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Anotace 

Tato bakalářská práce řeší způsob komentování florbalu v České televizi. Zkoumá jej 

z pohledu entertainizace, infotainmentu a Griceových maxim. Věnuje se historii florbalu 

v České televizi a zkoumá mluvený projev Ondřeje Zamazala, hlavního komentátora a 

dramaturga florbalu v České televizi, a Vladimíra Fuchse, předního florbalového experta. 

Tato práce také porovnává ztvárnění florbalu v České televizi a ve švédské televizi TV4. 

Cílem práce je vysvětlit důvody větší obliby florbalu oproti tradičnějším sálovým sportům a 

většího prostoru, který na obrazovkách České televize florbal dostává. 

Klíčová slova: florbal, Česká televize, komentování, Zamazal  

Annotation 

My thesis is about floorball commentary in the Czech televison. The commentary is being 

explored from the point of view of entertaining, infotainment and Grice's Maxims. It pays 

attention to the history of floorball in the Czech television and analyzes the speech of Ondřej 

Zamazal, Chief floorball commentator, and expert Vladimír Fuchs. This thesis also compares 

floorball broadcast in the Czech television and the Swedish channel TV4. The primary subject 

of my work is to find the main reasons why is floorball on TV more popular than other more 

traditional indoor sports, and why is floorball on TV more often than they are. 
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Úvod 

Na obrazovkách České televize se florbal poprvé objevil v roce 1998 díky reportáži 

z domácího mistrovství světa. První florbalový přímý přenos byl vysílán až v roce 2004. 

V současnosti je jen z nejvyšší florbalové soutěže mužů vysíláno kolem dvaceti pěti přímých 

přenosů, v případě konání velké akce typu světového šampionátu je počet přenosů vyšší. Ve 

své práci se pokusím popsat proces a posun, který florbal za sedmnáct let na televizní 

obrazovce udělal, proč se tak dobře etabloval a jaké důvody jej katapultovaly do pozice 

prvního halového sportu v České televizi. 

Historii florbalu a následný proces medializace tohoto sportu v České televizi zmapuji pomocí 

hloubkových rozhovorů s Robertem Zárubou, který florbal v České televizi prosadil a první 

přenosy komentoval, a Ondřejem Zamazalem, současným šéfdramaturgem florbalu a hlavním 

komentátorem. Responduji i Janu Niklovou a Veroniku Mackovou, které při florbalových 

přenosech plní roli reportérek. Výpovědi Zamazala, Niklové a Mackové budou důležité pro 

porovnání ztvárnění florbalu a hokeje na obrazovce České televize. Všichni tři kromě 

florbalových přenosů působí na stejných pozicích i v hokejovém pořadu Buly hokej živě, 

který zprostředkovává každý týden vysílání z hokejové extraligy. Přímé přenosy jsou díky 

podobnosti obou sportů v mnoha směrech srovnatelné, svou roli sehrávají i redaktoři a štáb, 

kteří se florbalem a hokejem prolínají. Další velký a pro srovnání původně plánovaný sport 

fotbal, který se herními aspekty i televizním zpracováním od florbalu liší, ve své práci 

rozebírat nebudu. Rozsah práce a konfrontace florbalu s hokejem se ukázala jako dostatečná.  

Ve své práci se zaměřím na sémiotickou analýzu komentování Ondřeje Zamazala a jednoho 

z nejčastěji využívaných florbalových expertů Vladimíra Fuchse, bývalého kapitána 

historicky nejúspěšnějšího českého florbalového týmu Tatranu Střešovice a národního týmu. 

Původním adeptem na rozbor experta byl asistent trenéra reprezentace mužů Zdeněk Skružný, 

z důvodu přípravy národního týmu na prosincový šampionát ve Švédsku ale v úvodu sezony 

komentoval jen zápas slabších týmů Vinohrad a Liberce a duel Tatranu s Bohemians. Cílem 

bylo vybrat utkání dvou dlouhodobě špičkových celků z TOP čtyři. 

Cílem bude prokázat, že součástí jejich komentování jsou prvky entertainizace a 

infotainmentu a že dochází i k porušování Gricevých maxim. Pro sémiotický rozbor poslouží 

zápas základní části nejvyšší mužské soutěže mezi florbalisty Chodova a Mladé Boleslavi ze 
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sezony 2014/2015, který se v Mladé Boleslavi uskutečnil 21. října 2014 a Zamazal i Fuchs jej 

komentovali. 

Kapitolu věnuji i specializovanému magazínu, který Česká televize pro florbal v roce 2003 

zřídila. F- magazín, který se kromě florbalu věnoval i dění na futsalové scéně, vydržel na 

obrazovce necelé tři roky a pak byl zrušen. Ve své práci se pokusím zjistit důvody zániku a 

zda by jeho tvůrci specializovaný magazín pro florbal prosazovali i v současné době. 

Vzhledem k počtu titulů ze světových šampionátů napříč kategoriemi i počtem registrovaných 

hráčů je králem florbalu Švédsko. V této zemi se florbal těší velké popularitě, po hokeji je 

druhým nejhranějším sportem. Florbal ve švédském království vysílá kanál TV4. Ve své práci 

se pokusím, díky rozhovorům s českými florbalisty, kteří ve Švédsku působili, a Švédy, kteří 

hráli v České republice, porovnat televizní zpracování florbalu v České televizi a na TV4. 

Nastíním i budoucnost, jakou by se florbal na televizní obrazovce mohl vydat, aby si udržel 

své výsostné postavení mezi ostatními sálovými sporty.  
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1. Historie florbalu 

V devadesátých letech se Pražané na hloučky sportovců s atypickými zahnutými plastovými 

holemi dívali zvědavě. Dnes už asi většina lidí tuší, že jsou to sportovci, kteří prohánějí 

děrovaný míček. Florbal se stal fenoménem. V současnosti Česká florbalová unie registruje 

dle oficiální statistiky České unie sportu 74 098 hráčů a 755 klubů. Úspěšnější je co do 

členské základny jen fotbal a hokej, tenis a atletika se nacházejí za florbalem.
1
 Jak tento sport 

vlastně vznikl?  

„Za kolébku florbalu je všeobecně považována Skandinávie. Málokdo však ví, že florbal 

původně vznikl v USA. Konkrétně ve státě Minneapolis, v továrně na plasty Cosom. Tamním 

dělníkům patří prvenství, neboť pro zábavu vyrobili plastikové hokejky, jimiž ovládali míčky 

už v roce 1958. Tehdy nově zrozená hra dostala název floorhockey a za mořem se dočkala i 

prvních turnajů. Tím největším byl Floorhockey tournament, pořádaný každoročně 

v šedesátých letech v Battle Creek v Michiganu. Masového rozmachu se ale nový sport dočkal 

až poté, co byly plastové hole Cosom převezeny na evropský kontinent.“ 
2
  

1.1. Vznik Mezinárodní florbalové federace  

Synonymem florbalu jsou země skandinávského poloostrova Švédsko s Finskem. Ve 

švédském Göterborgu se počátky hry zvané innebandy datují na rok 1970, kdy mu v letní 

přípravě propadli švédští hokejisté. První zdejší oficiální florbalový svaz vznikl v roce 1981 

pod názvem Svenska Innebandyförbyndet – SIFB. Finská obdoba innebandy jménem 

saalibandy vznikla o pár let později.  

Kromě Švédů a Finů, vzájemný souboj severských velmocí obstaral sedm z devíti finále 

mistrovství světa, patřili k průkopníkům florbalu Švýcaři. 

V zemi helvétského kříže byl florbal znám jako unihockey a dlouhou dobu ho od 

skandinávské verze odlišovala pozice brankáře. Brankář hrál po vzoru hokeje s hokejkou, ve 

Švédsku a Finsku gólman byl zakleknutý v brankovišti.  „Díky velké členské základně a 

částečnému nedostatku velkých hal se ve Švýcarsku začal prosazovat florbal na dvou různých 

velikostech hřiště. Grossfeld – velký florbal se hraje pouze na vrcholové úrovni v nejvyšších 

                                                      
1
 Česká unie sportu [online]. 2014. Dostupné z: http://www.cuscz.cz/o-nas/statistika.html 

2
 KYSEL, J. Florbal - Kompletní průvodce. Sport extra. Praha: Grada, 2010. 144 s. ISBN: 978-80-247-3615- 0. 
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soutěžích, kleinfeld – malý florbal se systémem 3+1 hraje převážná většina florbalistů ve 

výkonnostně nižších soutěžích.“ 
3
 

Severské země navázaly kontakt se Švýcarskem v roce 1986 a ve stejném roce vznikla ve 

švédské Huskvarně Mezinárodní florbalová federace ((IFF – International Floorball 

Federation). Do čela se postavil jeden ze zakladatelů innebandy András Czitrom a v pozici 

vydržel až do roku 1992. Postupně se zapojily další země (Norsko, Dánsko, Maďarsko, 

Rusko) a v roce 1993 Česká republika.   

V roce 1994 se konalo první Mistrovství Evropy mužů ve Finsku, o rok později první ME v 

ženské kategorii. Rok 1996 byl ve znamení prvního oficiálního mistrovství světa. Severské 

finále mezi Švédskem a Finskem sledovalo ve stockholmské Globena areně přes 15 000 

diváků. Od té doby se mistrovství koná každý rok. 
4
 

V lichých letech o medaile bojují ženy a v sudých letech muži. V roce 2010 MS změnilo svůj 

systém, dosavadní „B“ a „C“ divizi nahradila kvalifikace na MS a počet účastníků mistrovství 

se zvýšil z 10 na 16.  V roce 2014 Češi zvládli kvalifikaci v Nizozemském Nijmegenu a v 

prosinci téhož roku získali na MS v Göterborgu bronzové medaile.  

První setkání s florbalem v České republice se událo díky výměnnému pobytu studentů VŠE v 

Praze se studenty helsinské univerzity KY v roce 1984. 

„Vyrazili jsme, asi 10 sportovců z VŠO, za nějakou tělovýchovně-brannou komisi na družební 

výjezd do Finska. Se studenty a studentkami z KY University Helsinky jsme byli za těch 7 dní 

na běžkách a pak taky asi 12x v sauně. A předposlední den nás vzali do tělocvičny a hráli 

jsme s nimi florbal – finsky v té době sahlibandy. Zírali jsme na to s nechápavým výrazem! A 

za dva měsíce na to přijeli recipročně Finové do Prahy a jako dárek nám přivezli sadu 

hokejek a míčků. Na VŠE v malé tělocvičně proběhl první mezinárodní zápas, branky tvořily 

nohy gymnastických koňů. A po odjezdu jsme dali dohromady partu a jednou týdně to začali 

mrskat." 
5
 

                                                      
3
 KYSEL, J. Florbal - Kompletní průvodce. Sport extra. Praha: Grada, 2010. 144 s. ISBN: 978-80-247-3615- 0. 

4
 KYSEL, J. Florbal - Kompletní průvodce. Sport extra. Praha: Grada, 2010. 144 s. ISBN: 978-80-247-3615- 0. 

5
 Rozhovor s Michalem Bauerem, nar. 1964, prezident Florbal Chodov a zakaldatel florbalu v Čechách, Praha 7. 1. 2015 
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Florbal studenty VŠE zaujal. „Prostě to bylo jiné, nové, hodně zábavné, hravé, přitom 

běhavé. Ta tělocvična měla okna do ulice a tam byla zastávka autobusu 135. Lidé zírali okny 

na hru a mnohým z nich ujel autobus.“ 
6
 

1.2. Florbaloví Cyril a Metoděj 

Zájem o florbal brzy opadl. Hokejky se rozlámaly a nové nebylo kde sehnat. Restart přišel po 

sedmi letech díky cestovní kanceláři Excalibur a Tomáši a Martinu Vaculíkovým. Bratři 

přivezli nové florbalové vybavení ze Švédska. „Vaculíci prorazili tu švédskou cestu, v 

počátku dali dohromady víc kluků z hokejbalu. Dodnes si živě pamatuji první turnaj asi čtyř 

týmů v tělocvičně ZŠ Hostýnská.“ 
7
 

Historickým mezníkem pro český florbal se však stal zájezd střešovických průkopníků 

florbalu do Maďarska, odkud se do Čech přivezly první opravdové florbalové mantinely. 

Díky tomu se mohly začít hrát turnaje a sport získával na popularitě. Velká florbalová centra 

vznikla kromě Prahy a Ostravy také v Liberci a v Brně. 

V roce 1992 byla založena Česká florbalové unie (ČFBU).  Od roku 2000 do současnosti je 

v jejím čele vystudovaný právník Filip Šuman. 

„Martin sehrál jako zkušený sportovní manažer významnou roli při zakládání florbalové Unie 

a formalizování procesů, stal se prezidentem ČFbU a já jeho místopředsedou. Marcel Pudich 

pracoval v mojí firmě, vybral jsem ho jako obchodního manažera pro severní Moravu – jako 

sportovec s námi při pobytu v Praze po poradách začal hrát a pak se stal zakladatelem a 

propagátorem florbalu v Ostravě, založil tým, prodával hokejky a edukoval. Byl to takový 

Cyril a Metoděj.“ 

K největším akcím, které se v Čechách udály, patří pořadatelství druhého mistrovství světa 

mužů v Brně v roce 1998. V roce 2003 Praha uspořádala mistrovství světa juniorů, kde Česká 

republika získala bronzové medaile. O pět let později, v roce 2008, viděla vysočanská O2 

arena a ČEZ arena ve Vítkovicích další mistrovství světa mužů.  

                                                      
6
 Rozhovor s Michalem Bauerem, nar. 1964, prezident Florbal Chodov a zakaldatel florbalu v Čechách, Praha 7. 1. 2015 

7
 Rozhovor s Michalem Bauerem, nar. 1964, prezident Florbal Chodov a zakaldatel florbalu v Čechách, Praha 7. 1. 2015 
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Rok 2010 byl ve znamení olomouckého mistrovství světa juniorek a zatím poslední vrcholnou 

florbalovou akci vidělo Brno a Ostrava, které v prosinci 2013 společně uspořádaly světový 

šampionát žen.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8
 Česká florbalová unie [online]. 2014. Dostupné z: https://www.ceskyflorbal.cz/reprezentace/zeny/vysledky 
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2. Medializace florbalu v České televizi 

 

„Florbal nikdy neměl v České televizi nepřítele“ 

 (Robert Záruba, 2015) 

 

Florbal se na obrazovce České televize na kanálu ČT2 začal objevovat od roku 1998. V tomto 

roce Česká republika pořádala historicky druhé florbalové mistrovství světa v mužské 

kategorii. Šampionát pořádaný v Praze a v Brně v termínu 25. května – 31. května 1998 

ovládlo Švédsko, domácí reprezentace prohrála v zápase o umístění s Norskem 4:5 a skončila 

na šesté příčce. V porovnání s umístěním na prvním MS ve Švédsku, kdy Češi brali čtvrté 

místo, došlo k ústupu z dobytých pozic. 

Česká televize vysílala reportáže z domácího florbalového šampionátu v Brankách, bodech, 

vteřinách – od roku 1956 hlavní sportovně zpravodajské relaci České televize a dříve 

Československé televize, a Sportovních ozvěnách, hodinovém pořadu ČT2 věnovanému 

sportu. Jedním z prvních redaktorů, který dostal v České televizi florbal na starosti, byl Jiří 

Vrba, v současnosti tiskový mluvčí fotbalového klubu SK Slavia Praha. Vrba v České televizi 

působil do roku 2002, kdy přešel do managementu Slavie, kde pracoval v letech 2002-2006 

nejprve jako tiskový mluvčí, poté jako obchodní a marketingový ředitel.
9
 

Po MS 1998 věnovala Česká televize pozornost florbalu skrz mezinárodní florbalový turnaj 

Czech Open, který každoročně probíhal v srpnu v Praze. V roce 1993 se za účasti třiačtyřiceti 

družstev z pěti zemí uskutečnil jeho první ročník. První reportáže a sestřih za dohledu Jiřího 

Vrby byly natočeny v roce 2000. Vrba nebyl florbalovým specialistou, úkol natočit Czech 

Open mu byl vedoucím sportovní redakce přidělen. „Bylo to v létě, v době dovolených, fotbal 

měl přestávku, takže jsem na to měl čas. Měli jsme pak spoustu natočeného materiálu, a i když 

délka výsledného dokumentu, pokud si dobře vzpomínám, byla šedesát minut, měli jsme co 

dělat, abychom tam dostali všechny významné události turnaje. Celá ta akce mě bavila a 

současně překvapila svým rozsahem a kvalitou.“ 
10

 

                                                      
9
 SK Slavia Praha [online]. 2014. Dostupné z: http://www.slavia.cz/zobraz.asp?t=klub-vedeni-klubu 
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Kromě Czech Open 2000 Vrba s florbalem do kontaktu nepřišel, do svého přesunu 

k fotbalové Slavii se specializoval na komentování fotbalu. „Do redakce přišli mladí kolegové 

a na florbal se začali postupně specializovat. Nebylo už potřeba, abych někde zaskakoval. Z 

pozice redaktora už jsem se s florbalem nesetkal.“
11

 Jedním z noviců, kteří do sportovní 

redakce přišli a florbalu se chopili, byl Robert Záruba.  

2.1. Robert Záruba 

V roce 2001 převzal od Jiřího Vrby florbal Robert Záruba, který se v tomto roce vrátil ze 

svého působení v TV Nova. Záruba měl k florbalu blízko, aktivně jej hrával. „V roce 2000, 

když jsem končil na Nově, jsem měl trošku více volného času. A s kluky z florbalového týmu 

Torza Sorry, se kterými jsem se znal ze školy a někteří byli i moji spolužáci, jsem začal hrát 

florbal. Proto jsem si v televizi řekl, že to zkusím. Díky tomu, že jsem získal z toho prostředí i 

nějaké zkušenosti, tak jsem si na to věřil. Bavilo mě to, bylo to něco nového. Pro nové sporty 

jsem měl vždycky slabost, v 90. letech, když jsem v České televizi začínal, jsem dělal softball a 

baseball například." 
12

 

Florbal je vizuálně velmi podobný hokeji. Hraje se v pěti hráčích v poli, padají v něm branky, 

hrací čas je 3x20 minut. A právě podobnost s hokejem dávala šanci, že by florbal mohl na 

televizní obrazovce uspět. „Florbal je dítě hokeje, dá se říci, a Češi jsou hokejový národ. 

Navíc ve florbalu padá i velké množství branek, takže tu potenciál zalíbit se byl. V praxi to 

bylo ale velmi složité, natáčení bylo těžké, protože míček ve florbalu je malý a létá velkou 

rychlostí. V hokeji s pukem je to podobné, ale rozdílové jsou haly. V hokeji jsou to velké 

stadiony, kde můžete kameru umístit s větším odstupem od kluziště. To ve florbalu a jeho 

malých halách nejde, takže si to chvilku sedalo. Chyběl odstup, kameramani museli při střele 

kameru strhnout do strany, což na diváka mohlo působit rušivě." 
13

 

Důležitým faktorem pro umístění florbalu na televizní obrazovky byl dle Roberta Záruby i 

spád hry, který je ve florbalu rychlejší než u hokeje. Nejsou tam velké reklamní pauzy a také 

střídání probíhá mnohem rychleji. Lákavý pro diváka je i velký počet gólů, který ve florbalu 

padá, dvouciferné výsledky nejsou raritou. „Florbalový brankář je v ohrožení takřka 
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odkudkoliv, je to podobné jako v kolové. Jste ve střehu a nevíte, odkud střela přiletí, to má své 

divácké kouzlo." 
14

 

Posledním faktorem, který Roberta Zárubu přiměl k boji a lobování za florbal v České 

televizi, byl rozmach florbalu na školách. Děti přestal bavit volejbal a basketbal a kromě 

fotbalu začali hrát ve velkém právě florbal, základní školy se pravidelně utkávaly na turnajích 

a hlavně se začala rozvíjet středoškolská liga. „Vznikl obrovský potenciál diváků, kteří mohli 

florbal v televizi případně sledovat. Byl to ale běh na dlouhou trať, nečekal jsem, že za měsíc 

nebo rok budou všichni na florbal v televizi koukat. Spíše šlo o konstantní práci na takových 

šest až sedm let. Ale potenciál tam byl.“ 
15

 

2.2. Porodní bolesti při startu na ČT2 

V roce 2001 byl prostor pro sport v České televizi omezený, sportovní kanál ČT4 sport měl 

začít vysílat až v únoru 2006. Pro sport sloužil výhradně kanál ČT2. Kromě reportáží 

z domácího florbalového šampionátu se florbal dostával do vysílání vždy v srpnu, kdy v Praze 

probíhal největší florbalový turnaj na světě Czech Open. První reportáže se objevily v srpnu 

2000 při osmém ročníku Czech Open, který vyhrál švédský tým Pixbo Wallenstam. Nejlepší 

český zástupce byl v mužské kategorii Tatran Střešovice. V roce 2000 dělal reportáže z Czech 

Open Jiří Vrba, o rok později Robert Záruba. „Vzali jsme kameru, jednoho kameramana a 

vyrazili jsme do haly Sparty na Letné. Tam jsme natáčeli zápasy a z nich dělali do Branek 

bodů vteřin reportáže. Z finálových zápasů byla možnost udělat i krátký sestřih. Celý průběh 

turnaje jsme pak mapovali i v hodinovém ohlédnutí.“ 
16

 

V lednu roku 2003 přibyla k reportážím z turnaje Czech Open pravidelná rubrika, Česká 

televize začala vysílat F magazín, dvacetiminutový pořad, který přinášel každé pondělí 

nejzajímavější události z florbalu a futsalu. Vysílání F – magazínu ale mělo jepičí život, 27. 

března 2006 byl odvysílán poslední díl a v posledním roce se nedařilo držet pravidelnou 

týdenní periodicitu. Týdeník najel na měsíční vysílací režim. Nápad ukázat divákům florbal 

pomocí magazínu se ukázal jako lichý. "My jsme se v té době s florbalem vydali cestou, 

kterou bych dnes určitě nešel. Chtěli jsme florbal ukázat pomocí magazínu, ukázat v něm 

nejhezčí góly, zákroky a podobně. Ukázat v něm atraktivitu hry. Takové best off z florbalu, 
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proto vznikl F magazín. Úplně se nám to ale nedařilo, magazínový žánr už se v té době také 

moc nerozvíjel, takže jsme od toho ustoupili a začali více sázet na živé zápasy.“ 
17

 

Vydat se cestou přímých přenosů ale bylo těžké. Sport vysílal pouze kanál ČT2, kde byl 

harmonogram pevně daný a byl mimo kompetenci Roberta Záruby. „Lidé v ČT2 vůči nám 

cítili nedůvěru, to byl největší problém. Museli jsme si menší sporty, jako byl právě florbal, 

složitě obhajovat, a to způsobilo prodlevu, že se s vysíláním přímých přenosů začalo později, 

než bych chtěl.“ 
18

 

Kromě omezeného prostoru pro vysílání ale florbal na větší problém při svém startu v České 

televizi nenarazil. Právě naopak, Zárubovi kolegové ze sportovní redakce mu byli nakloněni, 

stejně jako šéfredaktor Otakar Černý, který někdy z legrace záměrně zaměňoval florbal za 

futsal. „Ota Černý měl florbal rád. Byl to pro něj jasný sport, pět na pět, 3x20 minut na góly, 

to divák pochopí a dokáže se na to koukat. U krasobruslení nebo baseballu to už je    

složitější.“
19

 Kladem byl i fakt, že na kanálu ČT2 v té době pracoval člověk, jehož syn hrával 

florbal aktivně. Takže měl o tomto mladém sportu povědomí a sympatizoval s ním. „Sport je 

vždycky závislý na lidských vazbách, a to se florbalu povedlo. Možná bychom florbal prosadili 

i bez této podpory, ale s ní je to vždycky snazší. Ale takhle to bylo jen v začátcích na kanálu 

ČT2, po vzniku ČT4 Sport v únoru 2006 se vše ulehčilo." 
20

 

2.3. První florbalové přenosy 

První florbalový přímý přenos, který Česká televize vysílala, se uskutečnil 8. srpna roku 2004. 

Bylo jím finále Czech Open v mužské elitní kategorii mezi švédskými týmy Balrog Oilers a 

Pixbo Wallenstam. O rok později, 21. srpna roku 2005, na finálový zápas mezi švédským 

zástupcem IBK Dalen a mistry Švýcarska z Wiler Ersigen přistavila Česká televize kamery 

opět, výsledkem byl druhý florbalový přímý přenos v historii.  

Na sklonku téhož roku vysílala Česká televize přenos z florbalu potřetí. 20. listopadu 2005 se 

v Ostravě pod dohledem kamer České televize uskutečnil přátelský zápas mezi českou 

reprezentací mužů a Švédskem. Těsnou porážku národního týmu s úřadujícími mistry světa v 

poměru 4:5 tak mohli kromě 2136 diváků v hale v Porubě vidět i diváci u obrazovek.  
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8. ledna 2006 následoval přímý přenos z florbalového Poháru mistrů, který pořádala opět 

Ostrava a kde v zápase o třetí místo schytal český mistr Tatran Střešovice debakl 1:8 od 

švýcarského šampiona Wiler Ersigen. 
21

 

Historicky první přenos z mužské extraligy proběhl 25. března 2006, kdy úřadující mistři 

z Tatranu Střešovice v prvním semifinálovém zápase hraném v hale Sokola Královské 

Vinohrady překvapivě podlehli pražským rivalům z SSK Future 3:8. Z finálové série, kam se 

probojoval Tatran a FBC Ostrava, vysílala Česká televize dva přímé přenosy. 8. dubna 2006 

první finálový zápas, ve kterém Střešovice zvítězily 7:5, a o den později i druhý, ve kterém se 

z výhry 4:3 po samostatných nájezdech radovala Ostrava. Oba zápasy se hrály v basketbalové 

hale Sparty na Letné před solidní návštěvou 500 diváků. 

Rok 2006 lze, i díky vzniku kanálu ČT4 sport, označit pro florbal jako průlomový. Po Poháru 

mistrů a třech utkáních z play off mužské extraligy vysílala Česká televize i z mistrovství 

světa mužů, které v termínu 21. 5. – 28. 5. 2006 proběhlo ve Švédsku, a kde Češi skončili po 

prohře o bronz se Švýcary na čtvrtém místě. V následující sezoně 2006/07 vysílala Česká 

televize na kanálu ČT4 sport ze základní části mužské nejvyšší soutěže pět florbalových 

přenosů a další přibyly v play off. Florbal se na televizní obrazovce etabloval. 
22

 

2.4. Zárubu střídá Zamazal 

V roce 2009 započal v České televizi postupný proces výměny stráží u dohledu nad 

florbalem. Robert Záruba, který kromě florbalu komentoval a staral se také o hokejový 

program na ČT, přestal stíhat. Pořad Buly hokej živě, kde je do dnešní doby Záruba 

dramaturgem, začal vysílat z každého hracího kola hokejové extraligy, což v součtu 

znamenalo okolo 200 hokejových přenosů ročně. Záruba přestal mít na florbal tolik času a 

stále více odpovědnosti nesl florbalový reportér Ondřej Zamazal. „Žádné žezlo jsme si nikdy 

nepředávali, postupně mě nahradil. Jednou nebo dvakrát jsem mu naznačil, že florbalový 

program teď vede on, a pokud bude chtít, tak mu s ním pomůžu. A tak to šlo dál, až jsem 

přestal dělat florbal úplně." 
23
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Zamazal začal dělat u florbalového programu archiv, komentoval zápasy a později se stal 

dramaturgem florbalového vysílání. První dva roky ještě Záruba Zamazalovi pomáhal a 

dohlížel na sledovanost, postupem času ale florbalu nechal úplně. „Ondra to dělal dobře, 

nebyl důvod s florbalem dále pokračovat, stal se z něj samostatný a dobře fungující program. 

Už do něj nezasahuji, krom občasné výpomoci ve studiu.“ 
24

 

Přestože už není florbal v Zárubově kompetenci, přehled o něm si udržuje a některé věci s 

Ondřejem Zamazalem konzultuje. Do sporu se dostanou zřídkakdy, naposledy byla 

předmětem sporu podoba studia, které je poslední dva roky umisťováno při přenosech přímo 

u hrací plochy. Zárubovi vadilo pozadí, před kterým je umístěn stolek pro reportéry. „Pro mě 

je to nepochopitelná věc, protože se připravujeme o možnost identifikovat studio s prostředím 

zápasu. Divák tak ani třeba neví, že to studio je přímo u hrací plochy. Všude ve světě je trend 

mít studio otočené zády ke hře a ukázat, že jsme opravdu přímo v dějišti utkání. Sportovní 

pozadí je pro mě nejhezčí dekorace, která může být." 
25

 

V dohledné době se podoba studia ale měnit nebude. Jeho grafické provedení koresponduje s 

grafikou předělů ve florbalových přenosech a je přáním České florbalové unie, aby jednolitá 

podoba byla zachována i pro příští sezony. 

Zatím naposledy se Robert Záruba objevil na obrazovce ve spojení s florbalem během 

letošního mistrovství světa mužů, kdy v prosinci ve švédském Göterborgu získala Česká 

republika bronzové medaile. Jana Niklová, která měla původně florbalovými studii před 

začátky přenosů provádět, otěhotněla a její místo zaujal Záruba. Pokrok, který florbal na 

obrazovkách České televize od roku 2000 učinil, a nárůst přenosů ze tří ze sezony 2005/2006 

po současných pětadvacet z mužské nejvyšší soutěže Zárubu těší. Dalším krokem pro jeho 

televizní rozvoj by mělo být lepší zprostředkování vyřazovací fáze. „Play off je v každém 

sportu to nejzajímavější, zároveň ale nejhůře uchopitelné z hlediska zařazení do vysílání. 

Vyřazovací boje vrcholí v březnu a dubnu, kdy se hraje hokejové play off, zápasy Synot ligy a 

probíhá další spousta sportovních akcí. Jediná cesta je mít systém náhrad. Udělat si 

pyramidu sportů, na vrcholu by byl hokej, který je nejsledovanější, když nepočítám fotbal, 

který má pevně dané pořadí zápasů, a pod hokejem by se vyskládaly další sporty podle 

sledovanosti přímých přenosů. To je za mě jediný způsob, jak to vyřešit, když je tolik sportů a 

soutěží pod jednou televizí. Rozdělit týden i dny na vysílací časy T 1 až T 20 a ty sporty jimi 
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plnit.  Vyvolalo by to zdravou konkurenci mezi sporty, pokud by mezi sebou soupeřily o dobré 

a horší vysílací časy. Ale je to daleká hudba budoucnosti." 
26
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3. F magazín 

Prvním pokusem České televize informovat o dění z florbalového zákulisí, nejvyšších 

soutěžích i reprezentaci prostřednictvím specializovaného pořadu byl tzv. F magazín. 

3.1. Důvody vzniku 

Česká televize začala na svém kanálu ČT2 F magazín vysílat od ledna roku 2003, historicky 

první díl byl odvysílán v pondělí 13. ledna. Stopáž pořadu byla 20 minut, náplň tvořil kromě 

florbalu i další mladý dynamický sport futsal. Proto název F magazín. 

„Florbal v roce 2003 zažil díky lednovému Poháru mistrů evropských zemí, který hostila 

Praha, velký nárůst obliby. Vybočil z řady ostatních sálových sportů, renomovanějšího 

volejbalu nebo házené. Proto v České televizi vznikla potřeba věnovat mu samostatný pořad. 

S nápadem spojit ho s futsalem přišel Robert Záruba. Futsal na tom v té době byl podobně, dá 

se říci. Také šlo o dynamický atraktivní sport s rostoucí základnou. Dá se říci, že jsme 

zaplácli dvě mouchy jednou ranou.“ 
27

  

F magazín byl vysílán jako měsíčník, vysílacím dnem bylo pondělí. Periodicita ale nebyla 

striktní, v průběhu sezony byl týdenní cyklus zachováván, po jejím skončení byl F magazín 

vysílán i jednou měsíčně. V letech 2003 a 2004 vždy jednou kolem play off se objevil jeden 

vložený díl. 

Za dvacet minut stihl F magazín zmapovat odehrané kolo uplynulého týdne. Reportáže 

ukázaly dva vybrané zápasy z florbalu, ostatní výsledky a pořadí v tabulce přinesla grafika. 

Náplň futsalové desetiminutovky byla podobná. V případě konání reprezentační florbalové 

nebo futsalové akce přinášel magazín reportáže i z nich. Součástí byly i rozhovory s hráči, 

trenéry i jinými florbalovými a futsalovými činovníky. 

Švédská obdoba České televize TV4 a její kanál TV12 podobně specializovaný pořad nikdy 

neměla. „Odehrané kolo nejvyšší mužské a ženské soutěže SSL v nepravidelných intervalech 

mapuje TV4 v tzv. souhrnu kola. Ten je vysílán v neděli a má stopáž deset minut.“ 
28
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3.2. Pozvolný pád 

V roce 2003 Česká televize vysílala sport pouze na kanálu ČT2. Sportovní kanál vysílající 

sport 24 hodin denně ČT4 sport začal existovat až v únoru roku 2006. 

„Vznik ČT4 byl logický. ČT měla špičkovou sportovní redakci a diváci mají zájem o český 

sport. Koncepce založená na takzvané české stopě je ojedinělá. Podobný národní sportovní 

kanál ve volném vysílání jen tak nenajdete. A navíc je to neskutečná podpora českého sportu. 

Rozvoj mnoha menšinových sportů je velmi silně navázán na ČT4. Ne každý podobné 

souvislosti chápe. Myslím, že sportovní organizace i Český olympijský výbor si to velmi dobře 

uvědomují. Takže i tady jsem spokojen a považuji to za úspěch.“ 
29

 

S podporou ČT4 sport a jejím 24 hodinovým vysíláním ale florbal ve své době nemohl 

počítat. Prostor na ČT2 byl v roce 2003 pro sportovní vysílání hodně okleštěný. Hokej a 

fotbal měly přednost před ostatními sporty. „Vysílali jsme jedno kolo domácí extraligy týdně, 

ve středu Liga mistrů, na nejvyšší fotbalovou soutěž ČT ještě neměla práva. Ostatní sporty 

dostávaly prostor jen v nedělním pořadu Studiu sport. Proto byl úspěch, že florbal měl svůj 

vlastní magazín, se vznikem ČT4 sport ale došlo k reorganizaci a zanikl.“ 
30

 

Poslední díl F magazínu byl odvysílán 27. března 2006, počet odvysílaných dílů se zastavil na 

čísle 40. Za konec F magazínu tedy mohly plány na vznik ČT4 sport a s ním spojená 

reorganizace. Kdyby byl F magazín vysílán po roce 2006, jeho šance na přežití byla větší a 

shovívavost s neuspokojivým zájmem diváků by byla delší. Druhým důvodem bylo ale 

ukončení smlouvy a vystavění nové mezi Českou televizí a florbalovým svazem. Představitelé 

unie ustoupili z nároků na specializovaný magazín výměnou za příslib přímých přenosů. ČT 

v následující sezoně 2006/07 vysílala ze základní části pět florbalových přenosů a další 

přibyly v play off.    

3.3. Adoptování Time outem 

O svůj specializovaný magazín florbal na pár let přišel. V České televizi ale byla myšlenka na 

něj stále aktuální. Florbal byl v kurzu, od roku 2006 do roku 2011 florbal ze 40 894 

registrovaných hráčů povýšil na 74 098. 
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V roce 2011 proto Česká televize začlenila florbal do půlhodinového magazínu Time out, 

který ČT vysílala od roku 2000. Od té doby se několikrát změnil. K trojici základních sportů – 

basketbalu, házené a volejbalu – přibyl čtvrtý. Florbal. „Doufáme, že získáme hlavně mladé 

diváky. Proto jsme přidali mladý sport florbal, do studia jsme dostali mladé moderátory a 

vyhovovat by měl divákům i nový odpolední vysílací čas. Vysílat Time out budeme každé úterý 

kolem čtvrté hodiny.“ 
31

 

„Šlo o politické rozhodnutí. Všichni cítili, že se florbal dostává na úroveň zavedených 

míčových sportů házené, volejbalu a basketbalu. Proto jej nešlo už přehlížet, a tak byl do 

struktury pořadu zařazen.“ 
32

 

O rok později se ve stopách florbalu vydal i futsal, z původních tří sportů, které zakládaly 

Time out, byla najednou pětice. Nové pořádky ale vydržely jen dvě sezony, 17. prosince 2013 

odvysílal magazín svůj poslední díl s pořadovým číslem 480 a zanikl. „Time out byl stejně 

jako každý magazín velmi nákladný na výrobu a jednoduše se přestal rentovat sledovaností. 

Proto bylo rozhodnuto, že se přestane vysílat. Plány na jeho obnovení zatím nejsou aktuální.“ 

33
 

3.4. Slepá Cesta do Superfinále 

Ze stejného důvodu, tedy velké nákladnosti a nízké sledovanosti, zatím pro letošní sezonu 

2014/15 zanikl i pořad Cesta do Superfinále, který od roku 2013 během play off florbalové 

extraligy mapoval dění v nadstavbové části mužské i ženské soutěže a sledoval cestu 

pozdějších finalistů do závěrečného boje v O2 areně. 

Proces výroby jednoho dvacetiminutového dílu trval 30 hodin čistého času. Důvodem špatné 

sledovanosti, pohybovala se jen mezi devíti maximálně deseti tisíci diváky, byl vysílací čas. 

V premiéře v loňské sezoně byla Cesta do Superfinále vysílána v pondělí v 14:50, repríza v 

úterý 16:20. Nikam jinam nahuštěný program ČT sport, kdy v březnu a dubnu vrcholí 

hokejová extraliga, hraje se Davis Cup i Fed Cup a i další sporty mají své vrcholy, umístit 

Cestu do Superfinále neumožnil.   
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Cílem Cesty do Superfinále bylo přiblížit se úspěšnému seriálu HBO 24/7, který po měsíc 

sledoval každý den 24 hodin dva týmy NHL, které se utkaly v utkání pod otevřeným nebem. 

„Někdy, opravdu ale jen někdy, se nám to i podařilo. K tomu, aby podobnost byla větší a já 

byl spokojený, bych ale potřeboval dalších pět kameramanů, tři redaktory a alespoň dva 

střihače. Všechny na plný úvazek. Proto jsem alespoň pro letošní sezonu řekl dost, za 

stávajícího režimu to už nebylo možné.“ 
34

    

3.5. Budoucnost florbalového magazínu 

V nejbližší době není pravděpodobné, že by se florbal na obrazovkách České televize dočkal 

samostatného pořadu. Česká florbalová unie, která florbalové přenosy v ČT spolufinancuje, 

na tom zájem má, vedení redakce Sportu v ČT ale nesouhlasí. 

Oficiální názor redakce i jejího šéfa Roberta Záruby zní, že magazíny jsou přežitek. 

Z hlediska obrovského množství lidských kapacit i financí, které si vyrobení jednoho dílu 

žádá, jde o velkou zátěž. Vůbec to neodpovídá výsledku, ne po obsahové stránce, která byla 

vždycky dobrá, ale z hlediska zájmu diváků a sledovanosti. „Jediným magazínem, který dle 

mého názoru smysl má, je Basketmánie. Nejde o zpravodajský ani publicistický pořad, ale 

spíše takový lifestylový. Nic jiného v této době nemá cenu. V éře internetu, kde si divák může 

prohlédnout sestřihy i jednotlivé góly do jednoho dne po zápase, nemá cenu je suplovat.“ 
35

 

Basketmánie je pořad věnovaný basketbalu, který od roku 2005 každý týden přináší 

zajímavosti nejen z domácí basketbalové scény, ale také ze zámořské NBA a Euroligy. Stopáž 

je 16 minut a díky velké oblíbenosti je čtyřikrát v týdnu reprízován. Obsahově se nevěnuje 

rekapitulacím zápasů, ale hledá zajímavosti, přináší profily zahraničních hráčů v Mattoni 

NBL, ukazuje nejlepší akce, reportuje o nižších soutěžích v ČR i zákulisí reprezentace. 

Přidanou hodnotou jsou záběry z NBA i důležitých zápasů Euroligy. 

3.6. Alternativa za magazín? Přestávky v přímých 

přenosech 

V porovnání České televize a švédské TV4 je kromě četnosti florbalových přenosů, Česká 

televize jich ze sezony 2014/15 odvysílala bez play off o sedm více, rozdílem hlavně 

přestávkový program, který má Česká televize propracovanější. TV4 odvysílá během 
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přestávky krátký rozhovor s hráčem a pak osm minut běží reklamy. V České televizi je o 

přestávce studio, kde jsou vždy dvě až tři florbalové reportáže. „To je pro diváka určitě 

mnohem zajímavější, dělá to florbalu reklamu a divákovi se dostane florbal více do povědomí. 

Získá o něm více informací a neodchází od obrazovky.“ 
36

 

A právě cestou vylepšování přestávkového programu se chce Česká televize vydat. Přestávky 

by měly suplovat ryzí florbalový magazín. Během florbalového přenosu je koncentrace 

televizních diváků zaručena, proto je cílem ČT servírovat veškerý doplňkový servis, který 

divák potřebuje, ve dvou desetiminutových přestávkových blocích. Proto před koncem třetiny 

je v horní liště odtajněna náplň přestávky, která má za cíl udržet diváka u obrazovky. 

V posledních dvou sezonách se dočkal přestávkový program i přenos samotný řady inovací. 

Kromě nové grafiky, do které spadá nová znělka, podoba studia i třeba nový způsob 

představení sestav obou aktérů, je komunikace s divákem. Snahou je co největší interakce. 

Florbalový divák na Facebooku může volit nejužitečnějšího hráče utkání nebo posílat vzkazy. 

Nejlepší z nich se objeví ve vysílání. Co se přestávek týče, od roku 2013 jsou uváděny ze 

speciálního studia u hřiště, kde reportér či reportérka zápasu doprovodí natočené reportáže 

úvodním slovem. Jedna z přestávek je vždy věnována ženskému florbalu, druhá dění v 

mužské reprezentaci nebo mužské extralize. 

Reportáže do přestávky natáčí florbaloví reportéři každý týden, kdy objíždějí kluby a 

respondují hráče vybrané do daných příspěvků.   
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4. Srovnání florbalového a hokejového přenosu na 

ČT sport 

 

„Florbal je na komentování mnohem rychlejší sport než hokej.“ 

 (Ondřej Zamazal, 2015) 

 

Hokej a florbal jsou v mnoha směrech velmi podobné sporty. Oba se hrají v šesti hráčích v 

poli, nástrojem hráčů je florbalová nebo hokejová hůl, hřiště je orámované mantinely a hrací 

čas je v nejvyšší mužské soutěži 3x20 minut. V České televizi je uchopení přímých přenosů z 

florbalu a hokeje také velmi podobné. Pro florbal se vžilo označení dítě hokeje právem.   

  
 

4.1. Všestranní komentátoři 

Oproti hokeji má florbal na televizní obrazovce krátkou historii. První florbalový přenos ČT 

vysílala v roce 2003, hokejový o deset let dříve v září 1993. Z florbalové základní části 

2014/15 odvysílal kanál ČT sport šestnáct přímých přenosů, patnáct z mužské nejvyšší 

soutěže a jeden ze ženské extraligy. Hokejové dění mapovala ČT v rámci tradičního studia 

Buly hokej živě přímým přenosem i třikrát v týdnu.
37

 

Proto florbal nemá na rozdíl od hokeje v řadách komentátorů specialisty. Ondřej Zamazal i 

Martin Kozák, kteří na ČT sport komentování florbalu zajišťují, se věnují i jiným sportům. 

Zamazal nejčastěji lednímu hokeji. Stejně nastavené to mají i reportéři florbalových přenosů 

Jana Niklová, Veronika Macková, Petr Hrčka, Markéta Pernická a Magda Polmanová. Pro 

všechny je práce při florbalových přenosech jen dílčí částí pracovního týdne. 

Model všestranných komentátorů pěstují i ve Švédsku. Ani v zemi, kde florbal vznikl a těší se 

maximální oblibě, florbal nemá své specializované komentátory. Díky malé frekvenci 

florbalového vysílání, švédská sportovní televize TV4 vysílala ze sezony 2014/15 přímým 

přenosem dvacet florbalových utkání, by se neuživili. 
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„Komentátor nedělá jen florbal, ale má zkušenosti i z jiných sportů, nejčastěji hokeje. Číslem 

jedna na TV4 je Patric Sköglund, nejčastěji využívanou reportérkou Ida Björnstad. Díky 

tomu, že přenosy jsou obvykle jen jednou za čtrnáct dní, TV4 se snaží pracovat na každý 

zápas se stejným úzkým týmem.“ 
38

 

Nevýhodou tohoto systému je slabší erudovanost švédského komentátora. Florbal není jeho 

hlavním sportem, proto při přenosech zaznívají informace, které hráčům, kteří se florbalu 

závodně věnují, přijdou úsměvné. Často jsou banální a někdy si ani nezakládají na pravdě. 

„Faktických chyb je při komentování florbalu na TV4 celkem dost. Někdy až nevěřím, co to 

říkají. Třeba v pravidlech, tím jak se co sezonu obměňují, mají velké mezery.“ 
39

 

Personálně stejně úzký tým jako TV4 má k dispozici i Ondřej Zamazal, který v roce 2007 

převzal po Robertu Zárubovi odpovědnost za florbalové přenosy na ČT sport. Zamazal, který 

byl externí součástí redakce Sportu České televize od dubna 2000, a zaměstnancem se stal o 

šest let později, florbal komentuje od roku 2006. Dramaturgem se stal v roce 2007. Pro 

florbalové vysílání má k dispozici kolegu Martina Kozáka z brněnského studia ČT, který 

většinou komentuje utkání hraná na Moravě, a pětici stálých redaktorů. Režisérem většiny 

florbalových přenosů je Patrik Fischer.  

Největším problémem florbalového vysílání je zástupnost. Pokud by Ondřej Zamazal i Martin 

Kozák z důvodu indispozice nemohli komentovat, byl by to problém. „Často nad tím 

přemýšlím. Zatím taková situace nenastala. Kdyby ano, sháněl bych náhradu. První, za kým 

bych šel, by byl Robert Záruba, který florbal v České televizi startoval. Pro přenosy z Moravy 

bych volil kolegu Dana Šumberu, který s komentováním florbalu jisté zkušenosti má.“ 
40

 

Pro hokejové přenosy na ČT sport je k dispozici nepoměrně širší arsenal lidí, tým Buly pro 

sezonu 2014/15 byl třicetičlenný. Tvořili jej čtyři režiséři, šestnáct reportérů, pět expertů a 

čtyři komentátoři Ondřej Zamazal, Michal Dusík, Jiří Hölzel a Tomáš Jílek, které doplňoval 

ze studia Buly na Kavčích Horách Robert Záruba. 
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4.2. Příprava na hokejový a florbalový přenos 

K 10. březnu 2015 Ondřej Zamazal komentoval 196 florbalových přenosů živě a 51 ze 

záznamu. Hokejových zápasů 124 živě a 6 ze záznamu. Příprava před komentováním florbalu 

i hokeje je pro komentátora celkem podobná.  

Florbal a hokej jsou svým založením podobné sporty, kolektivní se stejným počtem hráčů, 

kdy je cílem vstřelit branku. Nejvyšší florbalovou soutěž a hokejovou extraligu hraje i 

podobný počet týmů, ve florbalu je klubů dvanáct, v hokeji čtrnáct. Systém soutěže je také 

totožný - základní část, po které následuje play off a případně play down.  

V konkrétní komentátorské přípravě rozdíl není. Zamazal roky používá systém excelovských 

archů s názvy jednotlivých klubů. V nich před každou sezonou aktualizuje soupisky týmů a 

k hráčům si připisuje zajímavé informace.  Znatelné rozdíly jsou v tempu zápasu a v rytmu 

komentování. Florbal je na komentování mnohem rychlejší sport než hokej.  

To se nejvíce projevuje tím, že jsou kratší pauzy v přerušení. V hokeji přerušení trvá déle, 

v tom je základ při stavbě přenosu, kdy režisér hokejového utkání má mnohem více možností 

opakovat dané situace. Tím se nemyslí gólové situace, tam jsou pauzy podobné, ale šance, 

zákroky, fauly. Režisér v hokeji má mnohem více možností tyhle situace ukázat, než ve 

florbalu. „Tady můžu mluvit za hlavního režiséra florbalových přenosů Patrika Fischera. 

V hokeji se stane jednou za sezónu až dvě, že propásne gól, kdežto ve florbalu se to stává 

minimálně dvakrát až třikrát za sezonu. Tím, že se akce opakuje, propásne gólovou situaci 

přímo v reálu. V tomto tempu je tedy základní rozdíl.“ 
41

 

4.3. Systém komentování a tempo 

Znamená tedy rychlejší spád hry pro komentátora snazší práci? Je to dvojsečné. Komentář 

florbalu je trošku dynamičtější, na druhou stranu to má úskalí, že se hůře dělí v systému 

komentátor a expert. Ten využívají oba sporty. 

V hokeji se hranice pro komentátora a poznatky experta oddělují lépe. Určitou část, zejména 

hru play by play, komentátor komentuje hru a přidává poznámky v průběhu hry a během 

přerušení vstupuje do přenosu expert. Kdežto ve florbalu se komentář obou stran mnohem 

více prolíná.  
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Trochu jiné je i tempo přímého komentování hry, jak rychle do něj musí vstoupit expert a 

podobně. Rychlá hokejová akce, založení od vlastní branky až do útočného pásma, zabere 

alespoň 2-3 vteřiny, kdežto ve florbalu to může být vteřina, kdy padne gól. „Ve florbalu musí 

být komentátor mnohem více v pohotovosti a být vždy připraven na to, že může nastat 

naprosto nenadálá situace. V hokeji lze různé situace mnohem lépe předpokládat, je to 

jednodušší. Expert může rychle useknout myšlenku a přenechat komentář komentátorovi. 

Kdežto ve florbalu expert často nestihne myšlenku dokončit a jeho poznámka naruší gólovou 

situaci.  Ale samozřejmě parametry hry jsou v obou sportech podobné.“ 
42

 

4.4. Jazyk komentátora 

Ondřej Zamazal kromě florbalu komentuje také hokejové přenosy, v jeho mluveném projevu 

velké rozdíly v uchopení obou sportů nejsou. Jednou z mála odlišností je fakt, že si během 

komentování florbalu dovolí více. Jazyk působí košatěji, kreativněji a přátelštěji, než u 

hokejových zápasů. Může to být způsobeno tím, že nejelitnější florbalová komunita je 

v České republice úzká a Zamazal se s drtivou většinou hráčů zná osobně. Účastní se 

reprezentačních kempů a s národním týmem jezdí i do zahraničí. Hráči pak Zamazalovi 

poskytují zákulisní informace, které při komentování postupuje. 

Ve smýšlení sportovního diváka je florbal stále malým sportem, proto je k němu tolerantnější, 

tedy i k výrazovým prostředkům komentátorů. „Přirovnal bych to k adrenalinovým sportům 

pod záštitou Red Bullu, snowboardingu, skicrossu, nebo skateboardingu. Tam je mluva také 

specifická, působí více pro mladé, je tam hodně expresivních výrazů. Člověku, který nemá 

s daným sportem moc zkušeností, může chvíli trvat, než se zorientuje.“ 
43

 

Jazyk ve florbalových přenosech i s ohledem na komunitu, která se o florbal zajímá a sleduje 

ho, působí hovorovějším dojmem. Předpokládá se spíše mladší publikum navyklé na jiný 

způsob komunikace. V hokeji je to jiné. „V České televizi to funguje tak, že čím jde o 

důležitější nebo významnější sport, lidé jej dělají vážnějším způsobem. Pokud se podíváme na 

přenosy z extrémních sportů, tak tam se mnohem více otvírá prostor pro jazyk na rozhraní 

hovorové až obecné češtiny. Kdežto u těch váženějších sportů to tak není, protože na 

redaktory působí to, že Česká televize tvoří jazykový úzus v téhle zemi a tomu by měl podle ní 
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odpovídat i jazyk. Podle mě to není úplně pravda. I do těchto sportů by měl více pronikat 

uvolněnější styl. Je ale pravda, že ve florbalu si asi dovolíme více než například v hokeji.“ 
44

 

„Ve florbalu jsou dostupné i informace osobnějšího rázu. V hokeji to v takovém objemu a na 

většinou striktně profesionální bázi už není možné informačně podchytit. Drbů ze zákulisí se 

ven tolik nedostane, ale je samozřejmě snaha i v hokeji pátrat po zajímavostech.“ 
45

  

Obsahově i jazykově je práce redaktora ve florbalu i hokeji totožná. Liší se spíš forma. Ve 

florbalu jsou hráči uvolněnější a ochotnější například přiznat chybu. Neodmítají rozhovor. Ale 

spousta z nich je mnohem nervóznější z vystupování před kamerou. Sportovní klišé jsou 

během komentování florbalu přítomná, v menší míře než u sportů s delší vysílací tradicí. 

Florbal je na obrazovkách ČT sport mladým sportem, většina slovních obratů ještě zevšednět 

nestihla. Když už se v přenosu ryzí sportovní klišé vyskytne, zazní povětšinou z úst experta, 

který nemá s veřejným mediálním projevem velké zkušenosti. 

Oproti hokejovým přenosům jsou u florbalových utkání častější prvky infotainmentu a 

entertainizace. Komentování je obohaceno o příběhy ze soukromí florbalových hráčů nebo 

zábavné příhody z historie. Důležitou náplní Zamazalova projevu jsou i tzv. medailony, 

osobní portréty florbalových hráčů. 

4.5. Kde má hokej navrch 

Hokej patří mezi nejsledovanější sporty a tomu odpovídá jeho četnost výskytu na 

obrazovkách a zpracování. Počet lidí, kteří se na přípravě podílí, je vyšší od produkce po 

redaktory. Florbal je v porovnání s hokejem komornější. Liší se i vysílací čas, který má hokej 

pravidelný a primetimový. Florbal, dá se říci, jen vykrývá volná okna a musí ustupovat v 

mnoha případech jiným sportům. Není neobvyklé, že florbalové přenosy začínají 

v dopoledních hodinách. V sezoně 2011/12 první dvě utkání finálové série mezi Ostravou a 

Tatranem Střešovice začínala v 10, respektive 11 hodin.   

Hokej má k dispozici velkorysejší vysílací čas, co se týče délky. Hokej funguje na principu 

souhrnu celého kola, zatímco florbal vysílá jen jednotlivé zápasy, mnohdy dohrávky a 
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předehrávky. Není to tedy zpravodajský kompletní přehled dění v daném kole, na rozdíl od 

hokeje.
46

 

Ve prospěch hokeje hrají i experti, kteří zápas spolukomentují. Jejich úroveň je vyšší, než je 

tomu u florbalových odborníků. Hokejové přenosy obstarává stálá trojice David Moravec, 

Martin Hosták a Pavel Richter, florbal jich má více. Ve vysílání se střídají Zdeněk Skružný, 

David Zlatník, Vladimír Fuchs, Ivo Neuvirth, Michal Rohel, Jan Zahálka, Magdalena 

Kotíková nebo Eliška Křížová. „Důvodem většího počtu florbalových expertů je jejich velká 

časová vytíženost. „Často si experta pro daný přenos vymyslím, ale on mi napíše, že nemůže, 

stejně tak první i druhý náhradník.“ 
47

 

Projev hokejových expertů je uvědomělejší a uvěřitelnější. Jsou to profesionálové, kteří se na 

obrazovce pohybují delší dobu. Hokej má navíc dlouhou tradici, experti jsou tak skutečné 

hokejové osobnosti, mistři světa, legendy, kterým diváci věří. Martin Hosták je bývalý český 

hokejový reprezentační útočník, který nastupoval v naší lize, švédské nejvyšší soutěži i NHL. 

David Moravec vyhrál olympijské zlato i dva tituly mistra světa, Pavel Richter má pět medailí 

z mistrovství světa.  

V tomto směru florbal nemůže hokeji konkurovat, florbaloví experti ještě nedávno aktivně 

hráli či stále hrají, navíc jsou silně spojení s mateřskými kluby. „Kdybych je měl oznámkovat, 

dal bych 2-. Největší chybou je, že nedokáží dostatečně rychle zformulovat myšlenku. Vždycky 

jím říkám, že než se začne hrát, musí ji ukončit, ať se v komentáři můžeme věnovat dění na 

hřišti. Ne vždy se to ale daří.“ 
48

 

Nevýhodou florbalových expertů je i menší vytíženost. Střídají se, za sezonu jsou do vysílání 

pozváni jen párkrát. Chybí jim tak stálá praxe, vlastně pokaždé začínají od nuly. To hokejoví 

experti jsou na obrazovce minimálně jednou týdně, ČT sport vysílá každý týden tři kola 

hokejové Tipsport extraligy. 

4.6. Inovátor florbal 

V osobách Roberta Záruby a Ondřeje Zamazala mají hokej a florbal silné dramaturgy oddané 

svému sportu. Pořad Buly hokej živě je pro florbalové přenosy inspirací, především po 
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grafické stránce. Předěly, jingly, sestavy týmů, zkrátka veškeré vizuály jsou podobné. Florbal 

bývá v médiích často označován za dítě hokeje, stejné je to při porovnání florbalového a 

hokejového přenosu na obrazovkách ČT sport.    

Existuje pár aspektů, ve kterých florbal hokej předčil. Poslední dva roky jsou všechny 

florbalové přenosy moderovány přímo ze studia, které je umístěno u hrací plochy. Hokej ke 

studiu přímo na stadionu přistupuje jen při play off, základní část je moderována Robertem 

Zárubou ze studia na Kavčích horách. Ze studia u hřiště je snazší lépe reagovat na aktuální 

dění na hřišti. Reportér, který ve florbalu zastává i roli moderátora studia, má okamžitý 

přehled o zraněních nebo jiných nečekaných situacích na ploše. Při rozhovorech pak může 

hráče se vzniklou situací konfrontovat. Při hokejových zápasech celý proces trvá déle, 

informace jsou brány často z psaných online přenosů na internetu. Na obranu hokeje je ale 

třeba říci, že v přímém přenosu jsou vykrývány i ostatní zápasy daného kola, kdežto florbal se 

věnuje jen jednomu utkání.     

Mírně odlišný u obou sportů je způsob anoncování přestávkového programu. Florbal jako 

jediný používá upozornění Uvidíte o přestávce. To znamená, že během přenosu před koncem 

třetiny komentátor i grafika v horní liště poukazuje na to, co se bude vysílat o přestávce. V 

Buly skončí komentátor na stadionu a okamžitě následuje rychlý sled, co uvidíte o přestávce. 

Až pak následuje grafika. „Z mého pohledu je florbalový způsob ještě lepší, divák dostane 

informace, co o přestávce uvidí, a buď ho to zaujme, nebo ne.“ 
49

 

Florbal také jako první sport v historii připnul hráčům i rozhodčím mikroporty. Lidé si to 

často pletou s hokejem, protože je sledovanější, ale první byl florbal. „Myslím, že od roku 

2009 nebo 2010 jsou mikroporty u florbalových rozhodčích. To, že se to příliš neosvědčilo a 

přestali jsme s tím, od nového roku to už neděláme, to je druhá věc. Zatím jsme podle mě 

nenašli způsob, aby to mělo přínos a hlavně aby to moc nezatěžovalo výrobní štáb 

v přenosovém vozu, protože jsme se tomu museli dost věnovat. Pro střihače a kameramany to 

byl náročný úkol, protože de facto celou třetinu nedělali nic jiného, než že jedna kamera, 

častokrát ta reverzní, sledovala jenom toho hráče a čekali jsme, jestli z něj vypadne nějaké 

slovo. Budu nad tím přemýšlet v létě, zcela jsme to nezavrhli, ale pro teď jsme to zrušili.“ 
50
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Další novinkou, kterou florbal do vysílání zavedl, jsou zpomalené záběry, které vyplňují 

komerční přestávky. Hokej při přenosu v komerční pauze rozjede reklamní blok, florbal 

zůstane u hřiště a pustí vybrané momenty zpomaleně. Pro snímání těchto záběrů je vždy 

určena speciální kamera, která nejde využít ve všech halách, ze kterých je florbal vysílán. 

Důvodem jsou velké nároky na světlo. 

„Jak florbal, tak hokej patří svým provedením k tomu nejlepšímu, co ČT sport vysílá. 

Florbalové i hokejové přenosy mají svůj jasný rukopis. Díky dramaturgii Roberta Záruby a 

Ondřeje Zamazala. Každý se o svůj sport stará a snaží se vytvořit šablonu, která by byla 

rozpoznatelná pro diváka. Divák ví, co očekávat. Přenosy mají jednotný, ustálený ráz.“ 
51
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5. ČT sport vs. TV4/TV12 

 

„Když TV4 začala vysílat florbal, umístila hlavní kameru za branku. Diváky to šokovalo.“ 

(Amanda Nordin, 2015)  

V České republice je florbal přímými přenosy vysílán v České televizi na kanálu ČT sport. 

Ostatní televizní stanice dávají florbalu prostor jen ve zpravodajských relacích v případě 

velké akce typu mistrovství světa nebo Superfinále. Ve Švédsku roli ČT supluje švédská 

televize TV4. 

  

5.1. Mezi mantinely dominuje Švédsko 

Švédsko a Česká republika. Země s podobnou rozlohou i podobným počtem obyvatel odlišuje 

florbalová historie.  

Ve Švédsku bylo k roku 2014 registrováno 116 624 florbalistů v 1030 klubech, v České 

republice florbal registruje dle statistiky České unie sportu 74 098 hráčů v 755 klubech. České 

florbalové reprezentace porazily švédské dvakrát v historii. V dubnu 2014 při turnaji 

Evropské florbalové tour (EFT) v České Lípě přehrál mužský národní tým Švédy 5:4 na 35. 

pokus. Juniorská reprezentace porazila Švédy 3. května 2015 v zápase o bronz na mistrovství 

světa 7:6 v prodloužení. Ženský národní tým i reprezentace juniorek na výhru nad Švédskem 

stále čekají.
52

 

5.2. Mediální zájem 

Výsledkově má Švédsko nad Českou republikou navrch, v prostoru, který je dáván florbalu na 

televizních obrazovkách, méně. Díky České televizi a kanálu ČT sport, který zahájil své 

vysílání v únoru 2006. V sezoně 2013/14 Česká televize odvysílala dvaadvacet zápasů 

mužské nejvyšší soutěže, tři z extraligy žen, dva z vystoupení Vítkovic na florbalovém Poháru 

mistrů v Tampere, tři z Poháru České pojišťovny. Celkem třicet přímých přenosů mapujících 

klubovou scénu doplnily přenosy z domácího MS žen a mužské Euro Floorball Tour z České 

Lípy.  
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V letošní sezoně 2014/15 vysílala ČT 12 zápasů ze základní části mužské Autocont extraligy, 

jeden z ženské nejvyšší soutěže, dvě z ženského poháru a jeden z mužského. 

Z reprezentačních akcí bylo přenosů jedenáct, tři z domácí ženské EFT a osm z MS mužů 

z Göterborgu. Celkem 27 přímých přenosů. Ve Švédsku v sezoně 2014/15 byla možnost vidět 

klubový florbal na televizní obrazovce v přímém přenosu v základní části desetkrát. Sedm 

zápasů z mužské SSL, nejvyšší mužská soutěž, a tři z ženské superligy. Přenosy z klubové 

soutěže doplnilo šest přenosů z mistrovství světa mužů, dva přenosy z tradičního 

Finnkampenu, přátelské utkání Švédsko – Finsko, a ženské i mužské finále z Poháru mistrů 

v Zürichu. Celkem 20 přímých přenosů. 
53

 

5.3. TV4/TV12 

Úlohu České televize na švédském trhu supluje sportovní kanál TV4. „U nás je synonymem 

pro florbal skupina TV4, většinu zápasů ale nevysílá. Nejvíce zápasů najdeme na kanálu 

TV12, který je součástí TV4. K vysílání TV4 má přístup každý Švéd, je to veřejnoprávní kanál, 

kdežto za TV12 se musí platit. Na TV4 jsou k vidění jen ty největší zápasy, jako jsou utkání 

národních týmů mužů a žen na světových šampionátech nebo ženská a mužská Superfinále, 

finále nejvyšší domácí soutěže.“ 
54

 

 

V České republice je televizní poplatek stanoven na 135 Kč, v rámci kterého může divák 

sledovat florbalové přenosy na ČT sport. Švédský TV4 je bezplatný veřejnoprávní kanál, 

TV12 si musí divák dokoupit v balíku doplňkových programů. Ve Švédsku jsou nejčastější 

dva poskytovatelé, Canal Digital a Viasat. Za balíček platí divák měsíční taxu. 

5.4. Vysílací harmonogram TV4/TV12 

Česká televize zavedla v sezonách 2013/14 a 2014/15 tradice televizních úterků, kdy jsou 

v odpoledních hodinách vysílány přímé přenosy. Obecně platí, že florbal je vysílán ve všední 

dny, víkendy jsou výjimkou.  
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Ve Švédsku jsou vysílacími dny víkendy. V současné době TV12 vysílá krátké reportáže ze 

zápasů jednou týdně ve zprávách, obvykle v neděli, kdy se sumarizuje odehrané kolo. Přímé 

přenosy ze zápasů jsou jednou za čtrnáct dní, někdy je interval delší. 

 „Ve Švédsku se drtivá většina ligových zápasů ze základní části vysílá o víkendu, pár 

v sobotu, většina v neděli. Výjimkou jsou utkání na mistrovstvích světa a nadstavbové části 

play off.“ 
55

 

Cílem České televize je představit v přímém přenosu každého účastníka nejvyšší mužské 

florbalové soutěže. V sezoně 2014/15 si každý z dvanácti klubů zahrál televizní utkání. Na 

TV4 jsou v televizi k vidění jen zápasy elitních týmů. „Mezi ty nejčastěji vysílané patří Pixbo 

Wallenstam, Warberg nebo Storvreta. Některé týmy nebyly na obrazovce snad nikdy.“ 
56

 

5.5. Rozdíly v přímém přenosu 

V České televizi florbalový přenos zprostředkovává hlavní komentátor Ondřej Zamazal nebo 

Martin Kozák s přizvaným florbalovým expertem. To je Ivo Neuvirth, Jan Zahálka, Vladimír 

Fuchs, Zdeněk Skružný, David Zlatník, Michal Rybka, Milan Garčar, Eliška Křížová, 

Magdalena Kotíková nebo Michal Rohel. Všichni florbal aktivně hrávali nebo v něm plnili 

jinou funkci. Součástí florbalového přenosu je přestávkové studio. Jana Niklová, Veronika 

Macková, Petr Hrčka nebo Magda Polmanová uvádějí přestávkový program a respondují 

hráče. 

Ve Švédsku přímý přenos obstarává komentátor a expert, bývalý hráč nebo hráčka, která elitní 

soutěž hrála. Komentátor stejně jako v České televizi nedělá jen florbal, ale má zkušenosti 

z jiných sportů, nejčastěji ledního hokeje. „Číslem jedna na TV4 je Patric Sköglund, 

nejčastěji využívanou reportérkou Ida Björnstad. Díky tomu, že přenosy jsou obvykle jednou 

za čtrnáct dní, TV4 se snaží pracovat na každý zápas se stejným týmem.“ 
57

 

Na pozicích spolukomentátorů se střídají florbalové hvězdy Conny Westerlund nebo Niklas 

Jihde, dlouholetý kapitán švédského národního týmu. Komentování a postřehy z jejich úst 

působí uvěřitelněji než u expertů ČT.  
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Oproti České televizi TV4 ignoruje přestávkový program. Po skončení třetiny následuje 

krátké interview s aktérem zápasu a zbylých osm minut vyplňují reklamy. V České televizi je 

o přestávce studio, ze kterého jsou uvedeny vždy dvě až tři florbalové reportáže. „Tento 

formát je pro diváka zajímavější, dělá to florbalu reklamu a divákovi se dostane florbal více 

do povědomí. Získá o něm více informací a neodchází od obrazovky. Ve Švédsku se nestane, 

že by štáb TV4 vyrazil na trénink a natočil zde reportáž. To dělají jen lokální televize a hodně 

výjimečně. V Čechách se mi to stalo několikrát, jako by lidé v televizi přikládali florbalu větší 

důležitost.“ 
58

 

V českých televizních zápasech jsou vyhlašovány i hvězdy utkání, tzv. Extrahero, o kterých 

hlasuje divák během přenosu. Hráč s největším počtem hlasů dostane věcnou cenu a je 

zpovídán v rozhovoru. Ve Švédsku končí utkání klasickým rozhovorem. 

O větší interakci s divákem se ČT snaží i skrz sociální sítě. Prostřednictvím Facebooku můžou 

fanoušci psát své názory a postřehy, nejlepší z nich se objeví ve vysílání. „V tomto ohledu je 

Česká televize napřed. Byť třeba co se se spoluhráčkami bavíme, Extrahero utkání (hvězda 

televizního zápasu dle diváků) je často hráč nebo hráčka, který má nejvíce přátel a díky nim 

získává hlasy.“ 
59

 

5.6. Archiv a internetové vysílání 

Výhodou pro příznivce florbalu, kterým přímý přenos unikne, je internetový archiv České 

televize, kde si diváci můžou pustit florbalové zápasy ze záznamu. TV4 disponuje archivem 

podobným, oba jsou bezplatné. Rozdíl spočívá v obsahu, ČT archivuje kompletní zápasy, 

v archivu TV4 jsou k dispozici sestřihy a jen některé vybrané zápasy. 

Kontinuálně s vysíláním běží zápas i na internetových stránkách České televize. Po skončení 

zápasu je utkání během pár hodin k dispozici v archivu. „Na florbalové zápasy se fanoušek 

může dívat na webových stránkách TV4 play pouze živě, po skončení zápasů už to nejde. 

Sledování zápasů živě navíc není bezplatné, stojí 99 SEK (297 Kč) měsíčně.“ 
60
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Kromě ivysílání ČT jsou v Česku několik let běžné, kromě psaných online přenosů, tzv. 

videopřenosy, které zajišťují domácí týmy ve spolupráci se serverem TVcom.  Skrz ně může 

fanoušek zápasy na internetu na webových stránkách ceskyflorbal.cz také sledovat. 

Ve Švédsku tuto roli plní internetový portál SSLPlay. Je to video portál, který shromažďuje 

sestřihy z klubových televizí i celá utkání, která jsou vysílána za poplatek. 

„Jeden zápas stojí 59 – 69 SEK (177 – 207 Kč).  Kvalita je v HD, vlevo nahoře je vidět malá 

tabulka s aktuálním skóre a časem a utkání komentují dva komentátoři, které zajišťuje domácí 

tým. Někdy je zápas možné vidět na sslplay.se i ze záznamu, nikoliv ale bezplatně, je to ale 

levnější než sledovat zápas živě. Některé týmy z nižších soutěží umísťují své celé zápasy na své 

stránky zdarma, příkladem je Thorrenguppen, který v roce 2013 startoval i na letním 

pražském turnaji Czech Open.“ 
61
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6. Proč je florbal u diváků úspěšný? 

 

„Do televizního utkání oslovený tým florbalový přenos ještě nesabotoval.“  (Roman Urbář, 

2015) 

 

Pro mnoho tradičnějších sportů je prostor, který florbal na obrazovkách ČT sport dostává, 

neadekvátní. Pozemní hokejisté, kterým každoročně florbal odlákává členy, přestože je jejich 

sport sportem olympijským a v Čechách má bohatou historii, jej považují za neatraktivní. 

Zášť vychází ze statistik. Podle údajů České unie sportu měl pozemní hokej v roce 2014 

základnu 3460 registrovaných členů v porovnání se 74 098 registrovanými florbalisty. 
62

 

Stejný závistivý názor sdílí i někteří fanoušci házené, volejbalu a košíkové. Hlavnímu 

komentátorovi florbalu v České televizi chodí maily poukazující na nerovnováhu 

florbalových přímých přenosů se sporty pro ně zajímavějšími. Zamazalovi kolegové z redakce 

Sportu ale progres a vývoj florbalu kvitují.  

„Když jsme rozjeli v televizi nový model, pustili jsme novou grafiku a nové prvky v posledních 

dvou letech, tak to chválí samozřejmě. Myslím teď uvnitř redakce. Je to super, vypadá to 

hezky. Samozřejmě je to omezené i tím, jaká je spolupráce se svazem, co si budeme povídat. 

Když máš finanční podporu finanční svazu, tak si můžeš spoustu věcí dovolit.“ 
63

 

6.1. Podpora unie 

Podpora České florbalové unie je pro přenosy na obrazovkách České televize zásadní. Unie je 

vlastními penězi dotuje a z této pozice ovlivňuje podobu vysílání. Nejde o raritu, u menších 

sportů je to tak nastavené. „Hokej a fotbal jsou jediné dva sporty, kde my platíme za to, že 

získáváme práva. Desítky milionů korun za práva. Ale v tu chvíli jsme samozřejmě de facto 

úplně svobodní, vyjma omezení, která jsou obsažena v naší vzájemné smlouvě. Ale není tady 

ten závislostní vztah. U těch menších sportů to bez finančního podílu nejde.“ 
64
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Mezi Českou televizí a Českou florbalovou unií existuje smlouva na fixně daný počet přenosů 

z každé florbalové sezóny. Smlouva je na delší časové období, stávající je na tři roky a nová 

by měla být uzavřena opět na tento časový úsek. Ve smlouvě je garantováno patnáct zápasů v 

základní části a deset z play off. Česká televize se zaváže, že je vyrobí, zároveň tam však 

existuje určitá participace, tzv. barter. Česká florbalová unie si přenos může oblepit jakýmkoli 

sponzorským vzkazem a od klubů, aktérů přímého přenosu, od jejichž sponzorů reklamy 

vzejdou, dostane peníze zpět. 

Za pětadvaceti florbalových přenosů zaplatila ČFbU v rámci v lednu skončené smlouvy 

České televizi 2,5 milionu korun. Tato částka je alokována z marketingových peněz partnerů 

Extraligy mužů a s její výší jsou všechny oddíly seznámeny.  Samy si odhlasovaly, že je to 

správné využití prostředků pro medializaci soutěže s nepsaným principem toho, že každý 

oddíl má zaručené jedno domácí TV utkání. Logika unie je taková, že se investuje do 

propagace florbalu v ČT a oddíly tak mají možnost prezentovat sebe a své partnery širšímu 

plénu fanoušků, než by byl jejich potenciál bez přímých přenosů. 
65

 

 

6.2. Princip televizního utkání na ČT 

Florbalová televizní utkání mají svá specifika. Česká televize v rámci spolupráce s Českou 

florbalovou unií určila haly, ze kterých je ochotná TV zápasy vysílat. Stejně tak stanovila 

podmínky, za kterých přenos proběhne. Bude se točit hlavní kamerou do diváků, bude se hrát 

na speciálním florbalovém povrchu a bude snaha o co největší eliminaci reklam.  

Každý oddíl má právo domácí TV utkání odmítnout, avšak to se ještě nestalo. Pořádající oddíl 

– v případě, že se pokládá v hale speciální florbalový povrch Tarkett – přispívá do Projektu 

Extraligy mužů částkou 10.000 Kč, čímž cca z ¼ kryje náklady na položení povrchu, zbytek 

je hrazen právě z Projektu Extraligy mužů.  

Současně je však v Projektu stanovena vyšší částka jako odměna oddílu za diváckou 

návštěvnost utkání. Oddíl je více motivován pracovat s TV utkáním a má šanci na základě 

dobré propagace získat velice slušnou odměnu z Projektu (až do výše 40 tis. Kč).
66
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Výběr soupeřů a TV utkání vychází z několika věcí. Před sezonou jsou oddíly osloveny, aby 

napsaly tři nejatraktivnější soupeře pro TV utkání. Během druhé poloviny srpna či začátku 

září získá ředitel ligových florbalových soutěží Zdeněk Mlčoušek od ČT předběžné termíny 

TV utkání do cca prosince/ledna. Na základě těchto termínů se snaží poskládat účastníky TV 

utkání tak, aby na každého vyšel jeden domácí zápas ideálně v souladu s rozlosováním 

soutěže a současně i s výběrem soupeře, kterého si oddíl přál ve své „trojici“ soupeřů. Jako 

proměnné do toho však vstupují podmínky ČT – kde se nacházejí přenosové vozy.  

Ředitel ligových soutěží se dopředu táže oddílů, zda mají možnost zarezervovat halu na 

předběžný TV termín s tím, že upřesní čas dle potvrzení od ČT. Toto vše proběhne a následně 

jde celé extralize informace o tom, že je rozhodnuto o konání TV utkání dne xy a času xy. 

Bohužel i tak dochází často ke změnám původních termínů. V lepším případě časově, v 

horším i datumově. Je to dáno dispozicí techniky, vývojem ostatních sportů (Evropská liga, 

Evropské poháry v basketballu, volejbalu, speciální sportovní události apod.), takže vždy se 

daný TV termín ještě upřesňuje. Občas bohužel přijde změna od ČT třeba 3 dny před utkáním 

a posun např. z 18 hodin na 20:00 nebo i do dopoledních hodin.
67

 

Do televizního utkání oslovený tým florbalový přenos ještě nesabotoval. Před televizními 

kamerami si zahraje i na úkor mnohdy nepříznivého vysílacího času.  „Je to vždy střet těch 

dvou principů. To znamená, být v televizi je jeden a druhý je vysílací čas. Play off samozřejmě 

zapadá do toho exponovaného, asi nejtěžšího období v televizi, co se týká programového 

schématu. Kdy vlastně vrcholí všechny ty soutěže. Play off soutěže, Fed Cup, Davis Cup, 

hokej, fotbal, doznívají světové poháry jako je biatlon, alpské i klasické lyžování, mistrovství 

světa v těchto sportech. A v tom programu, ve schématu ČT4 sport, tam to není de facto kam 

nacpat. A florbal musí řešit dilema. Buď nastoupím v sobotu na 11 hodinu a budu v televizi, 

nebo budu trvat na tom, že v sobotu a v neděli budu hrát od 17 hodin, ale do televize se 

nedostanu.“ 
68

 

6.3. Kdo má rozhodující slovo? 

Česká florbalová unie za florbalové přenosy na ČT sport platí. Rozhodující slovo z hlediska 

podoby florbalového přímého přenosu má ale dramaturg Ondřej Zamazal. Jak ale přiznává, 

finální produkt je výsledkem diskuze obou stran. 
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„Česká televize a kanál ČT sport se pere s tím, že malé sporty daný program velkou měrou 

financují. Vystudovaný žurnalista ví o nestrannosti, neutralitě vysílání a podobně. 

Rozhodující slovo mám já, ale marketingoví pracovníci spolupracující na programu vysílání 

řídí, kam by se mělo vysílání ubírat, jeho filozofii a tlačí na to, aby se o sportu informovalo 

pouze v kladném duchu a danému sportu se dělala pozitivní reklama. Na druhou stranu, 

abych byl přesný, mně se nikdy nestalo, že by mi zavolali a řekli, tohle nevysílej. Vždycky to 

finální rozhodnutí závisí na mně jako na garantovi vysílání. Žádný cenzurní zásah, i když to je 

poměrně nesmyslný pojem, zatím nikdy nenastal. Při spojeni malých sportů a veřejnoprávní 

televize však toto hrozí v budoucnu. Když už ne cenzura, tak minimálně autocenzura těch 

tvůrců, kteří znají objednatele a vědí, že do určitých věcí se nesmí pouštět. Teď například 

děláme rekonstrukci kauzy Bedla (Trenér Bohemians Michal Jedlička byl při utkání s 

Pardubicemi za hanlivé pokřikování z tribuny rozhodčími vykázán z haly; pozn. autora). 

Kdybychom zakryli tyto případy, tak by nám za chvíli nikdo nevěřil. Ta malá florbalová 

komunita přestává být tak malá, vyhraňuje se, dávají se do toho peníze a začíná boj o 

pozice.“ 
69

 

6.4. Faktor Zamazal 

Kromě finanční podpory České florbalové unie je klíčovým faktorem pro vysílání florbalu 

osobní angažovanost a nasazení člověka, který má florbal v České televizi na starosti. Tuto 

roli plní v ČT sport Ondřej Zamazal, který florbal přijal za svůj. Oproti tomu je florbal před 

házenou, volejbalem či basketbalem v mírné výhodě. 

„Pro mě je to příležitost. Přeci jen, každý z nás chce být tvůrce, já za to mám navíc 

odpovědnost. To, jak se stará o hokej Robert (Záruba, pozn. autora), tam je to jasné. Já do 

toho nemám právo mluvit, protože to je jeho, on je dramaturg, nebo vedoucí redaktor toho 

vysílání. Stejně tak tady jsem já vedoucí redaktor florbalu. Pro mě je to příležitost si vyzkoušet 

milion zajímavých věcí a nikdo mi neřekne ani popel. Já si mohu vyzkoušet cokoli, co chci.“ 
70

 

Zamazalova výhoda je fakt, že florbal není tolik sledovaný. Zamazal může ve vysílání 

florbalových přenosů zkoušet novinky, které, pokud by se neosvědčily, by v jiných sportech 

vyvolaly diskuzi i negativní reakce. Příkladem poslední sezony je Facebook. Diváci na této 
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sociální síti píšou na profil Český florbal své postřehy. Nejzajímavější z nich jsou vybrány do 

vysílání, kde se objeví na dolní liště.     

„Kdyby byl florbal na úrovni hokeje, tak věřím tomu, že se budou ozývat lidi, kteří napíšou, že 

Facebook je na nic, ruší mě to. Kdežto v tom florbalu, ta interakce, ty ohlasy nejsou zdaleka 

tak silné. Pro mě je to ideální příležitost jak si vyzkoušet, jak budovat a posouvat přenos 

určitého sportovního odvětví někam dál.“ 
71

 

V porovnání s ostatními sálovými sporty jde nasazení Ondřeje Zamazala u florbalových 

přenosů často nad rámec běžných povinností. Dramaturgicky musí sestavit scénář každého 

přenosu, to znamená přestávkový i zápasový program. Potom následuje zajištění lidí, štábů, 

tvůrců přestávkových reportáží. Hodně času tráví Zamazal i jako supervizor ve střižně.  

„Výhledově by to mělo vypadat tak, že reportéři budou stříhat sami. Zatím to tak není. Pořád 

mám pocit, že já mám představu, jak by měl přenos vypadat, ale nemá ji reportér. Na střižně 

dohlížím někdy až šest či sedm hodin, někdy i víc. Samozřejmě se snažím vybírat ty nejlepší 

střihače, ale někdy to nejde. Pak s tím vším souvisí samozřejmě komentátorská příprava.  Pak 

se někteří diví, že strávím na jednom přenosu dva až tři dny své pracovní doby. Plus přes 

pracovní dobu, pracuju na tom doma, po večerech. Takže to je na tom to nejtěžší. V hokeji 

přijedu na přenos a moje starost je připravit se na daný přenos. A všechno ostatní už je 

připravené. Ve florbalu je to mnohem náročnější.“ 
72

 

6.5. Inspirace 

Pro florbalové přenosy je aplikace novinek prioritou. Každou sezónu zkouší Ondřej Zamazal 

vylepšit vysílání novým prvkem, kromě Facebookových příspěvků ozvláštňovaly vysílání 

v letošní sezóně Klíče k vítězství. Před televizním přenosem vytyčil ve studiu komentátor 

přenosu spolu s expertem tři faktory, kterým když daný tým dostojí, v zápase uspěje. 

Ke „klíčům“ se po skončení přenosu komentátor i expert vrací a hodnotí, jak byly při jejich 

plnění týmy úspěšné. Klíče k vítězství ale nejsou originální myšlenkou florbalového týmu ČT 

sport, tvůrci se inspirovali v zámoří. Pro inspiraci do severoamerických sportovních televizí 

sahá Zamazal a jeho tým často. 
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„Koukám na NHL, ta inspirace je jednoznačná. To, jak dokáží ztvárnit sport v Severní 

Americe, je neuvěřitelné. Jakákoli televize, ať je to celostátně šířená televize nebo lokální 

média, nebo dokonce vysílatelé přímo z těch klubů jako Madison Square Garden TV, tam je 

vzhled přenosu dost podobný na všech těchto stanicích a tam je ta inspirace. Myslím si, že 

máme ztrátu takových 20 až 30 let, v tom, jak vypadá sport tam, jak ho umí televizně 

zpracovat.“ 
73

 

Cestou přejímání vysílacích prvků severoamerických sportovních kanálů nejde jen florbal, ale 

také výkladní skříň ČT sport, pořad Buly hokej živě. V duchu hesla, všechno už bylo 

vymyšleno, nové věci jsou jen mutace stávajících. „Tím, jak jsem to začal více sledovat, tak 

vše, co zavedl Robert Záruba v hokejových přenosech, je přejaté. Není téměř nic, co by 

vymyslel on sám, ale je to v podstatě převzaté ze Severní Ameriky.“ 
74
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7. Rozbor komentování zápasu Chodov vs. Mladá 

Boleslav 

 

„Nemůže dobře mluvit ten, kdo není znalý věci. Co nerozumnějšího než prázdný zvuk 

nejlepších a nejpěknějších slov, která postrádají myšlenku a vědění.“ 

 (Cicero: O řečníkovi) 

 

Pro sémiotický rozbor jsem zvolil utkání 4. kola mužské extraligy mezi domácím týmem 

Mladé Boleslavi a hosty z Chodova. Česká televize vysílala zápas přímým přenosem 21. října 

2014 a jednalo se o páté vysílání florbalu ze základní části. Domácí zápasy Mladé Boleslavi v 

základní části se těšily největší návštěvnosti v celé mužské extralize. Městská sportovní hala v 

Mladé Boleslavi během jedenácti domácích utkání pojmula 5 149 diváků, což činí průměr 468 

diváků na zápas.     

Z důvodu TV zápasu s Chodovem udělal domácí klub masivní propagaci, po městě zvaly na 

utkání v té době nejlepšího týmu soutěže se čtvrtým Chodovem plakáty a zápas byl masivně 

propagován také na sociálních sítích obou klubů. Do hlediště zavítalo na extraligové poměry 

nadprůměrných 617 diváků a zápas skončil vítězstvím Mladé Boleslavi 9:6.  

Na obrazovkách ČT sport dosáhl zápas v porovnání s ostatními přenosy nadprůměrné 

sledovanosti, reach zápasu, počet lidí v tisících, kteří viděli alespoň tři minuty utkání, byl 

jedenáct tisíc, což z něj udělalo třetí nejsledovanější zápas ze základní části. Lepší byly jen 

přenosy ze zápasů Brna se Spartou a Otrokovic s Pardubicemi. 
75

 

7.1. Komentování rámcové a popisné 

V komentáři je zřejmá přítomnost vypravěče, který se snaží nějakým způsobem ovlivnit 

adresáta.
76

 

Sportovní komentář lze obecně rozdělit na dva typy – komentář popisný a komentář rámcový. 
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Stejné dělení uvádí na svých hodinách na FSV UK v předmětu Sportovní žurnalistika i Mgr. 

Robert Záruba, dramaturg a komentátor pořadu Buly hokej živě v České televizi. 

K rámcovému komentování přistupuje komentátor ve chvíli, kdy na hrací ploše neodehrává 

podstatná situace. Hra je přerušena z důvodu vyloučení, ošetřování zraněného hráče nebo je 

komerční přestávka. V České republice je podíl tohoto druhu komentáře větší než 

v anglosaských zemích, kde se blíží jen asi 10 %. V Čechách zabírá až 60 % komentáře.
77

 

Z jazykového hlediska je základním rysem rámcového komentování jeho připravenost. 

Komentátor přenosu si předem připraví poznámky k hráčům, historické zajímavosti a 

perličky, které při přerušení hry využije. Metafory jsou propracované a mluvený projev 

komentátora jistý, na rámcový komentář je totiž více času. Nežádá od komentátora 

bezprostřední reakce. 

Komentář popisný je náročnější disciplína, než komentování rámcové. Jde o předem 

nepřipravený formát, který navíc probíhá ve velké rychlosti. Florbal je na komentování 

náročnější než hokej, hra má větší spád a je rychlejší, takže zde to platí dvojnásob. Pokud má 

komentátor omezenější slovní zásobu, občas inklinuje k obecné češtině nebo používá nějaké 

parazitní slovo, je pravděpodobné, že to před divákem během přímého přenosu neutají. 
78

 

Důraz na bezprostřední a pohotové reakce je i důvodem, proč zatím v České televizi 

nekomentují přímé přenosy ženy. „Ženám hrozně chybí pohotovost. Nemají to v naturelu. Být 

pohotové a okamžitě reagovat na situaci, která nastane na hřišti. Samozřejmě žena může být 

odbornice, bývalá hráčka, takže bude znát perfektně zázemí toho sportu, bude o něm dobře 

mluvit. Ale možná tam bude chybět pohotovost, ten drive. Takový ten dravec obsažený v 

chlapovi. Ten anachronismus. Ten je možná velmi důležitý pro tuto profesi. Muž má mnohem 

větší tah na branku při samotném komentování. Ale to neříkám, že je dobře. Ta žena tomu 

sportu může dodat úplně jiný pohled. Ale zatím u nás nevidím nikoho, kdo by kolektivní sport 

mohl komentovat.“ 
79

 

Vzhledem k úzkému týmu komentátorů, na ČT sport komentují florbal pouze Ondřej Zamazal 

a Martin Kozák, se dramaturg florbalu Zamazal pokoušel přimět ke komentování i jednu 

z reportérek Janu Niklovou. Odmítla, na složitou disciplínu komentování si nevěřila. 
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„V České televizi mám kolegyně, které nejsou soudné. Myslím si, že by měly umět odmítnout 

práci, na kterou si myslím, že prostě nemají. To se neděje. Ale Jana Niklová tu soudnost měla, 

když jsme za ní s Robertem Zárubou přišli a komentování jí nabídli, odmítla. Řekla, nějak 

zvládám reportérství, ale nechci komentovat, necítím se na to.“ 
80

 

7.2. Entertainizace, infotainment, Griceovy maximy 

Dirk Braunleder upozorňuje, že s nástupem televize a rozhlasu se zvětšil důraz na emoce 

televizního diváka nebo posluchače. Snaha umocnit jeho prožitek je větší, proto dochází 

k propojení zábavy a zpravodajství, tzv. infotainmentu. V televizních přenosech florbalových 

utkání na kanálu ČT sport je tato tendence zřejmá, to stejné platí i pro prvky entertainizace.
81

 

Entertainizace je inklinace televize i rozhlasu předvádět zpravodajství nebo publicistiku tak, 

aby se blížily žánrům zábavným, bavičským.
82

 Entertainizace jde ruku v ruce s komercializací 

médií a nevyhnula se ani sportovnímu zpravodajství a komentování sportovních přenosů. 

Cílem je nabízený produkt – florbal - zprostředkovat širšímu okruhu potencionálních diváků. 

Nejen aktivním hráčům nebo jejich příbuzným, snahou je přivábit k obrazovce i obecného 

diváka. Je to však vykoupeno mírnou bulvarizací, která má za následek i případné snižování 

důvěryhodnosti. Patrné je to při komentování florbalových přenosů, ve kterém mnohdy 

zaznívají polopravdy. 

Příkladem je kapitán Tatranu Střešovice a bývalý kapitán národního týmu Milan Fridrich. 

V několika přímých přenosech Ondřej Zamazal označil Fridricha za velkého milovníka vína a 

vinaře. Není to pravda, Fridrich sice pochází ze Znojma, známé vinařské oblasti, ale víno 

nepije ani nepěstuje. Ve zprofanovanějších sportech by podobná mystifikace dotyčnému 

mohla vadit, ve florbalu nikoliv. „Florbal je oproti fotbalu a hokeji mnohem sdílnější sport. 

Hráči počítají s tím, že informace, které mi prozradí v rozhovoru, se mohou použít ve vysílání. 

Je zde větší ochota nechat nahlédnout do týmového zákulisí, není důvod stanovovat nějaká 

vnitřní embarga. Florbal si stále udržuje jakousi kladnou stránku, většina informací, která 

v přenosech zaznívá, je pozitivního rázu. Není proto důvod být vůči médiím nějak ve střehu. 

Pokud zazní nepravdivá informace, hráči se tomu jen zasmějí, přehlíží to. Jen občas dostanu 
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mail, žádající omluvu. Jako když jsem při komentování zápasu Ostravy s Vítkovicemi zaměnil 

otce a syna Svačinkovi.“ 
83

    

Důvodem mylných informací je práce se zdroji. Florbalová špička v mužské kategorii je úzká, 

nejvyšší soutěž hraje 12 týmů s maximálně třicetičlenným kádrem. Díky relativně krátké 

historii florbalu, na českém území se florbal výrazněji prosadil v roce 1991, není množství 

informací o florbalistech takové, jako je to u fotbalistů nebo hokejistů. Důležitým 

informačním zdrojem jsou tak samotní hráči, u nichž lze pravdivost tvrzení jen těžko 

ověřovat. 

„Ve větších a váženějších sportech je práce se zdroji jednodušší v tom, že informace jsou 

dostupné například na Googlu nebo na oficiálních stránkách klubu, to jsou pro mě dva 

základní zdroje. Ve florbalu je to samozřejmě informačně chudší. Florbal není pod takovým 

mediálním zájmem, kluby nemají potřebu samy sebe prezentovat na webových stránkách, 

protože komunita čtenářů není tak velká. Důležitým zdrojem je proto osobní kontakt.“ 
84

 

Občasným rysem komentování Ondřeje Zamazala při florbalových přenosech je tendence 

přehánět a zveličovat. Při komentáři sahá k nadsázce, tzv. hyperbole, kterou vyvádí v případě 

nezáživného dění na hrací ploše diváky z letargie. Příkladem může být označování brankáře 

Chodova a národního týmu Jana Baráka za největšího gólmana na světě i ve vesmíru. Barák 

měří 204 centimetrů a v České republice zřejmě nejvyšším florbalovým brankářem skutečně 

je, srovnání jeho výšky s ostatními gólmany z jiných zemí je problematické. 

Griceovy maximy, které je třeba dodržovat, aby se komunikace nezhroutila
85

, jsou ve 

florbalových přenosech i sportovních přenosech obecně občas porušována. Není to na škodu, 

v jistých pasážích zápasu to působí jako ozvláštnění, má to poetický efekt a dokresluje to 

humor, kterým Ondřej Zamazal při komentování florbalových zápasů nešetří. Zamazal 

nejčastěji porušuje maximy relevance, od dění na hřišti odbíhá. Je to ale podstatou rámcového 

komentáře, v únosné míře to proto nevadí. Upozorňuje na historické zajímavosti, osobní život 

hráčů nebo perličky ze statistik. Větším problém s dodržováním mají experti, se kterými 

Zamazal přenosy komentuje. Kromě relevance nectí maximy způsobu. Jsou to odborníci, kteří 

florbal hráli nebo v něm dlouhé roky aktivně působili, jejich projev je často nepřiměřený. 

                                                      
83

 Rozhovor s Ondřejem Zamazalem, nar. 1981, florbalový a hokejový komentátor v ČT. Praha 6. 3. 2015 

84
 Rozhovor s Ondřejem Zamazalem, nar. 1981, florbalový a hokejový komentátor v ČT. Praha 6. 3. 2015 

85
 AUER, P. Jazyková interakce. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2014. 312 s. ISBN: 978-80-7422-268-9 



49 

 

Používají odborné florbalové termíny, kterým divák sledující florbal na obrazovce poprvé, 

nemůže rozumět. 

„Ve florbalu musí být myšlenka experta maximálně stručná. Bohužel, žádný z našich expertů 

tohle nevypiloval. Podle mého je to jeden ze základních nedostatků, neumí to podat 

zkratkovitě. Hokejoví experti Martin Hosták a David Pospíšil umí myšlenku useknout do 

vteřiny, protože ví, že do hry nemají mluvit. A když se tak stane, tak si je vědom, že musí co 

nejrychleji skončit. To florbaloví experti neumí, odbíhají k jiným tématům a neumí je 

useknout.“ 
86

 

7.3. Komentátor vs. expert 

Stejně jako u fotbalových a hokejových přenosů obstarává komentování florbalu komentátor a 

expert. Expert používá slang, odborné výrazy, hráče občas neváhá pojmenovat přezdívkou, 

kterou zapomene vysvětlit. To komentátor má zkušenosti s mediální prezentací větší a přesně 

ví, jak sdělení podat, aby ho divák u obrazovky pochopil. Expert mluví do přenosu méně než 

komentátor, často ale přichází se zajímavým postřehem, impertinencí, jeho komentování je 

z drtivé většiny rámcové. Na komentátorovi je komentování popisné, sám musí obsáhnout 

veškeré dění na hřišti. 

Expertova zkušenost s veřejným projevem není velká, proto se do jeho mluvy vkrádají 

parazitní slova i sportovní klišé, oblíbený termín sportovců „tak určitě“ není výjimkou. Expert 

má často problém správně intonovat a občas sklouzne k obecné češtině. Občasných chyb se 

nevyvarují ani nejčastější florbaloví experti Zdeněk Skružný, Ladislav Fuchs a David Zlatník. 

„Nemám tolik času s florbalovými experty o chybách mluvit. Také chci jejich projev nechat na 

jejich osobnosti. Zdeněk Skružný je výborný teoretik, má skvělé kritické postřehy, nebojí se 

kritických poznámek směrem do trenérského i florbalového hnutí. Láďa Fuchs má za sebou 

zase nejvíce úspěchů jako hráč, výborně je na tom stylisticky. Někdy má problém s tím, že se 

zacyklí. Na každou moji nabídku navíc řekne „tak určitě“, to je velká chyba. David Zlatník 

má zase výhodu, že ve florbalu dlouhou dobu působil, že má nadhled. Pokud je někdo, kdo 

není k nikomu a ničemu vázaný, tak je to on. Není fixovaný na žádný klub. Důležitá je 

identifikace hráčů u spolukomentátora. Aby expert dokázal v daných situacích rozpoznat 
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hráče a přesně popsat, který co zkazil a kdo byl u míčku a kdo mu tam bránil. S tím také 

bojujeme." 
87

 

V porovnání s fotbalem a hokejem, kde komentátor a expert do vzájemného dialogu 

sklouznou často, je vzájemná komunikace u florbalu omezená. Komentátor florbalu a expert 

si tolik nepřihrávají témata, nezabíhají do hlubších problematik. Je vidět, že komentátor je 

expertovi nadřazen. Vzájemná komunikace se tak omezí na předzápasový popis šancí obou 

soupeřů na vítězství v zápase a přitakání během hry. U florbalu je komunikační úsečka 

komentátor – expert více sevřená a více pevná v porovnání s většími sporty. 

Společným prvkem komentování experta i komentátora je polopatičnost a nutné připomínání 

veřejně známých faktů. Závodnímu florbalistovi sledujícímu přenosy to mnohdy přijde 

úsměvné, pro dostání obecného diváka, který neoplývá velkými teoretickými znalostmi, do 

obrazu je to ale nezbytné. Markantní je tento rys především u komentování velkých zápasů, 

jako je finále poháru nebo Superfinále. Zápasů, kterým předcházela velká reklama a PR 

propagace.  Při takovýchto utkáních je koncentrace obecných diváků větší než u řadových 

přenosů ze základní části. Proto u těchto typů velkých utkání komentátor i expert dokola 

opakují pravidla a poutají blížící se velké florbalové akce. 

7.4. Utkání Chodova s Mladou Boleslaví 

Utkání 4. kola mužské Autocont extraligy komentoval Ondřej Zamazal a expertem byl 

Ladislav Fuchs, bývalý kapitánu Tatranu Střešovice a reprezentační útočník, který v roce 

1996 kraloval kanadskému bodování mistrovství světa. 

Přivítání proběhlo ve specializovaném studiu, které ČT sport poslední dva roky staví při 

každém přímém přenosu z florbalu u hrací plochy. Komentátor Ondřej Zamazal ani Ladislav 

Fuchs se v úvodu přenosu nepředstavili, jen popřáli divákům „Dobrý den ze Sportovní haly 

v Mladé Boleslavi“. Jména obou se objevila v grafice na dolní liště. Ladislav Fuchs se 

nevyvaroval přeřeknutí hned v první větě, Ondřej Zamazal úvod, ve kterém připomněl 

aktuální tabulkové postavení obou týmu i vzájemnou bilanci z loňské sezony, zvládl bez 

chyby. Neváhal použít ani expresivní výraz. „Mladá Boleslav zatím v sezoně své soupeře drtí, 

aktuální skóre má 30:9.“  
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Zajímavostí je, že úvodní standupy se u florbalových přenosů předtáčí, Fuchsovu chybu šlo 

proto snadno napravit, přetočit. Zamazalovým cílem ale je maximální přirozenost, divák si 

nesmí myslet, že komentátor a expert své příspěvky čtou, drobné přeřeky jsou proto 

tolerovány.   

 Na konfrontace Chodova a Boleslavi z loňského ročníku vzpomínali v předtočeném 

synchronu také obránce Boleslavi Radim Křenek a kapitán hostujícího týmu Michal Kotlas. 

V předzápasovém programu se Zamazal i Fuchs věnovali Klíčům k vítězství. U Boleslavi 

zmínili nového trenéra Jana Zahálku, který proslul jako velký motivátor, nové posily Davida 

Rytycha, Petra Kološe a kapitána národního týmu Jana Jelínka, a skvělou bilanci první 

formace Curney – bratři Chroustové, která v posledních třech utkáních vyprodukovala 26 

kanadských bodů. Zamazal díky velkému posílení kádru přirovnal Mladou Boleslav 

k florbalovému Realu Madrid a nazval ji Galácticos. Tak se španělskému velkoklubu 

přezdívalo v éře velkých nákupů a hvězd typu Louise Figa nebo Zinedina Zidana. Chodovské 

Klíče k vítězství zmiňovaly nutnost vypořádat se velkou únavou, tým z Jižního města odehrál 

tři zápasy ve čtyřech dnech, apel na rozložení bodové produkce do všech tří formací a formu 

útočníka Toma Ondruška, který nastřílel ve 33 zápasech za Chodov 46 branek. Klíče 

k vítězství Zamazal i Fuchs detailně rozebrali, dále se na obrazovce objevily archivní záběry 

korespondující s probíranými tématy a synchrony Jiřího Curneyho, útočníka Mladé Boleslavi, 

a chodovského Toma Ondruška. Předzápasový program při florbalových přenosech na ČT 

sport trvá deset minut a ve velkém je podporován grafikou, která tabulkovou formou 

upozorňuje na statistické zajímavosti. V tomto případě grafika znázornila nejvytěžovanější 

hráče extraligy za posledních pět sezón co do počtu průměru odehraných minut za zápas. Na 

závěr bloku představil Ondřej Zamazal i reportérku utkání Janu Niklovou, které v několika 

větách pozvala diváky na přestávkový program. Předávka se Zamazalem proběhla v družné a 

uvolněné náladě, komentátor utkání upozornil na to, že pro Niklovou to je poslední přímý 

přenos před odchodem na mateřskou dovolenou. Na závěr zaznělo upozornění, že Jan Jelínek 

odehraje první třetinu s mikroportem a diváci tak budou moci naživo slyšet jeho pokyny 

směrem do týmu Mladé Boleslavi.  

Během první třetiny expert Fuchs nechává odpovědnost za komentování z větší části na 

Zamazalovi. Fuchs se omezuje na známé pravdy, výjimkou nejsou ani sportovní klišé. „Oba 

týmy zatím nabízí podle očekávání ofenzivní podívanou.“ Na druhou stranu je z jeho 

příspěvků cítit velká odbornost, vysvětluje důvody hraní obou týmů na tři kompletní formace, 

u Chodova je důvodem náročný program posledních dní a u soupeře velmi široký kádr. 
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Trenéra Mladé Boleslavi Jana Zahálku Fuchs jednou počastuje i kamarádským oslovením 

Honza, oba spolu dlouhá léta působili ve Střešovickém Tatranu, takže se dobře znají. Většinu 

Fuchsova projevu tvoří taktické informace. „Na hráčích Mladé Boleslavi je zřejmé, že se stále 

úplně nesžili se speciálním povrchem Tarkett. Ten je pokládán na TV přenosy a třeba 

Křenkovi míček neustále odskakuje od čepele a nemůže se dostat ke svému klasickému 

odstřelování od půlící čáry. Obvyklým povrchem v této hale jsou parkety, které by domácím 

jistě svědčily více.“  Fuchsovy dlouhé zkušenosti s aktivním hraním mu dovolují i 

polemizovat o rozhodnutích sudích v zápase. Často s jejich názorem nesouhlasí a zmiňuje 

výklad pravidel. Nebojí se ale rozhodčí i pochválit, je vidět, že v této problematice je kovaný. 

„Rozhodčí Štengl správně viděl ruku Křenka. Pokud by byla u těla, nevylučovalo by se. Na 

Křenkově pohybu ale byla vidět snaha míček zastavit a zaslouženě si půjde odpočinout na 

trestnou lavici.“  Ve druhé třetině sudí naopak kritizuje. „K zákroku na Pražáka došlo na 

úrovní brankové čáry, teď opravdu nevím, proč rozhodčí vytáhli rozehrání standartní situace 

před brankoviště.“   

U Zamazalova projevu mírně převládá rámcové komentování, zmiňuje například hráče obou 

týmů, kteří se objevili v nominaci reprezentačních trenérů na závěrečný turnaj EFT před 

prosincovým MS, rozpráví o nových posilách Mladé Boleslavi Janu Jelínkovi s Davidem 

Rytychem, jejichž služby si klub pojistil na příští čtyři sezony, na florbal neobvykle dlouhým 

kontraktem. A věnuje se i nahuštěnému programu obou týmů, který způsobila účast Vítkovic 

na Poháru mistrů, kvůli které se mnoho zápasů přesouvalo. Popisný komentář nastává jen 

v případě dramatické situace na ploše, větší šance nebo gólů. Během první třetiny padne 

v utkání pět branek, při zpomalených opakovaných záběrech je vždy komentářem doprovází 

Fuchs. „Opět jsme sledovali velké představení první chodovské formace. Tom Ondrušek 

udělal velmi dobře, že zvolil střelu. Nevím tedy, jestli spíše nechtěl volit nahození na teč. 

Mikeš tam byl úplně volný na brankovišti, obrana Boleslavi tuto situaci nezvládla. Rytych měl 

díky vlastním obráncům zacloněný výhled a na střelu na bližší tyč nestihl reagovat. Možná 

obránce Novák míček ještě lehce tečoval, ale od Ondruška velmi chytrá a pohotová střela.“ 

Tímto takřka minutovým monologem okomentoval Fuchs třetí branku Chodova, kterou v 17. 

minutě vstřelil Tom Ondrušek a stanovil skóre první třetiny na 3:2 pro tým z Jižního Města.   

Expert Fuchs se ve svém projevu snaží o spisovnou mluvu, ne vždy je ale úspěšný. „Utkání se 

hraje ve velkém tempu a takový šance budou dál přicházet.“ U experta ale podobné odchylky 

od spisovné řeči nevadí, dávají Fuchsovu projevu lidskost. Oproti tomu Zamazal v tomto 

směru nechybuje po celý přenos ani jednou.   
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Velkou devízou Zamazalova projevu je díky poctivé přípravě znalost hráčů a souvislostí. 

Komentování je pro odborníky, kteří přenos sledují, uvěřitelné. „Kološe trenéři v tomto 

zápase používají na pozici centra, přitom ve Vítkovicích hrál tento univerzál dlouhé roky 

v obraně. Jak jsem mluvil s trenérem Zahálkou, jde o taktický záměr, chce tohoto hráče 

zkoušet i na jiných pozicích.“ Zkraje druhé třetiny se věnuje kapitánu Chodova Michalu 

Kotlasovi. „Michal Kotlas, třináct sezon a 347 zápasů v mužské nejvyšší soutěži. To jsou jeho 

statistiky v součtu základní části a play off, díky kterým patří na třetí místo mezi aktivními 

hráči.“ Zamazalův komentář směrem ke Kotlasovi doplňuje i grafika, která ukazuje stejné 

informace, o kterých komentátor hovoří. Ve druhé třetině při akci útočníka domácích Ondřeje 

Fojty připomíná Zamazal i vleklé zdravotní lapálie bývalého reprezentačního útočníka. „Fojta 

nakonec na operaci s vyhřezlou ploténkou nemusel a absolvoval jen konzervativní léčbu, která 

mu umožňuje hrát.“ O pět minut později dostává prostor i zranění Martina Rožnovjáka, který 

v minulém utkání s Vinohrady utrpěl zásah do oka a z utkání musel odstoupit. Pozornosti 

Zamazala po snížení na 3:4 ve 12. minutě neuniká ani Jiří Curney, který před dvěma lety 

působil na Chodově, než se přes Ostravu přesunul do Boleslavi. „Jiří Curney působil na 

Jižním Městě v sezoně 2011/12 ve formaci s Matějem Jendřišákem. Za Chodov se gólově 

prosadil v devatenácti z dvaadvaceti zápasů, do kterých zasáhl a držel neuvěřitelnou sérii 

šestnácti zápasů v řadě, ve kterých skóroval.“ Vedoucí gól Boleslavi na 5:4 z hole Tomáše 

Chrousta doplňuje Zamazal informací o Chroustově zkolabování v loňské sezoně, kdy kvůli 

vyčerpání přišel o několik utkání.  

Hra je v některých pasážích skoupá na gólové příležitosti, proto Zamazal sahá 

k infotainmentu. „Obránci Mladé Boleslavi Josef Pluhař a Tomáš Novák jsou nerozluční 

kamarádi, od žáčků spolu vyrůstali v Mladé Boleslavi a od nové sezony spolu ve dvojici 

působí i jako rozhodčí s licencí N. Minulý víkend si společně odbyli rozhodcovský debut v 

Neratovicích.“ Stejně tak ve druhé třetině, kdy zmiňuje případ politika-florbalisty a domácího 

útočníka Jiřího Boušky. „Bouška v komunálních volbách obhájil svou pozici na radnici 

Mladé Boleslavi a další čtyři roky bude působit jako náměstek primátora. Půjde o Bouškovo 

druhé funkční období.“  V polovině utkání odtajňuje Zamazal i další zajímavou postavu 

v dresu chodovského týmu. „U míčku Marián Jelínek, syn slavného hokejového kouče, který 

shodou okolností zrovna působí zde v Mladé Boleslavi, je hlavním koučem místního 

extraligového klubu.“ 

Odskakováním od přímého dění na hřišti Zamazal porušuje Griceovy maximy způsobu, 

nedrží se jen komentování florbalového zápasu, ale není to na škodu. Divák se dozví 
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zajímavosti o osudech amatérských florbalistů, pro které není jejich sport obživa, a není 

dokola informován jen o herních situacích.   

Během první třetiny se ve vysílání v dolní části objevují i příspěvky z Facebooku glosující 

dění na hrací ploše. Vzhledem k tomu, že Boleslav má letos takřka neporazitelný kádr, tak 

Chodovu žádné šance nedávám, napsal divák Jan Dibitanzl. Celkem se během každé třetiny 

objeví ve vysílání tři až pět příspěvků. Více ne, režie ví, že ve větší míře by příspěvky na 

diváka působily rušivým dojmem.  

Ve 13. minutě zápasu Zamazal zprostředkuje televizním divákům hlas ze střídačky 

hostujícího týmu. „Hráči Chodova se povzbuzují. Střílejte na něj, ten by nechytil ani rýmu. 

Narážka zřejmě směřuje k brankáři Boleslavi Davidu Rytychovi, který ještě nepředvedl těžký 

zákrok a dvakrát inkasoval.“ Jde o metaforu, kterými Zamazal své komentování často 

doplňuje. Obecně používání nevšedních a sportovní terminologií méně opotřebovaných slov 

je velkým kladem Zamazalova komentování. Tam, kde by si komentátoři renomovanějších 

sportů vystačili s prvním slovem, které by jim přišlo na jazyk, frází, hledá Zamazal slova a 

spojení nová. Barák se vyšplhal do vzduchu, Strachota prostoupil dvěma soupeři, Trenér 

Chodova Podhráský na střídačce osiřel, Michal Kotlas byl úplně zbourán. Rytych s Barákem 

se popasují o místenku na šampionát do Göterborgu, Vávra vyštrikoval obranu, Protiútok 

Chodova se valil jako lavina, Barák plachtil vzduchem jak fotbalový brankář, Fiala cvrnknul 

do balonku.“  

Devízou Zamazalova komentáře je, díky detailní přípravě před starty přímého přenosu, 

znalost většiny zajímavých statistických situací, ke kterým v dosavadním průběhu nejvyšší 

mužské soutěže došlo. Zamazal jimi své komentování ozvláštňuje. "Hráči Boleslavi nastříleli 

v předchozích třech utkáních neuvěřitelných 133 branek."  K podobným návratům do 

minulosti sahá Zamazal, pokud se na hrací ploše nic zásadního neděje a divákovu pozornost je 

třeba zostřit. V tomto případě demonstrací útočné síly Mladé Boleslavi. Stav 5:4 v průběhu 

druhé třetiny zase navádí Zamazala, že tolik branek není v zápasech těchto dvou týmů nijak 

raritních. „Zatím devět gólů za 35 minut hry. A spočítáme-li poslední čtyři utkání těchto 

soupeřů, tak v nich padlo 57 branek, což znamená průměr čtrnáct branek na zápas. V tomto 

směru nám jich tedy ještě pár chybí.“ 

V 19. minutě se na horní liště obrazovky objevuje upoutávka na přestávkový program, která 

má za cíl udržet diváka u obrazovky i během desetiminutové přestávky. V předělu mezi první 

a druhou třetinou uvidí diváci reportáž z víkendového utkání florbalistů Chodova ve 
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Vítkovicích, analýzu na téma Otrokovice v krizi a hlavním tématem přestávky je premiéra 

extraligy v Jindřichově Hradci, kam své utkání s Bulldogs Brno vyvezl střešovický Tatran. 

Náplní každé florbalové přestávky jsou vždy tři předtočené reportáže, které za studia v hale 

uvádí reportér nebo reportérka TV zápasu, v tomto případě Jana Niklová. Na konci přestávky 

režie ve zpomalených záběrech připomene gólové situace ze skončené dvacetiminutovky a 

jeden z hráčů jde na krátký rozhovor. Po první třetině Jana Niklová respondovala Toma 

Ondruška, který se podílel na všech třech gólech svého týmu. Z rozhovoru je cítit větší 

otevřenost florbalistů než hokejistů a fotbalistů vůči televizní kameře. Florbalisté jsou díky 

menšímu mediálnímu zájmu o ně rádi, že takovýto prostor na obrazovce dostávají. Ondrušek 

je vstřícný, nevolí úsečné odpovědi a celý rozhovor probíhá v srdečném duchu. „Já konkrétně 

jsem strašně šťastný, že takovýto zápas hrajeme. Ideálně nás to připraví na blížící se turnaj 

EFT v Finsku, kde ta úroveň bude podobná, ne-li ještě větší. Čím vyšší tempo v zápase bude, 

tím to bude lepší. A ještě bych chtěl pozdravit domů mamku, protože jsem ti dnes nevolal a 

chtěl bych ti popřát všechno nejlepší k narozeninám. Ať jsi hlavně zdravá, mám tě rád, pa.“ 

Na Ondruškův vzkaz mamince reaguje ve druhé třetině i Zamazal, který vysvětluje, že jde o 

bývalou reprezentační basketbalistku a připojuje se ke gratulaci. Ve druhé třetině ve 39. 

minutě zápasu grafika opět lákala na druhou přestávku, kde byly odvysílány reportáže 

z rekordní arbitráže Jana Jelínka, náladě v ženském národním týmu před domácím EFT a 

posledním příspěvkem byl seriál o kondici hráčů v mužské reprezentaci před blížícím se 

mistrovstvím světa. Je tradicí florbalových přenosů, že druhá přestávka přináší informace o 

dění v ženském florbalu. V rozhovoru Jana Niklová zpovídala útočníka Boleslavi a střelce 

branky na 5:5 Tomáše Chrousta. „Oni jsou takoví uspávači hadů, čekají na své brejky, a 

proto jsem rád, že jsme ve druhé třetině otočili skóre a hlavně se dostali jako první útok více 

do hry. V té první nás hodně poznamenalo zranění bráchy,“ glosoval Chroust podobně 

otevřeně jako Ondrušek v první třetině odehrané dějství. Díky šíři Chroustových výpovědí 

vystačí reportérka Niklová během rozhovoru jen se třemi otázkami.  

Po skončení prvního dějství snímala kamera kapitána Mladé Boleslavi Jana Jelínka, který měl 

po celou první třetinu připnutý mikrofon. „No, moc jsme se toho od Jana Jelínka nedozvěděli, 

přesto že strávil ve hře sedm minut a osmnáct vteřin. Spíše než slovy se snažil strhnout své 

spoluhráče svou hrou,“ doprovází Zamazal tyto záběry. Jelínek skutečně v první třetině 

nepronesl ve chvílích, kdy režisér přenosu Patrik Fischer na mikroport přepnul, jediné slovo. 

Situace se ale výrazně mění o přestávce, Jelínek spolu se spoluhráčem Curneym míří na 

poradu k trenéru Jana Zahálkovi a řeší komplikace vzniklé zraněním útočníka Tadeáše 
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Chrousta během prvního střídání. Chroust odjel ze Sportovní haly v Mladé Boleslavi na 

rentgen do nemocnice a jeho místo v elitní formaci zaujal Jaromír Ekl. „Co tam s tím budeme 

dělat? Tadeáš je out a Jarda je jen taková z nouze ctnost, musíme tam dát někoho silnějšího 

na míčku,“ častuje příkrým soudem svého svěřence Ekla trenér Zahálka. Do debaty vstupuje i 

zraněný kapitán týmu Petr Novotný. „Pošlete Jardu na Tadeášovo místo, on se vám tam s * 

*e do brankoviště a na to vy nejste vůbec zvyklí, je to k ničemu.“ 

Díky zapnutému mikroportu celou tuto debatu slyšeli i televizní diváci. Ve větším sportu, než 

je florbal, by se možná aktéři proti natočení podobné kuriozity ohradili a shledali ji neetickou, 

představitelé Mladé Boleslavi se celé situaci zasmáli. Trenér Jan Zahálka se po zhlédnutí 

záznamu na prvním týmovém tréninku po televizním přenosu útočníkovi Eklovi omluvil za 

nevhodnou formulaci, Ekl jeho omluvu přijal. 

Ke kurióznímu momentu se Zamazal vrací před startem druhé třetiny. „Po první třetině jsme 

měli možnost slyšet debatu Jana Zahálky, Jiřího Curneyho a Jana Jelínka, koho nasadit 

vzhledem ke zranění Tadeáše Chrousta na křídlo první formace. Ve vášnivé diskuzi padaly 

různé návrhy, ale nakonec tam zůstává Jaromír Ekl. Ale byl to zajímavý náhled do vnitřní 

komunikace mezi trenérem a hráči. Připojil se i zraněný Petr Novotný.“ Před koncem druhé 

třetiny Zamazal díky informacím od reportérky upřesňuje Chroustovo zranění na zlomeninu 

zánártní kůstky s tím, že do utkání už jistě nezasáhne a ohrožen je i jeho start na blížícím se 

reprezentačním turnaji EFT, kam byl nominován. Chroust na akci nakonec skutečně 

neodcestoval a zranění mu znemožnilo start i na prosincovém mistrovství světa ve Švédsku.    

Ve druhé třetině se také objevuje na obrazovce v dolní části možnost hlasovat o nejlepšího 

hráče televizního zápasu. Tzv. Extrahero zápasu je jedna z novinek, které Zamazal a jeho tým 

zavedli před startem letošní sezony. Diváci o svém favoritovi hlasují na Facebooku, hráč 

s největším počtem hlasů dostane po utkání věcnou cenu a reportér/ka utkání s ním udělá 

rozhovor. Možnost volit muže zápasu ukáže režie do skončení zápasu ještě pětkrát. 

Zamazal i Fuchs během zápasu často subjektivně hodnotí herní projev aktérů, především 

Fuchs soudy nijak nešetří. „Sýkora hraje velmi povedené utkání, Takovouto střelu by měl 

brankář Rytychových kvalit zachytit, Druhá formace Chodova nemá svůj den, Rozhodčí 

zvládají utkání zatím velice obstojně“  

V závěrečné třetině se charakter komentování nemění, v poslední třetině padne šest branek a 

na hřišti se hodně přiostřuje, rozhodčí vyloučí tři hráče. Většina komentáře je jak od 

Zamazala, tak Fuschse popisná, na odskakování k zajímavým informacím není tolik času. 
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Přesto Zamazal zmiňuje úctyhodné statistiky střelce branky na 6:4 Jiří Curnehyo, který se 

blíží hranici 200 vstřelených branek v extralize. „Curney na tuto metu může dosáhnout jako 

šestnáctý hráč historie, dělí ho od ní už jen čtyři branky.“  Kromě Curneyho odkryje Zamazal 

v závěrečné periodě formou infoteinmentu i okolnosti příchodu Jana Zahálky do Mladé 

Boleslavi před startem letošního ročníku. „Vzájemně se oťukli při přenosech z loňského play 

off, kdy Zahálka spolukomentoval dva přenosy z této haly, ve kterých Boleslav v semifinále 

hostila Vítkovice. Slovo dalo slovo a vedení středočeského týmu rozhodlo o tom, že nahradí 

po sezoně stávajícího kouče Tomáše Janečka, který na svou pozici hlavního trenéra po 

vyřazení od Vítkovic rezignoval.“ Podobně odlehčenou formu volí Zamazal i při zranění Petra 

Kološe, kterému ze hřiště pomáhá Radek Gwuzdž. Zamazal ho díky vypracované postavě 

označuje za svalovce. Režie přímého přenosu ve třetí třetině také více sahá k tradičnímu 

inventáři, kterým jsou mikroporty u rozhodčích. Divák tak slyší mnohdy hodně vzrušenou 

debatu mezi sudími Štenglem a Nábělkem a hráči na obou stranách. „Jsi chvilku na hřišti, tak 

si to nezkaž,“ glosují tvrdý zákrok vystřídavšího obránce Jana Jastřembského Radek Štengl. 

Pro televizní přenos jsou tyto dialogy velkým přínosem a ozvláštňuje je to. Expert Ladislav 

Fuchs ale s výměnou názorů mezi Jastřembským a rozhodčím nesouhlasí. „Toto rozhodčím 

nepřísluší, buď by měli dát dvouminutový trest, nebo hráče nechat být. Žádná takováto velká 

show myslím není třeba.“ Ve třetí třetině i Zamazal uzavře příběh Tadeáše Chrousta, který byl 

už během první třetiny odvezen na rentgen. “A máme tu poslední zprávy, že Chroust dostal 

sádru a bude jí muset nosit pět až šest týdnů. Poté bude následovat i rehabilitace, takže velké 

komplikace pro Mladou Boleslav, na kterou čeká v příštích dvou týdnech sedm soutěžních 

zápasů.“     

7.5. Závěry z televizního přenosu 

Utkání skončilo výhrou Mladé Boleslavi 9:6, nejužitečnějším hráčem zápasu byl vyhlášen 

hostující útočník Tom Ondrušek, který se bodově podílel na všech gólových situacích 

Chodova. 

Zamazal při komentování výrazně pracuje s intonací, při dramatických situacích nebojí zvýšit 

hlas, zdůraznit jména, svou mluvu zrychlit, zápasem opravdu žije. Divák má z jeho 

komentování pocit, jakoby se jednalo o opravdu důležitý zápas, ne jen řadové utkání. 

Na velmi dobré úrovni byl projev Ladislava Fuchse, dle Zamazalova soudu nejlepšího 

z florbalových expertů, které jsou pro přímé přenosy k dispozici. Dalo by se předpokládat, že 

expert, který pochází z florbalového světa a není zběhlý ve veřejném projevu, bude mít potíže. 
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Skeptická očekávání nebyla naplněna. Fuchsův projev se jazykovou kvalitou nelišil od 

projevu profesionálního komentátora. Po většinu zápasu se Fuchs věnoval popisnému 

komentování, při zápasech Tatranu Střešovice, kde slavil mistrovské tituly a dlouhé roky nosil 

kapitánskou pásku, si dovolí více. Jeho znalost prostředí a souvislostí je u tohoto týmu větší, 

než u Chodova a Mladé Boleslavi. V zápase Tatranu pouští do éteru více zákulisních perliček 

a zajímavostí. 

Griceovy maximy relevance porušoval Zamazal příležitostně. Alespoň třikrát v průběhu každé 

třetiny se ve zhruba dvouminutovém dialogu věnoval zajímavým aspektům, na které mu 

přihrálo dění na hřišti. Takto prozradil divákům příběh komunálního politika a útočníka 

Boleslavi Pavla Boušky, příběh o dospívání a současném hráčském i rozhodcovském spojení 

obránců téhož týmu Tomáše Nováka a Josefa Pluhaře, nebo příběh angažování Jana Zahálky 

na post hlavního trenéra Boleslavi. Pro komentování sportovních přenosů není toto 

porušování neobvyklé, dění na hřišti není vždy nosné a nudné pasáže je třeba oživit. K 

porušování Griceových maxim způsobu se používáním anglických sportovních termínů 

forčeking, bekčeking nebo press přihlásil Ladislav Fuchs. Pro laického diváka sledujícího 

sport příležitostně šlo jistě o těžko rozluštitelná slova. Výše zmíněné příklady jsou důkazem o 

přítomnosti entertanizace a infotainmnetu při florbalových přenosech.            

Dialog Fuchse se Zamazalem nebyl v zápase redukován, neomezil se na přitakávání. V první 

třetině byl Fuchsův projev zdrženlivější, důvodem byl i fakt, že komentoval po delší pauze. 

„Florbaloví experti mají problém v tom, že počet přenosů není tak velký a musí se střídat, za 

sezonu spolukomentují maximálně čtyři až pět zápasů. Každý přenos proto jakoby začínali od 

začátku a trvá jim, než se do toho znovu dostanou.“
88

 Od druhé třetiny se komentování stalo 

vyrovnanějším, Fuchs do něj zasahoval více, často si se Zamazalem přihrávali témata a vedli 

nad situací debatu. 

Pozitivem je i fakt, že se Fuchs i Zamazal nebojí kritizovat dění na hřišti, nekomentují jen 

pozitivně. Po snížení Chodova na 6:8 označili rozestavení hráčů Boleslavi za vabank, 

naprosto nezvládnutou situaci a velkou chybu, která by je ještě mohla mrzet. 

Celý přenos probíhal v uvolněné atmosféře, působil rodinným dojmem. Díky Zamazalově 

široké znalosti detailů o jednotlivých florbalistech, díky otevřeným výpovědím aktérů 

přestávkových rozhovorů nebo familiárnímu oslovení Ladislava Fuchse směrem k trenérovi 
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Mladé Boleslavi Janu Zahálkovi. Vjem umocnilo i závěrečné odhlášení reportérky utkání 

Jany Niklové, do kterého nečekaně vstoupil s květinou Ondřej Zamazal a popřál jí před 

mateřskou dovolenou hodně štěstí.                       

  

  



60 

 

8. Budoucnost florbalu v České televizi 

Stávající spolupráci České televize s Českou florbalovou unií určovala smlouva garantující 

pětadvacet florbalových přenosů ročně, patnáct ze základní části a deset z nadstavbové fáze 

play off. Nová tříletá smlouva je v jednání a je pravděpodobné, že bude hodně podobná té 

současné.  

Cílem zástupců České florbalové unie není počet přímých přenosů navyšovat, plánem je 

florbal na televizní obrazovce etablovat. Ustálit vysílací časy, naučit televizního diváka dívat 

se na florbal v jeden den. „Chceme jít cestou pravidelných přímých přenosů v jeden 

pravidelný den. Tzv. TV florbalových úterků, kdy by se hrací kolo mužské Autocont extaligy 

vždy předehrávalo, popřípadě dohrávalo.“ 
89

  

8.1. Ustálení vysílacích časů 

Vysílací schéma kanálu ČT sport je dost pevné. Divák je schopen předpokládat, v jaký den se 

který sport bude vysílat. Například pondělí je na kanálu ČT sport vyhrazené volejbalu a 

basketbalu, úterý hokeji, středa Lize mistrů, čtvrtek Evropské lize, pátek opět hokejové 

extralize a o víkendu se hraje Davis Cup, Fed Cup a zase hokejová extraliga. Pokud je zimní 

sezona, tak se jezdí Světové poháry v alpském a klasickém lyžování. Florbalové přenosy se 

proto musely i dále budou muset přizpůsobovat vysílání sledovanějších sportů. 

V sezoně 2014/15 ze dvanácti přímých přenosů mužské nejvyšší soutěže ze základní části 

bylo sedm vysíláno v úterý, čtyři ve středu a jeden v sobotu. Víkendové vysílání florbalu je 

rarita, sobota a neděle patří jiným sportům. „Ze základní části ambice na florbalové víkendové 

přenosy nemáme, stojíme o vysílání v úterý nebo pondělí v odpoledních hodinách. V play off 

je to jiné, přenosy musí být vzhledem k harmonogramu i v sobotu a v neděli.“ 
90

 

Rozdílná situace nastává v play off, kdy je rozpis zápasů pevně daný. Hrací dny jsou sobota a 

neděle. Pokud se série nerozhodne ve čtyřech utkáních, systém play off mužské extraligy velí, 

že čtvrtfinále a semifinále se hraje na čtyři vítězná utkání a o mistrovi pro daný ročník 

rozhodne jeden zápas - Superfinále hrané v O2 Areně, pokračuje se zápasy v týdnu. Páté 
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utkání se hraje v úterý, šesté ve čtvrtek a případný sedmý rozhodující duel se uskuteční opět o 

víkendu. O dalším víkendu pak startují semifinálové série se stejným systémem. 

Z play off jsou proto florbalové přenosy vysílány i o víkendu, aby se předešlo kolizi 

s ostatními sporty tak nejčastěji v dopoledních hodinách. Někdy se brzký vysílací čas promítá 

do kvality zápasu a hráči proti dopoledním startům zápasů protestují. Ještě nikdy se ale 

nestalo, že by tým televizní přenos odmítl. Touha předvést florbal v televizi sponzorům i 

větším masám fanoušků je příliš velká. 
91

         

8.2. Každý tým v TV? 

Ve stávající smlouvě České televize a České florbalové unie je zakotveno, a ČFbU chce opět 

do nové smlouvy prosadit, že každý mužský extraligový tým má garantovaný jeden přenos 

z domácího zápasu za sezónu. Kvůli tomuto systému unikají divácky lepší a atraktivnější 

zápasy. Ze základní části 2014/15 Česká televize například nevysílala ani jeden zápas Tatranu 

Střešovice s Mladou Boleslaví, nebo Chodova s Vítkovicemi. Tyto týmy tvoří posledních 

několik let elitní čtveřici soutěže. 

Z obecného televizního pohledu by právě tyto nejlepší florbalové zápasy přilákaly další 

obecné diváky. Na druhou stranu předpokládané atraktivní konfrontace špičkových týmů ve 

výsledku mnohdy nepřinesou očekávanou podívanou. Zápas Tatranu Střešovice s Mladou 

Boleslaví hraný 15. listopadu 2014, v té době i po skončení základní části souboj druhého 

týmu s prvním, nabídl defenzivní duel s výsledkem 3:1 pro Tatran. Místo tohoto zápasu ČT 

sport vysílala 18. listopadu 2014 souboj Královských Vinohrad a Sparty, který skončil výhrou 

hostů 10:5. Nezaujatého diváka, který viděl florbal v televizi poprvé, zápas, ve kterém padne 

15 branek, zaujme více. „Zatím bohužel nenacházíme model, který by zajistil vysílání všech 

atraktivních zápasů i uspokojil všechny kluby. Hokejová extraliga s tímto problémem dříve, 

když se vysílalo jen v sobotu, také bojovala. Ale začaly přenosy z každého hracího kola, tak je 

jasné, že na každý klub minimálně jednou dvakrát za sezónu domácí přenos dojde. Ve florbalu 

toto zatím není možné, hraje se mnohem méně zápasů.“ 
92

 

V hokejové extralize je čtrnáct týmů, které spolu v základní části hrají systémem každý 

s každým čtyřikrát, dvakrát na domácím stadionu, dvakrát na soupeřově. Celkem je 

dvaapadesát hracích kol. Ve florbalové extralize zápolí dvanáct týmů, které spolu hrají 
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systémem dvakrát každý s každým. Jeden zápas doma, druhý venku. Základní část tvoří 

celkem dvaadvacet hracích kol. 

8.3. Prostor pro ženský florbal 

Historicky první florbalový přenos z ženské extraligy se uskutečnil 26. září 2013, kdy 

florbalistky Chodova hrály s Bohemians. V listopadu téhož roku byl vysílán druhý přenos za 

účasti nejlepšího ženského týmu současnosti Herbadentu SJM Praha 11. 

Důvodem dvou přenosů z ženské extraligy byla propagace domácího mistrovství světa žen, 

které od 7. do 15. prosince hostila Ostrava a Brno. Češky na šampionátu skončily na čtvrtém 

místě. „Naše myšlenka byla jednoznačná, podpořit tuto událost a propagovat ženský florbal. 

Já osobně si myslím, že ženský florbal na obrazovku patří. Samozřejmě kvalita hry bude 

vždycky jiná, to je ale ve všech sportech. Ženy nebudou tak rychlé, tak důrazné. Ale i 

v ženském florbalu jsou k vidění velmi zajímavé a dramatické zápasy s hojnou diváckou 

kulisou.“ 
93

 

V sezoně 2014/15 vysílala ČT sport ze základní části ženské extraligy jeden přenos, 2. 

prosince porážku florbalistek Chodova s Herbadentem SJM v poměru 5:6. Další prostor pro 

ženský florbal poskytla pohárová soutěž, ČT sport vysílala jedno semifinále i finále mezi 

Vítkovicemi a Herbadentem. Dále pak přímý přenos z ženského Superfinále 18. dubna 

2015.
94

 

Všechny zápasy měly důstojnou sledovanost srovnatelnou s mužskou extraligou. Reach 

utkání, počet lidí v tisících, kteří viděli alespoň 3 minuty zápasu, Chodova a Herbadentu byl 

40 000. Pro srovnání utkání Vinohrad se Spartou mělo reach „jen“ 34 000. „Určitě neplatí, že 

ženský zápas rovná se nižší sledovanost, pokud se bavíme o extralize. To je argument, který je 

pro ženský florbal velmi silný.“ 
95

 

Cílem České florbalové unie je ženský florbal na obrazovkách udržet. Vysílání finále 

ženského poháru a Superfinále v sezoně 2015/16  je jisté, a kromě něj plánuje Česká televize 

opět jeden až dva přenosy ze základní části. 
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„Hodně záleží na zpracování a ztvárnění zápasu. My vyrábíme ženský přenos úplně stejně 

jako mužský přenos, není v tom žádný rozdíl, formálně je to úplně stejné. Z hlediska divácké 

návštěvy i sledovanosti v TV ale samozřejmě potřebujeme trochu pomoci od pořadatele nebo 

od samotných týmů. A když je to pak také obsahově, tedy florbalově, zajímavé, tak si 

nemyslím, že vysílání ženského zápasu by výrazným způsobem florbal degradovalo. Prostor 

mu budeme dávat i dále.“ 
96

 

8.4. Posílení webového vysílání 

Další platformou vysílání jsou webové stránky ČT sport. V dnešní době jde o možná lépe 

dostupný formát pro diváka. S nástupem chytrých telefonů není pro florbalového fanouška 

problém zapnout si přenos nebo záznam utkání na mobilním telefonu, stejně tak na notebooku 

nebo tabletu.  

Na webových stránkách www.ceskatelevize.cz/sport/ jsou všechny florbalové přenosy 

vysílány kontinuálně s televizním vysíláním. Po skončení zápasu, obvykle do hodiny nebo 

dvou, je na webu v archivu zápas ke shlédnutí. Do archivu není umístěno celé utkání, chybí 

přestávkový program. Do archivu také nejsou vkládány všechny zápasy, záleží na 

sledovanosti daného přenosu, pak je zájem diváků malý, není důvod si myslet, že by o něj 

měli fanoušci zájem i zpětně na webu. V letošní sezoně 2014/15 tak do archivu ČT sport 

nebyl umístěn třeba zápas Mladé Boleslavi se Spartou ve čtvrtfinále play off, který ČT sport 

vysílala 9. března ze záznamu a padla v něm jediná branka.   

Florbalové přenosy z mužské i ženské extraligy i na webu obstarává server www.tvcom.cz. 

Kluby obou nejvyšších soutěží jsou povinny z domácích zápasů vysílat tzv. videopřenosy, 

které jsou živě vysílány právě na TVcomu. Kvalita ale není valná, zápas je obvykle snímán 

z jedné kamery, mnohdy umístěné jen v ruce pořadatelské služby a ne na stativu. Ve 

Vítkovicích je kamera umístěná pevně za jednou z branek na ochozu u tribuny, divák tak 

dobře vidí pouze na jednu polovinu hřiště, pokud se hra přesune na vzdálenější polovinu, 

ztrácí míček z dohledu. Přenos také často vypadává.     

Česká televize chce jít cestou posílení přenosů na webových stránkách televize. Prostor na 

kanálu ČT sport je omezený, prostor na webu nikoliv. V blízké budoucnosti by proto mohlo 

být vysíláno skrze webové stránky z florbalu více přenosů. 
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„Česká televize finišuje se způsobem, jak měřit sledovanost na internetu, konkrétně na našich 

webových stránkách. Myslím si, že až bude tato metodika přesně popsaná, tak to bude velká 

pobídka pro svazy, pro marketingové partnery, pro sponzory a tak dále. Budou vědět, že i na 

internetu se na jejich zápas podívá živě v danou chvíli třeba 10 000 lidí. Navíc to bude o to 

cennější, že nepůjde o nějaký vzorek extrahovaný z 2 500 domácností jako u měření 

sledovanosti u televize, ale o 10 000 reálných kliknutí. Určitě půjde také měřit, jestli to byl 

klik, nebo jestli člověk sledoval přenos 30 - 40 minut, hodinu, nebo déle. Takže platforma 

číslo dvě nejen pro florbal je jednoznačně web ČT sport.“ 
97

 

8.5. Florbal jako bublina? 

Na televizní obrazovce florbal vypadá velmi dobře. Svým vzezřením a provedením se 

florbalový přenos blíží hokejovému a hravě předčí přenosy z volejbalu, basketbalu nebo 

házené. Díky nasazení Ondřeje Zamazala nezaostává ani v porovnání s fotbalovými přenosy 

ze Synot ligy. 

Image florbalu navenek navíc stále působí kladně. Florbal – čistý sport, ideální pro děti, vžilo 

se pro něj označení. Vyjma dopingového prohřešku obránce Střešovic a reprezentace Marka 

Deutsche, který byl v dubnu 2007 pozitivně testován na marihuanu, a kauzy bývalého trenéra 

klubu SSK Future Marka Jarocha, který si ve vězení odpykává devítiletý trest za pohlavní 

zneužívání svých svěřenců, jím neotřásla větší kauza. V souvislosti s florbalem se neřeší 

korupce, prodané zápasy ani úplatky sudím.  

Důvodem je absence peněz, hráči v extralize ani reprezentanti nepobírají žádné mzdy. Florbal 

je i přes velkou časovou náročnost, extraligový florbalista trénuje čtyřikrát v týdnu a o 

víkendech hraje zápasy, stále amatérským sportem. Peníze pobírají trenéři a funkcionáři, hráči 

až na úplné výjimky, zahraniční akvizice, nikoliv. „Marketing florbalu předběhl úroveň a 

zabezpečení i organizaci toho sportu. Neříkám, že by byla špatná organizace soutěží, ale 

úroveň a profesionalita, která by měla nastat první, tak namísto ní nastal marketing a 

mediální obraz.“ 
98

 

Veřejnost díky televizním přenosům získává pocit, že je florbal důležitý sport. Funkcionáři 

České florbalové unie uvažují stejně. Mají pocit, že se amatérský florbal přibližuje sportům 
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jako je hokej nebo fotbal. Sportům, které jsou tady sto let a vysílají se padesát let. Nároky na 

sportovní redakci České televize tak zvyšují mnohdy neadekvátně.  

„Představitelům unie vždy říkám, že se stačí podívat na sledovanost florbalových přenosů. 

Stačí se podívat také na to, jak k tomu sportu přistupují jiní profesionálové, novináři z jiných 

médií. U nich florbal pořád zůstává na úrovni tělocvičnového sportu, který se hraje v halách 

se žebřinami. A z druhé strany, zevnitř florbalového hnutí, narůstá tlak lidí, kteří ani přes 

velkou mediální podporu nejsou se stávající mediální prezentací spokojeni. Narůstá počet 

kritických mailů od rodičů a podobně. A to jsou lidé, kteří si dle mého soudu vůbec 

neuvědomují, že všechno musí mít zákonitý vývoj. I přesto, že televizní florbal dávno přeskočil 

v úrovni prezentace např. Synot ligu, tak tito lidé v sobě nemají tolik zdravého rozumu, aby 

uznali, že už způsob nebo rychlost jakou florbal vyrostl v televizi a jak vlastně televizní přenos 

vypadá za posledních 8-9 let od vzniku ČT sport, kdy to je pravidelně vysílaný sport, tak tomu 

sportu nepřísluší. Ten sport na to ve skutečnosti nemá, protože po něm není taková poptávka. 

Mně už teď říkají, jaký jsem blázen, kam florbal až táhnu a jakým způsobem to vypadá. Že si 

to florbal nezaslouží.“ 
99
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 Rozhovor s Ondřejem Zamazalem, nar. 1981, florbalový a hokejový komentátor v ČT. Praha 6. 3. 2015 
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Závěr 

Klíčové aspekty pro výborné postavení florbalu v České televizi jsou dva. Prvním faktorem je 

Ondřej Zamazal, hlavní komentátor florbalu na ČT a zároveň dramaturg florbalových 

přenosů, který vzal florbal za svůj a věnuje se mu nad rámec své pracovní smlouvy. Každý 

rok florbalové vysílání inovuje, přináší nové neokoukané prvky a florbal, díky jeho vlastnímu 

úsilí i supervizi nad týmem redaktorů, vypadá na obrazovce dobře. Skvělá vizuální stránka 

blížící se svým zpracováním hokejovým přenosům spolu s velkou atraktivitou florbalu, deset i 

více vstřelených branek za přenos není výjimkou, posunuly florbal před ostatní halové sporty 

typu házené, volejbalu nebo basketbalu. Druhým faktorem úspěchu je finanční podpora ze 

strany České florbalové unie, která si je vědoma důležitosti ukázat florbal skrze obrazovky i 

neflorbalovému spektru fanoušků a přenosy v České televizi dotuje. Ročně dává ČFbU na 

přímé přenosy z mužské extraligy okolo 2,5 milionu korun. 

Přítomnost „zapáleného“ člověka v televizi a enormní podpora nejen finanční, ale i ochota 

uspořádávat TV zápasy v neatraktivních časech ze strany svazu je i důvodem, proč je florbal v 

České televizi k vidění častěji, než je tomu u švédské obdoby ČT, kterou je TV4. Ve Švédsku 

v sezoně 2014/15 byla možnost vidět klubový florbal na televizní obrazovce v přímém 

přenosu v základní části desetkrát, v České republice bylo ze základní části vysíláno 12 

přímých přenosů, dalších devět přibylo z play off. Florbal je v České televizi vysílán 

v atraktivnějším hávu, než je tomu ve Švédsku. TV4, případně dceřiný kanál TV12, kde je 

florbal také vysílán, nemají přestávkový program, v pauzách pouští reklamy. Florbalový tým 

ČT sport přestávky využívá k prezentaci florbalu, natáčí reportáže, představuje hvězdy 

pomocí medailonků nebo poutá blížící se důležité florbalové akce. Nabitý přestávkový 

program v současné době supluje specializovaný magazín, který vydržel na obrazovce jen tři 

sezóny a z důvodu nízké sledovanosti skončil. V současnosti není obnovení specializovaného 

florbalového pořadu aktuální, magazíny jsou přežitý formát. Výhodou českého florbalového 

fanouška je v porovnání se Švédy internetový archiv České televize, kde si diváci můžou 

pustit všechny vysílané florbalové zápasy ze záznamu. TV4 disponuje archivem podobným, 

rozdíl spočívá v obsahu. ČT archivuje kompletní zápasy, v archivu TV4 jsou k dispozici 

sestřihy a jen některé vybrané zápasy. Posílení webové platformy je dle Ondřeje Zamazala 

plánovaným krokem k vylepšení pozice florbalu v České televizi. Vysílací čas na ČT sport je 

omezený a případné navýšení počtu přímých přenosů je velmi obtížné, proto by Zamazal chtěl 

nalákat diváky v příštích letech na web, kde by byly další zápasy vysílány. Robert Záruba, 



67 

 

první komentátor florbalového přenosu a člověk, který s florbalem v České televizi začínal, 

vidí budoucnost florbalu a cestu k jeho vylepšení v ustálení vysílacích časů. Florbal by neměl 

jít cestou kvantity, kdy neváhá posunout začátky zápasů na dopoledne, jen aby byl v televizi, 

ale kvality. Méně zápasů ze základní části v jeden pevný čas by bylo přínosnější než nahodilé 

zjevování se na obrazovce. Větší důraz by měl být kladen na play off, které je vrcholem 

každého sportu. 

Florbal a hokej v České televizi spojuje podobný tým lidí. Komentátor Ondřej Zamazal kromě 

florbalu komentuje i hokej, florbalový reportéři respondují hráče i na hokejových utkáních. 

Šéfdramaturg hokeje Robert Záruba s florbalem v České televizi začínal, vizuální stránka 

přenosů i jejich struktura je proto velmi podobná. Oba sporty jsou si navíc blízké svým 

charakterem, hrají se na hřištích orámovaných mantinely s hokejkami s hracím časem 3x20 

minut a stejným počtem hráčů. Rozdíly jsou přesto přítomné. Hokej patří mezi 

nejsledovanější sporty v České televizi a tomu odpovídá jeho četnost výskytu na obrazovkách. 

Počet lidí, kteří se na přípravě podílí, je vyšší, od produkce po redaktory. Florbal je v 

porovnání s tím komornější. Liší se i vysílací čas, který má hokej pravidelný a prime timeový, 

byť je vysíláno každé hrací kolo, tři přímé přenosy v týdnu. Florbal vykrývá volná okna a 

musí ustupovat jiným sportům. Hokej funguje na principu souhrnu celého kola, zatímco 

florbal vysílá jen jednotlivé zápasy, dohrávky a předehrávky.  Ve prospěch hokeje hrají i 

experti, kteří zápas spolukomentují. Jejich úroveň je vyšší, než je tomu u florbalových 

odborníků. Poslední dva roky jsou všechny florbalové přenosy moderovány přímo ze studia 

umístěného u hrací plochy, tím florbalové přenosy předčí hokejové. Hokej ke studiu přímo na 

stadionu přistupuje jen při play off, základní část je moderována ze studia na Kavčích horách. 

Společně s Martinem Kozákem je Ondřej Zamazal jediným komentátorem florbalu v České 

televizi. Ve zkoumaném televizním utkání ze dne 21. října 2014 z Mladé Boleslavi, které 

komentoval společně s expertem Vladimírem Fuchsem, opakovaně při komentování používal 

prvky entertainizace a infotainmentu. Komentování ozvláštňoval informacemi z mládí hráčů a 

pikanteriemi ze současných povolání, které mu sami hráči v rámci osobních rozhovorů, které 

jsou nosným zdrojem jeho přípravy na televizní přenosy, prozradili. Tím Zamazal porušoval 

Griceovy maximy relevance a na první pohled by nezaujatý divák mohl shledat vysílání lehce 

bulvárním. Pro výsledný produkt ale Zamazalův způsob není na škodu. Florbalový zápas, byť 

je florbal hra dynamická a možná nejrychlejší na světě, přináší nudné pasáže, které je třeba 

ozvláštnit a udržet během nich divákovu pozornost. To Zamazal zvládá na výbornou a pozadu 
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nezůstával ani expert Vladimír Fuchs, kterému lze vytknout jen používání odborných 

sportovních termínů, kterým nemůže divák - laik rozumět. 

Mediální obraz florbalu, který je díky České televizi a práci florbalového týmu kolem Ondřeje 

Zamazala výborný, ale mírně zkresluje realitu. Florbal má na obrazovce a v přímých 

přenosech podobu profesionálního sportu, kterému se zdaleka neblíží. Hráči v domácí 

extralize, v národním týmu nevyjímaje, jsou amatéři, florbal je pro ně koníčkem a nemají za 

něj žádné finanční ohodnocení. Pokud musí volit mezi prací a florbalem, volí zaměstnání. I 

proto je věkový průměr extraligy pětadvacet let. Florbal je v tomto směru dle mého názoru 

zranitelný, připomíná nafouklou bublinu, kterou zejména florbalový tým ČT sport uměle 

dofukují a hrozí, že by mohla brzy splasknout.  

Pokud chce být florbal brán vážně i mimo Českou televizi (ostatní média o něm referují 

zpravidla jen v případě Superfinále nebo zápasů národního týmu), musí se posunout o krok 

výše - k poloprofesionalizaci. Dle Michala Bauera, prezidenta elitního týmu mužské extraligy 

z Chodova a jednoho ze zakladatelů florbalu v Čechách, se tento jev dá očekávat v blízké 

budoucnosti. Kluby nebudou platit kompletní kádry, to jim finanční situace ještě mnoho let 

nedovolí, ale půjdou cestou kompenzací pro nejlepší hráče – reprezentanty. Ti budou od klubu 

přijímat peníze, dojde k rozkastování, které povede k větší konkurenci mezi hráči. Nároky na 

placené hráče budou zákonitě vyšší, plat od klubu jim ale umožní nemít tak náročné 

zaměstnání a florbalu budou moci věnovat ještě více času i úsilí. Stávající situace, kdy 

extraligové týmy trénují čtyřikrát v týdnu a o víkendu hrají soutěžní zápasy, je stropem pro 

devadesát procent hráčů. Až poloprofesionalizace ve florbalu nastane, bude vyjednávací 

pozice florbalu silnější a bude moci dojít k rozšíření počtu přenosů a zařazení florbalu do 

lepších vysílacích časů. Pokud se tak nestane, síla florbalu začne slábnout a sledovanost, která 

je měřítkem úspěchu daného sportu v České televize, florbal zatlačí do pozadí. 
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Summary 

The first reason of floorball being so popular in Czech Televison is the person of Ondřej 

Zamazal. He is not just the first commentatory and script editor of live floorball broadcasting, 

but also a man who is interested in improving floorball look in the Czech Television. He is 

investing more energy and more time into floorball than anyone else in the Czech Television, 

he is trying out new things in live broadcasting and that is the reason, why floorball outclasses 

older and more traditional sports like handball or volleyball.  

 

The second thing is a support from the Czech floorball union. The Floorball federation is 

donating floorball live broadcasting in the Czech Televison by 2,5 milion czech crowns per 

year. 

 

These two things are the main reasons of floorball being in television in the Czech republic 

more often than in Sweden. This country developed floorball. In regular season the Czech 

Televison broadcasted twelve live broadcasts, the swedish television TV 4 just ten. The 

biggest difference between the Czech Television and swedish canal TV 4 in live broadcasting 

is the floorball orientated programme during intermissions. In swedish TV it does not exist at 

all, in Czech Television there is a specialized magazine and is very popular. 

 

In Zamazal's commentatory there is entertaining, infotaimnemt and Grice's Maxims allowed. 

But is not a mistake, for excitement of Zamazal's speech it is very important. Commentatory 

of expert Vladimír Fuchs is also very professional. 
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Příloha č. 1: Přepis rozhovoru s Michalem Bauerem 

Jak vzpomínáte na rok 1984, kdy podle historických pramenů v Čechách vznikl 

florbal?  

Vzpomínám na to období určitě rád – byl jsem mlád a užíval si VŠ života a sportování. A 

občas také trochu nostalgicky, když vidím florbal v TV nebo SFF v O2 Areně. 

 

Je pravdivý příběh o finských studentech a plastových hokejkách, které tu seveřané 

zanechali?  

No samozřejmě! Ale bylo to trochu jinak – nejprve jsme  vyrazili  (asi 10 sportovců z VŠO za 

nějakou tělovýchovně-brannou komisi) na družební výjezd do Finska – to byla taková zřejmě 

ještě přijatelná polozápadní země. Se studenty a studentkami z KY University Helsinky jsme 

byli za těch 7 dní na běžkách a pak taky asi 12x v sauně. A předposlední den nás vzali do 

tělocvičny a hráli jsme s nimi florbal – finsky v té době SAHLIBANDY. Zírali jsme na to 

jako puci! Ale nadšení ze hry bylo! No a asi dva měsíce na to přijeli recipročně Fiňáci do 

Prahy a jako dárek nám přivezli sadu hokejek  a míčků. Na VŠE v malé tělocvičně proběhl 

první mezinárodní zápas, branky tvořily nohy gymnastických koňů. A po odjezdu jsme dali 

dohromady partu a jednou týdně to začali mrskat. 

 

Čím vás florbal v počátku zaujal? 

Prostě to bylo jiné. Nové, hodně zábavné, hravé, přitom běhavé. Ta tělocvična měla okna do 

ulice a tam byla zastávka autobusu 135. Lidé zírali okny na hraní „SAHLI“ a mnohým z nich 

ujel autobus…. 

 

Napadlo by vás tehdy, že tu právě zapustil kořeny sport, který se stane fenoménem a 

jedním z nejmasověji hraných sportů na českém území? 

Nad tím jsme přirozeně v té době absolutně takhle nepřemýšleli. Myslím, že málokdo má 

podobné ambice, když zkouší/rozbíhá něco nového. Ale následné pasování na 

spoluzakladatele florbalu v Čechách mi samozřejmě dělá dobře. Musím zmínit mého 

kamaráda Petra Houbu Chaloupku, který u toho byl se mnou. A jinými kanály potom později 

přišel švýcarský florbal do Jaroměře a švédský do Střešovic. 
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Čím si florbal své hráče získává?  

Myslím, že rozumná finanční náročnost je důležitý faktor. Pak určitě dostupnost (hraje se 

téměř na každé škole i při hodinách tělocviku). A potom  florbal je hravý, zábavný, technický, 

padá hodně gólů, mohou ho hrát kluci s holkama dohromady a hobby hráči pak i v pokročilém 

věku a klidně i na menších hřištích. Dneska se  nehraje jen ve velkých halách a v oficiálních 

soutěžích, ale po večerech ho vidíte hrát dospěláky v malých sokolovnách, kam dřív chodili 

hrát třeba volejbal nebo fotbálek…). 

 

Je pravda, že po zlámání finských hokejek a nemožnosti nákupu nových nastala 

sedmiletá pauza?  

Zase dobrý příběh. Prostě jsme hráli asi rok a čtvrt a pak po jednom létě v dalším semestru už 

se ta parta nesešla, ani nevím proč. Zbytek hokejek a míčků si nechal doma právě Petr 

Chaloupka a po revoluci při generálním úklidu je objevil  - a zavolal mi. 

 

A jak to bylo s vývojem florbalu dále, jakou roli sehráli bratři Vaculíci a Marcel 

Pudich? 

Bratři Vaculíci právě prorazili tu švédskou cestu, v počátku dali dohromady víc kluků 

z hokejbalu. Dodnes si živě pamatuji první turnaj asi čtyř týmů na tělocvičně ZŠ Hostýnská. 

Bomba! Martin sehrál jako zkušený sportovní bafík významnou roli při zakládání Unie a 

formalizování procesů, stal se prezidentem ČFbU a já jeho místopředsedou. Marcel Pudich 

pracoval v mojí firmě, vybral jsem ho jako obchodního manažera pro severní Moravu – jako 

sportovec s námi při pobytu v Praze po poradách začal hrát a pak se stal  zakladatelem a 

propagátorem florbalu v Ostravě. Založil tým, prodával hokejky, při gólu dělal vrtulníčky a 

edukoval - takový Cyril a Metoděj, který šel obráceným směrem. 

 

V současnosti je florbal všude. Přesto zní hlasy, že přešlapuje na místě. Co myslíte, že ho 

může posunout dále? 

Já myslím, že i na olympiádu jednou florbal dojde. Je ale určitě potřeba dostat florbal do více 

zemí, zejména těch hokejových. Stále je pro mne záhadou, proč se zatím více nerozvinul třeba 

na Slovensku. Co se týká naší země, nemusí už růst kvantitativně, ale potřebujeme zlepšit 

organizaci klubů, zefektivnit některé procesy v rámci stále rostoucího aparátu ČFbU, postavit 

nové klubové tréninkové haly, přivést do florbalu více partnerů a peněz z nejrůznějších zdrojů 

(granty, sponzoři…) a díky tomu postupně začít odměňovat TOP hráče, na které budeme moci 

klást vyšší nároky a na které bude chodit více diváků. Kluby nebudou platit kompletní kádry, 



75 

 

to jim finanční situace ještě mnoho let nedovolí, ale půjdou cestou kompenzací pro nejlepší 

hráče – reprezentanty.  
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Příloha č. 2: Přepis rozhovoru s Robertem Zárubou 

Říká, že jste florbal přivedl do televize, je to pravda? 

Není to úplně správně, florbal měl v jeho počátcích od roku 1998 na starosti kolega Jiří Vrba. 

Já jsem ho dostal na povel až po svém návratu z Novy v roce 2000. Začali jsme s magazínem 

F, postupně rozšiřovali záběr o reportáže a sestřihy z letního florbalového turnaje Czech Open 

a pak jsme dělali i mistrovství světa. Takže začátky jsem úplně nedělal, ale první florbalový 

přenos, kterým bylo finále Czech Open v roce 2004, už ano. 

Sehrál svou roli, že jste se florbalu v ČT chopil, i fakt, že jste ho v té době začínal 

aktivně hrát? 

Je to tak, v roce 2000, když jsem končil na Nově, jsem měl trošku více volného času. A s 

kluky z týmu Torza Sorry, se kterými jsem se znal ze školy a někteří byli i moji spolužáci, 

jsem začal hrát florbal. Proto jsem si pak v televizi řekl, že to zkusím. Ještě jsem v té době 

hrál i hokejovou odborářskou ligu, když jsem ale začal hrát florbal, tak jsem skončil. 

Co vás na florbalu bavilo? 

Pomáhalo mi to udržovat se v kondici. V Torze se v té době dobře trénovalo, pravidelně 

dvakrát v týdnu, na amatérské poměry ale opravdu poctivě. Takže jsem začal s kluky chodit 

pravidelně a o pár měsíců později jsem si řekl, že budu florbal v České televizi dělat. Díky 

tomu, že jsem získal z toho prostředí i nějaké zkušenosti, tak jsem si na to věřil. Bavilo mě to, 

bylo to něco nového. Pro nové sporty jsem měl vždycky slabost, v 90. letech, když jsem v 

České televizi začínal, jsem dělal softball a baseball například. 

Cítil jste nějaký potenciál florbalu, že by se mohl divákům líbit? 

Florbal je dost podobný hokeji a Češi jsou hokejový národ. Navíc v něm padá i velké 

množství branek, takže tu potenciál zalíbit se byl. V praxi to bylo ale velmi složité, natáčení 

bylo těžké, protože míček ve florbalu je malý a létá velkou rychlostí. V hokeji s pukem je to 

podobné, ale rozdílové jsou haly. V hokeji jsou to velké stadiony, kde můžete kameru umístit 

s větším odstupem od kluziště. To ve florbalu a jeho malých halách nejde, takže si to chvilku 

sedalo. Chyběl odstup, kameramani museli při střele kameru strhnout do strany, což na diváka 

mohlo působit rušivě. 
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Podobnost s hokejem byla velká výhoda? 

Florbal je ještě rychlejší než hokej, ten spád hry je mnohem větší. Navíc tam nejsou tak velké 

pauzy, vždy jen pár vteřin a jde se opět hrát, což je pro diváka velmi atraktivní. Gól navíc 

může padnout takřka odkudkoliv, v hokeji padne branka od půlky jednou za sezonu a jen 

pokud brankář udělá chybu. Ve florbalu to není nic neobvyklého. Branka je v ohrožení takřka 

odkudkoliv, je to podobné jako v kolové. Jste ve střehu a nevíte, odkud střela přiletí, to má 

své kouzlo. 

Ještě vás napadne nějaký vklad do budoucna, kterým florbal disponoval? 

Ano, časem jsem zjistil, že florbal je díky dobré práci České florbalové unie hodně úspěšný na 

školách, kde vyplnil mezeru. Basketbal a volejbal děti při tělocviku přestal bavit, tak začali 

hrát florbal a fotbal samozřejmě. Vznikl tak obrovský potenciál diváků, kteří mohli florbal v 

televizi případně sledovat. Byl to ale běh na dlouhou trať, nečekal jsem, že za měsíc nebo rok 

budou všichni na florbal v televizi koukat. Spíše šlo o konstantní práci na takových šest až 

sedm let. Ale potenciál tam byl. Stále ale trošku čekám, kdy se projeví. Florbal je svou 

popularitou schopný soupeřit s ostatními sporty jen když hraje národní tým. Ale liga, byť je 

kvalitní a florbal v televizi je hodně dobře dělaný, takovou sledovanost nemá. Čekal bych od 

sportu, který před patnácti lety tak dobře ovládl školy, více. 

Zažíval florbal na obrazovkách České televize nějaké porodní bolesti? 

My jsme se v té době s florbalem vydali cestou, kterou bych už nyní určitě nešel. Chtěli jsme 

florbal ukázat pomocí magazínu, ukázat v něm nejhezčí góly, zákroky a podobně. Ukázat v 

něm tu atraktivitu hry. Takové best off z florbalu, proto vznikl F magazín, kde florbal 

doplňoval futsal. Úplně se nám to ale nedařilo, magazínový žánr už se v té době také moc 

nerozvíjel, takže jsme od toho ustoupili a začali daleko více sázet na živé zápasy, což bylo v 

době, kdy nebyla ČT4 sport, velmi těžké. Skladba programu ČT2, kde se sport v té době 

vysílal, byla mimo naši kompetenci, měli jsme na ni velmi malý vliv. Lidé vůči nám cítili 

nedůvěru, to byl ten největší problém. Museli jsme si menší sporty, jako byl právě florbal, 

složitě obhajovat, a to právě způsobilo tu prodlevu, že se s vysíláním přímých přenosů začalo 

později. První přímý přenos byl 8. srpna roku 2004 z Czech Openu, 20. listopadu 2005 byl 

zase první přímý přenos z mužské extraligy. Ani ne z play off, šlo o nějaký solitérní zápas. 
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V České televizi tedy neměl florbal ze začátku žádné odpůrce? 

Ne, to mu také hodně pomohlo, všichni mu byli spíše nakloněni. Jen šéfredaktor Ota Černý si 

často dělal legraci a zaměňoval florbal za futsal, schválně je pletl dohromady. Ale také ho měl 

rád, byl to pro něj jasný sport, pět na pět, 3x20 minut na góly, to divák pochopí a dokáže se na 

to koukat. U krasobruslení nebo baseballu to už je složitější. Klika byla i to, že na ČT2 v 

začátcích florbalu býval někdo, jehož syn florbal hrál, takže pro něj měl pochopení. Sport je 

vždycky závislý na lidských vazbách a to se florbalu povedlo. Možná bychom florbal 

prosadili i bez této podpory, ale s ní je to vždycky snazší. Ale takhle to bylo jen v začátcích na 

ČT2, po vzniku ČT4 sport v únoru 2006 se vše ulehčilo. 

Kdy a proč jste florbal předal svému kolegovi Ondřeji Zamazalovi? 

Byla to úplně přirozená cesta, Ondra se do toho prostoru někdy v roce 2009/10 natlačil sám. 

Udělal to přesně tak, jako já kdysi s hokejem. Viděl, že už na to, díky tomu, že začalo Buly 

hokej živě a hokej jsem začal dělat takřka denně, ročně to je zhruba 200 hokejových přenosů, 

nemám tolik času, a prostor vyplnil. Žádné žezlo jsme si nikdy nepředávali, postupně mě 

nahradil. Jednou nebo dvakrát jsem mu naznačil, že ten florbalový program vede on, a pokud 

bude chtít, tak mu s ním pomůžu, a tak to šlo dál, až jsem přestal dělat florbal úplně. 

Jak se ukázalo, byla ta správná volba, souhlasíte? 

Ano. Ondra vzal florbal za svůj, začal k němu dělat archiv a tak dále. Vlastně všechno, co 

jsem já udělal u hokeje, on zrealizoval u florbalu. Dva roky zhruba jsem ještě florbalový 

program kontroloval, vyjížděl jsem si čísla sledovanosti a s Ondrou jsme se radili a 

konzultovali, co a jak dělat, ale pak už to nebylo potřeba. Dělal to dobře a nebyl důvod s 

florbalem dále pokračovat, stal se z něj samostatný a dobře fungující program. Už do toho 

nezasahuju, krom občasné výpomoci ve studiu, jako během letošního mistrovství světa, kdy 

otěhotněla Jana Niklová, která to měla dělat, skoro vůbec. 

Těší vás, jaký florbal udělal na obrazovce pokrok a jak dobře vypadá? 

Mám radost především z toho, jak se lidé z toho prostředí staví k florbalu v televizi. Nebyl 

snad žádný přímý přenos, kde by nebyla dobrá divácká kulisa. Lidé jsou přítomni na zápasech 

a je jedno, zda jsou to fanoušci umělí, z řad mládeže, nebo reální. Je vidět, že je florbal baví a 

v televizi to vypadá dobře. A druhá věc je profesionalita a osvícenost lidí, kteří vedou kluby a 

jsou i na unii. Jsou pružní, vstřícní a ochotní. Díky amatérismu florbalu vychází televizi 

vstříc, třeba co se týká časů televizních zápasů a podobně. Jsou vděční, že vůbec můžou být 
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na obrazovce. Jsou to takoví pravičáci, starají se o sebe a o svůj sport, nejsou jako basketbal, 

který křičí, my jsme basketbal, postarejte se o nás. Na fotbale a hokeji, které spravují 

agentury, je to také něco úplně jiného. Tam je cílem hlavně generovat zisk, sport je tam pořád, 

ale ustupuje komerčnímu hledisku. Ať chceme nebo ne. A to florbalu svědčí, to nadšení. Lidé 

ve florbalu jsou paradoxně mnohem profesionálnější, než je tomu u zástupců těch 

profesionálních sportů jako je fotbal a hokej, kde lidé vidí jen svůj zátylek a nedá se s nimi 

vůbec bavit. Především teď, kdy probíhá třeba play off hokejové extraligy, ty kluby vůbec 

nechápou, že se na ty zápasy chtějí dívat i lidé v televizi, že ty přenosy někdo musí vyrobit a 

tak dále. Nekomunikují, odmítají dělat ústupky a mají jen svou pravdu. Proto je to velmi těžká 

práce, zprostředkovat ty utkání. Utvrzuje mě to v tom, že sporty, které se dostaly do 

profesionální fáze, řeší jen svůj zisk. Na prvním místě je klub, soutěž a ty věci okolo je 

nezajímají. Zapomínají na to, že vlastně navenek jsou reprezentanty toho sportu pro veřejnost, 

to jim uniká. A to i těm lidem, kteří jsou za to kluby placení, tiskoví mluvčí a podobně. 

Zodpovědnost a vstřícnost tu chybí, a tu právě florbal má. Není tak zahleděný do sebe. 

Je něco, co byste u florbalových přenosů změnil? 

Ondra to ví, pro mě je to jednoznačně podoba studia, které je umístěné u hrací plochy a ze 

kterého se vysílá. Pro mě je to trošku nepochopitelná věc, protože díky plátnu nebo ploše, 

před kterou je umístěn stolek a kde moderátor stojí, se připravujeme o možnost identifikovat 

to studio s prostředím zápasu. Divák tak ani třeba neví, že to studio je přímo u hrací plochy. 

Působí to na mě trošku umělým dojmem, všude ve světě je trend mít studio otočené zády ke 

hře a ukázat, že jsme opravdu přímo v dějišti utkání. Sportovní pozadí je pro mě nejhezčí 

dekorace, která může být. S tím proto trošku bojuji, je to vizuální věc, která mě vždycky 

trkne. 

Bude se to nějak měnit? 

V dohledné době zřejmě ne. Ondra mi říkal, že je to předmětem dohody s florbalovou unií. 

Grafika florbalových přenosů koresponduje s tímto pozadím a v očích svazu to působí 

jednolitě. Proto to chtějí zachovat. Daleko lepší mi přijde tam mít reálný podklad, ale je to věc 

názoru. 
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V současnosti se z klubového florbalu vysílá ročně zhruba 25 přímých přenosů, může 

počet ještě vzrůstat? Jak vidíte budoucnost florbalu? 

Myslím si, že by jich mohlo být klidně trošku méně, že je to předimenzované. Základní část 

by si měla najít jeden den, kdy bude vysílána. Stejně jako to udělala házená, která se smířila s 

časem v neděli dopoledne a diváci a fanoušci si na to zvykli. Bohužel to ale zřejmě bude buď 

čas v týdnu, nebo dopoledne o víkendu, jindy to nabitý program nedovolí. Pro mě největším 

otazníkem zůstává play off, které je v každém sportu to nejzajímavější, zároveň ale nejhůře 

uchopitelné z hlediska zařazení do vysílání. Tam by se vysílání mělo zefektivnit, ubrat na 

přenosech ze základní části, ale obsáhnout nadstavbovou část, boj o titul. Jak to ale udělat, 

aby si mohl play off z florbalu vysílat v dobrých časech? Největším problémem je, že diváci 

florbal u nás prostě nehledají, že se zápasy vysílají nahodile, když je potřeba zacelit díru ve 

vysílání, dá se tam přenos z florbalu. Pro fanouška je těžké se v tom zorientovat. S tím si lámu 

hlavu, florbalové play off vrcholí v březnu a dubnu, kdy se hraje hokejové play off, zápasy 

Synot ligy a probíhá další spousta sportovních akcí. U nás je deset česky mluvících 

sportovních kanálů, ale více méně všechny sporty vždycky spadnou k nám a musí je vysílat 

Česká televize. Jediná cesta je mít systém náhrad. Udělat si pyramidu sportů, na vrcholu by 

byl hokej, který je nejsledovanější, když nepočítám fotbal, který má pevně dané pořadí 

zápasů, a pod hokejem by se vyskládali další sporty podle sledovanosti přímých přenosů. 

Bavíme se o sportech, které mají play off, basketbal, florbal, volejbal a házená. V momentě, 

kdy by nebyl hokejový přenos, tak by mohl být florbal, pokud by odmítl, tak by byl basketbal 

a tak dále. Pořadí této zástupnosti by určovala sledovanost. To je za mě jediný způsob, jak to 

vyřešit, když je tolik sportů a soutěží pod jednou televizí. Rozdělit týden i dny na vysílací 

časy T1 až T20 a ty sporty jimi plnit. Vyvolalo by to zdravou konkurenci mezi sporty, pokud 

by mezi sebou soupeřily o dobré a horší vysílací časy. Ale je to daleká hudba budoucnosti. 

Problém ale asi bude sporty o této vizi přesvědčit? 

Je to tak, ty sporty navzájem mezi sebou vůbec nekomunikují. Několikrát jsme se snažili 

zprostředkovat jakési smírčí řízení mezi fotbalem a hokejem, ale bez šance. Je jim to úplně 

jedno, odmítají se mezi sebou bavit a všechno nakonec musí řešit Česká televize. Je zajímá 

jen ten jejich krajíc, prostor na úkor ostatních. Podobné to je i u menších sportů. Tohle se 

bude muset v budoucnosti změnit. 
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Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s Ondřejem Zamazalem 

Komentuješ florbal i hokej, je to pro tebe stejná činnost nebo se to nějakým způsobem 

liší? Případně máš k nějakému sportu blíž? 

Ta příprava je celkem podobná, protože jsou to i svým založením podobné sporty, takže 

v  přípravě bych zásadní rozdíl neviděl. Přece jenom hraje to podobný počet týmů, systém 

soutěže je stejný - základní část a play off. Způsob vysílání soutěže florbalu a hokeje je tedy 

trošku jiný, ale v té konkrétní komentátorské přípravě rozdíl není. U mě je to i podobné, mám 

na to stejnou formu komentátorské přípravy, tam tedy žádný rozdíl nespatřuji. Ale 

samozřejmě už znatelné rozdíly jsou v tempu toho zápasu či v rytmu komentování, to 

znamená, že florbal je na komentování mnohem rychlejší sport než hokej. To se nejvíce 

projevuje tím, že jsou kratší pauzy v přerušení. V hokeji přerušení trvá déle, v tom je základ 

při stavbě přenosu, kdy režisér hokejového utkání má mnohem více možností opakovat dané 

situace. Nemyslím zrovna gólové situace, tam jsou pauzy podobné, ale šance, zákroky, fauly a 

tak dále. Má mnohem více možností tyhle situace ukázat, než ve florbalu. Tam můžu mluvit 

za hlavního režiséra florbalových přenosů Patrika Fischera. V hokeji se stane jednou za 

sezónu až dvě, že propásne gól, kdežto ve florbalu se to stává minimálně jednou až dvakrát za 

sezónu. Tím, že se akce opakuje, propásne gólovou situaci přímo v reálu. V tomto tempu je 

tedy základní rozdíl. 

Tímto rychlejším tempem je to tedy pro tebe jednodušší?  

Je to dvojsečné. Samozřejmě je ten komentář trošku dynamičtější, na druhou stranu to má 

úskalí, že se to hůř dělí v systému komentátor a expert. Přeci jen v hokeji se to odděluje 

trošku lépe. Určitou část, zejména hru play by play, komentátor komentuje hru a přidává 

poznámky v průběhu hry a během přerušení vstupuje expert. Je to tedy čistší.  Kdežto ve 

florbalu se komentář obou stran mnohem více prolíná. Pak je samozřejmě trochu jiné tempo 

přímo komentování hry, ne tedy jen, že se jinak dělí, například, jak rychle do toho musí 

vstoupit expert a podobně. Rychlá hokejová akce, založení od vlastní branky až do útočného 

pásma, zabere alespoň 2-3 vteřiny, kdežto ve florbalu to může být vteřina, kdy padne gól. Ve 

florbalu musí být komentátor mnohem více v pohotovosti a být vždy připraven na to, že může 

nastat naprosto nenadálá situace. V hokeji lze různé situace mnohem lépe předpokládat, je to 

jednodušší. Expert může rychle useknout myšlenku a přenechat komentář komentátorovi. 

Kdežto ve florbalu expert často nestihne myšlenku dokončit a jeho poznámka naruší gólovou 

situaci.  Ale samozřejmě parametry hry jsou v obou sportech podobné. 
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Myslíš si, že používáš stejný jazyk při komentování florbalu i hokeje? Můj názor je 

takový, že v tvém podání je komentování florbalu osobnější. Jakoby si hráče více znal. 

Samozřejmě přístup k informacím je jednodušší a jsi schopen podávat detailnější 

informace.  

Kdybych se měl věnovat jen té jazykové stránce, tak si myslím, že jazyk ve florbalových 

přenosech i s ohledem na komunitu, která se o florbal zajímá a sleduje ho, tak může být trošku 

žoviálnější a hovorovější, protože předpokládáme spíše mladší publikum navyklé na jiný 

způsob komunikace. V hokeji je to jiné. Například v České televizi to funguje tak, že čím je to 

důležitější či významnější sport, tím to lidé dělají vážnějším způsobem. Pokud se podíváš na 

přenosy z extrémních sportů, tak tam se mnohem více otevírá prostor pro jazyk na rozhraní 

hovorové až obecné češtiny. Kdežto u těch váženějších sportů to tak není, protože na 

redaktory působí to, že Česká televize tvoří jazykový úzus v téhle zemi a tomu by měl podle 

ní odpovídat i jazyk. Podle mě to není úplně pravda. I do těchto sportů by měl více pronikat 

uvolněnější styl. Máš ale pravdu, že ve florbalu si asi dovolíme více než například v hokeji.  

Zajímá mne práce se zdroji. Zda je pro tebe jednodušší obstarat a uspořádat si 

informace ve florbalu než v hokeji. Přeci jen, florbal zde není ještě tak rozvinutý a 

hráčská základna je stále poměrně malá. 

Ve větších sportech je to jednodušší v tom, že ve váženějších sportech najdeme informace, 

které jsou veřejně dostupné například na googlu a také informace z oficiálních stránek klubu, 

to jsou asi dva základní zdroje. V tomhle si myslím, že je to jednodušší, že jsou informace 

lépe dohledatelné. Ve florbalu je to samozřejmě informačně chudší. Florbal není pod takovým 

mediálním zájmem. Kluby nemají zatím potřebu samy sebe prezentovat na webových 

stránkách, protože komunita čtenářů není tak veliká. Ale zároveň je tam výhoda, že je to stále 

rodinný sport. Vztahy mezi novináři a sportovci jsou užší. Důležitým zdrojem je tedy i osobní 

kontakt. V hokeji tohle skoro vůbec neexistuje. V hokeji pokud jde o zdroj, tak je to zdroj, 

který se pohybuje kolem týmu, výjimečně je to informátor z daného týmu, ale je to velmi 

sporadické a tyhle informace se skoro vůbec neobjevují. Naopak florbal je mnohem sdílnější a 

počítají s tím, že se to použije ve vysílání. Větší ochota nechat nahlídnout do týmového 

zákulisí. Není důvod stanovit na to vnitřní embargo. Florbal si stále udržuje jakousi kladnou 

stránku, většinou jde o informace pozitivního rázu.  
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Ano, florbal neměl zatím žádný větší průšvih.  

To je pravda. V České televizi se nyní pereme s tím, že tyto malé sporty daný program velkou 

měrou financují. Vystudovaný žurnalista ví o nestrannosti, neutralitě vysílání a podobně. 

Rozhodující slovo mám já, ale marketingoví pracovníci spolupracující na programu vysílání 

řídí, kam by se mělo vysílání ubírat, jeho filozofii a tlačí na to, aby se o sportu informovalo 

pouze v kladném duchu a danému sportu se dělala pozitivní reklama. Na druhou stranu, abych 

byl přesný, mně se nikdy nestalo, že by mi zavolali a řekli, tohle nevysílej. Vždycky to finální 

rozhodnutí závisí na mě jako na garantovi vysílání. Žádný cenzurní zásah, i když to je 

poměrně nesmyslný pojem, zatím nikdy nenastal. Při spojeni malých sportů a veřejnoprávní 

televize však toto hrozí v budoucnu. Když už ne cenzura, tak minimálně autocenzura těch 

tvůrců, kteří znají objednatele a vědí, že do určitých věcí se nesmí pouštět. Teď například 

děláme rekonstrukci kauzy Bedla. Kdybychom zakryly tyto případy, tak by nám za chvíli 

nikdo nevěřil. Ta malá florbalová komunita přestává být tak malá, vyhraňuje se, dávají se do 

toho peníze a začíná boj o pozice. Nebál bych se toho do určité doby. Vysílání nabírá 

obecnějšího charakteru při konání větších akcí, například mistrovství světa či utkání play off, 

ale do té doby je sledovanost florbalu minimální. Faktem je, že florbal sledují samotní 

florbalisté a jejich okolí, pokud se bavíme o běžném zápasu.  

Pokud se vrátím tedy ještě ke florbalu v České televizi, Česká florbalová unie platí 

přenosy ze sta procent?  

Na to ti bohužel nejsem schopen odpovědět. 

Máte nějaké omezení na počet florbalových přenosů?  

Existuje smlouva na fixně daný počet přenosů z každé florbalové sezóny, která je na delší 

časové období, teď to myslím bylo na tři roky a znovu by měla být uzavřena též na tři roky. 

Ve smlouvě je garantováno 15 zápasů v základní části a 10 v play off. My se zavážeme, že to 

vyrobíme, zároveň tam však existuje určitá participace, kde se jedná o tzv. barter. Oni nám za 

to žádné peníze nedají, ale můžou si přenos oblepit jakýmkoli sponzorským vzkazem. Unie 

poté dostane peníze od těchto klubů a firem. Nejsem si však zcela jistý fungováním daného 

procesu, nezúčastňuji se jednání.  
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Je cílem ustálit například televizní úterky či čtvrtky, jak tomu bylo doposud a dát tomu 

tedy nějaký řád nebo zvyšovat počet přenosů? 

Ano, snaha ustálit florbalové přenosy tady určitě je. V posledních letech se to stabilizovalo na 

těch 15 zápasů v základní části a 10 z play off, plus tedy ještě Superfinále. Dále samozřejmě 

vysíláme významné akce jako je mistrovství světa a podobně. Vysílací schéma je dost pevné a 

divák je schopen tedy předpokládat, v jaký den se který sport bude vysílat.  Například pondělí 

je vyhrazené zejména volejbalu a basketbalu, úterý hokeji, středa lize mistrů a podobně. 

Samozřejmě florbalové přenosy se musí přizpůsobovat vysílání více závažnějších a 

sledovanějších sportů.  

Ve smlouvě také bylo a Česká florbalová unie to chce opět prosadit, že každý extraligový tým 

má garantovaný jeden přenos z domácího zápasu za sezónu. Z mého pohledu si myslím, že to 

není úplně šťastné a to konkrétně v otázce financování. Dále také nám díky tomuto mohou 

uniknout lepší a divácky zajímavější zápasy jen díky tomu, že se musí dle smlouvy odvysílat 

zrovna tento zápas. V této sezóně jsme například nevysílali ani jednou zápas Tatranu proti 

Boleslavi, či Chodova proti Vítkovicím. Z obecného televizního pohledu by právě tyto 

nejlepší florbalové zápasy přilákaly další obecné diváky. Zatím však nenacházíme model, 

který by vyrovnal obě tyto potřeby. Hokejová extraliga to taky dřív měla, ale samozřejmě tím, 

jak se začalo vysílat z každého hracího kola, tak je jasné, že na každý klub minimálně jednou 

dvakrát za sezónu domácí přenos dojde. 

Pokud se podíváme na kvalitu samotné hry, myslíš si, že přenos ženské florbalové 

extraligy patří do vysílání? Nemyslíš si, že to určitým způsobem opět tento sport 

degraduje?  

Prvotním impulsem v minulé sezóně byla podpora mistrovství světa žen. Z tohoto důvodu 

jsme například odvysílali dvě utkání, která předcházela světovému šampionátu. Takže v tomto 

případě byla myšlenka jednoznačná, podpořit tuto událost a propagovat ženský florbal. Já 

osobně si myslím, že to tam patří. Samozřejmě ta kvalita hry bude vždycky jiná, to je ale ve 

všech sportech. Ženy nebudou tak rychlé, tak důrazné. Ale i v ženském florbalu jsou k vidění 

velmi zajímavé a dramatické zápasy s hojnou diváckou kulisou. Záleží také na zpracování a 

ztvárnění zápasu, jak to my dokážeme zpracovat. My to vyrábíme úplně stejně jako mužský 

přenos, tam není žádný rozdíl, formálně je to úplně stejné. Pak ale samozřejmě potřebujeme 

trochu pomoct od pořadatele nebo od samotných týmů aby to mělo diváckou kulisu a když je 
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to pak také obsahově, tedy florbalově, zajímavé, tak si nemyslím, že je to úplný průšvih. 

Nemyslím si, že vysílání ženského zápasu by výrazným způsobem florbal degradovalo. 

Jaké jsou čísla sledovanosti ženského zápasu? 

To nedokáže přesně říci, musel bych se podívat. Ale když jsem to sledoval, tak se mi zdálo, že 

např. ženský zápas Chodov proti Herbadentu měl větší sledovanost, než mužský zápas 

Vinohrady proti Spartě, nebo nějaký takový zápas. Určitě tedy neplatí, že ženský zápas rovná 

se nižší sledovanost, pokud se bavíme o extralize. To je argument, který je pro ženský florbal 

velmi silný. 

Další otázka se týká samostatného florbalového pořadu. Myslíš si, že je třeba v plenkách 

nějaký takový nápad nebo ty předchozí zkušenosti, jako je Fmagazín nebo začlenění do 

Timeoutu, ukazují, že by to bylo zbytečné? 

Pokud si dobře pamatuju, tak první F magazín jsme vyráběli v roce 2003 po Evropském 

poháru. Do roku 2005 nebo 2006 určitě okolo 45 vydání tohoto magazínu běželo. Jelikož to 

byl měsíčník, tak to odpovídá těm třem letům. Nebo to byl týdeník? Ano, byl to týdeník 

vlastně, ale vycházel tak jednou za měsíc. Nejdříve se to střídalo s futsalem a pak to bylo 

zcela samostatně, mám takový pocit. Tehdy byla poptávka po tom ukázat florbal. V době kdy 

jsme disponovali pouze ČT2, jako programem kde lze vysílat sport a i tak to bylo velmi 

„okleštěné“. Velké sporty jako hokejová extraliga se vysílali jednou týdně, středa liga mistrů, 

studio sport v neděli. Možností vysílat sport nebylo zdaleka tolik. S rozjezdem ČT4 sport 

v roce 2006 v únoru tohle všechno odpadlo. Zanikl i F magazín, byla snaha začlenit to do 

Timeoutu, takto to běželo myslím dvě sezóny. To už bylo řekněme takové politické 

rozhodnutí, kdy všichni cítili, že ten florbal se dostává na úroveň zavedených míčových 

sportů, takže už nebylo možné opomíjet florbal. Bylo potřeba ho tedy zařadit do struktury 

programu, pak se k němu přidal ještě futsal. Toto opět zmizelo s tím, že skončil Timeout, jako 

pořad, který byl finančně dost náročný na výrobu, a už se to nerentovalo sledovaností a 

rozhodlo se, že se to dál vysílat nebude. Oficiální strategie redakce je, že magazíny jsou 

přežitek a já si myslím, že má vcelku pravdu. Nejsem o tom stoprocentně přesvědčený, ale 

z valné většiny si myslím, že je to pravda. Tím organizačním stylem, tím jak funguje redakce, 

jak vůbec vypadá výroba jednotlivých pořadů, tak si myslím, že na to, kolik to ubírá lidských 

kapacit a financí, tak to potom vůbec neodpovídá tomu výsledku. Nemyslím po obsahové 

stránce, ta je poměrně slušná, ale neodpovídá tomu zájem diváků. Což je velmi důležité. 

Takže se myslím, že samostatný pořad ne. Unie stále tvrdí, že by chtěli samostatný pořad. Ale 
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jediný samostatný pořad tady z těch sportů, který měl smysl, byl Basketmania. Magazín spíše 

lifestylový, rozhodně ne zpravodajský. Nic jiného dnes nemá cenu, protože v době internetu, 

vysílání sportu na různých internetových serverech, kde si diváci mohou prohlídnout góly a 

různé situace z utkání, tak nemá cenu něco takové realizovat, pokud nepřineseme něco, co 

divák nemá šanci vidět někde jinde. Samotný sestřih zápasu nemá smysl. Magazín tedy dle 

mého názoru smysl nemá. To, co my chceme odvysílat, tak je mnohem vhodnější zařadit 

právě do přestávek a tam k tomu hlavnímu přenosu podat divákovi nejdůležitější informace, 

které k tomu sportu potřebuje, například různé kauzy, reportáže či souhrn událostí, několik 

rubrik, které patří do vysílání. Cesta do Superfinále měla první rok velký úspěch, ale druhý 

rok už to pokulhávalo. To byl směr, kterým já osobně bych se chtěl taky někdy vydat. 

Myslím, že tohle jediný mělo smysl, ale naráželi jsme tam na tolik úskalí, protože jsme to 

chtěli stylizovat do pořadu typu 7/24 Winter Clasic a tak dále. Někdy se nám k tomu podařilo 

lehce přiblížit, ale opravdu jen někdy. Potřebovali bychom 20ti násobně vyšší rozpočet, 

dalších alespoň pět kvalitních florbalových redaktorů a hlavně deset kameramanů, kteří by se 

tomu věnovali, další dva střihače a pak by ten pořad mohl nějak vypadat. Do budoucna bych 

to nějakým způsobem nezavrhoval, ale abych byl upřímný a oficiálně to shrnul, letos jsem to 

zavrhl já. Nechtěl jsem to dělat, protože na jednom dílu byla práce takových 30 hodin čistého 

času. Na jeden 15ti až 20ti minutový díl.  

Z tvého pohledu tedy magazín smysl nemá, spíše vyplnění přestávek. 

Ano, přesně tak. Pokud se vrátím ještě k té Cestě do Superfinále,finální argument pro mě 

potom byl, protože jsem pořád tak nějak lavíroval, jestli ano, protože jsem s tím byl ve finále 

spokojený, jak to vypadalo. Tak nakonec byla právě ta nízká sledovanost. Samozřejmě 

korespondovala s vysílacími časy, první díl v premiéře 14:50, druhý díl 16:20, protože se to 

nedalo nikam jinam umístit. Ale i tak ta sledovanost byla děsivá, to bylo tak 9-10  000 diváků. 

Já jsem si spočítal, že se vzorkem 5 000 lidí, když to vydělíš, že to je 0,1% nebo ani to ne, tak 

ti vyjde, že se na ten pořad koukalo třeba 5-10 lidí, což je děsivé číslo. Nebo v podstatě se dá 

říct dvě rodiny. Samozřejmě se na ten pořad podívalo dalších pár tisíc lidí na internetu, ale to 

není podstatné.  

Napadá mě k tomu další zajímavá věc. Jak se mluví o té florbalové komunitě, tak na to, jak 

údajně má být silná a na to, jak moc lidí se o to zajímá, protože se nám poměrně často stává, 

že lidé píší do televize, proč nevysíláme zrovna tohle či ono. Tak se to vůbec neodráží ve 

sledovanosti. Všichni by chtěli mít relativně velký servis, mít vše na podnose v rámci našeho 

programu, ale poté tomu vůbec neodpovídá ta sledovanost. Když ta komunita je takhle 
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funkční a milující ten svůj sport, tak bych předpokládal mnohem vyšší čísla sledovanosti. 

Takový klasický český model, žvanit a stěžovat si, že něco nemám, ale ve finále, kde mám de 

facto prokázat přízeň k tomu sportu, tak ve finále ty lidi zájem neprokážou, protože jdou 

raději pít do hospody.  

Myslíš si tedy, že boom, vyvolaný kolem florbalu, je umělý?  

Ano, trochu to odpovídá tomu umělému boomu.  

Samozřejmě spousta věcí je uměle vyhnaných. Tento názor nemůže nikdo zpochybnit, 

protože tak to je. Ten marketing florbalu předběhl úroveň a zabezpečení nebo organizaci toho 

sportu. Neříkám, že by byla špatná organizace soutěží, ale úroveň a profesionalita, která by 

měla nastat první, tak namísto ní nastal marketing a mediální obraz.  

Lidé získávají pocit, že je florbal důležitý sport. O tom jsem měl jednou sezení se zástupci 

klubů obecně. Většina z nich je samozřejmě pokorných, chtějí televizi vyjít vstříc a často jsou 

problémy způsobeny špatnou komunikací a tak dále… Ale tam jsem opravdu z některých těch 

poznámek a vyjádření měl pocit, že nabývají přesvědčení, že se florbal přibližuje sportům 

jako je hokej, fotbal, které tady jsou sto let, vysílají se 50 – 60 let. Tak jsem jim říkal, že se 

stačí podívat na tu sledovanost, stačí se podívat na to, jak k tomu sportu přistupují jiní 

profesionálové, novináři, lidé uvnitř redakce a vůbec obecně novináři v jiných médiích. U 

nich prostě florbal pořád zůstává někde na úrovni tělocvičnového sportu, který se hraje 

v halách se žebřinami. A pak právě z druhé strany, zevnitř toho hnutí, jakýsi tlak lidí, který 

ani tak nejsou spokojení s tou mediální prezentací, už narůstají kritické maily například i od 

rodičů, na jednotlivé komentáře, že to dělají amatéři a tak dále… A to jsou lidé, kteří si podle 

mě právě vůbec neuvědomují, že všechno musí mít zákonitý vývoj a i přesto, že televizní 

florbal dávno přeskočil v úrovni prezentace např. Synot ligu, tak tihle lidé v sobě nemají tolik 

zdravého rozumu, aby uznali to, že už způsob nebo rychlost jakou florbal vyrostl v televizi a 

jak vlastně televizní přenos vypadá za posledních 8-9 let od vzniku ČT Sport, kdy to je 

pravidelně vysílaný sport, tak to je jako kdybychom skočili zobrazení hokeje v roce 1960 a 

1995, kdy se toho chytnul Robert a poprvé vzniklo Bully. Tak to je první věc. A druhá věc je, 

že se tam prostě promítají tyhle faktory, a to nejsou vlastně lidé zvenku, ti vidí prezentaci 

všech sportů poměrně stejně, ale lidé z toho hnutí neustále nemají dost. Samozřejmě to vždy 

může být lepší, snažíme se každý rok zavádět něco nového, nové prvky, trošku to vylepšovat, 

ale podle některých těch lidí ani to, jak to vypadá teď, není dostatečné a myslí si, že by to 

mělo vypadat jak vysílání z fotbalové ligy mistrů. Ale ten sport na to nemá, aby to tak 



88 

 

vypadalo. Protože po něm není taková poptávka. Mně už teď říkají, jaký jsem blázen, kam 

florbal až táhnu a jakým způsobem to vypadá. Že si to florbal nezaslouží.  

Zaznamenal si ve srovnání s házenou či volejbalem nějakou reakci, že četnost vysílání 

florbalu je neadekvátní?  

V tomhle vím od kolegů, že když jsme rozjeli v televizi nový model, pustili jsme novou 

grafiku a nové prvky v posledních dvou letech, tak to chválí samozřejmě. Myslím teď uvnitř 

redakce. Je to super, vypadá to hezky. Samozřejmě je to omezené i tím, jaká je spolupráce se 

svazem, co si budeme povídat. V tomhle je i výhoda, když máš podporu i finanční svazu, tak 

si můžeš spoustu věcí dovolit.  

A jaké jsou reakce z vnějšku? Například již zmíněné dopisy a podobně. 

Toto se ke mně moc nedostává. Tihle lidé mi nepíšou, například vysílejte více pozemní hokej 

a nevysílejte tolik florbal. Možná jsem jeden či dva takové maily dostal, není to ale nijak 

razantní.  

Ještě bych se vrátil k tomu magazínu. Sledovanost byla tedy špatná? 

To se přiznám, že nevím.  

Důvody zániku byly takové, že startovala ČT4? 

Ano, myslím si, že to byl hlavní důvod.  

Myslíš si tedy, že měl F magazín smůlu? Kdyby vznikl a ČT4 už by existovala, že by F 

magazín přežil?  

Je to možné. Ale je i možné, že to byla otázka dohody té smlouvy nebo diskuze. Kdyby 

florbal řekl, dobře, tak my ustoupíme od F magazínu, ale žádáme jednou za 14 dní, nebo 

tenkrát to začínalo třeba 5 přenosy základní části. Myslím, že to vycházelo zhruba jednou za 

měsíc. Poté utkání play off. Nebo poté to bylo opačně, florbal řekl, my chceme přenosy a 

vedení televize řeklo v pořádku, budete mít přenosy, protože v tuhle dobu to bylo čistě na 

našich nákladech, ale nebudeme vyrábět magazín. Nemá to cenu.  
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A futsal tam byl z jakého důvodu? Proč to bylo spojené? 

To tenkrát vymyslel Robert. Byly to dva mladé dynamické sporty, rozvíjející se sporty pro 

mladé. S rostoucí základnou, progresivní. Z toho důvodu se to spojilo pod F magazín, jiný 

důvod v tom nebyl. 

Do Timeoutu vedla cesta, protože se cítilo, že by měl být florbal zapojen tímto 

způsobem? 

Lidé odpovědní za obsah, tedy dramaturgové Timeoutu, uznali situaci ve florbalu už natolik 

vyzrálou, že florbal je natolik silný sport a je to sálový sport, to znamená typově stejný jako 

házená či volejbal, tak že si zaslouží své místo v Timeoutu. Jednoduše ho přibrali do rodiny 

těchto sportů. A potom za rok se řeklo, máme tady i futsal, také ho vysíláme často, je tam také 

velká příbuznost s těmito sporty, tak přibereme i futsal. Ten tam byl myslím rok a pak se to 

zrušilo. Florbal dva roky.  

Vrátím se k TV4. Viděl si někdy přenos Švédů? Robert v hokeji říká, že mu jako takový 

vzor slouží NHL. Tak jestli u florbalu, když ty jsi vzal za svou extraligu, koukáš někam 

pro inspiraci? 

Také koukám na NHL. Ta inspirace je jednoznačná, to jak dokážou ztvárnit sport v Severní 

Americe. Jakákoli televize, ať je to celostátně šířená televize nebo lokální média, nebo 

dokonce vysílatelé přímo z těch klubů jako Madison Square Garden TV, tam ten vzhled toho 

přenosu je dost podobný na všech těchto stanicích a tam je ta inspirace. Myslím si, že máme 

ztrátu takových 20 až 30 let, v tom, jak vypadá sport tam, jak ho umí televizně zpracovat. 

Tím, jak jsem to začal více sledovat, tak vše, co zavedl Robert, není nic, co by vymyslel on 

sám, ale je to v podstatě převzaté ze Severní Ameriky.  

Ty máš něco, co jsi do florbalových přenosů přenesl?  

Je to spíše ta obsahově-grafická stránka, protože ta formální, tam si myslím, že tradice výroby 

přenosu je dost silná a že to tady roste samostatně. Nebo řekněme, roste to v kontextu toho, 

jak se to dělá v celé Evropě. Jak to dělají špičkové televize, řekněme německá veřejnoprávní 

televize, SVT a tak dále. V tomto si myslím, že jsme absolutní špička, ztvárnit to samotné 

utkání. Kamery, záznamy a tak dále. Do tohoto já až tolik nezasahuju, jen tak drobně. Mě 

spíše zajímá ten obsah, to znamená zaprvé náplň těch přestávek, tak vycházíme z toho, jak 

vypadá Bully. A potom je to hodně grafická stránka. Co jsme naposledy zavedli, byly 

takzvané covery, to znamená podkresové obrázky. Dodáváme tomu tu grafiku, jsou tam fotky, 
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čísla hráčů. Každý cover startuje z nějaké grafiky, prolíná se do toho. Tak to jsou prvky, které 

jsem určitě okoukal právě z Ameriky. Všechny tyto moderní přístupy. Určitě pak také grafika, 

kterou si myslím, že máme my jediní ve florbalu, že dříve to byl hráč a nějaké tři údaje 

k němu, taková ta vizitka klíčové osobnosti. Dneska se snažíme vybírat hráče, kteří drží 

nějaký rekord, zajímavý výkon. V Americe to mají při sobě a jsou schopni hned reagovat, já 

si to připravuji dopředu. Něco, co má platnost v celém zápase či po celou sezónu. Co máme 

také jako jediní, tak je „Uvidíte o přestávce“. To znamená, poukazujeme na to, co budeme 

vysílat o přestávce. Buly to má tak, že skončí komentátor na stadionu a okamžitě jde nějaký 

rychlý sled, co uvidíte o přestávce a pak grafika. Z mého pohledu je toto ještě lepší, divák 

dostane informace, co o přestávce uvidí a buď ho to zaujme, nebo ne. To už je další věc. 

Dále jako první jsme zavedli mikroporty hráčům. Také jako první jsme zavedli mikroporty 

rozhodčím. Lidé si to často pletou s hokejem, protože je sledovanější, ale první byl opravdu 

florbal. Myslím, že od roku 2009 nebo 2010 jsou mikroporty u florbalových rozhodčích. To, 

že se to příliš neosvědčilo a přestali jsme s tím, od nového roku to už neděláme, to je druhá 

věc. Zatím jsme podle mě nenašli způsob, aby to mělo přínos a hlavně aby to moc 

nezatěžovalo výrobní štáb v přenosovém vozu, protože jsme se tomu museli dost věnovat. Pro 

střihače a kameramany to byl náročný úkol, protože de facto celou třetinu nedělali nic jiného, 

než že jedna kamera, častokrát ta reverzní, sledovala jenom toho hráče a čekali jsme, jestli 

z něj vypadne nějaké slovo. Budu nad tím přemýšlet v létě, zcela jsme to nezavrhli, ale pro 

teď jsme to zrušili.  

Dá se říct, že si florbal hýčkáš?  

Ano, je to tak. Pro mě je to příležitost. Přeci jen, každý z nás chce být tvůrce, já za to mám 

navíc odpovědnost. To, jak se stará o hokej Robert, tam je to jasné. Já do toho nemám právo 

mluvit, protože to je jeho, on je dramaturg, nebo vedoucí redaktor toho vysílání. Stejně tak 

tady jsem já vedoucí redaktor florbalu. Pro mě je to příležitost si vyzkoušet milion zajímavých 

věcí a nikdo mi neřekne ani popel. Já si mohu vyzkoušet cokoli, co chci. To je výhoda toho, 

že to není tolik sledované. Kdyby to bylo na úrovni hokeje, tak věřím tomu, že se budou 

ozývat lidi, kteří napíšou, že Facebook je na nic, ruší mě to. Kdežto v tom florbalu, ta 

interakce, ty ohlasy nejsou zdaleka tak silné. Pro mě je to ideální příležitost jak si vyzkoušet, 

jak budovat a posouvat přenos určitého sportovního odvětví někam dál. 

 

Chystáš něco nového? 
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Ano, mám dvě tři novinky do příští sezóny, ale jsou to takové drobnosti. Filip a podobně by to 

chtěli celé obměnit. Například „Klíče k vítězství“, s tím bych já osobně chtěl alespoň ještě 

jednu sezónu vydržet. A pak si teprve vyhodnotit, jestli to má smysl nebo ne. Je to kolikrát 

těžká disciplína. Když jsou zajímavá fakta, tak ty klíče mám vymyšlené třeba za 20 minut. 

Ale když nemůžu nic najít, tak nad tím sedím i dvě hodiny. Snažím se, aby ty klíče byly vždy 

trochu jiné, nejlépe aby se vůbec neopakovaly, pokud vysíláme stejný tým znovu. Myslím si, 

že ještě jeden rok by to mohlo vydržet a pak zapřemýšlím vůbec nad strukturou 

předzápasového programu.  

Zaráží mě, že Česká florbalová unie má tak silné slovo rozhodovat. Rozumím aspektu 

financování. 

Od té doby, co to v tomhle množství vysíláme, tak nad tím sedíme a nevymýšlím to já sám. 

Nechci, aby to vyznělo, že je všechno moje. Na rozdíl třeba od jiných lidí, kteří to vydávají za 

svoje, přičemž víme, že je to okopírované ze Severní Ameriky. Já nemám problém s tím to 

přiznat. Třeba „Klíče k vítězství“ byl Filipův nápad.  

Nestalo se, že by unie nějakým způsobem začala proces blokovat? 

Já musím zvážit, zda to má pro dané vysílání smysl a poté to vždy záleží na mě. S mnoha 

věcmi jsem je už odpálkoval. Řekl jsem, to nebude fungovat, takhle to nejde, to do televizního 

vysílání nepatří. Ale naopak jsou i věci, kde si řeknu proč ne, je to zajímavé.  

Ve švédské TV4 jsi viděl nějaký přenos? Jaký je tvůj názor?  

Viděl jsem například to, co jsme přebírali ze světového šampionátu.  

Mám spíše na mysli přenos ligového zápasu.  

To jsem v poslední době neviděl, protože se k tomu neumím moc dostat. Vím, že to nějak jde, 

ale není to úplně jednoduché dostat se k tomu přenosu. Musíš to někde složitě vyhledávat a to 

jsem nikdy nedělal. Pro inspiraci mi to neslouží, takže jedině podívat se z profesního zájmu, 

jak to vypadá. Viděl jsem to i na místě, jak vytváří přenos. Upřímně, byl jsem dost zklamaný 

z poháru mistrů 2012. To bylo jedno z nejslabších televizních ztvárnění florbalu, co jsem za 

poslední roky viděl. Když odečtu Švýcary, kteří nevysílají vůbec, tam to relativně chápu. Ale 

Finsko, Švédsko, dvě největší florbalové země, tak jsem z toho byl hodně zklamaný. Nechce 

se mi to moc hodnotit. Oni to dělají tak, jak si myslí, že je to vhodné pro švédského diváka.  
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Přijde mi to trochu jako paradox. Není jiný sport, ve kterém by jedna země takhle 

dominovala.  

V Americe by to takhle vůbec nemohlo být. Tam je jiný způsob financování, jiná kultura 

novinařiny. Myslím si, že důležitý faktor, který funguje i u nás v televizi, je kdo stojí za tím 

sportem. Myslím, konkrétní člověk v redakci, který za tím sportem stojí. Zda je to nadšenec, 

který má chuť ten sport vytvářet, nebo už je to člověk, který to dělá jen z rutiny. Nebo zda je 

to člověk naprosto nekreativní. Určitě by to nemělo být, protože v mediální organizaci, by 

měla být nějaká nadřazená složka. V Americe producent, kde to není producent ve smyslu, že 

to produkuje, ale je to producent jako hlavní řídící článek celého vysílání. Důležité je, aby tu 

někdo takový byl, kdo by se staral o to, aby jednotlivé sporty měly jednotnou tvář. Aby 

všechny ty přenosy vypadaly stejně. Protože, když si na Foxu pustíš baseball, hokej nebo 

basketball, tak má to jednotnou grafiku, má to podobný způsob komentáře. A to u nás není. U 

nás každý kope za ten svůj sport a na něm záleží, jakou to bude mít grafiku, jak bude vypadat 

obsah i si může prosadit lepší vysílací časy a podobně. Teď nevím, jak to funguje v tom 

Švédsku, zda florbal dělají lidi, kteří to mají jako práci a víc je k tomu nezajímá. Nedají tomu 

tu nadstavbu, která je potřeba.  

Ano, kus entusiasmu ale také finance od svazu, které to umožní realizovat, jsou 

nezbytné. 

Tady u těch malých sportů. Hokej a fotbal jsou jediné dva, kde my platíme za to, že 

získáváme práva. Desítky milionů korun za práva. Ale v tu chvíli jsme samozřejmě de facto 

úplně svobodní, vyjma omezení, která jsou obsažena v naší vzájemné smlouvě. Ale není tady 

ten závislostní vztah. U těch menších sportů to bez finančního podílu nejde.  

Když srovnáš finanční podporu florbalu na svazové úrovni s ostatními sporty, tak mi 

přijde, že florbal do toho investoval nejvíce. Jaký máš ty pocit? 

Zde se míchají dva faktory, jak vypadá vedení svazu, kolik je ochotné do toho vložit peněz a 

jaký je partner svazu v redakci. Důležitý je opět entusiasmus redaktora, výdrž. Protože po 

nějaké době zákonitě musíš vyčpět. To je i jeden z důvodů, proč si vážím Roberta. Dokázal se 

obklopit dobrými lidmi. Za tu jeho snahu, co hokeji dává. Má výborný cit na výběr lidí, 

dokázal si vybrat ty nejlepší lidi, sehnal dobré redaktory, asistentky. A ti pak vytváří celkový 

dojem. To například fotbal nikdy mít nebude, protože je tam Čapek.  
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Stávající redakční tým jsi sestavil ty?  

Zatím se s tím trochu peru, protože ještě nejsem v takové pozici, že bych nepotřeboval 

pracovat na sobě. Takže častokrát je pro mě těžká role, kdy musím dramaturgicky sestavit 

scénář každého přenosu. Někdy to zabere hodinu, ale jindy tři až čtyři hodiny. Já si to 

sestavím v hlavě, pak na papíře, kde už je do detailu rozpracovaný scénář na dvě strany, jak 

vypadá vysílání jen mimo dané utkání. To znamená přestávky a pozápasový program. A 

potom musím zajistit i ty lidi, ty štáby. Musím oslovit tvůrce těch reportáží, takže toto 

všechno také zabere nějaký čas. Dohlížím také na střih. Výhledově by to mělo vypadat tak, že 

ty lidi budou stříhat sami. Pořád tedy mám pocit, že já mám představu, jak by měl přenos 

vypadat, ale nemá jí ten reportér častokrát. Já na to tedy potřebuju dohlídnout, sdělit mu mou 

představu, jak by to mělo vypadat. Dohlížím na to, aby covery nějak dobře vypadaly. Pak 

dohlížím někdy až šest či sedm hodin na střižně, někdy i víc. Samozřejmě se snažím vybírat 

ty nejlepší střihače, ale někdy to nejde. Pak s tím vším souvisí samozřejmě komentátorská 

příprava.  Pak se někteří diví, že strávím na jednom přenosu dva až tři dny své pracovní doby. 

Plus přes pracovní dobu, pracuju na tom doma, po večerech. Takže to je na tom to nejtěžší. 

V hokeji přijedu na přenos a moje starost je připravit se na daný přenos. A všechno ostatní už 

je připravené. Snažím se, ale dokážu si představit, že vedení toho týmu by mělo být 

intenzivnější.  

 

Spíše by si tedy raději komentoval a to ostatní kolem bereš jako nutné zlo? Nebo by jsi 

se raději stáhnul z komentování a jen dohlížel z pozice řekněme supervizora? Dnes je 

velmi těžké sedět na dvou židlích.  

Pořád si myslím, že nejsilnější stránka je to komentování. Spíš si myslím, že to ostatní by 

mohl dělat někdo za mě, ale zase nevidím tam někoho, kdo by to mohl takhle obsáhnout. Je to 

dané bohužel zaprvé tím, že je to menší sport, takže tam neexistuje jako například v hokeji, že 

je nás tam pět komentátorů, kteří se točí na tom sportu, ale prostě jsme dva. Těch reportérů je 

tam taky řekněme dva tři, kteří dělají vysílání. Takže to prostě musím držet pod sebou a de 

facto neexistuje moc jiná alternativa.  A navíc důležitá věc je také, že garantem sportu by měl 

být většinou zaměstnanec té redakce, já to nemůžu hodit na nějakého externistu. To prostě 

nejde, já za to nesu zodpovědnost. Pokud je to v tomhle režimu, kde jsem i tvůrcem vysílání, 

tak to musím nechat na sobě. Zatím si neumím představit, že bych některou z těch rolí 
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odevzdal nebo někomu předal. Ale samozřejmě výhledově to bude muset někdy nastat, 

naprosto logicky. Třeba nebudu už dlouho v televizi, může se stát cokoli.  

Martina sis vybral ty? V situaci, kdyby si ty přestal mluvit a musel by naskočit nový 

komentátor, jak dlouho by trvalo než by byl schopný fungovat? Je tam nějaká 

zástupnost? Jsou z tvé pohledu dva dostatečný počet? 

To je zajímavá myšlenka. Často nad tím přemýšlím. Na to, kolik toho vysíláme, tak relativně 

to zvládáme dobře. Ale ve chvíli, kdy nastane krizová situace, tak my nejsme vůbec 

zastupitelní. Navíc on je z Brna, to zaprvé. Může se stát, že bude mít povinnosti v brněnské 

redakci. Nebo bude na dovolené, nebo mi prostě odejde hlas. Úplná krizová varianta by mohla 

být taková, že by to odkomentoval Robert. Kdybych neměl jinou variantu, tak první věc je asi, 

že volám jemu. Dřív komentoval florbal Dan Šumbera v Ostravě, ten by to zvládl a myslím si, 

že určitým způsobem by to zvládl Petr Hrčka, ten ostravský reportér. Myslím si, že by to dal 

tak, že by to bylo naprosto v pohodě vysílatelné. Samozřejmě, nebylo by to úplně špičkové, 

ale to je jasné, to prostě nemůže být špičkové. Takový talent tady není. Samozřejmě 

přemýšlím o lidech, kdo by to mohl dělat a zatím i s Robertem dohromady jsme se snažili 

přesvědčit Janu, jestli by se nechtěla zapojit, ona nepostrádá soudnost. A to je hrozně důležitý. 

Jsou tam kolegyně, které nejsou soudné, a myslím si, že by měly odmítnout práci, na kterou si 

myslím, že prostě nemají. Ale Jana tu soudnost má, ona řekne, nějak zvládám reportérství, ale 

nechci komentovat, necítím se na to. Obecně je to velmi vrstevnaté téma, ženy komentátorky.  

V Americe jsou ženy komentátorky? 

Jsou to reportérky. Já mám pocit, že v tom muži jsou vlastnosti, které prostě předurčují ke 

komentování spíše toho chlapa. Neumím to úplně přesně popsat, ale myslím si, že ženy 

postrádají některé ty důležité vlastnosti. Ale může to samozřejmě souviset i s tím, jak je ten 

sport vnímaný mainstreamově, to znamená, co divák očekává, jak má vypadat komentář 

sportovního utkání. Dokážu si představit, že za padesát let až vstoupí do komentování i ženy, 

tak že si zvykneme na jejich styl. Ale když jsem slyšel ženy komentovat sport, třeba když 

Darina komentovala volejbal, tak se mi to nelíbilo. Já si myslím, že tam hrozně chybí 

pohotovost. Ty ženy to nemají v naturelu. Být pohotový a okamžitě reagovat na situaci, která 

nastane na hřišti. Samozřejmě to může být někdo, kdo ten sport hrál, takže bude znát 

perfektně zázemí toho sportu, bude dobře mluvit. Ale možná tam bude chybět taková ta 

pohotovost, ten drive. Takový ten dravec obsažený v chlapovi. Ten anachronismus. Ten je 

možná velmi důležitý pro tuto profesi. On má mnohem větší tah na branku při samotném 
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komentování. Ale to neříkám, že je dobře. Ta žena tomu sportu může dodat úplně jiný pohled. 

Ale zatím u nás nevidím nikoho, kdo by kolektivní sport mohl komentovat. Umím si 

představit komentátorku u lyžování, u tenisu se objevila Sandra Kleinová, neslyšel jsem ji, ale 

byly celkem dobré reference, tak proč ne. Ale tady u těch kolektivních a navíc rychlých sportů 

si myslím, že to moc nejde.  

Mě také nikdy nenapadlo, že bych poslouchal ekonomické zpravodajství od 

Písařovicové.  

Problém je v tom, že my to vidíme hrozně do detailu, jak ta profese vypadá a co vyžaduje. A 

myslím si, že u těch holek tam častokrát není obsažený některý z těch důležitých prvků, který 

by tam měly být. Teď to bude vypadat, že jsem nějak zasedlý na tu Darinu, ale ona v pořadu 

HDP si myslím, že plave. Už je to třeba lepší, než to bylo před třemi roky, ale pořád tam je 

spoustu věcí, viz pohybování se po povrchu těch témat. Myslím si, že na tyhle typy pořadů 

musíš ten sport znát úplně do detailů. Já bych si na ten pořad troufnul, neříkám, že bych 

neměl problémy, ale řekněme, že by to bylo tak akorát, a to ten sport, hokej sleduji detailně od 

roku 89, to znamená 26 let. Já mám 26letou zkušenost a znalost toho sportu. A za tuhle dobu 

já znám všechny hráče, všechny trenéry, všechny kluby, mám paměť na čísla, takže i všechny 

statistiky. A tohle všechno mám v hlavě a kdykoli si to dokážu vytáhnout z té hlavy. A pokud 

tohle člověk nemá, tak ve chvíli, kdy se ve vysílání dostane do krizové situace, tak najednou 

neví kudy kam, protože nemá ten background. To by jí musel někdo sedět na uchu, Robert ji 

občas má na uchu a říká ji, na co se má ptát. Bez tohoto backgroundu tyhle pořady dělat 

nejdou. To samé je u komentování, musíš mít tu znalost, teď neříkám znalost hry, protože tu 

nebudeš mít nikdy, pokud nejsi bývalý špičkový hráč, ale to všechno kolem musíš mít na 

takové úrovni, aby sis troufnul to komentovat. A to si myslím, že spousta těch internetových 

diskutérů, kteří na nás nadávají, tak si vůbec nedokážou představit, co za mentální mapu ten 

komentátor v sobě musí mít, aby ten sport mohl vůbec takhle komentovat.  

Výhledově tedy nevím, koho bych do toho komentování zapojil. Mnohokrát jsem nad tím 

přemýšlel. 

Teď myslíš ženy nebo muže. 

I muže. Ten Martin de facto začal natáčet reportáže, začal dělat reportéra utkání. Pak 

samozřejmě plynule jsem ho začal pouštět, osahával si to. Během extraligy mu dávám více a 

více zápasů, s tím, že přesně zabiju dva dny tím, že to připravuju. Pak už jsem rád, že to 

komentuje někdo jiný.  
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Pokud se vrátím zpátky na začátek k porovnání s hokejem. Co si myslíš o expertech?  

De facto Láďa Fuchs je jako já. Pamatuju si, kdy jsem ho oslovoval. Někdy po finálovém 

utkání Tatranu v roce 2006. Tenkrát jsem ho oslovil, aby se mnou zkonzultoval Fortuna Cup 

v Liberci. Pamatuji si to dodnes. Přiznám se, že nejsem úplně tak skeptický, ale mám hrozně 

velké omezení. Já nemám čas sledovat ty přenosy zpětně. Takže já nejsem schopen tolik 

vyhodnotit jejich kvalitu, protože častokrát během jejich promluvy se soustředím na svoje 

poznámky a nejsem schopen tak vnímat tu repliku. Ale myslím si, že tak hrozný nejsou. Ale 

je to samozřejmě velké omezení. 

Souvisí s tím mnoho problémů. Zaprvé, že ty lidi prostě nejsou. Obyčejní lidé prostě nejsou 

na skladě. Ty expertimusí mít nějaké zázemí, expert musí splňovat minimálně dvě základní 

kritéria, řekněme spíše tři kritéria. Zaprvé, musí za ním být ta sportovní úspěšnost ve florbalu. 

To znamená bývalý úspěšný trenér nebo hráč. To si myslím, že všichni relativně splňují. 

Zadruhé, musí být samozřejmě zdatný jazykové a formulačně. A k tomu alespoň relativně 

slušně vypadat, což u těch chlapů je v pohodě. To jsou takové dvě nejzásadnější věci. Potom 

k tomu je ale další organizační nebo nějaká rutina, to znamená jejich časové možnosti. Proto 

se často také ve vysílání objevuje Ivo Neuwirth, protože to je člověk, který vždycky může. 

Tomu zavolám večer před přenosem, vypadl mi David Zlatník, je nemocný, můžeš jet do 

Otrokovic? A on, za dvě minuty esemeska: Jasně, budu se těšit. Já vím, že to ty diváky 

nezajímá, ale není jiná možnost. Je nás málo. Zahy je výborný a během sezóny mě přesvědčil 

o tom, že s Láďou jsou nejlepší. Ale je trenér extraligy a nemůže komentovat každý zápas, 

nemůžeš komentovat zápas Tatran Sparta. Ani vlastně na Tatran jsem ho nedával. Na MS to 

problém není, to je reprezentace, tam už se ty zájmy nijak nestřetávají. Takže toto jsou 

základní omezující vstupní podmínky. Tady přísahám, minimálně jednou jsme o tom 

s Filipem a ostatními mluvili, ale nemáme ty lidi. Teď ty lidi si musíš vyzkoušet, někdo je 

výřečný, je výborný, ale pak ho vyzkoušíš, to je zkušenost z jiných sportů, a cítíš, že se na to 

nehodí, že neumí být stručný, že neumí vystihnout myšlenku. Ve florbalu musí být myšlenka 

jedna dvě věty. Když si toho všimneš, tak do dneška žádný z těch expertů ve florbalu tohle 

nevypiloval. To je podle mě jeden ze základních nedostatků, ta zkratkovitost. Jako je 

například Martin Hosták, jako je David Pospíšil, kteří umí tu myšlenku useknout do vteřiny, 

protože ví, že do hry většinou nemají mluvit a když už se do té hry proklají, tak ví, že musí co 

nejrychleji skončit. Skružný se mnohokrát prokecal do gólu, to samé Láďa Fuchs. Myslím si, 

že nejdál je v tom ten Zlatník. Já jím říkám, bacha, často jsme se prokecali do gólu, oni 

řeknou, víme o tom, ale prostě nejsou schopni tu myšlenku dokončit.  
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Jsi na ně v tomhle ohledu pes? 

Ono není zas tolik času o tom s nimi mluvit. Také to chci trošku nechat na jejich osobnosti. 

Skružný je výborný teoretik, má skvělé kritické postřehy, nebojí se těch kritických poznámek 

směrem do trenérského hnutí, do florbalového hnutí. Láďa má za sebou pro změnu asi nejvíce 

úspěchů jako hráč, výborně je na tom stylisticky. Někdy má problém s tím, že se zacyklí. Mně 

se nezdá úplně špatný, ale zase jako třeba, že na každou moji nabídku či výzvu, nebo na každé 

moje konstatování řekne „tak určitě“, to už je jako první věc. Vím, že mi říkal Milas, střihač, 

že pro něj je to naprostý uspávač hadů, že nemá tu dynamiku. David si myslím, že má tu 

výhodu, že ve florbalu dlouhou dobu působil, že má nadhled. Pokud je někdo, kdo není 

k nikomu a ničemu vázaný, tak je to on. Není fixovaný na žádný klub. Důležitá je identifikace 

hráčů u spolukomentátora, to je jedna z nejdůležitějších věcí. Aby dokázal v těch situacích 

rozpoznat a přesně popsat, který hráč co zkazil a kdo byl u míčku a kdo mu tam bránil a tak 

dále. Tak z tohoto pohledu on nemá problém ani u ženského florbalu. Ale samozřejmě každý 

má své slabiny.  

Takže hledáme, beru jakýkoli návrh k zamyšlení. Aspoň se nad tím zamyslet.  

Co třeba David Podhráský? 

Ten, pokud střelím úplně od boku, můj první dojem, na to nemá ten výraz. A to je jedno 

z těch nejdůležitějších. Proto častokrát obhajuji Iva Neuwirtha, když obsahově je to hodně 

slabé, on si projde soupisky, zajde za trenéry, zjistí si novinky z týmů. Ale v popisu té hry je 

prostě slabý, bohužel. Ten výraz a intonace, to je velmi důležité. Jsme v tomto trošku 

limitovaní. Přiznám se, že zatím nevím, jak z toho ven. Myslím si, že to není špatné. Kdybych 

to měl ohodnotit, tak je to na školní stupnici řekněme dvojka, nebo dva minus. Ale chtělo by 

to tu jedničku. Na úrovni těch expertů.  

Je to samozřejmě dané tím, že zaprvé dlouhou dobu se tu pohyboval jediný klub, který tomu 

vládnul a ty nejúspěšnější hráči pochází z Tatranu. To je první omezení. Je to mladý sport, 

takže těch kapacit prostě není tolik. Nemáme za sebou stoletou tradici, nebo těch žijících lidí 

máme rozptyl Pavel Richtr až David Moravec, takže de facto mistr světa 85 až mistra světa 

2001. David Moravec je nejmladší z těch expertů. Chci se poučit i z toho, že fotbal bral do 

studia každého, kdo někdy kopnul do balónu a dal dohromady aspoň jednu větu.Ale ty 

potřebuješ mít, a to je zase jedno z Robertových kréd a je to správné, že ten tým musí být 

konzistentní a musí být nějakým způsobem úzký. Maximálně pět až šest expertů, kteří točí 

dohromady. Protože za prvé ten divák si na to nezvykne a oni si na to nezvyknou, oni 
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potřebují být v tempu. David to taky říká, když mi někdo zavolá, že komentuji po měsíci a 

půl, tak se do toho celý zápas pořádně nemůžu dostat, ale na mistrovství světa už druhý třetí 

den cítím, jak jdu nahoru. Jak formulačně, tak stylisticky. Jsem suverénnější. Nakonec ty 

finálové zápasy jsou na relativně dobré úrovni. Potom je zase měsíc a půl, kdy on 

nekomentuje a zase do toho de facto spadne. Kdežto David Pospíšil a Martin Hosták, ti mají 

dva zápasy týdně. Buďto jdou do studia nebo komentují. A takhle to vlastně dělají od září do 

dubna a poté jedou na mistrovství světa oba dva. Takže oni jsou pořád v zápřahu. A to je 

hrozná výhoda.  

Unie a svaz se spolupodílejí na přenosech. Jak je možné, že přímý přenos zápasů play off 

začne například v 10:30 nebo v 11? Oni si neuvědomují, že se to promítne také do 

kvality samotné hry? 

Je to vždy střet těch dvou principů. To znamená, být v televizi je jeden a druhý je vysílací čas. 

To naráží vůbec na organizaci toho utkání, nebo případný zájem a tak dále. Play off 

samozřejmě zapadá do toho exponovaného, asi nejtěžšího období v televizi, co se týká 

programového schématu. Kdy vlastně vrcholí všechny ty soutěže. Play off soutěže, Fed Cup, 

Davis Cup, hokej, fotbal, doznívají světové poháry jako je biatlon, alpské i klasické lyžování, 

mistrovství světa v těchto sportech. A v tom programu, ve schématu ČT4 sport, tam to není de 

facto kam nacpat. A florbal musí řešit dilema. Buď nastoupím v sobotu na 11 hodinu a budu 

v televizi a nebo budu trvat na tom, že v sobotu a v neděli budu hrát od 17 hodin, ale do 

televize se nedostanu. Oni se to snaží přizpůsobit oběma stranám, ale vždycky musí někde 

ustoupit, a proto z toho vznikají tyhle časy. A zase, už jsem o tom mluvil, tento sport nemá 

natolik silnou vyjednávací pozici, není natolik sledovaný a zajímavý pro obecného diváka, 

aby mu patřilo místo výš v té hierarchii. Takže pokud to někdo odnese, tak to bude vždy 

florbal.  

My už častokrát říkáme, že další naší platformou vysílání je web ČT sport a v dnešní době je 

to možná i lépe dostupné. Že člověk, který to chce sledovat, tak my mu to nabídneme na tom 

webu a můžeš si pustit na telefonu v kavárně přenos na živo, s tím, že se buď připojíme, nebo 

je to jen záznam. Je to cesta kudy se ubírat. Česká televize finišuje se způsobem, jak měřit 

sledovanost na internetu, našich webových stránkách. A myslím si, že až bude tahle metodika 

úplně přesně popsaná, tak to bude pobídka i pro ty svazy, pro marketingové partnery, pro 

sponzory a tak dále. I oni budou vědět, že i na tom internetu se na to podívá živě v tu chvíli 

10 000 lidí. A to je cennější v tom, že to není nějaký vzorek extrahovaný z 2 500 domácností, 

ale že to je fakt 10 000 reálných kliknutí a tam pak určitě půjde určitě měřit, jestli to byl klik, 
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nebo jestli to ten člověk sledoval 30 40 minut, hodinu 20 a tak dále. Takže platforma číslo dvě 

je web ČT sport.  

Může klub vetovat návrh hrát v daný čas?  

To se přiznám, že nevím. Ale myslím si, že spíše ne. Úplně na to klub nemusí mít halu, nebo 

něco takového.  

Tam byla kauza Otrokovic.  

Od roku 2012 to byl projekt stadion, teď máme haly. Jsou tři kategorie. Hala nejvyšší 

kategorie, to znamená hala bez výraznějších námitek z naší strany, i organizačně, z hlediska 

diváckého zázemí a tak dále. Pak jsou haly s výjimkou, kde připouštíme televizní přenos, ale 

jsou tam omezení, o kterých ty haly vědí. A pak jsou haly, ze kterých my nevysíláme florbal, 

viz Tatran, nebo to bylo Štěrkoviště. Takže ty kluby to vědí, znají to. Pak samozřejmě se staví 

nové haly, staví se paskvily, takže pak přijde Ostrava, kde byl přenos, nevypadal úplně zle, 

ale je to tam špatné světelně a dalších milion věcí hrozných. Ta vaše také nevypadá špatně na 

Jižním městě, ale zase špatné světelné podmínky. Třeba pro slowmotion kamery musí být 

osvětlení minimálně 1600 lux, to tyhle haly nemají. Do toho nás naopak tlačí Filip, že to chce, 

připlácí si za to, aby ty přenosy byly ve slowmotionu. Pak my uděláme ty televizní pauzy, ty 

sestřihy z těch zpomalených záběrů.  

Myslím si, že ty kluby proti tomu mohou určitě vznést nějakou námitku. Myslím si, že ten 

víkend není úplně špatný. Z hlediska vysílání je to schůdnější varianta než z hlediska 

návštěvnosti v hale. To připouštím. Ale ty kluby, co umí pracovat s diváky, si myslím, že i 

v 11 tam dostanou solidní návštěvu. Nebo umějí tu halu nebo ty tribuny nakonfigurovat tak, 

že to vypadá dobře. Na rozdíl od Tatranu.   
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Příloha č. 4: Přepis rozhovoru s Jiřím Vrbou 

V České televizi jste komentoval zřejmě první florbalový sestřih v rámci turnaje Czech 

Open. Kdy to bylo a jak na to vzpomínáte? 

Je to dávno, odhadem někdy kolem roku 2000, možná o něco dříve, natáčeli jsme v hale v 

Korunovační a v sokolovně na Vinohradech. Měli jsme spoustu natočeného materiálu, a i 

když délka toho dokumentu, pokud si dobře vzpomínám, byla cca 60 minut, měli jsme co 

dělat, abychom tam dostali všechny významné události turnaje. Celá ta akce mě bavila a 

současně překvapila svým rozsahem a kvalitou. Byla to rozhodně zajímavá práce. 

 

Jak jste se k tomu dostal? Další zápasy už neproběhly? 

Na detaily si už nevzpomínám, ale ten důvod byl podle mě docela banální. Bylo to v létě, v 

době dovolených, fotbal měl přestávku, takže jsem na to měl čas. Ale jestli jsem si o to řekl, 

nebo mi to bylo přiděleno, to už vážně nevím. Do redakce potom přišli další mladí kolegové a 

na florbal se začali postupně specializovat, takže už nebylo potřeba, abych někde zaskakoval. 

Myslím, že z pozice redaktora už jsem se s florbalem potom nesetkal. 

 

Sledujete florbal v současné době? Co říkáte na jeho vývoj, řekl byste v té době, když 

jste sestřih dělal, že z něj bude ČT vysílat 25 přímých přenosů ročně?  

Florbal pravidelně nesleduji, ale občas mě něco zaujme, jako třeba zápasy reprezentace na MS 

nebo Superfinále, které považuji za velmi zdařilou akci. Ale obdivuji, jaký udělal florbal skok 

dopředu za relativně krátkou dobu v mnoha oblastech. Ať už třeba v rozvoji členské základny, 

organizaci soutěží, kvalitní sportovní úrovni reprezentace a z toho potom logicky 

vyplývajícího zájmu médií. Pokud se ptáte, zda jsem před lety takový boom florbalu 

očekával, tak přiznávám, že jsem mile překvapen. 
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Příloha č. 5: Přepis rozhovoru s Romanem Urbářem 

Jaký je princip televizních přenosů? 

Florbalová televizní utkání mají svá specifika. Česká televize v rámci spolupráce s Českou 

florbalovou unií určila haly, ze kterých je ochotná TV zápasy vysílat. Stejně tak stanovila 

podmínky, za kterých přenos proběhne. Bude se točit hlavní kamerou do diváků, bude se hrát 

na speciálním florbalovém povrchu a bude snaha o co největší eliminaci reklam.  

Každý oddíl má právo domácí TV utkání odmítnout, avšak to se ještě nestalo. Pořádající oddíl 

– v případě, že se pokládá v hale speciální florbalový povrch Tarkett – přispívá do Projektu 

Extraligy mužů částkou 10.000 Kč, čímž cca z ¼ kryje náklady na položení povrchu, zbytek 

je hrazen právě z Projektu Extraligy mužů.  

Současně je však v Projektu stanovena vyšší částka jako odměna oddílu za diváckou 

návštěvnost utkání. Oddíl je více motivován pracovat s TV utkáním a má šanci na základě 

dobré propagace získat velice slušnou odměnu z Projektu (až do výše 40 tis. Kč). 

Výběr soupeřů a TV utkání vychází z několika věcí. Před sezónou jsou oddíly osloveny, aby 

napsaly tři nejatraktivnější soupeře pro TV utkání. Během druhé poloviny srpna či začátku 

září získá ředitel ligových florbalových soutěží Zdeněk Mlčoušek od ČT předběžné termíny 

TV utkání do cca prosince/ledna. Na základě těchto termínů se snaží poskládat účastníky TV 

utkání tak, aby na každého vyšel jeden domácí zápas ideálně v souladu s rozlosováním 

soutěže a současně i s výběrem soupeře, kterého si oddíl přál ve své „trojici“ soupeřů. Jako 

proměnné do toho však vstupují podmínky ČT – kde se nacházejí přenosové vozy.  

Ředitel ligových soutěží se dopředu táže oddílů, zda mají možnost zarezervovat halu na 

předběžný TV termín s tím, že upřesní čas dle potvrzení od ČT. Toto vše proběhne a následně 

jde celé extralize informace o tom, že je rozhodnuto o konání TV utkání dne xy a času xy. 

Bohužel i tak dochází často ke změnám původních termínů. V lepším případě časově, v 

horším i datumově. Je to dáno dispozicí techniky, vývojem ostatních sportů (Evropská liga, 

Evropské poháry v basketballu, volejbalu, speciální sportovní události apod.), takže vždy se 

daný TV termín ještě upřesňuje. Občas bohužel přijde změna od ČT třeba 3 dny před utkáním 

a posun např. z 18 hodin na 20:00 nebo i do dopoledních hodin. 

Do televizního utkání oslovený tým florbalový přenos ještě nesabotoval. Před televizními 

kamerami si zahraje i na úkor mnohdy nepříznivého vysílacího času.“  
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Příloha č. 6: Přepis rozhovoru s Amandou Nordin 

Když porovnáš florbalem s renomovanějšími kolektivními sporty fotbalem a hokejem, 

jak si stojí u švédského televizního diváka? 

 

Nejprve bych ráda řekla, že Švédové mají sport v televizi rádi a hodně ho sledují. Jedničkou 

je jednoznačně hokej, který má u nás velkou tradici a národní tým dlouhá léta patří ve světě 

k nejlepším. Švédská nejvyšší hokejová soutěž má také ve světě lepší zvuk, než ta fotbalová. 

Můj pohled ale může být trošku zkreslen faktem, že u nás na severu nemáme žádný 

prvoligový fotbalový tým. 

V Čechách vysílá florbal sportovní kanál České televize ČT sport, jak je tomu ve 

Švédsku? 

 

U nás je synonymem pro florbal skupina TV4, většinu zápasu ale nevysílá. Nejvíce zápasů 

najdeme na kanálu TV12, který je součástí TV4. K vysílání TV4 má přístup každý Švéd, je to 

veřejnoprávní kanál, kdežto za TV12 se musí platit. Na TV4 jsou k vidění jen ty největší 

zápasy, jako jsou utkání národních týmů mužů a žen na světových šampionátech nebo ženská 

a mužská Superfinále, finále nejvyšší domácí soutěže. 

 

Kolikrát v týdnu je možné florbalová utkání na TV4, respektive TV12, sledovat? 

 

V současné době vysílají veřejné kanály TV4 a SVT krátké reportáže ze zápasů nejméně 

jednou týdně ve zprávách, obvykle v neděli, kdy se večer sumarizuje odehrané kolo. Přímé 

přenosy ze zápasů jsou tak jednou za 14 dní, nebo nějak podobně. Určitě ale není přímý 

přenos každý týden. 

Česká televize zavedla v posledních sezonách tradice televizních úterků, jaké dny se 

florbal vysílá ve Švédsku? 

 

Všimla jsem si, že florbal v Česku vysílají spíše ve všední dny. Ve Švédsku se drtivá většina 

ligových zápasů ze základní části vysílá o víkendu, pár v sobotu, většina v neděli. Výjimkou 

jsou utkání na mistrovstvích světa a nadstavbové části play off.“ 
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Jak je to s vybíráním týmů do televizních utkání, dostanou prostor všechny týmy, které 

se daného ročníku nejvyšší soutěže účastní, tak jak je tomu v Čechách? 

 

Není tomu tak, nejčastěji jsou v televizi k vidění zápasy elitních týmů, jako je Pixbo 

Wallenstam nebo Storvreta. Některé týmy nebyly na obrazovce snad nikdy.“ 

Jak často jsou přímé přenosy ze ženské nejvyšší soutěže? 

 

Jen občas. V letošní sezoně 2014/15 byly ze základní části vysílány jen tři zápasy dámské 

SSL, další jsou v plánu z play off. 

V ČT přímý přenos obstarává komentátor, florbalový expert a reportérka, která má na 

starosti přestávkový program. Jak je tomu ve Švédsku? 

 

Ve Švédsku je to podobné. Komentátor a expert, bývalý hráč nebo hráčka, která elitní soutěž 

hrála. Komentátor nedělá jen florbal, ale má zkušenosti i z jiných sportů, nejčastěji hokeje. 

Číslem jedna na TV4 je Patric Sköglund, nejčastěji využívanou reportérkou Ida Björnstad. 

Díky tomu, že přenosy jsou jen jednou za 14 dní obvykle, TV4 se snaží pracovat na každý 

zápas se stejným týmem. 

Zkus porovnat přímé přenosy na České televizi a na TV4. 

 

To je velmi těžká otázka, některé, hlavně naše zápasy, jsem viděla, ale ještě neumím tak dobře 

česky. Co mi vadí na TV4 je to, že komentátor často říká věci, které nejsou pravdivé, což já 

jako hráčka poznám. Je vidět, že komentátor se nespecializuje jen na florbal a v určitých 

věcech týkajících se pravidel má mezery. Někdy až nevěřím, co to říkají. Dalším velkým 

rozdílem je přestávkový program, který má Česká televize určitě propracovanější. TV4 dá 

během přestávky jen krátký rozhovor s jedním hráčem a pak osm minut běží reklamy. 

V České televizi je o přestávce studio, kde jsou vždy dvě až tři florbalové reportáže. To je pro 

diváka určitě mnohem zajímavější, dělá to florbalu reklamu a divákovi se dostane florbal více 

do povědomí. Získá o něm více informací a neodchází od obrazovky. 

Napadají tě další rozdíly? 
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Ve Švédsku nejsou po utkání vyhlašovány hvězdy zápasu, tak jak je tomu v Čechách. Během 

vysílání může český florbalový fanoušek volit hvězdu zápasu, která je po utkání odměněna 

věcnou cenou a jde na rozhovor. To mi přijde hodně dobré, snažit se vtáhnout a zapojit diváka 

i během vysílání. A další věc je, že ve Švédsku se nestane, že by štáb TV4 vyrazil třeba na 

trénink a natočil zde reportáž. To dělají jen lokální televize a hodně výjimečně. V Čechách se 

mi to stalo několikrát, jako by lidé v televizi přikládali florbalu větší důležitost. 

K interakci s divákem dochází poslední dvě sezony během florbalových přenosů i díky 

Facebooku, prostřednictvím této sociální sítě můžou fanoušci psát své názory a 

postřehy, nejlepší z nich se pak objeví i ve vysílání? Má Švédsko podobný model? 

 

Ne, v tomto je Česká televize určitě napřed. Byť třeba co se spoluhráčkami bavíme, Extrahero 

utkání (hvězda televizního zápasu dle diváků) je často hráč nebo hráčka, který má nejvíce 

přátel, kteří se domluví, a své hlasy mu pošlou. Proto to ne vždy je úplně objektivní, ale to 

nevadí. 

V České republice je televizní poplatek stanoven na 135 Kč, v rámci kterého můžeš 

sledovat i florbalové přenosy na ČT sport. Jak je tomu u TV4? 

 

Jak jsem řekla, TV4 je veřejnoprávní kanál, takže ho můžete sledovat zdarma. Nevýhodou je, 

že na něm dávají jen ty největší zápasy, zbytek je na TV12, za který si musíte připlatit. TV12 i 

TV4 Sport si tak můžete dokoupit v balíčku doplňkových programů, podobně jako je tomu 

v Čechách. Samotný TV12 se koupit nedá. Pak záleží jen, jakého poskytovatele si zvolíte. Ve 

Švédsku jsou nejčastější dva, Canal Digital a Viasat, oba nabízí balíčky, kde tyto programy 

jsou a za celý balíček pak platíte měsíční taxu. 

Výhodou České televize je internetový archiv, kde si diváci můžou pustit florbalové 

zápasy ze záznamu, disponuje podobným archivem i TV4? 

 

Na zápasy se můžeš dívat na webových stránkách TV4 pouze live, po skončení zápasů už to 

nejde. Žádný archiv není. Sledování zápasů živě na internetu na TV4 play ale není bezplatné, 

stojí 99 SEK (297 Kč) měsíčně. 

V Česku jsou už pár let běžné kromě psaných online přenosů také tzv. video onliney, 

které zajišťují domácí týmy a kde může fanoušek zápasy na internetu na webových 

stránkách také sledovat. Jak je tomu ve Švédsku? 
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Ve Švédsku máme server sslplay.se, kde se dají zápasy ženské i mužské nejvyšší soutěže také 

sledovat. Jeden zápas stojí 59 – 69 SEK (197 – 207 Kč).  Kvalita je v HD, vlevo nahoře je 

vidět malá tabulka s aktuálním skóre a časem a utkání komentují dva komentátoři, které 

zajišťuje domácí tým. Někdy je zápas možné vidět na sslplay.se i ze záznamu, nikoliv ale 

bezplatně, je to ale levnější než sledovat zápas live. Některé týmy z nižších soutěží umísťují 

své celé zápasy na své stránky zdarma, příkladem je Thorrenguppen, který v roce 2013 

startoval i na letním pražském turnaji Czech Open. 

Nějaká další zajímavost, která tě ve spojení s florbalem na obrazovkách TV4 napadá? 

 

Když TV4 začínala s vysíláním florbalu, hlavní kamera byla umístěná za brankou, což teď 

vypadá hodně bizarně. Divákům se to také příliš nezamlouvalo. Dalším problémem byl 

povrch, když florbal vysílal SVT, byl modrozelený. S přesunem florbalu na TV4 play musí 

být na každý přímý přenos šedivý, je to tak smluvně nastaveno. Šedivou barvu povrchu jste 

myslím v letošní sezoně od nás okoukali, už se také hraje na šedivé. 
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Příloha č. 7: Přepis rozhovoru s Janou Niklovou 

Jsou si florbalové a hokejové přenosy na ČT podobné? 

Co se struktury přenosu týče, v něčem si jsou hodně podobné. Při MS a Superfinále je 

například expert ve studiu, při obou typech přenosů se používá elektronická tužka. V běžném 

ligovém kole je ale florbal mnohem méně náročný na zpracování. Každopádně mají 

florbalové i hokejové přenosy svůj jasný rukopis. 

V čem konkrétně? 

 

Díky dramaturgii Roberta Záruby a Ondřeje Zamazala, kteří plní roli dramaturgů. Oba dělali 

florbal i hokej. Každý se o svůj sport stará a snaží se vytvořit šablonu, která by byla 

rozpoznatelná pro diváka. Tak aby věděl, co od florbalového a hokejového přenosu přesně 

očekávat. Přenosy proto mají jednotný, ustálený ráz. 

 

Jak vidíte jazyk komentátora při florbalovém přenosu? 

Samozřejmě díky tomu, že florbal je komornější a na přátelské bázi fungující prostředí, a lidé 

se důvěrněji znají, tak jsou dostupné i informace osobnějšího rázu. V hokeji to v takovém 

objemu a na většinou striktně profesionální bázi už není možné informačně podchytit. Drbů 

ze zákulisí se ven tolik nedostane, ale i tady je samozřejmě snaha pátrat po zajímavostech a 

osobnějších informacích. 

Co vaše reportérská práce při hokeji a při florbale. Vidíte nějaké odlišnosti? 

Obsahově i jazykově je práce totožná. Liší se spíše forma. Ve florbalu mi přijdou hráči 

uvolněnější a ochotnější přiznat třeba chybu, neodmítají rozhovor. Ale spousta z nich je 

mnohem nervóznější z vystupování před kamerou. 

Jak vidíte budoucnost florbalu na obrazovkách ČT? 

Oproti jiným menším sportům je opravdu florbalu v televizi poměrně hodně. Vzhledem ke 

sledovanosti, která není nijak závratná, je to trochu nepoměr. Ale je to dynamický sport a pro 

televizi je atraktivní. 

 


