 

komentář, který nám prozradí i věci, které nezabírá hlavní kamera. My, kdyţ řekneme, 

ţe se bude vylučovat, a divák to nevidí, tak tím suplujeme to, ţe na tom stadionu 

nejsme. Situaci vidíme ‚ušima„. Pak dost vyuţíváme Twitter, máme nasdílené hokejové 

reportéry, kteří mají informace, ţe se nějaký hráč uţ na led nevrátí, někoho viděli v 

zákulisí, dají tam fotku a plus jsou to novináři, kteří se na zápas připravovali a mohou 
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tam dát nějakou statistickou souvislost. My během toho přenosu nemáme čas 

vyhledávat informace někde na Wikipedii, ale Twitter je v tomhle tak zjednodušený a 

krátký, ţe pro tu naši práci je výborný.“
131

 

Na Eurosportu je celá programová skladba řízena z paříţské centrály, česká 

redakce vyrábí pouze rozhovory či reportáţní příspěvky, jeţ pak nabízí do vysílání (v 

minulosti se česká redakce podílela i na přenosech z lakrosu a snookeru na území České 

republiky).
132

 Při přímých přenosech komentátoři do sluchátek kromě původního 

komentáře dostávají také pokyny z reţie, ale ty se týkají většinou zahájení a zakončení 

přenosu, nikoliv dramaturgie. Čeští komentátoři Eurosportu před přenosem obdrţí také 

anglicky psaný materiál k danému sportovnímu klání se statistickými zajímavosti. I oni 

tak díky tomu mohou částečně suplovat nepřítomnost v dějišti. 

Co se týče volby jazykových prostředků nebo jazykového stylu obecně, rozdíly 

mezi veřejnoprávním a komerčním médiem jsou patrné ve zpravodajství, i kdyţ i 

v tomto ţánru televizní ţurnalistiky dochází ke sbliţování obou médií.  

Důleţitým pojmem je v tomto ohledu tzv. infotaiment (spojení anglických slov 

information – informace a entertaiment – zábava). Kraus jej definuje jako ludickou 

funkcí k informačnímu postupu ve zpravodajství a odkazuje na Niela Postmana, jenţ ve 

svém díle „Ubavit se k smrti“ tvrdí, ţe „dominantní ideologií veškeré televizní a vůbec 

mediální komunikace se stává zábavný příběh.“
133

 Ve věcné informaci tak nejde jen o 

střízlivé líčení událostí, ale o úsilí připoutat za kaţdou cenu čtenářovu nebo divákovu 

pozornost. Díky tomu do textu vstupují textu dramatické děje, individuální lidské osudy, 

střety osob, názorů apod.
134

 Osvaldová infotaiment charakterizuje jako: „označení, které 

se pouţívá pro zpravodajské relace, kde tzv. zajímavost vytlačuje uţitečnost informace 

pro občana. Sdělení je co nejstručnější a nejjednodušší, s důrazem na zábavu, rozptýlení 

a nikoli společenskou relevantnost informace. Někdy dokonce dochází aţ ke směšování 

reality a fikce, záměrnému zasahování do informace, aby byla přitaţlivější. Infotaiment 

pouţívají zejména komerční televizní stanice, kde vznikl, ale také rozhlasové stanice. 
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V modifikované podobě se infotaiment přenesl i do tištěných médií, především tzv. 

bulvárních.“
135

 

Podle Velarta je však v současnosti vidět při sportovním vysílání sbliţování 

komerčních médií s Českou televizí, jejíţ komentátoři se o infotaiment snaţí, ačkoliv u 

média veřejné sluţby je uţití těchto prostředků vnímáno spíše negativně. Pracovníci 

České televize by se měli řídit Etickým kodexem ČT, k jazykovému projevu se váţe 

článek 9. „Vyjadřování hlasatelů, moderátorů a redaktorů ve vysílání musí působit jako 

vzor správného uţívání jazyka jiţ s ohledem na skutečnost, ţe diváci mohou takovému 

vyjadřování přikládat normotvorný význam.“
136

 Ve třetím odstavci se píše o vyhýbání 

se frázím, klišé nebo jiným formám zplošťování jazyka, důleţitou poznámkou však je, 

ţe „Česká televize má za povinnost vţdy s ohledem na téma a ţánr uváţlivě volit a 

pečlivě uţívat jazykových prostředků.“
137

 Komentář sportovního přímého přenosu je 

však specifický ţánr a rozdíly mezi veřejnoprávní a komerční televizí nejsou 

v celkovém vyznění znatelné.  

„Nevybírám si témata podle toho, ţe jsme lehce bulvární televize, i kdyţ tu 

nálepku nemám rád, ale jsme prostě televize, která se zaměřuje na jiné publikum. Sport 

je apolitizovaný, neutrální. Ve zpravodajství určitě přizpůsobujeme skladbu zpráv 

médiu, ale ne při komentování.“ Speciální poţadavky na komentátory Novy, jakoţto 

komerčního vysílatele, nemá ani vedení televize. „Prakticky ţádná není ani zpětná 

vazba od diváků, protoţe (...) jsme hlavně placená televize a naše sledovanost je niţší, 

coţ se netýká formule 1 a fotbalu, ale to nesleduju, takţe to nemůţu posoudit.“
138

  

Svobodová sledovala přenosy z formule 1 a zaznamenala rozdíl mezi Lubošem 

Pecháčkem (motorismus komentoval v ČST) a současnými komentátory v komerčním 

médiu pouze v tom, ţe Pecháček volil české výrazy a obešel se bez pole position a 

dalších cizích výrazů. Jinak Svobodová zásadní rozdíl, pokud jde o jazyk, mezi 

komentátory ve veřejnoprávní a komerční televizi nevidí.
139

 

Ani Velart nespatřuje rozdíl, a to ani v nadměrném uţívání některých 

jazykových prostředků (třeba klišé) na úkor jiných. „Komentátoři to (pouţívání klišé) 

určitě nedělají cíleně, protoţe přemýšlejí o typu publika, které sleduje Novu. Vychází to 
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z naturelu člověka. Jedna věc komentátory na Nově ke klišé tak trochu – alespoň v 

hokeji – nutí. My máme strašně moc přenosů. Na České televizi mají daleko méně 

práce.
140

 Kaţdý jsme odkomentovali za sezonu přes 100 přenosů z NHL, KHL a 

extraligy. Člověku pak nezbývá čas na tu mentální přípravu. Osobně cítím ten zhuštěný 

program, protoţe k tomu klišé sklouzávám a je mi to nepříjemné. Přípravu mám nejen 

tu faktickou (dlouhodobou o hráčích, o týmech), ale snaţím se dělat i tu jazykovou 

přípravu.“
141

 

Souhrnně tak lze tvrdit, ţe v komentáři sportovního přímého přenosu v médiu 

veřejné sluţby a médiu soukromém (komerčním) není – aţ na některé detaily – rozdíl. 

Konkrétní důkazy poskytne analýza v kapitole 5. 

 

3. Sport a gender 

 

„Muţi jsou z Marsu, ţeny z Venuše“ 

 

Název knihy amerického psychologa Johna Graye, který se ve svých dílech věnoval 

partnerským vztahům, dokonale vystihuje rozdíly mezi muţem a ţenou. Tyto rozdíly 

jsou viditelné na první pohled, biologicky determinované, někdy jsou latentní a objevují 

se aţ v konkrétních ţivotních situacích a činnostech. Jsou také předmětem mnoha 

výzkumů a studií. Poslední vědecká studie zveřejněná v časopise PNAS ukázala, ţe 

muţský a ţenský mozek se liší a tím mohou být způsobené rozdíly v myšlení, chování a 

v dovednostech.
142

 

S biologickou determinací rozdílů se však některé ţeny nechtějí smířit, proto se 

v současné době rozvíjejí tzv. genderová studia a slovo gender (z lat. genus – rod) 

proniká snad do všech oblastí veřejného ţivota včetně sportu. Pojem gender je v opozici 

k pojmu pohlaví (sex), jenţ je vnímán jako čistě biologický. V případě genderu se někdy 

hovoří o tzv. sociálním pohlaví. Australská socioloţka Raewyn Connellová definuje 

gender takto: „Struktura sociálních vztahů, které se soustředí na reprodukční arénu a 
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soubor praxí (řízených touto strukturou), které vnášejí reprodukční rozdílnosti mezi těly 

do sociálních procesů.“
143

 Podle ní gender zahrnuje veškeré aspekty lidského ţivota – 

na úrovni jedinců, skupin i institucí. Sociologové v definici genderu nezpochybňují 

biologické odlišnosti muţského a ţenského těla. Podle Connellové jsou těla 

prezentována jako základ pro rozdělování vlastností, schopností i místa v 

sociokulturním řádu, který je vytvářen na základě genderu, odvozovaného právě od 

pohlaví jedinců.
144

 Renzzettiová a Curran soudí, ţe „anatomické tělo vyvolává v okolí 

určité představy o dané osobě, o jejích vlastnostech, postavení, vzorcích chování 

apod.“
145

 

Gender je úzce spjat s feminismem, tedy jakýmsi emancipačním bojem ţen. Vznik 

prvních feministických hnutí je spojený se vznikem dalších forem sociálních hnutí. 

Velký vliv na vznik a rozvoj feministických hnutí měly revoluce ve Francii a Spojených 

státech amerických v 18. století. Ale první pokusy ještě zdaleka nebyly úspěšné. Marie 

Gouzeová byla v roce 1793 muţskými vůdci francouzské revoluce popravena za účast 

v ţenském spolku a hlavně za autorství „Deklarace ţenských práv“. V USA bojovaly 

ţeny za svá práva společně se skupinami na zrušení otroctví. Ani „Prohlášení citů“ 

z roku 1848 však ţenská práva amerických ţen příliš neposílilo. Feministická hnutí byla 

úspěšná aţ na začátku 20. století i díky spolku britských ţen z roku 1877 s originálním 

názvem „National Society for Woman‟s Suffrage“. Jeho členkám se začalo říkat 

sufraţetky. Mohutnými demonstracemi a peticemi si nakonec postupně ve většině zemí 

západního světa ţeny vymohly volební právo. Ve Velké Británii bylo uzákoněno v roce 

1928.
146

 V Československu získaly ţeny plné volební právo v roce 1920.
147

 

Na konci 60. let 20. století se hovoří o druhé vlně či novém rozmachu feminismu, 

který se rozšířil do dalších zemí. Centrem oţivení feminismu byly opět Spojené státy 

americké a začalo takřka souběţně s bojem za občanská práva černochů a s tehdejším 

studentským radikalismem. Vliv na oţivení jistě měla i francouzská filozofka Simone 

de Beauvoirová, která v 50. letech 20. století ve své knize „Druhé pohlaví“ upozornila 

na androcentrismus západního myšlení. Tedy na skutečnost, ţe v západní společnosti 
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platí muţské normy jako základní nebo standardní, přičemţ ţena těmto normám logicky 

nemůţe dostát, následkem čehoţ se ustanovuje a stvrzuje genderová hierarchie (muţská 

nadvláda).
148

 Tzv. třetí vlna feminismu je spojená s pornografií. Právě pornografie je 

podle některých ţen dalším nástrojem muţské nadvlády. Klíčovou roli v tomto tématu 

sehrál film „Deep Throat (Hluboké hrdlo)“ z roku 1972 reţiséra Gerarda Damiana. 

Herečka Linda Lovelace později prohlásila, ţe v tomto i dalších pornografických 

filmech hrála nedobrovolně a stala se členkou antipornografického hnutí v USA. 

Catharine MacKinnon pak vnímá pornografii jako útok na osobnost, tento způsob 

zobrazení sexu a sexuality se podle ní rovná znásilnění. Navíc v souvislosti 

s pornografií tvrdí, ţe gender je sexuální, protoţe právě v pornografii se reprodukuje 

genderová nerovnost. Ţeny jsou prezentovány jako „odlidštěné objekty pohlavního 

pudu, věci nebo komodity.“
149

 

Postupně feminismus (gender) pronikl do dalších oblastí – politické, ekonomické, 

justiční, umělecké i sportovní. Proti diskriminaci ţen bojuje v současnosti několik hnutí 

a spolků, ale i oficiálních institucí. Například v rámci Evropské unie funguje Evropský 

institut pro genderovou rovnost (European Institute for Gender Equality).
150

 Zlepšit 

postavení ţen ve společnosti by měly i kvóty pro jednotlivá zaměstnání. 

 

3.1. Ženy a sport 

 

Historicky byl u většiny populace zakotven stereotyp, ţe sport obecně je 

maskulinní záleţitost a pro ţeny není vhodný. Představu muţů o úloze ţen v ţivotě, 

který se dá lidově vyjádřit větou „Ţena patří do kuchyně!“, definovala uţ zmiňovaná 

Beauvoirová: „Být pravou ţenou znamená být neschopná, malicherná, pasívní, 

poddajná.“
151

 

To se samozřejmě se sportem příliš neslučuje, ale i kdyţ ve společnosti převládá 

soud, ţe sport byl muţskou záleţitostí od počátků lidstva, není to tak úplně pravda. 
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Základy sportu jsou vidět uţ v primitivních kulturách, sport byl spojen s rituály, kdy 

běh, tanec, zápas, lov měly skupinový soutěţní charakter.
152

 Různé kultury si pak 

v souladu s vlastním vývojem vytvářely i vlastní přirozené systémy tělesného cvičení, 

ale několik disciplín bylo společných jak pro antickou kulturu, tak pro středověk a 

později humanismus. Mezi nejstarší sportovní disciplíny patří gymnastika, zápas, 

střelba, šerm nebo jízda na koni.
153

 

Podle mytologických vyprávění se ţeny sportovních klání účastnily. Takovým 

příkladem je arkadská Atalanté, která se účastnila pěstního souboje při pohřebních hrách 

na počest Pélia nebo Atalanté boiotská, jeţ závodila se svými nápadníky v běhu. Ve 

spartské kolonii v Kyrené se ţeny rozdělily do skupin podle věku a trénovaly stejně jako 

muţi pentatlon. Dívky mohly soutěţit na Héřiných hrách, které se konaly v Olympii, 

nebo také na ostrově Teu.
154

 Krétská kultura dovolovala ţenám účast na hrách a 

achajské dámy dělaly muţům společnost při lovu, ale jinak v „klasickém“ Řecku 

neměly ţeny ve sportu moc dobré postavení. Dívky se spíše doma učily číst, psát, tančit 

a hrát na nějaký hudební nástroj. U výše zmíněných výjimek dívky cvičily především 

proto, aby bylo zajištěno zdravé a silné potomstvo.
155

 Tehdejší sportovní „výstroj“ ţen 

nebyla téměř ţádná. Při tréninku a závodění měly na sobě ţeny a dívky roušky či krátké 

kalhoty, později zápasily nahé. Pro athénské běţkyně je třeba doloţen krátký oděv, 

archeologické nálezy zobrazují dívky v rouškách přes boky. V pozdějších zobrazeních 

se mytická Atalanté objevuje nahá a i spisovatelé se zmiňují o nahotě závodnic.
156

  

Nejznámější z řeckých her byly antické olympijské hry, které konaly od roku 

776 před Kristem (podle legendy byly zaloţeny bájným Héraklem, jiné mýty hovoří o 

tom, ţe se konaly jako pocta bohu Diovi) aţ do roku 393 našeho letopočtu, kdy byly 

dekretem císaře Theodosia I. zakázany. V roce 426 byly budovy v Olympii, tedy dějišti 

antických olympijských her na ostrově Peloponés, zničeny z rozhodnutí císaře. Nejprve 

byly hry jednodenní záleţitostí, od roku 684 před Kristem byly dvoudenní a v 5. století 

uţ trvaly pět dní. Nejstaršími disciplínami jsou pentatlon (běhy, skok do dálky a hod 
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diskem), zápas, box, pankration (zvláštní druh zápasu, bojové umění, dá se přeloţit jako 

„všechna síla“) a závody na koních. Účast byla dovolena pouze svobodným dívkám, 

vdané ţeny měly přímou i diváckou účast zakázánu.
157

 

V novodobé historii olympijských her
158

 z počátku nebyla participace ţen příliš 

vysoká. Letních her v Paříţi 1900 se zúčastnilo 22 ţen v pěti sportech – tenisu, 

závodech plachetnic, kroketu, jezdectví a golfu. Ale pouze tenis a golf měly čistě ţenské 

disciplíny. Z celkového počtu 997 sportovců tak byly jen 2,2 % ţeny, coţ bylo dáno 

rezervovaným přístupem zakladatele novodobých olympijských her Pierra de 

Coubertaina. Aţ do letních olympijských her v roce 1924 v Chamonix bylo procentuální 

vyjádření účasti ţen výrazně niţší. Pak toto číslo pravidelně stoupalo, přibývalo také 

sportovních disciplín, v nichţ ţeny soutěţily. Letních olympijských her v roce 2012 se 

zúčastnilo 4 676 sportovkyň ve 26 různých sportech. To činí 44,2% participaci ţen. 

Obdobný byl i vývoj na zimních olympijských hrách, které se konaly poprvé v roce 

1924 s 11 ţenami (4,3 % všech účastníků). Na olympijských hrách ve Vancouveru 

v roce 2010 přesáhl počet sportovkyň tisícovku, coţ bylo zhruba 40 procent všech 

účastníků. Na zimní olympiádě v Soči 2014 budou ţeny soutěţit v polovině disciplín, 

premiéru budou mít ţenské skoky na lyţích.
159

 

Mezinárodní olympijský výbor v současnosti účast ţen podporuje na hrách i 

uvnitř svého hnutí. První dvě ţeny – Flor Isava-Fonsecaová z Venezuely a Norka Pirjo 

Haeggmanová – byly zvoleny v roce 1981, nyní je v Mezinárodním olympijském 

výboru 24 členek z celkových 110 (okolo 21,8 %). Podpora ţen s ohledem na zásady 

rovných příleţitostí pro muţe i ţeny ve sportu na všech úrovních a ve všech strukturách 

je zakotvena dokonce v Olympijské chartě, konkrétně v 7. odstavci článku 2.
160

 

Postavení ţen ve sportu můţe být dané také genderovou socializací, jak 

upozorňují někteří autoři. Podle Wendy Seymourové jsou dívky a chlapci v dětství 

podporovány rodiči a učiteli/učitelkami ve škole na základě genderových stereotypů 
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k jiným druhům aktivit. Dívky jsou nabádány spíše k péči o tělo, na základě čehoţ 

očekávají odměny spíše za ţenský půvab, krásu, jemné pohyby a chování. Chlapci se 

pak prostřednictvím fyzicky náročných aktivit učí být ke svému tělu ledabylí a zároveň 

si k němu rozvíjejí pocit důvěry. Pomocí běhání, skákání či různých soubojů si zase 

osvojují schopnost reagovat v určitých situacích. Dívky většinou pak i ve vyšším věku, 

právě díky tomu, ţe u nich tyto aktivity nebyly rozvíjeny, k nim v sobě nenacházejí 

důvěru.
161

 Tyto genderové stereotypy se podle Sekota dostaly i do běţného slovníku 

hodnotícího sportovní aktivity. Třeba správně hozený balón si vyslouţí komentář „hraje 

jako chlap“, naopak špatně hozený míč je často doprovázen komentářem „hraješ jako 

holka“.
162

 Genderové nerovnosti mezi muţi a ţenami daly vzniknout konceptům 

„muţský“ a „ţenský“ sport. V rozlišení mezi muţským a ţenským sportem nejde nutně 

o fyzické parametry. McDonaghová a Pappanová upozorňují, ţe v muţském sportu jde 

o soutěţivost, zatímco pro ţeny je podle nich sport o vytváření sociálních vztahů
163

, i 

kdyţ podle studie B. C. Postowové z roku 1980 jsou kolektivní sporty povaţovány za 

více maskulinní neţ individuální sporty, protoţe u nich dochází k oddanosti týmu, 

výdrţi a vyskytuje se soutěţivý duch.
164

 Za ţenské sporty lze povaţovat například 

krasobruslení, gymnastiku či aerobik, muţské sporty jsou lední hokej, fotbal, ragby, 

baseball, ale třeba i motorismus. Některé disciplíny jako tenis nebo plavání mohou být 

vnímány neutrálně. 

Z toho vyplývá, ţe prostor pro emancipaci ţen je nepochybně také v oblasti 

sportu. Beauvoirová tvrdí, ţe „ţenská slabost nedovoluje ţenám uplatnění fyzické síly, 

v čemţ právě sportovkyně cítí určitý handicap oproti muţům“.
165

 Podle Bubeníkové 

můţe být sport zase pro mnoho ţen odrazovým můstkem pro jejich lepší postavení ve 

společnosti.
166

 Avšak i zde se stále částečně setkávají s diskriminací. Na ţeny, které se 

chtěly aktivně věnovat sportu, společnost často nahlíţela jako na „muţatky.“ Za 

významný akt z hlediska účasti ţen ve sportech je povaţováno přijetí článku IX novely 
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zákona o vzdělání ve Spojených státech amerických v roce 1972, který zakazoval 

diskriminaci na základě pohlaví ve výchovných a vzdělávacích programech. Od té doby 

rostla participace dívek a ţen i v muţských sportech.
167

 

Dnes jsou emancipační snahy kromě vyšší participace ţen ve sportu znatelné 

také v otázce rovnosti finančních odměn za sportovní výkony. Například tenisové 

grandslamy uţ mají rovnost odměn pro hráče i hráčky, coţ však kritizují někteří tenisté. 

Francouz Gilles Simon řekl: „Na Roland Garros tráví muţi na kurtech dvakrát tolik času 

neţ ţeny. Často mluvíme o stejných finančních odměnách, ale nemyslím, ţe to ve světě 

sportu funguje. Tenis je jediný, který má stejné odměny pro muţe a ţeny. Přitom 

muţský tenis je v současnosti mnohem atraktivnější neţ ţenský.“
168

 Andy Murray 

z Velké Británie k tomuto problému poznamenal, ţe by ţeny měly hrát zápasy také na 

pět setů, pokud mají brát stejné peníze.
169

 

Podle Messnera mají na předsudky společnosti o ţenách ve sportu vliv rovněţ 

média, která prezentují ţenské a muţské sportovní výkony rozdílně. Redaktoři 

sportovních událostí (většina muţů) pouţívají pro komentáře sportovního dění jiné 

slovní spojení – lišící se podle pohlavní příslušnosti prezentovaného sportovce. Ţeny 

jsou tímto „stigmatizovány“ a jsou odsouzeny do role roztleskávaček či divaček. Ţeny 

mají menší podíl v zastoupení na postech trenérek, manaţerek sportovních klubů či 

vlastníků sportovních klubů.
170

 

 

3.2. Ženy a sportovní média 

 

V předchozí kapitole bylo nastíněno, ţe v médiích o sportovních událostech 

málo informují ţeny. Genderový problém se pochopitelně netýká pouze sportovních 

médií. Genderová studia zkoumají média jako celek. Také v tomto oboru jde o relativně 

mladé odvětví. McQuail totiţ upozorňuje, ţe komunikační studia byla původně 

„rodoslepá“, coţ podle něj způsobila neochota dívat se a vidět. Rozsah genderového 
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výzkumu médií je však uţ dnes značný
171

 Vztah genderu a médií zkoumají mediální 

teoretici ve třech různých rovinách.  

1. Gender můţe slouţit jako třídící hledisko ve výzkumu publika (tj. 

příjemců/příjemkyň mediálních sdělení).  

2. Gender můţe slouţit jako rozlišující aspekt ve výzkumu sloţení skupin 

profesních komunikátorů (novináři/novinářky, moderátoři/moderátorky, baviči/bavičky 

atd.). 

3. Gender můţe slouţit jako podklad pro studium rolí a stereotypů, jeţ jsou 

médii preferovány nebo naopak potlačovány.
172

 

  K prvnímu bodu Jirák dodává s odkazem na dílo Johna Fiskeho „Television 

Culture“, ţe televize předpokládá a oslovuje určité divácké skupiny (v tomto případě 

muţe a ţeny), čímţ je zároveň vytváří. Tento mechanismus zahrnuje mimo jiné 

genderově stereotypní dělení televizního vysílání na „muţské“ a „ţenské“ ţánry 

(sportovní přenosy jsou typicky „maskulinní“ pořady, kdeţto „soap opery“ nebo 

telenovely jsou vnímány jako typicky „femininní“ pořady). Tyto tendence Jirák vidí 

v Česku spíše u komerčních stanic.
173

 Televize pochopitelně není jediným typem média, 

kde se v souvislosti s publikem dá hovořit o genderu. Uţ dávno vznikaly specifické 

časopisy pro ţenské publikum, jehoţ obsah tvořily ţeny. McQuail také upozrňuje na 

výzkum rodinného mikropublika sledujícího televizi (Morley, 1986), jakoţto typické 

domácí médium. Studie ukázala, jak je tento proces ovlivněn vztahy mezi pohlavími a 

konkrétními sexuálními rolemi. Ţeny méně často plánovaly sledování televize a při 

zapnutém televizoru velmi často vykonávaly jiné činnosti a ze společenských důvodů 

ustupovaly preferencím ostatních členů rodiny. Mají totiţ sklon brát televizi jako 

pomůcku k usmiřování vztahů, muţi naopak vyuţívají svoji rozhodovací pravomoc při 

sledování televize k tomu, aby si s manţelkou „vyrovnali účty“ ve sporech – například 

sledováním sportovních přenosů.
174
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Genderové rozdělení publik kritizuje Angová: „Pokud nám bude neustále 

vštěpována existence genderově diverzifikované konzumace médií, jak budeme pohlíţet 

na fakt, ţe se některá ţena pravidelně dívá na víkendové sportovní magazíny, zprávy 

nebo detektivky a ţe muţi čtou ţenské časopisy nebo sledují soap opery?“ Podle ní je 

třeba při sportovním vysílání důleţitější národní hledisko (oblíbenost sportu v dané 

zemi) neţ genderová příslušnost.
175

 V souladu s tímto tvrzením je vysoká sledovanost a 

oblíbenost ledního hokeje u českých ţen. 

Co se týče druhého bodu, mediální výzkumy se zabývají v souvislosti 

s genderovou nerovností hlavně zpravodajstvím. Novinářek-ţen vytvářejících obsah je 

relativně málo stejně jako ţen ve vedoucích pozicích mediálních organizací. McQuail 

uvádí některé studie, které dokazují, ţe toto souvisí s nízkým či stereotypním 

zobrazením ţen ve zpravodajství. Cituje třeba zprávu Evropské komise z roku 1999, kde 

se píše, ţe francouzská zpravodajská média citovala v rozhovorech pouze 17 procent 

ţen. Podobná čísla platí třeba i pro finské zpravodajství (22 %) a zpravodajství na 

britských ostrovech (13 %). Ţeny jsou navíc podle této zprávy „v médiích vykreslené 

mladší, s větší pravděpodobností jsou představeny jako vdané a s menší 

pravděpodobností jsou představeny jako placené zaměstnankyně.“
176

 

Od roku 1995 se genderové analýze věnuje rozsáhlý výzkum Global Media 

Monitoring Project (GMMP). V ročníku 2010 byl zveřejněn projekt „Who Makes the 

News?“ (Kdo vytváří zprávy?), který se zaměřil na 108 zemí světa včetně České 

republiky. Zkoumána byla média audiovizuální, tištěná a také internetová, coţ je 

vzhledem k vzestupu tohoto typu média logické. V budoucnosti by mohl být internet na 

mediálním trhu dominantním. Metodologie výzkumu však byla kritizována. Lenka 

Vochocová upozorňuje na „problematičnost a nedokonalost metodologie výzkumu 

z důvodu sporného vzorku či univerzální metodologie bez zohlednění lokálních 

specifik.“
177

 Přesto data z tohoto projektu mohou ilustrovat situaci ţen v médiích. 

Poslední výzkum v mnohém potvrdil relativně nízká čísla z prvního ročníku 1995. Za 

15 let počet ţen prezentovaných ve zpravodajství vzrostl ze 17 % na 25 %. Autoři 

výzkumu k tomuto zjištění uvádějí, ţe „důvody, které stojí za vyloučením ţenských 
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hlasů, jsou mnohé a komplexní. Jsou-li s tím konfrontováni, novináři a novinářky často 

nabízejí jednoduchá vysvětlení: Nebyl čas najít ţenu, ţádná ţena se nenechala 

přesvědčit, aby mluvila, nebylo moţné najít vhodnou expertku, zdůrazňovat v příběhu 

genderový rozměr určitého zpravodajského tématu povaţovali editor či editorka za 

zpravodajsky nezajímavé atd. Takové odpovědi není moţné odmítnout jako pouhé 

racionalizace. Jsou součástí reality denní zpravodajské produkce.“
178

  

Výzkum ukázal, ţe o sportu
179

 v online produkci referuje pouze čtvrtina 

novinářek-ţen, kdeţto v tradičních médiích je globální průměr 38 procent.
180

 Z 11 

procent jsou pak ve zpravodajství zobrazovány ţeny jako sportovkyně, trenérky, 

rozhodčí či sportovní funkcionářky.
181

 Výskyt genderových stereotypů je ve sportu hned 

po oblasti zločinu a násilí největší. 

K České republice autoři výzkumu ve zprávě dodávají: „Podle dostupných dat 

jsou ţeny zastoupeny na novinářských pozicích obecně jako 

editorky/reportérky/hlasatelky (51 %) a reportérky a komentátorky (47 %). Nicméně 

jejich zprávy tvoří jen 20 aţ 30 % obsahu deníků a dalších médií. Jsou autorkami 

pouhých 10 % komentářů nebo sloupků. Poměr ţen citovaných nebo parafrázovaných v 

článcích a dalších typech médií zprostředkovaných informací je kolem 20 %. V roce 

2009 nebyla mezi šéfredaktory čtyř hlavních novin v zemi jediná ţena.“
182

 Toto 

konstatování uţ není platné, protoţe od 1. 1. 2014 nastoupila Sabina Slonková do pozice 

šéfredaktorky deníku MF DNES.
183

 Výzkum nezohlednil ani Libuši Šmuclerovou, která 

uţ tehdy pracovala jako generální ředitelka vydavatelství Ringier Axel Springer CZ 

(vydává například deníky Blesk a Sport nebo týdeník Reflex).  

Oblasti sportu se bohuţel tento výzkum nevěnuje, v Česku zatím celkový 

přehled o novinářkách zabývajících se sportem chybí. Potenciál nevyuţila Dita 

Ondřejková ve své bakalářské práci s názvem „Ţena, sportovní novinářka“. Přehled o 

roli ţen v české sportovní ţurnalistice nabízí Klub sportovních novinářů
184

, který 
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registruje celkem 46 ţen z celkového počtu 746 členů, coţ je zhruba pouhých šest 

procent.
185

 Toto číslo navíc nevyjadřuje skutečný stav, protoţe ne všechny členky KSN 

jsou aktivní producentky mediálního obsahu a na druhou stranu ne všechny producentky 

mediálního obsahu jsou členkami KSN.  

V redakci deníku Sport po odchodu Barbory Ţehanové zbyla pouze fotografka 

Barbora Riechová, sportovní oddělení vydavatelství Mafra (MF DNES, iDNES.cz, 

Lidové noviny a lidovky.cz) má také jedinou ţenu – redaktorku Martinu Kučerovou. 

Obě ţeny jsou také členkami Výboru KSN (poměr ve vedení je tedy 7:2 a procentuálně 

výrazně vyšší neţ celkový počet členů klubu). Z genderového pohledu je zřejmě 

nejlepší situace ve sportovní redakci České televize, moţná i vzhledem 

k veřejnoprávnímu charakteru vysílání. Oficiální stránky uvádějí pět členek, ovšem 

externě spolupracují s ČT nejméně další tři ţeny. Podle jedné z externích redaktorek 

Alice Němcové Tejkalové jsou ţeny vedením redakce podporovány „na rozdíl třeba od 

sportovní redakce Českého rozhlasu, ve které má Miroslav Bureš z mého pohledu úplně 

omezeně a nesmyslně ‚genderově jasno„.“
186

 Po přeřazení Terezy Jelínkové není 

v rozhlasové části sportovní redakce ţádná ţena. 

Rolí ţen ve sportovních médiích se zabývá i několik výzkumů ve Spojených 

státech amerických, často citovaný je odborný článek autorek Marie Hardinové a Stacie 

Shainové s názvem „Female Sports Journalists: Are We There Yet? ‚No‟“ (Ţeny-

sportovní novinářky: Uţ jsme tam? „Ne“). Autorky uvádějí, ţe v roce 2001 bylo ve 

Spojených státech amerických ve sportovních redakcích novin zaměstnáno pouze 13 % 

ţen, některé redakce neměly ţádnou ţenu.
187

 V článku se píše také o tom, ţe ţeny 

bývají diskriminovány i přímo při práci – ať uţ v redakcích, nebo při kontaktu se 

sportovci čelí sexistickým naráţkám a sexuálnímu harašení.
188

  

Tento trend částečně potvrzují i české (současné i bývalé) novinářky, i kdyţ se 

podle nich oproti minulosti situace změnila k lepšímu. S předsudky od kolegů i 

sportovců se setkaly Zuzana Musílková, někdejší redaktorka fotbalové týdeníku Gól, a 

Michaela Drobná, bývalá redaktorka Mladé fronty, kam jako osmnáctiletá napsala první 
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článek o hokeji. „Byl to nicneříkající odstaveček, nedalo se na něm nic zkazit ani 

vyniknout, nicméně vzbudil pozdviţení a tehdejšího hokejového experta Vaška Pacinu 

málem trefil šlak: V MLADÉ FRONTĚ O HOKEJI ŢENSKÁ NIKDY PSÁT 

NEBUDE! HŘÍMAL TEHDY NA PORADĚ... Paradoxně to byl právě on, kdo mě o pár 

let později zpátky do Mladé fronty přizval – i kdyţ šlo jen o lyţování.“
189

 Podobný 

záţitek má i Barbora Ţehanová, u níţ to byl prý jediný diskriminační problém.
190

 Tereza 

Jelínková zaznamenala negativní reakce kolegů na začátku kariéry: „Tehdy jsem pro ně 

byla devatenáctiletá ţába, která fušuje chlapům do řemesla. Mockrát jsem se setkala s 

reakcemi typu: ‚To je ţenská, ta tomu nemůţe rozumět.„“
191

 Alice Tejkalová Němcová 

podotýká, ţe pro úspěch ve sportovní ţurnalistice musejí být ţeny dvakrát tak pilnější 

neţ jejich muţští kolegové.
192

  

I přes výrazný progres v problematice genderové diskriminace ve sportovních 

médiích je situace pro ţeny stále neuspokojující. Emancipační snahy podporuje také 

„The Association for Women in Sports Media“ (AWSM), mezinárodní nezisková 

organizace sdruţuje přes 600 členů (i muţů) včetně profesionálních mediálních 

pracovníků, kteří podporují zvýšení počtu ţen ve sportovních médiích. AWSM funguje 

od roku 1987 a svou činností zasahuje také studenty.
193

 

Nabízí se otázka, zda by postavení ţen ve sportovní ţurnalistice nemohly zlepšit 

také povinné kvóty. S tím nesouhlasí Hana Jeţková, sportovní redaktorka České 

televize. „Myslím, ţe kvóty nejsou dobrý nápad. Přeci jen je ţen, které by se zajímaly o 

sport, méně neţ muţů. A s tím podle mě logicky souvisí kvalita. Navíc je to hodně 

náročná, s osobním ţivotem těţko skloubitelná práce, a zatímco muţ můţe dělat 

sportovního moderátora nebo komentátora, redaktora klidně v sedmdesáti, nedokáţu si 

při nejlepší vůli představit takovou sportovní moderátorku/komentátorku/redaktorku. 

Myslím, ţe pokud je ţena dobrá v tom, co dělá, nepotřebuje kvóty na to, aby se 

prosadila. Stejně to není práce, kterou bude dělat do konce ţivota.“
194
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3.3. Ženy jako sportovní komentátorky 

 

Ještě horší situace, neţ byla popsaná výše, z hlediska počtu sportovních 

novinářek panuje v ţánru komentáře sportovního přímého přenosu. Ţeny totiţ v televizi 

vystupují často kvůli atraktivnímu vzhledu spíše v roli hlasatelek či redaktorek, aby 

byly vidět za kamerou, nikoliv komentovaly dění na hřišti. 

Toto je u nás patrné hlavně u komerčních vysílatelů, televize Nova při oznámení 

změny názvu kanálu Galaxie Sport na Nova Sport představila rovněţ čtveřici 

moderátorek, které charakteristiku líbivého vzhledu splňovaly.
195

 Nutno podotknout, ţe 

Kristína Dobešová, Kamila Havelková, Ivana Vavřínová či Lucie Šilhánová tehdy 

určitou zkušenost se sportem, ţurnalistikou (nebo obojím) měly. V minulosti však na 

Nově byly v roli sportovních redaktorek výhradně modelky. V roce 1997 nastoupila 

jako moderátorka Sportovních novin Nicol Lenertová, která se zúčastnila i soutěţe 

krásy Miss ČR.
196

 

Dalším takovým příkladem je od listopadu 2012 shodou okolností Inna 

Puhajková.
197

 Obě ţeny totiţ byly jednu dobu partnerkami hokejisty Jaromíra Jágra. 

Dnes ve sportovní redakci Novy pracují tři ţeny z celkového počtu asi třiceti lidí.
198

 

Ţádná však nekomentuje sportovní přímé přenosy. Obdobná situace je na Primě, v roli 

„expertky“ při přenosech z fotbalové Ligy mistrů na stanici Prima COOL působila 

chvíli modelka a moderátorka Diana Kobzanová.
199

 Ani ona však přímý přenos 

nekomentovala. V české verzi Eurosportu tenis od roku 2006 komentovala bývalá 
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hráčka Sandra Kleinová. Nejprve byla spolukomentátorka a pak přímé přenosy 

komentovala jako „play-by-play“ sama.
200

 V současné době uţ nekomentuje na 

Eurosportu ţádná ţena. 

I v této oblasti je tak jakýmsi vzorem veřejnoprávní Česká televize. Sportovní 

přímé přenosy komentovaly například Darina Vymětalíková (volejbal), Barbora 

Černošková (plavání), Kateřina Nekolná (atletika) nebo Alice Němcová Tejkalová 

(stolní tenis, judo, paralympijský sport i poţární sport). Ta komentovala v roce 2009 

jako první ţena v Česku přímý přenos ze sledgehokejového utkání.
201

 Ţeny v ČT 

dostávají příleţitost také jako spolukomentátorky, jde většinou o bývalé sportovkyně, 

odbornice na dané sportovní odvětví. Například přímé přenosy z klasického lyţování 

doprovázely komentářem bývalé reprezentantky Zuzana Kocumová, Květa Jeriová-

Pecková a pak i Kateřina Neumannová. U spolukomentátorek můţe být obecně při 

přímých přenosech problematické přechylování příjmení sportovkyň. V roce 2009 při 

vysílání mistroství světa v klasickém lyţování z Liberce došlo k aféře, kdy Kocumová 

údajně musela vrátit akreditaci kvůli tomu, ţe ţenská příjmení ve vysílání 

nepřechylovala. Vedení ČT slova o vyhazovu dementovalo a Kocumovou do přímých 

přenosů nasadilo znovu.
202

 Kaţdopádně se okolo toho v médiích rozvinula debata mezi 

fanoušky i odborníky. Kocumové se zastala kolegyně Kleinová
203

 i další bývalá tenistka 

Denisa Chládková, která nyní také spolupracuje se sportovní redakcí ČT.
204

 Proti 

přechylování kromě tehdejšího šéfredaktora Otakara Černého byli i někteří lingvisté. 

Jiří Kraus tvrdil: „Přechylování je sloţitou a citlivou otázkou. (...) Jsem sice umírněným 

příznivcem přechylování, rozumím ovšem i snahám, aby se jména nepřechylovala. 

Arbitrem ve sporu je dominantní prostředí, jímţ jsou čeští posluchači, a ti většinou 

přechylují. Snaţíme se mluvit přirozeně. Pro Čecha je přirozené přechylování. Pro 

jiného, který mluví častěji anglicky neţ česky, je zase přirozené nepřechýlení.“
205
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V jiném článku Kraus vyjádřil obavy o češtinu z důvodu přizpůsobování cizím vzorům. 

„Čeština přestane přechylovat. A pak by mohla začít přestat i skloňovat.“
206

 

Přechylování ţenských příjmení souvisí s feministickou lingvistikou. Jak uvádí 

Jana Hoffmanová feministky se snaţí diskriminační projevy z jazykových projevů 

programově odstraňovat a zavádějí nové výrazy (v němčině Frauenschaft místo 

Mannschaft, Freundinnenschaft místo Freundschaft, frau sagt místo man sagt, 

v angličtině běţné uţíváné he/she, he or she, (s)he). Podle feministek je nepřípustné 

napsat všichni naši učitelé, nebo čtenáři pochopí a myslet tím i učitelky nebo čtenářky. 

Ţenský rod by měl být zmíněn přímo v textu. Feministická lingvistika se však nyní 

zabývá i sloţitějšími problémy – komplexní analýzou textů, jeho vyšších rovin, jeho 

koherence, struktury diskurzu nebo pouţitých strategií v závislosti na pohlaví 

komunikátora. Při srovnávání vyjadřování muţů a ţen se objevuje termín genderlect, 

tedy jazyk determinovaný pohlavím.
207

 Ten bude předmětem analýzy této práce 

v kapitole 5.4. Oslovené sportovní redaktorky se však na pouţívání rozdílných 

jazykových prostředků oproti muţským kolegům neshodly. Redaktorka zaniklého Rádia 

Hey! Šárka Drobná si rozdíly uvědomuje. „Při rozhovorech pokládám jiné typy otázek, 

nemyslím si však, ţe jsou rozdíly nějak markantní.“
208

 Redaktorka zpravodajského 

serveru, která si nepřála být v této práci jmenována, si naopak není rozdílů vědoma.
209

 

Jejich vyjádření je signifikantní z toho důvodu, ţe obě se profesně věnují hokeji, 

tedy převáţně muţskému sportu. V českém prostředí jsou jedny z mála hokejových 

redaktorek, i kdyţ oproti fotbalu, dalšímu výrazně maskulinnímu sportu, je zde situace 

lepší. V České televizi je od roku 2013 jedinou fotbalovou reportérkou Monika 

Čuhelová.
210

 V rozhlase ani v tištěných či internetových médiích ţeny o fotbale 

nereferují. Hokej mají v ČT na starosti také čtyři ţeny v roli reportérek či moderátorek 

ve studiu. Počet reportérek se navíc pořád zvyšuje a roste rovněţ prostor, který 

v hokejovém vysílání dostávají. Například Hana Jeţková a Jana Niklová reportovaly z 

mistrovství světa 2013 ve Švédsku. Jeţková je také jedinou českou ţenou, která 

komentovala jako „play-by-play“ komentátorka hokejové utkání. V únoru 2011 se 

spolukomentátorem  Milanem Antošem komentovala zápas hokejového turnaje hráčů 
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do 17 let v rámci dětské olympiády v Liberci. Ačkoliv se utkání vysílalo aţ druhý den 

ze záznamu, komentář byl vyráběn jako při přímém přenosu.  

Ţenský hlas při komentování muţských sportů není obvyklý ani ve Spojených 

státech amerických, kde jsou jinak v otázce genderu poněkud striktní snahy o 

rovnoprávnost. Uţ v roce 1987 byla Gayle Sierensová první „play-by-play“ 

komentátorkou zápasu NFL v americkém fotbalu, ale byla na dlouho poslední. Aţ 

v roce 2009 komentovaly Pam Wardová a Beth Mowinsová univerzitní fotbalové 

zápasy.
211

 Historicky první ţenou, která jako „play-by-play“ komentátorka provázela v 

angličtině celé utkání NHL (Ottawa Senators vs. New Jersey Devils), byla Sherry 

Rossová rovněţ v roce 2009. Šlo však o rozhlasový přenos. V březnu 2008 pokrýval 

zápas NHL (New Jersey vs. Tampa Bay Lightning) kompletně ţenský tým, pro 

rozhlasovou síť RDS však komentoval utkání francouzsky.
212

 

Některé americké sportovní televizní novinářky zmiňují, ţe ani nechtějí být 

„play-by-play“ komentátorky. Stačí jim spolukomentování nebo role reportérek.
213

 To 

potvrzuje i Hana Jeţková: „Bavilo by mě spolukomentování. Mám nejradši 

mládeţnický hokej, takţe bych dokázala přispět nějakými postřehy, ale myslím, ţe na 

to, abych táhla hlavní linii komentáře nejsem ten správný typ. Podle mě se ţenský hlas 

ke komentování seniorského muţského hokeje prostě nehodí. Ve studiu je to zajímavý 

prvek, protoţe ţena dokáţe přinést úplně jiný pohled, všimnout si jiných věcí.“
214

 Alici 

Němcovou Tejkalovou naopak komentování vţdy lákalo, ale vzhledem k časové 

náročnosti se k němu v současné době takřka nedostává. Právě rodinné důvody zmiňuje 

jako faktor nízkého počtu ţen-komentátorek i Svobodová: „Alespoň reportéři ČT často 

cestují, pokud jde o MS ve fotbale, tak jsou někteří pryč skoro měsíc, v hokeji 

minimálně 14 dní a stejně tak i např. při MS v lyţování. Pokud ţena má malé děti, tak je 

asi pro ni obtíţné na tak dlouhou dobu je opustit.“
215

 Svobodová nabízí ještě jeden 

faktor ovlivňující sportovní novinářky: „V minulosti byly komentovány např. fotbalové 

zápasy z lavičky přímo u hřiště, v případě deště měl komentátor nad sebou pouze 
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deštník. I to mohlo hrát roli, proč se ţeny do této profese nehrnuly.“
216

 Tento důvod 

však nyní vzhledem k podmínkám na většině sportovišť pominul. Němcová Tejkalová 

upozrňuje na jiný – v současné době zřejmě mnohem příznačnější – důvod. Ţeny-

komentátorky totiţ čelí často stereotypně negativní pozornosti některých diváků i 

kolegů z jiných redakcí. „Kdyţ k tomu přičtete enormní psychický tlak, který kaţdý 

přímý přenos přináší, ať se jakkoliv dobře připravíte, rychlost, se kterou musíte 

reagovat, a přitom se stále kontrolovat, koordinovat komentář se spolukomentátorem, je 

to něco, na co nemá kaţdý.“
217

 

Všechny oslovené ţeny si myslí, ţe by komentátorek sportovního přenosu mohlo 

přibývat. Záleţí však na podpoře a důvěře ze strany vedení redakcí. Podle Velarta je 

třeba najít „odváţnou televizi, která udělá experiment a ten napoví.“ Myslí si však, ţe 

nejprve musí vzniknout v anglickém či německém prostředí a podle toho, jak ţenský 

hlas při hokeji přijme tamní společnost, můţe se norma rozšířit dál. 
218

 

Drobná nápad s ţenskou hokejovou komentátorkou podporuje, ale varuje, ţe 

„ţeny by neměly být upřednostňovány jen proto, aby přinesly do sportovních přenosů 

nějaké ‚zpestření„,“ a měly by se na ně klást stejné nároky jako na muţské komentátory.   

 

4. Dotazník 

 

Pro účely této práce byl vytvořen dotazníkový průzkum týkající se probíraných 

témat. Anonymní dotazník byl vytvořen, zpracován a vyhodnocen pomocí serveru 

www.vyplnto.cz. Respondenty tohoto dotazníku byli návštěvníci těchto webových 

stránek. Šetření probíhalo v době od 4. 12. do 12. 12. 2013. Sledovaný vzorek čítal 153 

respondentů, z nichţ bylo 81 muţů a 72 ţen. Genderově tedy byl výběr respondentů 

téměř vyváţený.  

Více neţ polovina dotázaných byla ve věku mezi 19 a 25 lety (53,59 %), skoro 

třetina respondentů byla v rozmezí 26 a 35 let (30,72 %). Od 36 do 50 let bylo 19 

dotázaným (12,42 %). Další věkové skupiny byly zastoupeny marginálně. 

Výrazná většina respondentů má vysokoškolské vzdělání (72,55 %) a téměř tři 

čtvrtiny uvedly Prahu jako svůj kraj (73,2 %). Také proto nelze tento dotazník 
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povaţovat za statisticky relevantní, ovšem získaná data mohou vhodně doplnit téma 

komentáře sportovních přímých přenosů. 

Nejčastěji sledovaným sportem respondentů je fotbal  

(37,3 %), hokej je s 30,7 % aţ na druhém místě. Tady je zajímavé sledovat, ţe zatímco 

fotbal preferují spíše muţi (42 oproti 15 ţenám), hokej nejčastěji sleduje více ţen (27 ku 

20). Zde je však nutné upozornit na jednu metodologickou chybu autora, který mezi 

výběr sportovních odvětí nezařadil tenis
219

 Zřejmě také z tohoto důvodu 18 dotázaných 

zvolilo moţnost „jiné“.  

Při srovnání veřejnoprávní (bylo explicitně uvedeno, ţe se jedná o Českou 

televizi) a komerční televize má lepší výsledky ČT, kterou takřka polovina dotázaných 

preferuje při sledování přímých sportovních přenosů (49,02 %). Na druhou stranu 73 

respondentů uvedlo, ţe „na tom nezáleţí“ a pouze čtyři dotázaní preferují komerční 

televizi. Mezi těmito čtyřmi nebyla ani jedna ţena. Lépe byla hodnocena
220

 také kvalita 

komentáře sportovních přímých přenosů na ČT (průměrná známka 2,148) oproti 

komerčním vysílatelům (3,082). Českou televizi hodnotily ţeny průměrnou známkou 

2,029, zatímco muţi v průměru udělili známku 2,25. Při hodnocení komerčních stanic je 

situace opačná, ţeny dávaly horší známky neţ muţi (Ţ – 3,147; M – 3,025). 

To jsou zajímavá data vzhledem k faktu, na který upozorňuje Kruml: „Třeba v 

Británii nebo Německu se televize o kvalitní komentátory občas přetahují – ti nejlepší 

jsou často angaţováni systémy placené televize, pro kterou je sport jednou z důleţitých 

součástí nabídky – řada abonentů si ji platí právě kvůli atraktivním sportovním 

přenosům.“
221

 U nás je však dlouhodobě úspěšnější veřejnoprování médium, coţ je 

dáno dlouhou historií České televize a tím, ţe specializovaný sportovní kanál ČT Sport 

je dostupnější pro širší spektrum televizních diváků. V českém prostředí v tomto ohledu 

konkurenční prostředí selhává. 

Dotazník zjišťoval také postoj respondentů ke komentování sportovních přímých 

přenosů ţenami. Pouze osmi dotázaným (šesti muţům a dvěma ţenám) by vadilo, 

kdyby komentovala ţena, u 49 respondentů by záleţelo na konkrétním sportu a více neţ 

96 dotazovaným by ţenský komentář při sportovním přenosu nevadil.  
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Negativní postoj zaujali někteří respondenti proto, ţe „ţenský hlas nejde 

dohromady s drsnou bitvou mezi muţi.“ Další respondent uvedl k ţenskému komentáři 

toto: „Netradiční, nehodí se, spíše důvěřuji muţi.“ Kompletní data jsou součástí přílohy 

této práce. 

 

5. Analýza 

 

Tato kapitola přináší rozbor komentáře čtyř vybraných hokejových zápasů. 

Zkoumaným materiálem jsou přepisy komentářů. Analýza se stejně jako celá práce 

zabývá pouze projevem profesního komentátora, spolukomentátoři tedy předmětem 

analýzy nejsou. Analýza je zaměřena na pouţívání různých forem komentáře 

sportovního přímého přenosu, uţití specifických jazykových prostředků, frekvenci 

projevu a případné výslovnostní či jiné chyby oproti kodifikovaným normám. Tato 

kapitola rovněţ obsahuje komparaci jednotlivých komentářů. Jako nejvhodnější metoda 

pro tuto analýzu se jeví kvantitativní obsahová analýza i přesto, ţe podle Trampoty není 

pro analýzu a zpracování malého mnoţství obsahů médií vhodná.
222

 Kódovačem nebyla 

proto ani vytvořena kódovací kniha. Jednotlivé kódovací jednotky jsou pouze taxativně 

vypsány a jejich výskyt ve zkoumaných textech byl zjištěn pomocí funkce programu 

Microsoft Word. 

 

5.1. Česko – Slovensko (Záruba) 

5.1.1.  O zápase 

 

Finálové utkání hokejového mistrovství světa 2000 v ruském Petrohradu mezi 

Českem a Slovenskem se hrálo 14. května a v přímém přenosu jej od 16:20 vysílala TV 

Nova. Vysílací práva získala komerční stanice od švédské společnosti MTG v dubnu a 

zaplatila za ně 400 tisíc dolarů. Nabídka byla vyšší neţ v případě České televize a Nova 

poskytla větší prostor pro reklamu.
223

 Nova pak sublicenci přenechala Primě a celkem 
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se na obrazovkách obou stanic odvysílalo 18 zápasů.
224

 Na Nově komentovala dvojice 

Robert Záruba, který pracoval na komerční stanici od ledna do července 2000, Miloš 

Holaň. Bylo to poprvé v historii, kdy český divák slyšel na mistrovství světa tzv. 

„dělený komentář“. Bývalý aktivní hokejista Miloš Holaň vystupoval v roli 

spolukomentátora, sportovního odborníka. „Tato práce se mi líbí, a navíc mě k ní vyzval 

náš nejlepší hokejový komentátor Robert Záruba. Zatím jsem ale příliš mladý na nějaké 

hlubší analýzy, do kterých se pouští Peter (Šťastný) ve slovenské televizi. Navíc mě 

neláká chodit do šatny za hráči a vyzvídat nějaké informace. Na druhou stranu jsem 

jejich vrstevníkem, známe se, a v přenosech proto mohu uplatnit řadu perliček z 

osobních zkušeností. Přenosy si na video nenahrávám, a nekontroluji, co jsem tam říkal. 

Jen se pokouším v přerušené hře reagovat na určité situace, být bezprostřední. Pokud 

bych si něco připravoval dlouho dopředu, určitě bych se do toho zamotal. Hlavně se 

snaţím ohlídat si svoji ostravštinu, i kdyţ to vţdy nejde,“ uvedl Holaň v rozhovoru pro 

Hradecké noviny před finále petohradského šampionátu. 

 

5.1.2.  Analýza 

 

Podle analýzy pouţil Robert Záruba v přímém přenosu celkem 10 082 slov. 

V ţivém přenosu z první třetiny to bylo 2 316 slov (z toho do úvodního buly 271 a 9 po 

závěrečné siréně), za druhou třetinu Záruba řekl 3 232 slov (z toho do úvodního buly 

206 a 29 po závěrečné siréně), ve třetí třetině uţil nejvíc slov (celkem 4 534). Toto číslo 

zahrnuje i slova po závěrečné siréně (1 968). Šlo o finálové utkání mistroství světa, v 

němţ čeští hokejisté vyhráli, a proto byl přenos prodlouţen, aby přiblíţil emoce po 

utkání, oslavy vítězství a závěrečný ceremoniál. Tato pasáţ Zárubova komentáře nebyla 

předmětem analýzy, která zkoumala uţití jednotlivých forem komentáře. Záruba bez 

zmiňovaných 1 968 slov pouţil v přímém přenosu 4 102 slov popisného komentáře a 

4 009 slov analytického komentáře. Relativně malý rozdíl je dán tím, ţe spolupráce 

mezi komentátorem a spolukomentátorem ještě nebyla běţná. Holaň vstoupil do 

přenosu celkem 41krát, většinou však šlo o krátké pasáţe a do probíhající hry mluvil 

výjimečně. 
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Zde je ukázka prolnutí obou forem komentáře, analytický komentář je zvýrazněn 

tučně: 

„Benýšek zblokoval střelu Bartoše, ale Peter Bartoš je znovu před Čechmánkem. 

Varaďa, Hreus, Buzek, Martínek, Buzek. Nebude to zakázané uvolnění po vyhození 

Martínka. Buzek, Čajánek, postavení mimo hru. Petr Čajánek se tady skvěle drží, pořád 

připomínáme ten jeho nešťastný rekord v počtu trestných minut, který je stále veden u 

Čajánka na juniorském mistrovství světa. Ale tady na mistrovství světa seniorů, vůbec 

prvním, na kterém Čajánek hraje, nula na kontě zlínského centra, který tady navíc 

působí na levém křídle. Vynikající výsledek jeho práce. Dopitova formace s Výborným 

a Tomajkem. Dopita, Výborný vystihl směr slovenské rozehrávky. Dopita! Lašák raději 

skryje kotouč pod sebe. Odchytal tři celé zápasy v reprezentaci a k tomu další dvě 

třetiny v dalších dvou zápasech. Na tohle utkání, hlavně jeho začátek, asi nebude 

dloouho vzpomínat, protože ze dvou střel dostal prakticky dva góly. Michal Sýkora dal 

jeden z nich. Michal Sýkora, kdyby se snad ještě hrálo v červenci, tak by vyhrál i 

Stanleyův pohár a mistrovství vesmíra, protože jeho forma stoupá neuvěřitelně 

strmým tempem nahoru. Začal celkem v průměru a dostal se mezi nejlepší obránce 

extraligy. Zářil v českém play-off  a tady na mistrovství světa patří mezi tři nejlepší 

beky celého šampionátu. Plavucha, Vaic se mu nabízí, ale musel zpátky. Není to 

postavení mimo hru, Vaic se stačil zkrotit na modré. Kapuš, Čechmánek je jistý.“ 

Záruba často pouţíval metafory – například: „Dopita odstavený Chárou, to bude 

zajímavá dvojice dnešního utkání – titán Dopita proti zápasníku Chárovi; Vlasák 

maluje góly proti Slovensku jako krásné obrazy; Prudký výpad tam zakončoval Zdeno 

Chára, který se jako obr Kostěj vrhl do našeho brankoviště.“  

Působivá a originální je metafora na základě zvukové podobnosti: „Kanaďan 

Acheson zase bučí své: ‚Move! Move!‘ (můf, můf), tedy ‚hýbejte se tam odtud, hrajte!‘“ 

Se zvukovou podobou Záruba pracuje i při popisu vysokého slovenského obránce 

Zdeno Cháry: „Zdeno Chára, jehoţ anglická i ruská verze jména Čára myslím přesněji 

vystihuje vzezření tohoto sympatického slovenského beka.“ 

Protoţe šlo o zápas českých hokejistů, Záruba ve svém projevu často volil 

zájmeno náš (20krát), jímţ chtěl výrazněji signalizovat, ţe jde o české, tedy naše 

hokejisty, a posílit tak vztah citové sounáleţitosti diváků k (jejich) hokejistům. Uţití 

tohoto zájmena, pokud jde o přímé přenosy ze sportovních klání, jejichţ aktéry jsou i 

čeští sportovci, je přirozené a i očekávající. V minulosti se tento jazykový prvek 
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objevoval ve zpravodajských sportovních relacích a podle Gambové postupně 

vymizel.
225

 Ale v přímých přenosech má evidentně pořád velký prostor. 

Mezi uţité frazémy (aţ na hranici klišé) se dají počítat cenný skalp, křest ohněm, 

napsal zlatou tečku. Dvakrát Záruba pouţil termíny přejaté z angličtiny: icing a time 

out. 

Celkový Zárubův projev je dynamický, srozumitelný a emotivní, na některých 

místech je to moţná aţ rušivé, ale vzhledem k důleţitosti utkání se to dá tolerovat. 

Záruba se dopustil 8 přeřeků, udělal 3 faktické chyby, jednou hru nesledoval, dvakrát 

byl Holaněm doplněn a jednou opraven. 

 

5.2. Česko – Finsko (Záruba) 

5.2.1.  O zápase 

 

Čtvrtfinálové utkání hokejového turnaje na zimních olympijských hrách ve 

Vancouveru mezi Českem a Finskem se hrálo 25. února 2010 a od 4:00 

středoevropského času jej vysílala Česká televize přímým přenosem. Z ledního hokeje 

ČT celkem vysílala 40 přímých přenosů (z toho 11 z ţenského turnaje) a 10 záznamů (6 

z ţenského turnaje).
226

 Analyzovaný zápas stejně jako další sportovní klání na 

olympijských hrách ve Vancouveru byl vysílán také poprvé na kanálu ČT HD
227

. „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.
228

 

Záruba komentoval zmíněné utkání ve dvojici se spolukomentátorem Davidem 

Pospíšilem. Zárubovi se právě s bývalým hokejovým útočníkem a trenérem 

spolupracuje nejlépe. „Ten mi lidsky nejvíc vyhovuje. Vţdycky se mi s ním pracovalo 

dobře.“
229

 Pospíšil na vysílání z Vancouveru vzpomíná takto: „Olympiáda byla skvělým 

sportovním záţitkem, kde jsem pracoval opravdu na sto procent. 36 zápasů ve 14 dnech 
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byl záhul, na který budu vzpomínat do smrti. V deset ráno na stadion, před půlnocí zpět. 

Pro někoho, kdo to nezkusil, to vypadá moţná jako jednoduchá práce, ale realita je 

zcela odlišná. Soustředit se deset hodin na to, co se děje před vámi, a snaţit se neudělat 

chybu, je vyčerpávající.“
230

 

 

5.2.2.  Analýza 

 

Detailní rozbor komentáře prokázal, ţe Záruba pouţil při komentáři přenosu 

takřka stejný počet slov jako v prvním analyzovaném utkání. Bez zmiňované závěrečné 

fáze utkání Česko vs. Slovensko z roku 2000 bylo v Zárubově komentáři celkem 8 114 

slov, v zápase Česko vs. Finsko o deset let později to bylo 8 145 slov – rozděleno podle 

třetin: 3 102 v první části, 2 445 ve druhé a 2 589 ve třetí. Delší úvodní fáze byla 

způsobena brzkým přepojením přímého přenosu z praţského studia do dějiště utkání. 

Signifikantní je údaj o poměru mezi popisnou formou a analytickou formou 

komentáře. Popisný komentář v tomto zápase Záruba pouţil v 67 % svého projevu, 

analytický komentář je zastoupen v celkovém projevu 33 %. Rozdíl oproti předchozímu 

zkoumanému zápasu můţe být způsoben tím, ţe spolupráce mezi komentátorem a 

spolukomentátorem je rozsáhlejší. Pospíšil vstoupil do přenosu celkem 71krát, coţ je 

téměř jednou tolik neţ v Holaňově případě. Na základě těchto čísel nelze sice explicitně 

tvrdit, ţe Pospíšil plnil roli spolukomentátora lépe, ale je patrné, ţe Záruba se v tomto 

ohledu snaţí přiblíţit normě. 

Pasáţ Zárubova projevu ukazuje, ţe nedochází tak často k prolínání obou forem 

komentáře, ale popisný je od toho analytického oddělen. Zde je popisný komentář: 

„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 uţ je David Krejčí na ledě a 

můţe pomoci v obraně. Polák, postaral se o dva Finy u mantinelu a Krejčí rozjíţdí 

protiakci. Fleischmann, vrací Krejčímu do jízdy. Na ledě uţ je i Milan Michálek, takţe 

kombinovaná řada. Krejčí, Michálek za brankou čeká, Ţidlický, Kuba si říká o kotouč. 

Dostává ho. Kuba nahazuje puk, tečovaná střela, Fleischmann, ale zároveň pozorný 
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Kiprusoff nemusel zasahovat. Ten kotouč letěl vedle brány. Kuba, nepouští svou pozici, 

ale teď uţ se Finové dostanou do středního pásma. Timonen, Jarkko Ruutu, Peltonen. 

Ţidlický, Jarkko Ruutu se od něj odrazil jak od trampolíny. Peltonen, dobře Ţidlický ho 

stihl zastavit. A Finové musejí zpátky do rohu. Jarkko Ruutu, Peltonen, Krejčí se natáhl 

svou dlouhou holí a ještě drţí Finy mimo střelecké pozice. Ţidlický brání Peltonena. Na 

druhé straně souboj Kuba – Oli Jokinen. Jarkko Ruutu, pozor na tuhle situaci. Puk se 

odrazil od Ţidlického helmy a teď můţe vyrazit Jágr, dlouho nebyl na ledě. Kombinuje 

s Tomášem Kaberlem.“ 

A příklad analytického komentáře v Zárubově podání: „Střely na branku – 

11:10 pro Finsko. I to ukazuje, ţe jsme nepouštěli Finy moc do střelby a kdyţ 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, ţe by Finové neměli tlak 

v početní převaze byli samozřejmě několikrát blízko dobré šanci.“. 

Na rozdíl od Petrohradu uţíval Záruba ve svém komentáři méně metafor. Zde 

jsou některé příklady: „Polák rezolutně jako paličkou na maso třísknul do kotouče i do 

Finovy hokejky; Jarkko Ruutu se od něj odrazil jak od trampolíny; Milan Michálek 

fotbalovou patičkou usměrňoval na finskou bránu;  Eliáš teď volejbalovou smečí dostal 

puk do třetiny.“ 

Uţití přivlastňovacího zájmena náš je zde ve srovnání s předchozí analýzou 

v kapitole 5.1.2. omezeno. Záruba jej pouţil v 8 případech, coţ je dáno patrně tím, ţe 

tento jazykový prvek od profesionálních komentátorů převzali spolukomentátoři, bývalí 

aktivní sportovci, u nichţ je sepjetí s výkony sportovců těsnější. Analýza projevu 

Davida Pospíšila v předchozí práci autora však nepotvrdila ani sloţitější udrţení emocí 

ani problém s objektivitou. V obou případech nebylo při komparaci se Zárubou 

prokázáno větší uţití v Popspíšilově komentáři. 

Uţití frazémů (případně klišé) se nijak výzraně neliší: zatím se na ledě moc 

neohřál; klobouk dolů, horké chvilky, zachovat chladnou hlavu.  

Celkový Zárubův projev je opět dynamický, emotivní, ale jinak srozumitelný a 

v zásadě přesný. Oproti zápasu Česko vs. Slovensko na MS 2000 je moţná komentář o 
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něco pestřejší. Záruba chyboval třikrát a dopustil se 6 přeřeků. Jak uţ bylo zmíněno, 

také častěji diskutoval se spolukomentátorem Davidem Pospíšilem, kdy byl upozorněn 

na nepřesnost nebo oba komentátoři polemizovali nad konkrétní situací. Zde je ukázka 

(Robert Záruba označen zkratkou RZ a David Pospíšil zkratkou DP): „Krejčí, dvě 

minuty za nedovolené bránění a to uţ se Češi trochu diví. DP: Tak na todle se také rád 

podívám. Mi to přišlo jako nezaviněná sráţka. Oba dva hráči sledovali kotouč a ve 

chvíli, kdy se podívali před sebe, došlo k tomu sraţení. Tak se na to podívejme. RZ: No! 

Asi ne. DP: No. RZ: Asi, asi to bylo nedovolené bránění. Ko...hráč nebyl v drţení 

kotouče. Fin byl mimo hru. DP: Ale David Krejčí si snaţil najet na pravý mantinel, na 

přihrávku. On vůbec Peltonena neviděl. To je ten problém. Rozhodčí to posoudil, jakoţe 

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, ţe se hráč objeví zrovna v tomto 

místě.“ 

V obou analyzovaných projevech se Záruba snaţí o častou identifikaci hráčů, 

v utkání z roku 2000 se tento jev vyskytuje o něco víc. 

 

 

5.3. Philadelphia Flyers – New Jersey Devils  

(Velart) 

5.3.1.  O zápase 

 

Zápas základní části kanadsko-americké National Hockey League (NHL) mezi 

týmy New Jersey Devils a Philadelphia Flyers se hrál 4. listopadu 2013 a přímým 

přenosem od 0.05 středoevropského času ho vysílal kanál Fanda, patřící do rodiny 

televize Nova. Také kanál Fanda v současnosti vyuţívá HD technologii. 

Utkání komentovali Jan Velart a Filip Šedivý, analýza se zaměřuje pouze na 

Velartův projev také kvůli tomu, ţe autor s tímto komentátorem o tématu práce i dílčích 

výsledcích analýzy hovořil. 

Oproti dvěma předchozím zápasům se jednalo o komentář ze studia, kde měli 

Velart a Šedivý k dispozici monitor se signálem americké televize, která přímý přenos 

vyráběla a originální anglický komentář. Na rozdíl od Záruby neměli ţádnou 
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novinářskou příručku (media guideline), ta se obvykle na hokejových turnajích typu 

mistrovství světa a olympijské hry dostává. Komentátoři tak museli pouţít vlastní 

přípravu, Velart si pomáhal také sociální sítí Twitter.   

 

5.3.2.  Analýza 

 

Velart ve svém projevu pouţil celkem 5 278 slov a rozdělil je takřka rovnoměrně 

mezi jednotlivé třetiny. V první třetině řekl 1 824 slov, ve druhé třetině 1 833 a ve třetí 

1 621. Celkový součet Velartova komentáře je tak oproti Zárubovi poloviční, coţ 

dokazuje, ţe při způsobu komentování dvou profesních komentátorů dochází k 

vyrovnanému časovému i kvantitativnímu rozdělení mezi oba mluvčí. Filip Šedivý jako 

druhý profesní komentátor vstoupil do přenosu celkem 48krát, to je sice výrazně méně 

neţ v Pospíšilově případě a jen o málo více, neţ vstupoval do přenosu Holaň, ale 

Šedivého projev je logicky delší. Celkový počet slov by se u komentáře přímých 

přenosů neměl v porovnání jednotlivých sportovních událostí, pokud jsou ze stejného 

odvětví, vzájemně lišit. Odchylka je moţná v řádu desítek spíš neţ stovek. 

Uţ v praktické části (str. 28) byl zmíněn výsledek analýzy zkoumající, jak Velart 

pouţívá popisný a analytický komentář. Zde je ukázka prolnutí obou forem, analytický 

komentář je opět označen tučně: „Jinak čerstvá novinka: Patrik Eliáš nenastoupil do 

dnešního utkání. Byl na rozbruslení a odešel z něj předčasně. Dvacet minut před 

zápasem bylo oznámeno novinářům, že důvodem je poranění v horní polovině těla, 

nebo lépe řečeno bolest v horní polovině těla. Ale útok, ve kterém Patrik Eliáš 

normálně hraje, s Jágrem a Loktionovem teď měl dobrou příleţitost. Hlavní rozhodčí, 

který stál ve středním pásmu si ale všiml něčeho navíc. Faulu, jehoţ se dopustil některý 

z hráčů Philadelphie a je to Matt Read, dvě minuty za sekání.“ 

Velart pouţíval také pouze analytický komentář: „Claude Giroux: šest bodů 

v posledních šesti zápasech, trochu se to příčí tomu, co jsme o něm říkali, ţe ještě nedal 

branku v téhle sezoně, ale je to tak. Těch šest bodů to jsou jen a pouze nahrávky. 

Zároveň má kapitán mínus 9 bodů v hodnocení plus mínus, v tomto ohledu je druhým 

nejhorším týmem po Waynu Simmondsovi. Vůbec nic nevychází hráči, kterého před 

dvěma lety tehdejší kouč Peter Lavoilotte označil za nejlepšího hokejistu na světě. A 
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nebyl daleko od pravdy, Girouxovi ta sezona, kdy v týmu ještě hrál Jágr, mimořádně 

vyšla.“ 

Před jediným gólem v utkání se Velart drţel popisného komentáře: „Puk je ve 

středním pásmu, má ho finský veterán Kimmo Timonen. Brodeur za brankou a 

spoluhráči ho museli upozornit, ţe Michael Raffl útočil zezadu. Teď naopak puk naopak 

za Emeryho klecí. Raffl. Marc Fayne, Green, Steven Gionta. Neprorazil ten dvojblok, 

který mu vystavili hráči Flyers. McGinn. Larsson, u mantinelu číhá Bernier. Simmonds, 

jeho střela byla zablokovaná. Puk stále v útočném pásmu a je to góól!“ 

Metafor se ve Velartově projevu nevyskytovalo tolik jako u Záruby. Zde jsou 

pouze dva případy: „Martin Brodeur si musel připadat jako ve ţdímačce, hráči na něj 

padali ze všech stran, ale on odolává. Přesto jeho tým prohrává; naopak Philadelphia 

jako den a noc – včera s Washingtonem 0:7, dnes na ledě New Jersey 1:0.“ 

Ve Velartově komentáři se zájmeno náš nevyskytuje, jelikoţ to nebyl mezistátní 

zápas. V tomto utkání by toto zájmeno mohl pouţít pouze při komentování českých 

hráčů, do hry zasáhlo celkem pět Čechů. Velart se však správně drţel přívlastku český, 

jinak by byla narušena očekávaná objektivita, coţ by diváky rušilo. 

Velart dvakrát (střela Greena, střela Rydera), uţil jev, který popisuje Čechová: 

„Dvojí moţnost vyjádřit ve spisovném jazyce přivlastnění (adjektivem a 2. pádem 

substantiva) vede k tomu, ţe v projevech nejen publicistických (např. při sportovních 

přenosech, komentářích), ale i v projevech odborných se jednoduše přivlastňuje 2. 

pádem přijmení bez rodného jména, a to i u mluvčích, u nichţ předpokládáme znalost 

kodifikace. Tyto prostředky slohový příznak nemají. Někdy mluvčí všechny tři formy 

střídají, pravděpodobně ze snahy po rozmanitosti vyjádření, ze snahy vyhnout se 

opakování stejné formy.“
231

 

Velart pouţil několik frazémů hraničících s klišé: „labutí písně; příslovečný 

zápas o čtyři body; dny Martina Brodeura jsou téměř sečteny v NHL; podle papírových 

předpokladů.“ 

Velart se dopustil 6 chyb, ale dvakrát se hned opravil. Šestkrát se přeřekl a 

dvakrát mu nebylo rozumět. Celkově byl jeho projev klidný a méně dynamický neţ ten 

Zárubův. Velartovou nevýhodou bylo ve srovnání se Zárubou to, ţe v zápase hrálo větší 

mnoţství hokejistů cizích národností. Správná výslovnost cizích vlastních jmen je při 

komentování sportovních přímých přenosů důleţitá, protoţe „chyby v tomto případě 
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mohou být nejen trapné, ale pro postiţené také uráţlivé.“ Podle Mgr. Aleny Livorové, 

která vyučuje na divadelní i fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy mluvní a 

pohybový projev, nebývá čisté a jasné vyslovení jednoduché a vyţaduje perfektní 

přípravu a dokonalou znalost.
232

 Velart neměl v tomto ohledu problémy, oba 

komentátoři však výslovnost jmen hráčů různých národností nesjednotili.  

 

5.4. Česko – Finsko (Ježková) 

5.4.1.  O zápase 

 

Zápas hokejistů do 17 let Česko vs. Finsko se hrál v rámci hokejového turnaje na 

European Youth Olympic Winter Festival (EYOWF) 16. února 2011 od 14:30 v Liberci, 

Česká televize ho vysílala ze záznamu o den později od 11:15. Utkání komentovala 

Hana Jeţková s Milanem Antošem, odborným spolukomentátorem. Oba komentovali 

přenos tak, jako by se vysílal v přímém přenosu přímo z dějiště utkání. Podle Jeţkové to 

tak bylo lepší, „protoţe u přímého přenosu člověk ví, ţe nemá šanci zastavovat záznam 

a víc se soustředí. Taky to podle mě líp dokáţe proţít.“ 
233

 

Oba komentátoři neměli dost času na přípravu na utkání, oficiální soupisku 

dostala Jeţková čtyři hodiny před zápasem, navíc v rámci festivalu komentovala také 

další disciplíny a nemohla se soustředit pouze na lední hokej. Sběr informací líčí 

Jeţková takto: „Musela jsem rychle obvolat kluby a následně trenéry všech 

zúčastněných hráčů, abych o nich vůbec něco zjistila. Naštěstí byli všichni hrozně 

ochotní, takţe se mi podařilo posbírat docela dost informací.“ O Finech zjišťovala data 

z internetu a od kanadského agenta.
234

 

Milana Antoše si jako spolukomentátora vybrala Jeţková záměrně. „Vím, ţe 

jsem nemohla zvolit lépe. Pokud by šlo o mládeţnický hokej, rozhodně bych si vybrala 

znovu Milana Antoše.“
235
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5.4.2.  Analýza 

 

Jeţková v přenosu pouţila celkem 4 461 slov, z toho v první třetině bylo 1 632, 

ve druhé 1 437 a ve třetí 1 392 slov. V tomto konkrétním příkladě se tak nepotvrdil 

jeden z předsudků, ţe ţeny mluví víc neţ muţi. 

Z hlediska formy komentáře pouţila Jeţková ve svém projevu 53 % popisného 

komentáře a 47 % analytického komentáře. Její komentátorský partner Milan Antoš 

vstoupil do přenosu celkem 106krát, z toho 48krát mluvil do probíhající hry. Také toto 

číslo dokazuje, ţe rozdělení rolí na „play-by-play“ komentátora a spolukomentátora zde 

nebylo dodrţeno. „Vím, ţe to nebyl zářný příklad rozdělení rolí, a ţe se Anty (Milan 

Antoš) občas nechal unést a komentoval hru. Byly chvíle, kdy jsem mu za to byla 

vděčná, protoţe jsem zrovna zoufale hledala slova, takţe díky němu nenastalo trapné 

ticho, v jiných okamţicích jsem na něj zase gestikulovala, aby zmlknul, protoţe mě 

zrovna napadlo něco ‚hrozně důleţitého„ a on ne a ne udělat tečku. A mám pocit, ţe 

jednou si dokonce zakřičel gól, protoţe mě zrovna nepustil ke slovu.“
236

 

Zde je ukázka komentáře utkání, analytický komentář je označen tučně, vstup 

Milana Antoše je naznačen jeho jménem bez přepisu jeho slov. Pokud Antoš mluví do 

hry, je to naspáno v závorce: „Takţe první oslabení českého týmu, Finové ty přesilovky 

hrají hodně dobře, viděli jsme to i v úvodním duelu se Slovenskem, kdy dokázali využít 

dvě přesilové hry a dva góly dával právě Ikonen, který si vlastně vynutil tu početní 

výhodu. Vidíme na modré čáře s dvacítkou Teuvo Teräväinena, který je takovým 

finským rozehrávačem těch přesilových her. Podívejte se, jak dokáže operovat 

s kotoučem a rozdávat přihrávky svým spoluhráčům. Milan Antoš Ještě zkoušel zblízka 

překvapit Langhammera Mikko Tauriainen, stále Tauriainen za brankou. A to byla 

hodně nebezpečná přihrávka, naštěstí Češi se dokázali osvobodit a mohou vystřídat. A 

střídají také Finové. A tady uţ právě vidíme se čtyřiadvacítkou, ale skvěle zapracoval 

Hynek Tobola, to je vlastně nejmladší hráč českého výběru. A můţe v oslabení zahrozit. 

Alespoň cenné vteřinky tam zachránil Dominik Volek. Dominik Volek je také jedním 

z těch stabilních hráčů českého výběru, původně tady ani neměl být, ale bohužel 

zranění, která kosila ten výběr, který měl v Liberci nastoupit... Nakonec trenéři museli 

povolat ty hráče, kteří původně měli po turnaji v Rusku odpočívat. Češi jsou v plném 

počtu, ale u puku jsou stále Finové. Milan Antoš (do hry) Pozor, teď tam Filip Hlinka 
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výborně dokázal zavést puk do útočného pásma, ale Češi se znovu neudrţeli a musí 

znovu dávat pozor na finský protiútok. Milan Antoš (do hry) Jeden z těch nejmenších 

hráčů, Dominik Simon, tam dokázal proklouznout kolem finské obrany a stále ještě 

bojuje o puk, ke kterému se teď dostal Marek Kubis. Ladislav Marek. Milan Antoš (do 

hry) Výborná střela Karla Plášila, který je jedním z těch nejproduktivnějších beků 

Českých Budějovic, který se dostal do výběru. České Budějovice tady mají dva 

obránce a jedním z nich je právě Karel Plášil, který hraje stabilně za šestnáctku a teď 

v nové sezoně za sedmnáctku. Znovu vidíme s pětadvacítkou aktivního Filipa Navrátila. 

A teď tam byl hodně důrazný i na to, jaké má vlastně fyzické indispozice oproti těm 

hráčů, kteří měří většinou téměř metr devadesát v tom finském výběru, tak Filip 

Navrátil si dokázal vybojovat puk.“ 

Jeţkové projev není moc pestrý, pouţila v podstatě jedinou metaforu a slyšíte, ţe 

se probrali i diváci, u níţ je navíc aktualizační funkce poněkud sporná. Mezi uţité 

frazémy v Jeţkové komentáři lze zařadit tyto výrazy: cenné vteřinky, slepý úhel, 

nesloţili zbraně. Jeţková v projevu pouţila rovněţ prostředky singalizující kontakt 

s adresátem, například: tak dokáţí s tím výsledkem Češi ještě něco udělat?  

Přivlastňovací zájmeno náš bylo pouţito pouze v jednom případě, ale ztotoţnění 

diváků s českým týmem můţe být realizováno také pomocí hodnoticích částic naštěstí a 

bohuţel, které byly dohromady pouţity 15krát, k tomu 3krát Jeţková místo označení 

Češi pouţila sloveso jsme. 

Jeţková se dopustila v projevu 6 chyb, z nichţ dvě hned opravila Šestkrát se 

přeřekla, nebo udělala dlouhou pauzu, dvakrát jí nebylo rozumět. Z tohoto pohledu se 

tedy Jeţkové projev výrazně nelišil od muţských kolegů, a to ani z hlediska uţití 

odlišných jazykových prostředků podle teorie feministické lingvistiky, ovšem analýza 

odhalila časté pouţívání výplňových slov (například ale 74krát), častá je také časová 

identifikace pomocí příslovce teď (49krát). Redundance slov byla v celkovém vnímaní 

projevu rušivá. 

Problémy s identifikací hráčů (především finských) vysvětluje Jeţková takto: 

„Nejtěţší bylo poznat jednotlivé hráče, protoţe neměli na dresech jmenovky... Nestihla 

jsem se (vzhledem k času, který byl na přípravu) ani naučit nazpaměť aspoň útoky, 

abych dokázala odhadnout, kdo je zrovna na ledě. Taky uţ teď vím, ţe čísla hráčů si 

musím psát obřími písmeny, jinak je v té rychlosti nemůţu v papíru v ţivotě najít. Ale 

třeba Teuvo Teräväinen měl ţluté rukavice, takţe se dal snadno identifikovat. Řekla 

bych, ţe to byl moţná nejčastěji zmiňovaný hráč v celém přenosu. A jestli si to nepletu 



   

 

63 

  

s jiným turnajem, tak Ronald Knot svojí výškou mezi obránci dost vyčníval, takţe tam 

jsem taky byla ráda, kdyţ naskočil na led.“ Také z tohoto důvodu nehodnotí Jeţková 

svůj projev pozitivně.
 237

 

 

Závěr 

 

Práce mapuje práci komentátora sportovního přímého přenosu od historie po 

současnost. Jejím hlavním cílem bylo srovnat projev komentátorů ve veřejnoprávní a 

komerční televizi. Podle získaných informací od profesionálních komentátorů, 

mediálních a lingvistických odborníků a vlastní analýzy je moţné potvrdit hypotézu 

vyřčenou v úvodu práce. Práce komentátorů sportovních přímých přenosů není závislá 

na typu média, pokud se jedná o celkový projev, výběr jazykových prostředků, 

objektivitu či emoční stránku komentáře. Rozdíly vytváří pouze zvolený formát 

komentování přímých přenosů. V českém prostředí totiţ model jeden profesionální a 

jeden spolukomentátor z řad bývalých přímých aktérů sportovního dění prosazuje Česká 

televize, zatímco na komerčních stanicích komentují obvykle dva profesionální 

komentátoři. Komentář se můţe lišit rovněţ vzhledem k místu, odkud je realizován – 

buď přímo z dějiště sportovní události, či ze studia. Komentář v komerčním médiu 

můţe ovlivnit také reklamní sdělení, avšak v českých podmínkách se tak děje výjimečně 

a výskyt tohoto jevu nebyl analýzou vybraných hokejových utkáních zjištěn. 

Druhým cílem práce bylo představit ţeny jako komentátorky přímých přenosů. 

Jejich úlohou se dosud ţádná odborná publikace detailně nezabývala, tato práce 

poskytla pohled na současný stav, a to s historických exkurzem. Rovněţ byla provedena 

analýza projevu komentátorky přímého sportovního přenosu, jeţ neprokázala ţádné 

výrazné rozdíly oproti komentátorům-muţům. Ovšem na jednoznačný závěr by muselo 

být analyzováno více sportovních přímých přenosů. Na druhou stranu je zajímavé tuto 

oblast sledovat jako moţný prostor pro emancipaci, ať uţ transparentní, či latentní, 

záměrnou, nebo nezáměrnou. Ţeny jako profesionální komentátorky mohou být 

budoucností ţánru komentáře sportovního přímého přenosu, jejich počet by mohl i přes 

genderové stereotypy ve společnosti stoupat a stát se běţnou součástí televizního 

vysílání. Pro srovnání – v českém prostředí aţ do konce 90. let 20. století nebylo 
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standardem komentování se spolukomentátorem, sportovním odborníkem. Prosazení 

komentátorek-ţen do sportovních přímých přenosů tak můţe trvat dalších zhruba deset 

let, i kdyţ pravděpodobnější je, jak ukazují příklady ze zahraničí nebo jiných oblastí 

společenského ţivota, mnohem delší vývoj. 

Určitým nedostatkem této práce je absence aktuálního rozhovoru s Robertem 

Zárubou o probíraných tématech. Záruba je totiţ povaţován v českém prostředí za 

autoritu v oboru komentáře sportovního přímého přenosu. Autorovi se však Zárubovo 

vyjádření kvůli časové vytíţenosti komentátora České televize nepodařilo sehnat. 

 

 

Summary 

 

The thesis described work of a live-broadcast sports events commentator as a 

whole, from historical perspective up to modern day praxis. Its main goal was to 

compare performances of commentators in public and private television stations and 

according to all information gathered – by professional commentators, experts in media 

and linguistics and author‟s own analysis – it is now possible to confirm the hypothesis 

that the work of a live-broadcast sports events commentator is not dependent on the 

media type of their workplace, nor does the general performance of the commentator 

differ according to this fact.  

Other part of the thesis was dedicated to the issue of women as live-broadcast 

sports events commentators. Performance analysis of a female live-broadcast sports 

events commentator however did not show any significant differences from her male 

colleagues. This field can therefore serve as a promising space for women emancipation 

and female live-broadcast sports events commentators can then be the future of the 

genre as their numbers could increase in the days to come despite gender stereotypes 

still present in the society. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor s Janem Velartem (text) 

 
Je podle vás rozdíl v práci komentátora sportovního přímého přenosu ve veřejnoprávní a v 

komerční televizi? 

Řekl bych, ţe to rozdíl není, alespoň já to tak nevnímám. Mám zkušenost od Roberta Záruby ze semináře, 

tak k tomu přistupuju stejně. Nevybírám si témata podle toho, ţe jsme lehce bulvární televize, i kdyţ tu 

nálepku nemám rád, ale jsme prostě televize, která se zaměřuje na jiné publikum. Sport je apolitizovaný, 

neutrální. Ve zpravodajství určitě přizpůsobujeme skladbu zpráv médiu, ale ne při komentování. 

 

Objevuje se v komentáři infotaiment? 

Myslím, ţe ne. U České televize je znát, ţe se to sbliţuje, oni se taky snaţí ve sportu o ten infotaiment. 

Asi záleţí na generaci těch komentátorů, dramaturgů. Někteří jsou progresivnější, i kdyţ jsou starší. 

Pamatuju třeba ještě éru za komunismu. Ty mladší se snaţí nějak vymezit vůči komentátorům, kteří jsou. 

Ať uţ je to výběrem slovníku, expresívnem. Je to znát, ale není to do té míry, ţe je tam rozdíl mezi ČT a 

komerčními televizemi. 

 

Máte v tomto směru ve sportovní redakci na Nově nějaké předpisy? 

Pokud se bavíme o komentování, tak ne. Komentátoři si přinesou svůj styl na obrazovku a dochází k 

přirozené revizi vůči sám sobě, nebo podle toho, co si řeknete v redakci. Zpětná vazba od diváků 

prakticky ţádná není, protoţe není způsob, jak s nimi přijít do kontaktu, moţná na internetových fórech. 

Jsme hlavně placená televize a naše sledovanost je niţší, coţ se netýká F1 a fotbalu, ale to nesleduju, 

takţe to nemůţu posoudit. 

 

Pouţívají komentátoři komerčních televizí jiné jazykové prostředky, například klišé? 

Není to tak. Komentátoři to určitě nedělají cíleně, protoţe přemýšlejí o typu publika, které sleduje Novu. 

Vychází to z naturelu člověka. Na České televizi najdeme pár komentátorů, kterým lidé vyčítají, ţe 

sklouzávají ke klišé. Já nebudu jmenovat, protoţe s tím, co se obecně soudí o některých komentátorech, 

nesouhlasím. Třeba u Pavla Čapka, který je podle mě výborný komentátor, mi klišé zrovna nevadí. Klišé 

pouţívají komentátoři na Primě i na České televizi. Tomu se člověk nevyhne. Je to spíš na kreativitě 

konkrétního komentátora, jestli jemu samotnému to brní do uší, kdyţ pouţívá některé výrazy opakovaně a 

stereotypně a snaţí se tu situaci popsat jinak, zajímavě, ale přesto trefně, nebo to prostě nechá být, jak mu 

jazyk narostl. Ještě řeknu jednu věc, která komentátory ke klišé tak trochu - alespoň v hokeji - nutí. My 

máme strašně moc přenosů. Na České televize mají daleko méně práce. 
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Kolik je na Nově specializovaných komentátorů na hokej? 

Jsme čtyři stálí a máme dva tři extrenisty s menším počtem zápasů. Kaţdý jsme odkomentovali za sezonu 

přes 100 přenosů z NHL, KHL a extraligy. I v loňské sezoně to byla pořád stovka. Člověku pak nezbývá 

čas na tu mentální přípravu. Osobně cítím ten zhuštěný program, protoţe k tomu klišé sklouzávám a je mi 

to nepříjemné. Přípravu mám nejen tu faktickou (dlouhodobou o hráčích, o týmech), ale snaţím se dělat i 

tu jazykovou přípravu. Pro mě to je nějaké naplňování té práce, protoţe vydávám některé výrazy, které se 

dají uplatnit v některé konkrétní situaci či v konkrétním zápase. Kdyţ člověk chce dělat tu práci pořádně, 

tak by měl vycházet z toho, co se naučil, z nějakých automatizmů, které mu tu práci usnadnějí, ale pořád 

by měl hledat nějaké nové jazykové prostředky a slovní obraty. Popis nějaké konkrétní situace by neměl 

být prvoplánový, samoúčelný, ale měl bych vědět, kdy ho pouţít. V tom je příprava hodně důleţitá. Popis 

obrazu, nebo stavu, který nastane, se dá pouţít jedině, kdyţ má člověk rozsáhlou přípravu. 

 

Jak se líší komentování ve studiu a přímo z dějiště utkání? 

Je to obrovský rozdíl. Kdyţ člověk komentuje přejatý signál z jiné televize, tak se nepodílí na dramaturgii 

a musí okamţitě reagovat. Americká nebo kanadská televize zařadí nějaké téma, které se rozhodla 

sledovat a my o tom tématu nevíme nic. Ať uţ je to téma, které se vyvíjí v průběhu zápasu - někdo se 

zraní v první třetině a ve druhé třetině se vrátí a pak dá třeba rozhodující gól a reţie zařadí sestřih toho 

vývoje, tak člověk musí live reagovat. 

 

Nemáte dopředu ţádné pokyny z reţie? 

My máme signál a původní anglický komentář, z reţie ţádné pokyny nemáme. Nedá se to předpovědět, 

protoţe nikdy nevíte, co se v tom zápase stane, ale jak ten zápas probíhá, tak to téma vyvstane samo. 

Zrovna ten zraněný hráč, který dá vítězný gól, tak se dá tušit, ţe i my bychom tím ten přenos zakončili, 

protoţe to bylo hlavní téma. Cizí televize to tak samozřejmě taky dělá, staví na tom pointu toho zápasu a 

zařadí to tam obrazově. Nějaká dlouhodobá témata, která jsou připravená před zápasem, se obvykle ukáţí 

v předzápasovém studiu nebo v první třetině. Kdyţ děláte naţivo, tak se na dramaturgii spolupodílíte. S 

reţisérem se domluvíte, ţe uděláte nějaké tabulky, statistiky nějakého konkrétního hráče. To znamená, ţe 

kameraman ho musí v ten daný moment najít. Člověk je spolutvůrcem přenosu ještě předtím, neţ začne, 

protoţe připraví nějakou osnovu témat, kterým se bude přenos věnovat. V průběhu zápasu je komunikace 

s reţisérem, takţe komentátor je na to připravený daleko lépe. 

 

Snaţíte se to divákovi nějak suplovat, aby nepřítomnost komentátora na utkání nepoznal? 

Divák je konzument, člověk chce u přenosu odpočívat, nějak do hloubky nad ním nepřemýšlí. Ale máme 

výhodu v tom, ţe máme původní komentář, který nám prozradí i věci, které nezabírá hlavní kamera. My, 

kdyţ řekneme, ţe se bude vylučovat, a divák to nevidí, tak my tím suplujeme to, ţe na tom stadionu 

nejsme. Situaci vidíme "ušima". Máme otevřený internet, já i někteří moji kolegové dost vyuţíváme 

Twitter, máme nasdílené beat reportéry, coţ je v Americe populární. Nám to usnadňuje práci. Mají 

informace, ţe se nějaký hráč uţ na led nevrátí, někoho viděli v zákulisí, dají tam fotku a plus jsou to 

novináři, kteří se na zápas připravovali a mohou tam dát nějakou statistickou souvislost. Během toho 

přenosu nemáme čas vyhledávat informace někde na Wikipedii, ale Twitter je v tomhle tak zjenodušený a 

krátký, ţe pro tu naši práci je výborný. 

 

Co je těţší "šihlání očima", kdyţ komentujete na stadionu, nebo "šilhání ušima" při komentování 

ze studia? 

Těţší je to na tom stadionu, protoţe to, co vidí divák, je to, co by měl komentovat komentátor. Tam je 

důleţitý kontakt s tím pomocným monitorem na komentátorském stanovišti. Kdyţ jsme před dvěma lety 

začali komentovat extraligu, tak to bylo znát, ţe na jsme na to nebyli zvyklí. Mluvili jsme o situaci, 

koukali jsme do papírů, chtěli jsme ohodnotit jeho čísla a mezitím byla na monitoru opakovačka třeba 

faulu a jakmile tam není souhra obrazu a zvuku, tak je to pro diváka rušivé. Je důleţité na to myslet a 

kontrolovat ten monitor. Komentátor má tendenci se koukat na led, ale důleţitější je divat se na zápas 

očima diváka. 

 

Jsou přímo na stadionu rozdílné podmínky pro komentotáry veřejnoprávní a komerční televize? 

To není o podmínkách, je to pouze o počtu lidí ve štábu nebo třeba programu, který nabízíme. My máme 

dva komentátory, ČT má komentátora a experta.  
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Jak si rozdělujete s kolegy role? 

Jsme dva vyrovnaní komentátoři. S tímhle modelem jsem se naučil ţít, ale pořád prosazuju mít tu dvojici 

komentátor a spolukomentátor. Tady na Nově to nejde z mnoha důvodů, jednak je to zaţitý styl, které 

vedení televize chce mít uţ od začátku Galaxie Sport, kde byli dva komentátoři. Je to něco, čím se 

můţeme odlišit od ČT, coţ není hlavní cíl, ale je to argument vedení. A navíc nejsme schopní tahat 

odborníky na noční zápasy. Proto máme verzi dvou komentátorů, mezi nimiţ splývá role ţurnalisty a 

odborníka. Dřív jsem s tím měl osobní problém, abych vystupoval jako ten odborník, kdyţ jsem hokej 

nikdy pořádně nehrál. Jsem milovník sportu, umím o něm mluvit, ale můj hendikep je, ţe jsem ho nikdy 

nehrál, coţ mi v počátcích kariéry vadilo, ale uţ dávno jsem se od toho oprostil, protoţe na výsledek 

komentování to nemá ţádný vliv. Ten druhý pohled je takový, ţe divák by měl mít role komentátorů 

rozdělené, aby věděl, kdo dělá play-by-play a kdo je analyser. Ale asi to není tak důleţité, protoţe náš 

model funguje. A neslyšel jsem, ţe by si na to stěţovali diváci, bavíme se o tom pouze s jinými kolegy, 

divák ten rozdíl nepozná. 

 

Máte nějak stanovené střídání? 

Je to improzivace. Prosazuju, abychom co nejvíc na sebe navazovali, ale aby to nebylo prvoplánové. Z 

počátku Galaxie ještě pamatuju střídání po pěti minutách. Snaţil jsem se to hodně nabourávat s Tomášem 

Borovcem. Ivan Niňaj a Martin Petr měli vyloţeně těch pět minut a to bylo, jako kdyţ zmáčknete stopky. 

Niňaj je stará škola. 

 

Podle analýzy ve vašem komentáři převaţuje analytický komentář nad popisným. Proč? 
Je to dané stylem komentování a je to podle mě špatně. Je to přesně důsledek toho, co mi vadí na tom, 

kdyţ jsou dva komentátoři. Oba mají nějakou přípravu, kterou se podvědomě snaţí prodat v tom zápase, 

aby nepřišla vniveč, kdyţ tomu věnovali čas a energii. Jsme schopni to nějakou sebekritikou kontrolovat, 

ale pořád se to vrací. Jeden z komentátorů řekne nějakou zajímavost do přestávky, kdy krásně zaplní těch 

patnáct dvacet vteřin, kdy se nic neděje. Ale ten druhý komentátor k tomu chce něco dodat a má k tomu 

ještě nějakou glosu. Je to na jednu stranu sice fajn, ţe je tam nějaká diskuze nebo rozvinutí myšlenky, ale 

mně osobně vadí, ţe to zasahuje do hry. Mělo by toho být méně. Kolikrát udělám téčko, ale uţ se hraje, 

tak nad tím mávnu rukou, ţe to pouţiju někdy jindy. Ale je to přesně důsledek toho komentování ve dvou 

komentátorech. Ta jejich diskuze přesahuje do hry, která by se měla popisovat. 

 

Můţe být důvodem i absence studia? 

Máme před zápasem tři minuty, z čehoţ minutu vyplní hymny. Pak jsou tam záběry na rozhodčí, na 

brankáře, které si vyţadují určitý typ popisu, takţe na ty okolnosti a souvislosti, na které je ideální to 

dlouhé předzápasové studio, tak my to musíme vmáčknout do toho zápasu. Určitě to na to vliv má. 

 

Máte nějaký vzor pro svou práci, nějakou konkrétní komentátorskou školu či osobnost? 

Nemůţu srovnávat, v práci slyším anglický hokejový komentář. K ţádnému jinému stylu jsem se 

nedostal. V podstatě nevím, jak funguje třeba německá škola, v rácmi přípravy jsem si o tom něco načetl 

a z YouTube znám jihoamerický komentář. V Čechách je vzorem jednoznačně Robert Záruba díky snaze 

o hodně přesný popis situace, někdy aţ puntičkářský. Ale to se mi na tom právě líbí, ţe člověk situaci 

můţe odmáznout nějakým obecným popisem, který se hodí, ale zároveň můţe jít ještě víc do hloubky a tu 

situaci popsat lépe i za cenu toho, ţe se člověk opraví, zpřesní, někdy se do toho můţe zamotat, ale díky 

zkušenostem by se měl naučit být brzo úsporný a přesný. V tomhle je Robert určitě nejlepší, je zároveň 

tvůrčí. V šuplíku má sešity, kam si píše zajímavá slovní spojení. Druhý vzor je určitě Míra Bosák svoji 

přirozeností, schopností glosy a takového trochu cynismu a odstupu. Pak bych řekl, ţe je velký propad, i 

kdyţ třeba Pavel Čapek, Marek Svačina a další komentátoři z generace 90. let velmi uznávám. Z mladší 

generace - myslím, ţe Ondra Zamazal má velký talent, pak Tomáš Jílek, David Lukšů je výborný 

komentátor na atletiku, na fotbal Jirka Štěpán. Tady na Nově máme talentované kluky, jako je třeba 

Tomáš Borovec. 

 

Dá se nějak komentář sportovního přímého přenosu naučit? 

Naučit se dá, ale samostudiem. Vzhledem k tomu, ţe jsme malá jazyková skupina a je tady málo televizí, 

které vysílají sport, tak neexistují ţádné komentátorské školy. To se nedá naučit jako herectví, to se dá 

naučit díky rozhlasu, který je ale něco jiného svým způsobem. Někdy ten přestup do televize můţe být 

kontraproduktivní, protoţe rozhlasáci mají tendenci překecávat. Druhá věc je sledování a samostudiem a 

třetí věc je předáváním nějakého know-how od ostatních komentátorů. Vzhledem k tomu, ţe je to top 

sportovní televizní ţurnalistiky, tak ti, co jsou nahoře, tak se moţná ne úplně hrnou do toho zaučovat 
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mladé a předávat jim zkušenosti. Moţná se i bojí o práci. Tím přeháním, ale na druhou stranu i ne, 

protoţe tohle je pracně vybudované hledání nějakého vlastního stylu a investice úsilí do toho zlepšování a 

pak to dávat zadarmo? Proč? 

 

Jaká je budoucnost ţánru podle vás? Vy jste měli na olympiádě v Soči v úmyslu vyzkoušet v 

přenosu tři hlasy, ţe? 

To by byl zajímavý experiment, který bychom - myslím - zvládli bez problému. Tři hlasy je maximum. V 

Americe jsou dva komentátoři na postech a obvykle do toho zasahuje ještě bench reportér, který to vidí z 

jiného úhlu, ale nevstupuje do toho tolik. Je tam nějaká komunikace a zajímavě to dělají na NBC, kde 

Pierre McGuiere do toho zasahuje hodně. To si myslím, ţe je maximum, protoţe pak by to bylo 

překecané. Dodává určitý typ informací, co slyší na střídačce, nebo to vidí očima nablízko. Jde o to, kam 

se posune ten televizní záţitek. Jestli nevznikne nějaká interaktivní verze toho sportu, ţe hráči budou mít 

na dresu zabudovaný nějaký čip a divák uvidí stejně jako na Xboxu jmenovku nad hlavou konkrétního 

hráče, můţe si to vypnout a zapnout. Otázka je, jestli by to nebyl přehršel informací. Konkrétně u hokeje, 

jak je rychlý a dynamický, tak by to asi diváci neusledovali. V Anglii jsem sledoval jeden zápas, který byl 

komentovaný konfrontačním stylem. To je cesta. Myslím, ţe je to budoucnost. 

 

Proč je podle vás málo v přímých sportovních přenosech málo ţen-komentátorek? 

Myslím, ţe je to stereotyp, úzus, norma, která je těţká na proraţení. Moţná se neobjevily talenty, ale 

třeba nebyly dostatečně vyzkoušené. Na ČT mě napadá Ţaneta Peřinová, Darina Vymětalíková, Jana 

Niklová. Nevím, jestli by byly schopné komentovat, nikdy jsem je neslyšel, znám je jako reportérky. Je to 

z genderového hlediska strašně zajímavé, ţe komentování je ryze muţskou záleţitostí, i kdyţ se jedná o 

ţenské sporty jako krasobruslení, ţenský hokej, atletika, tak ţeny vystupují v roli spolukomentátorky. 

 

Myslíte, ţe můţe komentátorek přibývat? 

Můţe se najít nějaká odváţná televize, která udělá experiment a ten strašně moc napoví, kdyţ se to zdaří, 

tak budou kladné reakce. Někomu se to bude líbit, někomu ne. 

 

 

Je na to připravená česká společnost? 

Říkám si, ţe náš národ není ten lídr, který to udělá. Řekl bych, ţe to musí vznikout v Anglii, Americe 

nebo v Německu. Pak se ukáţe, jak to přijme tamní společnost a norma se rozšíří dál. 

 

Příloha č. 2: Rozhovor s Hanou Jeţkovou (text) 

 
Jak vzpomínáte na komentování zápasu Česko - Finsko na "dětské olympiádě" v Liberci? 

Vzhledem k tomu, ţe jsem na dětské olympiádě zároveň dělala reportéra u lyţařských disciplin, měla 

jsem hlavně strach, abych neonemocněla a zvládla odkomentovat oba zápasy, protoţe skoky na lyţích 

byly někdy do noci a na Ještědu byla ukrutná zima... Takţe komentování hokeje v hale bylo spíš za 

odměnu. I kdyţ jsem si nedokázala moc představit, jak vydrţím mluvit skoro tři hodiny v kuse... Předtím 

jsem komentovala jsem sestřihy (z univerziády, ze střelby...) a je rozdíl komentovat pět minut a celý 

zápas. Hlavně doufám, ţe to diváci přeţili, protoţe já jsem dodneška neměla odvahu si to poslechnout:-)  

 

Bylo výhodou, ţe ačkoliv jste utkání s Milanem Antošem komentovali jako přímý přenos, zápas se 

vysílal aţ ze záznamu? 

Vţdycky je lepší přímý přenos, protoţe člověk ví, ţe nemá šanci zastavovat záznam a víc se soustředí. 

Taky to podle mě líp to dokáţe proţít. A ve výsledku nad tím stráví méně času:-) Takţe i kdybych si měla 

vybrat, jestli komentovat přímý přenos nebo záznam, vţdycky bych si vybrala přímý přenos. 

 

Jak dlouho jste strávila přípravou? Co jste měli k dispozici za oficiální materiály (statistiky atd.)? 

Robert, tuším, někde říkal, ţe příprava na zápas by měla trvat 16 hodin. Já na to měla asi dvě hodiny... 

Celý předchozí den jsem strávila na přenose z lyţařských disciplin, na ubytovnu jsem se dostala někdy v 

noci a nebyl tam internet. Soupisky jsem dostala asi 4 hodiny před zápasem, takţe jsem musela rychle 

obvolat kluby a následně trenéry všech zúčastněných hráčů, abych o nich vůbec něco zjistila. Naštěstí byli 

všichni hrozně ochotní, takţe se mi podařilo posbírat docela dost informací. Bohudík:-) S Finy byl trošku 

problém, ale naštěstí uţ jsem měla přístup k internetu, takţe pomohly servery hockeydb.com a 

eliteprospects.com. Výrazně mi taky pomohl přes mail jeden z kanadských agentů (se kterým jsem se 

náhodou seznámila na nějakém jiném mládeţnickém turnaji, protoţe se zajímal o Jaškina a Hertla), který 
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měl uţ tehdy některé z hráčů v hledáčku, takţe jsem dopředu věděla, ţe Finové staví na dvojici 

Teräväinen - Tauriainen. A taky to tak bylo.  

 

Co bylo nejtěţší? Byla jste nervózní? 

Naštěstí nejsem nervák, coţ mi dost usnadnilo situaci. Hodně mi pomohl Milan Antoš, kterého jsem si 

jako spolukomentátora vybrala záměrně, protoţe vím, ţe mládeţnický hokej sleduje. A taky je hodně 

upovídaný, takţe jsem věděla, ţe kdyţ bude nejhůř, dokáţe mě podrţet. Nejtěţší bylo poznat jednotlivé 

hráče, protoţe neměli na dresech jmenovky... Nestihla jsem (vzhledem k času, který byl na přípravu) ani 

naučit nazpaměť aspoň útoky, abych dokázala odhadnout, kdo je zrovna na ledě. Taky uţ teď vím, ţe 

čísla hráčů si musím psát obřími písmeny, jinak je v té rychlosti nemůţu v papíru v ţivotě najít. Ale třeba 

Teuvo Teräväinen měl ţluté rukavice, takţe se dal snadno identifikovat. Řekla bych, ţe to byl moţná 

nejčastěji zmiňovaný hráč v celém přenose. A jestli si to nepletu s jiným turnajem, tak Ronald Knot svojí 

výškou mezi obránci dost vyčníval, takţe tam jsem taky byla ráda, kdyţ naskočil na led.  

 

Domlouvali jste se s Milanem Antošem na tom, jak si rozdělíte role, nebo to vyplynulo ze situace? 

Při analýze zápasu jsem zjistil, ţe jste se o popisný (play-by-play) a rámcový (color) komentář 

podělili skoro rovným dílem. Navíc Milan Antoš často mluvil do hry. 

Ani si nemyslím, ţe bychom si to nějak rozdělovali. Vím, ţe to nebyl zářný příklad rozdělení rolí, a ţe se 

Anty občas nechal unést a komentoval hru. Byly chvíle, kdy jsem mu za to byla vděčná, protoţe jsem 

zrovna zoufale hledala slova, takţe díky němu nenastalo trapné ticho (i kdyţ vím, ţe jeden ukrutně dlouhý 

moment v tom zápase byl), v jiných okamţicích jsem na něj zase gestikulovala, aby zmlknul, protoţe mě 

zrovna napadlo něco "hrozně důleţitého" a on ne a ne udělat tečku. A mám pocit, ţe jednou si dokonce 

zakřičel gól, protoţe mě zrovna nepustil ke slovu:-) Kaţdopádně vím, ţe spolukomentátora jsem nemohla 

zvolit lépe.  

 

Jak se vám s Milanem Antošem spolupracovalo? Kdybyste měla moţnost, vybrala byste si ho 

někoho jiného? 

Pokud by šlo o mládeţnický hokej, rozhodně bych si vybrala znovu Milana Antoše.  

 

Bavilo vás komentování hokejového zápasu? Chtěla byste si v budoucnu vyzkoušet třeba extraligu? 

Bavilo by mě spolukomentování. Kdyţ se hrály dvacítky v zámoří, Michal Dusík mi několikrát nabízel, 

ať si to s ním a s Milanem přijdu v noci odkomentovat. Říká, ţe jsem redakční hokejový pedofil, protoţe 

mám nejradši mládeţnický hokej. Takţe bych dokázala přispět nějakými těmi postřehy (a občas jsme to 

přes skype praktikovali - třeba: "Teď ukazovali maminku Ryana Ellise...") Ale myslím, ţe na to, abych 

táhla hlavní linii komentáře nejsem ten správný typ.  

 

Proč je podle vás obecně ve sportovních přenosech málo ţen, "play-by-play" komentátorek? 

Souvisí to třeba s tradicí sportu jako čistě muţské záleţitosti? 

Podle mě se ţenský hlas ke komentování seniorského muţského hokeje prostě nehodí. Slyšet ţenskou, jak 

řve gól, tak tu televizi asi vypnu:-) A i kdyţ vím, ţe v zahraničí komentátorky jsou, úplně se s tím 

neztotoţňuji. Sestřihy, studia, to je něco jiného. Tam je to zajímavý prvek, protoţe znám spoustu ţen, 

které hokej zboţňují stejně jako já. Kvůli té hře samotné. A dokáţou se nadchnout ze zápasu krajského 

přeboru, 6. třídy ţáků, sledge hokeje, aj. stejně jako z NHL, MS... A myslím, ţe ţena dokáţe přinést úplně 

jiný pohled. Všimnout si jiných věcí. Takţe za mně: do studia nebo jako spolukomentátora ano, jako 

hlavního komentátora ne. 

 

Můţe v budoucnu přibývat komentátorek-ţen? Jaký trend bude v tomto ohledu zastávat Česká 

televize? 

Je to moţné. Emancipace je všude. Vím, ţe Robertovi se trend zapojování ţen do hokeje hodně líbí. I 

proto jsem dostala šanci při té dětské olympiádě. Snad najde někoho, kdo bude jeho náročným 

poţdavkům vyhovovat:-) 

 

Jste pro, aby se ve sportovních redakcích zavedly kvóty na počet ţen? Proč? 

Myslím, ţe kvóty nejsou dobrý nápad. Přeci jen je ţen, které by se zajímaly o sport, méně neţ muţů. A s 

tím podle mě logicky souvisí kvalita. Navíc je to hodně náročná, s osobním ţivotem těţko skloubitelná 

práce, a zatímco muţ můţe dělat sportovního moderátora nebo komentátora, redaktora klidně v 

sedmdesáti, nedokáţu si při nejlepší vůli představit takovou sportovní moderátorku - komentátorku - 

redaktorku. Myslím, ţe pokud je ţena dobrá v tom, co dělá, nepotřebuje kvóty na to, aby se prosadila. 

Stejně to není práce, kterou bude dělat do konce ţivota. 
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Liší se obecně práce komentátora na veřejnoprávní a komerční stanici? V čem konkrétně? 

Těţko říct.. Co se ČR týče, tak na sport na komerčních televizích skoro nekoukám. Většinou si radši 

pouštím originální komentář, pokud to je moţné. Slyšela jsem jen jednou někdy během loňska 

komentovaný extraligový zápas na Nově a musela jsem odejít. Ale to jen proto, ţe mi byl nepříjemný hlas 

komntátora. Ne, ţe by mlel nesmysly. Ani uţ nevím, kdo to byl. Ale třeba Petr Suchoň má moc příjemný 

projev a je vidět, ţe rozumí tomu, o čem mluví. To je podle mě nejdůleţitější. Člověk můţe mít znalosti 

jako bůh, ale kdyţ působí jako uspávač hadů, tak ho nic nezachrání.  

 

V čem je podle vás v českém prostředí daná větší oblíbenost sportovních přímých přenosů na 

veřejnoprávní televizi oproti komerčním vysílatelům? 

Nejsem si úplně jistá, jestli jsou sportovní přenosy na veřejnoprávní televizi oblíbenější... Pokud se 

bavíme o hokeji, tak určitě. Ale tam je to dáno silnými osobnostmi, které u konkurence nemají 

konkurenci:-) Třeba u fotbalu bych ani neřekla, ţe má veřejnoprávní televize oblíbenější komentátory. 

Tam uţ jsou komentátoři oblíbení a neoblíbení a myslím, ţe ti na Nově i Primě jim dokáţí zdatně 

sekundovat. Soudím podle ohlasů ze svého okolí. OStatní sporty pak asi není moc moţné srovnávat, 

protoţe kaţdá televize vysílá něco jiného... ČT má asi lepší cyklistiku, Nova zase moto. 

 

 

Příloha č. 3: Rozhovor se Šárkou Drobnou (text) 

 

Vybrala jste si tuto práci i jako určitý projev emancipační snahy?  

Dá se říct, ţe ano, určité emancipační snahy tam byly, ale ne v první řadě. Sportovní ţurnalistiku jsem si 

vybrala primárně kvůli její hravosti a také proto, ţe jsem se nechtěla věnovat „hard“ tématům, jako je 

politika či ekonomika.    

 

Setkala jste se při práci s nějakou formou genderové diskriminace (uvnitř redakce i při styku se 

sportovci)? Pokud ano, jak diskriminace vypadala a jak častá je/byla? 

Uvnitř redakce ani mezi kolegy z konkurenčních médií jsem se nikdy nesetkala s ţádnou formou 

genderové diskriminace. Praţské prostředí sportovních novinářů mi vţdy připadalo poměrně přátelské. 

Při styku se sportovci taková situace občas nastala, i kdyţ z mého pohledu se jednalo spíše o diskriminaci 

pozitivní. Někteří muţští sportovci například projevovali větší ochotu vést rozhovor se mnou neţ s 

muţskými redaktory a také se ke mně chovali příjemněji. 

 

Setkala jste se při práci se sexistickými naráţkami či sexuálním harašením (zase v redakci nebo od 

sportovců)? 

V redakci ani při práci jsem se nikdy nesetkala se sexuálním harašením ani sexistickými naráţkami, 

pokud se mezi ně nepočítají poznámky typu „Dneska vám to sluší, paní redaktorko.“ 

 

Jste si vědomy, ţe pouţíváte odlišné jazykové prostředky neţ muţští kolegové? Existují podle vás 

rozdíly obecně? 

Ano, uvědomuji si, ţe pouţívám jiné výrazové prostředky, neţ muţští kolegové, a také při rozhovorech 

pokládám jiné typy otázek, nemyslím si však, ţe jsou rozdíly nějak markantní.   

 

Proč je podle vás málo novinářek, které se věnují sportu? Navíc v hokeji, který je brán za muţský 

sport, je počet ještě niţší? 
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Domnívám se, ţe sport obecně je pro muţe přitaţlivější neţ pro ţeny, proto není překvapivé, ţe je 

mnohem méně sportovních novinářek neţ novinářů. Ţurnalistickou specializaci si novináři obvykle 

vybírají podle své oblasti zájmů, a tak např. v módních magazínech je převaha ţenských autorek, kdeţto 

ve sportovní ţurnalistice dominují muţi. Co mě překvapuje je fakt, ţe u hokeje je číslo ţenských 

redaktorek poměrně nízké. Ze svého okolí pozoruji, ţe pokud ţeny vůbec sledují sport, hokej bývá často v 

popředí zájmu. 

 

Měly by být zavedené kvóty na počet ţen ve sportovních médiích? 

Nemyslím si, ţe by měly být zaváděny kvóty pro počty muţů a ţen ve sportovním zpravodajství, uţ jen 

proto, ţe novináři si většinou sami vybírají, jakému odvětví by se rádi věnovali, a nařizování „shora“ mi 

připadá kontraproduktivní.   

 

Jak se díváte na ţenské komentování přímých přenosů? 

Ţenské komentování sportovních přenosů se mi líbí, na ţeny-komentátorky by se ale měly klást stejně 

vysoké nároky jako na muţe-komentátory. Ţeny by neměly být upřednostňovány jen proto, aby přinesly 

do sportovních přenosů nějaké „zpestření“. 

 

 

Příloha č. 4: Rozhovor s redaktorkou zpravodajského severu (text) 

 

Vybrala jste si tuto práci i jako určitý projev emancipační snahy?  

Ne, sportovní ţurnalistiku jsem si vybrala čistě proto, ţe mě sport od dětství bavil aktivně a pasivně a 

zároveň jsem ráda psala. Uţ na gymnáziu jsem si uvědomila, ţe je to pro mě obor číslo jedna, ţádná 

ţenská emancipace v tom roli nehrála. 

 

Setkala jste se při práci s nějakou formou genderové diskriminace (uvnitř redakce i při styku se 

sportovci)?  

Sportovci se v tomto ohledu chovali vţdy profesionálně, nikdy se mi nestalo, ţe by při rozhovoru nějak 

naráţeli na to, ţe jsem ţena. Ani ţádný z kolegů mi nikdy neřekl do očí nic v tom smyslu, ţe jako ţena 

mezi nimi nemám co dělat, i kdyţ jistou averzi jsem párkrát cítila. 

 

Pokud ano, jak diskriminace vypadala a jak častá je/byla? 

Šlo jen o několik výjimek a především o můj pocit, neţ o verbální vyjádření, s tím jsem se nikdy 

nesetkala. 

 

Setkala jste se při práci se sexistickými naráţkami či sexuálním harašením (zase v redakci nebo od 

sportovců)? 

Se sexuálním harašením jsem se nikdy nesetkala, s několika naráţkami od kolegů myšlenými v legraci 

ano, ale nikdy se mě nijak nedotkly, beru to s humorem. Sportovci si maximálně mezi sebou dělají srandu 

z toho, ţe je chce na rozhovor slečna. 
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Jste si vědoma, ţe pouţíváte odlišné jazykové prostředky neţ muţští kolegové? Existují podle vás 

rozdíly obecně? 

Nemyslím si, ţe by se jakkoliv lišil jazyk sportovních novinářek a novinářů. Ani ţádných dalších rozdílů 

si nejsem vědomá. 

 

Proč je podle vás málo novinářek, které se věnují sportu? Navíc v hokeji, který je brán za muţský 

sport, je počet ještě niţší? 

Ţeny novinářky obecně více tíhnou k jiným oblastem ţurnalistiky, zabývají se tím, co je baví. Myslím, ţe 

ţeny, které jsou pro tuto práci opravdu zapálené a zároveň mají talent, se často prosadit dokáţou. 

 

 

Měly by být zavedené kvóty na počet ţen ve sportovních médiích? 

Nemyslím si, ţe je dobrý nápad zavádět obecně kvóty pro ţeny. Stále (moţná naivně) věřím, ţe ţena s 

talentem pro danou práci se dokáţe ve svém oboru prosadit, i kdyţ to má těţší neţ stejně schopný muţ. 

Ve sportovní novinařině je to moţná těţší neţ někde ve firmě, ale uměle vytvářet tlak na to, ţe má být 

někde povinně zaměstnáno určité procento ţen bez ohledu na jejich schopnosti, mi přijde poniţující. 

 

Jak se díváte na ţenské komentování přímých přenosů? 

Opět záleţí na telentu dotyčného či dotyčné. Je ale pravdou, ţe v hokeji se zatím aţ na ojedinělé výjimky 

ţena nikdy role komentátorky nezhostila. Věřím, ţe i vzhledem k dobrým zkušenostem v jiných sportech 

(například Zuzana Kocumová u lyţování) to nebude dlouho trvat a změní se to. 

 

Příloha č. 5: Výsledky internetového dotazníku Sportovní televizní přenosy (grafy) 
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Příloha č. 6: Přepis komentáře hokejového utkání Česko – Slovensko na MS 2000 

v Petrohradu (text) 

 

Česko – Slovensko 5:3 

Hráno 14.5. 2000, vysíláno na kanálu TV Nova 

Komentátoři: Robert Záruba a Miloš Holaň 

 

(asi chybí začátek) 

RZ: To je barevné obsazení finále 64. mistrovství světa, ve kterém se Česko utká se Slovenskem. Bude to 

náš 19. vzájemný zápas. Z těch 18 předchozích vyhrál český tým celkem třináctkrát, třikrát skončilo 

utkání nerozhodně a jen dvakrát vyhráli Slováci, vţdycky to bylo v přípravě na mistroství světa. Hlavním 

rozhodčím Kanaďan Kevin Acheson, na čarách Serge Carpentier, další Kanaďan a Američan John 

Co..Costello. Robert Reichel a Miroslav Šatan se pozdravili před půlkruhem rozhodčích. Tak tedy drţte 

všichni palce, ve hře je obhajoba českého týmu, ve hře je fantastický úspěch, přestoţe uţ samotná účast 

ve finále podle toho, jak se posuzovaly vyhlídky muţstva před turnajem, sám o sobě vynikající. 

Roman Čechmánek bude v brance, v naší sestavě ţádné změny: Sýkora, Kučera, Výborný, Dopita, 

Tomajko zahajovací pětka. V dalších obranách Štěpánek, Benýšek, Buzek, Martínek na místě zraněného 

Kaberleho. Útoky Prospal, Reichel, Vlasák – Varaďa, Patera, Procházka – Havlát, Broš, Čajánek a jako 

třináctý útočník připravený Martin Špaňhel. 

Slováci budou mít v brance Jána Lašáka, v obraně Radoslav Suchý, Štrbák, Višňovský, Chára, Pod.. 

Podhradský, Droppa, Jasečko a Sekeráš moţná nastoupí na pár střídání, ale také nebude zřejmě nasazován 

v pravidelně v první formaci. První útok, chlouba kouče Jána Filce ze zámoří, Šatan, Handzuš, Bartečko. 

Zahajovací sestavy. Bude to dnes souboj brankářů, koneckonců forma gólmanů ovlivnila výsledek našeho 

posledního měření sil. To bylo dvacet kilometrů od dějiště finále, v hale Jubilejnyj, kde český tým porazil 

Slovensko 6:2 a vyuţil slabších chvilek slovenského brankáře Pavola Rybára. Dnes ovšem máme proti 

sobě jiného soupeře, a navíc motivované druţstvo. Český tým při respektu k výsledkům soupeře, přesto 

chce znovu potvrdit svůj kalibr a chce znovu potěšit vás fanoušky u nás doma.  

Miloš Holaň  

I. třetina 

RZ: Dopita a Handzuš na úvodním buly, rozehráno finále 64. mistrovství světa v ledním hokeji, finále 

šampionátu 2000. Kučera, atakuje ho Šatan, Kučera v klidu vybruslil. Štrbák, jenom k Sýkorovi. Kučera, 

Výborný, jenom posunul dopředu. Tam je Štrbák. Šatan. Dopita atakoval Bartečka a odchází střídat. 

Šatan si ještě prodluţuje svůj pobyt na ledě, Štěpánek musí ostraţitě hlídat nejlepšího střelce mistrovství a 

zvládl to napoprvé výborně. Prospal, Reichel spěchá dopředu, Robert Reichel! (zvýšil hlas) Vlasák, 

zůstáváme v útočné třetině. Reichel za brankou, Prospal atakovaný Chárou. Vlasák, netrefil se mezi 

brusle obránce Višňovského a Slováci se pokoušejí o rychlý protiútok. Plavucha tam ale nedostal 

přihrávku a na zemi zůstává leţet. (mezera) Robert Reichel. Zatím se diváme na tribunu, kde je předseda 

Mezinárodního olympijského výboru Juan Antonio Samaranche, je tu mnoho diplomatických hostů. Je tu 

také posílená skupina českých fanoušků, kteří přiletěli zvláštním letadlem a uţ mávají na pozdrav 

českému týmu našimi vlajkami a nápisy. Doufejme, ţe se Reichlovi neozvalo koleno nebo jiná část těla. 

Pozor na Pardavého první šanci! (zvýšil hlas) Ještě Slováci blízko (křičí) Hurtaj! Výborně Čechmánek se 

poloţil do Hurtajovy střely, ale budeme hrát v oslabení. První slovenskou šanci tam měl nejprve Ján 

Pardavý a potom Lubomír Hurtaj. Buzek dostane dvě minuty za krosček.  

Miloš Holaň 

RZ: Ano, sledujeme souboj dvou celků s nejlepšími přesilovkami. 26 procent a 19 setin procenta to je 

úspěšnost společná pro oba týmy, ale Slováci jsou na tom opticky ještě o něco lépe, protoţe dali jedenáct 

gólů z přesilovek a stačilo jim k tomu dvaašedesát minut, naši dali také 11 přesilovkých branek za 

jednasedmdesát minut. Znovu se potvrzuje, jak důleţitá je přesilovka, jak důleţité jsou zvláštní formace 

na tuhle klíčovou pasáţ hry. Takţe Slovensko nasazuje mimo pořadí útok Šatan, Handzuš, Bartečko, je 

tam obranná dvojice Sekeráš, Suchý. Sekeráš tedy přece jen nastupuje do finále, bude hrát asi hlavně 

přesilovky, ale při hře pět na pět ho asi příliš neuvidíme. Handzuš, naši tam mají Reichla, Vlasáka, 

Sýkora... Sýkoru a Kučeru. Kapuš, Vlasák. Kotouč se odrazil od čárového, Šatan, Kapuš, Višňovský, 

výborně a Vlasák. Škoda, ţe ten přešlap byl pro něj moc těţký. Vlasák odchází střídat. Přišla dvojice 

Prospal, Procházka, uţ osvědčená na hru ve čtyřech, do brany skáče znovu první pár Sýkora, Kučera. 

Plavucha, Droppa, netrefil se do střely, Martin Procházka. Sýkora má nejblíţ ke kotouči, přesilovku 

soupeře jsme přečkali bez úhony, hraje se v plném počtu. Pardavý, Dopita, Droppa, Tomajko. 

Podhradský, kotouč pro Štěpánka. Tomajko musí zpátky a odvedl skvěle svou obrannou práci. Bartošův 

pokus, Štěpánek v souboji s Pucherem. Suchý! Štěpánek, Bartečko, u něj je Buzek. Zastavil Bartečka 
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důrazně. Reichel, Chára, Buzek a znovu otáčí do naší třetíny dvojice Bartečko, Šatan. Šatan! Slováci jsou 

aktivnější na začátku utkání, polovina šesté minuty první třetiny 0:0.  

Ján Filc, který provedl přes mistrovstvím generační řez slovenského muţstva, povolal několik nadějných 

mladíků, vyšly mu posily za zámoří. Myslím, ţe Slováci tady mají vůbec nejvýraznější útok sloţený 

z hráčů z NHL. Právě tu první formaci Šatan, Handzuš, Bartečko. Ţádná jiná zámořská posila se tady 

neukázala být tak dominantní jako právě tahle trojice. Tady byl střet Pardavého a Dopity, ještě tam jel 

zezadu Výborný. Tady je Šatanova střela, kterou Čechmánek odrazil rukavící, ve které drţí hůl. Patera na 

buly proti Kapúšovi, Kapúš vyhrál vhazování. Kučera, Procházka, Varaďa, Patera! Tam ho odstavil Vaic, 

ale Slováci se tam skládali před vlastní brankou. Nakonec Vaic, trefil Kučeru. Procházka, Plavucha, 

Patera mu sebral kotouč a dopředu mohou jít Patera s Procházkou. Martin Procházka, Sýkora. Góóól! 

(zařval) První střela na branku, čas 6:04, Michal Sýkora dává gól. Martin Procházka předloţil Sýkorovi a 

ten ze svého místečka na pravé straně obrany překvapil Lašáka, který se klouzal po ledě k opačné tyči. 

Miloš Holaň 

RZ: Uţ jich má pět (vstřelených branek) a je nejproduktivnějším obráncem mistrovství světa. Tak to je 

sprcha pro našeho soupeře a skvělé povzbuzení do našich řad. Miloš Holaň (poprvé mluví do hry, ale jen 

opravdu krátce). Byla to vlastně první váţná akce před slovenskou brankou. Doufejme, ţe se dnes čtvrtý 

útok Havlát, Broš, Čajánek udrţí ve hře. Tady je ještě jednou ta předávka. Tak nakonec k bliţší tyči pod 

ramenem dostal Lašák tu branku. Varaďa s Procházkou tam posunuli hru zleva doprava, tam podporoval 

útok dle svého letošního zvyku Michal Sýkora. Dopita a uţ se mu roztáčejí křídla do stran, Výborný, 

Výborný obchází Višňovského. Kotouč před brankou, je tam Dopita! Dopita odstavený Chárou, to bude 

zajímavá dvojice dnešního utkání – titán Dopita proti zápasníku Chárovi. Dostáváme další dvě minuty, za 

hrubost odejde znovu na trestnou lavici Petr Buzek. Tady je Dopitova práce před brankou, chtěl si 

zklepnout kotouč a dopravit ho do brankoviště. Druhý trest Petra Buzka. Bránit bude dvojice Reichel, 

Vlasák, za nimi pár Sýkora, Kučera. Slováci pochopitelně nasazují pětku, která se tady ukázala být 

nejlepší v přesilovkách: Sekeráš, Suchý v obraně, Šatan, Handzuš a Bartečko. Suchý, Šatan. Bartečko, u 

něj je Reichel. Suchý, Šatan, Sekeráš vrací hru zpátky do naší třetiny, tam je Handzuš, Šatan! Reichel 

zastavil Handzuše a Vlasák můţe vyhodit, povedlo se. Všichni čtyři hráči v bílých dresech spěchají na 

střídačku, zatímco Šatan v postavení mimo hru. Ještě minutu a 16 vteřin se bude hrát pět na čtyři. 

Miroslav Šatan, střelec Buffala Sabers, se posouval před naší branku, ale Čechmánek dobře kryl ten 

prostor. Tam nebylo místo.  

Miloš Holaň 

RZ: Tři na dva, šance Slovenska! Tam Vaic pálil z levé strany. Martin Procházka můţe jít dopředu (křičí), 

Plavucha ho hákuje. Procházka jede sám na Lašáka! (křičí) Pokračuje se ve hře, přestoţe Procházka byl 

zahákován na začátku svého sóla. Vaic. Skvělé oslabení dvojice Prospal, Procházka. Slováci jsou trochu 

nejistí při rozehrávce. Dopitova rána! Lašák se musel natáhnout, Dopita dojíţdí kotouč odraţený, ale 

Slováci tam měli blíţ ke své brance. Pardavý míchá kotouč, Dopita. Sýkora stráţil své stanoviště před 

Čechmánkem, Hurtaj se nemohl dostat do hry. Podhradský. Buzek je na ledě a hned se zapojil do hry. 

Předává volnému Vlasákovi, Tomáš Vlasák. Góóól! Gól! Gól! Gól! Tomáš Vlasák! (řve) Vlasák maluje 

góly proti Slovensku jako krásné obrazy. Tak to, co předvedl s Rybárem, si teď proţil Ján Lašák, který 

krouţí ve své obranné třetině. Buzek se skvěle zapojil do hry. 

Miloš Holaň 

RZ: Podobná akce jako při pátém gólu v předchozím utkání, v předchozím souboji – nejprve obránce a 

potom brankář. Tam se vrhl obránce Podhradský. Čas 9:34 je připsán ke gólu Tomáše Vlasáka, Buzek si 

připisuje přihrávku. Benýšek zblokoval střelu Bartoše, ale Peter Bartoš je znovu před Čechmánkem. 

Varaďa, Hreus, Buzek, Martínek, Buzek. Nebude to zakázané uvolnění po vyhození Martínka. Buzek, 

Čajánek, postavení mimo hru. Petr Čajánek se tady skvěle drţí, pořád připomínáme ten jeho nešťastný 

rekord v počtu trestných minut, který je stále veden u Čajánka na juniorském mistrovství světa. Ale tady 

na mistrovství světa seniorů, vůbec prvním, na kterém Čajánek hraje, nula na kontě zlínského centra, 

který tady navíc působí na levém křídle. Vynikající výsledek jeho práce. Dopitova formace se 

s Výborným a Tomajkem. Dopita, Výborný vystihl směr slovenské rozehrávky. Dopita! Lašák raději 

skryje kotouč pod sebe. Odchytal tři celé zápasy v reprezentaci a k tomu další dvě třetiny v dalších dvou 

zápasech. Na tohle utkání, hlavně jeho začátek, asi nebude dloouho vzpomínat, protoţe ze dvou střel 

dostal prakticky dva góly. Michal Sýkora dal jeden z nich. Michal Sýkora, kdyby se snad ještě hrálo 

v červenci, tak by vyhrál i Stanleyův pohár a mistrovství vesmíra, protoţe jeho forma stoupá neuvěřitelně 

strmým tempem nahoru. Začal celkem v průměru a dostal se mezi nejlepší obránce extraligy. Zářil 

v českém play-off  a tady na mistrovství světa patří mezi tři nejlepší beky celého šampionátu. Plavucha, 

Vaic se mu nabízí, ale musel zpátky. Není to postavení mimo hru, Vaic se stačil zkrotit na modré. Kapuš, 

Čechmánek je jistý. Kučera se Sýkorou nikoho nepustí. V polovině 12. minuty, po dobrém úvodu 

podpořeném několika jistými Čechmánkovými zásahy a dvěma gólovými trefami, vedeme 2:0. Zaplněné 

hlediště Ledového pálace sleduje česko-slovenské finále. 
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Vlasák, ještě jednou Tomáš Vlasák, kterému tam při nájezdu Miroslav Hlinka zlomil hokejku. Reichel, 

Benýšek. Sekeráš je teď na ledě společně se Suchým, vypadá to, ţe Štrbák bude střídat jenom občas. 

Chyba Slováků! Reichel! (zvýšil hlas) Slováci na rozdíl od semifinále i čtvrtfinále dnes pováţlivě váhají 

při rozehrávce, teď jsou v ofsajdu, nemohou hrát, nemohou napadat. Buzek má klid na to, aby si počkal 

aţ se mu ve střední třetině seřadí Paterova formace. Martínek, Patera, zadovka na Varaďu. Patera, 

Procházka! Gól! Gól! Góóól! 3:0! (křičí) Martin Procházka, čas 12:25. Skvělá výměna mezi Paterou a 

Varaďou. Podívejte se. Varaďa, Chára jenom zblokoval, Patera tušil svého kamaráda na levém křídle. Ten 

jel naprosto přesně podle téhle předtuchy na správném místě. (chybka) Tři hezké góly, jeden hezčí neţ 

druhý. V polovině 13. minuty máme tříbrankový náskok ve finále. Kučera, Sýkora, Broš, nalevo spurtuje 

Čajánek. Droppa a Štrbák zastavili Michala Broše. Šatan, Handzuš, Čechmánek, Kučera. Bude se znovu 

vylučovat a dostaneme třetí trest. První dvě minuty pro Petra Čajánka na tomto turnaji. Tak ta jeho nula 

bude teď přecejenom vymazána z tabulky trestů. 

Miloš Holaň 

Petr Čajánek na trestné lavici, třetí přesilovka našeho soupeře ve 14. minutě. Zdeno Chára, Višňovský 

vypálil. Znovu se v rohu potkávají Dopita s Chárou. Benýšek na jistotu přes všechny čáry. Štěpánek, 

Martínek, obtěţuje Kapuše. Síly se srovnají, Višňovský krosčekoval Dopitu, bude se pokračovat ve 

čtyřech. Kanaďan Kevin Acheson zatím trestá vše, co vidí. 

Miloš Holaň 

Droppa, máme na ledě čtveřici Reichel, Vlasák, Martínek, Buzek. Miroslav Hlinka, dostal se aţ před 

Buzka a Buzek dostane uţ třetí trest v první třetině, tentokrát za pozdraţení. A to uţ je váţné, protoţe 

budeme hrát ve třech proti čtyřem. Miroslav Hlinka svou průbojností vystrašil naše beky, Buzek nastavil 

hokejku do cesty a uţ potřetí sedí na trestné lavici. 

Miloš Holaň 

(k Buzkovi) Je to jeho první velké finále. Dopita se Sýkorou a Kučerou, to je naše trojice. Slováci tam 

mají Handzuše, Šatana, Sekeráše a Bartečka, tedy jednoho obránce a tři útočníky. Šatan, Sekeráš, 

Bartečko, kotouč nebyl ve středním pásmu a trenér Augusta musí krotit vášně na naší střídačce. 

Čechmánek měl připravenou hokejku proti takovéhle přihrávce a Sýkora můţe osvobodit naší trojici, ta 

rychle střídá a přichází Procházka, Martínek a Štěpánek. Martin Procházka vystihl směr útoku. Kapuš, 

Sekeráš, Kapuš, Šatan, Sekeráš, Šatan. Čajánek je na ledě, uţ jsme ve čtyřech, síly jsou srovnány. 

Čajánek. Bartoš, Plavucha, Bartoš před brankou. Slováci jsou kompletní a začne jejich blesková 

přesilovka, za pár vteřin se ovšem Petr Buzek vrátí na led. Dostane asi vynadáno od trenéra Augusty, ale 

bude zpátky ve hře. Pardavý. A Buzek můţe jít dopředu společně s Reichelem, ještě tam je Vlasák, ale 

zasáhl tam Hurtaj. Našich teď bylo hodně na ledě u střídačky. Slováci reklamovali příliš mnoho hráčů na 

hrací ploše. Štěpánek. Pucher, Bartoš zakončil střídání. Peter Bartoš, jediný pravák v útoku Slovenska. 

Zatímco v našem týmu dva z těch tří gólů dali praváci, Martinu Procházkovi se tam zrovna hodilo, ţe drţí 

hokejku na pravé straně a také Tomáš Vlasák asi nebyl příjemným soupeřem nejen pro ty rychlé ruce, ale 

také proto, ţe drţel hokejku v jiné ruce, neţ je Lašák většinou zvyklý.  

Miloš Holaň 

David Výborný, Jiří Dopita, Kučera, Výborný, Sýkora, Dopita, Tomajko. Tomajko podraţený Sekerášem, 

budeme hrát přesilovku. Kanaďan Acheson nasadil přísný kurz, ale nic jiného se nedalo čekat od 

rozhodčího, který tady získal kredit jasné jedničky mezi hlavními. Tady je Lubomír Sekeráš. Přesilovku 

rozehraje Dopitova formace s Kučerou a Sýkorou na křídlech (chyba). Višňovský, podařilo se mu 

vyhodit. Slováci tam mají Višňovského, Cháru, vpředu je znovu Peter Bartoš, ten je dost často nasazován 

do hry, a spolu s ním je tam Kapuš. Výborný, Výborný sám nahodil, odstavil Kapuše, ale Dopita to měl 

ke kotouči daleko. Kučera, Chára srazil Tomajka. Sýkora. Měníme sestavu, přichází Buzek s Martínkem, 

je tam Reichel, Prospal a Vlasák, tedy druhá formace posílená vzadu o Buzka. Prospal, Vlasák, Martínek. 

Ne zpět, to byl Buzek, který pálil. Vlasák, Prospal. No a Ján Lašák se dostává do hry, brankář původem 

ze Zvolena, který tuhle sezonu strávil na farmě v týmu Hampton Roads Admirals. Lašák odchytal, jak uţ 

jsem několikrát vzpomínal, broznové mistrovství světa pro Slováky mezi juniory v kategorii do dvaceti 

let, kde si připsal několik cenných výsledků včetně vítězství nad českým týmem 3:2. Ale to bylo 

v juniorech. 

Sýkora uhájil modrou čáru, Patera, Sýkora, Varaďa, Patera mu přenechal místo u pravého mantinelu. 

Kučera! Paterovy přihrávky začínají platit. Sýkora, Kučera. Čechmánek odklepal poslední vteřiny naší 

přesilovky, Sekeráš je na ledě, Slovensko je kompletní a zároveň byla zahájena poslední minuta první 

třetiny. Chára. Dopita, znovu Dopita. Benýšek, český tým se snaţí dohrát první třetinu. Dopita důrazně 

atakoval Kapuše, Výborný vyhazuje, nebude to zakázané uvolnění. A tím to v první třetině končí. (Konec 

1. třetiny) 

Česko vede nad Slovenskem po první třetině finále 3:0. (střih, reportáţ ze Staromáku, Jan Tuna) 

II. třetina 

(asi zase chybí začátek) 
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Slováci se usazují na střídačce z pohledu hlavní kamery vlevo od červené čáry. Mají tedy na tuhle část 

posezení trochu delší cestu, protoţe obě kabiny spolu téměř sousedí. Český tým stále ještě setrvává 

v útrobách stadionu a teprve teď David Výborný vede naší řadu, která přichází spokojeně, ale doufejme, 

ţe ne s uspokojením po první třetině. Půl druhé minuty do začátku druhé části. Masér Pavel Vlašic 

povzbuzuje hráče, kteří jdou přímo na led, to jest zahajovací sestavu: Výborný, Dopita, Tomajko, Kučera, 

Sýkora a na konci řady brankáře Romana Čechmánka. Češi začali skvěle soustředěně, vyuţili znalosti 

atmosféry tohoto utkání. Zatímco z některých slovenských pohybů a akcí se dala vytušit nervozita, aţ 

určitá přemotivovanost (přeřek). Slováci v některých pasáţích působili příliš aktivně, viz druhý gól 

Tomáše Vlasáka, kde obránce Podhradský místo, aby udělal nějaké rozumné řešení, tak se vrhnul pod 

nohy našemu útočníkovi. No a Tomáš Vlasák si vychutnal takovou chybu soupeře. Roman Čechmánek 

zasahoval v první třetině celkem desekrát. Slovensko na střely bylo aktivnější – 10:7. Jenomţe z těch 

sedmi střel, stačily tři projít za záda slovenského brankáře Jána Lašáka a v tom je tedy znovu rozdíl mezi 

gólmany. Ale ne snad dnes mezi gólmany, ale spíš mezi obranami, protoţe víc ty branky padají na vrub 

obran neţ brankářů. 

Miloš Holaň (mluví kousek i do hry) 

RZ: To je sebe zničující. Dopita zahájil první..ehm...druhou třetinu napadáním. Sekeráš se přesunul 

definitivně do prnví pětky, tak to vypadá, ţe bude s tím otřesem mozku riskovat. Sekeráše nechtěli lékaři 

pustit do finále, ale slovenský obránce, klíčový pro přesilovku první pětky, nechtěl chybět v historickém 

zápasu Slováků. Šatan, Šatan se rozjíţdí po pravé straně, ale nechal kotouč za sebou. Znovu Miroslav 

Šatan, Bartečko. Výborný, Chára, Višňovský, Kapuš, Bartoš, Vlasák, Višňovský. Bartoš se posouvá před 

Sýkoru, ale je tam také Vlasák a Prospal. Nakonec vysoký kotouč do slovenské třetiny, tam je Višňovský. 

Reichel nemohl hrát, přichází naše třetí formace. Miroslav Hlinka, Čechmánek. A Hlinka se tam nepěkně 

potkal s mantinelem za Čechmánkovou brankou. To je Miroslav Hlinka, tak ho známe z působení 

v praţské Spartě, nebo ještě v Dukle Trenčín, v této sezoně v Jokeritu Helsinki a příští rok v Karlových 

Varech. 

Miloš Holaň 

(...) Ten tam chyběl Slovákům, trochu překvapující, kdyţ Slováci ujišťovali, jak takticky pojmou finále a 

především potom, co skvěle zvládli právě po ztrátě kotouče v téhle činnosti předchozí dva zápasy – 

čtvrtfinále se Spojenými státy a především semifinále s Finskem. Varaďa, ještě Václav Varaďa. Nakonec 

tam vystřelil Broš a Martin Procházka atakoval před slovenskou brankou. Na led půjde kompletní první 

formace, takţe Havlát se teď vůbec nedostal do hry, protoţe tam teď dosluhoval ještě Varaďa 

s Procházkou. Ivan Hlinka je přítomen na dnešním utkání, tady ho vidíme s Františkem Černíkem, přiletěl 

speciálem se skupinou českých fanoušků a také s některými státnimi činiteli a sleduje, jak se daří 

obhajoba zlatých medailí. A daří se dobře. Výborného příleţitost. Ivan Hlinka sedí asi tak padesát metrů 

od střídačky, rozhodně nebude zasahovat do koučinku. Byli jsme dotazování zahraničními novináři, jestli 

nepřevezme muţstvo na finále, ale něco takového vůbec nepřipadá do úvahy. Josef Augusta své dílo 

zatím zvládá sám a hráči odvádějí brilantní výkon pod jeho taktovkou. Samozřejmě je u toho také 

Vladimír Martinec, Augustův asistent, jako dvojice mají trochu prolínací úlohy. Suchý, Čechmánek moc 

neviděl z té rány, ale jeho rozklek stačil na přízemní Suchého ránu. Raději na zakázané uvolnění. Vlevo 

Boris Michajlov, rekordman v počtu gólů, bodů na mistrovství světa, hlediště Ledového paláce je 

zaplněno, takţe dvanáct tisíc diváků, něco přes dvanáct tisíc na tmavě zelených sedátkách. Roman 

Čechmánek tady po prvním tréninku poznamenal, ţe to není moc příjemný pohled pro brankáře dívat se 

do té tmavozelené barvy, navíc Rusové jsou zvyklí nosit spíš tmavší svrchníky, takţe letící kotouče – 

letící nad tím základním hrazením – se občas ztrácejí, ale zatím nemáme ţádný příklad z tého haly, ţe by 

to mělo vliv na nějaký gól. Višňovský, Čechmánek přímo k Benýškovi, Reichel posílá na zteč Prospala, 

ten se snaţí obskočit Cháru, ale to není tak jednoduché, 205 centimetrů vysoký bek se můţe natáhnout 

mohutnýma rukama a pak se taková překáţka obtáčí velice těţko. Bartoš, Vlasák, Benýšek podpoří útok. 

Varaďa, Patera, Procházka přišli do hry. Hlinka, Varaďa, v klidu zpátky na Martínka, Hlinka. Postavení 

mimo hru. Viděli jsme chviličku Jána Pardavého, kterému se v noci narodila dcerka. Takţe trochu 

zvláštní mixáţ pocitů, tady je šťastný otec. Teď trochu zarputilý výraz ve tváři Jána Pardavého, ale 

gratulujeme aspoň k té dceři. V našem týmu je v očekávání Václav Propsal, ţena Monika by přibliţně za 

měsíc měla přivést na svět prvního Prospala juniora, nebo Prospalovou?  

Miloš Holaň RZ: (smích) 

RZ: Ladislav Benýšek, uţ se prý rýsuje jeho přestup do NHL, hovoří se tady o jeho kontaktech s týmem 

Anaheim Mighty Ducks, takţe by z Benýška byl Mocný Kačer z Anaheimu. Miloš Holaň. Sýkora, 

s Kučerou se perfektně doplňují. Výborný tam přemýšlel, jestli Sekerášovi nepřeskočí kotouč hokejku. 

Dopita, Sýkora, Michal Sýkora prověřil Lašáka po delší době, Šatan a uţ si ho přebírá Kučera. Šatan se 

také nijak nehrne před naší branku. Kombinuje, nebo se spíš snaţil kombinovat s Handzušem, ještě je tam 

Bartečko. Handzuš, Dopita pomohl, Suchý. Dopita zasahuje kotouč, bude se vylučovat. Ale Kučera je 

v tom tentokrát opravdu nevinně – nebezpečná hra vysokou holí. Samozřejmě hráč je zodpovědný za hru 
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hokejkou, ale tentokrát v tom rozhodně nebyl úmysl. Podívejte se: Kučera se tam otáčel, hokejku měl 

skutečně příliš vysoko, zasáhl Michala Handzuše a je tu slovenská přesilovka, v pořadí uţ pátá. Protoţe 

Šatan, Handzuš a Bartečko byli teď na ledě, posílá náš soupeř do boje Kapušovu formaci s Plavuchou na 

pravém křídle, český tým má na buly Roberta Reichela. Reichel se skvěle soustředí na rozhodující 

vhazování. Kotouč v hledišti, velice často odpadává z rohů, které jsou tady trochu mělčí neţ obvykle. 

Takţe takovéhoto vyhození po plexiskle dost často nasměruje kotouč ven z hrací plochy. Končí 6. minuta 

druhé třetiny, Česko – Slovensko 3:0. Kotouč v ochranné síni..síti...po ráně Višňovského. Lubomír 

Višňovský tady hraje o své angaţmá, zatím ve Slovanu Bratislava, ale jeho aktuální výkony ho zřejmě 

posunou někam do Evropy. Chára uţ je ve středním pásmu, Višňovský. Kapuš, Vlasák. Naši reklamují, ţe 

Rybár sebral ten kotouč ze hřiště, ale slovenský gólman se jenom usmívá. Neoficiálně si připisuje jeden 

zásah v dnešním finále. Ovšem v brance je dnes Ján Lašák, všimněte si jeho masky, ta má prý kouzelnou 

moc, je to vyhrávací maska. Lašák s ní odchytal to bronzové mistrovství světa juniorů ve Winnipegu, 

potom kdyţ se nedařilo na farmě v Hampton Roads, vzal si tuhle masku a zase začal jeho tým vyhrávat. 

No a potom si jí nasadil tady, na začátku play-off. Dnes ovšem kouzlo odčarovali Sýkora, Vlasák a 

Martin Procházka. Sekeráš, na ledě uţ jsou spoluhráči Miroslava Šatana, Sekeráš. Znovu Lubomír 

Sekeráš, to je jeho místo a výborně Čechmánek. Nevyjel moc daleko proti Sekerášovi. Lubomír Sekeráš, 

včera trénoval, také předevčírem byl na ledě. Samozřejmě ţe to s pohybem moc nepřeháněl a podle 

některých informací musel podepsat revers, aby byl vpuštěn na hrací plochu dnes. Lékaři mu nechtěli 

dovolit účast ve finále, ale nemáme to potvrzeno. Nedostali jsme se před zápasem blízko ke slovenskému 

týmu, abychom se mohli přímo zeptat zkušeného slovenského beka, jak to vlastně bylo dnes před 

utkáním, protoţe se rozhodovalo do posledních chvil.  

Miloš Holaň. 

RZ: No, tam to líčení těch podmínek bylo ještě hrůzostrašnější. Sekeráš je rád, ţe to má za sebou. Teď 

pokazil rozehrávku v útočné třetině, Výborný získal několik cenných vteřin. Suchý, velice nepřesně, 

pouze k Dopitovi. Ten celkem v klidu odpaluje kotouč do slovenského území. Sekerášův dlouhý pas na 

Puchera. Pozor na Suchého! Výborně Čechmánek. A nakonec dávají Slováci gól, Martin Štrbák od modré 

čáry. Hokejista, který nahradil ve čtvrtfinále Sekeráše, Martin Štrbák, který strávil sezonu v Litvínově, 

který tady zaskočil výborně a byl dopsán na soupisku teprve na play-off, stahuje náskok v čase 27:43 

přesnou ranou od modré čáry.  

Miloš Holaň 

RZ: Zakázané uvolění, čas 27:54. Podle odvezvy na slovenský gól je jasné, ţe náš soupeř má větší 

podporu z hlediště. Zejména finští fanoušci by si přáli vítězství týmu, který porazil Finy v semifinále. (?) 

Miroslav Hlinka, raritní postava z česko-slovenských soubojů. V předminulé sezoně hrál za český národní 

tým, dokonce proti Slovensku, letos je ve finále a podruhé hraje za Slováky proti Česku. Štrbák je znovu 

na modré čáře, Radek Martínek, Patera, Hlinka, Pucher, u něj je Patera, pokračuje se ve hře. Pardavý, 

Patera, Martin Procházka, ten čerstvý vítr ve slovenské obraně způsobil Václav Varaďa. Martínek se 

nenechal obejít, Buzek. Varaďa, chtěl najít Dopitu, ale musí zase rychle zpátky pomoci obraně, jenomţe 

tam byl připravený Sýkora. Před brankou dával pozor Tomajko a vzhazovat se po dlouhé době bude před 

Jánem Lašákem. Radek Martínek skvěle zaskakuje za Františka Kaberleho, který nemůţe dnes hrát. 

V hledišti jsme viděli někde, dokonce v reprezentačním dresu snad, ministra zahraničí České republiky 

Jana Kavana, je tu i předseda parlementu Václav Klaus. Také Slovensku tu má své vrcholné představitele. 

Je to velká událost pro bývalé státy federace. Reichel, před brankou byl chvíli volný Prospal. Vlasák, 

Prospal. Reichel, Prospal putuje před branku, ale Chára si ho všímá. Vlasák! Chára. Paterova formace 

přichází na led, Štěpánek posílá dopředu Varaďu, Lašák jenom k Procházkovi. Tak hlavní rozhodčí 

přerušil hru a ukázal: Lašákovi dvě minuty za sekání a Varaďovi dvě minuty za nesportovní chování. 

Pokud se nepletu, tak předchozí střídání vynechala naše čtvrtá formace. Tady je šance Vlasáka. No, tam 

chyběly milimetry, skoro jako tyčka, kotouč se odrazil od hrany betonu slovenského gólmana. Ale zpátky 

k střídání našich formací, tam před malou chvílí měl být ve hře Brošův útok s Havlátem a Čajánkem, ale 

hned po Paterovi se postavil na střídacče Dopita a vypadá to, ţe naši trenéři zase stáhli hru pouze na tři 

pětky.  

Miloš Holaň 

RZ: Peter Bartoš odsedí dvě minuty za brankáře Lašáka. Hraje se ve čtyřech na obou stranách, Šatan a 

Handzuš jsou v té čtveřici vpředu ve slovenské línii, mají protihráče v Dopitovi a Výborném, to je naše 

nejproduktivnější dvojka. Handzuš ze vzduchu sklepl kotouč, proti němu Sýkora. Sekeráš se tam 

natahuje. Šatan, výborně Kučera, Výborný, Suchý. Budeme hrát v oslabení, Kevin Acheson tam trestá 

jeden ze zákroků naších hráčů a dostaneme dvě plus dvě minuty. Ten krosček na Šatana od Michala 

Sýkory bude také zohledněn v trestu, Michal Sýkora velice nerad odchází na trestnou lavici k Václavu 

Varaďovi, ale nepomůţe asi ani pohovor Roberta Reichla u hlavního rozhodčího. Dvě minuty hrubost 

Michal Sýkora a dvě minuty krosček pro stejného hráče. Tak to můţe být kritický okamţik zápasu, 

protoţe Slováci budou hrát minutu a sedm vteřin přesilovku čtyři na tři. A pozor, je tam rozmíška mezi 
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Buzkem a Šatanem? v přerušené hře. Buzka uţ tam odvádí čárový rozhodčí do kouta. 

Miloš Holaň 

RZ: A dvě minuty pro Petra Buzka navíc. Tak to je trochu silná káva. Josef Augusta si nechal všechno 

vysvětlit přímo od hlavního rozhodčího, Kanaďana Kevina Achesona. Tresty se nám budou odkládat, 

takţe teď budeme hrát – kdyţ to dobře půjde – šest minut v oslabení. 

Miloš Holaň 

RZ: Já jsem si nevšiml, nesledoval jsem ten souboj zrovna. 

Miloš Holaň 

RZ: Kanaďan Acheson ještě upozorňuje, ţe trest se bude okládat. Robert Reichel jenom smutně pokýval 

hlavou. Tak – připravili jsme si těţkou zkoušku na začátek druhé půlky zápasu. Dopita se domlouvá se 

svými druhy ve zbrani. Co horšího, chybějí nám dva důleţití obránci, Sýkora a Buzek, takţe to oslabení 

odtáhnou zbylí čtyři beci. Slovenská přesilovka čtyři na tři, Višňovský, před ním je Dopita. V obraně 

momentálně dvojice Martínek, Štěpánek. Šatan na místě falešného obránce, Čechmánek výborně 

(důrazně). Teď bude důleţité, jak Čechmánek zvládne nápor na svou osobu. Miroslav Šatan uţ dal pět 

branek v přesilovkách. Tam se doţadoval Miroslav Hlinka přihrávky před naší klec. Střídáme pomalu, 

pomalu odjíţdějí Štěpánek s Martínkem na naší střídačku. Vystřídala je jediná moţná dvojice – Kučera, 

Benýšek. Zůstává Dopita. Vzahování bude hodně důleţité, Dopita tentokrát vyhrál, ale není to 

jednoduché pro Kučeru vyhodit ve třech. Dopita, málem zachytil přihrávku Višňovského, Višňovský, 

Šatan. Výborně Dopita, skvěle v osobním souboji svedl tu soukromou bitvu vsetínský obr, Jiří Dopita. 

Višňovský, ještě 17 vteřin a uţ bychom přeţili to nejhorší, a tím je oslabení ve třech proti čtyřem. Vypadá 

to dobře. Slováci se tam zase dotkli kotouče ze střídačky a vhazovat se tak bude na hranici naší obranné 

třetiny. Šest vteřin do návratu vyloučených Varadi a také Bartoše, který pyká za trest brankáře Lašáka. 

Roman Čechmánek zatím vţdycky, přestoţe má všechny zlaté medaile z posledních let českého hokeje, 

vţdycky seděl na střídačce: ve Vídni 96 jako náhradník Romana Turka, v Naganu jako záštita za 

Dominikem Haškem a loni jako vystřídavší první gólman za Milanem Hniličkou. Letos chytá své první 

finále. To je jeho motivace pro dnešní večer, to je jeho úkol. Dopita se vrací do hry, teď samozřejmě 

vychladnou útočníci, kteří se nedostanou na led. Tak to úplně nejhorší český tým přečkal, Varaďa je ve 

hře. Přerušená hra a vypadá to na postavení mimo hru, anebo rozhodčí prerušili, protoţe trestoměřiči 

neměli pustit Varaďu do hry. Jsou kolem toho debaty s hlavním rozhodčím Achesonem. Ten ale bude 

mluvit pouze s kapitány Reichelem a Šatanem. Václav Český, čárový rozhodčí, který naposledy působil 

na velkém světovém turnaji, tady v Petrohradě loučí se s mezinárodní kariérou, popsal Kevina Achesona 

jako rozhodčího od přírody. Co to mu asi říká Ivan Hlinka? Sedí v horní řadě té první části tribuny pod 

prstencem čestných lóţí, má tedy skoro nejlepší místo na stadionu. Tak není úplně jasné teď, jak jsou 

tresty srovnány, ale v kaţdém případě Češi jsou ve čtyřech na ledě. U Michala Sýkory tam svítí ještě 

pětačtyřicet vteřin a další dvě minuty, které se začnou odpočítávat aţ po této době. Čechmánek. 

Čechmánek teď nevěděl, kde má kotouč po střele Bartečka. Je pochopitelné, ţe beci nechtějí pustit 

slovenské útočníky k doráţkám. Finále začíná být trochu emotivnější, neţ byli aktéři finále včera na 

tréninku ochotni připustit. Včera se všichni z dotazovaných hráčů i trenérů bránili tomu hovořit o emocích 

před dnešním utkáním.  

Miloš Holaň 

RZ: Sekeráš. A Čechmánek. Slováci se k němu nemohou propracovat, aby ztíţili pozici českému 

brankáři. No, je pravda, ţe Slováky straší ta vzájemná bilance. Osmnáctkrát se utkali čeští a slovenští 

hokejisté, třináctkrát vyhráli Češi, dvakrát Slováci, ale vţdycky to bylo v přípravných zápasech 

v neúplných sestavách, bez hráčů, kteří ještě byli zataţení do play-off, ať uţ na Slovensku nebo 

v Čechách. Navíc je tu ta úvodní bilanci, kdy Češi vyhráli prvních devět vzájemných utkání. Suchý si 

upravoval rukavice, ale nakonec stihl být u kotouče včas. Teď Radoslav Suchý nahazuje na 

Čechmánkovu branku, Bartečko, Šatan, Sekeráš, Šatan, Suchý. Martin Procházka. Uţ byl kotouč ve 

středním pásmu a mělo by to být úmyslné postavení mimo hru, čároví se ovšem stavějí na nejbliţší bod 

pro vhazování, takţe buly na hranici našeho obranného pásma. Hledištěm teď běţela vlna divácká, 

kamera ji ovšem nestíhá. Váţné výrazy na slovenské střídačce, jeden ze dvou asistentů Jána Filce. Bartoš, 

Slováci tedy vyměnili baterie na přesilovku, naši tam mají Výborného, Dopitu, Kučeru a je tam spolu 

s nimi ještě také Benýšek. Čechmánek. Výborný zachytil to vyhození, David Výborný, ještě tam má 

Reichela. Nestačil mu předloţit přihrávku, Chára, Martínek, Bartoš. Ještě obrovská šance, Kapuš a skvěle 

se tam do té rány vrhnul Martin Štěpánek. Chára mu nedal pokoj a musí teď čelit nájezdu dvou našich 

hráčů, ale situace se uklidňuje. Chára není ţádný zápasník, přestoţe jeho tatínek, no spíš otec, zápasil za 

Československo na olympijských hrách v Montrealu 1986. Chára zdědil mohutnou postavu po svém otci, 

ale dal se na hokej a propadl mu zcela. V NHL si získal pověst fanatika hokejového. 

Miloš Holaň 

RZ: (...) A kdyţ uţ byl na zemi, snaţil se udrţet ten kotouč jednou pro vţdy. Vhazuje se ve středním 

pásmu, osmačtyřicet vteřin ještě zbývá do konce našeho oslabení. Sekeráš, Šatan! Han.. Bartečko v šanci! 
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(zvýšil hlas) Tak teprve aţ opakovaný záběr zřejmě ukáţe znovu trik Romana Čechmánka s nataţenou 

hokejkou. Višňovský, Štěpánek, Šatan. Chodí na led prakticky ob střídání. Česká republika je v plném 

počtu na trestné lavici ještě zůstává jeden z našich hráčů... Miloš Holaň ... Petr Buzek, který dostal zřejmě 

osobní desítku. Ano. Tenhle trest není vyznačen na světelné tabuli. Tady je šance Bartečka a znovu 

Čechmánkův štír. 

Miloš Holaň 

RZ: Není moţné míchat s kotoučem, je tam jedno nebezpečí, a sice mezi betony, tam by rychlá střela, a 

několikrát uţ se to také útočníkům z extraligy povedlo, mohla způsobit Čechmánkovi velké potíţe. 

Slováci jsou výrazně nahoře v počtu střel na branku, český tým nemá ani jednu střelu ve druhé třetině, ale 

to se mi nezdá, protoţe Lasák musel nejméně dvakrát zasahovat. 

Miloš Holaň 

RZ: Radek Martínek na naší střídačce. Josef Augusta prokázal na tomhle turnaji silnou víru ve svůj 

původní výběr, neměnil soupisku, nedoplňoval ţádné další posily od NHL..z NHL. Od prvního dne tu má 

český tým stejný výběr, jenom byl dopsán v průběhu turnaje třetí brankář Vladimír Hudáček, ale to je 

obvyklá procedura. Pucher, nepřenechal Pardavému a pouze nahodil do rohu, Droppa. A Čechmánek, 

s pohledem na českého brankáře vám mohu oznámit, ţe jsme právě dostali výsledky hlasování novinářů 

z celého světa, média vyhodnocovala hvězdnou šestku turnaje. Poslouchejte dobře: nejlepším brankářem 

podle ţurnalistů akreditovaných na 64. šampionátu byl vyhlášen Roman Čechmánek, v obraně pak jsou 

Michal Sýkora a Petteri Nummelin z Finska, ve středu útoku Jiří Dopita, na pravém křídle Miroslav Šatan 

a na levé straně Tomáš Vlasák. Čtyři Češi v all-star týmu tohoto mistrovství světa. Výborný, Tomajko, 

Suchý, Martínek ho tam zadrţel, ale včas ruku zase stáhl. Višňovský, Výborný, Reichel. A znovu kotouč 

v hledišti poté, co se odrazil od rohového plexiskla. Tady je Radek Martínek v souboji s Peterem 

Bartošem, ti dva spolu hrají v jedné pětce v Českých Budějovicích a myslím, ţe by si nevsadili před 

touhle sezonou, ţe si proti sobě zahrají finále mistrovství světa. Chára, tak tak načasoval přihrávku na 

Plavuchu, Slováci vysouvají forčeking, uţ to není pouze jeden hráč s vytaţeným kolegou za svými zády, 

uţ jsou to dva borci forčekující po celé šířce naší třetiny. Bartoš, Plavucha se naštěstí netrefil do 

skákavého puku. Výborný prodluţuju do obranného pásma Slovenska, dvě minuty a osm sekund před 

druhou sirénou. Martínek, Varaďa, Droppa, Čechmánek raději podrţel kotouč. 

Miloš Holaň 

RZ: To je přesně opak toho, co chtěli Slováci hrát, ale stav 3:1 velí trochu riskovat. Otázka je, jak moc a 

také, zda se podaří českému týmu tento risk vyvrátit. Je to tak trochu i šachová partie obou trenérů – 

Josefa Augusty a Jána Filce. Kotouč spadne na slovenskou trestnou lavici. Tady je Ján Filc, získá pro 

slovenský hokej obě nejcennější medaile, které kdy Slováci samostatné vybojovali. K tomu bronzu 

z juniorského šampionátu z přelomu let 98 a 99 přidá Slovensko dnes ještě jednu medaili a znovu je u 

toho Ján Filc, bývalý brankář, který tady v Petrohradu dokonce chytal za juniorskou československou 

reprezentaci. Pucher, Martin Procházka se vrátil zpátky. Budeme hrát znovu v oslabení (zklamaně). Kevin 

Acheson potrestá další náš faul a Michal Sýkora klesá na kolena. Na trestnou lavici půjde Radek 

Martínek, další skvělý odchovanec havlíčkobrodského hokeje. Teď se sešel se svým krajanem z tého 

hokejové líhně, Petrem Buzkem, na trestné lavici. Takţe doufejme, ţe dohrajeme druhou třetinu 

v oslabení. Na začátku třetí části pak bude Slovensko pokračovat v přesilovce. Obvyklá domluva mezi 

Dopitou a Čechmánkem, Dopita si ještě srovná hráče na vhazování. Proti němu nikdo jiný neţ Michal 

Handzuš. Výborný, kotouč má znovu David Výborný a dostává ho alespoň do středního pásma, 

Višňovský. Ohlášena poslední minuta druhé třetiny. Šatan, kotouč obkrouţil naše obranné pásmo. Šatan, 

kotouč je stále ve hře. Bartečko, Výborný, atakovaný Šatanem. Sekeráš, Višňovský, naši teď byli trochu 

rozhození ve čtverci. Výborný si tam hledal Višňovského, který naštěstí teď nedostal přesnou přihrávku 

od Sekeráše. Poslední vteřiny druhé třetiny, Višňovský, Sekeráš má moţnost vystřelit. Výborně, dva hráči 

se tam vrhli proti slovenskému obránci. A uţ to dopadne dobře. (konec 2. třetiny) 

Ve druhé třetině jsme dostali jeden gól, ale to je štěstí při tom počtu minut, které jsme museli strávit 

v oslabení. Česko – Slovensko po dvou třetinách ve finále 3:1. 

III. třetina 

 

Dvě minuty zbývají do začátku třetí třetiny finále bývalé federace. Náš tým uţ přichází na led, na čele 

řady David Výborný, ostatní hráči se usazují, český tým nejenţe stáhl hru na tři pětky, ale ve druhé třetině 

se prakticky stále bránil. Pouze čtyři střely na branku ukazuje statistika z naší strany, zatímco Slováci 

pálili na Čechmánka dvanáctkrát. Ale podstatné je, ţe skóre se pomohl jen mírně při brance Martina 

Štrbáka ve 28. minutě. Druhou třetinu jsme končili v oslabení a právě tak budeme začínat i třetí část 

tohoto finále, které začalo trochu jiskřit ve druhé třetině. Český tým zatím vţdycky na velké akci 

Slovensko porazil, na posledních čtyřech mistrovství světa jsme se uktali a zatím pokaţdé vyhrál český 

tým. Od roku 1997 se vine tato tradice, letošní šampionát není výjimkou, ale kdo by tušil, ţe se Slováky 

ještě jednou potkáme. Kevin Acheson zůstal po druhé třetině u naší střídačky a dohadoval se tam s našimi 
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hráči, trochu mi to připomínalo debaty při olympijském finále v Naganu, kde Bill McCreary také 

vysvětloval českým hráčům svůj způsob, svůj náhled na nedovolené zákroky.  

Začínáme tedy s torzem naší první pětky – Výborný, Dopita, Sýkora, Kučera. Sýkora za brankou, Slováci 

pochopitelně se svojí nesilnější sestavou. Je tam Sekeráš, Šatan, který nachází Suchého, ale ta prudká 

přihrávka mu přeskočila hůl. Bartečko, Handzuš, rychle u něj byl Sýkora. Výborný vyhazuje, Martínek je 

na ledě, jsme v plném počtu. Šatan, Vlasák, Handzuš, Chára, Prospal, odstavený Šatanem, Bartoš, Chára. 

Kučera, Kučera zůstává dlouho na ledě. Vlasák, přihrávka na Prospala neprošla a je tu Plavucha. 

Martínek ho skvěle vybruslil, Reichel, Vlasák můţe jít dopředu. Je tam sám, tak se rozhodl vypálit. 

Plavucha. Droppa, znovu Plavucha, atakovaný Sýkora, Pucher, u něj je Martin Procházka. Nakonec 

nepřesná střela sraţená do rohu. Potřebovali bychom, aby se na led uţ vrátil Petr Buzek, stále točíme pět 

obránců a ty klíčové okamţiky druhé třetiny, to dlouhé oslabení, jsme odehráli vlastně se čyřmi beky. 

Naše zadní línie je přetíţena při počtu vyloučeních na naší straně. Petr Buzek uţ se protřepává, postává na 

trestné lavici. Přerušení ho vrátí do hry. Bartečka atakoval Kučera, Výborný můţe jít dopředu. Benýšek. 

Zakázané uvolnění. Konečně máme ve hře Petra Buzka, který odpykal ten osobní trest. Lubomír Sekeráš, 

odehrál poctivě celou kvalifikaci, celý ten sloţitý proces postupu Slováků z C skupiny mistrovství světa 

aţ do áčka. Slováci hráli poprvé mezi elitou v roce 96 ve Vídni, no a po čtyřech letech je máme za 

soupeře v boji o zlaté medaile. Josef Augusta s Vladimírem Martincem tedy mohou srovnat řady. 

Výborný, Dopita, Tomajko, Sýkora, Kučera. Slováci tam mají taky svou první formaci. Suchý, Sekeráš, 

Šatan, Handzuš, Bartečko. Miroslav Šatan, Tomajko, Suchý, Výborný, Dopita. Je tam volný Tomajko 

(křičí). Góóóóól! (přeskočil hlas) Obrovská radost Jana Tomajka, jeho první gól na mistrovství světa. 

Jane, díky za tu pojistku. Čas 43:35 – po Dopitově další parádní přihrávce zůstal Tomajko nekrytý, 

kotouč se přeskakoval, jako by se rozmýšlel, jestli se má stát tím radostným objektem Jana Tomajka a 

povedlo se. 

Miloš Holaň 

(mluvil do hry) 

RZ: Pozor, dva na jednoho, Kapuš netrefil branku. Dopita si připisuje 11. bod v produktivitě tohoto 

mistrovství světa. Plavucha, Čechmánek na dvakrát. A znovu teč před Čechmánkem, ten uţ toho měl dost 

a zalehl kotouč. Byly to tři takové ne úplně stoprocentní prudké rány. Ale o to horší, kotouč se tam třepal 

na hraně, poskakoval na ledě, ale Čechmánek si pokryl zákrok hokejkou. A tady ještě jednou Tomajkova 

rána, Jan Tomajko tady dal svůj první gól, ale to, ţe formace Výborný, Dopita, Tomajko dostala na celém 

šampionátu jedinou branku, jediný gól v devíti zápasech, to je především, nebo hodně i Tomajkova 

zásluha. Skvěle hraje na levém křídle a tím je náš soubor kompletní, kdyţ hráči takhle vzorně plní své 

úlohy. Dopita střílí, rozehrává, tvoří, zakončuje, uţívá fyzických parametrů. Výborný krášlí hru první 

řady svou technikou a bruslením a Tomajko odvádí černou práci vzadu. Patera. Varaďa (důrazně), mohl 

hrát, kdyby se zorientoval po svém trestném nájezdu do Bartoše. Tomajko. Teď tam Varaďa inkasoval od 

Lašáka úplně zbytečné seknutí, budeme hrát přesilovku. 

Miloš Holaň (opravuje) 

RZ: Jo, ano. 

Miloš Holaň 

RZ: Tak kdo půjde odsedět dnes uţ druhý trest pro slovenského brankáře. Tady je Dopita projíţdějící 

kolem slovenského brankoviště. Tak ne, ne. To vůbec nebyl tak dramatické, ono to vypadalo, ale Dopita 

se vlastně zachytil za hokejku slovenského gólmana a tohle vyloučení bylo hodně přísné. Budeme hrát 

přesilovku, Výborný, Dopita, Tomajko, Sýkora a Kučera. Výborný, Sýkora. Výborný. Sýkora, Výborný, 

Vlasák. Naši rozváţně kombinují ve vlastní třetině, Kučera, zpátky na Vlasáka. V naší třetině brouzdá 

Miroslav Šatan. Kučera, Prospal, stále Václav Prospal. Vlasák, Martínek na modré, znovu Tomáš Vlasák. 

Martínek, uţ byl ve středním pásmu. Tak nakonec je to – to není Lašák samozřejmě, ale je to Michal 

Handzuš, nebo Bartečko. Lubomír Bartečko. Luboš Bartečko na trestné lavici za brankáře Lašáka. Ještě 

osmatřicet vteřin mají Češi na to, aby potrestali ten velmi subtilní přestupek slovenského brankáře. 

Martínek, jako jediný pravák mezi našimi obránci dostává hodně příleţitostí v přesilových hrách. 

Okamţitě zaskočil za Kaberleho, Vlasák. Z téhle přesilovky tedy nebude nic, Bartečko uţ je na slovenské 

střídačce. Slováci v plném počtu. Zakázané uvolnění. Čas 47:33, Česko – Slovensko 4:1. Od gólu Jana 

Tomajka platí stav 4:1 ve finále 64. mistrovství světa. Patera a Hlinka na buly, Martin Procházka trochu 

sviţnější neţ Miroslav Hlinka. Varaďa. Zakázané uvolnění, Varaďa nabral kotouč na bekhend a vyhodil 

ho přes všechny čáry. Připravená sada zlatých medailí a samozřejmě vedle tác stříbrných, tady jsou 

trofeje pro nejlepší hráče šampionátu a to všechno připraveno uţ těsně za plexisklem pro závěrečné 

ceremoniál hokejového svátku. Samozřejmě i hlavní trofej. Čechmánek, doráţel tam na něj Peter Pucher. 

Roman Čechmánek sám o sobě říká, ţe neumí prohrávat, coţ je pocit, bez kterého nelze myslet na 

nejvyšší mety. Je vidět, ţe ho fascinuje atmosféra zápasů, kde jde o všechno. Právě v takovém boji je 

tenhle bouřlivák schopen se soustředit. Prokázal to nejlépe ze všech gólmanů na mistrovství světa. I teď, 

proti tvrdé ráně Miroslava Šatana, Šatan půjde na tomhle šampionátu přes čtyřicet střel. Před tímhle 
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zápasem jich měl dvaatřicet a dneska tu osmičku dohromady dá. Pavol Rybár, brankář, který musel 

uvolnit místo nastupující generaci. Sekeráš! A Čechmánek vylepšuje jeden zákrok za druhým. Uvolněný 

řemínek na lapačce, asi i Ján Filc jako bývalý brankář ocení tento zásah Romana Čechmánka. Pokud jste 

sledovali náš pořad Právě hokej, pak víte, ţe Roman Čechmánek má trochu problémy s levou rukou, 

s levačkou, ve které drţí volnou rukavici, poté, co mu Todd Bertuzzi v závěrečné šarvátce semifinále 

přišlápl bruslí pravačku (?) a naštěstí z toho nebylo váţné zranění, pouze drobnost, pohmoţděnina. Šatan 

nalevo, teď zase přes ruku tam přihrával před branku, teď uţ zase na svém místě na pravém křídle. 

Handzuš tečoval jeho pokus, Kučera a dopředu můţe jít Výborný, má proti sobě Suchého. Výborný proti 

Suchému udrţel hru a počkal si na střídající spoluhráče. Reichel je tam, zastavený Sekerášem. Kanaďan 

Acheson zase bučí své: „Move! Move!“ (můf, můf), tedy „hýbejte se tam odtud, hrajte!“ Je to slyšet aţ 

přes celou diagonálu kluziště. Benýšek vrací hru za slovenskou branku. Kapuš, Chára, Martínek přesně na 

Buzka. Reichel, Prospal, druhá formace uţ byla na ledě dost dlouho a odchází střídat. Varaďa, Patera, 

Procházka. Slováci tam mají Pardavého a ten prověřil svého oddílového kolegu, Romana Čechmánka, 

bekhendovou střelou. Postavení mimo hru. Ján Pardavý, také chlapík, který je odměněn za svůj přístup 

k hokeji tímhle finále. Čechmánek mu nenechal mezírku. Paradavý vlastně vyrůstal v hokejovém 

prostředí, bydlel pár metrů od zimního trenčínského stadionu, takţe odmalička měl před sebou skvělé 

hráče.  

Miloš Holaň 

RZ: Prospěl oběma stranám – jak Vsetínu, tak i Pardavému. Pucher, ve hře pět na pět se českému týmu 

daří vzorně krýt střelecké prostory před Čechmánkem. Bude se vylučovat, za sekání dostane dvě minuty 

slovenský hráč.  

Miloš Holaň upřesnil Štrbáka 

Tady je jediný slovenský střelec, který tak brilantně pomohl Litvínovu v letošním českém play-off. Je tu 

tedy naše přesilovka. Pokud moţno zahajuje Josef Augusta hru v početní převaze Dopitovou formací a 

přesně tak se děje i teď. Sýkora, Dopita, Tomajko, Výborný, Tomajko, znovu David Výborný. Dopita, 

Sýkora, Výborný, Tomajko měl chvíli volna před brankou, Dopita pomůţe. Slováci se neudrţeli 

s kotoučem na hokejce, ale přecejenom dostane Šatan puk do středního pásma. Kotouč otevřenými vrátky 

padl na naši střídačku. Na mnoha českých hráčích je dnes znát, ţe uţ mají zkušenosti s takovýmhle 

druhem zápasu. Osm Čechů uţ někdy v minulosti hrálo nějaké finále světového turnaje a přitom český 

tým neztrácí hlad po úspěchu. Jsou tu hráči, kteří zblíka sledovali finálový boj, ale nezasáhli do něj. Loni 

například obránce Ladislav Benýšek, o Čechmánkovi uţ byla řeč. Josef Augusta má k dispozici také dva 

muţe, kteří nechyběli ani jednou ve zlatém finále. Ve Vidni 96, v Naganu 98 a v Lillehammeru hrála 

dvojice P plus P, Patera a Procházka. Prospal, ještě půl minuty budeme hrát přesilovku, osm minut před 

třetí sirénou. Prospal, Reichel, Prospal atakovaný Višňovským, pokračuje se ve hře. Vlasákovi utekl 

kotouč, Chára vyhazuje. Slovensko je v plném počtu, Višňovský. Znovu Lubomír Višňoský, Štěpánek, 

Varaďa. Slováci se teď srazili ve vrátkách své střídačky, Varaďa. Droppa tam poslal na led Václava 

Varaďu, to je cenný skalp slovenského beka. Čechmánek, nejsou připuštěny ţádné debaty o formě 

Romana Čechmánka. Čas 53:19, Česko – Slovensko 4:1 (reklama) 

Bartečkův průnik a střela z ostrého úhlu, Slovensku uţ nezbývá neţ zkoušet to ze všech moţných pozic. 

Manţelky a přítelkyně českých hokejistů si dnes vylepšily tváře českými vlaječkami, viděli jsme tam i 

tradičního valašského fanouška. Mimochodem i finále se hraje s puky vyrobenými na Valašsku. Sekeráš, 

Handzuš, Bartečko v souboji s Výborným. Naštěstí tam Šatan nemohl vytrhnout hokejku z podpaţdí 

Sýkora. Stěţoval si kvůli tomu u hlavního rozhodčího, ale pokračuje se ve hře. Droppa. Výborný, uţ se 

ani neţene dopředu, naši sbírají vteřiny, šest minut do konce třetí části. Tomajko nahazuje kotouč pro 

Reichla, Reichel atakován Droppou. Forčeking se stáhl do středního pásma. Hrajeme systém jedna čtyři 

s jedním útočníkem vpředu, tím je Reichel, který se teď natahoval po přihrávce Benýška. Kapuš, u něj 

Vlasák, Prospal vyráţí dopředu a můţe hrát. Prospalův bekhend těsně mimo. Bartoš, Martínek. Znovu 

Bartoš a zase se setkává na lědě s Radkem Martínkem. Dobře tam vybojoval osobní souboj Buzek. Ou! 

Teď ten kotouč prošel aţ k Čechmánkovi a Bartoš pálí. Višňovský a zase Čechmánek moc neviděl. Teď 

musí rychle zpátky k tyči, protoţe tam Hlinka mířil (křičí). A je to gól. Miroslav Hlinka sniţuje na 4:2, 

čas 55:22. Čechmánek kontroloval svými betony a ve chvíli, kdy se začal zvedat, Miroslav Hlinka 

z otočky procpal kotouč do sítě. 

Miloš Holaň 

RZ: Vedeme uţ jenom o dvě branky. Miroslav Hlinka, ten reprezentant obou zemí, jakýsi symbol 

rozpadlé federace, který ještě před rokem a půl reprezentoval Českou republiku v utkání proti Slovensku, 

a dnes dává ve finále mistrovství světa gól ve slovenském dresu Romanu Čechmánkovi. Nebude to 

zakázané uvolnění, naši se hlásili o icing. Pucher tam čekal na přihrávku Hlinky. Varaďa můţe jít 

dopředu, Handzuš, Tomajko pomohl obráncům, Patera ztratil hůl, někdo ze střídačky mu nabízel. Ale 

dopředu jde Benýšek! Lašák jeho ránu kryje. Handzuš, jednadvacetiletý slovenský gólman dnes proţívá 

křest ohněm. Čas se pohnul a ukazuje 56:19, tři minuty a 41 vteřin. Michal Broš na naší střídačce. Ještě 
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jednou prolédněme situaci před Lašákem, Benýšek pálil. 

Miloš Holaň 

Ján Filc posílá znovu do hry útok Šatan, Handzuš, Bartečko. Naši tam mají Výborného formaci. Handzuš 

byl trefen Višňovským na útočné modré čáře, skvěle zasáhl Štěpánek. Kotouč ještě nepřešel modrou čáru 

a Čechmánek si poradil s tečovaným pukem. Tam nebezpečně změnil směr kotouče Michal Handzuš. 

Miloš Holaň 

Puk mířil sice mimo, ale nebezpečí spočívalo v tom, ţe Čechmánek uţ tušil po své levé ruce Miroslava 

Šatana, ten tam ovšem byl hlídán Benýškem, a to dost ostře. Slováci vyhráli buly, Droppa, Čechmánek. 

Plavucha na slovenské střídačce, Martin Procházka, Dopita se zvedá a jde do hry. Ne, všichni naši hráči 

se zvedají na střídačce a budou vestoje sledovat počínání svých kamarádů na ledě. Kučera, Reichel, 

Slováci vyčistili naši třetinu. Kučera, Reichel posouvá do útočné třetiny. Zrychlujeme střídání a navíc 

nasazujeme trochu netypickou formaci teď. Zůstal tam Reichel a přišel Výborný a Procházka. Dvě a půl 

minuty do konce. Nebude to zakázané uvolnění. Benýšek atakovaný Bartečkem, Chára, Handzuš, pozor 

na Handzuše! Gól. Gól dává Miroslav Šatan, čas 57:38, Slovensko sniţuje na 4:3. Desátá branka 

Miroslava Šatana na tomto turnaji. 

Miloš Holaň 

RZ: Josef Augusta nemůţe udělat nic jiného neţ vzít si oddechový čas. Handzuš spíš střílel neţ přihrával, 

kotouč se odrazil štastně k Šatanovi a ten dramatizuje závěr finále. Dvě minuty a dvaadvacet vteřin do 

konce třetí třetiny. Vjačeslav Bykov zdraví diváky v Ledovém paláci. Bývalý, stále ještě aktivní, ruský 

hokejista, ovšem ne uţ ve sluţbách ruské reprezentace. Podstatné je ale přítomnost hráčů na ledě. Prospal, 

Reichel, Vlasák, Kučera a Sýkora. Prospal můţe dopředu. Reichel spěchá rychlými tempy zpátky, Slováci 

se posouvají do naší třetiny. Ohlášeny poslední dvě minuty třetí části. Ještě musí Sýkora přidat 

k mantinelu a nakonec se mu podařilo vyhodit. Nebude to zakázané uvolnění. Rychlé střídání, přicházejí 

Procházka, Varaďa, zůstává Reichel, Patera uţ nechodí do hry. Ne, hlásí se tam o střídání. Ale pozor, 

obrovská šance! Čechmánek! Kotouč není v síti, kotouč je v klubku těl před Čechmánkem. Prudký výpad 

tam zakončoval Zdeno Chára, který se jako obr Kostěj (?) vrhl do našeho brankoviště. Čechmánek měl 

kotouč před sebou, Benýšek chtěl ještě pojistit situaci. Minutu a třiatřicet vteřin do konce třetí třetiny. 

Vyvoleným hráčům v bílých dresech ubývají síly rychleji, Slováci jsou teď povzbuzení dvěma brankami 

rychle po sobě, které je vrátily do zápasu, které teď dramatizují situaci. Výborný, Dopita, Tomajko, 

Kučera, Sýkora. Handzuš vyhrál buly, Sekeráš. Kotouč končí v ochranné síti. Uteklo jen pár vteřin, 18:33 

svítí na tabuli nad středem kluziště. Lubomír Sekeráš nakonec zvládl tenhle zápas perfektně bez chyby a 

Ján Filc je určitě rád, ţe ho teď má na ledě. Výborný, Dopita, Tomajko. Droppa, tečovaná střela! (křičí) 

Čechmánek atakovan v brankovišti, musí se vhazovat ve středním pásmu. Slováci to trochu přehánějí, 

protoţe do Čechmánka tam vrazil Luboš Bartečko. Čechmánek kryl tu ránu vyráţečkou a podívejte se: 

úplně zbytečný nájezd do brankáře a Slováky to stojí útočné pásmo. Miroslav Šatan naznačuje, ţe 

Bartečko byl sraţen, ale nic takého jsme neviděli z opakovaného záběru.  

Miloš Holaň 

RZ: Ján Filc si vzal oddechový čas. Hrozen hráčů také u naší střídačky a diváci s vlajkami jsou teď 

napnutí, pokud je právě nesnímá kamera. Tak od naší střídačky se oddělilo pět hráčů a Čechmánek. 

Obranná dvojice Sýkora, Kučera uţ prakticky nestřídá. Je tam Prospal s Reichlem a Vlasákem. Slováci 

ponechávají brankáře Lašáka prozatím v brankovišti. Je tam Chára, Višňovský a pochopitelně útok Šatan, 

Handzuš a Bartečko. Tenhle time out byl tak trochu po tyhle tři, aby se mohli oddechnout, aby je mohl 

Ján Filc vrátit do hry. 

Miloš Holaň (opravil sestavu) 

Čechmánek musí rozehrát, kotouč je před Prospalem (zvýšil hlas), který jede na Lašáka. Ještě tam má 

Reichla, Reichel v šanci! Góól! Gól! Gól! Góóól! Kapitán rozhoduje v čase 58:58. 

Miloš Holaň 

RZ: Druhá branka Roberta Reichela na tomhle turnaji, Alby si je šetřil na ty nějtěţší okamţiky týmu. A 

Prospal skvěle načasoval tu přihrávku. Tak Robert Reichel, který tady tak dlouho čekal na svůj gól při 

nejdelší střelecké přestávce v národním týmu, uklidńuje poslední minutu zápasu. Kučera, jenom lehce na 

Dopitu. Kotouč má Sýkora a u něj nikdo v modré dres, Sýkora tedy spěchá do středního pásma. Slováci 

trochu riskantně rozehrávají před svou brankou. Kotouč byl stisknut v rukavici, vzrušení je zbytečné, 

přerušená hra, jednatřicet vteřin před koncem. Trenéři ještě musejí ukáznit hráče na střídačce, aby to 

radování nebylo předčasné, abychom odehráli závěr aţ do konce. 

Miloš Holaň 

RZ: Jednadvacet hráčů české extraligy vidíme v tomto finále, to je důkaz síly našeho hokeje. Prospal 

znovu postupuje, ale tentokrát uţ jenom na jistotu. Tak co, odpočítáme poslední vteřiny? Čechmánek si 

ještě zahraje, Sýkora. Zlatá éra českého hokeje nekončí. Češi poprvé v historii obhajují titul mistrů světa!  

(konec zápasu) 

Po finálovém vítězství nad Slovenskem 5:3, ve federálním finále se Češi stávají mistry světa. Pavel Patera 
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získává uţ svou čtvrtou zlatou medaili, společně s Martinem Procházkou a Romanem Čechmánkem. 

Václav Prospal, který ještě nikdy nehrál ani minutu v české extralize, přesto byl povolán do národního 

týmu. Zlato v Naganu mu uteklo, tady se dočkal. Obrovská radost hráčů, připomínám, ţe v našem týmu 

bylo 11 mistrů světa a 12 hráčů, kteří nikdy na velkém světovém turnaji nehráli. Gratulace slovenských 

trenérů Jána Filce, Vladimíra Šťastného a Ernesta Bokroše. Josef Augusta při svém debutu na místě 

hlavní kouče dovedl muţstvo aţ ke zlatému cíli. Roman Čechmánek se ukázal být nejsilnějším ze všech 

brankářů vyřazovacích bojů mistrovství světa. Konečně si titul odchytal na ledě a já myslím, ţe o jeho 

kvalitách teď uţ snad nebude nikdo pochybovat. 

Miloš Holaň 

RZ: Jednadvacetiletý Ján Lašák má všechno ještě před sebou. Po bronzu z juniorského šampionátu 

střírbná medaile a největší úspěch slovenského hokeje. Naši maséři, Pavel Vlasic, Petr Bílek, Pavel 

Kříţek, mají co dělat, aby dali dohromady tu poházenou výstroj a samozřejmě jak uţ to bývá po finále, na 

jedné straně divoká radost a na druhé zklamání. Jiří Dopita, loni chyběl ve finále, nehrál ani finále ve 

Vídni, pouze v Naganu, takţe i pro něj představoval tenhle zápas zvláštní motivaci. Český hokej se tedy 

ještě nenasytil svých slavných úspěchů, od roku 1996 vyhráváme potřetí mistrovství světa, k tomu 

přidejme zlatou medaili z olympijského Turnaje století. Třetí brankář Vladimír Hudáček, který se ani 

jednou nesvlékal na zápas, ale byl součástí týmu. Je tam i František Kaberle, který o finále přišel, ale i 

jemu bude patřit zlatá medaile. U Kaberlů budou muset trochu přeuspořádat vitrínku, protoţe František uţ 

má třetí zlatou z mistrovství světa. 

Nejlepším hráčem finále ze slovenského týmu vyhlášen Luboš Bartečko. Nejlepší českým hráčem mistr 

skvělých kousků – Tomáš Vlasák. Loni finále nedohrál, čtvrtý útok tehdy nebyl nasazován uţ v závěru 

prodlouţení s Finskem. A Vlasák letos učinil další pokrok, letos byl platným členem nejen základní 

sestavy, ale i té devítky útočníků a odehrál svůj part svkvěle. V rukou předsedy Mezinárodní hokejové 

federace, Švýcara Reného Fasela, uţ je trofej, na které je hokejista se zvednutýma rukama. Je příznačné, 

ţe tím hokejistou, nebo vzorem pro tohoto hokejistu byl Jozef Golonka, kapitán československého týmu. 

A tohohle zlatého Golonku půjde zvednout , kapitán českého národního týmu Robert Reichel. Robert 

Reichel, kapitán mistrů světa, který napsal zlatou tečku za tímhle šampionátem.  

Co rukou se sápe po té trofeji, ze které se nedá pít, ze které šampaňské nijak nechutná, protoţe se do ní 

prostě nalít nedá. (smích) Ale na které bude uţ podruhé za sebou na dvou řádcích po sobě vyryto jméno 

naší republiky.  

Direktoriát turnaje vyhlašuje tři nejlepší hráče z kaţdého týmu finalistů. Tak kromě toho je tu all star tým, 

hvězdná šestka volená ţurnalisty 64. mistrovství světa. Uţ jsem vás s ní seznámil, ale ještě jednou: 

brankář Roman Čechmánek, obránci Michal Sýkora a Petteri Numelin, útočníci Miroslav Šatan, Jiří 

Dopita a Tomáš Vlasák. Jeden hráč po druhém, Roman Čechmánek, ten se musí zvlášť potěšit s trofejí, ke 

které tak vydatně a výrazně přispěl. Martin Havlát, unikátní příklad úspěchu v této sezoně. Má dvě zlaté 

medaile, byl členem juniorských mistrů světa z přelomu let a teď přispěl k titulu mistrů světa v kategorii 

seniorů. Hráči za chvilku převezmou sadu zlatých medailí. Tak neloučili jsme se lehkým srdcem s naším 

týmem, provázely ho sem na mistrovství světa všelijaké úvahy a pochyby, ale tohle muţstvo prokázalo, 

ţe nezáleţí na počtu odmítnutí, nezáleţí na počtu posil z NHL. Rozhoduje srdce a výkon na ledě. 

Miroslav Šatan vyhlášen nejlepším útočníkem mistrovství světa. Direktoriát turnaje vyhlašuje nejlepšího 

hráče na kaţdém postu. Nejlepším brankářem... Roman Čechmánek,  anebo někdo jiný? Ano! Roman 

Čechmánek navazuje na tradici české brankářské školy, tak se dočkal. Dochytal mistrovství světa jako 

první brankář, v roce 98 mu to překazilo zranění. Při debutu v roce 95 ještě nebyl připraven, ve Vídni 96 

jistil záda Romanu Turkovi. Loni byl střídán Hniličkou. Nejlepším obráncem Fin Petteri Numelin a 

nejlepším útočníkem? Miroslav Šatan. Miroslav Šatan tedy sbírá ceny: pro nejlepšího střelce, pro 

nejlepšího útočníka. Zástupci generálního sponzora mu předávají broušenou vázu, ale Šatanovi asi není 

do smíchu. Ukázal se být tím správným slovenským kapitánem, dal dohromady stříbrné muţstvo tohoto 

mistrovství. No a teď cena, která se vyhlašuje od loňska, cena nová pro nejuţitečnějšího hráče 

šampionátu. Loni ji dostal Teemu Selänne. A letos? (zvýšil hlas) Martin Procházka. Loni unikla tahle 

trofej Martinu Ručinskému, dostal ji Teemu Selänne, letos Martin Procházka. Alexandr Stěblin má v ruce 

pohár nejslušnější tým turnaje. Předseda ruské hokejové federace. A tuto trofej si přece jen ponechají 

Rusové jako nejslušnější tým. Poslyšte odevzu, takhle přijímají Rusové alespoň tuto vázu pro domácí 

muţstvo. No a dárkové balíčky pro tři nejlepší hráče obou týmů, které vydrţely v turnaji nejdéle. Předá je 

mistropředseda Mezinárodní hokejové federace Miroslav Šubrt. Zdeno Chára, jehoţ anglická i ruská 

verze jména Čára myslím přesněji vystihuje vzezření tohoto sympatického slovenského beka. Další cena 

pro Miroslava Šatana a Michal Handzuš, to je trojice oceněných slovenských hokejistů. No a jsou tu 

poslední tři ceny také pro nejlepší české hráče. Tak kdo to bude? Roman Čechmánek, já bych odhadl 

Michal Sýkoru a Jiřího Dopitu, ale odhady se vymstívají. František Kučera, číslo 4, dvakrát za sebou 

vyhlášen nejlepším bekem šampionátu, letos tedy v nejlepší trojici hráčů vítězného týmu. A Jiří Dopita, já 

myslím, ţe Dopita byl největší osobností našeho útoku na tomhle mistrovství světa. Samozřejmě nás 
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zajímá budoucnost našeho prvního centra, tak nejpravděpodobněji to vypadá, ţe Dopita zůstane ve 

Vsetíně. Je tu moţnost vyuţití nabídky jednoho z berlínských klubů – buď Eisbärenu, nebo Capitals, 

kdyby to ve Vsetíně nedopadlo. No a ještě stále jsou otevřená vrátka do NHL, ale stručně řečeno. Řeknu 

vám svůj odhad: jedině snad v případě Pittsburghu. Myslím, ţe jiný klub by u Dopity asi neuspěl. Nejde 

ani tak o peníze, jako spíš o to, aby Dopita měl očekávanou pozici v týmu. Stříbné medaile převezmou 

teď hráči Slovenska, stříbrný tác v rukou Miroslava Šatana. Gratulujeme slovenským hokejistům ke 

stříbrným medailím i k tomu, jak nám zkomplikovali finále, jak statečně se drţeli aţ do závěru a jak 

tentokrát nechtěli s českým týmem prohrát. A Miroslav Šatan uţ také vede řadu hráčů, která jde 

gratulovat mistrům světa. Slováci si při..pisují svůj první velký úspěch v seniorském hokeji, měli velký 

hlad po celkovém úspěchu. Chtěli konečně zlomit tu špatnou bilanci, ale popáté za sebou na velkém 

turnaji, na mistrovství světa s českým týmem prohrávají. A teď je ta poráţka ještě o něco krutější. Miloši, 

tohle je krásný obrázek: gratulace Slováků Čechům. 

Miloš Holaň 

V hledišti ještě zůstala početná skupina fanoušků, která si vyslechne vítěznou hymnu. Miloši, díky za 

komentování na tomhle turnaji. Myslím, ţe máš závěrečné slovo teď, ještě před hymnou. 

Miloš Holaň 

No a teď uţ je tu zlatý tác, pro který si přijede Robert Reichel. Co mu asi říká René Fasél? Moţná na 

shledanou u vás v Praze v roce 2003, v Praze, Plzni, Ostravě, ve městech, kde se bude pořádat mistrovství 

světa. No a teď uţ gratulace. Pavel Patera má poraněnou ruku, nepodával pravačku Miroslavu Šubrtovi, 

proto tedy nedohrál závěr utkání. František Kaberle, ve Vídni, kdyţ dostával zlatou medaili, říkal jeho 

otec František: „Ještě máme skóre 2:1 na tituly mistrů světa.“ Tak teď uţ je to pane Kaberle obráceně, váš 

syn přiveze domů třetí zlatou, i kdyţ nemohl hrát finále, patří mu plným právem. Jiří Dopita, David 

Výborný, jeho nejlepší šampionát. Medailový posel, pět šampionátů, pět medailí, to je David Výborný. 

Václav Prospal, první mistrovství světa. Jan Tomajko, vítězná branka ve finále. Michal Sýkora, 

nejproduktivnější hráč šampionátu, nejproduktivnější obránce šampionátu, tak. Ladislav Benýšek, letos si 

zahrál finále. Martin Španhěl, který se zapojil v průběhu turnaje do týmu, jinak třináctý útočník. Michal 

Broš, Petr Čajánek a Martin Havlát, členové čtvrté řady, která rozehrála finále. Radek Martínek, který 

skvěle nahradil zraněného Kaberleho. Masér a tvůrce dobré nálady Petr Bílek. Tomáš Vlasák, autor dvou 

nejhezčích branek mistrovství. Dušan Salfický, který odchytal jeden zápas na tomto šampionátu. 

František Kučera, který letos přebírá další zlatou po mistrovském titulu ve Spartě. Pavel Kříţek, na 

šampionátech od roku 73. Jindřich Micka, generální manaţer. Josef Augusta, skvělý start na místě hlavní 

kouče. Jeho pravá ruka, asistent a prakticky rovnocenný kouč Vladimír Martinec. Ještě jsou tam doktor 

Josef Ziegelbauer, který neměl moc práce, i to je důvod zlatého úspěchu,  a potom na konci předseda 

Českého svazu ledního hokeje Karel Gut. Na začátku řady byli ještě Petr Buzek, který kousal led, aby 

vyhrál tohle zlato. Byli tam Martin Štěpánek, který se dočkal nominace na pátý pokus na světový 

šampionát. Samozřejmě v první řadě byl Robert Reichel, kapitán českého týmu. Byl tam i Martin 

Procházka, který má tedy všechny české zlaté medaile. Václav Varaďa, který byl trochu zoufalý po 

začátku turnaje. Nelíbilo se mu ve čtvrtém útoku, ale říkal: „Kvůli tomu zlatu tady zůstanu.“ a měl 

pravdu. To všechno dohormady je zlatá česká parta, která připisuje další zlatý řádek do kroniky světového 

hokeje. Je třetí český titul a devátý pro náš hokej. Devět titulů mistrů světa jsme dokázali uhrát v naší 

malé zemi. A gesto, které vymysleli Češi v Naganu, to těsné sepjetí hráčů, objetí kolem ramen od prvního 

do posledního muţe, které jsem před chvilkou vyjmenoval, v tomhle nádherném propojení vyslechne 

českou státní hymnu. Ale ještě předtím jedna cena pro Roberta Reichla, který mává rukama k Fasélovi, 

protoţe se musel vytrhnout z řady, ale je tu jeden umělecký dárek pro Roberta Reichla a pro český tým. A 

teď uţ s obrazem spěchá Reichel zpátky do řady, aby se zapojil jako článek, jako kapitán doprostřed toho 

dlouhého hada. Té vítězné řady českých hokejistů.  

(hymna) 

Předpokládaný přílet mistrů světa je zítra kolem poledne na staré letiště v Praze Ruzyni. Myslím, ţe kdo 

máte ruce a nohy, neměli byste si nechat ujít přílet týmu, který nevyprovázely davy fanoušky, ale o to víc 

by nás mělo být na letišti zítra. Přibliţně hodinu poté, to znamené kolem jedné hodiny, bude připraveno 

setkání hokejistů s fanoušky u Letenského zámečku. Televize Nova bude všechny tyto události vítání 

místrů světa sledovat. Prezident Mezinárodní hokejové federace René Fasél zakončí šampionát, ale Češi 

mu nedají domluvit, protoţe objíţdějí čestné kolo vítězů. Před hloučkem svých manţelek, přítelkyň a 

rodinných příslušníků se zastavili Češi. Někteří tam uţ naznačují, ţe to oslava bude hodně prudká. 

(smích) Tak uvidíme, co se tady v Petrohradu bude dít. Asi se to dozvíme aţ zítra při příletu domů. Ale 

potlesk si zasluhují i naši soupeři, Slovensko odehrálo velké finále, vrátilo se do zápasu. Vţdyť uţ ve 13. 

minutě vedli Češi 3:0, Slovensko dvě minuty a dvacet dvě vteřiny sníţilo na 4:3, ale Robert Reichel 

s Václavem Prospalem společné dílo ukončili. A Slováci sklízejí aplaus hlediště Ledového paláce tady 

v Petrohradě. Naše kamera bude připravená v šatně, kde hokejisté poprvé zkropí tuhle trofej. Tak si 

prohlédněme nejdůleţitější momenty finále: Michal Sýkora, 7. minuta, první střela na Lašákovu branku – 
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1:0. Petr Buzek nachází Tomáše Vlasáka, ten obchází velice elegantně padajícího Podhradského a 

vychutná si svůj druhý nejhezčí gól na tomhle mistrovství – 2:0 v desáté minutě. Po spolupráci Varadi a 

Patery dostává kotouč telepaticky Martin Procházka a do odkrytého koutu branky zvyšuje na 3:0, to bylo 

ve 13. minutě. No a tady uţ je gól na 4:1 ve 44. minutě, pojistka Tomajka po přihrávce Výborného. A 

poslední gól mistrů světa, poslední gól šampionátu. Prospal dojel vyhozený kotouč a předal ho přímo 

Robertu Reichlovi, který pojistil výhru na 5:3. René Fasél se konečně dostává ke slovu, děkuje divákům, 

děkuje fanouškům hokeje, hráčům, koučům, členům týmu a organizátorům, pořadatelské zemi. Nakonec 

v řeči Rusů řekl, ţe si odváţí láskyplné vzpomínky z této země, abych to volně přeloţil. A poděkoval, jak 

starostovi města Petrohradu, tak předsedovi ruské hokejové federace. Češi uţ zmizeli v útrobách haly, 

jsou v kabině. V našem pořadu Právě hokej, posledním v celém seriálu hokejového vysílání, uvidíte první 

výbuch jejich radosti v kabině. Doufejme, ţe naše kamera se tam propracuje a uslyšíte hlasy mistrů světa. 

Hokejový národe, loučíme se s tebou z Petrohradu, z Ledového paláce. 

 

 

Příloha č. 7: Přepis komentáře hokejového utkání Česko – Finsko na OH 2010 ve 

Vancouveru 

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 ţenský hokejový turnaj a dnes jakési vyvrcholení v univerzitním městečku, jehoţ 

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 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 

Ţidlický, Filip Kuba, v útoku Martin Erat, Tomáš Plekanec a Patrik Eliáš. Finové museli změnit sloţení, 

protoţe Joni Pitkänen dostal za vyloučení do konce zápasu ještě disciplinární trest a dnes nemůţe 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, ţe jsme opravdu v univerzitním kampusu a čtvrtfinále je taková 

maturita. Takţe doufám, ţe jsme nabyti znalostmi, protoţe 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 kdyţ finští novináři stále věří, ţe se Selänne ještě na nějaké velké světové soutěţi objeví. Tady je 

Patrik Eliáš, kapitán českého týmu a finská střídačka. Finové prošli hladce aţ na tu poslední poráţku 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, takţe to není zase 

aţ tak neobvyklé, ţe se nerozjíţděl za rozcvičením s ostatními. Vladimír Růţička ponechal obrany i útoky 

ve stejném sloţení, v jakém zahajovaly včerejší utkání s Lotyšskem. Takţe Martin Erat, Tomáš Plekanec, 

Patrik Eliáš uţ 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 

Ţidlický. Čeští fanoušci získávají v hledišti od začátku převahu. Ţidlický, atakuje ho Selänne. Finové 

netradičně zahájili také se svou obvykle druhou formací (zvýšil hlas). Tvrrdá střela Sami Sala. Selänne 

atakuje Ţidlického, ale kotouč uţ má Kuba, předávka Plekancovi. A kotouč přebírá Eliáš ve středním 

pásmu, nahazuje přes modrou čáru a Martin Erat z povinnosti ještě jde forčekovat. Mezitím uţ ale 

střídání, na ledě náš druhý útok – Jágr, Čajánek a Milan Michálek. V obraně Polák a Kaberle, Finové 
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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 dodrţovat střídání jednotlivých formací. Polák, 

Jágr prodluţuje do útočného pásma. Brankář Kiprusoff zastavuje, Niskala. Od Jágrových bruslí se puk 

odráţí, Kaberle. Čajánek. Jágr je v rohu první, ale puk poskakuje po ledě, na jehoţ kvalitu si hráči 

stěţovali 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, ţe to je reakce na to poslední utkání se Švédy, kdy zrovna jim to dvakrát neklapalo. 

Museli udělat taky nějaký pohyb v muţstvu.  

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, ohlíţí se a musí atakovat Miettinena. Krejčí můţe hrát, na ledě náš 

třetí útok. Červenka na pravém křídle, Krejčí a Fleischmann. Hagman, Krejčí ho nezastavil, stále 

Hagman. Kubina sloţil Fina na led, ale vše v pořádku. Kanaďané nechávají hru pokračovat. Fleischmann, 

Červenka a teď Finové střídali, takţe naši mají trošku místa. Červenka, Červenka pálí nad.  

2:17 

Třetí útok – ať uţ hraje v jakémkoliv sloţení – 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, ţe jsme přišli o tu první fázi, kdy tam David Krejčí krásně přešel finského obránce. Roman 

Červenka potom přestřelil. RZ: Kuba, Ţidlický. Na útočné modré Rolinek, Jarkko Ruutu, zastavuje ho 

Kuba. Ou. Rolinek tam byl zasaţen 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, ţe 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 drţení 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 snaţil 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, ţe jsem 

samotnou sráţku 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 váţná situace, přesilovka pět na tři, která můţe trvat aţ minutu a 49 sekund. Čajánek, Erat 

a Hejda zůstali. Saku Koivu, Timonen, Salo, trefil Erata. A ten můţe 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 Růţička 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 přiloţil 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 

podraţení. Nebo Saku Koivu? Saku Koivu. DP: Tak to uţ je lepší, i kdyţ na druhou stranu přesilovka 

čtyři na tři bývá kolikrát horší neţ 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 snaţí udrţet 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 vyráţí do rohu. Tam 

je Lehtinen, Miko Koivu. Dobře zasáhl Kuba. A ještě jednou souboj spoluhráčů z Minnesoty, ale uţ 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 vloţili hůl do dráhy puku. 

Teď uţ ale Kuba výborně, český tým uţ je ve čtyřech. A za chvilku skočí na led a začne naše krátká 

přesilovka. Právě se tak stalo. Peltonen, Niskala, Lepistö, Niskala, Peltonen. Ţidlický se k němu stahuje, 

Peltonen pálí mimo. Havlát můţe útočit, podporuje ho Čajánek. Čajánek dostává přihrávku, ale odpískán 

ofsajd. První hvizd rozhodčího nebyl docela dobře slyšet, Čajánek uţ měl napřaţeno. DP: Tady si 
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můţeme 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) 

Ţidlický, Michálek. Deset sekund ještě zbývá z naší přesilovky. Tomáš Kaberle, Ţidlický pálí a Michálek 

tečoval. Peltonen, Saku Koivu uţ je na ledě, Finové v plném počtu. Tomáš Kaberle, Michálek můţe hrát. 

Jágr jde za pukem, brání ho Lydman. Ještě Jágr, vyjel aţ 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 Ţidlického přesně na Mil...Milanovu hokejku. Škoda jen, ţe ten kotouč nebyl 

prudší. Pak by určitě i ta teč byla přesnější. Tady si můţeme prohlídnout to zajetí. Niko Koivu se 

samozřejmě snaţil našeho hráče okamţitě 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 uţ by měl být Jágr v pořádku. Uvidíme, kolik 

dostane prostoru ve hře a jak bude vypadat jeho příspěvek v dnešním utkání. Ale pravda je, ţe 

čtvrtfinálových duelů odehrál Jágr z téhle sestavy jednoznačně nejvíc. Zaţil velké úspěchy, jako například 

v Naganu, kde dal ve čtvrtfinále olympijského Turnaje století vítězný gól Američanům. Ale zaţil 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 uţ 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, protoţe 

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, ţe 

brankář vůbec nevěděl, kde se kotouč nachází. 

RZ: 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 doráţka. Tak to je dobrý tlak, který si 

vytvořili znovu naše třetí řada. Ten mladý útok, který Vladimír Růţička 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 uţ třetí formace 

potřebuje vystřídat. Takţe slyšíme hvízdot Vladimíra Růţičky, smluvený signál ke střídání. A na ledě 

Havlát s Vašíčkem a Rolinkem. Vhazovat se bude ve středním pásmu. DP: Tak ještě jednou si 

prohlédněme 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 můţe 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 vyráţí 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 drţení pro Josefa Vašíčka. DP: Tam to vypadalo špatně od samého 

začátku. Pepa Vašíček tam pouţil hodně ruku. Ta byla vidět. k otočení finského hráče. Teď to uvidíme, 

jak si přidrţel svoji levačkou Koiva. Tady ten pád, to uţ jenom finský hráč brkl brusle našeho hráče, ale 

samozřejmě kdyţ to rozhodčí sečetl, tak nám potrestal hráče a budeme hrát další dvě minuty v oslabení. 

RZ: A doufejme, ţe to dvě minuty vydrţí. 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 můţe 

vystřídat. Naskakují Ţidlický, Kuba, Michálek a Rolinek. Kimo Timonen. Miettinen, Niko Kapanen, 

Miettinen, Hagman. Miettinen v šanci! Ještě Hagman! Ještě ţe 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, neţ 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 sraţená mimo. Timonen, Salo je znovu volný 
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na modré čáře, nikdo před ním. Další nabídka, Vokoun vyráţí a Vašíček opouští trestnou lavici a můţe 

dokonce (zvýšil hlas) zaútočit. Škoda, ţe 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 zaloţené od obránců útočníkům do plné jízdy. Přecházíme výborně střední pásmo. 

Finové s tím zatím mají velké problémy. Neví, jak hlídat svoje mantinely. Uţ je to minimálně druhá, třetí 

akce, kterou jsme takhle po prknech předvedli. RZ: S Finskem hrajeme obvykle vyrovnané zápasy. Od 

rozdělení československé federace, coţ je údaj, který oficiálně uvádí mezinárodní hokejová federace, 

máme mírně aktivní bilanci s tímto soupeřem. Ale z posledních šesti zápasů jsme Finům, ať uţ hráli 

v jakékoliv sestavě, nikdy nedali víc, neţ tři góly. Je to známka toho, ţe finští brankáři jsou momentálně 

skutečně světová klasa a zároveň, ţe se nám proti tomuhle soupeři nedaří vytvářet si nějaké dlouhé pasáţe 

převahy. Musíme být trpěliví, musíme čekat na moţnosti a zároveň uplatnit důraz v koncovce. To jsou 

vlastnosti, které včera moţná trochu chyběli hráčům při utkání s Lotyšskem. Erat, Plekanec, Eliáš 

zůstávají na ledě, za nimi obrana Kuba, Hejda. Je to jasné, Vladimír Růţička 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 podraţení, 

ale stalo se. Tady to uvidíme. Patrik Eliáš jel forčekovat, snaţil se před bránou zaujmout co nejlepší 

postavení, tak aby mohl rozhánět tu finskou rozehrávku. zasáhl dost nešťastně Kiprusoffa. RZ: Bohuţel 

jel brankovištěm. Jakékoliv stíţnosti 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 uţ Finové měli 

k dispozici. Na ledě znovu elitní formace – Selänne, Koivu a Oli Jokinen, v obraně Timonen a Salo. 

Výborně Tomáš Vokoun si vţdycky najde výhled proti střílejícím finským bekům, to je důleţité. Kotouč 

se od něj obvykle neodráţí. A dobrou práci odvedli teď před brankovištěm Ţidlický 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 najíţděl 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 můţe 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 snaţí 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, 

okamţitě jim na záda dýchá náš obránce. RZ: Moţná ten tah, který Vladimír Růţička udělal úmyslně, ţe 

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, ţe 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. Snaţil se dát si ten kotouč pod nohy tak, aby mohl vystřelit 

Pavlu Kubinovi mezi jeho chrániče, ale...RZ: Mezitím si můţeme 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, ţe teď se hráči ukázní, ţe 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 vydrţela ta jeho. Zdá se, ţe 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, objíţdí bránu, ale nezakončil. Tomáš Kaberle, Rolinek. Havlát se ohlíţí zpět, 

jestli by mohl napadat, ale nakonec zaujímá pozici na modré čáře. A Vašíček rozráţí finský útok. Finové 

se nedostali s kotoučem na holi do útočného pásma. Vašíček ale nevyhodil. Aţ sem byl slyšet křik 

Vladimíra Růţičky na někoho: „Brusli“ Selänne, obránce Lepistö a Saku Koivu, ještě Lehtonen se 

natahoval. Vašíček, Fleischmann vyjel mezi Finy a teď tam byl Červenka zasaţen holí hodně vysoko. Ale 
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byla to jen chvilka, nikdo z rozhodčích to nepostřehl. Červenka má teď puk, který prošel brankovištěm. 

Ţidlický, Jarkko Ruutu dal Ţidlickému pocítit svou přítomnost na ledě a další faul! Krejčí, dvě minuty za 

nedovolené bránění a to uţ se Češi trochu diví. DP: Tak na todle se také rád podívám. Mi to přišlo jako 

nezaviněná sráţka. Oba dva hráči sledovali kotouč a ve chvíli, kdy se podívali před sebe, došlo k tomu 

sraţení. Tak se na to podívejme. RZ: No! Asi ne. DP: No. RZ: Asi, asi to bylo nedovolené bránění. 

Ko...hráč nebyl v drţení kotouče. Fin byl mimo hru. DP: Ale David Krejčí si snaţil najet na pravý 

mantinel, na přihrávku. On vůbec Peltonena neviděl. To je ten problém. Rozhodčí to posoudil, jakoţe 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, ţe 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 

uţ to půjde. Český tým střídá, naskočili Milan Michálek, Rolinek, Ţidlický 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, ţe se jim přesilovka nedaří, tak jako obvykle. Teď velice špatná 

rozehrávka od Lepistöho. Čajánek, Petr Čajánek pálí a Kiprusoff raději podrţí puk před Milanem 

Michálkem. Dobře hoši! Vhazování v útočném pásmu, takhle by to šlo. DP: Na Finech je opravdu vidět, 

ţe 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, ţe 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 uţ je David Krejčí na ledě a můţe pomoci v obraně. Polák, postaral se o dva Finy u mantinelu a Krejčí 

rozjíţdí protiakci. Fleischmann, vrací Krejčímu do jízdy. Na ledě uţ je i Milan Michálek, takţe 

kombinovaná řada. Krejčí, Michálek za brankou čeká, Ţidlický, 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 uţ se Finové dostanou do 

středního pásma. Timonen, Jarkko Ruutu, Peltonen. Ţidlický, Jarkko Ruutu se od něj odrazil jak od 

trampolíny. Pelotnen, dobře Ţidlický ho stihl zastavit. A Finové musejí zpátky do rohu. Jarkko Ruutu, 

Peltonen, Krejčí se natáhl svou dlouhou holí a ještě drţí Finy mimo střelecké pozice. Ţidlický brání 

Peltonena. Na druhé straně souboj Kuba – Oli Jokinen. Jarkko Ruutu, pozor na tuhle situaci. Puk se 

odrazil od Ţidlického helmy a teď můţe vyrazit Jágr, dlouho nebyl na ledě. Kombinuje s Tomášem 

Kaberlem. Třicet sekund do konce první třetiny, Kaberle pálí. Kiprusoff připraven. A Polák uţ 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 dokáţí zastavit na modré čáře, okamţitě 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 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, neţ předpokládal. Dvě minuty a osm sekund, 

byl na ledě pouze pětkrát. Zato jsme hráli z dvaceti minut osm minut v kuse v oslabení. Takţe skóre 0:0 

vyhlíţí z tohoto pohledu velmi dobře jako výchozí bod pro další pokračování čtvrtfinálového utkání 

s Finskem. DP: Já myslím, ţe i hra vyhlíţí 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 muţstvo probudil a úplně vyměnil. RZ: Střely na 

branku – 11:10 pro Finsko. I to ukazuje, ţe jsme nepouštěli Finy moc do střelby a kdyţ 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, ţe by Finové neměli tlak v početní převaze 

byli samozřejmě několikrát blízko dobré šanci. Martin Erat bojuje u mantinelu na začátku druhé třetiny. 
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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 drţí 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, protoţe zlomil hůl. Červenka, nalevo startuje Krejčí, Finové se 

k němu stahují. Krejčí obešel prvního beka a stále hraje, bekhendová střela, ještě Fleischmann doráţí. A 

Kiprusoff má kotouč ve výstroji. DP: Tak mám pocit, ţe 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 doráţka uţ nebyla tak nebezpečná. Kiprusoff měl pokrytou svojí tyč, 

ale je důleţité Finům ukázat, ţe 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 moţnost, neţ 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, neudrţel 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 najíţdí proti Niskalovi. Havlátova střela, ještě 

doráţka. 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 Ţidlického brusle, zase na finské hole. DP: Ale zkomplikovali jsme si to sami špatnou nahrávkou. 

Filip Kuba tam měl těţkou pozici, ten kotouč se mu odrazil těsně před bruslí. RZ: Lepistö, Polák, Selänne 

mu dnes 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 uţ můţe vystartovat Eliáš. Ale nedaří se teď českému týmu vyvést puk do středního 

pásma. Teď uţ 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, ţe je přerušeno, 

protoţe tady jsme si zase koledovali. Byli jsme několikrát jasně na kotouči, nedokázali jsme ho dostat 

přes modrou čáru. Chtěli jsme hrát za kaţdou cenu. To nelze, Finové jsou všude. RZ: Michálek a Jágr se 

snaţí 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 neudrţel. Krejčí, ještě Červenka, Krejčí. Miko Koivu, Salo. Finský 

obránce čeká, aţ 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 sráţí Ţidlický. Miettinen, stále Miettinen a jeho rána končí v rohu. Tam je Niko 

Kapanen, Hagman. Hagmanova rychlá otočka a puk je před bránou. A teď uţ Kubovi nezbývalo nic 

jiného, neţ 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 uţ na modré čáře, kdy naši útočníci propadli. 

Nezachytili tu prudkou přihrávku na levé křídlo, na to si musíme dávat velký pozor, protoţe (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, protoţe při zakázaném uvolnění nemohl vystřídat, ale během reklamní přestávky si borci mohli 

odpočinout. V obraně Ţidlický a Kuba. Oli Jokinen proti Krejčímu. Krejčí čistě vyhrál buly, ale Finové se 

drţí v našem obranném pásmu. Salo, Jokinen, Rutuu. A teď uţ můţe Fleischmann s Červenkou zaútočit. 

Červenka udělal to nejrozumnější, co bylo v daném okamţiku moţné. Nahodil puk do útočného pásma, 

český tým vystřídal. Oli Jokinen. Finové jsou stále nebezpečnější, začínají zrychlovat ze trojky na čtyřku 

a jsou těţko 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 prodlouţil. Finové teď jednoznačně při hře pět na pět převzali 

iniciativu. Selänne, Saku Koivu se po jeho přihrávce natahoval marně. A to je nepřesná rozehrávka 
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Zbyňka Michálka. DP: Škoda, ţe teď Patrik Eliáš s Martinem Eratem stáli v jedné řadě za sebou. Ani 

jeden z nich nevěděl, na koho ta přihrávka půjde. Tady vidíme, ţe umí přitvrdit i Tomáš Vokoun. (smích) 

RZ: Oli Jokinen projíţděl 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 neudrţel... RZ: 

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, hemţí se to v tomto 

čtvrtfinále bratrskými dvojicemi. Teď Hejda můţe 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, ţe 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 můţe hrát. Červenka, pouští se odváţně do 

rohu. Nakonec rychlá předávka Fleischmannovi. Salo nemá hůl. Tu obětoval v souboji s Červenkou, ale 

Fleischmann toho nedokázal vyuţít. 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 můţe 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. Ţidlický, 

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, protoţe 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, ţe uţ jsme byli znovu na puku. To 

je potřeba...tam je potřeba spolupracovat útočníci-obránci. Kdyţ obránce jde, musí ho jeden z útočníků 

zajišťovat. RZ: Lydman, Saku Koivu, Kukonen, Lydman. Plekanec a teď to vypadá dobře! Plekanec 

můţe útočit s Eliášem, Plekancův pokus, Eliáš těsně minul doráţku. 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 najíţdí před bránu 

Kuba, ale Jágr neměl šanci ho přihrávkou najít. Teď Kuba na modré čáře, pálí! A Kiprusoff vyráţí. 

Filppula. Niko Koivu bude v rohu první, brání ho Kuba. Jágr, musí očekávat tvrdý náraz zezadu, ale 

kotouč míří dopředu, jenomţe 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 Ţidlickým 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, protoţe (uţ po několikatý to řekl blbě) nešlo nahrát a podívejte se jen tak 

tak. A ta doráţka? 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 ledě. Bojuje, je velice nebezpečný. RZ: Jak říkal 

Drahomír Kadlec, bývalý obránce reprezentačního týmu, který působil ve Finsku, Finové umějí být, kdyţ 

mají svůj den, nejrychlejší na světě. To jsou pak piloti a ne hokejisti. DP: Smích. RZ: Zdá se, ţe 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 můţe hrát. 

Kaberle. Ofsajd, Červenka byl oběma nohama v útočném pásmu. DP: Tomáš Kaberle. Nebylo kudy, 

snaţil se projet, prokličkovat za modrou čáru, protoţe se mu to otvíralo, ale zároveň i taky tlačil naše 

útočníky před sebou. To vţdycky svádí k tomu, ţe 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 potíţe v obranném pásmu. Havlát teď dobře zasáhl proti Lydmanovi, ale ještě není nebezpečí 

pryč od Vokounovy brány. Teď uţ to asi půjde, Vašíček, Rolinek, Vašíček. Puk je na tresné lavici a 
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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, ţe 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, Ţidlický si ho 

vyčíhal na červené, ale Kuba má za sebou Peltonena. Eliáš, Kuba. Rutuu, tedy Jarkko Rutuu teď u 

mantinelu. Ţidlický, udělal to výborně a můţe zaloţit útok. Škoda, ţe ta ţabka přeskočila přes 

Plekancovu hůl. Ale také Finové mají teď potíţe s rozehrávkou. Erat, Eliáš pokrytý. Timonen. Nebude to 

zakázané uvolnění, Tomáš Kaberle můţe 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 můţe 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 potíţe 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 uţ potřebuje střídat. Červenka, Filppula, Miko Koivu. Čtyři hráči se srazili u mantinelu. 

Filppula, David Krejčí bojuje s finským útočníkem o kotouč. Nakonec celkem šest muţů se zapojilo do 

souboje, při kterém Kubinovi – nebo nevím komu – Filpulovi praskla hůl. Filppula uţ ale útočí. 

Miettinen, neoklamal Ţidlického, ale ustál jeho nájezd. Dobře Krejčí, a Ţidlický 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 neudrţel 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 můţe 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 ţe se účastní souboje a v jeho rámci posouvá 

bránu, ale udělal to jednoznačně schválně, aby zastavil nebezpečí. Jokinen, dvě minuty za zdrţování 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, ţe objede bránu. Podívejte 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. Kdyţ srovnám naše muţstvo dnes a včera, 

úplně o něčem jiném. RZ: Ale zároveň musíme přiznat Finům pozoruhodnou kázeň, protoţe Jokinen je 

vlastně první hráč, který dává českému týmu moţnost srovnat na ledě přesilovkovou pětku. Vůbec poprvé 

tedy vidíme na ledě sloţení Jágr, Plekanec, Eliáš, v obraně Tomáš Kaberle a Ţidlický. 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. Ţidlický, Jágr, Eliáš. Nelíbí se mu ten háček, který ho tam přibrzdil, od 

Lehtinena. Eliáš, Ţidlický, Eliáš. Ţidlický 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 sráţí 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 snaţil jenom tečovat, Kiprusoff s velkým úsilím tam hasil tenhle poţár, který 

jsme tam zaţehli. 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, protoţe české muţstvo teď mělo nejméně 

dvě dobré šance. Oba týmy kompletní, Saku Koivu. Trefil Kubinu, Niskala, u něj je Fleischmann. Za 

brankou Selänne, Kuba ho sloţil 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 drţí 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 nemůţe dostat Finy z naší třetiny. Snad Tomáš Plekanec, 
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Erat, uţ se to podařilo a Erat můţe moţná 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. 

 

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 prodlouţení, 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. Neztěţoval situaci a vyhodil puk na zakázané uvolnění. Kuba. Ţidlický. Chtěl vrátit Kubovi, 

ale Teemu Selänne tento úmysl vystihl. Timomen, tečovaná střela. Vokoun vyráţí. 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 Ţidlický. Miko Koivu, který vystřídal svého staršího 

bratra Saka. Vokoun vyráţí jeho střelu. Niskala, Tuomo Ruutu, Miko Koivu. Nikdo do této přihrávky 

nezasáhl, Milan Michálek můţe 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 snaţil trefit. Erat, a míří rovnou na finskou bránu. 

Jeho střelu srazil Salo. Tvrdý Eratův nájezd do Peltonena. Selänne a Kuba udělal dva kroky zpátky, 

protoţe Selänne, to je vţdycky hrozba. Dobře to zvládl Filip Kuba. Vypíchl Selännemu puk, Erat. Selänne 

v osfajdu. A haha, poté co Ţidlický 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 vyráţel. 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, čímţ 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 nemůţe, 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 doráţka. (křičí) Kiprusoff byl úplně mimo. 

Jenomţe ten puk se svezl Jágrovi po holi. Výborná obranná práce Milana Michálka. Jágr s Čajánkem 

střídají, ale šedesát osmička teď opět vyděsila Finy.  

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 uţ byla jenom rutinní záleţitost, 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 manaţer 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, ţe 

Antiro Nitymäki chytal tak výborně na předchozích olympijských hrách v Turíně a byl i v nominaci na 
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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, Ţidlický 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 snaţí vyškrábnout puk zpod bruslí. Povedlo se to aţ Jokinenovi, Lydman. 

Další vysoký oblouk. Ruutu minul Zbyňka Michálka a Erat můţe zaútočit. Plekanec, jeho střela sraţená. 

Kukonen, Jágr je zpátky na ledě. Vladimír Růţička uţ 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 sloţení – 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 drţí 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, ţe Milan Michálek o tom ani nevěděl. On byl v otočce. Teď se podíváme ještě jednou. 

Petr Čajánek to automaticky pálil okamţitě 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.  

RZ: Havlát, Krejčí a Fleischmann. Ţidlikcý, 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 uţ je v útočném pásmu a hledá cestu k bráně, ale přes Kubu to bude mít hodně těţké. 

Tuomo Ruutu. Přihrávku chce Niskala, ale ze vzduchu stáhl kotouč Havlát a uţ míří přihrávkou na 

Krejčího. Tomu kotouč odskočil, vhazovat se bude ve středním pásmu. Ještě ţe se nikomu nic nestalo, 

protoţe 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 Růţička zorganizoval jednu 

formaci kromě těch tří vyvolených. Rolinek, za pukem spěchá Erat. A je hodně rychlý, ztíţil 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 můţe jít dopředu. Ale uţ je dlouho na ledě, neměl rychlost a Finové měli ke kotouči blíţ. 

Niko Kapanen, Hagman. Hagman zlomil hůl v okamţiku střely. Ještě Jarkko Ruutu, Timonen. Pozor na 

to! (křičí) Vokounovi vypadl puk, ale teď 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, protoţe buď by musel vylučovat... RZ: Pozor, on můţe 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...přiloţil 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 Růţička sází teď uţ jednoznačně na svůj instinkt, 

ţádné pevné formace. Hejda musí rychle zpátky. Jokinen nabíral nebezpečnou rychlost. Peltonen padá 

v okamţiku, kdy mohl vystřelit. A na druhou stranu můţe zaútočit Eliáš. Tři na dva! (zvýšil hlas) A je to 

dost času, který hráči mají. Vyuţijme tuto moţnost! Eliáš, Plekancova přihrávka, ještě Jágr a Kiprusoff 

má kotouč. Obrovská šance českého muţstva, kterou měla trojka Jágr, Plekanec, Eliáš.  

DP: To je škoda! RZ: Tam bylo času, jak někde na tréninku, protoţe 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 snaţil co nejrychleji ten kotouč dostat do 

branky. Teď ho to určitě mrzí, ţe se ukvapil. Měl tam i čas ten kotouč si zastavit a jenom ho vrátit, dát do 

prázdné branky.  

RZ: Havlát, výborně Kubi..eh..Kuba. Čajánek, před bránou Michálek, ale ten pas zastavuje aţ Lehtinen. 

A Selänne nabírá rychlost, Ţidlický ho nepouští, ale? To byl zákrok na hranici pravidel, za tohle v první 

třetině kanadští rozhodčí vylučovali. Lehtinen, Selänne. Dvojice Ţidlický, Saku Koivu. I tenhle zákrok 

Ţidlickému prošel. Ale Koivu má znovu kotouč. Kukonen. Ţidlický 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 udrţel 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. 
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Filppula, Filpulovi najíţdí Tuomo Ruutu, jeho střela sraţená 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 vyváţí, 

Krejčí, Fleischmann a Kiprusoff podrţí kotouč. Ne, rozehraje. I kdyţ Finové teď moţná potřebovali 

vystřídat. Tuomo Ruutu, Mikko Koivu uţ je na ledě dlouho. Jágr. Souboj Lepistö – Plekanec v rohu 

kluziště, Plekanec na chvilku úspěšný. Teď uţ 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, ţe Erat 

vyhodil ten puk bez cizího přičinění a bez odrazu o plexisklo. Porada všech čtyř rozhodčí. My se zatím 

díváme na zákroky Marka Ţidlického proti Selännemu. 

DP: Tady, tady to bylo jen tak tak, na hraně. Sälenne si obskakoval Marka Ţidlického, Marek Ţidlický 

tam nechal ruku. 

RZ: Tak tyhle zákroky prošly, ale jinak nemáme dobré zprávy. Martin Erat dostává dvě minuty za 

zdrţování hry. Rozhodčí usoudili, ţe 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 

Ţidlický. Tak ne, Ţidlický odvolán a zase vrácen. Ţidlický, Kuba, Fleischmann a Krejčí. Finové nasazují 

své hvězdné trio – Saku Koivu, Sälenne, Jokinen. V obraně Timonen a Salo.  

12:21 

Salo má puk. Timonen, Saku Koivu, Salo, uţ bude pálit. Sestřelil Krejčího, Sälenne. Jokinen se netrefil, 

Fleischmann se snaţí vyhodit. Zdá se, ţe někdo z Finů mu tam přidrţel hůl, ale pokračuje se ve hře. Další 

Salova rána (zvýšil hlas). Zastavila se o zadní mantinel. Timonen, Krejčí  kulhá. vůbec se nemůţe 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 projíţdí aţ 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 drţí puk, ale teď uţ 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 drţí puk. Ruutu, trefil Plekancovy brusle. Jokinen, Lepistö. Niskala. Jágr, 

Krejčí a Eliáš. Krejčí je na ledě, to je dobré znamení. Ţidlický, 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 uţ 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 aţ 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 potíţe a nakonec stál v osudové chvíli 

nekrytý před Vokounem. Teď měl další velkou moţnost.  

DP: Zase ta střela šla někam pod ruku, Tomáš Vokoun na poslední chvíli sklapl tu mezírku. A takovédle 
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situace samozřejmě budou přicházet. My jsme tam přišli o kotouč, ale je to logické. My se nemůţeme 

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 nímţ 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 Růţička zase zorganizoval další 

formace. Tak zatím v ţádném 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, ţe občas ta organizace hry poněkud vázne po ztrátě puku. Lepistö, jeho střela mimo. Vokoun 

měl znovu zakrytý výhled. Niko Kapanen, Miettinen. Ţidlický, Hagman ho nestihl a Ţidlický hledá 

Plekance ve středním pásmu. S Plekancem uţ 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 

odráţí 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 přejíţdí přes střední pásmo, Filppula a to vypadá špatně. (dlouho mlčí) Filppula 

dává do prázdné brány druhý gól.  

DP: Tady si můţeme ještě prohlédnout, jak se Niko Koivu neunáhlil, počkal si na Filpulu a ten to měl 

jednoduché. Škoda. Škoda, ţe se neujmula nějaká naše šance. Teď jsme tam měli zase dvě dobré 

příleţitosti. 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, ţe uţ nehraje roli, jestli máme prohrát 0:2 nebo 0:3. Ţidlický, 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 soutěţi vůbec. Havlát reagoval podráţděně na Filppulovu 

přehnanou aktivitu na buly. Filppulu si bere na starost Ţidlický a Havlát ujíţdí poněkud stranou. Kaberle, 

zkusí to přes celé hřiště. Kiprusoff vyráţí do rohu. Havlát, Vokoun znovu ujíţdí 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 uţ zůstává na střídačce. Uţ to risknem. RZ: Ou. Ţidlický 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. 

Těţko popsat to, co jsme dnes zaţili tady v Thunderbird areně ve Vancouveru za zvláštní zápas. Ale ještě 

těţší je vyjádřit teď pocity hráčů. A také naše poslední dojmy z toho, co se tady v Thunderbird areně 

odehrálo. Finové vítězí ve čtvrtfinále nad 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 

muţstva přidat do odkryté brány druhou branku. 

DP: Já myslím, ţe náš tým odevzdal všechno, co v něm bylo. Opravdu bylo jasné, ţe při nástupu do třetí 

třetiny, ţe 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 příleţitostí, 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, ţe český hokej se prosadí zase příště.  
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Příloha č. 8: Přepis komentáře hokejového utkání New Jersey Devils – 

Philadelphia Flyers v NHL 

 

New Jersey Devils – Philadelphia Flyers 

Hráno 4. listopadu 2013, vysíláno na kanálu Fanda v 0:05 

Komentátoři: Jan Velart, Filip Šedivý 

 

FŠ: Dobrý den, nebo dobrou noc, jak chcete, kaţdopádně věřím, ţe spát se ještě určitě nechystáte, protoţe 

máme pro vás hodně zajímavý duel z kanadsko-americké hokejové NHL. Čeká nás souboj mezi New 

Jersey Devils a Philadelphií Flyers, tedy týmy, které ten začátek sezony moc nezvládají, ale New Jersey 

uţ se hlavně pod taktovkou českých hokejistů dokázalo zvednout. Uţ má na kontě poslední dva 

vyhrávané zápasy, Philadelphia, ta dostala včera tvrdý direkt od Washingtonu, a tak se nechme překvapit, 

jak se tenhle tým s českým útočníkem Jakubem Voráčkem dokáţe probudit. 

JV: Ten direkt přišel v utkání s Washingtonem. Utkání, které Philadelphia prohrála 0:7 a jednalo se o 

nejhorší domácí poráţku za posledních čtyřiadvacet let. V závěru utkání za rozhodnutého stavu se někteří 

hráči rozhodli poprat. Uţ zkrátka ta frustrace v nich překročila únosnou mez, a tak na několika místech 

začaly bitky. Do jedné z nich se zapojil i brankář Ray Emery, který vyzval na souboj druhého gólmana 

Holtbyho. Tomu se vůbec nechtělo, pak ale nakonec nic jiného mu nezbylo. Nakonec rozhodčí rozdali 

114 trestných minut, většinu na straně Philadelphie, ale ten efekt z téhleté řekněme labutí písně Philalphie 

v utkání, jak si ještě naklonit své domácí fanoušky nakonec se obrátil proti Flyers, protoţe dva hráči, kteří 

se do bitky zapojili, Downie a Lecavalier, pro zranění do dnešního utkání nemůţou zasáhnout. 

FŠ: U Vincenta Lecavaliera se jedná o zranění v obličeji a měl by být uţ velmi brzy zase zpátky, moţná 

uţ v tom příštím duelu, tak u Steve Downieho se jedná o otřes mozku a tam ta pauza bude delší. Tady je 

sestava Devils, kde nechybí Jaromír Jágr na křídle prvního útoku s Loktionovem a Zubrusem. Rostislav 

Ovelesz (přeřek) bude hrát ve třetí formaci a Marek Ţidlický jako muţ, který bude mít hodně na starosti 

přesilovky Devils. 

JV: No, ale chybí Patrik Eliáš, který v minulém zápase slavil malé jublieum. Odehrál 1100. zápas 

v základní části v NHL a mimochodem této mety dnes dosáhne litevský útočník Dainius Zubrus. Tady ho 

máme. Bude to trochu speciální pro něj, protoţe první zápas v kariéře odehrál naopak (?) proti 

Philadelphii. Byl tehdy nejmladším hráčem v celé lize, v 18 letech se dokázal prosadit do National 

Hockey League, nikdy nespadl na farmu a dnes v pětatřiceti letech má toto významné jubileum před 

sebou. 

(začátek I. třetiny) 

FŠ: Claude Giroux a Vladimir Loktionov svedli úvodní vhazování tohoto utkání mezi New Jersey a 

Philadelphií. Zatímco Flyers se musí sebrat z toho tvrdého direktu, poráţky 0:7 s Washingtonem před 

čtyřiadvaceti hodinami, tak New Jersey mělo dost času připravit se na tohle utkání. V úterý hráli 

naposledy Ďáblové, dokázali díky vítěznému gólu Jaromíra Jágra porazit Tampu 2:1, která v této sezoně 

podává velmi solidní výkony. Tým Petera DeBoera tak navázal na výhru z Bostonu, kde v závěrečných 

70 sekundách obrátil nepříznivý vývoj utkání a z 2:3 nakonec Devils zvítězili 3:2. (chyba) Marek Ţidlický 

vyrovnával a Jaromír Jágr se podílel asistencí na vítězné trefě obránce Andyho Greena. Tady vidíme 

sestavu Philadelphie, do které se vrací slovenský bek Andrej Meszároš, trenér Craig Berube ho tedy má 

k dispozici. No a určitě musel hlavně po psycholigcké stránce zpracovat tenhle bývalý bitkař na svém 

týmu, tak aby tento duel byl o něčem jiném neţ výkon proti Washingtonu. 

JV: Sledovali jsme jednu citaci po utkání ze včerejší tiskové konference. „Horší uţ to být nemůţe,“ řekl 

Craig Berube a má pravdu. V letošní sezoně ţádný tým neprohrál takovým způsobem na svém ledě z celé 

NHL. A opravdu Flyers uţ se mohou jen odrazit ze dna. V Metropolitní divizi mají šest bodů, New Jersey 

má bodů deset. Oba týmy jsou momentálně na posledních dvou příčkách. Dnes je to ten příslovečný zápas 

o čtyři body. Zápas mezi dvěma sousedy v tabulce. Vítěz si pochopitelně výrazně polepší oproti svému 

soupeři. Po třech zápasech Philadelphia měnila trenéra, stanovila tak nový rekord NHL. Petera Lavioletta 

vystřídal Craig Berube, jenţ se objevil v záběru. Bernier, Carter se snaţí dostat přes Marka Streita, Green, 

Carter, Ţidlický, druhý nejproduktivnější hráč New Jersey s devíti body. Přihrávka od Brodeura na Steva 

Berniera a Ray Emery si připsal první zákrok tohoto utkání. Emery vyfasoval devětadvacet trestných 

minut v minulém zápase, nejvíc ze všech hráčů. 

FŠ: Celkem Philadelphia za ten zápas nasbírala bez jedné rovnou stovku trestných minut, to je od toho 

pamatáného duelu ve smyslu bitek z roku 2003/2004 v Buffalu vůbec nejvyšší počet, jaký Flyers nasbírali 

v jednom utkání. Prozatím trošku pozvolný rozjezd do utkání z obou stran, samozřejmě Philadelphia se 

asi nejspíš nikam nepoţene, ta se bude chtít hlavně vzpamatovat v těch prvních minutách z toho, co 

proţila včera na svém ledě. Ţe by se dal čekat nějaký hodně ostrý začátek ze strany domácího celku, ale 
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Devils rozhodně nedá se říct, ţe by vlétli na svého protivníka ve snaze hodně rychle ho dostat do těţké 

pozice a hodně rychle získat třeba i rozhodující náskok. 

JV: New Jersey teď má na ledě svůj druhý útok – dnes ve sloţení Henrique, Ryder a Tedenby, teď 

Gelinas a teď Mikael Ryder. Ryder se otáčel, nevěděl, kde je kotouč. Pak ho našel u Meszároše. Meszároš 

teď na puku, po něm Gill. ? (není rozumět) vlétl do obránce New Jersey, to se od něj očekává. Na (není 

rozumět) čtvrté řady si musí dát hráči New Jersey pozor. Klíčoví hráči tohoto utkání – Jaromír Jágr proti 

Philadelphii nasbíral 107 bodů v 86 zápasech. Sbíral je především při pensylvánském derby v době, kdy 

působil v Pittsburghu. To byl kaţdý zápas svátek pro fanoušky Pens a Jágr mnohokrát udělal radost. 

FŠ: Kvůli zranění zbytek duelu proti Washigntonu chybí Phidelphii útočníci Lecavalier a Downie. No a 

trenér Berube udělal dvě změny v obraně, nechal sedět Luka Schenna s Erikem Gustafssonem a místo 

nich tedy hrají Andrej Meszároš a Hal Gill. Teď je tady náznak moţná první nějaké rozmíšky, ale 

rozhodčí to rychle zaţehnali a také hráči si uvědomují, ţe pokud je na ledě čekají nějaké případné pěstní 

výměny názorů, tak je na to čas. Nicklas Grossmann, ale Phildelphia se nedostala ze svého obranného 

pásma, a to se daří aţ teď Jakubu Voráčkovi. Grossmannovo nahození. Tady dosáhl zase Voráček na puk. 

Český útočník stále drţí kotouč, v téhle sezoně dal zatím pouze jeden jediný gól, ale stále je to lepší 

střelecká bilance neţ mají další dvě velké hvězdy – Scott Hartnell a Claude Giroux. Ti ještě neskórovali. 

Tečovaný puk, hraje se dál. Někdo posílá puk na své spoluhráče, tady je náznak přečíslení: Jágr 

s Loktionovem se ale nedostali k tomu, aby vypálili. Zubrus, udţrel puk. Larsson na modré čáře. Gelinas, 

Emery puk jen odrazil, takţe Jaromír Jágr můţe něco vymýšlet ve spolupráci s Loktionovem. Na modré 

čáře první útok New Jersey zůstává ještě v útočné zóně, ale teď uţ bez puku. 

JV: Jinak čerstvá novinka: Patrik Eliáš nenastoupil do dnešního utkání. Byl na rozbruslení a odešel z něj 

předačsně. Dvacet minut před zápasem bylo oznámeno novinářům, ţe důvodem je poranění v horní 

polovině těla, nebo lépe řečeno bolest v horní polovině těla. Ale útok, ve kterém Patrik Eliáš normálně 

hraje, s Jágrem a Loktionovem teď měl dobrou příleţitost. Hlavní rozhodčí, který stál ve středním pásmu 

si ale všiml něčeho navíc. Faulu, jehoţ se dopustil některý z hráčů Philadelphie a je to Matt Read, dvě 

minuty za sekání. 

FŠ: Read dokázal dát góla v minulých třech zápasech, samozřejmě těch, které předcházeli duelu 

s Washingtonem. Proti Capitals se nikdo z Flyers nedokázal prosadit. 

JV: Jaromír Jágr obvykle chodí na přesilovky, ale byl na ledě naposledy, takţe teď odpočívá. Kouč 

DeBoer poslal do hry svoji druhou řadu, ve které je Henrique, Brunner a také Steve Bernier. (zmatek) Na 

modré čáře Green a Ţidlický. Henrique, dostal pěknou přihrávku, lépe řečeno do dobré pozice, ale 

zpracovával si kotouč aţ příliš dlouho. A pak Philadelphia vyhazuje aţ k Brodeurově brance. Úspěšnost 

New Jersey na přesilovce je nad 21 procent, to řadí Devils na slušnou 11. příčku v rámci celé ligy. Teď 

odpískaný ofsajd při přechodu do útočného pásma. 

FŠ: A hlavně ten zápas v Bostonu, kdy New Jersey zvítězilo 4:3 náramně vyšel v početních výhodách. 

Všechny čtyři góly dali svěřenci Petera DeBoera právě v přesilovce. 

JV: Co se týká oslabení, tak ten statistický údaj je v dolní polovině tohoto grafu. Není to špatné na 

Philadelphii, desátá příčka. To je na tu celkovou bídu muţstva alespoň trochu snesitelné. Couturier 

vyhazuje. Philadelphia dala letos gól v oslabení, jeho autorem je v tuhle chvíli potrestaný Matt Read. Jágr 

na ledě, stále český útočník u puku, na modré čáře Eric Gelinas a také Ţidlický, který setrval. Jágr, přihrál 

mu Loktionov a teď příleţitost (zvýšil hlas). To byl Ryder, kterému moţná někdo zezadu vyškrábl puk. 

Loktionov, Ryder. New Jersey má tři hráče na soupisce, kteří letos dali čtyři branky: Brunnera, Rydera a 

Henriquea. Ti se dělí o pomyslné střelecké čelo. Je tu závěr přesilovky, kterou celou odehrál Marek 

Ţidlický. Teď je s pukem za brankou. Henrique, Brunner. New Jersey nevystřelilo během dvou minut. 

FŠ: Flyers tedy první nebezpečnou chvíli v tomto utkání přečkali, teď mohou nadechnout i směrem 

dopředu, pokud to samozřejmě soupeř dovolí. McGinn nevyvezl puk, tady je Damien Brunner, jeho 

bekhend zastavil Emery, který nastoupil do včerejšího duelu proti Washingtonu za stavu 0:3. Inkasoval 

čtyři góly a potom se popral ve čtyřiatřicáté minutě s Bryanem Holtbym. Rvačku vyprovokoval, přejel 

celé kluziště. Pak v tom utkání skončil, teď je ale zpátky v brankovišti Flyers a sleduje, co jeho spoluhráči 

vymyslí na druhém konci kluziště. Nic velkého to nebylo. V minulé sezoně New Jersey mělo proti 

Philadelphii úspěšnou bilanci, Ďáblové z pěti vzájemných zápasů dokázali čtyři vyhrát. Hal Gill padl, ? 

(není rozumět) střela byla ovšem zablokována. 

JV: Hartnell, síťka se zaklepala, ale Giroux mířil mimo. Za pukem sprintuje Ryan Carter, první je u něj 

ale Coburn. To opomenutí obránce Luka Schenna je dost markantní, protoţe to je jeden z nejlépe 

placených beků, ale opravdu při poráţce 0:7 musel trenér výstraţně vztyčit prst. New Jersey teď bude hrát 

v oslabení a na trestnou lavici odchází Loktionov. 

(reklamní pauza) 

JV: Na tresné lavici nakonec není Loktionov, ale obránce Eric Gelinas. Ten dostal v sestavě příleţitost po 

zranění veterána a kapitána Bryce Salvadora. Zastává tak jeho místo, i kdyţ to tak úplně není pravda, 

protoţe on je víc ofenzivní neţ klasický defenzivní bek, Bryce Salvador. Takţe přesilová hra číslo 1 pro 



   

 

112 

  

Philadelphii v tomto utkání, začíná tím, ţe Andy Green vyhazuje. Nejvytěţovanější obránce New Jersey, 

má číslo šest. Oslabení Devils patří 16. příčka v lize. Philadelphia ale na přesilovce má úspěšnost jen 

zhruba 10 procent, tři góly vstřelil Vincent Lecavalier, který dnes chybí pro zranění. Vůbec Flyers  dva 

svě nejproduktivnější hráče dnes postrádají, Lecavallier i Downie mají sedm bodů. 

FŠ: Byť tedy Steve Downie aţ na ten minulý duel proti Washingtonu odehrál všechny předchozí zápasy 

v dresu Colorada. Ve čtvrtek byl vyměněn od Avalanche do týmu, kde začínal svou profesionální kariéru 

a opačným směrem putoval Max Tallbot.  

JV: Martin Brodeur, který dnes chytá potřetí za sebou, v minulé sezoně třikrát vychytal Philadelphii a má 

proti tomuto týmu nejvíc vychytaných nul v kariéře – celkem jedenáct. 

FŠ: Z těch tří vítězných zápasů to bylo dvakrát s čistým kontem, úspěšnost 96 procent. Při zranění 

Coreyho Schneiddera si zase můţe ještě vylepšit statistiku, uţ tak v mnoha směrech rekordní v historii 

NHL. 

JV: Brayden Schenn u puku, jeho střela byla tečovaná. Znovu Brayden Schenn, na modré čáře Read, 

Streit, Matt Read, trefil jenom clonícího Volčenkova. Ještě Flyers v pásmu, Couturier, Streit má problémy 

na modré čáře, Devils mohou vystřídat. Mají za sebou zhruba minutu z Gelinasova trestu. Oba týmy 

proměnily své speciální týmy. Cobourn, puk se odrazí k Mikeovi Fayenovi, ale nakonec to byl Josefson, 

který vyhodil, a tam jsme viděli Erica Gelinase, který uţ naskočil na led. Teď nám zmizela na chvíli 

grafika, která určovala délku jeho trestu. Voráček je na ledě, číslo 93, pronásleduje Ţidlického. Ten ale 

úspěšně rozherál na Rydera. A Emery chytil kotouč, který se nesl vzduchem a nakonem mu přistál do 

lapačky. (reklamní pauza) Pro dnešní zápas jsme připravili pár zajímavostí. Je to zvláštní, ale New Jersey 

příliš nesází na blokování střel, coţ nemusí nutně znamenat neochotu hráčů či obránců se téhle činnosti 

věnovat, ale spíš domluvu s brankáři Schneiderem a Martinem Brodeurem. Někdy brankáři nechtějí, aby 

se hráči vrhali do střel. Jsou rádi, pokud jim obránci naopak ustoupí a celkem tedy na kontě New Jersey 

pouze 116 zblokovaných střel. Pro zajímavost – Montreal, který je na opačném pólu tabulky jako nejlepší 

tým, má 250 zblokovaných střel. To jen pro představu, jaký je to rozdíl po prvním měsíci. 

FŠ: Philadelphia je zatím nejtrestanějším týmem v celé NHL, průměr na zápas přes 22 trenstých minut. 

New Jersey je naopak na opačném pólu, protoţe tým trenéra Petera DeBoera zatím průměrně vykazuje 

sedm trestných minut na jedno utkání, takţe Devils (nebylo rozumět) zatím opravdu perfektní. 

JV: Claude Giroux šest bodů v posledních šesti zápasech, trochu se to příčí tomu, co jsme o něm říkali, ţe 

ještě nedal branku v téhle sezoně, ale je to tak. Těch šest bodů to jsou jen a pouze nahrávky. Zároveň má 

kapitán mínus 9 bodů v hodnocení plus mínus, v tomto ohledu je druhým nejhorším týmem (chyba) po 

Waynu Simmondosvi. Vůbec nic nevychází hráči, kterého před dvěma lety tehdejší kouč Peter Lavoilotte 

označil za nejlepšího hokejistu na světě. A nebyl daleko od pravdy, Girouxovi ta sezona, kdy v týmu ještě 

hrál Jágr, mimořádně vyšla. 

FŠ: Uţ tehdy se tak trošku říkalo, jak moc velký podíl na tom má Jaromír Jágr a jak potom bude vypadat 

Giroux ve chvíli, kdy Jágr odešel do Dallasu. No a ukazuje se to, ţe příspěvek českého hokejisty pro růst 

těch mladých – pozor na Jakuba Voráčka – je výrazný. Jágr teď u puku, nahrál na Loktionova, který si 

nahodil puk sám pro sebe. Ještě mu jede pomoct Dainius Zubrus. Jenţe také tam působí Nicklas 

Grossmann a Mark Streit. Giroux se zapojil do defenzívy, Voráček napadá. Giroux teď dostává puk do 

středního pásma, ale jen na hokejku Mike Fayna, Andy Green. A odpískaný ofsajd. 

JV: Na střely zatím 3:2 pro New Jersey, je to velmi chudé utkání. Tohle jsou obrázky z utkání proti 

Tampě, které New Jersey hrálo v úterý. Adam Henrique skóroval v zápase, který Devils vyhráli 2:1. Poté, 

co prvních sedm zápasů New Jersey nevyhrálo, tak v těch následujících pěti uspělo třikrát, jednou 

prohrálo v řádné hrací době a jednou na nájezdy, čili Devils jde pomalu, ale jistě směrem nahoru. 

FŠ: V domácím prostředí to není zas aţ tak špatné, jak by ten hodně tragický start mohl napovídat. Teď 

pozor na střelou, kterou Zach Rinaldo vystrašil obranu soupeře po špatné rozehrávce. Ta rána byla navíc 

ještě zblokována, takţe Brodeur musel zareagovat na tu nepříjemnou, ale vyřešil nadvakrát před 

brankovištěm celou situaci. Stav duelu mezi New Jersey a Philadelphií je stále bezgólový. Abych 

dokončil tu myšlenku o domácích zápasech Ďáblů, tak čtyři duely odehráli před svým publikem v 

Prudential center a ve všech dokázali Devils bodovat, dvakrát vyhráli – porazili Tampu a Rangers a 

podlehli po nájezdech Islanders a Vancouveru, tohle je tedy pátý domácí duel. New Jersey by rádo 

navázalo na ty dva poslední vítězné zápasy proti Tampě a Rangers. 

JV: Puk je ve středním pásmu, má ho finský veterán Kimmo Timonen. Brodeur za brankou a spoluhráči 

ho museli upozornit, ţe Michael Raffl útočil zezadu. Teď naopak puk naopak za Emeryho klecí. Raffl. 

Marc Fayne, Green, Steven Gionta. Neprorazil ten dvojblok, který mu vystavili hráči Flyers. McGinn. 

Larsson, u mantinelu číhá Bernier. Simmonds, jeho střela byla zablokovaná. Puk stále v útočném pásmu a 

je to góól! (zvýšil hlas, ale nepatrně) 1:0 pro Philadelphii. Andrej Meszároš střílel, jestli se nepletu. 

Jednou, moţná dvakrát cinkla tyčka. Nevím, jestli puk ještě někdo netečoval, ale důleţité je pro hosty, ţe 

skončil v kleci. Poté, co první Simmondsova střela byla zablokována se dostal k volnému puku slovenský 

obránce. Brodeur mnoho neviděl, před ním stál nejenom obránce Larsson, jeho vlastní spoluhráč, ale také 
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Brayden Schenn. A byl to čistý průstřel, i kdyţ kotouč velmi rychle opustil brankový prostor a pak 

poskočil do brankoviště, tak rozhodčí okamţitě bez kontroly u videa gól uznal. 

FŠ: Navíc se bude vylučovat na straně New Jersey, takţe Philadelphia dostane příleţitost rychle navýšit 

svůj náskok, který získala díky 28letému slovenskému bekovi, pro kterého to byl první gól a vůbec první 

bod v téhle sezoně. V sedmém utkání, protoţe pár jich musel rodák z Pováţské Bystrice vynechat kvůli 

zdravotním problémům. Grossmann, Voráčkovi utíká puk od bruslí, sebral ho Volčenkov a bude se 

vylučovat. Dainius Zubrus půjde na trestnou lavici. (reklamní pauza) 

FŠ: Andrej Meszároš má svůj první bod v téhle sezoně, ale nikoliv za gól, ale za přihrávku, protoţe jak 

ukázaly opakováné záběry Brayden Schenn – tady ho máme – tečoval střelu slovenského obránce. Teď 

navíc Dainius Zubrus na trestné lavici a první přesilovka Flyers v tomto utkání. 

JV: Giroux nahrává před branku. Tam je zmatek! Timonen, ale nedokázal dostat kotouč kolem 

Henriquea. Giroux rozehrává do jízdy Voráčkovi, ale ten to měl přes ruku. Voráček teď na Simmondse. 

Giroux u mantinelu, Claude Giroux. Na modré čáře zůstává pouze Timonen, Giroux. Hartnell střílel, na 

pravé straně působí Voráček. Timonen, Giroux, před brankou stále Simmonds, Brodeur toho moc nevidí. 

Timonen. Simmonds teď v souboji s Volčenkovem za brankou a New Jersey vyhodí. Bylo to o hokejku 

jednoho z hráčů hostí, ale počítá se to. 

FŠ: Tohle je další změna, kterou udělal trenér Craig Berube, tedy ţe na první přesilovku postavil na 

modrou čáru zase Kimmo Timonena. V těch posledních zápasech tam působil Mark Streit, teď je tam 

zpátky zkušený finský veterán, který v téhle sezoně ještě nebodoval. Teď nebude bodovat ani Matt Read, 

protoţe tímhle způsobem zastavil Ryana Cartera a je tedy podruhé v utkání na trestné lavici. V šesté 

minutě byl vyloučen za sekání proti Gelinasovi. No a teď faul na Ryana Cartera.  

JV: Čtvrtý vyloučený hráč v této třetině, tři a tři čtvrtě minuty před jejím koncem. Streit, Raffl, u puku 

bude první Gelinas. Musí hrát, protoţe zakázané uvolnění se pískat nebude. Brunner, Gelinas, Mathias 

Tedenby nahazuje do útočného pásma, Ţidlický nedojel puk jako první, ale vybojoval ho proti Streitovi. 

Tedenby, nahrává před branku! Ţidlický se nestihl otočit, Brunner, Tedenby, Brunner. Dainius Zubrus 

naskočil z trestné lavice, jede na střídačku a pouští do hry Jágra. Z první pálil hráč od modré čáry. Jágr, 

Gelinas, Ţidlický, Eric Gelinas, Jágr. Není kudy přihrát, Jágr musí zase na Gelinase. A ten zlomil 

hokejku. A teď brejk. Brayden Schenn, uţ neměl rychlost, obraně vypomohl Adam Henrique.  

FŠ: Adam Henrique skóroval ve všech zápasech, zatím byly jen tři, ve kterých Devils dokázali zvítězit. 

Na kontě tohoto mladého útočníka góly celkem čtyři. Adam Larrson, dvacetiletý švédský bek, dobře 

posunoval na Rydera, ale puk mají Flyers. Dokázali ho i přes Greena vyhodit. Posledních sto sekund 

první třetiny, ve které dokázal skórovat zatím jen Brayden Schenn. Tečoval střelu Andreje Meszároše 

v 15. minutě. Hal Gill, ten hraje první zápas v téhle sezoně, vysoký, zkušený obránce. Hartnell, Hal Gill 

vrací Hartnellovi. Adam Larsson, potřeboval ještě pomoc Rostislava Olesze, aby se dostal z nepříjemné 

situace. Přesto ještě Flyers uspěli při forčekingu. Začala poslední minuta první třetiny. 

JV: Brodeur přenechá puk Marku Fayneovi. Volčenkov tvrdě narazil na hranu mantinelu. Je pochopitelně 

přerušená hra. Bylo to v místech, kde obvykle stojí reportér, v tom prostoru mezi střídačkami. Hlavní 

rozhodčí nemůţe jinak neţ vyloučit – uţ potřetí – Matta Reada. Tady to uvidíme znovu. Volčenkov měl 

skloněnou hlavu, hledal kotouč, který se mu zamotal mezi bruslemi. A tohle si měl Matt Read uvědomit, 

ţe i kdyţ to bylo jenom lehké postrčení, tak našel hráče, který byl ve zranitelné pozici a za tohle rozhodčí 

musí vylučovat. Takţe v závěru první třetiny šance pro Devils na srovnání stavu. 

FŠ: Matt Read si udělal střídačku na druhé straně kluţiště v první třetině. Ještě by bylo záhodno (?) 

JV: Něco si moţná udělal se spoluhráči, ţe ho nechtějí vedle sebe. Jágr ještě na ledě v závěru, u puku ale 

Couturier, podporovaný Cuburnem, ale ten raději zase obrátil do obrany, protoţe Devils mají ještě pár 

vteřin. I kdyţ to vypadá, ţe uţ je nevyuţíjí. Ţidlický je za brankou, pět vteřin do konce. Jejich aktuální 

přesilová hra bude rozdělena přestávkou.  
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(konec I. třetiny) V první třetině padla jediná branka. Bylo to v 15. minutě, kdy střelu Andreje Meszároše 

tečoval Brayden Schenn. Philadelphia vede na ledě New Jersey 1:0. 

II. třetina  

JV: Vítejte zpět u sledování přímého přenosu utkání mezi New Jersey Devils a Philadelphií Flyers. 

V první třetině padla jediná branka, trefil se Brayden Schenn v 15. minutě, celkem jsme viděli jedenáct 

střel, šest na straně Philly, pět na straně domácích. Hosté ovládli výrazně jednu statistiku, a tou je 

vhazování – 13:5 byl tady rozdíl. Claude Giroux byl téměř bezchybný, prohrál jediné vhazování ze sedmi. 

Sean Couturier měl bilanci 4:1. Philadelphia tedy můţe být s výsledkem první třetiny lechce spokojena, 

ale pochopitelně trenér Berube včetně hráčů vědí, ţe je to jen začátek v cestě za body v utkání. Nejmladší 

kapitáni v NHL, Claude Giroux momentálně na čtvrtém místě, úplně nejmladším je Gabriel Landeskog 

z Colorada, minulou sezonu působí jako šéf momentálně nejsilnějšího týmu v lize, Colorado je velkým 

překvapením. Díky výhře na ledě Dallasu ve včerejší noci se vyhouplo před San Jose a vede celou ligu. 

FŠ: Claude Giroux to ale nebude mít jednoduché, v této sezoně ještě pobírá starou mzdu, ale od příští 

začne plat osm a tři čtvrtě milionu za kaţdý hokejový rok. JV: To jsou příjemné... FŠ: A to ten plat ještě 

vzroste. 

JV: Ale jsou to příjemné starosti. FŠ: No, pokud bude hrát jako dosud, kdy nebude moc připsívat svému 

týmu, tak to ze strany okolí aţ tak příjemné reakce směrem k Girouxovi nebudou.  

(začátek II. třetiny) 

JV: Začala druhá třetina vhozením puku mezi Loktionova a Couturiera, Devils ještě dohrávají přesilovku 

při vyloučení Matta Reada, mají k dispozici ještě víc neţ polovinu. Na ledě Ţidlický, Jágr, Loktionov, 

Ryder a Gelinas. Flyers zvolili obrannou dvojici Grossmann, Coburn, která je podporována útočníka 

Couturierem a McGinnem. Hosté se zatím poctivě brání. Ryder, Jágr má moţnost trochu sklidnit hru, ale 

puk se dotkl ochranné sítě, takţe další vzhazování. 

FŠ: To je solidní úspěšnost, třetina branek Andyho Greena, jedenatřicetiletého Američana, byly vítězné 

zásahy. Teď čeká tenhle obránce na dev..ehm...stou asistenci kariéry v NHL. Henrique! Ale oni on 

nedokázal překonat Emeryho, na modré čáře Larsson, nakonec se ještě snaţil oslovit Damiena Brunnera, 

ale byl na ose kluziště švédský bek a klidně mohl pálit. Tady ještě jednou povedená kombinace 

zakončená Adamem Henriquem a ještě se tam puk odráţel k Andymu Greenovi, ale nedoputoval aţ 

k obránci New Jersey, před kterým v tu chvíli byla odkrytá branka. 

JV: Ještě čtyři vtřetiny a Matt Read se vrátí na led. Jinak před tímhle zápasem byl posledním hráčem, 

který ještě nebyl potrestán, měl nula trestných minut na svém kontě. Ale dnes je tedy jediným 

vyloučeným hráčem a uţ si přičetl šest. Přesilovka, která byla rozdělená přestávkou, nepřinesla úspěch. 

Emery, někdo mu odpálil kotouč zpod rukavice, ale to uţ se pískalo. Tady je švýcarský šutér Damien 

Brunner, který po fantastické kariéře v domácí soutěţi loni poprvé zazářil i v NHL v barvách Detroitu, ale 

neměli na něj peníze u Red Wings, takţe dostal příleţitost v novém týmu. Tady pod maskou schovaný 

Ray Emery, který se do týmu vrátil poté, co vystřídal několik různých štací včetně Atlantu Mytišči 

v Kontinentální hokejové lize, ale nikdy nevzdal svůj odvěký sen stát se trvalým... stát se trvalou 

jedničkou v NHL. Giroux, Streit, Hartnell nahazuje a jde za pukem. Do cesty se mu postavil Ţidlický. 

Tohle vypadá na přečíslení, Gionta a Bernier jsou na ledě. Akce netrvala dlouho, teď uţ Voráček, na 

modré čáře Hartnell, ale bez rychlosti. Gelinas, jednou rukou chce poslat kotouč na spoluhráče, proti je 

Giroux, tečovaný kotouč! Girouxova rána se otřela o hůl Hartnella. Josefson, Larssonova rána a teď 

Emery reagoval aţ na poslední chvíli. 

FŠ: Ale zvládl to, takţe Philadelphia stále na ledě New Jersey i v probíhající uţ čtvrté minutě druhé 

třetiny vede 1:0 gólem Braydena Schnena, který tečoval střelu Andreje Meszároše v polovině 15. minuty. 

Olesz posouvá po mantinelu na Loktionova, ten jde proti postavené obraně soupeře. Hal Gill, Fayne, zase 

vrací puk aţ za branku Raye Emeryho. Tam je Andrej Meszároš, Rosehill. Jaromír Jágr pouští puk na 

Andyho Greena, ten ale pálí hodně nepřesně. Nakonec se puk odráţí aţ do ochranné sítě nad plexisklem. 

Tady ještě jednou náznak moţné přečíslení, které se ale nekonalo, přišlo po obětavém zákroku Antona 

Volčenkova, jednatřicetiletý rodák z Moskvy a mistr světa z roku 2009 tam zabránil puku doletět aţ 

k Jakubu Voráčkovi. Ţidlický, přihrávka před branku, kde byl volný Tedenby. Ale zase chyběla přesnost 

v té finální fázi domácímu týmu. Grossmann, tvrdá rána Raflfa, rakouského útočníka, která vyzkoušela 

Brodeura. Mark Streit na modré čáře. Na střely v tuhle chvíli 8:7 pro Philadelphii.  

JV: Puk se vrací aţ do obranného pásma Flyers, tam si pro něj dojel Grossmann, znovu švédský obránce. 

Prudká přihrávka, nebude to zakázané uvolnění. Carter. Gionta, měl proti sobě přesilu. Timonen, Coburn, 

u puku první Adam Larsson a na druhé straně brankář Emery. Timonen, Simmonds. Opět jenom vyhození 

do středního pásma a u kotouče druhý tým. Greene, Bernier tečoval kotouč do ochranné sítě. Kimmo 

Timonen stále bez branky a nejenom bez branky, chybí mu i asistence. Dnes se sice vrátil na první 

přesilovku, nebo do té první skupiny hráčů, jeţ chodí na přesilovku a dostává více času, ale posledních 14 

dnů ho Craig Berube sesadil a pro Timonena to po 15 letech bylo rozčarování. Vţdycky byl zvyklý, ţe 

přesilovku řídí on ve spolupráci s nějakým dalším hráčem na modré, ale ten letošní vstup do sezony, tak 
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tragický v podání Philadelphii, se podepisuje i na něm. 

FŠ: Tady je Paul Holmgren, který musel vyslechnout skandování příznivců na konci minulého zápasu 

proti Washingtonu: Vyhoďte Holmgrena. Příznivci Philadelphia tak dali naprosto zřetelně najevo, co si 

myslí o situaci generálního manaţera Flyers. No a tenhle tým se potřebuje rozjet sezonou, aby mu hned 

na začátku soupeři neutekli. Teď mají moţná trochu optickou převahu domácí hokejisté, ale zatím to nic 

nepřináší – aţ teď Volčenkovova rána. Jenţe uţ tam před ním byl hráč. A tady je Jakub Voráček 

v nájezdu, Voráček (zvýšil hlas) a posunutá branka. Jeden z domácích hráčů, mám pocit, ţe Anton 

Volčenkov, je to tak, naletěl do brankové konstrukce, ale ne úmyslně. 

(reklamní pauza mimo) 

JV: Ještě jednou se pojďme podívat na situaci, ze které si Anton Volčenkov mohl odnést pořádnou bouli. 

Narazil do branky, ještě stihl dát před sebe ruce, takţe se nesrazil s tyčkou hlavou, ale bylo to ve vysoké 

rychlosti a nic příjemného to rozhodně nebylo. Volčenkov je ale v pořádku, sledovali jsme to během 

reklamní pauzy. Nicméně tenhle ruský obránce je na sráţky rozhodně zvyklý. Read. Couturier. Streit, 

nikdo puk netečoval, Brodeur tak má moţnost zase rozehrát aţ za červenou čáru. Byla to zdařilá 

přihrávka na Henriquea, který pak střílel přes leţícího Streita. Rostislav Olesz, číslo 25, teď bojuje v rohu 

kluziště. Devils mají stále kotouč, Fayneova střela byla zblokovaná, ještě jeden pokus pro Marka Fayna, 

vzápětí Greene, nastřelil Streita do brusle a Olesz ještě bojuje, po něm ještě Josefson a New Jersey stále u 

puku. Mezitím stihli i vystřídat. Greene, Fayne, za vlastní brankou Emery. Cobourn, posílá puk do jízdy. 

Brunner, Ţidlický vede útok a prošel by za pukem klidně i dál, kdyby ho nezastavil Meszároš. Gionta u 

mantinelu narazil Rinalda. Malý Stephen Gionta se nikoho nebojí, New Jesey je aktivnější v posledních 

minutách. Teď se Flyers osvbodobili jen za cenu zakázaného uvolnění, ale stále prohrávají 0:1 (není 

logická souvislost). 

FŠ: Tady jsou hráči, které Paul Holmgren podepsal před touhle sezonou. Giroux na osm let, bude dostávat 

osm a tři čtvrtě milionu průměrně za rok. Scott Hartnell podepsal na šest let, Vincent Lecavalier, kterého 

Tampa vys... vyplatila ze smlouvy, na pět let. Dlouhodobé kontrakty. 

JV: Manaţer týmu je v těţké situaci, protoţe co má teď dělat? Trenéra uţ vyměnil, další na řadě by 

v podstatě měl být on, ale to teď aktuálně situace týmu nezlepší. No a pak přichází v úvahu výměny, třeba 

těch hráčů, kterým se nedaří. Ale to jsou zrovna ti, kteří mají nejdelší závazky v týmu. Hartnell, Giroux. 

Jágr nakonec se dostal k puku a byl schopen přihrát. Zubrus! Asi zbytečná spolupráce, nebo zbytečná 

kombinace s Ţidlickým. Loktionov. Hall Gill, jednoduše vyhodí.  

FŠ: Jsme skoro v polovině utkání a kaţdý tým zatím vystřelil devětkrát, teď uţ tedy New Jersey podesáté 

vypálilo tu poslední ránu, kterou ohrozilo Emeryho. Teď Jágrova střela byla zblokována. Tye McGinn ale 

zvládl svou práci na jedničku. Tady je rozjetý Mathias Tedenby, Grossmann ho nepustil v souboji 

švédských hráčů do ohroţení Emeryho branky. McGinn odehrál pár zápasů na farmě, teď byl povolaný 

zpátky při zranění Downieho a Lecavaliera. Streit, Hartnell, dlouhá a nepřesná přihrávka. Odpískané 

zakázané uvolnění. Tady ještě jednou Jágrova skvělá práce, kdy proti několika soupeřům udrţel puk a 

Ţidlický vracel Zubrusovi puk zpátky, jenţe český obránce nepřihrál litevskému útočníkovi přesně. 

JV: Ţidlický si o puk řekl poklepáním hokejky, Zubrus mu vyhověl, ale čekal, ţe bude střílet, kdyţ tak 

vehementně poţadoval puk. Dva na dva, u kotouče Claude Giroux. Voráček. Poté, co byl Voráček 

druhým nejlepším českým střelcem v minulé sezoně, i u něj je aktuálně produktivita hluboku pod 

průměrem, pouze jedna branka a tři asistence. Celkem tři body pro Jakuba Voráčka, to je o dost méně neţ 

loni. (reklamní pauza) V tabulce východní konference na prvním místě Toronto, které momentálně vede 

Atlantickou divizi, na druhém místě Pittsburgh, který je nejlepším týmem v Metropolitní divizi, nejslabší 

divizi v rámci celé ligy. Spadá sem také dvojice, kterou sledujeme dnes. Tu najdeme na úplném dnu, dni, 

dnu pardon celé Východní konference. Na třetím místě skvěle hrající Tampa, která v noci na dnešek 

vyhrála v Carolině 3:0 a po 13 zápasech má devět výher. Detroit se zlepšil v poslední době, pátí jsou 

Islanders, šestý Washington. No a kolem osmého klíčového místa to vypadá následovně: Boston sedmý, 

Montreal osmý a pak velká mezera a na devátém místě s pětibodovou ztrátou Ottawa.  

FŠ: Asi stojí za to připomenout, ţe tohle je tabulka, která bude rozhodovat o postupu do play-off, protoţe 

v tom novém dělení je to tak, ţe do play-off půjdou tři nejlepší týmy z kaţdé divize a potom z těch 

nepostupujících se v rámci konference se dva nejlepší týmy prosadí do bojů o Stanley pohár. Proto sice 

Boston a Montreal mají více bodů neţ Islanders a Washington, ale jsou v tom hodnocení aţ za nimi, 

protoţe patří do té zatím skvěle hrající Atlantické divize. 

JV: Tak pro New Jersey je důleţité, ţe na Washington na momentálně postupovém místě ztrácí 

momentálně jen dva body a pro Philadelphii fakt, ţe na Washington ztrácí šest bodů. Ten propad není tak 

veliký. Pokud se podaří sehrát úspěšný týden nebo dva, situace se rázem můţe změnit a Flyers či Devils 

budou mezi postupující osmičkou. Uţ jsme se dostali do druhé poloviny řádné hrací doby. Diváci 

v Prudential Center stále viděli pouze gól, který v 15. minutě dal Brayden Schenn. Na střely je to 10:9 ve 

prospěch domácího celku. První u puku Ki.. Kimmo Timonen, vzápětí Coburn. Ţidlický bojuje s Rafflem, 

ten ho ale hokejkou podťal. Couturier, Read. Volčenkov sebral kotouč jednomu z hráčů Philadelphie. Byl 
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to Raffl, vzápětí ale Volčenkov fauluje, ponechaná výhoda, která končí dotekem Ţidlického. Volčenkov 

nejprve skvěle zachránil situaci, kdyţ v pádu sebral hráči na levém křídle puk, ale Letci zůstali v pásmu a 

Volčenkov se vrhl po rakouském útočníkovi Rafflovi. Přišel v souboji o hokejku, bylo to všechno 

v zorném poli rozhodčího, a tak Volčenkov je třetím potrestaným hráčem Devils v tohle utkání. 

FŠ: A prvním vůbec v téhle třetině. V tuhle chvíli tedy mohou hosté rozjet další přesilovkovou 

kombinaci, v prvním třetině to zkoušeli také, ale neuspěli ve svých početních výhodách. Na ledě chybí 

Jakub Voráček, ale Flyers jsou vykázani od Martina Brodeura hodně daleko. Mark Streit, teď to zase 

vypadá, ţe švýcarský obránce je tím jediným bekem v přesilovkové sestavě. Tady nečekaný odraz puku, a 

ještě Brodeur má práci. Tak Brodeur tam před chvíli zareagoval náramně. Najednou byl puk v jeho 

brankovišti, nechyběl tam taky doráţející hokejista Flyers, ale Brodeur zachránil. Oba dva gólmani zatím 

chytají solidně, ale je také pravda, ţe hráči je kdovíjak nezaměstnávají. V tuhle chvíli na střely 10:10. Na 

to, ţe je tady uţ 33. minuta utkání, je to opravdu trošku bída se střeleckými pokusy. Timonen rozjel na 

začátku druhé minuty přesilovkové snaţení hostujícího týmu, které ale teď končí, Andy Greene, vyhazuje 

puk přes celé kluziště.  

JV: Timonen, Couturier, Timonen a po něm Streit. Teď se setkali obránci schopní řídit přesilovku. 

Meszároš, Adam Larsson vyhazuje. Streit, po něm Meszároš, Schenn. Greene, nepočkal si na návrat 

vyloučeného hokejisty New Jersey. Ale úkol oslabení splněn. Flyers stále vedou jen o branku, Gelinas. 

Marek Ţidlický, Loktionov přihrál sám sobě, dostal se přes Meszároše. Jágr, do něho najel Raffl. Další 

dvojici tvoří Zubrus a Cobourn. Gelinas, Jágr za brankou. Jágr si našel místo, ale potom mu nevyšla 

přihrávka na Gelinase. Ještě Jágr posouvá kotouč Zubrusovi. Loktionov. Hraje se hodně u mantinelu a je 

to vyčerpávající sekvence pro útočníky Devils, protoţe hráči v bílých dresech jim rozhodně nic nedarují. 

Skvěle! (zvýšil hlas) Marek Ţidlický přitiskl Raffla k mantinelu, počkal si na správný moment. Pět a čtvrt 

minuty do konce druhé třetiny, Flyers stále vedou 1:0. Grossmann, Henrique. Giroux. Souboj u střídaček 

a kotouč je na té, kam dnes sedávají hráči Flyers.  

(reklamní pauza – mimo) 

JV: Jaromír Jágr dal 119. vítězný gól a novináři mu oznámili novinku, ţe překonal rekord Phila Esposita. 

Jenţe... 

FŠ: Jenţe on tam byl ještě Gordie Howe na čele té tabulky, takţe Jaromír Jágr musí dát ještě dvě vítězné 

branky, aby se dotáhl na mistra Gordieho. V jedné statistice ale Jágr dominuje, byť tedy ne řekněme nijak 

ceněné, protoţe nezasahuje do historie celé NHL – Jágr dal 17 vítězných gólu v prodlouţení. Tam na něj 

nemá nikdo další, Eliáš a další dva hokejisté dali po 15 gólech. 

JV: Vyšlo najevo, ţe NHL má špatné údaje v tom... v té statistice celkových vítězných gólů, takţe Jágr 

ten nový rekord ještě nemá. Tady ještě jednou připomenutí bilance proti Flyers. Jágrovi to nevadilo, ţe 

ten absolutní rekord mu ještě chybí, ale řekl, ţe teď bude aspoň v obraze. Sám si nebyl vědom, ţe 

překonal Phila Esposita na druhém místě.  

FŠ: Ten zatím poslední gól Jaromíra Jágra rozhodl o vítězství New Jersey nad Tampou 2:1. Jágr skóroval 

po úniku prakticky přes celé hřiště, kdyţ sebral puk Martinu St. Louisovi. Teď by se nějaká podobná akce 

Devils hodně hodila, protoţe stále ztrácejí. 

JV: Zítra v utkání s Minnesotou by uţ měl chytat Cory Schneider, který se na začátku sezony stal 

jedničkou New Jersey a přiznal to i sám Martin Brodeur, ţe ten rozdíl ve výkonnosti obou brankářů je 

naprosto jednoznačný. Sice Brodeur chytá sedmý zápas, Schneider jich odchytal jen šest, ale protoţe 

posledních osm dní byl zraněný. Olesz se teď sbírá z ledu po tvrdém nárazu od Grossmanna, ale je 

v pořádku a hned se zapojuje do hry. Grossmann ho ramenem zase odstavil od kotouče. Voráček. 

Voráčkovi se dařilo v minulé sezoně po boku Clauda Girouxe a patřil k nejproduktivnějším hráčům 

Philadelphie na přesilovce. Je to zvláštní, ţe během jedné sezony je takový rozdíl. Tady jsme viděli na 

střídačce Olesze, který vydýchával oba střety, do kterých se pustil s Nicklasem Grossmannem. Olesz se 

snaţí oprášit svoji kariéru, která trochu opadla v Chicagu. Tam v posledních dvou letech hrál víceméně 

jenom na farmě, nebo měl zdravotní problémy.  

FŠ: Za Blackhawks stihl jen šest zápasů a v té minulé zkrácené sezoně uţ byl výhradně na farmě, takţe tu 

nabídku, kterou dostal od New Jersey, rozhodně bral všemi deseti. Pomalu končí sedmatřicátá minuta 

utkání, Flyers stále gólem Braydena Schenna po přihrávce Andreje Meszároše z 15. minuty vedou 1:0 na 

ledě Devils. A zatím to směrem dozadu zvládají hosté náramně. Není na nich vůbec vidět, ţe dostali od 

Washingtonu před čtyřiadvaceti hodinami sedm gólů, ţe je Capitals i bez zraněného Ovečkina totálně 

znemoţnili. V tomhle utkání svěřenci Craiga Berubeho hrají poctivě do defenzívy, nedělají chyby a 

Devils zatím nevědí v té ofezivní zóně, jakým způsobem se prosadit. Ani teď to nevyšlo, ani tahle 

Greena, střela Greena nedokázala Emeryho ohrozit. 

JV: Zubrus, Fayne, teď se Jágr musel .. ke střele. Ani tohle není gól! Zubrus zase mířil mimo, 

připomeňme, Zubrus dnes hraje... Jágrova tyčka! Zubrus dnes hraje na místě zraněného Patrika Eliáše a 

tahleta formace si vypracovala zatím nejvíc příleţitostí ke skórování. Tohle je ten Zubrusův průnik 

z pravého křídla, kdy se prosmýkl aţ před Emeryho, Faynova střela pak málem trefila Jágra i Meszároše a 
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Zubrus zase z doráţky netrefil. A pak přišla ještě střela osmašedesátky, která podle mého názoru skončila 

na tyčce. Závěr druhé třetiny a Devils i kdyţ aktivní, stále bezbrankoví.  

FŠ: Marek Ţidlický v téhle sezoně uţ dokázal skórovat, druhým gólem zařizoval obrat na ledě proti 

Bostonu, k tomu přidal osm asistencí a patří do nejlepší desítky beků, co se týče produktivity, v NHL. 

Brendon Schenn, zatím jediný úspěšný střelec tohoto klání. Wayne Simmonds, Ţidlický, Gelinas. Adam 

Henrique, ale uţ mu chyběla síla na to, aby se sám vypravil na zteč branky Raye Emeryho. Zase Flyers 

odpalují puk, teď odpískaný ofsajd, coţ ale hostům určitě nevadí. No a tady je to, co uţ bylo v průběhu 

utkání zmiňováno, absence na straně Devils. Absence celkem výrazné: kapitán Salvador v obraně, 

v útoku zase vypadl Patrik Eliáš, pro tenhle zápas vypadl i Travis Zajac a uţ dlouhodobě chybí posila 

před touhle sezonou, Ryan Clowe. 

JV: To jsou samí zkušení hráči, největší opory muţstva, které taky odkrojí podstatný díl týmového 

rozpočtu. Chybí tam Cory Schneider ještě v tom výčtu. No ale je to šance pro jiné hráče, třeba pro 

Mathiase Tedenbyho, který v posledních třech zápasech nebyl na soupisce, byl jako nehrající náhradník, 

Devils ho neposlali na farmu do Albany. Hraje se poslední minuta druhé třetiny. Voráček vystřelil hned 

po vhazování, Larsson, trefil Voráčka, ale Zubrus dotlačil puk do středního pásma. Timonen nahazuje za 

obranu, Giroux! Brodeur byl připravený betony přitisknutými k sobě. Další vyhození, ve středním pásmu 

je Jágr. Timonen, zakázané uvolnění. Flyers tedy nemohou střídat v závěru druhé části. Tady je Keith 

Kinkaid, který je dnes připravený, kdyby se náhodou hra New Jersey zvrtla. Keith Kinkaid asi bude brzo 

brankářem, na kterého Devils budou spoléhat víc. Dny Martina Brodeura jsou téměř sečteny v NHL. 

Hartnell, kotouč je vyhozený do středního pásma. A je tu konec druhé třetiny. (Konec) 

Zatím jsme viděli pouze čtyřiadvacet střel dohromady, Flyers mírně lepší, vedou 13:11. A z toho vychází 

i jejich hubené vedení 1:0. Jaromír Jágr byl vidět ve druhé třetině stejně jako v té první, ale brankář Ray 

Emery zatím odolává. 

III. třetina 

JV: Potřetí vás vítáme u vysílání utkání mezi New Jersey a Philadelphií. Devils uţ dvakrát letos zaţili 

pocit, kdy se snaţí, seč můţou, šedesát minut – a nic nespadne do branky. Hned v prvním utkání je 

vychytal Marc-André Fleury z Pittsburghu, Devils prohráli 0:3. A stejným výsledkem skončil také zápas 

s Winnipegem. Tehdy ale nebyl v brance Ondřej Pavelec, nýbrţ druhý gólman Jets Al Montoya.  

FŠ: Tentokrát stojí proti Flyers Ray Emery, který uţ zastavil jedenáct jejich střeleckých pokusů, ani 

Adam Henrique se zatím nedokázal prosadit. Tahle střídačka potřebuje nějaké probuzení, nějaké 

nakopnutí, protoţe zatím to nejde. Tady Damien Brunner a Loktionov, muţi, kteří vypálil dvakrát. 

Jaromír Jágr trefil tyčku v závěru první...druhé třetiny. Domácí vytvořili tlak a stejně z toho nic nebylo. 

JV: Devils by podle papírových předpokladů měli vyhrát. Hrají proti týmu, který před čtyřiadvaceti 

hodinami doma prohrál 0:7 a zaţil nejhorší poráţku za poslední čtyři dekády. Hrají proti týmu, kterému 

chybí nejlepší střelec, Vincent Lecavalier. A hrají na domácím kluzišti, přesto ale tahle teorie nijak 

nedokládá to, co se děje na ledě. Flyers nejsou výrazně horší, jsou vyrovnaným soupeřem. Jediným 

dělítkem je jediná úspěšná střela, kterou tečoval Brayden Schenn. Mezi oběma městy, nebo v případě 

New Jersey nemůţeme ani hovořit o městu, jakoţto o oblasti, ale vzdálenost je pouhých devadesát 

kilometrů, takţe dnes v hledišti najdeme i hodně oranţových dresů fanoušků, kteří vlakem, autobusem 

nebo autem přijeli sledovat, jestli se Flyers oproti včerejšku zlepšili.  

FŠ: A jestli dokáţí Letci vyhrát třetí..ehm..tře..čtvrté utkání v téhle sezoně. Na jejich kontě zatím tři 

výhry, šest bodů. Stejný počet vítězných zápasů je zapsán v tabulce také u New Jersey, ale to k tomu 

přidalo ještě bodíky za prohry v prodlouţení, případně po samostatných nájezdech. Tady zatím 

nejdůleţitější momenty utkání: Brayden Schenn a jeho třetí gól v této sezoně po přihrávce Andreje 

Meszároše, na druhé straně Dainius Zubrus hrající 1100. zápas kariéry v základní části NHL. Adam 

Larsson rozehrál puk, ale nebyla to rozehrávka, která by mohla Jersey přinést rychlé zaloţení útoku. Tady 

moţná náznak šance, ještě střela Rydera vedle. Bylo to takové komplikované, neţ se domácí dostali do 

zakončení. Nakonec se přece jen povedlo, ale Ryderovi chyběla přesnost. Josefson, Tedenby, který se 

dostal do sestavy při absenci Patrika Eliáše, který sice absolvoval rozbruselní, ale potom se rozhodlo, ţe 

kvůli zranění do utkání nenastoupí a určitě jeho schopnost něco vymyslet v útočném pásmu, podrţet puk, 

dát myšlenku Devils v tomhle duelu chybí. Jaromír Jágr se snaţí, ale mám tak trochu pocit, ţe mu chybí 

porozumění spoluhráčů, které by od Eliáše určitě měl. Tihle dva si spolu začíná rozumět a v těch 

minulých zápasech uţ to bylo znát. Jenţe v tomhle utkání Eliáš chybí, a tak je Jágr na ledě společně 

s Henriquem a Zubrusem. Další Emeryho zákrok.  

JV: Hartnell nechal kotouč za sebou, Ţidlický, Volčenkov. Před malou chvílí byli Devils zase blízko, 

Ryderova střela prošla brankovištěm, po puku se natahoval Tedenby, ale ani tahle šance neskončila 

gólem. Loktionovem uţ na svém místě v první útoku mezi Zubrusem a Jágrem. Loktionov, Gelinas, 

jednou rukou přihrál Zubrusovi. Larsson jenom nahazuje na branku. Giroux na kolenou, dokázal přesto 

puk udrţet. Grossmann. 

FŠ: Jaromír Jágr nejspíš bude vyloučený, Ray Emery nějakou chvíli je uţ na své střídačce, Flyers mají 
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poskytnutou výhodu, ale jsou stále ve svém obrnaném pásmu. Aţ teď mají šanci se rozjet. Wayne 

Simmonds, ale nepřesná přihrávka. Je pískáno a bude se vylučovat. Jaromír Jágr uţ byl na své střídačce, 

ale teď zamíří na druhou stranu kluziště, protoţe takhle fauloval. Claudea Girouxe, muţe, se kterým 

odehrál po návratu do NHL v prvním útoku Philadelphie a dařilo se téhle dvojičce podporované v drtivé 

části sezony Scottem Hartnellem. 

JV: Teprve druhý faul Jaromíra Jágra v letošní sezoně. Přesilovka Flyers. Readova střela, Broduer vyrazil 

puk a spoluhráči ho odpálili do bezpečí. Read, Streit, Jágr dostal dvě minuty za hákování. Brodeur, 

McGinn, Read, Streit, zpátky na Marka Streita. Schenn, první střela v přesilové hře. Důrazný Gionta byl 

na začátku snaţení hráčů v oslabení, Devils vystřidají a uţ mají za sebou minutu. 

FŠ: Voráček, obtěţovaný Oleszem. Hartnell trefil Oleszovu hokejku, přesto puk nakonec doletěl aţ 

k Girouxovi. Simmonds, Josefson odvedl výbornou práci. Timonen měl k puku blíţe neţ Olesz, ale český 

útočník stahoval finského obránce, nakonec to všechno dopadlo dobře pro Timonena. Hartnell pro 

Girouxa, Coburnova rána. Brodeur nejspíš nevěděl úplně jak, ale přeci jen vyrazil ten puk v době, kdy 

pomalu končí přesilovka Philadelphie. Ale ještě Flyers ohroţují Brodeura, doráţka! Puk šel nakonec těsně 

vedle levé tyčky branky New Jersey. Ale teď uţ je Jaromír Jágr na ledě, ale Flyers stále nepustili tu svou 

šanci dát druhý gól v zápase. Teď ale přišli o puk, nakonec ale dobrá práce hráče, který přijel ze 

střídačky. A ještě puk letící na Brodeura. Kde je teď? Někde pod brankářem New Jersey, je posunutá také 

branková konstrukce. Ale na druhou gólovou radost to nevypadá. 

JV: Martin Brodeur si musel připadat jako ve ţdímačce, hráči na něj padali ze všech stran, ale on odolává. 

Přesto jeho tým prohrává. 

(reklaní pauza – mimo) 

JV: Martin Brodeur byl senzační během uplynulého oslabení, Flyers se urthli v počtu střel – je to 

sedmnáct dvanáct z pohledu hostí. Gelinas, Michael Raffl, vpád před branku mu nevyšel, v cestě stále 

hokejka Gelinase. Read, další nepříjemná střela pro Brodeura, stejně jako tahle! Hráči Flyers si teď rádi 

stoupájí do střel z větší vzdálenosti, tak aby clonili Brodeurovi nebo doráţeli. Stephen Gionta, Michael 

Raffl, šikovně to udělal. Zatím je v útočném pásmu sám, ale dokázal ještě přihrát. Brunner si hlídal 

Girouxa, který uţ najel před branku. A teď Claude Giroux za brankou velmi dobře. Timonen. Další 

příleţitost pro Flyers! (zvýšil hlas) Voráček byl před brankou.  

FŠ: Kdo by čekal, ţe ve třetí třetině přijde tlak New Jersey bzry, to zatím ani náhodou. Devils vypálili 

jednou jednikrát, zatímco Martin Brodeur uţ musel zlikvidovat sedm střel soupeře. Tedenby, nemá moc 

komu, tak to musí zkusit sám, malý švédský útočník. Greenovo nahození zase zpátky do prostoru, odkud 

by Devils mohli skórovat, ale to by se nejdřív museli dostat k puku. Ten má tady Jakub Voráček a protoţe 

potřeboval vystřídat, nahodil aţ za Brodeurovu branku. Andy Greene, nepřesná přihrávka na Rydera. 

Tedenby na chvilku vybojoval puk, Mark Streit ho nemůţe zastavit, ještě se Ryder přidává. A teď má puk 

Ray Emery.  

JV: Michael Ryder, jeden z pěti nových útočníků New Jersey. Devils se dostali do trochu svízelné situace, 

kdyţ v létě nečekaně oznámil konec své kariéry v NHL Ilja Kovalčuk, ale zase na druhou stranu jim to 

zase otevřelo peněţenku, protoţe Kovalčuk se svým platem šest a půl milionu ukradl podstatnou část 

týmového rozpočtu. A tak tým přivedl kromě Jágra a Rostislava Olezse i Clowea, Brunnera a Rydera. To 

jsou všechno hráči, kteří v minulé sezoně působili někde jinde.  

FŠ: Ţidlický, Volčenkovova nepřesná rozehrávka, to bude zakázané uvolnění. Grossmann za pukem ani 

nijak zvlášť nespěchal, teď se ale pískalo a zase se hra nastěhuje před Martina Brodeura. Devils nemohou 

střídat. I Anton Volčenkov, vypadá to, ţe má toho dost a nějaký odpočinek by se mu hodil, bude muset 

pokračovat stejně jako Zubrus nebo Jágr. A další rána a další zákrok Martina Brodeura, který se vrhl po 

puku, který se odráţel od zadního mantinelu. Kde jsou ty doby, kdy Scotta Hartnella zdobila kštice 

dlouhých vlasů, navíc kudrnatých. Teď naopak Hartnell na krátko, zpod přilby nekouká ani vlásek. 

JV: Na střídačce Devils Marek Ţidlický, pro kterého vlastně přestup do toho týmu znamenal pokračování 

v kariéře v NHL. V Minnesotě si vůbec nesedl s trenérem, hodně zápasů odseděl mezi náhradníky, ale u 

Devils víc akceptovali jeho herní styl, který – pravda – ne kaţdý trenér přijme za svůj. Všechno začalo 

tím, ţe Ţidlický pomohl Devils do finále Stanley Cupu dvě sezony nazpátek. Andy Greene, Voráček, puk 

se otřel od hokejky, nebo brusle Ryana Cartera. Voráček, Bernier, Carter, do náruče Emeryho. Tak Flyers 

v této sezoně neodehráli ještě ani jeden zápas, ve kterém by nepustili branku. Je to pochopitelné vzhledem 

k jejich tristní bilanci tři výhry ve třinácti zápasech. Emery byl v minulé sezoně fantastický v Chicagu. 

Tam v prvních 18 střetnutích, kde nastoupil, proměnil v 16 výher. No prvních, musím se opravit, to byly 

všechny zápasy, které Emery odchytal. Ale to bylo v Chicagu, v týmu, který měl vynikající start a vůbec 

celou základní část. Jágr asi zase půjde na trestnou lavici. 

FŠ: Ne, tentokrát mám pocit, ţe Jágr byl faulovaným hráčem a domácí tak dostanou šanci srovnat skóre 

v polovině třetí třetiny. Hal Gill, na mezinárodní scéně často stín Jaromíra Jágra, třeba na mistrovství 

světa v Praze v roce 2004, nebo o rok později ve Vídni v zápasech s Američany visel Hal Gill na českém 

útončíkovi. Teď ho fauloval a pro Devils tedy šance srovnat. 
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JV: Vzpomínám si na jeden rozhovor s Jágrem. Pozor na Gelinasovu střelu i dorázku od Brunnnera. Nic 

nejde přes Raye Emeryho. V jednom rozhovoru, ale uţ je to opravdu hodně let nazpátek, Jágr označil za 

nejnepříjemnějšího obránce v lize právě Hala Gilla. To byli oba o něco mladší, přesto Gill stále bývá 

často stínem Jaromíra Jágra. 

FŠ: Hal Gill měří přes dva metry, daleko dosáhne. A nejen Jágrovi umí tedy pořádně znepříjemnit ţivot. 

Gelinas nahazuje puk, ale ten zase Flyers odpalují rychle pryč ze svého obranného pásma. Minuta 

přesilovky je pryč. Tady se Zubrus marně natahoval po puku. Hall odvádí dobrou práci při zdrţování 

rozjezdu útočné akce domácích. Zubrus a puk se dostal mimo mantinel. Tady ještě jednou ta zatím 

největší šance v přesilovce. Tvrdá rána a doráţka Michaela Rydera, ale Emery se dokázal hodně rychle o 

kousíček posunout ve svém brankovišti a betonem tu ránu bývalého útočníka Bostonu nebo Dallasu 

vyrazit.  

JV: New Jersey si teď vzali oddechový čas po zakázaném uvolnění. A znovu je to příleţitost rozebrat si tu 

doráţku Michaela Rydera, skutečně velmi nebezpečná střela. Ryder je čtyřnásobný třicetibrankový střelec 

v NHL, naposledy se mu to předloni podařilo v Dallasu, kdy dal pětatřicet branek. Ve zkrácené sezoně 

jich měl 16, to je také slušné číslo. Letos dal zatím čtyři, střelec je to pořád fantastický. Tak nakonec to 

nebylo zakázané uvolnění, musím se opravit, vzhazuje se ve středovém kruhu. Couturier a Henrique proti 

sobě. Ten time out měl charakter skutečně systémového rázu, protoţe tohle je moţná poslední moţnost 

New Jersey, kterou dostanou v přesilovce, ale čas utíká. Flyers celé utkání hrají skvěle na vhazování, mají 

70procentní úspěšnost na buly, Devils chybí jejich nejlepší hráč, Travis Zajac, v tomhle ohledu. 

Loktionov nevyhrál ani jedno buly, centr prvního útoku má bilanci 0:7. 

FŠ: Bernier vybojoval puk pro Brunnera, ale Ţidlickému utíká do středního pásma. Český bek si pomáhá 

přihrávkou na brankáře Martina Brodeura. Začala 53. minuta zápasu, Flyers vedou na ledě Devils 1:0 

gólem Braydena Schenna z 15. minuty, na který mu přihrával Andrej Meszároš. Hal Gill, Tye McGinn a 

zase Flyers jednoduše nahazují puk aţ za Brodeura. Ryder, nepřesná přihrávka. Fayne, nepřesná 

přihrávka Gelinase a zase puk za Brodeurom, za Brodeurem. V podstatě uběhla skoro minuta a Devils jen 

naráţejí na připraveného soupeře ve středním pásmu, a teď se navíc ještě provinili zakázaným uvolněním. 

Tohle zatím nevypadá na to, ţe by Devils mohli předvést něco podobného jako v Bostonu, kdy v závěru 

utkání dokázali totálně otočit skóre a nakonec zvítězit. 

JV: Philadelphia hraje ten klasický udrţovací hokej, který někdy týmy na ledě soupeře praktikují, tím spíš 

kdyţ mají v nohou ten včerejší nevyvedený zápas, ale znovu platí, ţe hokejisté nemají dlouhodobou 

paměť, ţe dokáţí někdy velmi rychle vytěsnit nepříznivý výsledek. Pozor teď! (křičí) Ani tohle 

neskončilo gólem, Adam Henrique byl v šanci. Jágr pak nezachytil puk, tak ve středním pásmu hraje 

Adam Larsson. Zubrus, kdyţ hrál poprvé, pozor! Další příleţitost pro Stephena Giontu. Kdyţ Zubrus 

poprvé nastoupil do NHL, bylo to v roce 1997, kdy Philadelphia postoupila do finále Stanley Cupu. Andy 

Greene, Grossmann, Ţidlický, Stephen Gionta, Carter, puk zůstal pod ním. Flyers zase jen vyhazují do 

středního pásma. Uţ hosté nejsou tak aktivní směrem dopředu, uţ se budou soustředit zřejmě jenom na 

obranu a budou spoléhat, ţe vzadu to vychytá Ray Emery. 

FŠ: Volčenkov, puk skončil kde? Vypadalo to chvíli, ţe na střídačkách, ale nakonec se objevil na ledové 

ploše. Brodeur. Tye McGinn zastavil jednoho z hráčů Devils. A zase Flyers v pohodě: zachytili puk, 

vyhodili za Brodeura, nikam se nehrnou. A teď vyuţili zásluhou Brydona Cobourna nepřesnou 

rozehrávku soupeře. Cobourne ale vypálil těsně vedle. Simmonds. Bude se vylučovat, jeden z hráčů 

Devils inkasoval ránu do tváře, Adam Henrique, jeden z hlavních rozhodčích ještě kontroluje obličej 

kanadského útočníka. Flyers tedy budou hrát oslabení, (reklamní pauza)  ale to aţ po reklamní přestávce, 

kterou vyplníme pohledem na další rozehrané zápasy bohatého sobotního programu NHL. Třináct utkání, 

jedno uţ je dohrano – Winnipeg prohrál s Chicagem 1:5, Ondřej Pavelec ten duel nedochytal. Pět minut 

chybí Anaheimu k vítězství na ledě Buffala, Ducks vedou 5:3 (na tabuli je 5:2). Tampa vede nad St. Louis 

3:2, Radko Gudas přihrával na zatím rozdílový gól ve prospěch Lightning. Islanders vedou doma 

v polovině třetí třetiny nad Bostonem 3:1. V utkání se zatím David Krejčí ani Zdeno Chára neprosadili. 

Rangers míří k vítězství v duelu s Carolinou, protoţe vedou 4:1 v polovině třetí třetiny (na tabuli 3:1), 

jediný gól Hurricanes vstřelil v přesilovce slovenský bek Andrej Sekera. Washington vede v polovině 

třetí třetiny nad Floridou 2:1. Columbus prohrává s Pittsburghem 0:2 (něco nebylo rozumět) třetí třetiny. 

No a Vancouver vede v domácím prostředí nad Torontem 3:0. Ve Vancouveru se vyvěšoval dres s číslem 

10, který nosil Pavel Bure.  

JV: V Coloradu, které dnes hostí Montreal, zase budou slavit kariéru a hokejový ţivot Adama Foota. Jeho 

dvaapadesátka poputuje také pod strop Pepsi Center, později ještě Edmonton rozehraje zápas s Detroitem 

a LA hostí dnes Nashville. Tohle nebyl  Emeryho zákrok, Henrique mířil mimo a potom ho zasáhla 

hokejka Simmondse do tváře. Takţe ještě jedna příleţitost pro New Jersey v přesilovce. Na vhazování, 

které dnes Devils tak zoufale nejde, je Ryder, který vystřídal Loktionova. FŠ: A stejně to nepomohlo. 

JV: Posledních pět minut zbývá odehrát v základní hrací době. Na ledě je Ryder, Loktionov, Jágr, na 

modré čáře Ţidlický s Gelinasem. Jágr si vyţádal puk, stále ho má a... Je to gól, nebo ne?! Zazněla tyčka, 
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měl jsem pocit, ţe se zatřásla i siťka, ale hraje se dál. Brodeur nechá kotouč Ţidllickému. Zase před 

Ţidlickým Jágr, přihrávka mířila na něj, dobře Ryder přistoupil ke Grossmanovi, Ryder posílá na modrou. 

Loktionov, Jágr. Zpátky na Loktionova, a zase český útočník. Loktionov! Puk byl chvíli ve hře, 

Loktionov se otočil kolem osy a zkusil netradiční zakončení. V Prudential Center uţ odbíjejí zvony, ani 

tohle neskončilo brankou. Byl to čistý obtisk na tyčku při střele Michaela Rydera. A tady ještě jednou 

poslední šance Loktionova. 

FŠ: Tak ještě sedmačtyřicet sekund v přesilovce pro domácí Devils, zase ale prohrané buly, takţe Coburn 

vyhazuje přes celé kluziště. Tři a půl minuty do konce základní hrací doby, Brunner, švýcarský útočník 

nahazuje na Emeryho, který rychle předal Coburnovi, Couturier. Puk je zase daleko od Raye Emeryho, na 

hokejce Andyho Greena. Greene ale nemá komu, musí nahodit po mantinelu. Couturier bojuje o puk, je 

tam taky Bernier, Brunner, ale nakonec zaúřadoval Coburn, Read ovšem nevyhodil. Ţildický, Marek 

Ţidlický hledá, jak by dostal puk do střelecké pozice. A to se nepovedlo. Nájezd dvou na jednoho, 

Simmonds, dokonce tři na jednoho. Simmonds (zvýšil hlas) přestřelil Brodeurovu branku. Tady mohlo 

být jasno, místo toho se zase ţenou dopředu domácí, Marek Ţidlický. Ale Flyers se poctivě vrátili a 

nakonec domácí ani nevystřelili. 

JV: Flyers zůstali vzadu ve dvou, a to stačilo. Nepřelilo se tam přečíslení ze druhé strany. Dvě a půl 

minuty, ještě jedna reklamní přestávka a pak uţ budou mít Devils hodně málo času.  

FŠ: Tohle je záběr ještě z první třetiny, kdy McGinn sestřelil Hala Gilla (spoluhráči?), bylo tady dost 

dalších podobných střetů, Anton Volčenkov se potkal s brankovou konstrukcí, Marek Ţidlický předvedl 

ukázkový bodyček. Tohle byly okamţiky, které se hodně líbily v Prudential Center, ale nepřišel zatím 

ţádný, který by opravdu rozţhavil domácí příznivce, tedy okamţik, kdy by se puk ocitl za Rayem 

Emerym. Philadelphii stačí zatím jediná úspěšná střela, teč Braydena Schenna po střele Andreje 

Meszároše z 15. minuty k tomu, aby Flyers sahali po vítězství a po dvou bodech. 

JV: Teď situaci komplikuje další zakázané uvolnění. Philadelphia vede na střely 8:3 ve třetí třetině, 

celkem pak 22:14. A Devils se navzdory vyššímu počtu přesilovek se ve třetí části nedokázali dostat do 

rytmu. Ryder byl nejblíţ, kdyţ nastřelil v té poslední přesilovce tyčku. Gelinas teď úpí, protoţe střela ho 

trefila pod rukavici. Grossmann, za bra.. za branku si sjel Read, spolu s ním padá Greene. Couturier a 

Brodeur bude rychle rozehrávat, ale trefil Rafflovu hokejku, takţe Ţidlický musí vyjet. Ale ani on 

nerozherál, zase Michael Raffl s dobře umístěnou holí udrţel puk v útočném pásmu. Teprve teď Andy 

Greene vyjíţdí za útočnou modrou čáru. Minuta a čtvrt do konce, prázdná branka, Martin Brodeur a 

spoluhráči to musí zvládnout bez něj. Šest hokejistů Devils na ledě, začíná power-play.  

FŠ: A začíná taky poslední minuta základní hrací doby. Ray Emery posunuje, ale ne úplně dobře. Rychle 

se vracel do brankoviště. Zubrus posouvá na modrou čáru, Larssona střela byla zblokována a nakonec šla 

vedle. Ještě puk, ne, neletí do brankoviště. Zubrus na Berinera, ale tady posunuje puk jeden z hráčů 

Philadelphie, Voráček ho posunuje do středního pásma. McGinn těsně vedle branky, bude se ale 

vylučovat. Zubrus tam ve snaze zabránit té situaci, která by mohla přinést rozhodující gól, fauloval. Tady 

to uvidíme ještě jednou, Scott Hartnell pak netrefil prázdnou branku. Ale troufám si tvrdit, ţe teď uţ je asi 

hotovo, co se týče rozdělení bodů. 

JV: Nebylo to uznáno jako technický gól, Hartnell nebyl sám před brankou. Ale Martin Brodeur bude 

muset zase zpátky, protoţe teď se bude vhazovat v útoku Philadelphie. Devils nedokázali v útočnou 

pásmu najít nějakou správnou pozici, správné postavení. Zasáh vysokou hokejkou, ale ne ten nedovolený, 

ne ten, po kterém by se vylučovalo. Nicméně je to také překáţka pro Devils, kterým zbývá něco málo 

přes dvacet vteřin na to, aby vyrovnali. Poslední dva zápasy Devils vyhráli, v sobotu porazili Boston 4:3 a 

v úterý pak Tampu 2:1, naopak Philadelphie po dvou poráţkách od Anaheimu a Washingtonu dnes zase 

bodovala. Prázdná branka a ještě jedno vhazování před Rayem Emerym na druhé straně kluziště po 

zakázaném uvolnění. No jo, jenţe vhazování – a bilance na něm – to je zatím hodně bídná statistika, která 

nedělá New Jersey radost. Tak teď to bude chtít, aby Adam Henrique vyhrál buly, aby Ţidlický nebo Jágr 

mohli střílet, ale nestalo se tak. Ještě jeden puk letící, ale přes brankoviště hodně daleko před Emerym. 

(konec) Domácí uţ to nestihnou. New Jersey tak po dvou vítězstvích vyjde naprázdno, naopak 

Philadelphia jako den a noc – včera s Washingtonem 0:7, dnes na ledě New Jersey 1:0. Hostům stačil 

jediný přesný zásah, který v polovině 15. minuty obstaral tečí Meszárošovy střely Brayden Schenn. 

Philadelphia tedy dokázala počtvrté v téhle sezoně zvítězit.  

JV: Dovolte nás ještě pozvat vás na příští hokejové přesony, které budeme vysílat na stanicích skupiny 

Nova. V neděli ve velmi příznivém čase, v 19:05, vysíláme utkání, do kterého zasáhne také Milan 

Michálek, jeho Ottawa hostí doma Dallas. V noci z pondělí na úterý bude v akci zase Winnipeg, který 

jsme dnes na Nova Sport vysílali. Winnipeg bude hrát na ledě Detroitu. No a o den později utkání mezi 

Bostonem a Dallasem. 

FŠ: Pro tuto chvíli je to všechno. Dobrou noc. 

JV: Dobrou noc. 
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Příloha č. 9: Přepis komentáře hokejového utkání Česko – Finsko U17 v Liberci   

Česko – Finsko (turnaj U17) 

Hráno: 16.2. 2011, vysíláno na ČT Sport 17.2. ze záznamu 

Komentátoři: Hana Jeţková, Milan Antoš 

 

(začátek) Hokejové utkání s reprezentací Finska o první místo ve skupině a tedy případnou účast ve finále 

proti Rusku a pokud mluvíme o mládeţnických výběrech, samozřejmě u nich nemůţe chybět Milan 

Antoš.  

Milan Antoš 

HJ: Česi v tom úvodním porazili Slovensko 4:2, výhru nad Slovenskem si připsali i Finové, ti v poměru 

5:3. Ve druhé skupině se utkávají Rusko, Švýcarsko a Lotyšsko. Pojďme se podívat na soupisky obou 

celků. Trenér Jiří Veber neměl důvod měnit tu vítěznou sestavu, takţe v brance nastoupí znovu s číslem 

30 Marek Langhammer, i kdyţ původně trenéři uvaţovali o tom, ţe by postavili do branky také Lukáše 

Klimeše. V první obraně s pětkou Marek Kubis a s desítkou Karel Plášil, se sedmičkou Ronald Knot, osm 

Hynek Tobola, třetí obrana – devět Jakub Pavlas a 26 Tomáš Pařízek. A jako sedmý obránce Jakub 

Matyáš. První útok 19 Dominik Volek, 11 Patrik Machač, 17 Matěj Psota. Ve druhém lajně 20 Tomáš 

Střecha, 23 Vojtěch Tomeček, 15 Lukáš Nedvídek, ve třetí formaci 18 Ladislav Marek, 22 Dominik 

Simon, 16 Filip Hlinka a ve čtvrté formaci 21 Martin Procházka a pětadvacet Filip Navrátil. Jako 

náhradníci s dvojkou uţ zmiňovaný Lukáš Klimeš. 

Milan Antoš 

HJ: Ani trenéři Finska příliš nemíchali se sestavou: v brance s číslem 31 Joonas Korpisalo, v obraně čtyři 

Miko Vainonen, 27 Niklas Tikkinen, 23 Jusso Vainio a dva Mikko Lehtonen a ve třetí obraně Lindell a 

Saari. Důleţitý je hlavně ten první útok: s číslem 22 Mikko (přeřek) Tauriainen, 20 Teuvo Teräväinen a 

12 Samu Markkula. 

(začátek utkání) 

Na vhazování podle očekávání s jedenáctkou kapitán českého výběru s jedenáctkou Patrik Machač, ale 

puk mají v drţení Finové a je to ta první obrana, na kterou bychom se měli soustředit: se čtyřkou Miko 

Vainonen. Ale zakázané uvolnění Finska.  

Milan Antoš 

HJ: Naši vyhráli buly a mohla tam být šance, ale k puku se znovu dostávají Finové. S dvacítkou jiţ 

zmiňovaný Teuvo Teräväinen, který je – doufáme, ţe i dneska to ukáţe – asi nejlepším hráčem výběru, 

který se v Liberci představuje. S dvanáctkou teď tam pozor před brankou Samu Markkula. Finové se stále 

drţí v útočném pásmu, ale Marek Langhammer zatím ještě nemusel zasahovat.  

Milan Antoš 

HJ: Pozor teď velká šance českého týmu. Dominik Simon, který patří vlastně ke stabilním hráčům 

reprezentace do sedmáncti let. Ale u puku jsou znovu Finové, (?) Kulmala tam operoval za brankou. Ale 

teď uţ Češi vyhazují. A teď Tomáš Paříţek jako obránce tam propadl v útočném pásmu. Jakub Pavlas 

musel zachraňovat. Trochu překvapení toho libereckého výběru, s pětadvacítkou Filip Navrátil, který se 

tam teď snaţil získat zpět puk v útočném pásmu. Filip Navrátil se dostal do výběru vlastně aţ jako 

několikátý náhradník poté, co onemocněli hráči z té původní nominace. Teď výborné nahození na teč od 

Martina Procházky, ale u puku uţ jsou znovu Finové a znovu je to Miko Vainonen. Ale u tohohle puku 

bude dříve Marek Langhammer, i kdyţ takhle asi rozehrát nechtěl. (smích) Češi se stále dřţí v útočném 

pásmu, ale ještě jsme neviděli ţádnou pořádnou akci a ani Joonas Korpisalo zatím nemusel zasahovat.  

Milan Antoš (mluví do hry) 

HJ: Finové prokazují ty svoje skvělé schopnosti a viděli jsme první zákrok Marka Langhammera.  

Milan Antoš 

HJ: Tak Filip Hlinka bohuţel vhazování nevyhrál a Finové jsou stále v české obranné třetině a pozor tady. 

Aaa, je to gól. Ta střela z úhlu propadla Langhammerovi kolem ramen. 

Milan Antoš 

HJ: Čas 3:54 a Finové po brance Saku Salminena vedou nad Českou republikou 1:0. Saku Salminen má 

staršího bratra, který se jmenuje Samu a taky hraje v juniorských výběrech Finska, ve výběru do 18 let a... 

Teď uţ pozor na další útočnou akci Finů, ten jejich přechod přes střední pásmo je zatím hodně přímočarý 

a do šance se tam dostával dokonce obránce – Jusso Vainio. 

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Je to tak. Češi ve čtyřech z pěti utkání prohráli o gól. Naposledy na turnaji v Rusku ale podlehli 

Finsku obrovským rozdílem 3:8, i kdyţ ještě ve třetí třetině to bylo pouze o gól. 

Milan Antoš 

HJ: Tak a na vhazování jsme teď viděli autora prvního finského gólu Saku Salminena. Finové znovu 

vyhráli vhazování, ale puk končí na zakázaném uvolnění. ‚ 

Milan Antoš 
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HJ: Pozor na další obrovskou šanci Finů. 

Milan Antoš 

HJ: A znovu jsme viděli další – v pořadí snad uţ páté – prohrané buly českého týmu. Na této fázi by měli 

hráči asi trošku ještě zapracovat, je vidět, ţe Finové jsou mnohem důraznější. Kulmala a Ikonen stále drţí 

útočné pásmo, teď pozor na Ikonena, ale naštěstí puk končí u Langhammera.  

Milan Antoš... HJ: Matěj Psota... Milan Antoš 

HJ: Takţe první oslabení českého týmu, Finové ty přesilovky hrají hodně dobře, viděli jsme to i 

v úvodním duelu se Slovenskem, kdy dokázali vyuţít dvě přesilové hry a dva góly dával právě Ikonen, 

který si vlastně vynutil tu početní výhodu. Vidíme na modré čáře s dvacítkou Teuvo Teräväinena, který je 

takovým finským rozehrávačem těch přesilových her. Podívejte se, jak dokáţe operovat s kotoučem a 

rozdávat přihrávky svým spoluhráčům.  

Milan Antoš 

HJ: Ještě zkoušel zblízka překvapit Langhammera Mikko Tauriainen, stále Tauriainen za brankou. A to 

byla hodně nebezpečná přihrávka, naštěstí Češi se dokázali osvobodit a mohou vystřídat. A střídají také 

Finové. A tady uţ právě vidíme se čtyřiadvacítkou, ale skvěle zapracoval Hynek Tobola, to je vlastně 

nejmladší hráč českého výběru. A můţe v oslabení zahrozit. Alespoň cenné vteřinky tam zachránil 

Dominik Volek. Dominik Volek je také jedním z těch stabilních hráčů českého výběru, původně tady ani 

neměl být, ale bohuţel zranění, která kosila ten výběr, který měl v Liberci nastoupit... Nakonec trenéři 

museli povolat ty hráče, kteří původně měli po turnaji v Rusku odpočívat. Češi jsou v plném počtu, ale u 

puku jsou stále Finové.  

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Pozor, teď tam Filip Hlinka výborně dokázal zavést puk do útočného pásma, ale Češi se znovu 

neudrţeli a musí znovu dávat pozor na finský protiútok. 

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Jeden z těch nejmenších hráčů, Dominik Simon, tam dokázal proklouznout kolem finské obrany a 

stále ještě bojuje o puk, ke kterému se teď dostal Marek Kubis. Ladislav Marek.  

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Výborná střela Karla Plášila, který je jedním z těch nejproduktivnějších beků Českých Budějovic, 

který se dostal do výběru. České Budějovice tady mají dva obránce a jedním z nich je právě Karel Plášil, 

který hraje stabilně za šestnáctku a teď v nové sezoně za sedmnáctku. Znovu vidíme s pětadvacítkou 

aktivního Filipa Navrátila. A teď tam byl hodně důrazný i na to, jaké má vlastně fyzické indispozice 

oproti těm hráčů, kteří měří většinou téměř metr devadesát v tom finském výběru, tak Filip Navrátil si 

dokázal vybojovat puk.  

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Tady pozor na chybnou rozehrávku a v obrovské šanci tam byl Rasmus Kulmala, ale naštěstí čeští 

obránci se ještě dokázali vrátit a teď uţ znovu puk v útočném pásmu českého týmu. Ale je to takové 

trochu upracované, Čechům se pořádně nedaří rozehrát v pásmu soupeře a o puk znovu přichází. Na ledě 

vidíme znovu první formaci ve sloţení Matěj Psota, Patrik Machač a Dominik Volek. 

Milan Antoš (do hry) 

HJ: A ani tentokrát se nedaří, Češi se vůbec nedokáţou udrţet v tom finském pásmu. Finští obránci jsou 

důrazní a pokaţdé si dokáţí vybojovat puk zpátky.  

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Vidíte, ţe kdyţ se Finům dokáţe podařit (?) nahodit ten kotouč, tak okamţitě za ním vyráţejí alespoň 

dva hráči a čeští obránci vypadají, jako by chvílemi nevěděli...ehm...co se děje. Vrací se pomalu. 

S šestnáctkou za brankou znovu operoval Saku Salminen, autor prvního finského gólu. Ale teď uţ Češi a 

mohou jít do protiútoku. Znovu je tam Dominik Simon. 

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Filip Hlinka, ale českou akci zastavil ofsajd.  

Milan Antoš 

HJ: Na vhazování čtvrtá formace českého týmu, Filip Navrátil, Martin Procházka a s nimi tam ještě je 

Filip Hlinka a puk končí mimo ledovou plochu. Tak ani první česká formace si nedokázala vybojovat 

útočné pásmo a puk je znovu u nás ve třetině. Karel Plášil navíc promáchl. Ale dopředu uţ míří Patrik 

Machač, ale znovu nepřesná rozehrávka a puk je opět ve středním pásmu. Podívejte, jak hladce Finové 

prochází (trochu zvýšila hlas) aţ před branku Marka Langhammera. Tentokrát tam byl v obrovské šanci 

Rasmus Hämäläinen. 

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Ale do útoku jdou znovu Finové, ale naštěstí pro český tým puk končí na střídačce, takţe... 

Milan Antoš 

HJ: A na vhazování uţ s dvadvacítkou uţ Dominik Simon. Ale ani tentokrát se Čechům nedaří a pozor 

teď na další finský útok, ale střelu Nicklase Tikkinena chytá Langhammer do lapačky. Tikkinen je jedním 
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z těch hodně aktivních finských obránců, ukázal to i v tom předchozím zápase. Dokáţe podpořit útok. 

Tak snad teď. Je tam kombinovaná formace a viděli jsme faul na Filipa Navrátila. Češi mají výhodu. A 

uvidíme první českou přesilovou hru. Za podraţení...  

Milan Antoš 

HJ: V obraně je tam Karel Plášil, za brankou samozřejmě operuje první útok, tedy Matěj Psota, Patrik 

Machač a Dominik Volek. A Karel Plášil to znovu zkouší – stejně jako při té předchozí velké české šanci 

– na teč, na kterou před brankou čeká Matěj Psota.  

Milan Antoš 

HJ: A teď českou střelu zblokoval jeden z finských hráčů, ale vypadá to, ţe dostal nepříjemný úder od 

Jakuba Matyáše, ten puk ho trefil, protoţe Jakub Matyáš se svojí výškou přeci jen umí rozdávat tvrdé 

údery a i ta jeho střela. Viděli jste, ţe finský obránce šel okamţitě střídat. Češi stále u puku, 

s dvaadvacítkou Dominik Simon. 

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Karel Plášil má obrovské zkušenosti s přesilovými hrami ze svého klubu, z Českých Budějovic, kde 

hraje stabilně právě přesilovkové formace. A s ním tam je Ronald Knot. Ale zatím jsme Korpisala moc 

neohrozili kromě té jedné jediné střely. Finové jsou v plném počtu. 

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Teď jsme trošku moţná náhodně dostali k šanci, ale ještě Patrik Machač. Ale ne! Tak ani tentokrát to 

nevyšlo, Korpisalo sice leţel v brankovišti, ale Čechům se ho zatím nepodařilo přehodit. Puk má ještě 

Dominik Volek.  

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Filip Hlinka, čeká na své spoluhráče, komu by mohl nahrát, ale přihrávka znovu nevyšla. Ještě stále 

Filip Hlinka, ten je tam teď hodně dlouho. Je tam vlastně s tou první formací, ale uţ jde střídat. Znovu 

Ronadl Knot. (konec 1. třetiny) 

A skončila nám první třetina, zatím jsem příliš šancí neviděli, prakticky jeden jediný finský gól a jednu 

bekhendovou finskou šanci a u nás snad jenom ta dvě nahození, nebo ty dvě střely Karla Plášila. Takţe 

Česká republika po první třetině prohrává s Finskem 0:1. Tady se ještě jednou podívejme na perfektně 

trefený gól Samu Salminena a Finové tedy vedou po první třetině 1:0.  

II. třetina 

HJ: Čtveřice rozhodčích Fraňo, Pešina, Prchal a Kis je připravena zahájit druhou třetinu. Z české strany 

na buly samozřejmě první formace a na centru kapitán Patrik Machač. Na levém křídle jediný hráč 

z Liberce Matěj Psota. A znovu prohrané české buly. Tak ani tu druhou třetinu jsme nezačali přilíš dobře. 

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Takţe zatím kopie první třetiny: prohrané buly a zakázané uvolnění Finů. V útočném pásmu se 

zapomněl Dominik Volek, syn bývalého sparťanského trenéra Davida Volka. A první zákrok Marka 

Langhammera v této třetině.  

Milan Antoš 

HJ: Jestli s něčím český výběr nemá problémy, tak to jsou brankáři, protoţe trenéři mají k dispozici 

prakticky tři gólmany na stejné úrovni a Marek Langhammer je jedním z nich. Dokonce si připsal uţ tři 

starty v první lize za Chrudim. Ale teď pozor na šanci českého týmu. Je tam znovu s pětadvacítkou Filip 

Navrátil, jeden z těch menších, ale šikovných hráčů českého výběru, kteří si dokáţí udělat prostor. Ronald 

Knot, nebude to zakázané uvolnění. za pukem uţ míří Ladislav Marek.  

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Saku Salminen uţ v Češku letos minimálně jeden gól dal, a to v přípravném utkání ve Slaném, kdy 

Češi podlehli Finsku 3:4. To bylo jedno z těch utkání, kdy Češi prohráli s Finy o jeden gól. Tak doufejme, 

ţe dnes tomu bude jinak. Zatím je to stále 1:0 pro Finsko. Zřejmě zasáh ze střídačky.  

Milan Antoš 

HJ: Matěj Psota tam bojoval za brankou. Ještě Dominik Simon. Ale u puku uţ jsou znovu Finové a 

dopředu můţe vyrazit se sedmadvacítkou Nicklas Tikkinen. Uţ jsme o něm mluvili, ţe je to útočně 

laděný obránce. A pozor na velkou šanci Finů. Češi znovu pouze nahazují do útočného pásma, aby mohli 

vystřídat.  

Milan Antoš (do hry, gól) 

HJ: Ikonen je nejlepším střelcem Finů na tomhle turnaji. Dal uţ svůj třetí gól, dva dal uţ v tom 

předchozím duelu proti Slovensku a uţ jsme mluvili o tom, ţe je to právě ten koncový hráč, který 

takovéhle chyby dokáţe potrestat.  

Milan Antoš (do hry) 

HJ: A znovu jsme viděli prakticky ze stejného úhlu jako Marek inkasoval ten první gól, tak inkasoval i 

ten druhý. Moţná tam má nějaký slepý úhel. 

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Tikkinen nahazuje do útočného pásma. Čechům se stále nedaří ty přihrávky, jako by se hráči spíš 



   

 

124 

  

zbavovali puků neţ... Milan Antoš (do hry)...(smích při pádu hráče) 

HJ: Jakub Pavlas se tam...Milan Antoš... tohle není zrovna situace, na které by byl Jakub Pavlas zvyklý. 

Jakub Pavlas z Havlíčkova Brodu je podle trenéra Maryšky specialistou spíše na samostatné nájezdy neţ 

na takovéto střety. A Češi alespoň se osvobozují.  

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Zatím ne přílíš viditelný s dvacítkou Teuvo Teräväinen (přeřek), který tam zabojoval u mantinelu a 

moţná trochu překvapení, ţe tento finský hráč o sobě nedává tolik vědět, jako bysme (!) od něj čekali. 

Ale pozor na český protiútok, ale znovu skvělá finská defenzíva. A teď můţeme jít dopředu, Patrik 

Machač, ale ta jeho střela byla zblokovaná. Stále Machač u puku, ale teď uţ to vypadá, ţe se k němu 

dostanou Finové. Tak ne, přeci jen ještě Češi. Dominik Volek a znovu Patrik Machač. A tady uţ jsou opět 

Finové. 

Milan Antoš HJ: Ta vypadá hodně prázdné zatím. Milan Antoš 

HJ: Pozor. Nevím, jestli zvonila tyčka, nebo jestli ten puk se odráţel od té zadní konstrukce. Vojtěch 

Tomeček. Do Karlových Varů přišel z Milevska, protoţe za juniorku Energie hraje jeho starší bratr Jan. A 

v loňské sezoně byl Tomeček nejproduktivnějším hráčem Karlových Varů.  

Milan Antoš (do hry) 

HJ: A teď jsme viděli vlastně první šanci Teuvo Teräväinena. A vidíte, jak finský hráč zodopovědně se po 

té neproměněné akci se vrací zpátky do vlastní třetiny. Nebude to zakázané uvolnění. A pozor, tady byla 

špatná rozehrávka! Do šance se dostal... s jedenadvacítkou Martin Procházka. Ale Češi musí začít znovu 

od začátku, Ronald Knot. Dobře prošel kolem mantinelu, ale druhý finský obránce uţ ho zastavil. A teď 

pozor na finský protiútok, ještě tam na doráţku číhal Henri Ikonen. A moţná i Češi trochu pozdě 

přistupují k puku, protoţe tady u toho měl být dříve podle mě Jakub Pavlas neţ finský hráč. 

Milan Antoš 

HJ: (? není rozumět) tam teď proklouzl puk mezi nohama a málem z toho byla finská šance, ale puk mají 

Češi a do útoku jde znovu Patrik Machač (zvýšila hlas) a to byla obrovská šance. Teď měl Korpisalo 

moţná trochu štěstí.  

Milan Antoš (krátce do hry) 

HJ: Patrik Machač tady vlastně vůbec neměl být, měl odpočívat po tom ruském turnaji. Tak je vidět, ţe 

má velkou chuť do zápasu. 

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Jakub Matyáš. A Matěj Psota, ten je hodně drzý, teď tam málem připravil gólovou šanci pro své 

spoluhráče, ale ta střela mířila mimo. A znovu, podívejte se, Matěj Psota jak dokáţe vybojovat ten puk. 

David Volek a doráţka českému týmu nevyšla. A znovu pozor na finský protiútok, ale zodpovědně se 

vrátila vlastně celá ta pětice hráčů v červených dresech.  

Milan Antoš 

HJ: Vypadá to, jako by Psotovi nechyběl ten jeho liberecký sparingpartner Josef Mykiska (?), který 

bohuţel nemohl do turnaje eh...ale pozor, ještě finská šance. Mykiska nemohl kvůli problémům s třísly 

nastoupit do tohoto turnaje. Aaa teď zvonila tyčka.  

Milan Antoš (krátce do hry) 

HJ: Teuvo Teräväinen. A tady to vypadá, ţe by mohl být dříve Filip Navrátil. No, Filip Navrátil se 

ukazuje v dobrém světle. Vlastně do výběru se dostal aţ na poslední chvíli, uţ jsme o tom mluvili. Hráč 

KLH Chomutov vlastně ani nedostal oficiální papírovou pozvánku. Jeho pozvánka do reprezentace se 

vyřizovala na poslední chvíli telefonicky, aby vůbec mohl přijet.  

Milan Antoš (do hry) 

HJ: On uţ tam byl i dlouho, je vidět, ţe jde střídat. Asi uţ by ani neměl síly na rychlejší protiútok. Znovu 

Finové, Češi to opět zkoušejí přes nahození, protoţe ty jejich přihrávky si finská defenzíva velmi dobře 

hlídá.  

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Tak znovu první formace proti sobě. Uvidíme, komu vyjde lépe toto střídání. Marek Kubis a pozor na 

Mikko Tauriainena. Ale tady mohli jít Češi dopředu, tak ne. Přeci jen tam byl rychlejš (!) Fin neţ Patrik 

Machač. Ale Patrik Machač ještě bojuje ve středním pásmu.  

Milan Antoš (krátce do hry) 

HJ: Někteří hráči po tom zápase se Slovenskem říkali, ţe mají velké ambice, především Matěj Psota a 

Marek Langhammer. Mluvili o tom, ţe by rádi si zahráli finále proti Rusům. Ale zatím to tak příliš 

nevypadá.  

Milan Antoš (jednou tam vstoupila HJ) 

HJ: Tak uvidíme, co vymysleli. Vhazování v útočném pásmu. Zlomená hokejka a bohuţel to byl jeden 

z českých hráčů, který musí vystřídat. Vypadá to na Patrika Machače, tak ne, je to Matěj Psota. 

Milan Antoš 

HJ: Ale zase je potřeba ocenit, ţe vlastně i vleţe se snaţil Matěj Psota ten puk získat pro dalšího českého 
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hráče, který tam číhal v rohu.  

Milan Antoš 

HJ: A puku jsou znovu Finové, pozor. Nebude to zakázané uvolnění, takţe Češi musí hrát. Jakub Matyáš 

se vrátil. Tohle byla hodně nepřesná rozehrávka na Tomáše Střechu. Tomáš Střecha na tom minulém 

turnaji v ruské Palšiše vstřelil vítězný gól Švédům. A byl to vlastně jeho první start v národním týmu. 

Takţe dneska by se chtěl asi taky ukázat. Jonnas Korpisalo, finský brankář, asi jediný ze synů trochu,  

aspoň trochu slavného otce. Jeho otec Jari hrál za finský národní tým na mistrovství světa v roce 1993 a 

moţná trochu legrační statistika, která se nám podařila zjistit, tak Jonnas má mladšího bratra Nikolu... 

ještě pozor, tady velká finská šance, s dvanáctkou znovu Samu Markkula, který předtím trefil tyč. Český 

protiútok. No abychom se vrátili k finskému brankáři, tak jeho mladší bratr Markkula (!) podle oficiálních 

finských statistik, které jsou k dispozici, tak je o čtyři měsíce mladší, coţ nám úplně tedy nedává smysl. 

Nepodařilo se nám zjistit, kde tato statistika vznikla.  

Milan Antoš (do hry, reaguje)  

HJ: (smích) Tak moţná po zápase, ţe bychom se ho zeptali, jak je to moţné, jak to vlastně je. A do 

protiútoku znovu uţ míří Ikonen, ten je dneska hodně nebezpečný. V rohu tam teď bojuje Patrik Machač, 

Matěj Psota.  

Milan Antoš 

HJ: ... zlomenou hokejku Matěje Psoty a tady uţ dostává novou hokejku, takţe Matěje Psotu jsme na ledě 

chvilku neviděli. (!) Teď škoda, ţe se Čechům nepodařilo zachytit to vyhození, takţe u puku znovu 

Finové. Mikko Lehtonen. Také by mě zajímalo, jak Finové přišli k těm svým výškám a mírám, protoţe 

podle těch oficiálních údajů má většina finského týmu téměř 190 centimetrů, na ledě to na ně tak úplně 

nevypadá.  

Milan Antoš (do hry) 

HJ: A puk je v hledišti.  

Milan Antoš 

HJ: Asi vyhlíţí soupeře do finále, protoţe Finové...ehm Rusové tu svoji skupinu zřejmě vyhrají, protoţe 

ehm vyhráli s Lotyšskem a se Švýcarskem, tak tam je to asi jasné. 

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Pozor, Dominik Volek. Milan Antoš (do hry) 

HJ: Znovu tam ještě Dominik Volek si teď krásně vybruslil z rohu. Patrik Machač, a to byla hodně 

nebezpečná přihrávka, jenomţe bohuţel se k ní dostal dříve finský útočník. 

Milan Antoš (HJ doplní: Patriku Machačovi) 

HJ: A to byla nepřesná rozehrávka, ale přeci jen se čeští hráči dokázali dostat k puku. Tomáš Střecha, 

ještě bojuje u mantinelu. Moţná aţ trochu hladce tam prokličkoval, znovu to vypadá, ţe je to Markkula. 

Je opravdu vidět, ţe individuálně jsou na tom Finové o něco lépe neţ čeští hráči.  

Milan Antoš (krátce do hry, po pauze delší, HJ doplní: Jakuba Matyáše) 

HJ: Uţ tam pro něj přijeli spoluhráči, tak uvidíme, jestli Jakub Matyáš bude v pořádku, nebo jestli je to 

nějaké... Milan Antoš. 

HJ: Tak dvacet vteřin před koncem druhé třetiny vidíme na ledě znovu tu finskou druhou formaci, která 

se postarala o druhý gól. Je tam Rasmus Kulmala, také střelec Henri Ikonen. Ale uţ se nic nestane (konec 

2. třetiny) Takţe i ve druhé třetině jsme viděli pouze jeden jediný gól a ten znovu v síti Marka 

Langhammera. Takţe čeští trenéři mají určitě o čem přemýšlet, aby ve třetí třetině ještě namotivovali svůj 

tým. 

III. třetina 

Do třetí třetiny nastoupí bez Jakuba Matyáše, který se zranil. Vypadá to na vykloubené rameno a uţ byl 

odvezen do nemocnice na rentgen. Tak doufejme, ţe to všechno dobře dopadne. Na vhazování znovu 

první formace a na buly konkrétně Patrik Machač. A to je vlastně první vyhrané buly ve třetí třetině 

českého týmu, které jsme viděli. Patrik Machač a před brankou samotný Dominik Volek, škoda, ţe mu 

ten puk sklouznul. Moţná byl sám překvapený, jak se dostal do takhle obrovské šance. Znovu Patrik 

Machač bojuje. A finský protiútok zastavuje postavení mimo hru.  

Milan Antoš 

HJ: A teď pozor! Milan Antoš (omlouvá se, ţe skočil do řeči) 

HJ: Finové stále na puku. Aa podařilo se, přeci jen se podařilo vyhodit českému týmu. V úvodu třetí 

třetiny to chvilku vypadalo, ţe Češi budou aktivnější neţ v těch první dvou třetinách, ale teď uţ to 

vypadá, jako by uţ zase spadli do té své hry, kterou předváděli předtím. 

Milan Antoš (do hry, HJ doplní Tomáš Střecha) 

HJ: Přiznám se, ţe chvíli jsem vůbec nevěděla, kde je puk. Vypadalo to, jako by ani Korpisalo si nebyl 

úplně jistý.  

Milan Antoš (do hry) 

HJ: A kotouč je znovu mimo hřiště.  
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Milan Antoš 

HJ: Patrik Machač a dopředu uţ míří Dominik Volek. A je to gól! Tak Dominik Volek potvrdil, ţe je tím 

koncovým hráčem a sniţuje na 1:2 z pohledu českého týmu.  

Milan Antoš 

HJ: Dominik Volek odehrál loňskou sezonu v Davosu, kde trénuje jeho strýc, takţe moţná tam nasbíral 

nějaké ty rodinné zkušenosti. Teď uţ pozor, znovu rychlí Finové a bekhendový pokus Rasmuse  Kulmaly. 

Ten uţ si připsal asistenci u toho druhého gólu a i teď to vypadalo hodně nebezpečně. Ale do protiútoku 

mohou jít také Češi (zvýšila hlas) a Ladislav Marek proklouzl mezi dvěma finskými obránci, bohuţel se 

mu nepodařilo zakončit.  

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Dominik Simon vyráţí za pukem, který nahodil do útočného pásma. Karel Plašil a i Karel Plašil 

potvrzuje, ţe je hodně ofenzivní laděný obránce, ještě teď se snaţil hledat spoluhráče v útoku, ale 

nakonec je z toho pouze zakázané uvolnění. 

Milan Antoš 

HJ: Korpisalo jako by prohlédl, co má český hráč v úmyslu a v posledním okamţiku mu ten puk vypíchl 

hokejkou. Ale pozor! To byla nebezpečná střela. Mikko Tauriainen. Ale puk uţ mají Češi a mohou jít 

dopředu. Tomáš Střecha, vlastně nejmenší hráč českého výběru a dokázal si tam udělat prostor, ale puk 

nezískal. 

Milan Antoš 

HJ: V českém výběru je ještě jeden větší hráč, neţ je Ronald Knot. Je to Hynek Tobola, ale ten se do hry 

tolik nedostává, protoţe je to nejmladší hráč tohoto výběru, takţe dneska nebyl tolik vidět. A ještě jednou 

se podívejme na tu šanci, kdy tam mezi kruhy zůstal osamocený  Tauriainen.  

Milan Antoš 

HJ: Přeci jen se podařilo dostat puk ze třetiny. Na příleţitost tam znovu číhá Filip Navrátil . Milan Antoš 

(do hry) 

HJ: Viděli jsme tam zaváhání Davida (!) Volka, který trochu ztatil...pardon, Dominika Volka, který 

trochu ztratil rovnováhu a Finové se dostali ke kotouči a stále drţí pásmo. Teď uţ Češi. Patrik Machač, 

Filip Hlinka, znovu Hlinka. Češi se sice drţí na puku, ale hrají hodně u mantinelu, prakticky do ţádné 

příleţitosti se zatím nedostali. Ale teď pozor, Patrik Machač ještě se tam objevil a Matěj Psota. Matěj 

Psota stále u puku, Machač, ale Finové výborně brání.  

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Poslední velkou šanci, kterou tam měl Tomáš Pařízek. Pařízek je druhý z té českobudějovické 

obranné dvojice. A je vlastně nejlepším, nebo nejútočnějším bekem Českých Budějovic, na svém kontě 

má letos uţ šest gólů.  

Milan Antoš HJ: Teď pozor. Milan Antoš (do hry) 

HJ: Znovu Teuvo Teräväinen. Vidíte, jaký má skvělý přehled o hře. Dokáţe se dostat k puku a vypracovat 

šanci pro své spoluhráče. Teď uţ Mikko Tauriainen, Teräväinen. Podaří se Čechům dostat puk z vlastního 

pásma? Ne. Stále Finové. Tauriainen a  Miko Vainonen neudrţel pásmo. Češi se osvobodili a mohou 

vystřídat.  

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Teräväinen je nejzkušenější z toho finského výběru. Odehrál uţ čtyři zápasy dokonce i za 

reprezentaci do 18 let a na tom minulém turnaji v Rusku byl nejlepším střelcem. Teď se tam sešli tři čeští 

hráči za vlastní brankou, ale naštěstí se jim podařilo vyhodit. Vojtěch Tomeček bojoval u mantinelu. 

Miko Vainonen a Marek Langhammer znovu ukryl puk. 

Milan Antoš 

HJ: Na ledě je znovu první finská formace a viděli jste zodpovědného Teräväinena, který okamţitě po 

naskočení ze střídačky šel po puku a snaţil se rozehrát na své spoluhráče, kteří vlastně ještě nestihli 

vystřídat a drţeli se na té modré útočné čáře.  

Milan Antoš 

HJ: Šance pro Dominika Volka, ten si dokáţe udělat prostor, ale znovu pouze čelem k mantinelu a stějně 

Matěj Psota s Patrikem Machačem. Dominik Volek. 

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Ale čtveřice českých rozhodčích nevylučuje, respektive dvojice těch hlavních, takţe se hraje stále 

v pěti. Hämäläinen. 

Milan Antoš (pak i do hry) 

HJ: Vzhledem k tomu, ţe výběry uţ sehrály turnaj minulý týden v Rusku, tak tady v Liberci dostávají 

šanci hráči ze širšího kádru, aby trenéři viděli také hráče z některých jiných klubů, kteří se v reprezentaci 

tolik nevyskytují. Proto – jak uţ jsme zmiňovali – máme tady hráče z Chomutova, z Jihlavy, z Mladé 

Boleslavi.  
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Milan Antoš 

HJ: Dokáţe přesně vystihnout ten okamţik pro to nahození na teč, ale Marek Langhammer všechny ty 

jeho pokusy viděl, naštěstí pro český tým. V rohu bojuje Karel Plašil, ale u puku uţ jsou znovu Finové.  

Milan Antoš 

HJ: Moţná jste slyšeli jasné pokyny rozhodčích: Hraj! A pozor na střelu, ale naštěstí tentokrát pro český 

tým zlomená hůl finského útočníka. Finové i přesto se drţí v útočném pásmu, dokonce dokázali rychle 

vystřídat. Lehtonen. Milan Antoš HJ: Znovu Lehtonen a na doráţku nebo na teč si tam sjíţděl 

Hämäläinen, ale Češi se osvobozují a mohou vystřídat. Milan Antoš (do hry) 

HJ: Jestli jsem dobře viděla, tak nestihl vystřídat Ronald Knot, který tam teď ještě tlačí jednoho z Finů na 

mantinel. Češi uţ jsou v plném počtu. A slyšíte, ţe se probrali i diváci.    Milan Antoš (krátce do hry) 

HJ: Karel Plašil a teď máme šanci, to byla moc hezká přihrávka, bohuţel finský obránce tam do ní vloţil 

hůl, takţe Češi nedokázali zakončit.  

Milan Antoš (do hry) 

HJ: A vypadá to, ţe Jiří Veber uţ stáhl formace, takţe na ledě vidíme především ten první nejaktivnější 

útok, ale u puku jsou opět Finové. 

Milan Antoš (do hry, gól) 

HJ: Tak dokáţí s tím výsledkem Češi ještě něco udělat? Nebude to zakázané uvolnění. Tomeček. Ještě 

Češi bojují u mantinelu, stále Vojtěch Tomeček, teď se dostal k puku. Ale Hynek Tobola uţ svůj okamţik 

prováhal a jde střídat stejně jako zbytek té formace. A Finové uţ nic nevymýšlí, vidíme, ţe nahazují puky 

do útočného pásma. 

Milan Antoš 

HJ: Musím přiznat, ţe mě taky, kdyţ jsme včera maskota potkali ve Vestci, tak ten jeho kostým je takový 

trošičku specifický, tady to není úplně vidět, protoţe sedí, ale třeba se reţii podaří zachytit ho i za chůze, 

takţe si budeme moct dobře prohlédnout kostým maskota Rampoucha? Rampače? Milan Antoš odpovídá. 

Rampač. Na ledě zůstala první finská formace tak, jak se to dalo očekávat. Vidíte s těmi výraznými 

ţlutými rukavicemi Teuvo Teräväinena, který je opravdu nepřehlédnutelný. Teď bez hokejky míří střídat. 

Marek Kubis. 

Milan Antoš (do hry, HJ vstoupí: Tak snad teď.) 

HJ: Kdyţ nic jiného, tak vybojoval útočné pásmo a český tým si vybírá oddechový čas. Tak uvidíme, 

jestli trenér Jiří Veber odvolá brankáře a zkusí to v šesti, kdyţ uţ se Češi konečně dokázali dostat do 

pásma. 

Milan Antoš 

HJ: Takţe pokyny trenéra Vebera jsou jasné: dva hráči se mají tlačil do brány. Tak uvidíme, jak budou 

jeho svěřenci následovat ty pokyny.  

Milan Antoš 

HJ: Marek Laghammer tedy z branky a k té první formaci tam přibyl s dvaadvacítkou Dominik Simon, 

ale Češi uţ jsou znovu ve své vlastní třetině. 

Milan Antoš (do hry) 

HJ: Ale vypadá to, ţe Češi uţ nemají tolik sil. Tam jsme viděli Dominika Volka, který v těch předchozích 

minutách. bruslil o něco lépe neţ teď, kdyţ se hnal za pukem.  

Milan Antoš (do hry, HJ vstoupí: A je to gól.) 

HJ: Je zvláštní, ţe Hynek Tobola, který vlastně ještě sbírá zkušenosti z reprezentačních výběrů, dostal 

důvěru i v těch posledních minutách.  

Milan Antoš 

HJ: Tak Češi to ještě jednou zkusí. Plašil. Minuta a dvacet sekund do konce, to uţ je na vstřelení tří gólů 

opravdu málo. Milan Antoš (krátce do hry) 

HJ: Naštěstí jen vnější síť, ale znovu vidíte, ţe ten první finský útok, přestoţe Finové vedou 4:1, tak se 

snaţí tlačit do brány a snaţí se vstřelit ještě jeden gól a vylepšit si svoje osobní statistiky.  

Milan Antoš 

HJ: Ještě to Češi zkusí. Je vidět, ţe nesloţili zbraně. To je sympatické, ţe i kdyţ prohrávají o tři góly, tak 

se snaţí ještě s tím výsledkem něco udělat. Škoda těch chyb v obraně. 

Milan Antoš 

HJ: Máme tady hráče, kteří vlastně... pozor na chybu... původně hráli třeba, nebo jsou odchovanci 

Přerova, Milevska, ale postupně v těch věkových kategoriíí přešli do týmů, které hrají extraligu. (konec 

zápasu) 

A je konec, takţe Češi prohráli s Finskem 1:4 a finále bude bez české účasti. Milan Antoš 

 HJ: Samozřejmě si ho nenechte ujít, protoţe vám ho nabídneme ne sice úplně v přímém přenosu, ale 

alespoň ve zpoţděném záznamu a určitě bude stát zato. Takţe prohrou českého týmu a alespoň boji o 

bronzové medaile se s vámi pro dnešek z Liberce loučíme.  


