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Anotace 

 

V této práci zkoumám mluvený projev jednoho z předních komentátorů přímých 

přenosů fotbalových utkání v České televizi Jaromíra Bosáka. Časově je tato práce 

omezena na dva mezinárodní turnaje, a sice mistrovství světa ve Francii 1998 a 

mistrovství Evropy v Polsku a na Ukrajině 2012. V zápětí jsou obsahové a jazykové 

analýze podrobeny také knihy, které komentátor během těchto šampionátů sepsal 

v deníkové formě, tedy Francouzský deník Jaromíra Bosáka a Fotbalový deník 

Jaromíra Bosáka z Polska a Ukrajiny. Dále tato práce hledá souvztažnosti mezi těmito 

texty a na základě lingvistických definic pátrá po odlišnostech mluveného projevu. 

Tímto postupem vznikají premisy a v dalších kapitolách, především té závěrečné 

komparativní, zjišťuji, nakolik jsou tyto apriorní předpoklady obecně aplikovatelně 

právě na Bosákův mluvený a psaný projev. 

Ve druhém plánu podrobuji zkoumání vývoj Bosákova televizního vystupování 

během čtrnácti let a stejný postup je uplatněn i na jeho fotbalově-deníkové publikace. 

Pro uchopení všech souvislostí obsahuje práce životopis Jaromíra Bosáka, 

konkrétní definované body, ve kterých se podle lingvistů psaná a mluvená komunikace 

rozcházejí a stručné líčení teorie televizního a sportovního komentáře. 

 

Abstract 

 

In this thesis I examine verbal expression of Jaromír Bosák, one of the most 

recognized commentators of live football matches employed in Czech television. I focus 

on two international tournaments – FIFA World Cup France 1998 and European 



   

championship UEFA Euro 2012 Poland–Ukraine. Afterwards I analyze Bosák’s football 

diaries, which he creates during such tournaments and they are named Jaromír Bosák‘s 

French diary and Jaromír Bosák’s football diary from Poland and Ukraine. Based on 

linguistic definition of distinction between verbal and written expression I get some of 

the primary premises. They are examined and compared with real situation in Bosák’s 

books and commentary. As a result we may consider how much are said linguistic 

definitions applicable on whichever expression. 

After that I take a swift look on Bosák’s television commentary in a different way 

and try to determine the main elements, which he had evolved during the fourteen 

examined years. 

In purpose of understanding all coherency in this subject this thesis contains a 

profile of Jaromír Bosák, list of basic differences between the language of spoken and 

written text as well as theoretical description of sport commentary as a genre. 
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Úvod 

 

Mluvený a psaný jazyk jsou dva odlišné světy. Ačkoliv v nich najdeme mnoho 

podobností, v celé řadě prvků se tyto dva komunikační kanály od sebe oddělují. Cílem této 

práce není prozkoumat vztah mezi mluveným a psaným projevem, to už bylo dříve 

zpracováno. Primární přínos mé práce je v detailním zkoumání individuálního projevu jedné 

významné osobnosti české sportovní žurnalistiky a jeho podrobný rozbor. Pro tento účel 

nejprve připomenu a vymezím pojem komentáře sportovního přímého přenosu s akcentem 

na jeho teoretickou část. Úkolem práce také není na základě analyzovaných televizních 

komentářů hodnotit jejich profesní úroveň, ačkoliv i s tímto termínem se v textu práce občas 

setkáme. Srovnání podrobím také zkoumané knihy – Francouzský deník Jaromíra Bosáka 

(Duel, 1998) a Fotbalový deník Jaromíra Bosáka z Polska a Ukrajiny (Unimex, 2012) – 

vůči sobě a stejně tak televizní projev Jaromíra Bosáka. Mezi oběma turnaji je rozdíl čtrnácti 

let a tak se zaměřím na jeho spisovatelský, resp. komentátorský vývoj. 

V teoretických pasážích cituji z odborných publikací na daná témata, stejně tak ale ve 

větší míře přímo z knih Jaromíra Bosáka. Na tom chci demonstrovat názor komentátora 

České televize na celou problematiku a zároveň mu dát prostor, aby odůvodnil svůj styl 

komentování, který je předmětem zkoumání této práce. 

Základem rozhlasového přenosu je slovo, toho televizního obraz. Slovní projev 

komentátora jej pouze doplňuje. Z toho důvodu může být práce pouze s televizním 

komentářem nepřesná a zavádějící, jak uvádí Robert Záruba: „Ve sportovních přímých 

přenosech platí: komentátor musí ctít obraz. Hodnotit mluvené slovo po jeho převodu do 

písemné formy je asi stejně chytré jako chytat na udici kapry z vypuštěného rybníka.“
1
 Proto 

je třeba v nutných případech přepis doplnit o komentář vysvětlující souvislost s obrazem. 

Během přepisu komentáře sportovních utkání jsem postupoval podle pravidel transkripce, 

která jsou popsána ve sborníku
2
 Jazykovědného sdružení České republiky pod Ústavem pro 

jazyk český AV ČR a jejichž shrnutí je v práci pro přehlednost uvedeno. 

                                                 
1
 ZÁRUBA, Robert. Sportovní komentáře a "zmackaná" kritika. IDNES.cz [online]. 8. 7. 2002 [cit. 2014-05-1]. 

Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/sportovni-komentare-a-zmackana-kritika-fc0-
/fot_reprez.aspx?c=A020708_123259_ms2002_min 
2
 KADERKA, Petr a Zdeňka SVOBODOVÁ. Jak přepisovat audiovizuální záznam rozhovoru?: Manuál pro 

přepisovatele televizních diskusních pořadů. In: KOŘENSKÝ, Jan. Jazykovědné aktuality: Informativní zpravodaj 
českých jazykovědců. Jazykové sdružení České republiky, 2006. roč. XLIII. č. 3 a 4. s. 20-49. 
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Není-li uvedeno jinak, komentářem se v potřebách této práce rozumí televizní komentář 

přímého sportovního přenosu. Je totiž nutné rozlišovat např. mezi komentářem televizním a 

rozhlasovým, nehledě na další významy, jichž tento termín nabývá. 

Stěžejní metodou při sestavování bakalářské práce bude komparativní analýza, postupně 

aplikovaná na více témat (živý komentář a psané deníky, komentáře z daného roku 

navzájem, vývoj komentování a literární posun v průběhu let). Komparace (srovnávání, 

přirovnávání) je porovnání objektů za účelem stanovení jejich shodných nebo rozdílných 

znaků. Komparace je nejdůležitějším předpokladem zobecnění a hraje významnou úlohu v 

úsudcích podle analogie. Vedle komparace bude využito i kvalitativní, narativní a 

lingvistické analýzy jak psaného, tak audiovizuálního materiálu. Zde se zaměřím na 

speciální znaky Bosákova komentáře a jeho bohatou slovní zásobu. 

Při sběru sportovního komentáře bude akcentován důraz na stěžejní okamžiky 

vybraných utkání (gólové příležitosti, branky, hodnocení týmu před a po zápase, případně i 

mezi poločasy). Tento materiál získávám z archivu České televize. Z důvodu úspory ale 

tento archiv schraňuje pouze zkrácené záznamy utkání, jejich stopáž se v průměru pohybuje 

okolo pětadvaceti minut. Je třeba mít na zřeteli, že tento fakt může ovlivnit podobu 

zkoumaného komentáře a tím i tuto práci. 

Oproti původnímu plánu stanoveným v tezi se po konzultaci s vedoucím práce 

nezabývám čtyřmi fotbalovými turnaji (MS Francie 1998, ME Portugalsko 2004, MS 

Německo 2006 a ME Polsko–Ukrajina 2012), ale pouze prvním a posledním z nich. Důvodů 

je hned několik. V případě zkoumání všech čtyř mistrovství a s nimi spojených Bosákových 

deníků by docházelo k stálému opakování již řečeného, navíc by bylo zbytečné zkoumat 

vývoj mezi jednotlivými turnaji. Proto jsem přistoupil k využití jen první a zatím poslední 

Bosákovy knihy, kde spisovatelskou evoluci spatřujeme nejvýrazněji a tím byly vytyčeny i 

zkoumané šampionáty. Dalším výrazným argumentem byla šíře záběru práce, která by 

v případě dodržení původního plánu byla nesnesitelně rozsáhlá. Celkový počet 

analyzovaných utkání by se blížil k číslu padesát a při takovém počtu by docházelo 

k nevyhnutelné generalizaci a zjednodušení výsledků. 

Mnoho lidí mě od této práce odrazovalo s tvrzením, že není možné porovnávat od 

prvního pohledu tak vzdálené texty, jako je komentář fotbalu a deníkové zápisky. Jsem 

ovšem přesvědčen, že závěr práce tuto myšlenku vyvrací. 
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1. Mgr. Jaromír Bosák 

 

„Sledování sportu kromě vlastního sportování pro mě od začátku byla naprostá 

priorita. Věděl jsem, že chci jednou být komentátorem, protože sport mě baví jako diváka – 

a že by mě asi bavil i jako člověka, který přenosy spoluvytváří.“
3
 

- Jaromír Bosák 

 

Jaromír Bosák je český televizní komentátor fotbalových (vedle toho také golfových) 

přímých přenosů, který je profesně spjat především s Českou televizí, kde ve 

sportovní redakci působí už dvacátým druhým rokem. Za tu dobu se zúčastnil pěti 

fotbalových mistrovství světa (MS) a čtyř evropských šampionátů. Je proslulý především 

osobitým stylem komentování. Okrajově se věnuje také moderování, například 

olympijského studia. 

 

 

1.1 Životopis 

 

Jaromír Bosák se narodil 13. května 1965 v chebské porodnici. Jeho otec byl 

vystudovaný chirurg, ale kvůli aktivitám ve skautské organizaci byl v 50. letech odsouzen 

prokurátorkou Ludmilou Brožovou-Polednovou ke dvouletému odnětí svobody v plzeňské 

věznici Bory.
4
 Následně byl umístěn do Františkových Lázní v západních Čechách, kde 

působil jako rentgenolog.
5
 Ve Františkových lázních žil Jaromír Bosák do roku 1983, tam 

také navštěvoval základní školu, do níž ovšem docházel jen sedm let. Na přání svého otce 

totiž po dokončení první třídy prošel skrze postupové zkoušky rovnou do ročníku třetího ke 

své o deset a půl měsíce starší sestře Yvonne. Po dokončení ZŠ nastoupil na Gymnázium 

Cheb. V letech 1983–1986 studoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor 

čeština-němčina, studium ale nedokončil. Za to byl svým otcem vyděděn, a tak se 

jednadvacetiletý Jaromír ocitl na několik měsíců „na ulici“. „Když jsem skončil na fildě, 

                                                 
3
 BOSÁK, Jaromír. Životní mač. Praha: Knižní klub, 2013. s. 94. 

4
 BOSÁK, Jaromír. Životní mač. Praha: Knižní klub, 2013. s. 130. 

5
 Z textů Jaromíra Bosáka je často patrný silný odpor ke komunistickému režimu v ČSSR, jehož původ můžeme 

spatřovat právě v rodinné situaci Bosákových. Přeneseně se pak jeho averze projevuje i ve vztahu k 
současnému Rusku a jeho občanům (viz kapitola 5.2.3 Analýza textu (2012) - deník). 
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bydleli všichni kamarádi u rodičů, takže nebylo ke komu jít. Domů, do Františkových Lázní, 

bych býval mohl, ovšem to bych nesměl být otcem za zběhnutí ze školy vyděděn – a nesměl 

bych být hrdý. A tak jsem se stal pražským bezdomovcem. […] Sprchovat jsem se jezdil 

každý den do kabin Unionu Žižkov,
6
 takže jsem byl čistý a občas i voňavý.“

7
 Tou dobou si 

přivydělával například mytím oken, výkopovými pracemi nebo jako pomocný dělník v 

tiskárně. Následně působil krátce jako referent v zahraniční redakci ČTK, na což roku 1988 

navázal studiem na Fakultě žurnalistiky UK (dnes Fakulta sociálních věd UK), kterou 

zakončil dizertační prací Televizní kanál Eurosport a jeho místo ve spektru evropského 

satelitního vysílání.
8
 Už během studia žurnalistiky, konkrétně v roce 1990, pracoval pro 

německou veřejnoprávní rozhlasovou a televizní organizaci ARD,
9
 o rok později pak pro 

Rádio Bonton. V létě 1992 byl přijat do sportovní redakce České televize.  

„Ke komentování já jsem se dostával celkem jednoduše, i když v trošku pozdějším věku 

než možná kolegové dneska. Vlastně si mě vytáhla tehdejší redakce sportu Československé 

televize v roce dvaadevadesát z rádia, kde jsem fungoval tehdy, protože bylo třeba obměnit 

kádr komentátorů a redaktorů v redakci, protože někteří z nich museli odejít, protože se 

v letech osmdesátých či sedmdesátých spustili s organizacemi, se kterými se spouštět 

neměli, ať to byli komunisti nebo „estébáci“, tak museli pryč a tím pádem bylo potřeba 

doplnit kádr a já jsem měl kliku, že jsem se tehdy potkal s tehdejším šéfredaktorem (Jiří 

Baumruk,
10

 pozn. autora), právě protože jsem si ho pozval do rádia na nějaký rozhovor a 

pak si mě prostě vytáhl. Ale já jsem nebyl překvapený, já jsem věděl od malička, že tuhle 

práci budu dělat.“
11 

První fotbalový zápas komentoval v roce 1993 a hned na podzim povýšil ke 

komentování Ligy mistrů. V následujícím roce už byl vyslán na své první fotbalové MS do 

Spojených států. Ačkoliv ho Jiří Baumruk do redakce v roce 1992 přijal, po třech letech jím 

byl Bosák „zapuzen směrem k externí spolupráci.“
12

 Následně se uplatnil jako sportovní 

komentátor (například přenosů NHL, tenisu či boxu) pro švédskou televizní stanici 

                                                 
6
 AFK Union Žižkov je pražský fotbalový klub, kde Jaromír Bosák působil v letech 1985–1998.  

7
 BOSÁK, Jaromír. Životní mač. Praha: Knižní klub, 2013. s. 149. 

8
 BOSÁK, Jaromír. Televizní kanál Eurosport a jeho místo ve spektru evropského satelitního vysílání. Praha, 

1994. 69 s. Diplomová práce. Fakulta žurnalistiky UK. 
9
 Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland 

(Konsorcium veřejných zemských vysílatelů Spolkové republiky Německo). 
10

 PaedDr. Jiří Baumruk (* 27. listopadu 1955) byl v letech 1992–2000 šéfredaktorem Redakce sportu ČT, tedy 
i v roce 1998. V roce 2005 zvolen na 6 let do Rady České televize a třikrát byl zvolen jejím předsedou. 
11

 YouTube: FIFA 12 - Bosák a Svěcený o dabingu a komentování. YouTube [online]. 2011-09-29 [cit. 2014-05-
1]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=EMaklTzIafc 
12

 BOSÁK, Jaromír. Jaromír Bosák: O Mírovi. Jaromír Bosák [online]. 2010 [cit. 2014-05-1]. Dostupné z: 
http://www.bosakjaromir.cz/cz/page/24/O-mirovi.html 
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FilmNet.
13

 V únoru 2000 se do redakce sportu vrátil jako její plnohodnotný člen a rovnou 

jako šéfredaktor. V této pozici působil následující tři roky, pak (kvůli neshodám s tehdejším 

ředitelem ČT Jiřím Balvínem
14

) se opět stal čistě redaktorem-komentátorem. V roce 2007 

začal pro ČT spolu s Čeňkem Lorencem
15

 komentovat i golf, jehož přenosy z amerického 

turnaje Masters do vysílání sám prosadil. Vedle toho se divákům ČT představil i jako 

moderátor, a to nejen ve sportovních pořadech. Uváděl Branky, body, vteřiny, Studio 6, 

Dobré ráno, Největšího Čecha (s Markem Ebenem), Výzvu (s Mahulenou Bočanovou), 

Autoškolu národa (s Lucií Výbornou) a pro ČT24 také Hydepark. S Robertem Zárubou 

střídavě moderoval také diskusní pořad Kamelot. 

Vedle televizní kariéry se věnuje i psané žurnalistice. Už přes deset let přispívá do 

Sportovních novin ČTK. V roce 2009 začal vydávat dva golfové magazíny: GolfPunk a Golf 

Vacations
16

. Prvně jmenovaný časopis po dvou letech zanikl, čtvrtletník Golf Vacations 

vydává spolu s komentátorským kolegou Lorencem dodnes. 

Tento životopis byl sepsán za pomoci samotného Jaromíra Bosáka s využitím jeho 

oficiálního webu www.bosakjaromir.cz a knihy Životní mač (viz níže). Webové stránky 

České televize
17

 přitom uvádějí podstatně jiná fakta o jeho televizní kariéře. Podle tamních 

nepřesných informací např. začínal Bosák ve zpravodajské redakci ČT a šéfredaktorem 

redakce sportu byl hned třikrát (viz tabulka). 

 

 

                                                 
13

 FilmNet byla filmová kabelová televize, která vznikla v roce 1985 ve Švédsku. Spoluprací se společnostmi 
Paramount Pictures nebo Universal Pictures rozšířila vysílání do Evropy i USA. Po prodeji satelitů francouzské 
stanici Canal+ televize jako subjekt zaniká. Výjimkou bylo Řecko, kde FilmNet vysílá až do roku 2008. 
14

 Mgr. Jiří Balvín (*14. srpna 1953) působil nejprve prozatímně, poté od 9. února 2001 do 27. listopadu 2002 
řádně ve funkci generálního ředitele ČT. Pak řídil hudební stanici TV Óčko. Byl ministrem kultury ve vládě 
Jiřího Rusnoka, kdy proslul sporem s ředitelem Národního divadla Janem Burianem. 
15

 Čeněk Lorenc je český odborník na golf a šéfredaktor měsíčníku Golf Digest. Kuriózní je, že 8. ledna 2010 byl 
hostem Hydeparku na ČT24, který moderoval právě Jaromír Bosák. 
16

 Golf Vacations [online]. 2010 [cit. 2014-05-1]. Dostupné z: http://www.golfvacations.cz/ 
17

 Lidé ČT: Jaromír Bosák. Česká televize [online]. 1996-2014 [cit. 2014-05-1]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/lide/jaromir-bosak/ 

V Redakci sportu ČT 

1. 5. 1995 - 15. 2. 2000 – externím členem Redakce sportu ČT 

od 1. 7. 1992 - 1. 5. 1995, od 15. 2. 2000 – zaměstnán v Redakci zpravodajství ČT 

 

Televizní kariéra 

od srpna 2002 – redaktor-komentátor 

1992 - 2000 – redaktor-komentátor RS ČT; moderátor ranního vysílání, Studia 6, Dobrého 

rána; moderátor OH studia  

1994, 1996, 2000 – šéfredaktor RS ČT 
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Pro Jaromíra Bosáka není sport jen pracovní náplní. Fotbalu se aktivně věnoval už 

během dospívání ve Františkových Lázních (do patnácti let i na pozici gólmana) a dojížděl 

na basketbalové tréninky Lokomotivy Cheb. V době studia Filosofické fakulty UK 

pokračoval s fotbalem ve vysokoškolském týmu TJ Humanita. Po dvou letech se stal hráčem 

fotbalového klubu AFK Union Žižkov, kde působil třináct let. Následovala pětiletá kariéra 

v FK Slavoj Vyšehrad, po které oblékl dres Unionu Strašnice (dnes PSK Union Praha), kde 

hraje dodnes. Zahrál si také pražskou „Hanspaulku“ za tým CF Damned, se kterým se v jarní 

sezoně 1993 radoval z titulu mistra první Hanspaulské ligy. Od roku 1997 hraje golf, tomu 

věnuje čas i dnes. Fotbal hraje za už zmiňovaný PSK Union Praha a také za exhibiční 

mužstvo Real Top Praha.
18

 Jde o tým složený z devadesáti šesti osobností kulturního a 

sportovního života. Vznikl v roce 2000 a Bosákovými spoluhráči jsou např. fotbalisté 

Vladimír Šmicer, Karel Poborský, hokejisté Tomáš Plekanec a Petr Bříza, herci Vojtěch 

Dyk, Jiří Mádl nebo Martin Dejdar a televizní kolegové David Kozohorský, Pavel Zuna či 

Robert Záruba. 

V současné době se Jaromír Bosák nadále věnuje komentování fotbalových a golfových 

utkání v České televizi, funkci šéfredaktora časopisu Golf Vacation, přispívá do sportovního 

serveru ČTK Sportovní noviny
19

 a píše sloupky pro sobotní vydání deníku Sport. 

S manželkou Alenou žije v Šestajovicích v okrese Praha-Východ. 

 

 

1.2 „Hlášky Jaromíra Bosáka“ 

 

Během své kariéry si Jaromír Bosák vypracoval vlastní svébytný styl komentování 

(ukázka komentáře v kapitolách 3.3.1 Korea–Mexiko, 13. června 1998 a 4.3.1 Francie–

Anglie, 11. června 2012), který je založen na hodnocení, názoru a především glosách. Jde o 

signifikantní a charakteristickou složku jeho projevu. Těmito prvky, pro jejichž označení se 

vžil lidový název „hlášky“, obohacuje televizní fotbalový komentář, především pokud jde o 

fotbal. Sám uvádí, že golfu takový komentátorský přístup nevyhovuje.
20

 A ani při 

fotbalových přenosech není možné polevit v koncentraci na zápas tím, že se začne soustředit 

                                                 
18

 Real Top Praha [online]. 2010 [cit. 2014-05-1]. Dostupné z: http://www.realtoppraha.cz/uvod 
19

 Sportovní noviny [online]. 2014 [cit. 2014-05-1]. Dostupné z: http://www.sportovninoviny.cz/ 
20

 Rozhovor s Jaromírem Bosákem, archiv autora. 
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na proložení komentáře humorem. Všechny glosy tedy musí být autentické bez předchozí 

přípravy. 

Popularitu „hlášek“ dokládá fakt, že na sociální síti Facebook existuje od 15. února 

2010 stránka Hlášky JAROMÍRA BOSÁKA
21

. Zde fanoušci tohoto sportovního komentátora 

zveřejňují jeho glosy pronesené během přímého přenosu. Tato stránka dosáhla celkem 

179 453
22

 odběratelů. Přitom oficiální Bosákovy stránky
23

 mají na témže webu „pouhých“ 

6 632
22

 příznivců. Existuje také ještě stránka Oficiální hlášky Jaromíra Bosáka
24

 s počtem 

4 440
22

 fanoušků, které (stejně jako zmiňovanou oficiální stránku) spravuje sám Jaromír 

Bosák. Pro srovnání můžeme ještě uvést například stránku dalšího sportovního komentátora 

Hlášky ROBERTA ZÁRUBY
25

 (23 740
22

 fanoušků) a stránku populárního kuchaře a 

moderátora Zdeňka Pohlreicha (Hlášky Zdeňka Pohlreicha
26

 se 157 971
22

 fanoušky), která 

jako jediná ze zmiňovaných dosahuje počtu příznivců fanouškovské stránky výroků 

Jaromíra Bosáka. 

Téma Bosákových glos se dostalo do mnoha časopisů
27

, ale především fanouškovských 

fotbalových stránek a blogů. V roce 2005 (24. června) byl Jaromír Bosák hostem v pořadu 

Uvolněte se, prosím…, kde se jeho „hlášky“ staly hlavním předmětem rozhovoru.
28

  

 

 

1.3 Knižní publikace Jaromíra Bosáka 

 

Jaromír Bosák je autorem dvanácti knih, především se sportovní tématikou. Ve většině 

z nich mapuje konkrétní události u příležitosti velkých sportovních svátků, jakými jsou 

fotbalová mistrovství světa a Evropy, jakož i letní i zimní olympijské hry: 

                                                 
21

 Hlášky JAROMÍRA BOSÁKA. Facebook [online]. 2010 [cit. 2014-05-1]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/pages/Hlášky-JAROMÍRA-BOSÁKA/305852701858 
22

 Všechna uvedená data o počtu fanoušků byla platná ke dni 15. dubna 2014. 
23

 Jaromír Bosák. Facebook [online]. 2012 [cit. 2014-05-1]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/BosakJaromir 
24

 Oficiální hlášky Jaromíra Bosáka. Facebook [online]. 2011 [cit. 2014-05-1]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/pages/Oficiální-hlášky-Jaromíra-Bosáka/286073838098810 
25

 Hlášky ROBERTA ZÁRUBY. Facebook [online]. 2011 [cit. 2014-05-1]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/pages/Hlášky-ROBERTA-ZÁRUBY/164265333632915 
26

 Hlášky Zdeňka Pohlreicha. Facebook [online]. 2010 [cit. 2014-05-1]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/pages/Hlášky-Zdeňka-Pohlreicha/359801829422 
27

 Například v čísle časopisu MAXIM z 13. března 2009: JAROMÍR (BOSÁK) JAZYKOVÝ KAMIKADZE. Bosák se 
objevil i v komiksu časopisu Reflex Zelený Raoul (viz Příloha č. 2: Zelený Raoul, komiks časopisu Reflex. díl 30.). 
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Francouzský fotbalový deník Jaromíra Bosáka (Duel, 1998) – MS ve Francii 

Bruselský deník Jaromíra Bosáka a fejetony Jana Šmída (Ottovo nakladatelství, 2000) – 

mistrovství Evropy v Belgii a Nizozemsku 

Jak jsem poznal šampiony; Asijský deník (Eminent, 2002) – MS v Japonsku a Koreji 

Finále na dosah; Portugalský deník (Eminent, 2004) – ME v Portugalsku 

Sny, střepy a štěstí (2006) – zimní olympijské hry v Turíně 

Zlaté nebe nad Berlínem; Německý deník (Eminent, 2006) – MS v Německu 

Odsouzenci pro slávu (2006) – obrazová kronika z MS 2006 

Fotbalový deník Jaromíra Bosáka 2008; Nejen o mistrovství Evropy (Eminent, 2008) – 

ME v Rakousku a Švýcarsku 

Čína – zpráva o zrodu velmoci (2008) – nejen o olympijských hrách v Pekingu 

Africký deník Jaromíra Bosáka (Eminent, 2010) – MS v Jihoafrické republice 

Fotbalový deník Jaromíra Bosáka z Polska a Ukrajiny (Unimex, 2012) – ME v Polsku a 

na Ukrajině 

Životní mač (Knižní klub, 2013) – spolu s Ondřejem Horákem; biografické komentáře 

 

Od 13. června do 13. července 2014 proběhne fotbalové dvacáté mistrovství světa, 

tentokrát v Brazílii. Jaromír Bosák se ho opět zúčastní jako komentátor ČT a plánuje i 

z tohoto šampionátu napsat knihu v deníkové podobě.  

 

 

1.3.1 Jaromír Bosák: Životní mač 

 

Turnajové deníky jsou si ve velké míře podobné jak tématem, tak formou, jakou autor 

líčí své vlastní působení v roli komentátora, či redaktora České televize. Z řady vystupuje 

zatím poslední jeho kniha Životní mač
29

. Zde je ale nutné poznamenat, že Jaromír Bosák 

není autorem knihy v běžném smyslu slova. Spis vyšel jako ucelená forma rozhovorů, které 

                                                                                                                                                      
28

 Uvolněte se, prosím...: Klára Slámová a Jaromír Bosák. Česká televize [online]. 2005 [cit. 2014-05-1]. 
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1176221164-uvolnete-se-
prosim/205562222000025/?vso=video&rok=2005#dil 
29

 BOSÁK, Jaromír. Životní mač. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2013. 200 s. ISBN 978-80-242-3952-1. 
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zaznamenal Ondřej Horák
30

. Jeho jméno je ale uvedeno až na straně s bibliografickými údaji 

ve funkci „textové spolupráce“. 

Kniha je signifikantně rozdělena na první a druhý poločas, které ještě v závěru doplňuje 

stať Nastavení. Celý tento „autobiografický zápas“ je ohraničen třemi, opět úsměvnými 

fiktivními rozhovory, respektive ukázkami toho, jak by sportovní rozhovor neměl vypadat. 

Tyto vsuvky jsou ale prací pouze Ondřeje Horáka. V myšlenkově nijak pevně uspořádaném 

textu se zde Bosák konverzačním stylem věnuje důležitým otázkám fotbalového světa 

(vývoji fotbalu, hráčů a technologií, dále ofsajdu, rozhodčím, přestupům, divákům a 

komentování), vzpomíná na fotbalová mistrovství světa a Evropy a dále se snaží narušit 

negativní pohled na golf a jeho hráče, který v české společnosti podle jeho názoru dodnes 

převládá. Druhá půle pojednává o komentování jako takovém a jeho předpokladech, o 

originalitě i komentátorských omylech. Vznáší otázky k objektivitě a vyváženosti i 

vzhledem k národním týmům a vztahu redaktor (komentátor) – fotbalisté a funkcionáři. 

Vedle toho věnuje část knihy i tzv. „krizi v ČT“ z přelomu 2000–2001, Lukáši Přibylovi a 

vlastní profesní budoucnosti. Nalezneme zde také mnoho pasáží, ve kterých se Bosák věnuje 

tématům už popsaným v jeho denících. Podobně chaoticky, jako výstavba předchozích 

kapitol v knize Životní mač, vyznívá i stať O Životě, ve které autor svou kariéru popisuje 

nikoliv chronologicky, ale tematicky, kdy se jednotlivé etapy jeho života často překrývají a 

čtenář se v kontinuitě a návaznostech událostí ztrácí. Nicméně kniha není toliko 

životopisem, jako spíše osobním svědectvím a výpovědí člověka, kterého fotbal živí, nejen 

profesně a finančně, ale především osobně a emocionálně. 

 

 

1.4 Společensko-mediální obraz Jaromíra Bosáka 

 

 Jaromír Bosák je často uváděn jako nejpopulárnější fotbalový komentátor v České 

republice. Díky svému specifickému stylu komentování sportovních přímých přenosů si 

získal širokou základnu fanoušků. Sám ale přiznává, že nelze vyhovět požadavkům a 

představám všech: „Já vím, že lidi polarizuji. Někdo mě má hodně rád a někdo mě má zase 

hodně nerad, protože mu prostě nevyhovuje můj styl komentování. Ale co se mi vytýká? 

                                                 
30

 Ondřej Horák (*1976) je bývalý redaktor Lidových a Hospodářských novin a šéfredaktor literárního časopisu 
Tvar. Je autorem románu Dvořiště. Kromě Jaromíra Bosáka spolupracoval také na biografiích Jakuba Vágnera 
(Můj život s rybami. Universum, 2012) nebo Zdeňka Pohlreicha (Prostřeno bez servítků. Ikar, 2010). 
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Zábavné je, že absolutně nejvíc výtek se týká toho, že fandím, a tudíž nadržuji jinému klubu, 

než pisatel. […] Takových kritik je tak devadesát procent. A pak jsou výtky, kde se to hemží 

vulgarismy a verbálními útoky na moje komentování, které ale postrádají jakoukoliv 

faktickou věcnou připomínku nebo argument, vždy jde o autorův dojem a pocit.“
31

 

O oblíbenosti Jaromíra Bosáka svědčí i výsledky
32

 divácké ankety TýTý z let 1991–

2004 a 2011–2013.
33

 V kategorii Sportovní moderátor (komentátor) této soutěže popularity 

se od počátku svého televizního působení v roce 1992 pravidelně umisťuje na předních 

příčkách. Nejlepších výsledků dosáhl v letech 1993, 1994, 2011 a 2013, kdy byl oceněn 

třetím místem. Tato kategorie zná přitom zatím jen čtyři vítěze – hokejového komentátora a 

moderátora a Petra Vichnara (5x v letech 1991–1995
34

), moderátora mj. sportovních zpráv 

na televizi Nova Pavla Poulíčka, který je v této kategorii šampionem (7x, 1996–2002), 

hokejového komentátora a moderátora Roberta Zárubu (2x, 2003 a 2004) a zatím posledním 

držitelem ocenění je sportovní moderátor a redaktor Vojtěch Bernatský (3x, 2011–2013). 

 

 

1.4.1 Bosákova kritika Slavie, kterou neměl nikdo slyšet 

 

Velkou pozornost vzbudil nechtěně uveřejněný soukromý rozhovor komentátorů 

Jaromíra Bosáka a Vladimíra Táborského
35

 z poločasové přestávky v zápase Mladá 

Boleslav–Slavia 20. listopadu 2010. Komentátoři, aniž by si byli vědomi toho, že jejich 

debata není privátní, ale v přímém přenosu ji mohou sledovat diváci na serveru 

www.tipovani.cz, otevřeně mluví o chování a herním výkonu hráčů SK Slavie Praha.
36

 

                                                 
31

 Rozhovor s Jaromírem Bosákem, archiv autora. 
32

 Televize: TýTý [online]. 2010 [cit. 2014-05-1]. Dostupné z: http://www.televize.cz/tyty 
33

 V letech 2005 až 2010 se tzv. zlaté zrcátko výtvarníka Kurta Gebauera za výkony sportovních moderátorů a 
komentátorů neudělovalo. 
34

 Už v roce 1990 zvítězil Petr Vichnar v anketě Mám rád, která byla předchůdcem soutěže TýTý. 
35

 Vladimír Táborský (*28. dubna 1944) je bývalý profesionální fotbalista, dvojnásobný mistr Československa 
(v sezónách 1964/1965 se Spartou Praha a o rok později s Duklou Praha) a trenér (např. AC Sparta Praha, FK 
Viktoria Žižkov). V současné době se věnuje scoutingu hráčů a příležitostně také spolukomentování 
fotbalových zápasů pro Českou televizi, často právě s Jaromírem Bosákem (například ME 2004 v Portugalsku). 
36

 Kurzívou je uveden text oficiálního vysílaného komentáře. Stojatým písmem pak rozhovor mezi 
komentátory. 
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Detailně se Jaromír Bosák k celé události, na které veřejnost silně zaujalo časté užití 

výrazu „vole“, vyjádřil ve své autobiografické knize Životní mač
37

 a v rozhovorech: 

„Nechápu, že se taková soukromá konverzace může dostat ven. Lidi se teď baví na náš úkor, 

naštěstí jen fotbalem. Ale nedovedu si představit, kdybychom bývali řešili nějaké soukromé 

rodinné problémy. […] Problém je v tom, že zaměstnanec veřejnoprávní televize musí 

dodržovat nějaké formy projevu a musí pracovat s ověřenými informacemi.“
38

 

                                                 
37

 BOSÁK, Jaromír. Životní mač. Praha : Knižní klub, 2013. s. 34-36. 
38

 Bosákův poločasový rozhovor unikl. Lidé se baví, jemu do smíchu není. iDNES.cz [online]. 2010-11-24 [cit. 
2014-05-1]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/bosakuv-polocasovy-rozhovor-unikl-lide-se-bavi-jemu-do-
smichu-neni-1dv-/fotbal.aspx?c=A101124_112248_fotbal_mn 

PŘEPIS ČÁSTÍ ROZHOVORU MEZI J. BOSÁKEM A V. TÁBORSKÝM 

 

JB: „Jestli se změní něco do druhého poločasu, to uvidíme za maličkou chvilku. Teď posíláme 

slovo na Kavčí hory. – Voni by to tam chtěli dovézt na saních, ty vole? To mi řekni, trénujou voni 

vůbec střelbu, ty vole? Třeba jí maj zakázanou od doktora, nebo já nevim, ty vole.“ 

[…] 

VT: „Teďka jsem se koukal, jak šli ze hřiště. Ten se směje, ten malej Černý (tehdejší záložník 

SK Slavie Praha – pozn. autora), jo. On jde s tim Bole… Já bych byl nasranej, rozumíš. A on s tim 

Boleslavákem jde a směje se.“ 

 […] 

JB: „Já už jsem chtěl říct, že jim chybí Řepka (tehdejší obránce AC Sparty Praha proslulý 

svými energickými výstupy – pozn. autora), ty vole. Aby někoho přejel, aby někoho seřval, voni si 

nic neřeknou. Po tom gólu přece Hubáček (tehdejší obránce SK Slavie Praha – pozn. autora) musí 

lézt po čtyrech a já ho musim zjebat jak malýho kluka, ty vole. Voni si nic neřeknou, vole. Všichni 

jsou hrozný kamarádi, vole, a nebudeme na sebe zlý, vole.“ 

 […] 

JB: No tak to je, vole... Ten Petrouš (tehdejší trenér SK Slavie Praha – pozn. autora) se 

zbláznil, vole. Když tam má toho Zákostelskýho, kterej už chvíli kopal, vole, tak proč ho 

nepostaví? Navíc von je vysokej, že jo, vole.“ 

 […] 

VT: „A voni prej budou platit ještě penále. Z těch, co nikomu nedaj, nic, tak Zlínu za toho 

Čelůstku (tehdejší obránce SK Slavie Praha – pozn. autora), co ještě nezaplatili, vole.“ 

JB: „Ještě jednou dnes vítejte na stadionu v Mladé Boleslavi…“ 
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1.4.2  Dabování zápasů pro herní řadu FIFA 

 

Spolu s Petrem Svěceným
39 

propůjčili své oblíbené hlasy pro dabing jedné 

z nejhranějších sportovních počítačových her – sérii FIFA. Od roku 2007 vychází 

každoročně nový díl této edice vždy s komentářem dvou českých komentátorů Bosáka a 

Svěceného. Ačkoliv z důvodu složitosti jazyka obsahuje český dabing řadu chyb (ve 

srovnání například s virtuálním komentářem anglickým), poptávka po komentátorských 

službách Jaromíra Bosáka je patrná i zde, navzdory technickým nedostatkům. Citace je 

uvedena z hráčského webu www.eurogamer.cz: 

„Míra Bosák je na fotbal nejlepší… 

Pár řádků ještě k české lokalizaci a komentáři […] Herní komentář za tím ‚skutečným a 

televizním‘ zkrátka v mnohém zaostává, ale na to už jsme za ta léta asi zvyklí. Oba pánové 

se tudíž i ve FIFA 13 velmi rychle začínají opakovat, tu a tam bývají znovu hodně mimo 

(když vyprávějí o něčem, co se na hřišti neodehrává) a přestože patrně proběhly nějaké 

dotáčky a snad i opravy, kvalit svých anglických virtuálních kolegů ani náhodou nedosahují. 

[…] A mohlo být i hůř, jen si představte u mikrofonu Pavla Čapka, nebo sporťáky z 

Novy.“
40

 

V květnu 2014 čeká Bosáka namlouvání nového dílu této série. 

                                                 
39

 Petr Svěcený (*14. června 1974), dřívější komentátor fotbalových přenosů a závodů v alpském lyžování, 
dnes už jen externí spolupracovník České televize. Uvádí pořady Olympijský magazín a Se čtyřkou na vrchol. 
Krátce působil také na ČMFS ve funkci ředitele PR a tiskového mluvčího. 
40

 Recenze online funkcí FIFA 13. Eurogamer.cz [online]. 2010-11-24 [cit. 2012-10-21]. Dostupné z: 
http://www.eurogamer.cz/articles/2012-10-21-fifa-13-online-funkce 
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2  Mluvený a psaný jazyk  

 

„Základní rys, shodný pro oba mody, zůstává stejný: sdělovat význam a informaci.“
41

 

- prof. PhDr. František Čermák, DrSc. 

 

Mluvený a psaný projev se ve většině srovnatelných otázek liší. Tento fakt vyplývá tak 

už ze základního faktoru jejich vzniku. Médium, které ono sdělení vytváří (mluvčí nebo 

pisatel) má v tomto případě hlavní vliv na výslednou podobu textu, resp. především jeho 

časové a situační možnosti do produkovaného díla zpětně (někdy i opakovaně) zasáhnout, 

redigovat ho, měnit jednotlivá slova, či dokonce jejich postavení v textu. Jde tedy o časový 

úsek, mezi vznikem přenášené informace a okamžikem, kdy dospěje k adresátu (posluchač, 

divák nebo čtenář). U mluveného projevu je tento čas minimální. Ačkoliv jde o podobné 

omezení jako v předchozím případě, další významnou podmínkou, která ovlivňuje podobu 

sdělení, je „čas na odpověď“. Tím chápeme dobu, během které autor na referovanou událost 

reaguje (od okamžiku, kdy se událost odehrála, po její zpracování). To jsou základní dvě 

příčiny, které jsou zodpovědné za většinu rozdílů mezi mluvenou a psanou komunikací. 

Ačkoliv se může zdát, že jde o aspekty totožné, každý má na proměnu textu jiný vliv. Také 

může někomu připadat, že je nemožné tyto dvě formy předávání informace mezi sebou 

porovnávat, jelikož najdeme nepřebernou řadu prvků, ve kterých se odlišují, a už svou 

podstatou jde o „porovnávání neporovnatelného“. Přesto, jak v úvodu této kapitoly 

předestřel Čermák, existují oblasti, ve kterých se mluvenost a psanost blíží, či přímo 

překrývají. V konečném přístupu k analytické činnosti pak musíme brát v potaz také 

autorský individuální vliv na podobu porovnávaných žánrů. 

V přiloženém rozhovoru se ke vztahu mluvenosti a psanosti vyjadřuje i Jaromír Bosák. 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: Přehled a slovníky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011. s. 41. 
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2.1  Vztah mezi mluveným a psaným projevem 

 

Rozdíl mezi obsahem a formou jazyka mluveného a jazyka psaného je v historii 

lingvistiky zkoumán už po desetiletí a v souvislosti s tím se také měnil pohled jazykovědců 

na celou problematiku. „Vztah „mluvenosti“ a „psanosti“ byl v dosavadním vývoji 

lingvistiky chápán různě – podle toho, nakolik byly zdůrazňovány momenty společné nebo 

rozdílné. Někdy se uvažuje dokonce o dvou různých jazycích, resp. existenčních formách 

jednoho jazyka (srov. podrobně v pracích J. Vachka, nejnověji 1989), jindy se naopak 

autonomie obou forem popírá.“
42

 

Jak uvádí Hoffmannová v publikaci Stylistika a…
43

, rozdíl mezi mluvenou a psanou 

formou projevu je dán celou řadou podmínek, za nichž se daná komunikace uskutečňuje. 

Hlavním faktorem ovlivňujícím podobu mluvené interakce je přímý, bezprostřední kontakt 

partnerů (dialog)
44

 a s tím spojené vzájemné vztahy a bezprostřední následnost (až 

simultálnost) produkce a recepce v čase a na situaci. Příjemci se tedy dostává okamžitého, 

neopakovatelného a autentického projevu, do něhož není možné zasahovat ho, upravovat 

ještě předtím, než je jeho obsah zveřejněn. V opačné situaci se ocitají účastníci komunikace 

psané. V tomto případě jsou produkce a recepce částečně na sobě nezávislé, jejich 

uspořádání je komplikované a často časově i místně vzdálené. Zpravidla se uvádí, že u psané 

interakce je výrazně omezen vztah zainteresovaných osob a limitována je i možnost zpětné 

vazby. Jak bude popsáno níže, forma komentáře živého televizního přenosu se v určitých 

aspektech liší i od charakteristiky mluvené komunikace a některými svými vlastnostmi se 

blíží psanému projevu. Čechová a kol.
45

 však upozorňují, že vztah mluvenost–psanost nelze 

definovat absolutně, neboť nejen některé hraničních žánrech pozorujeme tendenci 

postupného překračování, či umazávání definované hranice mezi projevem mluveným a 

psaným a jejich stále výraznější vzájemné přibližování. 

„Pokud jde o vlastní dichotomii řeč psaná – mluvená, ustupuje její význam ve vztahu 

k volbě jazykových prostředků v moderní době protikladu vyjadřování veřejné – důvěrné. 

Předpokládáme totiž, že člověk bude harmonizovat jazykové vyjádření pramenící 

                                                 
42

 HOFFMANNOVÁ, Jana. Stylistika a…. 1. vyd. Praha : Trizonia, 1997. s. 76. 
43

 ibid. 
44

 Ačkoliv během televizního komentáře nejde o klasický dialog, kde se do diskuze zapojují oba partneři (tedy 
komentátor a divák), z hlediska rétorických postupů i stylistického přístupu komentátora jde o jakýsi 
monologický dialog - dialog bez odpovědi (viz 2.2 Základní rozdíly, bod m.). Tuto tezi potvrzuje i Jaromír Bosák 
v přiloženém rozhovoru (viz Příloha č. 1: Rozhovor s Jaromírem Bosákem, archiv autora). 
45

 ČECHOVÁ, Marie a kol. Současná stylistika. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 381 s. ISBN 
978-80-7106-961-4. 
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v dorozumívání mluveném s vyjádřením ze zdroje psaného; především informační, 

publicistické působení na čtenáře, diváka, posluchače ovlivní jej intenzivně, bude formovat 

jeho jazykový projev ve smyslu projevení solidarity s celkovým vyjadřovacím modelem 

doby. Zato potřeba funkčního odlišení projevů důvěrných a veřejných se ještě prohloubí a 

vztah prostředků spisovných k nespisovným se funkčně vytříbí.“
46

 

Stejně tak Čermák
47

 uvádí, že při jakémkoliv pokusu o definici je třeba zjednodušit a 

nahlížet pouze na prototypické znaky jazyka mluveného a psaného. Takový přehled nám ale 

podle něj poskytne jen informace o hlavních a nejnápadnějších rysech psaně-mluvené 

korelace. Tuto souvztažnost dokládá na šesti kritériích (médium, čas a prostor, autor a 

adresát, struktura, funkce, výrazové prostředky a situace). 

 

 

2.2  Základní rozdíly 

 

Rozšířené objasnění této souvztažnosti nabízí vedle Čechové
48, 49

 nebo Čermáka
50

 také 

Černý,
51

 Hoffmannová,
52

 a Müllerová.
53

 Blíže z pohledu mluveného projevu popisují onu 

korelaci Krobotová,
54

 dále kolektiv okolo Světly Čmejrkové,
55

 Kohout
56

 či Kraus.
57

 

Prozkoumáním získáme komplexní přehled rozdílů, které mezi mluvenou a psanou 

komunikací pozorujeme. Celkem můžeme definovat čtrnáct hlavních hledisek, jež nám 

pomohou definovat základní rozdíly psané a mluvené komunikace:  

                                                 
46

 ČECHOVÁ, Marie a kol. Současná stylistika. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 132-133. 
47

 ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: Přehled a slovníky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011. s. 41. 
48

 ČECHOVÁ, Marie a kol. Současná stylistika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 272-275. 
49

 ČECHOVÁ, Marie a kol. Stylistika současné češtiny. Praha: Institut sociálních vztahů, 1997. s. 192-193. 
50

 ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: Přehled a slovníky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011. s. 35-
41. 
51

 ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 1998. s. 42-47. 
52

 HOFFMANNOVÁ, Jana. Stylistika a…. Praha: Trizonia, 1997. s. 76-81. 
53

 MÜLLEROVÁ, Olga. Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. Praha: Academia, 1994. s. 24-32. 
54

 KROBOTOVÁ, Milena. Spisovná výslovnost a kultura mluveného projevu. Olomouc: Univerzita Palackého v 
Olomouci, 2005. s. 115-119. 
55

 ČMEJRKOVÁ, Světla a kol. Styl mediálních dialogů. Praha: Academia, 2013. s. 15-31. 
56

 KOHOUT, Jaroslav. Rétorika: Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha: Management Press, 2005. s. 38-63. 
57

 KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum, 2008. s. 14-15. 
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a. Psaný text se vyznačuje větší mírou uspořádanosti, organizovanosti, uvědomělosti a 

plánovitosti, zatímco projev mluvený je daleko spontánnější, nepřipravený.
58

 Zde 

vždy nejvíce záleží na konkrétním žánru. 

b. Mluvená komunikace bývá často ochuzena o estetickou funkci řeči. Stěžejními jsou 

funkce dorozumívací a myšlenková, podle žánru pak emotivní a apelační. 

c. Ačkoliv například podle Hoffmannové jde o zjednodušující aspekt, psané texty 

obecně zpracovávají téma složitější oproti prostší tématice projevu mluveného. Zde 

se dostáváme k rozdílu v obsahu. Ten je v této práci velmi patrný, jelikož oba 

zkoumané texty se zabývají sice podobnou tématikou, ale zcela jiného pohledu. 

d. Rysem psané komunikace je statičnost s retrospektivním zaměřením. Na druhé straně 

pak stojí dynamičnost a aktuálnost se zaměřením prospektivním. 

e. Kontextualizace (kontextualizovanost) je typická pro mluvený projev. Ten se totiž 

často úzce váže na situaci, ze které vychází, a bez známých souvislostí by výpověď 

mohl získat jiný, někdy i zcela opačný význam.   

f. S předchozím bodem je úzce spojená konkrétnost, subjektivnost, emocionalita, 

angažovanost a osobní zaujetí. Díky časovému rozdílu mezi produkcí a recepcí je 

tak devizou psaného textu propracovanost a abstraktnost, racionálnost, analytičnost 

a objektivnost. 

g. Podobně bychom mohli odůvodnit i komplexnost psaného textu. Autor má možnost 

dokončit a uzavřít všechny zmíněné myšlenky, vracet se k dříve avizovaným 

tématům a zpětně také dokládat konkrétní příklady. V mluveném projevu se pak 

setkáváme s formulační, ale i myšlenkovou roztříštěností, kdy mnoho zůstává 

nevyřčeno, nedopovězeno a neobjasněno. Toto je (spolu s výše uvedenou 

emocionalitou) jeden z hlavních prvků, s nimiž se setkáváme u sportovního 

komentáře přímého přenosu.  

h. Co se týče kvality projevu, pozorujeme jistou neurčitost projevu mluveného. 

Významově neurčité výrazy jako ňák, ňákej, takovej, jako v něm mají obvykle 

široké zastoupení a s vysokou frekvencí se pak vyskytují ve významově neutrálních 

shlucích. Často se spojují se slovem tak. Psaný projev bývá určitější. 

i. Mezi další typické znaky (nejen sportovně tematického) mluveného projevu patří 

redundance (nadbytečnost). Jev v psaném textu nežádoucí, hraje při televizním (a 

                                                 
58

 Zvláštním případem mluvených proslovů jsou například slavnostní projevy, přednášky, odborné diskuze, aj., 
které jsou buď reprodukcí předem připravených psaných textů, nebo z takto nachystaných dokumentů 
vychází a postrádá tedy onu autentičnost a překvapivost jak pro recipienta, tak pro samotného autora. 
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ještě více v rozhlasovém) přenosu důležitou roli – divákovi připomíná vyřčené 

informace, které si nemá možnost (na rozdíl od psané podoby textu) zpětně dohledat 

a osvěžit. Často jde ale také o prvek nechtěný, způsobený nedostatkem času na 

momentální přípravu a aplikaci synonym. 

j. Stejně tak je mluvená komunikace výrazně bohatší na klišé. Konkrétní idiomy se ve 

specifické oblasti často přejímají a negativně tak zaplňují například zpravodajství. 

Sportovní terminologie je vcelku ustálená a tak právě v ní nalezneme mimo jiné 

celou řadu frazémů či výrazů, které za klišé už ani nepovažujeme. 

k. Co se týká stavby vět (syntaxu), psaný text je bohatší, košatější, rozvinutější a 

komplexnější i z hlediska výskytu větných vazeb. Mluvená komunikace obsahuje 

převážně věty jednoduché, případně kratší souvětí. Často se také setkáváme 

s apoziopezí (nedokončenou výpovědí) a odlišný je i slovosled. 

l. Samozřejmostí je užití spisovného jazyka v psaném projevu. U mluveného jde potom 

o jazyk hovorový až nespisovný s výrazy spadajícími do oblasti slangu a žargonu . 

m. „Dotkli jsme se už toho, že mluvená komunikace má velmi často dialogickou 

podobu, existuje však řada typů mluvených projevů monologických (většinou 

připravených: přednášky, řečnické projevy: podkladem mluveného monologu bývá 

ovšem mnohdy psaný text). […] Přechody mezi monologem a dialogem jsou však 

někdy velmi nezřetelné.“
59

 

n. Nesmíme zapomínat také na vedlejší audiovizuální projevy (verbální i nonverbální, 

vokální i nevokální), které doprovázejí mluvenou komunikaci. Ty dokreslují 

atmosféru, emoci, náladu či motivaci sdělení. Sem řadíme artikulované zvuky a 

výkřiky, smích, přízvuk, intonace, tempo řeči, rytmus, pauzy, hlasitost. Mimo 

potřebu této práce jsou zde vedena i gesta, mimika, pohyb, pozice a vzdálenost 

partnerů. V psaném textu tyto prvky buď zcela chybí, nebo dochází k jejich 

nedokonalému napodobování. Kupříkladu smích bývá zapisován jako přepis 

citoslovce: „ha ha ha“, skrze věcné zapsání jevu „(smích)“, případně vlivem nových 

médií (internetové a mobilní komunikace) prostřednictvím tzv. emotikonů „:)“. 

 

Vedle výše uvedených definic toho, v čem se jazyk psané a mluvené promluvy liší, 

musíme brát v potaz oba porovnávané žánry, jejich styly a charakteristické vlastnosti. 

                                                 
59

 HOFFMANNOVÁ, Jana. Stylistika a…. Praha: Trizonia, 1997. s. 79. 



  

 

20 

  

2.3 Pravidla transkripce 

 

Forma zápisu podle ÚJČ lépe dokresluje představu o původním audiovizuálním 

přednesu, než text členěný do klasických vět a souvětí, zapsaný podle Pravidel českého 

pravopisu a částečně nahrazuje absenci obrazu. Pro přehlednost a orientaci v přepisech 

komentáře uvedu několik stěžejních pravidel i zde: 

zase  zdůraznění slabiky/slova  

a:le:   protažení hlásky  

e eh ehm hm  hezitační a responzní zvuky   

(.), (..), (...) pauza (krátká, delší, dlouhá) 

?    vysoké stoupnutí hlasu  

,    mírné stoupnutí hlasu 

.   klesnutí hlasu  

mon-   nedokončení slova  

<uhodil>  pasáž pronesená se smíchem  

((smích))   komentář přepisovatele (správný zápis jména, či jiné poznámky) 

...    vypuštění části transkriptu.
60

 

Takovýto styl přepisu nedodržuje pravidla interpunkce, interpunkční znaménka mají 

jinou funkci, a vše se zapisuje bez velkých písmen (i jména apod.). Dále pak „platí zásada, 

že co je vysloveno ortoepicky (tj. podle zásad výslovnosti spisovného jazyka), zapisuje se 

ortograficky (tj. podle platného pravopisu)“.
61 

Z tohoto pravidla je vyňata řada slov, jejichž 

autentický zápis dává čtenáři přesnější informaci o podobě mluveného projevu. Za takovéto 

výjimky můžeme uvést například slova s předponou sh- (shledat, shoda, shořet, shrnout, 

shromáždění aj.), nebo tvary slovesa být (jsem, jsi, jsme, jste, jsou). Ty zapisujeme 

v závislosti na pronesené podobě schořet/zhořet a sem, si, ste etc. Tam, kde je to nutné 

(kvůli intonaci, tempu; v dlouhých ukázkách) je komentář zapsán tímto způsobem. Je-li 

ovšem uveden výhradně kvůli jeho obsahu a ne formě, uvádím ho pro přehlednost v běžné 

podobě podle pravidel pravopisu. 

                                                 
60

 KADERKA, Petr a Zdeňka SVOBODOVÁ. Jak přepisovat audiovizuální záznam rozhovoru?: Manuál pro 
přepisovatele televizních diskusních pořadů. In: KOŘENSKÝ, Jan. Jazykovědné aktuality: Informativní zpravodaj 
českých jazykovědců. Jazykové sdružení České republiky, 2006. roč. XLIII. č. 3 a 4. s. 48-49. 
61

 KADERKA, Petr a Zdeňka SVOBODOVÁ. Jak přepisovat audiovizuální záznam rozhovoru?: Manuál pro 
přepisovatele televizních diskusních pořadů. In: KOŘENSKÝ, Jan. Jazykovědné aktuality: Informativní zpravodaj 
českých jazykovědců. Jazykové sdružení České republiky, 2006. roč. XLIII. č. 3 a 4. s. 21. 
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3 Komentář sportovního přímého přenosu  

 

Živý televizní komentář je považován za královskou disciplínu sportovní žurnalistiky.
62

 

Svou prestiž získal díky komplexním požadavkům na komentátora, který v tomto 

vystoupení musí ovládat nejen všechny běžné žurnalistické dovednosti, ale přidat k nim i 

jiné, než čistě novinářské schopnosti. Jak uvádí legendární rozhlasový hlasatel (dřívější 

označení pro komentátora přímých přenosů) Josef Laufer,
63

 komentátor by „měl býti také 

hercem, básníkem nebo umělcem, aby dovedl vnésti do svého líčení dramatický spád. Náhlé 

odmlčení, zrychlení řeči apod. mohou podstatně oživit posluchači průběh zápasu.“
64

 To činí 

z komentátorské profese jednu z nejnáročnějších a zároveň nejrespektovanějších oblastí 

sportovní žurnalistiky.  

Sportovní komentář se pohybuje na pomezí zpravodajství a publicistiky, přičemž 

inklinuje k druhé složce novinářské práce. Zároveň jde o oblast velmi specifickou, která leží 

mimo běžné zaškatulkování a její podoba se z velké části odvíjí od jejího autora – 

komentátora, jeho znalostí, jazyka, schopností a celkového přístupu. Jak uvádí Bereň, „jde o 

specifický žánr televizní žurnalistiky, který se nedá naučit“.
65

 Velkou roli zde pak hraje 

vlastní příprava a osobní profesní předpoklady, které se dají podpořit empirickým 

získáváním zkušeností jednak postupnou praxí, případně také přebíráním znalostí zkušených 

kolegů.
66

  

Jak vyplývá z výše uvedených charakteristik mluveného a psaného projevu, živý 

sportovní komentář svou výjimečností zasahuje velkou měrou i do popisovaných vlastností 

komunikace psané. Zcela se odchyluje například v uvedeném bodě n. o audiovizuálních 

projevech. Sice má divák či posluchač dokonalý přenos doprovodných zvukových projevů 

(citoslovce, výkřiky, smích, hezitační zvuky
67

), z podstaty žánru je ale ochuzen o vizuální 

                                                 
62

 Tuto tezi vyslovuje i Bosák (BOSÁK, Jaromír. Francouzský deník Jaromíra Bosáka. Praha: Duel. 1998. s. 16). 
63

 Josef Laufer (20. dubna 1891 – 19. října 1966) byl československý novinář a rozhlasový reportér, který se 
zaměřoval na oblast tělovýchovy a sportu. Často bývá označován za prvního sportovního komentátora 
přímého přenosu nejen na území ČSR, ale i v Evropě (viz 3.2 Sportovní komentář – televizní a rozhlasový). 
64

 Radiojournal 1930, roč. VIII/14. Reportáž v tisku a rozhlase. Praha, Sdružení pro rozhl. tvorbu 1997, s. 20-21 
in MORAVEC, Martin. Sportovní publicistika ve vysílání ČRo 1 - Radiožurnálu. Diplomová práce. Praha, 2002. s. 
12. 
65

 BEREŇ, Michael. Analýza práce komentátora sportovního přímého přenosu. Praha, 2014. 127 s. Diplomová 
práce. FSV UK. 
66

 ibid. 
67

 Hezitačními (váhacími) zvuky rozumíme paralingvistické jevy, které nenesou konkrétní význam v rámci 
sdělení, ale vyjadřují postoj, nebo situaci mluvčího. Nejčastěji jde o hledání správného výrazu (JÍLKOVÁ, Lucie. 
Krásný ztráty v knižní podobě a v korpusu DIALOG. Naše řeč. 2006, roč. 89, č. 5, s. 242). 
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vjem autorovy mimiky, gest, postoje. Přesto pro komentář sportovního přímého přenosu 

v obecnější rovině platí definice projevu mluveného. 

Teorii komentáře sportovního přímého přenosu se blíže věnuje celá řada diplomových 

prací: 

- BEREŇ, Michael. Analýza práce komentátora sportovního přímého přenosu.  

- VELART, Jan. O komentování sportovního přenosu se zvláštním zaměřením na 

fotbalové a hokejové zápasy. 

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

televizi 

a TV Prima.. 

- PLESNÍKOVÁ, Monika. Jazykové prostředky v komentářích tradičních a moderních 

sportovních odvětvích (se zaměřením na televizní přenosy utkání ledního hokeje a 

florbalu). 

- GAMBOVÁ, Iva. Sonda do stylu jazyka televizního sportovního zpravodajství v 

uplynulých čtyřech desetiletích. 

- BÍLÝ, Vojtěch. Televizní sportovní přenos jako drama – prvky spektáklu ve 

fotbalových utkáních.  

Níže se tak setkáme pouze se stěžejními aspekty pro potřeby analýz v této práci. 

 

 

3.1  Popisný a rámcový komentář 

 

„Neodmyslitelnou složkou komentáře je popis. I když já se snažím, aby ho tam zas 

tolik nebylo, protože předpokládám, že divák není hloupý a vidí, že někdo někam běží. 

Televize není rozhlas.“
68

 

- Jaromír Bosák 

 

Popisný komentář se v televizním vysílání uplatňoval od 60. do 80. let 20. století. 

Jedním důvodem byla technologická nedokonalost televizních přijímačů, která se výrazně 

                                                 
68

 BOSÁK, Jaromír. Životní mač. Praha: Knižní klub, 2013. s. 84. 
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nezlepšila ani s přechodem na barevné vysílání.
69

 Komentátor tak zpřesňoval divákův 

přehled v přenášeném utkání. 

„Doprovod sportovního přenosu před lety, to byl víceméně popis toho, co divák viděl. 

Vycházel z teorie, že divák je vlastně neschopný rozeznat, co se na hřišti děje a tak je mu to 

všechno třeba povědět – Bílek na Haška, ten znovu Haškovi, opět Bílek, který znovu hledá 

Haška, Bílek padá, míč běží....Brrrr. Všechno se vyvíjí, a tak i fotbalový divák je jiný, než 

před dvaceti lety.“
70

 

Bereň
71

 vymezuje rozdělení komentáře na (1) popisný (deskriptivní), který je vlastně 

pokračovatelem komentáře rozhlasového. Jde o přesný a obrazný popis situace a vývoje na 

hřišti. Dodnes platí, že popis, který televizní komentář připouští, je líčení toho, co na 

obrazovce je, ale přesto to divák nemůže vidět. V případě sportovních přenosů jsou to 

například jména hráčů, počet diváků apod. Na druhé straně stojí (2) rámcový (analytický) 

komentář. Ten zahrnuje obecná tvrzení, doplňující informace, subjektivní projevy a 

hodnotící soudy. Dále pak zákulisní informace a predikce vývoje utkání. 

 

 

3.2  Sportovní komentář – televizní a rozhlasový 

 

Televizní komentář přímého přenosu se vyvinul z jeho rozhlasového předchůdce. První 

„živou“ sportovní reportáž si mohli čeští posluchači naladit 3. října 1926. Toho dne se Josef 

Laufer stal prvním sportovním komentátorem v Evropě, když pro Radiojournal popisoval 

dění v zápase S. K. Slavia Praha–Hungaria Budapešť
72

. Prvenství je ovšem někdy 

přisuzováno Jiřímu Hoyerovi, který telefonicky informoval rozhlasovou redakci o průběhu 

boxerského duelu mezi Františkem Růžičkou (alias Frankem Rosem) a američanem Rockym 

Neightem. Jeho slova pak tlumočil posluchačům Radiojournalu první stálý rozhlasový 

hlasatel Adolf Dobrovolný. 

                                                 
69

 Druhý program ČST začal s pravidelným barevným vysíláním 9. května 1973. První kanál jej následoval 
přesně o dva roky později. 
70

 BOSÁK, Jaromír. Francouzský deník Jaromíra Bosáka. Praha : Duel. 1998. s. 7-8. 
71

 BEREŇ, M. Analýza práce komentátora sportovního přímého přenosu. Diplomová práce. Praha, 2014. s. 14-
16. 
72

 První sportovní přenos. Český rozhlas: Příběh rozhlasu [online]. 2013 [cit. 2014-05-1]. Dostupné z: 
http://www.pribehrozhlasu.cz/tenkrat-v-rozhlase/1926/1926_5 



  

 

24 

  

Historie televizních přímých přenosů sportovních klání se začala psát 11. února 1955.
73

 

Toho dne vyjel první přenosový vůz Tesla na hokejový zápas reprezentantů ČSR proti 

švédskému týmu IF Leksands na pražské Štvanici. Režisérem přenosu byl ředitel televize 

Karel Kohout, kameru obsluhoval Eduard Land a o komentář se postarali Josef Valchář a 

Vít Holubec.
74

 Oba komentátoři, kteří spolu předtím pracovali v Armádním rozhlase, se 

v „empirickém vakuu“ bez předchozích zkušeností rozhodli řídit jedinou premisou: „Věděli 

jsme jediné! Že to nemůže být stejné jako v rozhlase. Ale jaké to má být, to jsme snad jen 

tušili.“
75

 Styl televizního komentování sportovních přímých přenosů se postupně odchýlil od 

podoby rozhlasové, až došlo k jeho celkové transformaci v unikátní žánr.  

Základním jejich rozdílem je obsah sdělení, kdy rozhlasový komentátor reportážním 

stylem vtahuje posluchače na stadion a pregnantním popisem událostí mu přibližuje vývoj 

utkání. Deskripce v televizi částečně ustoupila analytickému rozboru situace, který diváku 

přináší možnost hlubšího nahlédnutí do děje. Základem televizního vysílání je totiž 

dominance obrazu nad slovem. Tento fakt bývá v komentáři často podpořen slovy „Jak sami 

vidíte…“, „Zatímco vy sledujete…“ nebo „Jak je vidno z tohoto záběru…“. Jak bylo ale 

uvedeno v předchozí kapitole, užívají se obě složky komentáře a to v závislosti na situaci a 

stylu konkrétního komentátora. Popisem můžeme docílit dramatického účinku na diváka, 

zvlášť ve vypjatých okamžicích utkání.
76

 Ve výjimečných případech může k užití 

rozhlasového stylu komentování dojít i během přenosu televizního, a to v případě 

neočekávané poruchy obrazového spojení. K této kuriózní situaci došlo právě během 

prvního gólu finálového zápasu na ME 2012 („Do šance se řítí Fàbregas – ve chvíli kdy prý 

vypadl obrázek – tak nevidíte první gól, který dal David Silva!“
77

) 

Televizní komentář také často doprovází textové informace přímo na obrazovce. 

Většinou po celý průběh zápasu má divák přehled o základních údajích (skóre, čas utkání, 

průběžné pořadí, počet kol) a krom toho jsou mu příležitostně podávány doplňující 
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 50 let televize: část I. Svět vědy: Svět vědy a technického pokroku [online]. [cit. 2014-05-1]. Dostupné z: 
http://svetvedy.cz/50-let-televize-%E2%80%93-cast-i/ 
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 Vít Holubec (8. října 1928 – 8. června 2013) byl český sportovní (převážně fotbalový) komentátor a 
průkopník sportovního zpravodajství a publicistiky v ČST. Byl spoluzakladatelem a prvním moderátorem 
pořadu Branky, body, vteřiny (vysílaném t. č. jen v neděli). Tvořil známou dvojici se svým slovenským 
protějškem Karolem Polákem. Spolu komentovali mj. MS 1962 v Chile a ME 1976 v Bělěhradě, kde o zlatých 
medailích pro československé fotbalisty rozhodl v penaltovém rozstřelu svým legendárním „vršovickým 
dloubákem“ Antonín Panenka. Jaromír Bosák Holubce zmiňuje (nutno podotknout, že nijak lichotivě) 
například právě v deníku z Francie 1998 na stranách 44-45. 
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 POLÁK, Karol a HOLUBEC Vít. Priviazaní k mikrofónu: … komentujú Karol Polák a Vít Holubec. Bratislava: 
Šport. 1972. s. 15. 
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 ZIMA, Jaroslav. Sportovní televizní komentář. Naše řeč. 1972, roč. 55, č. 4, s. 215.  
77

 Španělsko–Itálie, 1. července 2012 (finále). 
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informace (střely na bránu, vyhraná vhazování, mezičasy, rychlost podání či sjezdaře a další 

statistická data). Televizní komentátor je může doplnit analytickým vysvětlením v kontextu 

dění. Při reportování pro rozhlas je nutné všechny tyto (relevantní a významné) údaje 

reprodukovat posluchači ústně, ty zásadní z nich potom opakovaně. Takzvaná nadbytečnost 

(redundance) je zde naprosto žádoucí. Bez repetitivního informování např. o stavu utkání 

nebo časových údajích by posluchač brzy ztratil přehled a s tím i pozornost a zájem o 

přenos. Mimo to je třeba mít na paměti, že určitá část publika se k přenosu dostala až po 

jeho začátku, někteří právě jen s cílem okamžitě získat nejdůležitější informace z utkání či 

závodu. 

 

 

3.3  Předpoklad kvalitního televizního komentáře 

 

Michael Bereň, který se ve své diplomové práci Analýza práce komentátora 

sportovního přímého přenosu
78

 věnuje popisu základních nutností projevu komentátora, 

cituje Miroslava Hladkého:
79

 

- široké všeobecné vzdělání, kulturní a politické znalosti 

- hluboké znalosti oboru přenášené události 

- smysl pro objektivitu a potlačování subjektivních pocitů  

- nesmírný takt, skromnost, vkus a kultivovanost projevu  

- improvizační schopnosti  

- pohotovost, bystrá reakce  

- bohatý slovník, kultivovanost vyjadřování a slovních obratů, dokonalá znalost 

rodného jazyka  

- příjemný hlas, důvěryhodnost osobnosti  

- smysl pro podřízení slova obrazu  

- umění mluvit a mlčet v pravý čas.
80
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 BEREŇ, Michael. Analýza práce komentátora sportovního přímého přenosu. Praha, 2014. 127 s. Diplomová 
práce. FSV UK. 
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 Miroslav Hladký (1919 – 1995) byl prvním sportovním šéfredaktorem ČST a vůbec zakladatelem tehdejší 
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sportovního přímého přenosu. Praha, 2014. 4-5 s. Diplomová práce. FSV UK. 
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Jednou ze základních podmínek dobrého komentátorského výkonu je zajištění 

důkladných informací o hráčích a dalších zahrnutých faktů (viz níže). Podle Roberta Záruby 

by krátkodobá
81 

příprava na komentování zápasu měla trvat šestnáct až osmnáct hodin.
82

 

Jaromír Bosák svůj předturnajový sběr informací popisuje následovně: „Dohromady se 

může na trávnících objevit více jak 700 hráčů, k nimž je třeba připočítat i trenéry. O každém 

z nich by měl komentátor vědět nejen základní údaje – tedy věk, klub, dosavadní průběh 

kariéry, ale také něco navíc. Což dá někdy pěknou fušku. […] Chce to vědět maximum 

dostupného o všem a všech, historii nevyjímaje.“
83

  

První čtyři body uvedené Hladkým bychom mohli považovat za apriorní podmínku 

vůbec pro vykonávání komentátorské profese. Ty ostatní jsou potom předpokladem pro to, 

že dotyčný bude toto řemeslo provádět kvalitně. Jaromír Bosák tvrdí, že široká oborová 

znalost, spolu s kvalitní slovní zásobou by měla být samozřejmostí. Nejdůležitějším je podle 

něj diváka nenudit.
84

 Trochu jinak se na komentář dívá už zmiňovaný Robert Záruba. Ten 

během přednášek na Univerzitě Karlově uvádí jako dogmatickou zásadu diváka nerušit. 

Bosák ještě dodává, že s otázkou kvalitní přípravy souvisí také nutnost umět s přípravou 

optimálně pracovat. Že není možné použít všechno, jakkoliv by komentátor leckdy chtěl a to 

z více důvodů. Tím výraznějším je riziko zavalení diváka údaji a daty, o která vlastně 

v takovém rozsahu nestojí (sám Bosák přiznává, že je příznivcem německého 

„mlčenlivějšího“ stylu komentování). Druhým argumentem jsou vícekolové turnaje, kde 

často nastává situace, že je komentátorovi svěřen některý tým během více zápasů. „Oba 

týmy už byly čtyřikrát na obrazovce, což značí, že byly probrány odshora dolů a zdola 

nahoru. Byla vyřčena každá drobnost a zajímavost, takže nic moc nového se přinést nedá. A 

opakovat stále stejné věci, jako že Djorkaeff je hráčem Interu Milán a Maldini hraje v AC, 

to by byl podraz na diváka i na profesi. Tak se musíte spolehnout, kromě několika málo 

novinek, na hru jako takovou. Jenomže když se na hřišti 120 minut prakticky nic neděje, 

dohromady jsou k vidění čtyři šance, tak je to na provaz. Ona je i komentátorská profese 

docela rachota.“
85
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4 Mistrovství světa ve fotbale Francie 1998  

 

4.1 Základní údaje o šampionátu  

 

Historicky šlo o šestnácté mistrovství světa. Francie byla pro pořádání největšího 

fotbalového turnaje zvolena v Curychu 2. července 1992, kdy poměrem 12:7 získala 

přednost před konkurenčním Marokem. Už podruhé se tak Francie stala pořadatelskou zemí 

světového šampionátu, když už dříve hostila ročník 1938, navíc ji v roce 2016 čeká 

hostování mistrovství Evropy. V roce 1998 se poprvé na MS utkalo 32 týmů a to v osmi 

skupinách. Z tohoto důvodu byl rozšířen i počet stadionů, hrálo se celkem v deseti městech. 

Reprezentace České republiky se na světový šampionát 1998 nekvalifikovala. O dva 

roky dříve měla přitom na dosah zlaté medaile z mistrovství Evropy 1996. V kvalifikační 

skupině ale získala jen šestnáct bodů po pěti vítězstvích, jedné remíze a čtyřech porážkách a 

na světový turnaj tak postoupilo Španělsko (26 bodů) a Jugoslávie
86

 (23 body). Zajímavé je, 

že ani ve zkoumaném komentáři, ani v deníkových zápiscích se tomuto tématu Bosák 

nevěnuje.  

Turnaj vyhrál výběr domácí Francie, když ve finále porazil obhájce světového titulu 

Brazilce 3:0 dvěma góly Zinedina Zidana a jednou trefou Manuella Petita v nastaveném 

čase. Tento výsledek byl pro Brazílii nejhorší od roku 1930. Historicky první zisk trofeje 

Francii zařadil mezi pět dalších národů, které vyhrály turnaj na domácí půdě. Bronzové 

medaile si z Francie odvezli Chorvaté, kteří porazili Nizozemsko 2:1. 

 

 

4.2  Komentáře a deník 

 

„To napadlo Šímu. Milana Šímu, který měl tehdy nakladatelství a v té době dělal ještě 

v televizi. Ten za mnou jednou přišel, jestli bych z Francie nechtěl napsat knížku. Mě 

samotného by to nikdy nenapadlo. Nemyslel jsem, že by byl někdo zvědavý na to, co 
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 Státní útvar Svazová republika Jugoslávie (tzv. Třetí Jugoslávie) vznikl ze Socialistické federativní republiky 
Jugoslávie 27. dubna 1992 odtržením Slovinska, Chorvatska, Makedonie a Bosny a Hercegoviny a zanikl 4. 
února 2003 transformací ve volnější soustátí Srbsko a Černá Hora. To se následně rozdělilo 5. června 2006. 
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zrovna já dělám. Copak jsem nějaký herec nebo nějaká zpěvačka? Ale on nedal pokoj, tak 

jsem to nakonec napsal.“
87

 

- Jaromír Bosák 

 

Samotné Bosákovo působení na fotbalovém mistrovství světa 1998 začíná 13. června, 

kdy pro Českou televizi komentoval zápas korejských fotbalistů proti Mexiku. Deník však 

začíná už 10. červnem, kdy samotné mistrovství začalo zahajovacím ceremoniálem a 

úvodními dvěma zápasy.
88

 Jaromír Bosák byl toho času ještě v Praze. Na třech dnech líčí 

primárně svou přípravu před odletem na mistrovství světa, aktuální události (stávka 

zaměstnanců Air France
89

 a parlamentní volby v ČR) a své zážitky v roli novináře-

komentátora a prozatímního diváka spojené se začátkem mistrovství světa. Ještě předtím 

autor v humoristicky pojatém prologu odkazuje na tehdy čerstvou volbu předsedy FIFA
90

 

švýcarského funkcionáře Seppa Blattera. 

Na tomto svém třetím mezinárodním turnaji Jaromír Bosák komentoval (vždy bez 

spolukomentátora) během 19 dnů celkem 14 televizních přenosů, z toho čtyři ve vyřazovací 

fázi. Své působení započal zápasem Korea–Mexiko (13. června 1998) a posledním bylo 

čtvrtfinálové utkání Německo–Chorvatsko (4. července 1998). 

Vedle událostí spojených přímo s fotbalovými zápasy mistrovství světa věnuje autor 

v denících opakovaně pozornost některým vedlejším dojmům ze světového šampionátu. 

Velký prostor dostává popis zákulisního působení sportovního komentátora na 

mezinárodním turnaji, o kterém se jinak divák nemá šanci dozvědět. Bosák zde vysvětluje 

význam a nutnost akreditace, práci s českými i světovými deníky skrze tiskové centrum a 

přináší i „drby“ o reprezentantech či komentáře k tamním i domácím událostem. Právě 

svědectví o práci žurnalisty, konkrétně na tak významné akci, je častým motivem knihy, a 

jak její autor přiznává,
91

 také jednou z motivací pro její sepsání. Dalším významným 

námětem je atmosféra turnaje, dojem z Francie a jejích obyvatel. Během zkoumaného 

měsíce působil Bosák celkem ve čtyřech tamních městech (5x komentoval v Lyonu, kde měl 

zřízený pobyt, 5x v Saint-Étienne, 2x v Lens a jednou ze Saint-Denis) a už čistě jako turista 
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29 

  

navštívil Paříž.  Všem těmto metropolím se při jejich první návštěvě věnuje ve své knize. 

Výjimkou je Lens, které popisuje hned dvakrát (viz 4.2.3 Analýza textů (1998) – deník). 

Vícekrát v různém kontextu také nalezneme zmínku o střetu ozbrojených německých a 

jugoslávských příznivců, po němž byl vážně zraněn Daniel Nivel, 43letý policista. 

K události došlo 21. června po nerozhodném zápase Německo–Jugoslávie (Jaromír Bosák 

zápas v Lens komentoval). V knize je příhoda popsána v kapitole věnované tomuto dni
92

, 

následně o tři dny později
93

 (kdy byli zadrženi pachatelé činu) a v shrnujícím závěrečném 

odstavci knihy.
94

 O tom, že Bosáka příběh silně zapůsobil, svědčí fakt, že jde o první 

zmiňovanou vzpomínku na tento šampionát v Životním mači.
95 Ve svém prvním fotbalovém 

deníku Jaromír Bosák často čerpá z událostí, které se odehrály na předchozích 

mezinárodních turnajích (MS 1994 v USA a ME 1996 v Anglii), ze kterých ještě knihu 

nevydával. 

 

 

4.2.1  Korea–Mexiko, 13. června 1998 

 

V deníku je zápas popsán v kontextu celého autorova dne spíše okrajově. Ten začíná 

deskripcí peripetií s technickou vybaveností hotelového pokoje a následným líčením místní 

atmosféry po výhře domácí Francie nad fotbalisty JAR z 12. června 1998. K tomuto zápasu, 

ač ho sám nekomentoval, uvádí Jaromír Bosák: „Francouzi celý den nemysleli na nic jiného, 

(!) než na zápas s Jižní Afrikou. […] Chvíli to ještě byly nervy, ale všechno dopadlo pro 

Francouze dobře a tak mohli místní konečně vyrazit do ulic s všemožnými dechovými 

nástroji, šampaňským, vlajkami a dobře připravenými hlasivkami. Navíc hned po prvním 

zápase poslal vítěznému týmu pozdravný telegram prezident Chirac. Co se tady bude dít, 

pokud „frantíci“ vyhrají celý šampionát, to si netroufám odhadnout.“
96

 Na poslední dny 

mistrovství odjel Jaromír Bosák do Paříže a pobýval zde i v době finálového utkání. Stal se 

tak naplno svědkem francouzské vítězné euforie. Po ranních úvahách se autor věnuje 

komentovanému zápasu, kde se spíše než na samotné líčení průběhu zaměřil na problémy, 

které mohou při výkonu komentátorské profese nastat: „Naopak, pro mne byl zábavný ten 
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fakt, že první zápas, který budu komentovat, odehrají Jižní Korea a Mexico. Pro českého 

diváka velmi přitažlivý souboj. Pro komentátora tím spíš, že v základní jedenáctce asijského 

mančaftu nastoupí pět borců jménem Lee a čtyři Kimové. Nevím, jestli bych měl větší 

honičku já, nebo divák. I když, on se plést může, na rozdíl od člověka u mikrofonu. […]  

Pochmurný den se začal naplňovat ve chvíli, kdy se v korejské sestavě objevili čtyři Kimové 

a dva muži jménem Lee. Ještě, že tři Leeové zůstali na lavičce. I tak to je zábava pro 

galejníka. Zvlášť, když se hraje v protilehlém rohu hřiště, kde nepomůže ani monitor, 

protože režisér tvrdošíjně trvá na širokých záběrech – tedy poměrně z dálky, aby byla vidět 

co největší plocha hřiště. […] Asi většina komentátorů si oddychla, že Mexičané vyhráli a 

zřejmě zavřeli asijským fotbalistům cestu k postupu.“
97

 

Je logické, že v profesionálněji pojatém televizním komentáři se polemice o 

jednotvárnosti vzezření korejských mužů vyhýbá. 

Následně se věnuje rozboru ostatních fotbalových utkání a jejich vlivu na celkový vývoj 

šampionátu. Konkrétně poukazuje na zápas, ve kterém Nigérie porazila silně favorizované 

Španěly 3:2, a nepříjemnosti, které to přinese trenérovi poražených Javieru Clementemu.
98

 

Jaromír Bosák se na turnaji setkal s celou řadou osobností, ať už z fotbalového nebo 

novinářského prostředí. Slavné fotbalisty si nechal podepisovat na památeční tričko. V této 

kapitole byla celebritou hvězda anglického útoku 70. let Kevin Keegan.
99

 Ten na MS 1998 

působil jako expert-spolukomentátor pro britské televize. Debatovali na téma 

pravděpodobného vítěze mistrovství. Za novináře se setkal se slovenským kolegou 

Miroslavem Michalechem, na jehož příkladě popisuje organizační a logistický systém 

fungování menších televizních štábů v porovnání s početnými novinářskými výpravami 

německých médií. V závěru se vrací k tématu cestování po Francii, což se v deníku často 

opakuje. 

Na uvedené ukázce si můžeme demonstrovat jazyk a ráz deníku. Bosák kombinuje 

umělecký a publicistický styl, do kterého místy vkládá také prvky hovorovosti prostě 

sdělovacího stylu. Nalezneme zde jazyk typický pro sportovní promluvu (jedenáctka, 

mančaft, sestava, na lavičce). Celý text je protkán sarkastickým humorem, který zde 

zastupuje ironie (velmi přitažlivý souboj), sebeironie (ještě, že tři Leeové) hraničící 
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s pejorativností a pragmatický až trpký styl humoru (Asi většina komentátorů si oddychla). 

Dále je zde užito spisovatelských až básnických prvků, např. obraznosti (pochmurný den) a 

metafory (galejník). Zhusta autor využívá hovorové češtiny (honička) a v dalších textech 

také archaismů, historismů, básnických přívlastků a cizího jazyka. 

Prvotní autorova obava ohledně rozpoznatelnosti hráčů a jejich fyziognomie se během 

zápasu nepotvrdila. Z televizního komentáře není nijak patrné, že by mu korejská jména 

dělala problém, stejně tak jako rozeznání asijských hráčů. 

  

Přepis vybrané části komentáře ze zápasu Korea–Mexiko, 13. června 1998:
100

 

 

 

Uvedená ukázka odpovídá charakteristice mluveného projevu. Autor zde využívá 

prostší skladby než v psaném textu, jednoduchých a těsných větných spojení a odkazovacích 

a ukazovacích zájmen (to). Lexikum se i zde (a ve větší míře) vyznačuje hovorovostí a 

expresivními výrazy (lotrovina, fintička, fórek), které jsou kontrastně proloženy knižními 

prvky (tak trošičku uzmul). I tady nalezneme humor reprezentovaný nadsázkou (Korejců se 

teď nepohybuje deset na hřišti ale spíš devět a půl, Hernández (…) se musel pomalu bát) a 

nadsazeným přirovnáním (takhle volný se necítí ani tygr ussurijský někde v tajze). Svou roli 

zde hrají i fráze (nebudu si hrát na falešného proroka). Opakováním (velmi, ale velmi) 

mluvčí zesiluje význam svého výroku. 

... korejci už jsou pochopitelně přichystaní. (.) na to jakou lotrovinu jim mexičané 

v útoku zase přichystají (.) k bránění, (..) tak tohle už jsme viděli. a jak je vidět tak 

má tahle fintička úspěch, a (.) garsíja aspe ((Garcia Aspe)) (.) tak trošičku uzmul míč 

nabíhajícímu larovi ((Lara)) ale tohle? to je fórek který určitě <diváka pobaví> a 

mexický divák tohle miluje. a to už je stará příhoda, křeče které chytají kim do hóna 

((Kim Do Hoon)) (.) takže korejců se teď (.) nepohybuje deset na hřišti ale spíš devět a 

půl. (..) ernandés? ((Hernández)) měl příliš volného prostoru a využívá toho:. to byla 

obrovská hrubka kterou udělal myslím jank hjunk sok ((Jang Hyung Seok)) který 

byl velmi ale velmi daleko od ernándéze ((Hernández)) který se pochopitelně nenechal 

pobízet a (.) trefil přesně tam kam trefit chtěl, sedm minut před koncem. (..) asi si 

nebudu hrát na falešného proroka, je rozhodnuto. to je nesmírně trestuhodné (.) 

nechat takového střelce jako je ernándés ((Hernández)) na hranici pokutového území 

(.) volného že se musel pomalu <bát> (.) takhle volný se necítí ani tygr ussurijský 

někde v tajze jako se teď mohl cítit ernandés, ((Hernández)) 
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4.2.2  Analýza textu (1998) – komentář 

 

Pokud jde o obsah komentáře ze zápasu, v naprosté většině převažuje rámcový styl (viz 

ukázka výše). Autor dává prostor vyznění obrazu, do kterého vstupuje spíše výjimečně. O to 

častěji vyplňuje komentářem méně atraktivní okamžiky utkání během přerušení hry. Popis 

děje prokládá hodnotovými soudy, vlastním názorem a analýzou. Nejvýraznější je kontrastní 

kombinace hovorového jazyka s knižními výrazy. Často se zde setkáme s (pro sportovní 

projev typickými) automatismy, které přecházejí ve fráze až klišé. Na základě zkoumání 

televizního komentáře Jaromíra Bosáka jsem definoval deset základních prvků, které se v 

něm objevují, a které lze považovat za první analytický výstup. Ve větší, či menší míře je 

totiž nalézáme ve všech jeho televizních projevech, ať už z roku 1998, či 2012. Pokusil jsem 

se tyto charakteristické složky Bosákova projevu seřadit podle frekvence výskytu. 

1) Hodnocení – jde o nejčastější prvek v komentáři, kterým autor doplňuje popis děje. 

Svým názorem kriticky nahlíží na aktuální dění na hřišti. Jde o projev 

publicistického pojetí komentáře přímého přenosu. 

2) Doplňující informace – nejčastěji se s nimi setkáváme během přerušení hry a 

detailním záběru na dotyčného hráče. Vychází většinou z krátkodobé přípravy. 

Zde Bosák často zmiňuje věk, výšku, klubovou kariéru, případně rodinné vazby a 

soukromí. Občas jde i o netradiční informace. Detailní záběr na Rakušana Toniho 

Polstera například uvedl slovy: „Poněkud nespokojený majitel benzinové pumpy 

ve Vídni.“
101

 Tyto dvě složky spolu s popisem dění tvoří převážnou většinu 

obsahu projevu. Níže uvedené se objevují řidčeji, pro Bosákův komentář jsou ale 

charakteristické. 

3) Názor na verdikt rozhodčího – často jej uvozuje subjektivním vztažením ke své 

osobě „podle mého názoru“, „troufnu si tvrdit“, „myslím si“ či „odsud 

z komentátorského stanoviště to vypadalo“, aby bylo patrné, že jde o jeho 

soukromý názor. 

4) Kulturně-společenské odkazy (viz níže) 
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5) Získaný vjem – svůj komentář Bosák někdy postaví na vizuálním působení hráče, za 

což se mu ale během francouzského mistrovství světa dostalo ostré kritiky od 

redaktora kulturní rubriky MF Dnes Josefa Chuchmy.
102

  

6) Predikce – je úzce spojená s hodnocením. Komentátor podle svého soudu předvídá 

možné budoucí události: „Němečtí diváci se tedy dočkali. Teď je třeba jenom 

dořešit, kam se vlastně postaví na hřišti. Jestli tedy opravdu na pozici posledního 

– mohl by plnit i roli záložníka, ale tam přece jenom asi bude trošku cennější Olaf 

Thon.“
103

 

7) Citoslovce – tento prvek jsem kvůli jeho specifičnosti vyčlenil z kategorie 

Hodnocení, kam bychom ho mohli zařadit (nezařazujeme sem hezitační zvuky). 

8) Ustálené fráze (viz níže) 

a. Obecné 

b. Vlastní 

9) Doplňující (zákulisní) informace – slouží jako zábavný prvek v komentáři a z toho 

důvodu se neobjevují příliš často. „Mehrdad Mindavand neudělal radost vedle 

sedícím íránským kolegům, kteří stáli pomalu na stolku, když se řítil směrem 

k Kraljovi.“
104

 

10) Přímá řeč – objevuje se výjimečně v rámci přísloví, či ustálených fotbalových 

pouček, např.: „Když nevíš co, tak vystřel, třeba se to povede.“
105

 

Podrobněji se podíváme na skupinu Kulturně-společenské odkazy a Ustálené fráze, 

jelikož si na nich můžeme ukázat důležitost tzv. dlouhodobé přípravy. Kulturně-

společenskými odkazy rozumíme v této práci veškeré zmínky, týkající se konkrétních 

literárních, filmových, historických a jiných předobrazů, které jsou závislé na kvalitních 

obecných znalostech mluvčího získaných např. četbou a samostudiem. Pro jejich pochopení 

a s ním i pochopení významu celého sdělení tedy musíme znát původní (odkazovaný) obraz. 

I z tohoto důvodu využívá Bosák přenesení jen v souvislosti s obecně známými ikonami.  

- „Přišel, viděl, zavěsil.“
106

 

- „Ayala si zahrál na Saxanu. Má nohu snad na pérko, protože ji vytasil v pravý 

moment.“
107
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 CHUCHMA, Josef. Televizní komentátoři říkají víc, než říkají. Mladá fronta DNES, 3. 7. 1998, roč. IX, č. 152, 
s. 12. 
103
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- „Má v levé noze takovou bombu, že by se divili čtyři z tanku a možná i ten jejich 

pes.“
108

 

- „Jak by řekl známý šoumen Ondřej Hejma: ‚Mimořádný zážitek.‘“
109

 

- „A Korejci mají spartakiádu.“
110

 

- „Spice Boy teď přidal příliš koření do toho fotbalového života.“
111

 

 

V jazyku komentáře Bosák často užívá řady prvků, jimiž se snaží svůj televizní projev 

ozvláštnit. Zajímavé je, že k tomu nedochází jen v rámcové části komentáře, který bývá 

většinou uvolněnější, publicističtější a dává komentátorovi prostor pro vyjádření vlastních 

hodnotových soudů, ale že tyto prvky zasazuje Bosák i do komentáře popisného, kde svůj 

výklad zpestřuje následujícími: 

a) synonyma – hráč, borec, matador, chlapík, frajer, plejer, boreček; 

b) fotbalový žargon – čisté konto, učebnicová střela, libero, stoper, pumelice, jesle; 

c) hovorové (nespisovné) výrazy – průšvih, lajnový rozhodčí, ufrnkl, si to vemte; 

d) cizí slova – kontrapunkt, reglement, nivó, timing, majstrštyk, hybrid; 

e) metafory – zkrotil míč, čáry máry, zalaškoval se štěstěnou, abraka dabra; 

f) cizí jazyk – Chili–Autriche [šili ótriš], prekabátil, auf wiedersehen, par excellence, 

de facto, absolutely magnificent, one-two, fair play; 

g) expresivismy – ťafka, mumraj, kvačí, mazácké, renonc, prosvištěl, ufrnkl, úlet; 

h) příměr – teď zůstal zaražený jak hřebík do země, vypadá jak z hongkongského 

akčního filmu, prolétl vzduchem jako papírový dráček; 

i) nezvyklá slovní spojení – nezvykle blonďatý Mexičan, (…) kterému kapitánuje 

Gheorghe Hagi, občanskou profesí to je Brazilec, velkovýroba rohů (rohových 

kopů); 

j) zdrobněliny – fintička, minutka, tatík, pastička; 

k) zvolání – Jen aby to podobně pokračovalo, no nazdar. 

Zatímco výše uvedené příklady jsou ukázkou pokusu o ozvláštnění televizního 

komentáře, který jinak může působit jednotvárně, níže uvedené prvky jsou jakousi 

parazitickou složkou v Bosákově komentáři. V knize se s těmito jevy téměř nesetkáme. 
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Uvádím je zde právě proto, že se v jeho projevu opakují (některé z nich dokonce často až 

pravidelně).  

 

A) Spontánní fráze v komentáři 

Vyjmenované příklady jsou ukázkou ustálených slovních spojení, která si autor 

osvojil a během komentování jich hojně využíval. Přecházejí tedy místy až v jeho 

osobní klišé. Nalezneme však i mezi nimi rozlišující charakteristiku. Některé jsou 

výjimečné svou četností (případně se výrazně objevují v komentářích z roku 2012), 

další se sice nevyskytují v takové míře, ale specifičností jazyka či stylu jsou v textu 

komentáře o to výraznější: 

a) přivést tým do vedení 

- „Siniša Mihajlović ve dvacáté osmé minutě druhého poločasu přivedl 

Jugoslávce do vedení.“
112 

b) líbání končetin 

- „Viorel Moldovan nedal jasný gól! Tak teď mohou Mondragonovi  líbat 

jeho spoluhráči ruce, nohy, a já nevím co ještě dalšího, protože zaprvé 

vytáhl tuto těžkou střelu Adriana Ilieho...“
113

 

c) to jsou věci 

- „Němci vyrovnávají Oliverem Bierhoffem! To jsou věci, to jsou věci.“
114

 

d) zapsání (se) do knihy 

- „Luis Hernández si tento moment zapíše hodně výrazným písmem do 

kroniky svého fotbalového života.“
115

 

e) vyšplhat po příčkách 

- „Tohle byla dobrá hlavička, která končí v brance. Byl to Peláez, kdo se 

vyšplhal nejvýše po neviditelných vzdušných příčkách a z ničeho nic 

nabídl novou dynamiku.“
116

  

f) „s přehledem“ – jde o často užívaný prvek během fotbalového přenosu i u 

dalších komentátorů. Nejčastěji se s ním setkáme během pokutových kopů, 

ale nejen tehdy. Na MS 1998 komentoval Bosák čtyři „desítky“ze hry (2x 

Francie – Dánsko, 2x Argentina – Anglie) a dva penaltové rozstřely 
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(Argentina – Anglie, Itálie – Francie). V roce 2012 byl Bosák komentátorem 

více mistrovských zápasů, kde o vítězi rozhodovaly právě penalty a tak i tato 

fráze je zde používanější. 

- „S přehledem ‚Zizou‘ Zidane.“
117

 

 

B) úmyslné fráze v komentáři 

a) Pozdrav – jde o úsloví, jímž Bosák často zahajuje televizní přenos.
118

 

Podobné charakteristické projevy jsou pro moderátory typické. Jistou 

podobnost spatřujeme ve srovnání se zdravicí „Sportu zdar a fotbalu zvlášť,“ 

jíž uvozoval svůj fotbalový komentář Vít Holubec. Z technických důvodů 

popsaných v úvodu práce se touto frází setkáme převážně v komentářích 

z roku 2012. 

- „Děkuji za slovo, zdravím Petra Svěceného a pochopitelně všechny 

fanynky a fanoušky dobrého fotbalu, protože předpokládám, že dobrý 

fotbal se hrát bude.“
119

 

b) zasloužený výsledek 

- „To je akce, která rozhodla o ne snad překvapivém, ale neřekl bych, že 

úplně zaslouženém výsledku 1:1. Na druhou stranu slovo zasloužený asi 

do fotbalu nepatří, protože můžete hrát špatně a pak stačí jedna vyvedená 

akce a je to remíza a nikdo vám nemůže tvrdit, že jste neměli remizovat. 

Prostě takový je výsledek a tím to hasne.“
120

 

Tomuto tématu se věnuje i na 51. straně knihy Životní mač: „Na druhou 

stranu, mnozí říkali, že Řekové vyhráli nezaslouženě, ale Otto Rehhagel 

naordinoval mužstvu, které měl k dispozici skvělou taktiku – podobně jako 

Dušan Uhrin českému týmu v roce 1996, ten taky nehrál žádný bombastický 

fotbal. Nemá tedy cenu říkat, že někdo vyhrál nezaslouženě – ve sportu 

nevyhrává vždycky ten lepší.“
121

 

 

Během přímých přenosů se Jaromír Bosák dopustil i několika komentátorských chyb. 

„Nepříjemnou chvilku jsem zažil i já, když jsem národu oznámil, že Španělé vyhráli 0:0. 
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Stane se, i když by nemělo.“
122

 Ne všechny tyto omyly jsou ale stejně závadné. 

Nejkritičtějšími případy jsou (1) faktické chyby.  Jejich hlavním rysem je, že vycházejí 

z kontextu a situace. Jde pravděpodobně o ty nejfatálnější omyly, ke kterým může při popisu 

sportovního utkání dojít, jelikož ojediněle dochází i k dezinformaci diváka-koncesionáře. 

Výrazně přijatelnějšími, i když stále nežádoucími, jsou nedostatky (2) stylistické. Přestože 

se komentátor snaží o co nejlepší využití kvalitní slovní zásoby, v jeho časově a situačně 

omezeném projevu se občas objeví prvky, které by v psaném textu byly považovány za 

hrubý prohřešek proti novinářské profesi. Jde převážně o opakování stejných slov, případně 

slov (většinou se jedná o verba) se stejným základem. V komentáři přímého přenosu nejde o 

tak výrazný omyl. Nejméně závadné jsou pak chyby (3) fonetické. Jde o čistě artikulační 

chyby, které mohou upoutat divákovu pozornost, ale na kvalitu sdělení, či jeho pochopení 

nemají výraznější vliv. Sem řadíme i nesprávnou výslovnost cizích jmen, ať dlouhodobou (z 

důvodu mylného uchopení pravidel výslovnosti daného jazyka), nebo výjimečnou, která je 

výsledkem ojedinělého přeřeknutí 

a) faktické 

- jugoslávci jsou ve výrazné pohodě teď devadesát minut před (.) <devatenáct 

minut> před koncem zápasu; 

- konečně dávají japonci na letošním šampionátu gól, tentokráte za (.) účastné 

pozornosti japonských ((jamajských)) obránců; 

- radost portugalských ((paraguayských)) hráčů je jasná; 

- bogosijan ((Boghossian)) rozhoduje o tom že francie postupuje, (.) není to 

bogosijan je to lorán blánk ((Laurent Blanc)); 

b) Stylistické 

- korejci už jsou pochopitelně přichystaní. na to jakou lotrovinu jim mexičané 

v útoku zase přichystají (.) k bránění, (..) tak tohle už jsme viděli. a jak je vidět 

tak má tahle fintička úspěch; 

- možná, že nivó by mohlo vyletět po akci, která bude následovat, to znamená po 

volném přímém kopu který, (.) bude následovat po faulu mélicha ((Mählich)) 

na akuňu, ((Acuña)); 

 

c) Fonetické 

- si s koncovkou celé akce pelaes ((Peláez)) potvrd- poradil; 
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- postaral o vyslovení- vystavení stopky; 

- zámerněrně záměrně <říkám> tohoto; 

- je dobré počč ((počkat)) <s čím hehe> vyleze řídící komise; 

- když dlouhá (.) dlouhý čas seděl v Realu čistě na lavičce; 

- vajtmór ((Whitmore)); 

- dostal se přes aljalu, ((Ayala)); 

- rolan de bůr ((Ronald de Boer)); 

 

4.2.3  Analýza textu (1998) – deník 

 

Jazyk knihy se navzdory definici odlišnosti mluveného a psaného projevu od komentáře 

příliš neliší. Nalezneme zde opět umělecký a prostěsdělovací styl, publicistický v menší 

míře také. Spíš než reportážního textu tak deníkové zápisky nabývají podoby črty. Bosák 

rozebírá popisované události, ve kterých je většinou hlavní postavou a iniciátorem děje, do 

hloubky, často odbočuje od tématu nebo mezi jednotlivými přebíhá a následně se opět vrací 

k faktografickému popisu vývoje mistrovství. A právě o konkrétních událostech se 

dozvídáme teprve zprostředkovaně, vždy s autorským vyjádřením, které je často zosobněno 

humorem nebo nadsázkou. Až na výjimky je text v rámci celku i jednotlivých kapitol řazen 

chronologicky. Občas za použití retrospekce nahlížíme do Bosákových vzpomínek, 

nejčastěji na předchozí MS 1994 a ME 1996. 

Jazykově se deníkový text od komentáře výrazněji neliší. Opět jsme ale svědky 

snoubení až „profesorsky“ pregnantních obratů s místy až hulvátskou stránkou českého 

jazyka. Jen umělecké výrazy jsou zde zastoupeny častěji. Spíše než reáliemi si tak autor 

vypomáhá metaforami, příměry, personifikací a básnickými přívlastky (telefon vesele 

trylkuje, železný kamerunský „dědek“ Roger Milla, (sudí) si hrál s kartami jako protřelý 

lázeňský iluzionista).  

Co do obsahu je už kniha rozebrána výše. I zde autor využívá obrazných propojení mezi 

kulturou a fotbalovým textem (jemuž bychom běžně přisuzovali nižší uměleckou, jazykovou 

a lexikologickou úroveň), které nezasazuje jen do komentáře přímého přenosu, ale také do 

výstupu knižního. Hned v prologu
123

 knihy například parafrázuje známou úvodní pasáž 
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z Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka.
124

 V rozporu s dřívějším rozlišením mezi 

psaným a mluveným projevem je ale skutečnost, že v knize – uspořádaném textu s časem na 

přípravu a doplnění – se těchto odkazů objevuje výrazně méně.  

- „Proti tomu byla rybízovka s okenou podle receptu filmového antihrdiny Mouky, 

určitě ještě chutný a zdravý truňk.
“125

 

- „Jak tak koukám do odfaxovaných stránek českých novin tak si připadám jako 

v Kocourkově. Klaus podpoří Zemana, Havel si chce povídat s komunisty, neboť je 

hodlá kultivovat (už i ty, Brute?)…“
126 

- „Obrázek jak vystřižený z eventuální antialkoholické kampaně doktora Nešpora.“
127

 

 

Je s podivem, že po ortografické stránce odhalíme v knize celou řadu nedostatků. Jde 

především o interpunkci (chybějící čárky), překlepy a například častou absenci mezer za 

tečkou či opakování slov. Nalezneme zde dokonce dvakrát jednu téměř shodnou pasáž: 

„Lens je malé hornické městečko, které může světu hrdě nastavit čelo. Místní klub se letos 

stal mistrem Francie a na stadionu Felixe Bollaerta se bude hrát Liga mistrů,“
128

 a 

„Samotný Lens je za normálních okolností lehce ospalé hornické městečko s padesáti tisíci 

obyvatel. Jenže ho zachvátilo fotbalové šílenství. No aby ne. Za prvé je místní klub 

posledním mistrem Francie, za druhé hrál místní národní tým.“
129

 Jaromír Bosák se 

k prohřeškům proti gramatice a stylistice ve své premiérové publikaci vyjadřuje následovně: 

„U té první knihy, nebo dokonce u prvních tří asi žádná redakce textu vůbec neproběhla. 

Dnes vidím, že jsem si s tím měl dát tu práci. […] Ve výsledku se tam objeví i věcné chyby, 

kvůli tomu, že člověk píše po dvou hodinách spánku. Ale nemusely tam být, kdyby to někdo 

zkontroloval. To pak samozřejmě výrazně snižuje kvalitu té publikace jako takové. To ale 

přijde s věkem a zkušenostmi.“
130
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5  Mistrovství Evropy ve fotbale Polsko a Ukrajina 2012 

 

5.1  Základní údaje o šampionátu 

 

Pořadatelskými zeměmi pro konání čtrnáctého mistrovství Evropy byl ve waleském 

Cardiffu 18. dubna 2007 zvolen tandem Polsko–Ukrajina. Neuspěly tak kandidatury Itálie 

(která hostila Euro 1980) a společný návrh Chorvatsko–Maďarsko. Idea, aby turnaj 

připravovaly rovnou dvě země, se poprvé prosadila v roce 2000, kdy uspěla Belgie 

s Nizozemskem. Po Portugalsku 2004 následovala fúze Rakousko–Švýcarsko 2008 a právě 

Polsko-Ukrajina 2012.
131

 V současné době se od toho trendu už částečně upouští a Euro 

2016 proběhne ve Francii. Zcela nový systém chystá UEFA
132

 na rok 2020,
133

 kdy by se 

měly zápasy odehrát hned ve 13 městech 13 zemí.
134

 Tomuto tématu se Jaromír Bosák 

věnuje jak v komentáři,
135

 tak i v deníku
136

 a knize Životní mač.
137

 

Z 51 evropských týmů se jich na polsko-ukrajinské Euro kvalifikovalo 10 přímo svými 

výkony ve skupinách. Osm týmů z druhého místa se utkalo v baráži a vítězná čtveřice, spolu 

se dvěma týmy pořádajících zemí,
138

 dotvořily šestnáctičlennou skupinu mužstev bojujících 

na mistrovství Evropy 2012. 

Reprezentanti České republiky na Euro postoupili po kvalifikačním třináctibodovém 

výkonu (po výsledcích 4-1-3) a následné barážové výhře nad Černou Horou (2:0 a 1:0). 

Šampionát pro ně ale začal prohrou 1:4 s Ruskem. Po tomto zápase vystoupil s důraznou 

kritikou národního mužstva moderátor a bavič Karel Šíp, na což Jaromír Bosák ve svých 

knihách odkazuje.
139

 Pak ale přišla dvě vítězná utkání proti Řecku (2:1) a domácímu Polsku 

(1:0) a český výběr tak postoupil do čtvrtfinále z prvního místa. Spolu s nimi pokračovali 

také Řekové, pro týmy Ruska a Polska tak turnaj skončil. Jaromír Bosák komentoval 

poslední zápas České republiky ve skupině proti Polsku, který nakonec rozhodl o 
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postupujících. Během přenosu v komentáři uvedl: „Poláci si možná představovali finálový 

zápas ve skupině trošku jinak, ne zrovna s Českou republikou, protože se tak všeobecně tady 

všude říkalo ‚Byli bychom rádi, kdyby postoupilo Polsko a právě vy, protože Rusy 

nemusíme a Řekové na to nemají.‘“
140

 Podobně situaci glosuje ve své autobiografii.
141

 Ve 

čtvrtfinále pak český tým podlehl Portugalsku 0:1. 

Zlaté medaile z roku 2008 španělští fotbalisté obhájili, když ve finále jasně rozhodli o 

svém prvenství porážkou Itálie 4:0. Ve skupinové fázi přitom tyto dva týmy remizovaly 1:1, 

což byla pro Španěly jediná ztráta bodů na celém, jinak stoprocentně vítězně zvládnutém 

šampionátu. Zápas o třetí místo mezi Německem a Portugalskem se nekonal a oba celky tak 

získaly bronzové medaile. 

 

 

5.2  Komentáře a deník 

 

Jaromír Bosák se postupem času stal předním fotbalovým komentátorem ČT, kde spolu 

s Pavlem Čapkem platí za nejvytíženější hlasatele. Navzdory tomu ale na Euro 2012 

doprovázel menší počet utkání, než tomu bylo na MS 1998. Během 26 dnů odkomentoval 10 

zápasů. Oproti roku 1998 se ale výrazně lišila prestiž jemu svěřených střetnutí – měl na 

starosti jak úvodní (Polsko–Řecko, 8. června 2012), tak i finálový duel (Španělsko–Itálie, 1. 

července 2012). Druhým důvodem je celkový počet odehraných utkání na obou 

šampionátech. Ve Francii se jich odehrálo 64, zatímco v Polsku a na Ukrajině jen 31. 

Jaromír Bosák tedy popisoval průběh 22 % zápasů v roce 1998 a 32 % během turnaje 2012. 

Kniha je věnována Lukáši Přibylovi,
142

 který zemřel 9. února toho roku. Jaromír Bosák 

Přibyla osobně znal a tak ho zpráva o jeho úmrtí silně zasáhla. Proto se o něm a jeho pohřbu 

zmiňuje jak v deníku,
143

 tak v Životním mači.
144

 

Jak tomu bylo už v roce 1998, začíná Bosák svou knihu ještě před začátkem 

šampionátu, v tomto případě 6. června 2012. Nově se zde setkáme s pojmenováním kapitol. 
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I v této oblasti se projevuje autorův přímočarý styl jazyka – najdeme zde parafráze na lidová 

rčení, odkazování a zkratkovitost (seznam kapitol s jejich názvy je uveden v příloze). 

Kuriózní je, že v tomto deníku zcela chybí dva dny – 9. a 10. červen 2012. Šlo o chybu v 

tisku, která byla odhalena až příliš pozdě. 

Co se týče obsahu, kniha se od deníku z Francie v mnoha věcech odklání. Bližší popis 

vzájemných odlišností je uveden v poslední kapitole věnované komparaci, konkrétně 6.3 

Deník z Francie 1998 – z Polska a Ukrajiny 2012. Zde proto nastíním jen ve stručnosti 

hlavní témata knihy z ME. Autor zde popisuje obě země, které v mnohém nebyly pro 

pořádání evropského mistrovství optimálně připraveny. Často zde pak vyslovuje myšlenku, 

že u Ukrajiny se to ani nedalo očekávat a její zvolení bylo chybou UEFA. Bez servítku 

Bosák popisuje tamní neuspokojivý stav dopravní infrastruktury a ubytovacích zařízení, 

který klade za vinu netransparentnímu zacházení s veřejnými financemi na Ukrajině. Tyto 

negativní zážitky se poté projevily i v jazyce, jímž o této východoevropské zemi referuje 

(viz 5.2.3 Analýza textu (2012) – deník). Druhou nejrozsáhlejší složkou je pak líčení historie 

a pověstí jednotlivých zemí a měst, které je zde rozepsáno do patřičných detailů. Podobně 

sdílný je Bosák i v otázce zeměpisné charakteristiky navštívených měst. Čtenář by mohl 

deník využít jako cestopisnou příručku a vydat se přímo po stopách českého komentátora. 

Vedle těchto silně informativních pasáží nalezneme i poněkud „světštější“ témata. Skrze 

deník jsme svědky neuvěřitelných peripetií, jimiž si Bosák na ME 2012 prošel. Většinou jde 

o zážitky spojené s ubytováním, případně o netradičním setkání v ulicích polských a 

ukrajinských měst (například s agresivním kozlem na břehu Baltského zálivu v Gdaňsku). 

Nejednou Bosák zmiňuje tehdejšího prezidenta České republiky Václava Klause. I zde (i 

když je výjimečně) nalezneme vzpomínky na předchozí šampionáty, konkrétně ME 2004 

v Portugalsku a MS 2010 v JAR. 
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5.2.1  Francie–Anglie, 11. června 2012 

 

Název této kapitoly Ševa je bůh odkazuje na bývalého ukrajinského útočníka, kapitána 

Andrije Ševčenka.
145

 Ten v popisovaném dni rozhodl dvěma trefami o vítězství nad 

Švédskem, i když ho média kvůli jeho věku (tehdy 35 let) před zápasem odepsala. O tom se 

ale Bosák zmiňuje až v závěrečné části dne. Ten otevírá popisem doněckého hotelu Praha, 

ve kterém byl ubytován. Následně se rozepisuje o Ukrajině, jejím přístupu k šampionátu 

(který byl výrazně odměřenější než ze strany polských občanů), o nevyhovujícím stavu 

místních pozemních komunikací a celkovém nezvládnutí příprav na evropské mistrovství. 

Po zevrubném popisu trasy k Donbas Aréně se věnuje samotnému zápasu. 

„Angličanům a Francouzům byla losem určena další historická bitva. Vztah těchto dvou 

zemí je poměrně dobře známý. Ale už to není tak vyhrocené, jako třeba v případě Holandska 

a Německa. Leč touha porazit a pokořit velkého soupeře je bezmezná. Jedno, jestli jde o 

fotbal nebo rugby. O nikom se v Anglii nevypráví tolik vtipů jako o Francouzích a naopak. 

Kořeny tohoto podivuhodného vztahu sahají hluboko do minulosti.“
146

 

Jak je patrné z této ukázky, informace ustupují sdělením s poutavým a zábavným 

potenciálem. Následně si Bosák opět neodpouští atraktivní až bulvární témata, jakými 

byly interní spory a osobní rozepře v obou týmech. K zápasu se vrací až poté. 

„Duel Albion kontra sladká Francie skončil nakonec plichtou 1:1. Angličané vytěžili z 

minima maximum, po skvělém centru Gerrarda se hlavou trefil Lescott. Vyrovnání zařídil 

ještě do poločasu přesnou střelou k tyči Nasri. Gól pro něj byl hodně důležitý i proto, že v 

bráně Anglie stál, v danou chvíli ovšem ležel, jeho spoluhráč z Manchestru City Joe Hart. 

Druhá polovina už se víceméně dohrávala, plejerům vzalo hodně sil dusno, které s 

přibývajícím časem stále rostlo. Špatně se dýchalo i vsedě na židli, natož při běhání po 

trávníku. Navíc, dělba bodů nakonec víceméně vyhovovala oběma týmům.“
147

 

Bosák dokazuje, že od původní podoby svých deníkových děl nijak výrazně neupustil, 

pouze povoluje uzdu své fantazii a kreativitě a přesouvá svůj styl to více spisovatelské sféry. 

O tomto faktu svědčí častější výskyt prvků uměleckého stylu: metafora (historická bitva), 

redundance (porazit a pokořit), archaismus (leč), hyperbola (bezmezná). Explicitně je tento 

příklon k vyšší úrovni psaného projevu vidět na úseku „Duel Albion kontra sladká Francie“. 
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Duel je klasickou ukázkou militaristického (vojenského či válečnického) slovníku ve 

sportovní žurnalistice, jak o něm referuje Gambová.
148

 Výraz Albion je historický název pro 

Velkou Británii. V současnosti se nesprávně používá pro označení samotné Anglie. Často se 

s tímto termínem setkáme právě ve sportovním diskursu, jelikož je to jedna z mála 

tematických oblastí, kde Anglie vystupuje suverénně. Slova kontra je zde užito účelově 

s cílem evokace drtivého (snad i historického) střetu dvou stran. V úzu je toto původem cizí 

slovo méně zastoupené, než běžný český ekvivalent „proti“, který ale nedosahuje patřičného 

zabarvení. Vše uzavírá okřídlené sousloví sladká Francie, což je snad nepoužívanější 

přívlastkové spojení s touto zemí, tedy klišé. S frázemi se setkáváme i ve zbytku textu 

(vytěžit z minima maximum) a opět se objevují i hovorové výrazy (plichta, plejer). 

Komentář se oproti tomu vyznačuje velkou dávkou zjednodušení, prostších obratů a 

popisu. 

 

Přepis vybrané části komentáře ze zápasu Francie-Anglie, 11. června 2012: 

 

 

Je očividné, že hodnocení je neopomjitelnou součástí Bosákova komentáře, v této 

krátké ukázce se s ním setkáme hned šestkrát. Přitom, pokud jde o kvalitu komentáře jako 

takového, není hodnocení pro slovní doprovod fotbalového utkání stěžejní. Zda se „hráč 

vrátil skvěle“ nebo brankář předvedl „fantastický zákrok“ vidí divák sám, krom toho nám 
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148

 GAMBOVÁ, Iva. Sonda do stylu jazyka televizního sportovního zpravodajství v uplynulých čtyřech 
desetiletích. Brno, 2013. Diplomová práce. s. 78. 

debiši ((Debuchy)) (.) ponechaná výhoda nasrimu, ((Nasri)) no? myslel sem si ale teď to 

mrm možná nevyřešil italský rozhodčí nejlépe protože francouzi na tom nebyli tak 

marně ale zase budou rozehrávat z podobného místa jako žérárt ((Gerrard)) před prvním 

gólem, takže šance pořád existuje. na začátku pětatřicáté minuty a tohle byl opravdu 

žlutý zákrok. ešli koul ((Ashley Cole)) bude stát proti nasrimu, ((Nasri)) žlutou dostal 

okšlejt čembrlejn, ((Oxlade-Chamberlain)) jednočlenná zeď, (..) taky krásná (.) situace 

před hártem ((Hart)) a je to pořád jedna nula, alu dijara ((Alou Diarra)) netrefil z 

nějakých čtyř pěti metrů hárt ((Hart)) si připsal fantastický zákrok, po předcházející 

hlavičce, (.) hm a dvakrát to byl alu dijara ((Alou Diarra)) štěstí pro harta ((Hart)) že 

jeho první hlavička šla doprostřed brány, ribéri ((Ribéry)) skvěle vrátil a tohle byla 

naprosto jednoznačně gólová situace. dijara ((Diarra)) byl sice mezi pěti bílými hráči 

respektive hráči v bílých dresech ale (.) tohle proměnit prostě musí. 
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tato relativní informace nic nesděluje, přináší ovšem emoce – hlavní přínos sportu a 

sportovních přenosů. 

Ukázka dále obsahuje elipsy (ponechaná výhoda, dostal žlutou) zapříčiněné plynulostí 

děje, retrospektivním přístupem komentáře a jeho podřízeností vůči obrazu. Už tolikrát 

zmiňovaná automatizace a frázovitost projevu se objevuje i zde (připsat si zákrok, gólová 

situace, žlutý zákrok
149

). Ačkoliv nejde o jev nikterak výrazný, v komentáři nacházíme i 

jistou formu personifikace (střela šla do brány). Nejde o její čistou podobu, jelikož v rámci 

sportovní terminologie a hovorového stylu jazyka tato slovesa nabývají i jiných než 

původních významů. 

V závěrečné části se Bosák dopustil lehkého společenského přešlapu, který ale záhy 

uvedl na pravou míru. Xenofobie ani rasismus totiž není něco, co by se mělo na 

obrazovkách veřejnoprávní televize (byť nedopatřením) objevit. 

 

 

5.2.2  Analýza textu (2012) – komentář 

 

Bosákův projev se příliš neliší od toho již analyzovaného v předchozí kapitole. Naopak 

jejich distinkce je popsána v poslední části práce. Zde si tedy jen stručně připomeneme jeho 

podobu pomocí výše aplikovaného přístupu a uvedu některé nové prvky. 

V komentáři stále (i když s drobnými rozdíly) převládají stále stejné prvky, typické pro 

Bosákovo vyjadřování – hodnocení (subjektivnější, výraznější), doplňující informace (často 

je zmiňuje ve vztahu k ČR), názor na verdikt rozhodčího (odvážnější), kulturně-společenské 

odkazy, získaný vjem (méně), predikce, citoslovce, ustálené fráze, doplňující (zákulisní) 

informace a přímá řeč (častěji). V zažitých spojeních byl Bosák na Euro 2012 střídmější – 

některé fráze vymizely, jiných však užívá stále. Mnoho nových frazémů k nim ale 

nepřibývá. 

A) Spontánní fráze v komentáři 

a) líbání končetin – zde jde o termín v poněkud jiném významu, než jak jej 

Bosák užíval v zápasech z roku 1998. Níže uvedenými příklady hodnotil 

úspěšné vystřídání hráče trenérem. 
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sportovní žurnalistice k tomu dochází často. Z jiných oblastí uveďme např. „napříč politickým spektrem“. 
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- „A Santos, ten si musí políbit obě ruce. Jednak vystřídal Salpingidise, 

který dal gól a teď si došel pro pokutový kop a přihrávku mu adresoval 

kdo? No? Fortunis.“
150

 

b) vyšplhat do vzduchu 

- „Dobře se vyšplhal nahoru Debuchy.“
151

 

c) penalty s přehledem 

- „Wayne Rooney. Možnost dostat Angličany do vedení po druhé sérii. S 

přehledem.“
152

 

d) skoro jednoduchý gól – většina výše uvedených frází se objevuje napříč 

herními dny v různých zápasech. Přihodila se ale situace, kdy Jaromír Bosák 

vyřkl jednu myšlenku dvakrát v jednom duelu, vždy po vstřelení gólu. 

- „Předcházela chyba Holebase při rozehrávce a pak už to bylo, nechci říct 

jednoduché, ale příjemné pro polské hráče.“
153

 

- „Szczęsny, ten taky vlastně nevěděl, kde je balón. No a pak už to měl 

Salpingidis, nechci říct absolutně jednoduché, ale ne tak složité, aby 

nemohl vyrovnat.“
154

 

 

B) Plánované fráze v komentáři 

a) Pozdrav 

- „Krásný nedělní večer přeji všem fotbalovým fanynkám a fanouškům a 

doufám, že jste se na následující hodiny co nejlépe naladili, protože 

opravdu by se měl odehrávat velký fotbalový svátek.“
155

 

b) zasloužený výsledek – je zajímavé, že během přenosu z finálového utkání 

mluví Bosák o fotbalových zásluhách celkem čtyřikrát. 

- „Nechci se zmiňovat o tom, co je zasloužené, co není zasloužené. To do 

sportu vlastně nepatří. Hraje se na góly.“
156

 

 

                                                 
150

 Polsko–Řecko, 8. června 2012. 
151

 Španělsko–Francie (čtvrtfinále), 23. června 2012. 
152

 Anglie–Itálie (čtvrtfinále), 24. června 2012. 
153

 Polsko–Řecko, 8. června 2012. 
154

 ibid. 
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 Španělsko–Itálie (finále), 1. července 2012. 
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 Anglie–Itálie (čtvrtfinále), 24. června 2012. 
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Komentátor České televize se ani v roce 2012 nevyvaroval mluvnických chyb. Více než 

v komentáři z Francie došlo k tomu, že Bosák zaměnil konkrétní hráče, resp. jejich jména. 

Stalo se tak například v zápase Chorvatska se Španěly: 

- ramos. ((Ramos)) tedy torés ((Torres)) <pardon.> 

- nejsem si jist jestli náhodou netrefil srnu ((Srna; šlo o Mandžukiće))  

Ještě výrazněji se podobná chyba objevila v souboji Nizozemska s Německem, Dva 

holandské záložníky si Bosák spletl hned několikrát. 

- jako by už takhle temeno veslyho snajdra ((Wesley Sneijder; šlo o Robbena)) 

nebylo dost zkoušeno, […] <žádná omluva> neproběhla mezi báčtůbrem 

((Badstuber)) a snajdrem ((Sneijder; totéž)) snad se na sebe ani nepodívali. 

 

 

5.2.3  Analýza textu (2012) – deník 

 

Je zde patrný příklon k beletrističtějšímu pojetí vyprávění a s tím subjektivnějšímu 

stylu. Čtenáři se nedostává tolika faktů, o to více emocí a dojmů. Od toho se odvíjí jazyk 

knihy. Text je ještě bohatší na příměry, přirovnání, metafory a básnické přívlastky. Zajímavé 

je, že tyto prvky samy o sobě, vytržené z textu, působí nepatřičně, jakoby přehnanou snahou 

o vtipně vyznívající vyzdobení publikace. Jde o silně zabarvená souvětí, při nichž Bosák 

užívá právě přirovnání a hyperbolu – „Záběry ukrajinských kameramanů proti černému 

nebi, ozařovanému fantaskními vzorci, jako by svatý Petr požil pořádnou dávku LSD, stály 

za podívání,“ nebo „Země se otřásla, jako kdyby si Héfaistos otevřel nad Varšavou jó 

velkou pobočku své kovářské dílny a makal na zakázce, která nesnese odkladu.“ A až 

v rámci kontextu a atmosféry celé knihy pociťuje čtenář jisté odlehčení a vhodnost těchto 

složek. Druhá uvedená citace nám dokládá ještě jeden častý jev Bosákova projevu. Tím jsou 

parafráze s využitím božstva z antického Řecka. Nejvýrazněji se to pak projevilo během 

Euro 2004 v Portugalsku, které vyhráli právě Řekové. 

Ve srovnání toho, jak autor pojednává o obou pořadatelských zemích, si všimneme 

výrazných sympatií vůči polské straně. Silně kriticky zde vyznívá Bosákovo líčení 

politických pořádků na Ukrajině spojených s oligarchií, korupcí a vazbami na Ruskou 

federaci. Velký vliv má v úvodu této práce zmiňovaný Bosákův negativní vztah 

k současnému Rusku, který se projevuje jak v obsahové, tak v jazykové stránce. Jde 

především o ironické až jízlivé užívání stereotypů vůči ukrajinským občanům, Ukrajinky 
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obecně označuje jménem Olga, muže pak jako Karla, Fjodora či Dmitrije. Kousavě se také 

vyjadřuje k postoji tamních žen k módě. „Pro Ukrajinky je – tak jako pro Rusky – typické, 

že půjdou třeba jen s odpadky až poté, co se namalují, nasadí boty na hodně vysokém 

podpatku a obléknou to nejlepší, co najdou v šatníku.“
157

 Jeho despekt vůči „ruskému 

velkopanskému chování“ se v knize plně projevuje na stranách 60-61, kde mj. označuje 

ruskou reprezentaci hanlivě vyznívajícím označením „Putinovci“. „Chování části ruských 

fanoušků způsobem ‚my jsme všude doma‘ začíná lézt krkem lidem na spoustě míst, nejde 

jen o Poláky a o Euro. Něco podobného jsem zachytil v Americe i Abú Dhabí, Evropa bude 

v tomto bodě ještě daleko zkoušenější. Pocit, jsem Rus, mám prachy, všechny si vás 

koupím, je něco, z čeho může mnohým lehce vyskočit kopřivka.“ Nicméně v přiloženém 

rozhovoru Bosák popírá, že by byl předpojatý vůči Rusům jako takovým. Proti srsti je mu 

„státní filosofie“
158

 Ruské federace, která vychází ze staleté tradice carství a samoděržaví. 

„Rusko dodnes zůstalo imperiální mocností se vším všudy a nějaké zlepšení bohužel 

nevidím.“
159

 

Na následující ukázce si ještě jednou demonstrujeme jazykovou, stylistickou i 

obsahovou stránku knihy a její celkové pojetí. Úryvek, ve kterém autor líčí nečekanou a 

nepříjemnou noční návštěvu, pochází z kapitoly 27. 6 – Zamykejte se: „Otočil jsem se, viděl 

dveře dokořán a jinak nic. Do toho se z koupelny, která je naproti vchodu, začal linout lehce 

přidušený hluk, který nejvíc ze všeho připomínal tapíra uvnitř kredence. Hmmm, to už i mě 

přinutilo vstát, protože za domácí zvíře jsem si nepřiplácel. Dveře do koupelny byly 

otevřené, anžto jsem nechával odvětrávat koupelnu po noční sprše. Rozsvítil jsem a spatřil 

něco, co jsem nečekal ani náhodou. Ve sprchovém koutě se hemžil člověk ve španělském 

dresu, džínech, se šálou kolem pasu a hlavně s pořádnou opicí na krku. Co opice, to byla 

minimálně gorila. […] ‚Co se stalo?‘ otázal jsem se trochu zbytečně. Teprve teď mě postava 

na čtyřech zaregistrovala. Dlouho ostřila krhavé oči, načež z ní vypadlo něco jako 

bpffhmmm. To jsme se zrovna daleko neposunuli. Musel jsem přikročit k fyzické části 

úkonu. Čapnul jsem borce za ramena a snažil se, aby dostál latinskému pojmenování svého 

živočišného druhu homo erectus erectus. Nic jednoduchého, ten člověk byl asi ze rtuti, stále 

se přeléval ze strany na stranu. Sotva se vzpřímila pravá polovina, levá už zase mířila 

k podlaze a tak pořád dokola. Vzpomněl jsem si na Švejkovy potíže s feldkurátem Katzem, 

jestli mám také sáhnout po facce, abych dotyčného přivedl k rozumu. […] Najednou se ke 
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 BOSÁK, Jaromír. Fotbalový deník Jaromíra Bosáka z Polska a Ukrajiny. Pardubice: Unimex, 2012. s. 38. 
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 Rozhovor s Jaromírem Bosákem, archiv autora. 
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 Rozhovor s Jaromírem Bosákem, archiv autora. 
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mně otočila zmuchlaná hlava a pravila: ‚Spa… spas… sssiba.‘ A opět padla směrem k hrudi. 

No, fajn, tak ještě ke všemu Rus, který si dneska hrál na Španěla. Do prdele práce…“
160

 

Povídkově laděný text, plný metafor, hyperboly a různých jazykových variací nám 

potvrzuje to, co jsme o Bosákově polsko-ukrajinském deníku uvedli výše. Jde o silně 

emotivně subjektivní vyprávění, kde více prostoru než popis zabírají myšlenky a 

intrapersonální komunikace – vnitřní monolog a samomluva. Autor tak skrze sama sebe 

přenáší na čtenáře emoce z onoho zážitku a díky častému užití básnických tropů to ani 

nepůsobí nijak agresivně. Setkáme se zde s expresivismy (borce, čapnul), stylově 

příznakové prvky (linout, hemžil), archaismy (anžto), personifikací (hlava pravila) a celou 

řadou významových metafor (zmuchlaná hlava, člověk ze rtuti). Nalezneme zde také další 

ukázku Bosákova vztahu k Rusku a Rusům. 

V kontextu s nepohyblivým a nesoběstačným fanouškem působí užité výrazy 

neposunuli, přikročit, dostál, přivedl, které vyjadřují pohyb, komicky a absurdně. Je však 

pravděpodobné, že nešlo o úmyslnou kreativní práci s jazykem, ale o dílo náhody vyplívající 

z univerzálnosti českého jazyka. 

Po technické stránce je kniha už výrazně profesionálněji zpracována, než autorova 

prvotina. Tiskařské chyby se zde nevyskytují, těch faktických je naprosté minimum, ovšem 

o to více čtenáře zaujmou. Například během výčtu historicky nejsledovanějších pořadů 

polské televize zmiňuje Karola Wojtyłu – papeže s polskými kořeny, který zemřel v roce 

2005. Bosák ho ale „pohřbil“ už o dvacet let dříve: „bronzový stupínek patří přenosu 

z pohřbu Jana Pavla II. z pětaosmdesátého roku.“
161

 Ačkoliv (bráno s nadsázkou), kdyby se 

v roce 1985 objevil v polské televizi přenos z budoucnosti, je pravděpodobné, že by jeho 

sledovanost byla skutečně rekordní. 

Kulturně-společenských odkazů je zde také několik, oproti první knize jsou ale 

jednodušší, srozumitelnější a přímočaré až prvoplánové. 

- „Tady je Rinatovo.“
162

 (název kapitoly; v souvislosti s majetkovým koncernem 

ruského oligarchy Rinata Achmetova) 

- „My zdaleka prijechali, neviděli ste tu někde bráchu? Borat se jmenuje.“
163

 

- „Z toho by byli mimo i Mulder a Scullyová.“
164

 

                                                 
160

 BOSÁK, Jaromír. Fotbalový deník Jaromíra Bosáka z Polska a Ukrajiny. Pardubice: Unimex, 2012. s. 187-
188. 
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 BOSÁK, Jaromír. Fotbalový deník Jaromíra Bosáka z Polska a Ukrajiny. Pardubice: Unimex, 2012. s. 88. 
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 BOSÁK, Jaromír. Fotbalový deník Jaromíra Bosáka z Polska a Ukrajiny. Pardubice: Unimex, 2012. s. 140. 
163

 BOSÁK, Jaromír. Fotbalový deník Jaromíra Bosáka z Polska a Ukrajiny. Pardubice: Unimex, 2012. s. 144. 
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- „Trošku to připomíná scénu z filmu Forrest Gump…“
165

 

Výjimkou v podobě sofistikovanější a prozaičtější literární reference je přívlastek 

doněckého letištního zřízence: „… tudíž vykonavatel rozkazů ze světa Josefa K. byl 

zachován při životě“.
166
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 BOSÁK, Jaromír. Fotbalový deník Jaromíra Bosáka z Polska a Ukrajiny. Pardubice: Unimex, 2012. s. 209. 
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6 Výsledná komparace 

 

„Vždy se snažím (v deníku) nepopisovat ten zápas jako takový. Samozřejmě se 

fotbalu musím věnovat, protože kvůli němu tam jsem, ale je to spíš v druhém plánu. 

Hlavně mi jde o to, podívat se na tu zemi, lidi, co se tam dá zažít a přiblížit i tu práci 

zezadu, aby si lidé uvědomili, že to není taková legrace.“
167

 

- Jaromír Bosák 

 

6.1  Komentář–deníky 

 

Analýzou televizních komentářů ve srovnání se zkoumáním knižních publikací 

zjišťujeme, že se zde často setkáme s porušením definované hranice mluvené a psané 

komunikace. Jak bylo uvedeno dříve, už samotný komentář některým určeným 

charakteristikám mluveného projevu neodpovídá a blíží se v dílčích aspektech psanému 

textu. 

Tím nejvýraznějším rysem, kde se Bosákův komentář vzpírá vymezeným definicím, je 

jeho syntaktická stránka. Tu bychom ale mohli rozdělit do tří rovin, podle kontextuálního 

užití dané promluvy a podoby, která mu odpovídá. Základním prvkem jsou (1) jednoslovná 

jmenná označení hráčů, příp. krátké větné celky, jimiž doplňuje divákův obrazový vjem 

(„Lee a Blanco – opakovaný souboj. Hernández. Protlačil se do šance – a nedal gól! Ještě 

Ramirez, Blanco! Ani napodruhé. Ramirez, Luna. Ramirez se výborně uvolnil – Korejci 

zažehnali zatím nejhorší chvíli, která byla připravena.“
168

). V ostrém kontrastu stojí (2) 

překotný popis útočných akcí, či jiných rychle se odehrávajících událostí, kdy je nutné 

v komentáři zpřehlednit děj. V tomto případě ustupuje snaha o precizní syntaktickou stavbu 

potřebě rychlé a optimální informovanosti diváka. Proto je v těchto chvílích komentář spíše 

shlukem mnohovětných souvětí („Freddy Rincon viděl Valenciu, ten je v trojnásobném 

obklíčení a zkusil to z dálky, což Steleu mohlo potěšit, protože ta střela byla likvidovatelná, 

což také rumunský gólman předvedl.“
169

). V mezních situacích přecházejí tato střemhlavá 
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líčení v rozvětvené aposiopese.
170

 Zde je nutné připomenout, že přepis mluveného slova do 

psané podoby není dokonalý a vycházíme-li z velké části z intonace a tempa mluvy, může 

dojít k jeho částečné deformaci. Oba uvedené prvky jsou ve své podstatě variací na 

deskriptivní styl komentování s občasnými znaky analýzy. Posledním v této typizaci je tedy 

(3) veškerý rámcový komentář, který zaznívá během přerušení hry a před a po konci 

poločasů. V tomto ohledu je Jaromír Bosák svým stylem specifický; většinu dění na hřišti 

komentuje zpětně (retrospektivně) s krátkým časovým odstupem (tento fakt také odporuje 

definici mluvenosti). Z velké části je to cílený ráz projevu, kdy po vzoru německého 

komentáře „nechává vyznít“ útočnou akci a okomentuje ji až po jejím skončení. Druhým 

důvodem je opožděnost reprodukce, jakou komentář je. Jde ale o vůbec nejčastější složku 

projevu tohoto komentátora. Částečně jsme si tohoto motivu mohli všimnout už v prvním 

příkladu uvedeném v tomto odstavci. Tento komentář se nejvíce blíží psanému textu. 

Promluva je jasně uspořádaná, tematicky uzavřená, rozložená do krátkých souvětí a 

proložená náročnějšími slohovými obraty („Young pustil Johnsonovi, to je dobrý balón! A 

vůbec ne zlé zakončení, které Rooneymu nevyšlo úplně na sto procent. A jak Johnsonův 

centr, tak skok plavmo, který předvedl Rooney, to sneslo velmi přísná měřítka. Odvážně šel 

do souboje s Abatem, parádní práce.“
171

). A právě tuto podobu vtiskl Jaromír Bosák i svým 

knihám. Důležitá je zde také volba úpravy do podoby deníku, která sama formuje text 

chronologicky s retrospektivním zaměřením a zasazuje se velkou měrou o přiblížení vztahu 

autor–čtenář a to v obou směrech. Spisovatel je zde vybízen volit osobnější jazyk i náhled. 

V centru děje je zde autor sám a teprve skrze jeho líčení se dostáváme k dalším liniím 

příběhu. Čtenář tak dostává do ruky osobní zpověď, deníček, autorský cestopis protkaný 

neobvyklými zážitky. 

Nelze tedy absolutně říct, že by se deníky od komentářů zcela lišily, ani že by byly 

shodné. V jejich korelaci ale nalezneme více připodobňujících prvků, než bychom 

pravděpodobně očekávali. Oba zkoumané útvary se pochopitelně liší v obsahu – podstatou 

komentáře je konkrétní fotbalové utkání, u deníku je to autor sám a jeho prožitky. Krom 

toho ale také (a to je hlavním faktorem pozorovaných odlišností) v situaci. Komentář je ve 

své podstatě formálním sdělením, jakkoliv užívá například rozvolněný jazyk, a to ho 

omezuje v možnostech probíraných témat. Televiznímu komentáři chybí svoboda, jelikož 

jde o profesionální formu promluvy. Jak je také patrné z uvedených ukázek, kniha zkoumá 
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 Aposiopesí nazývá se ve skladbě náhlé přerušení mluvčího uprostřed věty, pak také přerušením vzniklá 
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fotbalová utkání v širším pohledu a kontextu. Naopak nenalezneme zde reportážní vhled do 

zápasu, jeho průběhu či kvality hry obou soupeřů a stejně je tomu i v ostatních kapitolách 

knihy. Z komentáře se naopak velmi málo dozvídáme o pozadí jednotlivých střetnutí. 

Za nesvobodu bychom mohli označit i možnosti jazykového vyjádření. Ty totiž 

pracovníkům (redaktorům, moderátorům, komentátorům) ČT limituje její kodex. Ve svém 

bodě článku 9. Jazykový projev totiž uvádí: „Česká televize je zavázána dbát o kultivovanost 

jazykového projevu. Vyjadřování hlasatelů, moderátorů a redaktorů ve vysílání musí působit 

jako vzor správného užívání jazyka již s ohledem na skutečnost, že diváci mohou takovému 

vyjadřování přikládat normotvorný význam.“
172

 Následně v článcích 9.2 – 9.4 specifikuje, 

že výše uvedení pracovníci ČT jsou povinni vyjadřovat se v pořadech zásadně spisovným 

jazykem a měli by se vyhýbat frázím, klišé nebo jiným formám zplošťování obsahu 

jazyka.
173

 Na tomto místě si dovolím podotknout, že z téměř všech výše uvedených ukázek 

televizního projevu Jaromíra Bosáka je patrné (evidentně dlouholeté) porušování tohoto 

autocenzurního ustanovení. Částečně bychom mohli tento fakt ospravedlnit připouštějícím 

dovětkem této kapitoly kodexu, tedy že by tito pracovníci použitím nekorektní formy jazyka 

„citovali či interpretovali výrok či chování jiné osoby nebo by se použití nespisovného 

výrazu jevilo nezastupitelným vzhledem k situaci (například uchování autenticity rozhovoru 

nebo užití reportážní licence“.
174

 

Jaromír Bosák zkrátka píše, co vidí a co si myslí o tom, co vidí. A v televizním 

komentáři je to překvapivě velmi podobné, až na výběr komentovaného obsahu. V obou 

oblastech je Bosák silně subjektivní. Nelze ale zaměňovat výrazy subjektivní a neobjektivní. 

Objektivita je základní premisou po vykonávání této profese a Bosák (ač ho fanoušci 

mnohých týmů osočují z opaku) se vždy snaží být stoprocentně nezaujatý. I co se týká 

národních týmů, kde se třeba neshodne s Robertem Zárubou. Autorova subjektivita se 

projevuje v jiném ohledu. Z podstaty své činnosti je vlastně jedním z diváků.
175

 Stejně jako 

ostatní návštěvníci utkání se tak nachází v unikátní neopakovatelné situaci, která na něho 

v jistém smyslu působí. Komentátor si na základě pozorovaného utváří vlastní názor. To, 
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v jaké míře a jakým způsobem ho sdělí divákům, kteří ho často mohou brát jako dogmatické 

sdělení, je otázka jeho profesionality. V obou analyzovaných textech se tak setkáme 

s projevy, jež odkazují na samotného autora a jeho vztah k popisované události. Z principu 

základního vymezení obou žánrů je televizní komentář na tyto jevy výrazně skromnější, ale 

o to výjimečněji a živěji zde tyto prvky působí. 

- „Střelcem je mladíček Dragan Stankovič a to je prosím, koukám na hodinky, třináctá 

minuta odehraná.“
176

 

- „Koukám se do svých záznamů, jak na tom je, pokud se týká žlutých karet, Kevin 

Gallacher […]“
177

 

- „Výborná individuální akce, kterou jsem nechtěl rušit komentářem.“
178

 

- „Měl jsem pocit na tu dálku, že došlo ještě k teči.“
179

 

Ani v knize, kde (jak avizováno) je zapojení autora do děje a tím i jeho subjektivní 

zážitek výraznější, ovšem nedochází jejich výraznému vzájemnému vlivu. Bosákovy deníky 

zůstávají ve své většině literaturou faktu (podobají se zápiskům Poláka a Holubce
180

 nebo 

Františka Fišera
181

) a až ve druhém plánu se kloní k beletrizaci. Příkladem bližší inklinace 

ke krásné literatuře jsou sportovní prózy Oty Pavly, zejména pak cestopisně laděná 

reportážní črta Dukla mezi mrakodrapy. Na rozdíl od něj stojí Bosák mimo komunitu 

samotných hráčů, což mu dává možnost téměř zpravodajského odstupu. Samozřejmě jde o 

odlišnost danou základním vymezením a tématy obou děl. 

Se subjektivností souvisí i vnesení vtipu do autorského projevu. Jaromír Bosák je 

známý svým popisným a absurdním humorem, jehož kořeny bychom nalezli v jeho oblibě 

britské komediální scény. On sám uvádí
182

 za jemu blízký styl skupiny Monty Python, 

spisovatele Terryho Pratchetta nebo legendární sit-com Červený trpaslík. A právě z tohoto 

seriálu BBC jako by některé Bosákovy „hlášky“ vypadly. V jejich podstatě jde o kontrastně-

absurdní slovní humor. A přestože jsou oba texty (kniha i komentář) ve svém pojetí vedeny 

s vtipem, i tento aspekt se v knize a komentáři liší. Zatímco v televizním projevu se Bosák 

omezuje na glosování situací vzniknuvších na trávníku (často např. skrze metafory a 
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přívlastky), kniha mu dopřává více prostoru a „volnější ruku“ pokud jde o výstavbu 

humorných situací. V těch případech se autor opět (ať už vědomě, či nikoliv) inspiroval 

situačním humorem britského klasika. Tím mu tentokrát byl Jerome Klapka Jerome. Jako 

příklad těchto rozsáhlejších humorných pasáží můžeme uvést již citovanou nečekanou noční 

návštěvu na jeho pokoji v doněckém hotelu (viz 5.2.3 Analýza textu (2012) – deník) či 

zážitek s německým fanouškem z chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Charkově.
183

 

 

 

6.2  Komentář MS 1998–ME 2012 

Mezi oběma zkoumanými šampionáty je rozdíl čtrnácti let. Za tu dobu se nesrovnatelně 

výrazným způsobem proměnil samotný fotbal. Hra je rychlejší, taktičtější a od hráčů se 

očekává dovednost po všech stránkách. Góly už nestřílí jen útočné dvojice, jako tomu 

bývalo dříve. Trenéři nestaví své týmy na individualitách jednotlivců, ale na týmové souhře 

a komplexnosti. Spolu s tím se musel proměnit i fotbalový televizní komentář. Jinak také 

vypadala obě mistrovství po technické stránce. Televizní grafika v současné době nabízí 

diváku mnohem více informací a komentátorova role se tak posunula. Navíc šlo o dvě různá 

mistrovství (světa a Evropy), což je pro komentátora rozdíl především v počtu týmů a 

systému turnaje.  Nemluvě o tom, že změnou musel projít i Jaromír Bosák jako jedinec–

osobnost a v rámci své profese. Jak bylo zmíněno v úvodní kapitole, v letech 1998–2012 

prošel řadou televizních funkcí, mezi nimiž nechybí ani ta nejvyšší redakční. Celou tu dobu 

přitom nadále komentoval televizní utkání a přijímal chválu i kritiku. Sám si uvědomuje, že 

se jeho styl vyvinul, hlavně co se týče stránky humoru a už tolikrát zmiňovaného glosování. 

„Tehdy jsem to určitě přeháněl a toho vtipu bylo moc. I tím jak člověk stárne, ovšem ne 

vždy i moudří, jsem získával zkušenosti a začal jsem ubírat na frekvenci. My tam totiž 

nejsme ti nejdůležitější. To jsou ti na hřišti a my bychom měli fungovat výhradně jako 

služba, předávat informaci. A sem tam, když to dovolí děj zápasu, zkusit toho diváka 

pobavit. Sám si uvědomuji, že dnes takovéto prvky nepoužívám tolik, jako před dvaceti 

lety.“
184
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Při zkoumání přepsaného komentáře je patrné, že v určitém smyslu Bosák od vtipu 

upouští. Nejde ale tolik o počet humorných glos, rozdíl v jejich užívaném množství je 

minimální. Mnohem výraznější je ale proměna jejich formy a jakési vhodnosti. Komentátor 

s větším rozmyslem užívá ironie a sarkasmu, který mu diváci i novináři vyčítali. Jeho projev 

je po této stránce profesionálnější, klidnější a pro širší veřejnost přijatelnější. 

Už zmiňovaný pečlivější výběr výrazů s sebou v komentáři celkově přináší jeden 

nápadný prvek, který se negativně projeví právě ve zkoumaném přepisu z polsko-

ukrajinského šampionátu. Mnohem častěji se zde totiž setkáme s hezitačními zvuky a 

pazvuky (viz výše). V transkripci jsou tyto zvukové projevy zapsány jako e, ee, eee, eh, 

ehm, mm, mrm, apod. Při běžném sledování zápasu je divák snadno přeslechne. 

Zaposloucháme-li se, zjišťujeme, že v mladším komentáři (2012) se tyto hezitační zvuky 

objevují až devětkrát častěji. Nehledě na to, že bychom mohli předpokládat opačný trend. 

Tedy, že díky zkušenostem a překonáním počáteční trémy či ostychů bude Bosák ve svém 

modernějším projevu plynulejší a těchto parazitických jevů se vyvaruje. Jak bylo ale 

naznačeno, paradoxně jde o snahu učinit komentář lepším a jazykově bohatším: „Jde o 

okamžiky, kdy člověk začne už moc přemýšlet, ve snaze se vyhnout už použitým obratům 

nebo klišé a zajetým výrazům. Kdybych řekl něco ve stylu ‚prošel jako nůž máslem‘, tak 

skončím s komentováním. Vím o tom, že se kolikrát zaseknu, ač nechtěně, a potom ještě 

hledám tu myšlenku a vyleze z toho takové to aah nebo eee. […] Ona za mikrofonem je 

vteřina strašně dlouhá doba a musíte nějak reagovat, něco říct. Přitom ale nechcete reagovat 

stejně jako všichni ostatní nebo jako vy sám před chvílí. Chcete použít jiná spojení.“
185

 

Celkově je Bosák v komentáři evropského šampionátu klidnější a dění popisuje ještě 

méně popisně a více retrospektivně. S tím souvisí, že častěji užívá třetí složky ve vytyčené 

typizaci větné skladby. Jinak se komentáře výrazně neliší. A když, jde pak o závislost na 

vývoji fotbalu jako takového. 
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6.3 Deník z Francie 1998 – z Polska a Ukrajiny 2012 

 

Při srovnání deníků Jaromíra Bosáka z roku 1998 a 2012 pozorujeme podobné změny 

jako v jeho komentáři. Francouzský deník Jaromíra Bosáka je živější, dravější a plný 

mladické novinářské zvědavosti a touhy přinést čtenáři informace o všem a o všech. Všímá 

si více témat, sahá do politiky (USA–Írán, Německo–Jugoslávie), popisuje všechny 

povinnosti mediálně činné osoby a reflektuje dění v ČR (parlamentní volby, interní 

záležitosti ve sportovní redakci ČT a amat. fotbal). Tomuto podléhá fakt, že myšlenky jsou 

zde sdělovány na menším prostoru – co odstavec, to zcela nové téma. Širší záběr ale s sebou 

nese větší povrchnost. Kniha je energická a sdělná. 

V kontrapunktu stojí o čtrnáct let mladší kniha o čtrnáct let staršího autora, která je 

hloubavější, místy až melancholická, přesto však humorná a ostrostí jazyka se nebojí 

kriticky zakousnout do ožehavých témat současného fotbalového vesmíru. Spisovatel 

rezignoval na snahu obsáhnout vše. Z velké části vypouští fakta týkající se jednotlivých 

zápasů, jelikož ta už jsou dnes snadno dohledatelná i v jiných publikacích, které v rámci 

šampionátů vycházejí. Autorův dojem. To je hlavní téma Fotbalového deníku Jaromíra 

Bosáka z Polska a Ukrajiny. Fotbal je upozaděn a mnohem více prostoru zde dostává 

historie a popis současných souvislostí v polské a ukrajinské společnosti. S tím souvisí i 

odlišná stavba textů. Na jedné straně chronologicky uspořádaná krátká vyprávění, na té 

druhé pak rozsáhlejší úvahy a informativní (místy až vzdělávací) „lekce východoevropského 

dějepisu“. Polsko-ukrajinský deník tak logicky není řazen podle času, ale autor cestuje zpět 

až do 10. století, pak zase do současnosti, stejně tak se navrací k vyřčeným myšlenkám a 

podporuje, či vyvrací je novými tvrzeními. Text tak působí kompaktněji než v případě 

roztříštěných odstavečků z roku 1998. 
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Závěr 

 

Tato práce je výsledkem snahy odhalit analogii mezi Bosákovým fotbalovým 

komentářem a jeho fotbalovými knihami. Komparace mi měla dopomoci k rozkrytí 

převážně těch drobných nuancí, které v širším měřítku tyto velmi odlišné texty obsahují. 

Sekundárním cílem bylo zjištění vývoje a porovnání obou Bosákových textů (jak deníků, tak 

komentáře) v rozsahu čtrnácti let.  

Vycházíme-li z obecných definic korelace a odlišností mluveného a psaného projevu 

Jaromíra Bosáka, dojdeme k zjištění, že definice (i kvůli své obecnosti) nejsou v tomto 

případě plně aplikovatelné. Přesto, že ve většině bodů podléhají stylistickému a jazykovému 

vymezení, v určitých momentech a situacích jeho texty často tenké hranice překračují, nebo 

je dokonce boří. Lingvisty vyřčená poučka o vzájemné odlišnosti mluvenosti a psanosti se 

podle mého názoru dá shrnout do jednoho souvětí: „psaný projev je kultivovaný, vyrovnaný 

a uvědomělý, ten mluvený je jeho protějškem“. Na základě zkoumání a porovnání textů 

nejen mezi sebou, ale i v rámci vlastních kategorií, tvrdím, že existují dvě základní příčiny 

toho, proč Bosákův komentář nabývá v některých ohledech charakteristiky psané 

komunikace a naopak. Tou výraznější a objektivnější je zaprvé žánrový výběr zkoumaného 

materiálu. Syntaktická stavba mluveného doprovodu sportovního přenosu nestojí na 

jednoduchých větách, příp. nerozvinutých souvětích. Navíc televizní komentář ze své 

podstaty nemůže být neurčitý, divák si žádá konkrétní informace. Tento argument, který je 

v práci pojmenován jako „nesvoboda projevu v důsledku profesních a profesionálních 

závazků“, ovlivňuje téměř výhradně televizní komentář, kde funguje systém interní regulace 

skrze pravidla a kodex České televize. Zadruhé pak podobu deníků utváří hlavně vlastní 

přístup, styl a osobnost autora. Zde není limitován jazykovými pravidly (krom těch, která 

sám přijme), a tak jsou Bosákovy knihy místy psány velmi nespisovným jazykem 

(hovorovou češtinou, žargonem, archaismy, vulgarismy a historismy). Navzdory 

předznamenaným pravidlům podoby mluvené a psané komunikace se právě v jeho psaných 

dílech objevuje celá řada klišé, z nichž většina je užita cíleně. Závěr této práce můžeme tedy 

také shrnout do jedné věty: „Bosákův televizní komentář dosahuje často (ne-li většinou) 

vyšší profesionální úrovně než jeho knižní publikace“. 

Není možné stanovit univerzální ani optimální podobu sportovního komentáře. Jeho 

výsledná povaha se odvíjí od osobního přístupu a profesních zkušeností. A právě empirický 

posun je tím hybatelem ve vývoji Bosákova televizního projevu. Ten z roku 2012 je výrazně 
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klidnější, konkrétnější a postaven na větším odstupu od reality. Základem ale pořád zůstává 

komentátorova zásada „diváka nenudit“. 

V knihách je za oněch čtrnáct let posun výrazně patrnější než v komentáři. Tento fakt 

souvisí s tím, jaké možnosti kniha oproti televiznímu komentáři nabízí. Nejvýraznější posun 

mezi Francouzským deníkem Jaromíra Bosáka a Deníkem Jaromíra Bosáka z Polska a 

Ukrajiny je v objektu autorova zkoumání, kde pozorujeme přechod od stylu reportážně 

laděné črty skrze beletrizaci a hlubší subjektivní pohled až téměř k žánru povídky. 

V Bosákově případě tedy není rozlišovacím ukazatelem fakt, zda jde o mluvený, nebo 

psaný jazyk. Hlavním hlediskem je veřejnost projevu. V tomto případě jsou knihy tím 

soukromějším vyjadřovacím kanálem a jejich podoba není ovlivněna ničím jiným než vůlí 

autora. 

 

 

 

Summary 

 

I have tried to discover some of the main characteristics of Jaromír Bosák’s expression 

– in his television commentary as well as in his football diaries. 

A research had proved, that neither verbal or written communication can be tied by 

general description. Jaromír Bosák expresses himself through a specific style of language. 

This is the first reason, why his book don’t follow linguistic definitions and are 

characterized by the amount of informal or substandard words, even vulgarities. Secondly, 

there is an limitation based on institution, that stands behind each production. Book diaries 

are a bit of a private piece, therefore the author may write about various themes without 

being prosecuted. The television commentary on the other hand is supposed to be partial and 

distinguished for it’s high level of professionalism. 

Because of all said above Bosák’s commentary acquires higher standards than his 

books. This is unexpected if we compare it with the primary premise of differences between 

spoken and written expression. 

 

 



  

 

60 

  

Použitá literatura 

BOSÁK, Jaromír. Fotbalový deník Jaromíra Bosáka z Polska a Ukrajiny. 1. vyd. Pardubice: 

Unimex, 2012. s. ISBN 978-80-905272-0-1. 

BOSÁK, Jaromír. Francouzský deník Jaromíra Bosáka. 1. vyd. Praha: Duel, 1998. 118 s. 

ISBN 80-86187-17-9. 

BOSÁK, Jaromír. Životní mač. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2013. 200 s. ISBN 978-80-242-

3952-1. 

ČECHOVÁ, Marie a kol. Současná stylistika. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 

2008. 381 s. ISBN 978-80-7106-961-4. 

 

ČECHOVÁ, Marie a kol. Stylistika současné češtiny. 1. vyd. Praha: Institut sociálních 

vztahů, 1997. 282 s. ISBN 80-85866-21-8. 

ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: Přehled a slovníky. 4. vyd. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, 2011. 380 s. ISBN 978-80-246-1946-0. 

 

ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1998. 140 s. ISBN 80-

85839-24-5 

 

ČMEJRKOVÁ, Světla a kol. Styl mediálních dialogů. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. 314 s. 

ISBN 978-80-200-2267-7. 

 

FIŠER, František. Z domova do celého světa. Praha: Středočeské nakladatelství a 

knihkupectví, 1976. 131 s. ISBN 42-010-76 

 

FRANCÍREK, František. Bakálářská práce: co, jak a proč. 1. vyd. Praha: Ingenio et Arti 

s.r.o., 2012. 105 s. ISBN 978-80-905287-1-0 

 

GIFFORD, Clive. Encyklopedie fotbalu. 1. vyd. Pavel Wurm. Praha: Svojtka, 2006, 144 s. 

ISBN 80-735-2336-1. 

 

HOFFMANNOVÁ, Jana. Stylistika a…. 1. vyd. Praha: Trizonia, 1997. 200 s. ISBN 80-

85573-67-9. 

 

HOLOUŠOVÁ, Drahomíra a Milena KROBOTOVÁ. Diplomové a závěrečné práce. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 117 s. ISBN 80-244-0458-3. 

 

KABÁT, Marcel a Jitka SATURKOVÁ. Ročenka České televize 1998. 1. vyd. Praha: Česká 

televize, 1999. 187 s. ISBN 80-85005-20-4. 

 

KADERKA, Petr a Zdeňka SVOBODOVÁ. Jak přepisovat audiovizuální záznam 

rozhovoru?: Manuál pro přepisovatele televizních diskusních pořadů. In: KOŘENSKÝ, Jan. 



  

 

61 

  

Jazykovědné aktuality: Informativní zpravodaj českých jazykovědců. Jazykové sdružení 

České republiky, 2006. roč. XLIII. č. 3 a 4. 82 s.. ISSN 1212-5326. 

 

KOHOUT, Jaroslav. Rétorika:Umění mluvit a jednat s lidmi. 4. vyd. Praha: Management 

Press, 2005. 169 s. ISBN 80-7261-072-4. 

 

KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 

172 s. ISBN 978-80-246-1578-3. 

 

KROBOTOVÁ, Milena. Spisovná výslovnost a kultura mluveného projevu. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 219 s. ISBN 80-244-0187-8. 

 

MÜLLEROVÁ, Olga. Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. 1. vyd. Praha: Academia, 

1994. 145 s. ISBN 80-200-0489-0 

 

POLÁK, Karol a HOLUBEC Vít. Priviazaní k mikrofónu: … komentujú Karol Polák a Vít 

Holubec. Bratislava: Šport. 1972. 219 s. ISBN 77-006-72 

 

Kodex České televize: zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání. Praha: 

Česká televize, 2003, 46 s. ISBN 80-850-0546-8. 

 

Diplomové práce 

BÍLÝ, Vojtěch. Televizní sportovní přenos jako drama – prvky spektáklu ve fotbalových 

utkáních. Olomouc, 2013. 54 s. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, 

Filozofická fakulta, Katedra žurnalistiky. Vedoucí práce doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. 

BEREŇ, Michael. Analýza práce komentátora sportovního přímého přenosu. Praha, 2014. 

127 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce 

PhDr. Ondřej Zamazal. 

GAMBOVÁ, Iva. Sonda do stylu jazyka televizního sportovního zpravodajství v uplynulých 

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

fakulta, Ústav českého jazyka. Vedoucí práce PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. 

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

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

věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí bakalářské 

práce Mgr. Robert Záruba. 



  

 

62 

  

MORAVEC, Martin. Sportovní publicistika ve vysílání ČRo 1 - Radiožurnálu. Praha, 2002. 

70 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí práce PhDr. Josef 

Maršík, CSc. 

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

zaměřením na televizní přenosy utkání. Olomouc, 2012. Diplomová práce. Univerzita 

Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury. Vedoucí 

práce Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D. 

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

hokejové zápasy. Praha, 2005. 327 s. Diplomová práce. FSV UK. 



  

 

63 

  

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: Rozhovor s Jaromírem Bosákem, archiv autora (text) 

Příloha č. 2: Zelený Raoul, komiks časopisu Reflex. díl 30.  (obrázek) 

Příloha č. 3: Přepis komentáře – Německo–Jugoslávie, 21. června 1998 (text) 

Příloha č. 4: Seznam kapitol Fotbalového deníku Jaromíra Bosáka z Polska a Ukrajiny 

(text) 

Příloha č. 5: Přepis komentáře – Portugalsko–Španělsko, 27. června 2012 (text) 

 

 

 

 



  

 

64 

  

Přílohy 

 

Příloha č. 1: Rozhovor s Jaromírem Bosákem, archiv autora (text) 

 

 

Jaký je váš pohled na vztah mezi psaným a mluveným projevem? 

Já jsem v tomhle hodně rigorózní, protože, a říkal jsem to, když jsem ještě učil pár let na 

Vyšší odborné škole publicistiky, kdo neumí psát, neumí mluvit. Takže jsem i ty, kteří si 

vybrali televizní specializaci, nutil psát. A já myslím, že velmi jednoduše poznáte, když 

budete chvilku poslouchat, ty rádoby televizní tváře, jestli jsou schopní něco napsat, nebo 

ne. A samozřejmě ve většině případů je to spíš negativní poznání. Ono je to samozřejmě 

dané tím, že psané slovo má v sobě spoustu výhod. Jednak to po sobě můžete přečíst 

několikrát, pokud to píšete do novin, časopisů, tak to po vás čte editor, vedoucí vydání, 

někdy šéfredaktor a samozřejmě korektor. Takže ta kontrola je několikastupňová. A přímý 

přenos? Co vypustíte, to je venku a nic s tím neuděláte. Takže v tomhle je výhoda toho 

psaného projevu. Nevýhoda je, že to je pracnější, logicky. Když někde sedíte a plácáte 

pitomosti tak vás to žádnou velkou námahu nestojí. Ale důležité je, že máte zvládnutý jazyk 

na formu psanou, která je daleko náročnější na používání správných jazykových prostředků, 

protože vy při tom mluveném projevu můžete používat spoustu citoslovcí, přirovnání a 

dojmologii. Takže psaní musí být poměrně precizní, dobře argumentované a ta slovní zásoba 

by měla být o něco bohatší, aby nenudila, protože komentátor má tu nesmírnou výhodu, že 

jenom doprovází obraz. Ale u psaného textu je jen ten text. S tím si autor i čtenář musí 

poradit. A když už zvládnete češtinu, jazyk a řemeslo na té úrovni, že nebudete nudit jako 

píšící novinář, tak nebudete pravděpodobně nudit ani jako komentátor. Alespoň 

z jazykového hlediska. Teď nemluvím o věcnosti. Takže jsem opravdu nutil ty chudáky, aby 

hodně psali, aby se poznalo, jestli v nich vůbec je novinářské střevo a jestli jsou schopni si 

s tím jazykem hrát. Já vím, že jim to bylo kolikrát nepříjemné, ale bez toho to prostě nejde. 

A myslím si, že ten, kdo opravdu nedobře píše, nebude ani dobře mluvit. Ono to pak souvisí 

s tím, že musíte mít slovní zásobu, musíte mít načteno. Já doporučuji všem, aby chodili do 

divadla, poslouchali rozhlasové hry, aby opravdu četli nejenom Blesk, ale taky nějakou 

knížku. Blbé je, když mi adepti novinařiny řeknou, že nečtou noviny. Tak na to já koukám 

trošku jako z jara, protože to by měl být základní poznávací nástroj toho řemesla, že si 

přečtu, co se píše, kde se píše, jak se to píše. Takže já opravdu vidím velkou nutnost spojení 

psaného slova, mluveného slova. To psané slovo je vlastně nejdůležitější základ pro slovo 

mluvené, pro ten přechod, že pak se živíte tím, že někomu něco povídáte. A proto i já musím 

říct, že hodně rád píšu. Já nejenom, že píšu knížky, ale píšu v tuhle chvíli do Sportu a pro 

Sportovní noviny a jsem šéfredaktor jednoho golfového časopisu, takže já si bez toho 

psaného projevu ani svůj život představit nedovedu. 

 

Ačkoliv nebyla vydána souborná příručka „Jak být dobrým komentátorem“, některé 

základní poučky existují. Co byste vy definoval jako předpoklad dobrého komentáře? 

A je možné vycházet jen z těchto teoretických pouček? 
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Já to řeknu velmi laicky. Například Robert Záruba na to jde velmi vědecky a já si myslím, že 

až taková věda to není. On vlastně tuhle disciplínu utváří. On tvoří názvosloví, postuláty. Já 

jsem spíš praktičtějšího založení. Tím netvrdím, že teorie není potřebná. Je, musí vás naučit 

řemeslo. Ale z mého pohledu nejdůležitější je, aby ten komentář diváka nenudil. To je první 

věc. Když budete mluvit jako Jan Zlatoústý velice spisovně, velice pregnantně a divák bude 

zívat, tak je vám to draka platné. První věc je nenudit. Druhá naprosto základní poučka pro 

komentátory je: divák není hloupý. Z toho bych vycházel jako z hlavních premis. To 

všechno ostatní je nadstavba. Pochopitelně, že komentář musí být přesný, komentátor se 

nesmí plést, musí být věcně a jazykově na výši. Zároveň by komentář měl ve chvíli, kdy 

zápas, závod, či cokoli za nic nestojí, nabídnou divákovi nějaké záchranné lano. Že ho 

alespoň něčím, nechci říct přímo, pobavím, ale zaujmu. Že když je zápas 0:0, sedm střel na 

bránu za devadesát minut tak se ho snažím alespoň o něčem informovat, nebo nějakým 

způsobem ho trošku probrat z letargie. Ale já tu jazykovou a věcnou správnost, schopnost 

dobře odhadnout děj, který se odehrává na tom hřišti, beru jako základ. To je norma. Bez 

toho by tam ten člověk vlastně vůbec neměl lézt. Druhá věc je potom zprostředkování toho 

ději přímo posluchači. Jestli to bude víc popisné, nebo jestli to bude spíš ve větším spojení 

s obrazem. Já se přiznám, že nejsem přítel toho vyloženě rozhlasového komentáře. Divák 

vidí. Není slepý, není hloupý, vidí. Takže opakovat mu sedmkrát za sebou, že si přihrávají 

dva hráči mezi sebou, to je nonsens. Nebo takový ten komentář typu: „A míč teď letí na 

pravou stranu, podél postranní čáry se rozbíhá... a na hranici pokutového území je ještě... a 

tam přihrává k rohovému...míč běží, hráč padá.“ Ne, ne, ne. To divák vidí. Takže to si 

myslím, že je spíš pro rádio. Já chci s tím divákem nějak komunikovat a nechci ho zahrnout 

přílišnou porcí slov a informací. Spíš jde o to, abychom vedli přes tu obrazovku trošku 

dialog. Nemyslím dialog, že mi bude nadávat, ale tak, aby neměl pocit, že ho chci poučovat 

a zároveň, že ho chci opravdu umlátit slovem. Což se někdy při komentáři stává a není to 

dobré. Mě to vadilo už jako malému, tak to asi ve mně zůstalo, že těch slov je zbytečně moc 

kolikrát. A diváka to kolikrát i naštve, když mu popisujete všechno od A do Zet. On si taky 

chce v hlavě ten zápas odehrát. Není potřeba od první do devadesáté minuty do něj rvát 

všechno, co se právě teď stalo. Komentář by měl odpovídat také danému sportu. Jinak se 

komentuje hokej, protože je rychlejší, ale má přestávky při každém vhazování. Fotbal, ten ty 

pauzy nemá. Ale zase není tak rychlý samozřejmě jako hokej. Jinak se komentuje golf, to je 

úplně jiný rytmus, jiná melodie. A zase jinak budete komentovat skoky na lyžích. Takže 

každá ta disciplína má svoje a zároveň je nutné, aby ten komentátor byl odborně zralý. Proto 

já všem doporučuji, aby si ty sporty sami zkusili, jasně, že nikoho nebudu nutit skákat na 

lyžích nebo jezdit boby. To by nás moc nezůstalo. Ale pokud se týká těch dostupných her, 

tak zase si troufnu tvrdit, že poznám po dvou minutách, jestli to ten člověk hraje, nebo ne. 

To prostě poznáte. Je blbé, když komentátor komentuje fotbal a dojde k tomu, že balón je 

v pressu, vyletí s nějakou rotací a ten kluk neví, kam ten balón odskočí. To je špatně. A je 

úplně jedno, jestli hrajete za domem s kamarády, nebo druhou ligu, protože ten fotbal, 

principy hry zůstávají stejné. Lidi by si to měli zkusit, měli by to hrát, aby o tom mohli 

mluvit. Díky tomu jim to můžete zprostředkovat i z vlastní zkušenosti, z vlastních empirií. 

Uvedl jsem toho velmi mnoho, ale i když tak přidáte všechny tyhle složky, tak pořád to 

prvotní je nenudit, nenaštvat tím, že je na mě vidět, že jsem blazeovaný a že to flákám, a 

opravdu nepodceňovat diváka. Protože dnes díky informačním technologiím je spousta 



  

 

66 

  

například fotbalových fanoušků připravena na různé týmy a hráče, že komentátor má co 

děla, aby držel krok. 

 

Jak se stavíte k rozdělení komentáře na popisný a rámcový? Regulujete jejich poměr 

během přenosu instinktivně, nebo nějak cíleně? 

Někde v hlavě je samozřejmě uložená měrka, která vám to odstupňuje. Vždy hodně záleží 

na tom, jaký se hraje zápas. Když to bude zápas velice dobrý a bude pořád na co se dívat, 

tak toho komentáře ani není příliš potřeba. Respektive, budete se věnovat víceméně jenom té 

hře. Když je zápas nudný, nic se neděje, tak musíte použít daleko víc informací o hráčích, 

něco z historie, nějakou statistiku. To je první předpoklad, od toho se potom odvíjí, jak ten 

komentář vypadá, ale že bych měl v hlavě: „Teď jsem byl moc popisný a teď to musím zase 

nějak odlehčit,“ to ne. Spíš si dávám pozor na neopakování se, protože divák si zaslouží, aby 

neslyšel pořád to samé dokola, i když ono zase těch způsobů jak říct, že míč trefil tyč, moc 

není. Deset, dvanáct? Zápasů máte sto do roka, takže to je složité. Ale snažím se, aby ten 

projev byl na slušné jazykové úrovni. Abych do diváka nehustil pořád tři slovesa a šest 

podstatných jmen. Je pravda, že toho hodně slyším, protože doma si přes satelit chytím 

všechno na světě, co potřebuju, takže hodně poslouchám Angličany a Němce, protože ty 

jazyky ovládám. Spíš to beru tak, že tu empirii získávám i z toho komentáře odjinud, ale spíš 

si všímám naturelu těch lidí a jak pracují s jazykem. Hodně blízký je mi německý komentář, 

kde se tolik nemluví na rozdíl od Španělů, Portugalců a už vůbec nemluvím o 

Jihoameričanech. Jsou věci, na které opravdu myslet musíte, ale nikdy nemyslím na tu 

kategorii popisný komentář, analytický komentář… Ve chvíli kdy ten komentář oddělíte od 

obrazu, tak se ztrácí celkový náhled. Co se může na papíře zdát jako popisné, tak ve 

spojitosti s tím obrazem vyjde jen jako doprovázení toho děje na hřišti bez nějakého většího 

popisu a zase naopak. 

 

Robert Záruba uvádí, že přípravou na přímý přenos ze zápasu by měl komentátor 

strávit šestnáct až osmnáct hodin. Jaký máte na otázku přípravy názor vy? 

Já bych řekl, jak kdy. Je pravda, že když mě bude čekat zápas na mistrovství světa, tak nad 

mančaftem, jako je Írán, strávím možná týden. Protože o něm nic nevím, viděl jsem ho 

naposled před deseti lety a to už jsou dnes úplně jiní hráči. Stejný případ je Angola, kterou 

jsem dělal v Německu (2006, pozn. autora) dvakrát nebo KLDR. To je průšvih. V tu chvíli 

se příprava vždy protáhne. A příprava na šampionát? Ta trvá klidně i dva měsíce. Ale pokud 

jde o běžné zápasy, tak hodně záleží na tom, co je to za soutěž a za týmy. Kdyby to měla být 

Barcelona a Bayern, tak tam nepotřebuju hloubkovou přípravu před zápasem, protože jejich 

soutěže kontinuálně sleduji. V tom máme s Robertem jinou výchozí pozici, protože nevím, 

jestli on sleduje švédskou, finskou nebo ruskou ligu. Já pravidelně sleduji Premiere League 

(britská nejvyšší soutěž), Bundesligu (německá nejvyšší soutěž), španělskou ligu, takže ty 

kluky vidím v akci třeba dvakrát týdně. Jednak poslouchám, co říkají zahraniční kolegové, 

chytám novinky, čtu internet, časopisy. Takže ta příprava je de facto kontinuální. A potom 

před zápasem například uvedených týmů opravdu stačí, když si prohlédnu nejnovější 

zprávy. Ale když se potom například v předkole evropských pohárů s českým týmem střetne 

třeba Žalgiris Kaunas (litevský prvoligový tým), tak pak už je to zase práce na dva, tři dny, 

protože hráče neznáte a chcete si o nich něco zjistit. Pak je možné, že příprava těch osmnáct 
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hodin i překoná. Speciálně u fotbalu záleží na tom, jaké týmy budete komentovat a jestli 

máte možnost sledovat ty přední soutěže. Já během víkendu shlédnu čtyři, pět zápasů, a 

když to dobře dopadne, tak někdy i sedm.  

 

Jaké negativní ohlasy jste obdržel v reakci na váš komentátorský výkon, co se vám 

vytýká? 

Samozřejmě, že se mi dostává negativní kritiky a není jí zrovna málo. Vesměs jde vždy o e-

maily, které jdou v kopii generálnímu řediteli ČT a podobně. Já vím, že lidi polarizuji. 

Někdo mě má hodně rád a někdo mě má zase hodně nerad, protože mu prostě nevyhovuje 

můj styl komentování. Ale co se mi vytýká? Zábavné je, že absolutně nejvíc výtek se týká 

toho, že fandím a tudíž nadržuji jinému klubu, než pisatel. Takže Sparťané mi pravidelně po 

derby nadávají do Slávistů a zase naopak, na Bohemce vám vynadají taky do Sparťanů, 

v Plzni totéž a v Liberci zase třeba do Slávistů nebo do Plzeňáků. Toho je naprosto největší 

várka, protože ten člověk se cítí být poškozen, jelikož jsem jeho mužstvo nechválil nebo 

jsem ho dokonce kritizoval a to podle něj přeci nejde, protože to jsou ti nejlepší, takže není 

jiná možnost, než, že jsem zaujatý a tím pádem musím fandit těm druhým. Takových kritik 

je, řekl bych, tak devadesát procent. A pak jsou výtky, kde se to hemží vulgarismy a 

verbálními útoky na moje komentování, které ale postrádají jakoukoliv faktickou věcnou 

připomínku nebo argument, vždy jde o autorův dojem a pocit. Každý divák má právo na 

svůj názor, ale někdo vás zkrátka nemá rád a priori a stačí, abyste třeba jen pozdravil, a 

dotyčný chytá kopřivku a všechno je špatně. Já až teď budu psát knížku z Brazílie, tak tam 

hodlám některé ty úsměvné zprávy otisknout, aby taky lidé věděli, co nám chodí za 

nesmysly. 

 

Často se ale setkáme s názorem, že se ve svém komentáři snažíte „udělat vtip za 

každou cenu“. Myslíte, že lidé, kteří vám vytýkají přílišnou žertovnost, se mýlí? 

Před pár lety bych jim musel dát za pravdu, protože kdybych se dnes poslouchal, jak jsem 

komentoval v roce devadesát čtyři, tak bych se také zaškrtil. Člověk by mladý, dělal to už 

dva roky a myslel si, že to všechno umí. Já jsem hlavně věděl, jak to nechci dělat, že chci ty 

lidi bavit a nechci, aby se nudili. Sport je věc, která má člověka bavit. Tehdy jsem to určitě 

přeháněl a toho vtipu bylo moc. I tím jak člověk stárne, ovšem ne vždy i moudří, jsem 

získával zkušenosti a začal jsem ubírat na frekvenci. My tam totiž nejsme ti nejdůležitější. 

To jsou ti na hřišti a my bychom měli fungovat výhradně jako služba, předávat informaci. A 

sem tam, když to dovolí děj zápasu, zkusit toho diváka pobavit. Sám si uvědomuji, že dnes 

takovéto prvky nepoužívám tolik, jako před dvaceti lety. A už tehdy mi ohledně toho 

chodily negativní ohlasy a já jsem s nimi nesouhlasil. Ale měli pravdu. Dnes už bych řekl, 

že je to trochu mimo mísu. Myslím, že, i kdyby byli diváci hodně hnidopižští, tak tam tolik 

takových těch fórků nenajdou. Tím neříkám, že by to mělo být bez nic, to určitě ne. To by 

ke mně ani nešlo, ale je potřeba počítat s tím množstvím. 

 

Ve vašich komentářích z posledních let se výrazně častěji, než v těch starších, objevují 

hezitační zvuky. Divák by přitom mohl očekávat spíše opačný trend. Uvědomujete si 

to? Jaká je podle vás toho příčina? 
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Samozřejmě to není dobře, protože takové prvky by se objevovat neměly. Není reálně 

možné se tomu vyhnout úplně, ale vím přesně, kdy se to stává nejčastěji. Jde o okamžiky, 

kdy člověk začne už moc přemýšlet, ve snaze se vyhnout už použitým obratům nebo klišé a 

zajetým výrazům. Kdybych řekl něco ve stylu „prošel jako nůž máslem“, tak skončím 

s komentováním. Vím o tom, že se kolikrát zaseknu, ač nechtěně, a potom ještě hledám tu 

myšlenku a vyleze z toho takové to aah nebo eee. Jiná věc jsou potom citoslovce, která 

vyjadřují postoj k děni na hřišti jako hmm nebo jo. K těm zaváháním dochází právě tehdy, 

když se snažím, aby byl ten komentář jazykově bohatší.  

 

Takže jde paradoxně o výsledek snahy dělat to co nejlépe? 

Je to tak. Ona za mikrofonem je vteřina strašně dlouhá doba a musíte nějak reagovat, něco 

říct. Přitom ale nechcete reagovat stejně jako všichni ostatní nebo jako vy sám před chvílí. 

Chcete použít jiná spojení. A to je právě ta chvíle, ta vteřina, kdy se vám najednou „začerní“ 

a vy musíte rychle najít ten nejvhodnější výraz. Stane se, že vás napadnou třeba tři možnosti, 

jak se vyjádřit a pak chvilku vybíráte. Snažíte se lidem dopřát to nejlepší zboží a kazíte ho i 

tím, že máte moc na výběr. Pak najednou je tam takováhle chyba. 

 

Jak jste přišel na myšlenku vydat ze svého třetího turnaje v roce 1998 deník? 

To napadlo Šímu. Milana Šímu, který měl tehdy nakladatelství a v té době dělal ještě 

v televizi. Ten za mnou jednou přišel, jestli bych z Francie nechtěl napsat knížku. Mě 

samotného by to nikdy nenapadlo. Nemyslel jsem, že by byl někdo zvědavý na to, co zrovna 

já dělám. Copak jsem nějaký herec nebo nějaká zpěvačka? Ale on nedal pokoj, tak jsem to 

nakonec napsal. Zjistil jsem, že mě to docela baví. Ale hlavně to vlastně píšu pro sebe na 

důchod. Až si nebudu pamatovat, kde jsem byla a co jsem dělal a zažil, tak mám svoje 

deníky. Fotky z turnajů jsem si začal pořizovat až v roce 2006. Ale já zase na to ohlížení 

zpátky moc nejsem, ale alespoň mám důkaz toho, že jsem tam byl, až budu trpět 

Alzheimerem. To si budu těmi knížkami listovat a bude to pokaždé nové krásně čtení.  

 

Vás samotného nikdy nelákalo napsat něco jiného, než článek do novin? Při vašem 

vztahu k literatuře a množství knih, které jste už zamlada přečetl, jste neměl ideu stát 

se spisovatelem? 

To zase jo. Moje ambice byly už v mladých letech takové, že buď budu dělat komentátora, 

nebo se právě budu věnovat spisovatelství. Já nejsem příliš společenský člověk. V kanceláři 

mezi lidmi bych odváděl špatnou práci. Já potřebuju svůj klid a prostor. Takovou bublinu. A 

tomu právě spisovatelství vyhovuje nesmírně, sedíte doma a píšete. Takže představu, že 

bych něco napsal, jsem měl, ale netušil jsem, že to budou knížky tohohle typu. Rád bych 

jednou napsal nějakou beletrii. Mám, řekl bych, dobrý nápad na hezký příběh, ale já na to 

nemám čas. Není kdy, leda až v důchodu.  

 

Jak vůbec vaše turnajové deníky vznikají? Přímo na šampionátu v ten den, nebo 

odstupem času? 

Pokud to jde, snažím se to napsat co nejdřív. Ať už na letišti, v letadle nebo v hotelu. 

Protože kdybych to neudělal hned, tak další den bych musel napsat dvě kapitoly a navíc 

bych toho spoustu zapomněl. 
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A to píšete vždy po paměti, nebo si děláte během dne poznámky, ze kterých potom 

večer při psaní vycházíte? 

Dřív jsem si to pamatoval. Ale v posledních letech si už holt musím dělat poznámky. Ale 

zase, co si napíšu, to nezapomenu. Proto celý můj fotbalový archiv je psaný rukou. Jednak 

tedy z důvodu lepšího zapamatování, ale také se mi asi nestane, že by mi ten archiv někdo 

ukradl. To se teď stalo Jirkovi Hölzelovi (sportovní komentátor ČT, specializuje se na hokej, 

extrémní sporty a letectví, pozn. autora), že mu ukradli počítač, kde měl desetiletý archiv. 

To je potom sakra malér, když to nemáte zálohované. A to Jirka neměl. Nebo se mi už stalo, 

že mi vyhořel počítač a všechna data byla ztracená. Mít tam fotbalový archiv, který vedu 

třiadvacet let, tak to by bylo na mrtvici. 

 

Jak přistupujete ke psaní deníku z obsahové stránky? 

Vždy se snažím nepopisovat ten zápas jako takový. Samozřejmě se fotbalu musím věnovat, 

protože kvůli němu tam jsem, ale je to spíš v druhém plánu. Hlavně mi jde o to, podívat se 

na tu zemi, lidi, co se tam dá zažít a přiblížit i tu práci zezadu, aby si lidé uvědomili, že to 

není taková legrace. Že to není dovolená s fotbalem. Bohužel lidi většinou nepřesvědčíte. 

Ale i proto ty knížky také píšu, aby ten, kdo si ji koupí, měl náhled i z druhé strany, nejen 

přes obrazovku. Aby své výroky na ty „pitomce, kterým posílá poplatky a oni předvádějí 

takovéhle pitomosti“, bral trošku s rezervou. 

 

Dostalo se vám reakcí i na deníky? 

Musím říct, že na rozdíl od komentování, dostávám na deníky reakce pozitivní, protože kdo 

mě nemá rád tak si ho nekoupí. Nechtěl bych lhát, ale asi nemůžu říct, že by mi přišel nějaký 

negativní ohlas směrem k deníkům. Teď bych si nechtěl hrát na kladného hrdinu. Nejspíš to 

bude právě tím, že ty knížky čtou jen ti, kteří mě rádi poslouchají a tím pádem nejsou 

předem negativně naladěni. 

 

Zaregistroval jste nějaký markantní rozdíl mezi vaším divákem, respektive 

posluchačem a čtenářem vašich knih? Případně jak se tito příjemci liší i v obecné 

rovině? 

Hlavní rozdíl je podle mě v tom, že lidé, kteří koukají na sport nebo na televizi vůbec, už 

dnes nečtou. Knížka je, ne snad úplně na vymření, ale už nemá tak široký zásah jako kdysi. 

Takže, kdo si koupí knihu, musím mít k četbě vybudovaný nějaký kladný vztah. Je většinou 

tedy zvyklý číst a proto je třeba tam s jazykem pracovat jinak, než při komentování. Je 

ovšem pravda, že u těch mých publikací jde o sezónní zboží. Vím, že ta knížka se po vydání 

bude prodávat tři, čtyři měsíce a pak to ztrácí na aktuálnosti a pro lidi to není zajímavé. 

Jedině pro ty, kdo o mě píšou bakalářskou práci. Ale ta jazyková stránka je pro knihu 

naprosto stěžejní a proto je nezbytné mít dobrého redaktora. Když jako já píšete ve dvě, ve 

tři ráno, tak není možné vždy se vyhnout opakování výrazů, mluvnickým a stylistickým 

chybám. Bez pořádné korektury nemá cenu tu knížku vůbec vydávat. 

 

Takhle jste přistupoval k revizi knih už od začátku? V deníku z Francie (1998) je totiž 

celá řada technických nedostatků, překlepů a podobně. 
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U té první knihy, nebo dokonce u prvních tří asi žádná redakce textu vůbec neproběhla. 

Dnes vidím, že jsem si s tím měl dát tu práci. Ale u první knihy je člověk rád, že vůbec něco 

vydal. Pak přijde druhá a až poté vám začne docházet, že to mohlo a mělo být opravdu 

daleko kvalitnější. Ve výsledku se tam objeví i věcné chyby, kvůli tomu, že člověk píše po 

dvou hodinách spánku. Ale nemusely tam být, kdyby to někdo zkontroloval. To pak 

samozřejmě výrazně snižuje kvalitu té publikace jako takové. To ale přijde s věkem a 

zkušenostmi. 

 

Často uvádíte, že se živíte tím, co vás baví. Jak to je ve vztahu k psaní deníku? Je to 

taky záliba? 

Baví mě to hodně, protože fakt rád píšu a ono s tím slovem si najednou můžete úplně jinak 

hrát a najednou sedíte a můžete si dovolit luxus pěti minut, přemýšlet, jestli tam má být 

spojka a nebo i. Což při komentáři nemůžete. A máte ještě jeden bonus a to, že si ten text po 

sobě můžete přečíst a upravit ho. Prostě zmáčknete delete, a začnete znovu. To u toho 

živého komentáře nejde. V knize s tím slovem víc pracujete. Víc se s tím pomazlíte, víc si s 

ním hrajete, víc si můžete vyzkoušet a máte třeba dvě verze v hlavě a teď si je napíšete a 

vidíte, že jedna jednom do očí jde líp, než ta druhá. Významově jsou stejné, tak si prostě 

vyberete tu, která vám víc sedne do oka. Což zase při tom komentáři říct lidem: tak teď bych 

to zkusil ještě takhle, a pak vám dám na výběr ještě tuhle variantu, to bych asi nemohl říct. 

A v tomhle je to nezastupitelné a myslím si, že právě i to, že píšu, mi trochu tříbí jazyk 

směrem k tomu komentování. Já nejsem příznivec, že bychom měli mluvit nějak spisovně. 

Sám tak normálně moc nemluvím, ale zároveň vím, že mám docela dobrou slovní zásobu 

díky tomu, co jsem všechno přečetl a chtěl bych, aby se to projevovalo jak na komentáři, tak 

v knížkách. U knih máte víc času opravdu na to, jak by to ten člověk řekl, což u toho 

komentáře přímého, když bych začal užívat Vančurovy věty, to by spousta lidí neudýchalo. 

 

Já vím, že mi asi řeknete, že každé má svoje, ale baví vás něco z toho víc – psaní, 

komentování? Třeba v některém aspektu? 

Tak řekl bych, že ke konci turnaje mě to víc baví komentovat, protože toho mám plné zuby, 

jsem unavený a vím, že musím ještě každý den tu kapitolu nabouchat, tak je mi z toho šoufl. 

Ale to jsou spíše takové věci dané únavou a dlouhou dobou těch turnajů. Já to nemůžu 

odlišit, protože mě to baví oboje a řekl bych, že bez jednoho by nefungovalo druhé. Otázka 

je samozřejmě, co mě bude živit za dvacet let, protože to už tuhle práci určitě dělat nebudu. 

Možná, že pak bude člověk jen psát, protože těch serverů budou sousty a jestli vůbec budou 

nějaké nabídky na druhou stranu, ale asi i ta perspektiva, že s tím psaním vydržím déle je 

poměrně reálná, protože za deset let třeba začnu jen psát, protože pak budu unavený, jak se 

člověk trmácí po celém světě a ono taky to hraje nějakou a roli, že už toho máte někdy tak 

akorát. A třeba budu jednou jenom psát. 

 

Pozorujete nějaký rozdíl, co se týče vašeho přístupu mezi mistrovstvím světa a eurem? 

Krom toho, že je tam třeba méně týmů? 

Vůbec. Mě je jedno, jaký zápas dělám, takže jak teď jedu dělat v sobotu Boleslav – 

Jablonec, tak je to stejně důležité pro mě, jako mistrovství světa, musím být připravený, 

musím tu práci odvést dobře. A jediné co je rozdílné, je samozřejmě ta mediální pozornost, i 
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řekněme bohatství informací k tomu zápasu jako takovému. Já mám každý zápas jako 

výzvu, už jen proto, že mě celkem nějak netankuje co bylo, mě zajímá pak další zápas, pak 

další zápas, pak další zápas… Tak jestli pojedu do Boleslavi nebo potom budu dělat Chelsea 

s Athléticem, pak finále v Lisabonu, všechno stejné. 

 

Co vás baví na moderování studia během olympijských her? Je to o té volnosti 

v projevu? 

Jo, tam mám volnou ruku a můžu si dělat, co chci, samozřejmě v té míře, abych se vešel do 

vysílacího času a aby se odehrálo vše, co se odehrát má. Ale jinak je to na mě, co s tím 

provedu, a tohle mě baví a zároveň člověk si zjistí nějaké informace o těch lidech, musí mít 

co nejlepší rešerši, aby bylo o čem povídat… Já vyznávám a vždy se snažím říct kolegům, 

kteří s tím začínají, že u toho studia, je samozřejmě axiom, protože člověk je připravený, o 

tom druhém něco ví, ale když už se podívám na práci v tom studiu, tak nejdůležitější ze 

všeho, je vytvořit náladu. Pokud se to povede, aby se ten člověk necítil stísněně, máte 

vyhráno, pak už bude povídat. To už potom jde samo a rozmluvíte i nemluvy. Funguje to, a 

pak i v té atmosféře je ten člověk ochotný mluvit o tom, že se mu věci nepovedly, že 

zklamal, že vybouchl. Musíte mu dát najevo, že to neberete jako zradu národa. Nepovel se 

mu závod, udělal nějakou chybu a potom to ty lidi jsou schopný akceptovat a ta nálada dělá 

strašně moc a protože jsem lepší moderátor, když budete mít nějaký zlý kukuč a bude cítit 

ten respondent, že je na nepřátelském území, tam ten rozhovor nevyjde. Něco jiného je 

politická debata. I když ani tam by neměl moderátor stát na žádné straně. Tam prostě jde o 

získávání informací. Ale u toho sportu, který je skutečně zábavným průmyslem, tak není 

potřeba vytvářet pocit války, nebo něco takového. 

 

Z vašich deníků je patrný silně negativní vztah k Rusku, jeho minulosti a vlivu na 

české země v uplynulém století. Proč to tak cítíte? Nesete si tento pocit už od dětství, 

kdy byl váš otec komunistickým režimem perzekuovaný? 

Nějakým způsobem mě to samozřejmě determinovalo. Ale tím, že jsem bydel na té západní 

hranici, jsem měl od malička přístup k německé televizi a rádiu. Díky tomu jsem viděl, že 

svět vypadá úplně jinak, než se nám tady snaží namluvit „Bolševik“. Takže moje 

přesvědčení, že „Bolševik“ je zrůdný nádor, se formovalo od raného mládí. Logicky se to 

následně přesunulo i na Rusko, protože to se nikdy nestalo demokratickou zemí a ani se stát 

podle mě nemůže. Tam je ta staletá tradice carství a samoděržaví, což vlastně svým 

způsobem funguje i dnes, že nějaká demokracie? Mě se to opět potvrdilo, respektive Rusové 

sami nám to potvrdili teď s tím Krymem a Ukrajinou, že to bude trvat ještě pár set let, než se 

poučí. Já v tomhle smyslu východu nevěřím. Mám radši demokracii toho anglického typu, ta 

je vyzkoušená. Asi to není úplně ideální systém fungování politiky a státu, ale lepší zatím 

nikdo nevymyslel. Takže já se budu v tomto smyslu obracet vždy na druhou stranu než na tu 

ruskou a poslední události opravdu dokazují, že to je… A já si navíc pamatuju ruské tanky, 

když přijeli k západní hranici v osmašedesátém. To byl takový zážitek, že se mi vepsal do 

hlavy, když mi byly čtyři roky. To jsou takové věci, ze kterých to vyrůstalo. Paradoxní 

situace přišla po revoluci, kdy společnost vnímala všechno ruské a priori negativně. A mě 

najednou začala chybět ruština. A přitom to je nádherný jazyk. Nádherný, krásný, měkký 

jazyk. Tak jsem se pak začal radovat, když se znova objevili v původním znění ruské filmy. 
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Jakkoliv jsem ruštinu v podstatě zapomněl, koukal jsem na ně v originále. Chybělo mi to. 

Takže to není nic proti Rusům jako takovým, ale spíš proti té ideologii, státní filozofii. 

Rusko dodnes zůstalo imperiální mocností se vším všudy a nějaké zlepšení bohužel nevidím.  

 

Komentář k počítačovým fotbalovým hrám…  

To je velmi zvláštní disciplína, protože lidé si myslí, že mi někdo pustí tu samotnou hru a já 

to namlouvám podle obrazu. Teď v květnu mě čeká další FIFA, ještě před mistrovstvím 

světa. 

 

Jestli to správně chápu, při vydání každého nového dílu vy, jako komentátor, jen 

doplňujete už stávající, dříve namluvený materiál. Nebo je třeba každý rok udělat 

novou, aktualizovanou verzi? 

Je to přesně tak, že namlouváme jen nové věci, protože už právě z dřívějška je toho 

namluveného tolik, že to bych potřeboval rok na to, udělat to celé znova. Jednu dobu takhle 

dělali i hokej Robert Záruba s Petrem Vichnarem, ale to lidi nějak netáhlo. Vlastně je to 

trošku rasovina práce, protože tam máte monitor, na kterém je text a to je všechno. Žádný 

obraz, abyste to mohl doprovázet. Navíc se toho textu musíte celkem striktně držet, protože 

to je přesný překlad z angličtiny a stejně to jde třeba do polštiny, do češtiny, do 

maďarštiny… Takže občas tam můžete přidat něco ze svého, ale moc prostoru na to není. A 

opravdu sedíte šest, sedm hodin a čtete. Čtete, čtete, čtete, čtete, čtete… a občas musíte 

nějakou větu říct pěti, šesti způsoby – víc nahlas, míň nahlas, víc exaltovaně, nebo naopak 

zase klidněji, takže je to „na palici“. 
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Příloha č. 2: Zelený Raoul, komiks časopisu Reflex. díl 30.  (obrázek) 
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Příloha č. 3: Přepis komentáře – Německo–Jugoslávie, 21. června 1998 (text) 

 
 

NÁZEV POŘADU: MS V KOPANÉ - FRANCIE, NĚMECKO-JUGOSLÁVIE 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 21. 6. 1998 

KANÁL: ČT1 

STOPÁŽ: 24 min. 

ÚČASTNÍCI: JB = Jaromír Bosák, komentátor; 

 

JB: … vy, tak my tady na novinářských postech, třeba i (.) 

mišel platíni ((Michael Platini)) stejně tak jako… 

utkání, které je nesmírně důležité pro celý vývoj skupiny, 

slobodan santrač, ((Slobodan Santrač)) 

…  takže (.) tři body na každé straně, ale ten kdo dnes 

eventuelně prohraje? může mít ještě docela honičku a 

starosti, protože ani američany, ani írán. nelze v posledním 

utkání podcenit? (.) zvlášť když jednomu nebo druhému týmu 

půjde ještě o postup. tohle je součást dnešního dne fér plej, 

((fair play)) který fifa vyhlásila právě na dnešek (.) 

společné foto, je dobré že se povedlo tenhle den připsat 

zrovna na datum, kdy se slaví den otců. takže milé manželky… 

jergen klinsman ((Jürgen Klinsmann)) a dragan sojkovič 

((Dragan Stojkovič)) teď vylosují kdo začne na které straně, 

to je sestava německa,… 

… se zatím vešel jen na lavičku. v jugoslávské brance bude… 

skojkovič, ((Stojkovič)) a první pokus ohrozit… 

chlapík jež se výborně vyzná v obuvi (.) má (.) dva velké 

obchody s botami. jeden ve veroně… 

výborně goran ďorovič, ((Goran Djorovič)) ale ty první minuty 

jsou slibné. 

… trošku si stěžuje, že byl postrčen ve výskoku… 

před zápasem si tady… 

to je sep majer. ((Sebb Mayer)) brankářská legenda.  

krásný balón mijatoviče, ((Miatoviče)) (.) který končí 

nakonec v brance! střelcem je mladíček dragan stanovič 

((Dragan Stankovič)) a to je prosím, koukám na hodinky, 

třináctá minuta odehraná, tak to je začátek který byl 

potřeba. ale (.) teď němci zaspali v obraně, t (.) ten jejich 

velmi pružný systém <s variabilním> liberem se neukázal být 

úplně nejlepším pro (.) daný moment, protože jeremisovi 

((Jeremies)) ufrnkl právě (.) stankovič ((Stankovič)), který 

(.) asi přeci jenom ještě pomohl míči přes kepkeho 

((Köpkeho)) za brankovou čáru, 

tady můžeme ještě studovat tu (.) finální teč, ale nebyl to 

zrovna (.) stoprocentně jasný záběr. 

a zatím spokojený slobodan santrač ((Slobodan Santrač)) 

jedenapadesátiletý jugoslávský trenér, (.) který vede 

jugoslávské áčko od čtyřiadevadesátého… 

jugoslávie vede v láns ((Lens)) nad německem,… 

melerova ((Möller)) pěkná táhlá rána, (.) hezky trefeno na 

vnější nárt, (.) a řekl bych že jít do branky tak by byl 



  

 

75 

  

ivica kral ((Ivica Kralj)) druhý. tenhle záběr trošku klame 

ale míč… 

petrovič, ((Petrovič)) (..) nakonec vypálil sám, (.) a kepke 

((Köpke)) měl víc starostí než by si sám byl třeba před tou 

střelou připustil, (.) vyrazil balón do té nejméně <vhodné 

pozice> přímo před sebe, 

… stane se i takovému fotbalistovi jako je (.) darko 

kovačevič, ((Darko Kovačevič)) (.) sto osmdesát osm 

centimetrů osmdesát kilogramů… 

abraka dabra (.) na jugoslávský způsob. 

komljenovič, ((Komljenovič)) (.) času a prostoru, jak na 

sibiři (.) jokanovič, ((Jokanovič)) stojkovič ((Stojkovič)) a 

není to ofsajd, jenomže darko kovačevyč ((Darko Kovačevič)) 

asi vůbec netušil že je úplně osamocený, (.) skvěle zahráno, 

(.) byl to andreas meler ((Andreas Möller)) který (.) 

zabránil sklapnutí, pastičky, 

měl docela slušnou příležitost 

aby přidal druhý gól, ve třicáté čtvrté minutě. (..) opět 

andi kepke. ((Andy Köpke)) v plné pohotovosti.  tentokráte se 

(.) do šance cpal predrak mijatovič, ((Predrag Mijatovič)) 

byl to (.) velmi dobře kopnutý roh, (.) a míč už šel do brány 

takže (.) reflex… 

berti foks ((Berti Vogts)) a rajnher monhóf, ((Reinhart 

Monhoff)) odpovědná dvojice na… 

… rodák z prištini ((Prištiny)) snad má všechny zuby (.) 

v puse. 

... paris sen džermén ((Paris Saint-Germaint)). jokanovič, 

((Jokanovič)) jouovič, ((Jugovič)) (.) vystřelil dobře, 

půl minuty. to je ještě doba, která trvá do vypršení 

regulérního… 

 

vzduch se trošičku pročistil, zpříjemnil, a vy sledujete muže 

který se zapíše do rekordních listin protože nastoupí (.) 

k utkání na svém pátém mistrovství světa. sedmatřicetiletý 

lotar mateus ((Lothar Matthäus)) jeden z nejlepších hráčů 

letošního ročníku bundesligy, hráč par excellence, který 

občas má nějaký ten úlet, (.) naposledy to byl velký spor 

s jergenem klinsmanem, ((Jörgen Klinsmann)) který končil tak 

že klinsman ((Klinsmann)) odcházel ee z bajernu ((Bayern 

Mnichov)) zpátky do anglie, je trošku pikantní, že teď se 

opět sešli v jednom týmu, lotar mateus ((Lothar Matthäus)) 

určitě nastoupí do druhého poločasu, otázka je jen místo 

koho, (.) zůstal jeremis ((Jeremies)) zatím nevidím ditmara 

hamana ((Dietmar Hamann)) <a už je to> (.) už je to 

potvrzené, takže s osmičkou, což není číslo na které je lotar 

((Lothar)) zvyklý, protože hrává. hrával také dlouho 

s desítkou i v reprezentaci, (.) němečtí diváci se tedy 

dočkali. teď je třeba jenom dořešit kam se vlastně postaví, 

na hřišti, jestli tedy opravdu na pozici posledního, mohl by 

plnit i roli záložníka ale tam přece jenom asi bude trošku 

cennější olaf ton. ((Olaf Thon)) ale to je samozřejmě problém 
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pro bertiho fogse, ((Bertiho Vogtse)) před několika málo 

měsíci tihle dva, (.) tedy mateus ((Matthäus)) a fogs 

((Vogts)) ve velké rozepři… 

… národa jugoslávského za asistence france bekenbauera 

((Franz Beckenbauer)) a paní sibili.  

… se od nich zřejmě dobře naučil hlídat to, co je potřeba 

jako v tuto chvíli mijatoviče. ((Miatoviče)) cíge, ((Ziege)) 

(.) čerstvý otec. má doma tříměsíčního (.) synka, jokanovič, 

((Jokanovič)) mijatovič, ((Miatovič)) (.) kovačevič, 

((Kovačevič)) (.) zkusil překvapit kepkeho, ((Köppke)) a ono 

se mu to také podařilo. andi kepke ((Andy Köppke)) spáchal 

hrubku a těží z toho dragan stojkovič, ((Dragan Sojkovič)) a 

holanďani se začínají těšit na němce. (.) padesátá čtvrtá 

minuta dragan stojkovič, ((Dragan Stojkovič)) (.)připojil 

velmi jednoduchý, alespoň z jeho pohledu, (.) gól, kterým 

dostal jugoslávce do sedmého nebe, hmm. kepke ((Köppke)) šel 

podivně po tom balonu a jak už jsem říkal, trávník je navlhlý 

brankář olimpiku marsej ((Olympique de Marseille)) asi (.) 

trošičku podcenil onu vlhkost, a zle… 

… křeč, těžko říct (.) jak se vyplatil výlet slavisi 

jokanoviče ((Slavisy Jokanoviče)) z těch hloubek obranné 

práce, (.) kovačevič ((Kovačevič)) už zase leží, zatímco vy 

sledujete ještě jednou druhý gólový moment dnešního zápasu, 

a jugoslávci se <dobře naučili> německy, protože se tady 

zpívá auf vídrzén, ((auf wiedersehen)) tak nashledanou. 

na to bude andi kepke ((Andy Köppke)) určitě dlouho 

vzpomínat. a nerad. (.) hmm tady může jít o natažený sval, 

taky to podle toho gesta kovačeviče ((Kovačeviče)) vypadá na, 

tuto diagnózu, ale to je absolutně laický odhad na vzdálenost 

(.) sto metrů a metru k monitoru, (.) dívám se, dívám (.) a na 

hřiště asi přijde ogdjenovič ((Ognjenovič)) hmm, ještě není 

vpuštěn na hřiště, tak to bude… 

… ogdjenovič, ((Ognjenovič)) dvacetiletý hráč o kterého se… 

… na střídačku s mateusem, ((Matthäus)) (.) je pravda, že… 

… otazník. (.) tak <asi to zas tak hrozné nebude.> 

… po střetu komljenoviče ((Komljenoviče)) s cígem, ((Ziegem)) 

a tárnat ((Tarnat)) přijde na hřiště míst cígeho. ((Ziegeho)) 

je pravda že christiján cíge ((Christian Ziege)) nemá tu 

absolutně špičkovou formu, 

… sinišu michajloviče, ((Sinisa Mihajlovič)) ale to není 

žádné velké překvapení, protože… 

hajnrichův ((Heinrich)) míč letí na kirstena ((Kirsten)) 

zaskakoval govedarica, ((Govedarica)) (..) a jugoslávci jsou 

ve výrazné pohodě teď devadesát minut před (.) <devatenáct 

minut> před koncem zápasu, (..) ale i dvougólové vedení, se 

může rychle vypařit. vzpomeňte si na zápas mexika s belgií 

včera pokud jste viděli. (..) tárnat, ((Tarnat)) (..) tón, 

((Thon)) (.) přistrčený govedaricou, ((Govedarica)) 

to je další nový muž v jugoslávském dresu, jeden z těch, 

společně s komljenovičem, ((Komjenovič)) který zná většinu… 
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… spoluhráčem jense jeremise, ((Jense Jeremise)) jenomže 

jeremis ((Jeremis)) přestoupil do bajernu mnichov. ((Bayern 

Mnichov)) ale ještě nedostal povolení k tomu, aby mohl na 

hřiště, takže to je čas michaela tárnata. ((Michael Tarnat)) 

dobrá. (.) a zrovna siniša michajlovič ((Sinica Mihjalovič)) 

si dává vlastní gól. (..) už tady byla řeč o tom, že tárnat 

((Tarnat)) má v levé noze takovou bombu, že by se divili 

čtyři z tanku a možná i ten <jejich pes,> (.) jak se dá taky 

vystřelit nohou, jaký náboj, (.) teď to trošku odnesl siniša 

michajlovič ((Sinisa Mihajlovič)) a ivica kralj. ((Ivica 

Kralj)) (.) tak to bychom měli zaděláno na… 

zatím co vy sledujete (.) zákrok který nebude patřit… 

ne s tímhle skutečně ivica kral ((Ivica Kralj)) nemohl dělat 

ani to nejmenší kromě toho že se jako na divadle mohl podívat 

kam vlastně balon letí, 

ulf kirsten ((Ulf Kirsten)) to přehnal, a vyfasuje žlutou 

kartu, za faul na stojkoviče, ((Sojkoviče)) (.) zatím to byl 

vyloženě (.) slušný zápas, (.) rozhodčí nílsen ((Nielsen)) ho 

vedl tak promiňte omyl, byl to pochopitelně lotar mateus 

((Lothar Matthäus)) jak je vidno z tohoto záběru, (..) bylo 

to přesně podle pokynu z lavičky, který se ozývá v těchto 

chvílích přeruš, (.) <tak mateus ((Matthäus)) přerušil.> 

klinsman, ((Klinsmann)) olaf tón, ((Olaf Thon)) jerk 

hajnrich. ((Jörg Heinrich)) dobrý centr, kirstén ((Kirsten)) 

(.) tak to byl vynikající útok, (.) de facto na dvě přihrávky 

se němci dostali před (.) branku kralje ((Kralj)) a 

v poslední chvíli tam zasahovalo tělo <slobodana 

komljenoviče.> ((Slobodan Komljenovič)) (..) vyrovnáno není! 

Až teď – taky ne. (.) tak tohle byla obrovská šance kterou 

měli nadvakrát němci, je pravda, že teď možná rozhodční 

nílsen ((Nielsen)) odpustil hru vysokou nohou, byl by to 

zajímavý nepřímý volný kop ze vzdálenosti jednoho metru od 

čáry, ale nejprve skvěle hlavičkoval hajnrich ((Heinrich)) a 

neméně dobře zakročil kralj, ((Kralj)) a ten kontakt 

klinsmana ((Klinsmann)) s jogovičem (.) ((Jugovič)) už přišel 

mimo obraz. (..) no ta noha byla daleko výš než pravidla 

dovolují. (..) tárnat, ((Tarnat)) (..) všechna čest zákroku 

ivici kralje ((Ivici Kralje)) ale, (.) ten střet, (.) 

klinsmana ((Klinsmann)) s jugovičem ((Jugovič)) <nevypadal 

úplně> v souladu s pravidly ale to už je všechno, jak se říká 

věc zahraná a němci vyrovnávají oliverem bírhófem! ((Oliver 

Bierhoff)) to jsou věci, to jsou věci. stejně tak jako 

belgičané i jugoslávci se museli hodně rychle rozloučit 

s dvougólovým vedením, protože nechali naskočit úplně volného 

bírhófa ((Bierhoffa)) a ten dokazuje svou důležitost pro 

reprezentační tým. od mistrovství evropy devadesát šest je 

naprosto nepostradatelnou součástí útočné vozby a nechat ho 

takhle naběhnout (.) a naskočit, tak to je vlastně (.) 

založeno na parte (..) oliver bírhóf ((Oliver Bierhoff)) 

vyrovnal deset minut před koncem. (.) až tak zhruba do té 

sedmdesáté minuty o něm nebylo vidět a slyšet, (.) ale pak 



  

 

78 

  

přišla jedna šance, po ní hned gól, (.) <to je produktivita,> 

která se nechá vidět. ale teď přicházejí obrovské starosti 

pro bertiho fokse ((Bertiho Vogtse)) protože, (.) olaf ton 

((Olaf Thon)) je ošetřován je jasné. (.) že velkou radost 

musí mít andi kepke ((Andy Köppke)) protože (.) po jeho chybě 

(.) padla druhá branka jugoslávie, (.) muž který obětoval 

veškeré vzdělání… 

tón ((Thon)) udělal, nebo dodělal základní školu a (.) po 

nějaké době přerušil (.) učení se na (.) svářeče. 

… několika minulých dnech. (.) někteří rozhodčí připomínali… 

… a velmi (.) heh <nešetrným> způsobem vpravuje jeremise 

((Jeremis)) zpátky do reality.  

… trávit na hrací ploše,… 

… na čáře rozhodli, že se bude hrát od branky ivici kralje, 

((Ivici Kralje)) (.) siniša michajlovič ((Sinisa Mihajlovič)) 

skončil zápas mezi německem a jugoslávií. utkání skončilo dva 

dva myslím že vůbec nemusíte litovat že jste strávili u 

obrazovek část dnešního odpoledne, protože to byl (.) velmi 

napínavý mač, který v sobě měl mnoho co (.) si představujeme 

pod pojmem fotbal, jugoslávci se dostali do… 

... stankovič, ((Stankovič)) ale němci dokázali, ještě do 

dvougólové manko. vyrovnat, ve třiasedmdesáté minutě po 

střele (.) tárnata ((Tarnat)) si dal vlastní gól siniša 

michajlovič, ((Sinisa Mihajlovič)) a v osmdesáté vyrovnal kdo 

konečně taky jiný, než střelec z povolání (.) tenhle muž 

oliver bírhóf ((Oliver Bierhoff)) v současné době asi 

nejpopulárnější německý fotbalista, alespoň tedy u reklamních 

agentur. když vidíte v německu reklamu s nějakým fotbalistou, 

tak je to oliver bírhóf ((Oliver Bierhoff)). 
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Příloha č. 4: Seznam kapitol Fotbalového deníku Jaromíra Bosáka z Polska a Ukrajiny 

(text) 

 

 

 

6. června – Cyklistu viděti, bouli míti 

7. června – Zywiec? Raději ne 

8. června – Voda, voda, voda, nářez 

(9. a 10. června chybí, pozn. autora) 

11. června – Ševa je bůh 

12. června – Kam se nechci nikdy vrátit? 

13. června – Malá vzpomínka 

14. června – Láska, sklep a jiné radosti 

15. června – Nemlčet, hlavně nemlčet! 

16. června – Jiras je Bůh 

17. června – Filaret je mimo 

18. června – Není expert jako expert 

19. června – Kozla viděti… 

20. června – Pozor na sliby 

21. června – Hezoun se nespletl 

22. června – Jak jsem nedal na pivo 

23. června – Tady je Rinatovo 

24. června – Penalty nebrat! 

25. června – Chrám místo Stalina 

26. června – Liverpool ano i ne 

27. června – Zamykejte se 

28. června – Kdo má židli, bydlí 

29. června – Koukej pod nohy 

30. června – Antonij měl rád klid 

1. července – Campeoni, campeoni…
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Příloha č. 5: Přepis komentáře – Portugalsko–Španělsko, 27. června 2012 (text) 

 

NÁZEV POŘADU: EURO 2012, Portugalsko – Španělsko 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 27. 6. 2012 

KANÁL: ČT4 

STOPÁŽ: 20 min. 

ÚČASTNÍCI: JB = Jaromír Bosák, komentátor; 

 

JB: dobrý večer přeji všem fanouškům a hlavně fanynkám, 

semifinále mistrovství evropy to je velký fotbalový svátek, 

zatím eh běží taková ouvertura, (..) hlavní hrdinové 

nastupují před e tribuny které nejsou zdaleka zaplněny je to 

škoda přeci jenom takovýhle zápas by si zasloužil absolutně 

maximální kulisu, (.) to dneska bohužel nebude realitou. 

(...) ((hraje hymna španělska, pak portugalska))  je 

odzpíváno teď ještě přečtou kapitáni obou týmů proklamaci 

směrem k respektu k různosti, už jsme to zažívali i při 

pohárových utkáních v evropě, (..) nutno podotknout že 

letošní euro se vlastně odehrávalo mneh v relativně velmi 

příjemném ovzduší nebo relativně. ve <velmi> příjemném 

ovzduší, žádné (.) větší excesy se nekonaly,… 

… rusové, ale i němci dostaly pokutu, e nebo dokonce pokuty: 

za nějaké ty výlevy ale jinak všechno proběhlo možná až 

nečekaně hladce (..) ((španělský kapitán brankář Casillas čte 

prohlášení fair-play)) mno uefa se stará aby er <z hráčů 

vyrůstali nejenom dobří fotbalisté> ale taky řečníci před (.) 

takovýmhle auditoriem, to je možná pro některé daleko 

složitější než e předvádět výkony (.) přímo na trávníku. (..) 

je otázkou jak se budou respektovat hráči na trávníku mm 

myslím jak důrazní budou v soubojích, (.) dneska by se i 

mohlo jiskřit protože přeci jenom m jižanská krev nepotřebuje 

moc (.) teď si ještě <rámos ((Ramos)) dal polibek s pepém,> 

((Pepe)) aby ne: když… 

… tak aby s ním mohl postupovat vpřed, (..) no ale prvních 

skoro celých pět minut se španělé mm zatím nedostali k té své 

klasické typické hře, 

… vydělali udělali to výborně (.) a vydělali na krátké 

přihrávce kterou teď mohl, zúročit (.) arbeloa ((Arbeloa)) 

ale ukázalo se že m on opravdu není žádným extra střelcem, 

tohle byla trošku náhodně vypracovaná šance ale to předtím to 

byla (.) krásná chvilka iňjesta ((Iniesta)) šavi ((Xavi)) 

(..) copak o to myšlenka arbeloi ((Arbeloa)) střílet do 

protipohybu ruje patrísija ((Rui Patrício)) vůbec nebyla 

marná… 

další nedovolený zákrok, ze strany arbeloi, ((Arbeloa)) 

… udělal si prostor, nahrál šavimu ((Xavi)) iňjesta 

((Iniesta)) (.) dobrá dobrá i když ne: úplně přesná střela. 

(.) teď se ukázalo v čem je negredova ((Negredo)) síla. e 

zaběhl si za e stopery udržel balón m dotírající obránce si 

podržel od těla, a byla z toho mm hodně zajímavá situace 
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která nakonec skončila sice nepřesnou iňjestovou ((Iniesta)) 

střelou ale (.) takhle si to asi delboske ((del Bosque)) 

představoval když negreda ((Negredo)) vybíral do… 

ronaldo ((Ronaldo)). protáhl kasíjase ((Casillas)) ale (.) 

neděje se nic až tak dramatického protože rána mířila mimo er 

zkontrolujeme jestli náhodou kasíjas ((Casillas)) ještě míč 

neposunul ven, (.) myslím že ne. ale zase to byla velmi 

rychlá práce s míčem okamžitě z pravé na levou a co 

nejrychlejší otočka. co nejrychlejší cesta k bráně. 

tentokráte se m na zem skácel nani, ((Nani)) a err to podle 

rozhodčího bez zavinění protihráčů, negredo. ((Negredo)) 

udělal kličku dvěma soupeřům a sobě taky, nani ((Nani)) 

zůstal ležet na trávníku, (.) ale nemyslím si že to bude něco 

co by trápilo nanyho ((Nani)) zbytek života, (.) hm. k teči 

err od alby ((Alba)) určitě došlo ale (.) prostě (.) já se 

musím vrátit ke své oblíbené tezi, tohleto chlap přece musí 

ustát. no rámos (.) jeho… 

… že španělé budou pokračovat nepokračují a to i proto e 

protože serchio rámos ((Sergio Ramos)) zastavil ronalda 

((Ronaldo)) způsobem jasně nedovoleným žlutá karta, hm rámos 

((Ramos)) se pohnul do směru ronaldova ((Ronaldo)) pohybu, 

potud e všechno správně ohodnoceno, (.) ale e byla to chvíle 

kdy toho rámosovi zas tak moc jiného nezbývalo, 

nejdřív se bude, ještě udělovat žlutá karta pro kuentraa, 

((Coentrão)) ale přiznám se že nemám e tak úplně ponětí o co 

šlo možná nějaké to slovíčko nebo víc slovíček jestli 

k rozhodčím nebo k soupeřům, 

 

to jednoznačně za koho půjde právě za negreda, dělal co mohl 

ale přece jenom to tak úplně neštymovalo přece e bylo vidět 

že spolu nehrají ostré zápasy tak často tím myslím… 

proti němu rámos, ((Ramos)) nene ne ne ne (..) to bylo možná 

až ee z leninova náměstí patrné co chce ronaldo ((Ronaldo)) 

udělat, a co že si žádá od tureckého rozhodčího který má 

v ruce žlutou kartu, jestli jí udělí Donaldovi ((Ronaldo)) za 

tenhleten pokus vymodlit si penaltu, (..) hodně dětinský 

pokus. 

co vy ale teď je důležitější to že (.) davit silva ((David 

Silva)) má odpracováno a na jeho místě bude působit chesus 

navas, ((Jesús Navas)) (..) hráč ze seviji ((Sevilly)) takže 

když už odešel negredo ((Negredo)) tak se objevil další hráč 

tohoto klubu, (..) další žlutá karta v ruce eh pana čakira 

((Çakır)) tentokrát jí vidí pepé ((Pepe)) za to jak se navezl 

do šavyho alonza, ((Xabi Alonso)) hmm koleno někam do oblasti 

ledvin to je věc (.) nepříjemná zlá (.) tohle si pepé 

((Pepe)) fakt mohl odpustit. no myslím že něco podobného mu 

říká i (.) ses fabregas. ((Cesc Fàbregas)) 

iniésta, ((Iniesta)) fabregas ((Fàbregas)) podržen eh 

pereirovou ((Pereira)) rukou je z toho další tentokráte už 

celkově pátá žlutá karta a hlavně volný přímý kop pro 

španělsko, (.) jo teď by se negredo ((Negredo)) hodil. faul 
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jednoznačný a ono to pereirovi ((Pereira)) už moc na výběr 

nezůstalo protože fabregas ((Fàbregas)) by vtrhl do 

pokutového území a mohl by ničit plenit, 

teď už všichni víme že to bude na píšťalsku, (..) čtyřčlenná 

zeď hrdinů se postaví ronaldově ((Ronaldo)) ráně (..) ani 

tentokráte (.) extrašutér superstřelec netrefil, er míč sice 

padal hodně rychle jak jsme u ronalda ((Ronaldo)) zvyklí ale 

… 

… vysoko nad ní, (.) tohle je ještě jednou, sice trefená ruka 

šaviho ((Xavi)) ale nany ho napálil z brzpr- bezprostřední 

blízkosti 

takže o úmyslu rukou nemohla být ani řeč, ze hry de almejda 

((Almeida)) e mám pocit že (.) je to především kvůli 

fyzickému stavu protože almejda ((Almeida)) toho naběhal 

hodně, pracoval i v defenzívě a přeci jenom jeho fyzická 

konstituce silný těžký chlap je daleko víc namáhána než u 

takového mutíňa ((Moutinho)) nebo cuentraa ((Coentrão)) když 

se pohybuje tam a zpátky po celém hřišti. takže nastupuje 

nelsn olivejra. ((Nélson Oliveira)) 

jednou vysoko jednou nízko ale e na tom portugalci vydělají 

protože arbeloa ((Arbeloa)) hrál rukou, (.) to znamená že m 

tahle rána nanečisto přinesla posun minimálně o sedm osm 

metrů, mhm (.) dobře viděl (.) pan rozhodčí. 

a tohle už je ale setsakra velká nepříjemnost. arbeloa 

((Arbeloa)) neměl ruce… 

… od del boskeho ((del Bosque)) ani čuchnout. (..) teď ale 

dostal pocítit alvéšovu ((Alves)) tvrdost už podruhé 

v dnešním utkání fabregas ((Fàbregas)) a už ví že dostane 

žlutou, ani se nemusí otáčet, aby to zjistil ale otočit se 

musí proto aby byl spokojen rozhodčí aby bylo vyhověno liteře 

pravidel, (..) no tak ono to asi nebylo tak horký, (.) ale 

faul na žlutou jednoznačně ano. 

šavi ((Xavi)) pedro ((Pedro)). barcelonská výměna,(..) příjde 

mi šavi ((Xavi)) na tomto turnaji přeci jenom tak jako na 

konci klubové sezony trošku mm vyšťavený unavený.  

čtyřicet osm tisíc diváků to je návštěva na dnešním 

semifinále, no tedy vyprodáno tedy fakt není,  

mireléš. ((Meireles)) čtyři v bílém proti třem v červeném. 

ronaldo. ((Ronaldo)) (..) no snahy tam bylo hodně o to nic 

(.) ale tohle byla ona velká šance na kterou portugalci 

čekali prakticky celých devadesát minut. mejreléš 

((Meireles)) to udělal nejlépe jak mohl, (.) ale ronaldo 

((Ronadlo)) se opřel do míče v lehkém záklonu teď to bude 

dobře vidět no a jak hovoří fyzika? míč vyletěl nahoru no a 

ještě k tomu přispěla rána šajtlí místo čistým nártem ale ne: 

všechno se může… 

… aarch. teď si zase něco poslechne. nani ((Nani)) sice 

ukazuje balón balón ale eer šlapák se píská i ve chvíli kdy 

je ve hře míč. tak jak to teď předvedl velózu ((Veloso)) 

proti arbeloovi, ((Arbeloa)) (..) no ale naštěstí španěla 

netrefil. 
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a tohle je klasický španělský problém eh útok nakonec i 

přinesl centr ale v pokutovém území čekali na jedné straně 

pepé ((Pepe)) alves ((Alves)) a na druhé straně chesus navas 

((Jesús Navas)) a iniesta ((Iniesta)) no tak to je potom 

těžká věc, (.) no a s tímhle pepé ((Pepe)) nemohl dělat nic, 

byl v pohybu, 

že si s balónem skutečně ví rady, žordy alba, ((Jordi Alba)) 

dostal balón do tutovky kterou neproměnil iniesta. 

((Iniesta)) nezopakoval si zážitek z finále mistrovství světa 

z před dvou let. tohle byla šance jako hrom. 

… si sami uděla obrázek že chybělo opravdu maličko, ale 

chybělo. teď by neměla následovat vůbec žádná pauza podle 

pravidel, 

kuštudiu ((Custódio)) střídá velóza. ((Veloso)) 

arbeloa ((Arbeloa)) navas, ((Navas)) (.) navasova ((Navas)) 

rána kterou opět likviduje patrísio ((Patrício)) ale teď si 

myslím že rozhodčí odpustili malou domů ee portugalcům, mám 

pocit že to byl pepé ((Pepe)) kdo vrátil míč do rukou svého 

gólmana, na každou eeh na každý pád to byla dobrá akce, no 

no. 

dohrál ruj mejreléš ((Raul Meireles)), pro něj by to byla 

fantastická sezona kdyby e se propracoval až do finále, kde 

je pak možné všechno protože má za sebou vítězství s čelsí 

((Chelsea)) v lize mistrů, (..) to byla hezká procházka (.) 

pěkných pár desítek vteřin opouštěl mejreléš ((Meireles)) 

hřiště ve stotřinácté minutě, přišel tedy varela, ((Varela)) 

který m taky má jistou zkušenost se španělským fotbalem 

protože jeden rok hostoval v uelvě ((Huelva)) ale jinak 

působil… 

oooch. nemá jinou možnost ee (.) činet čakir, ((Cüneyt 

Çakır)) než udělit žlutou kartu, (..) a to může být alonzo 

((Alonso)) rád. jednoznačně nechtěl hrát míč nebo respektive 

nemohl hrát míč e jediným cílem bylo zastavit ronalda 

((Ronaldo)) ať to půjde jak to půjde, 

 

z fanouškovského kotle španělů,… 

by si mohl říct hele ronaldo ((Ronaldo)) mě zná teď mu říkal 

že to půjde doprava nahoru tak já to dám radši a nebo radši 

zase ne no ale zase šavi alonzo ((Xabi Alonso)) to je (.) 

zkušený matador e (.) ve čtvrtfinále už jednu penaltu dal, 

(..) teď ne. takže ronaldova ((Ronaldo)) rada asi byla hodně 

dobrá. a užitečná. patrísio ((Patrício)) šel rovnou doleva, 

(.) hm a alonzovi err který předváděl prozatím vynikající 

výkony na celém turnaji se tahle rána krutě nepovedla. byla 

přesně v té výšce kterou mají gólmani rádi, a ne: příliš 

k tyči, takže? (.) nahoře jsou portugalci (.) připraven žoau 

mutinu ((João Moutinho)) (..) kasijas ((Casillas)) jeho ránu 

vyráží. takže gólmani jedna jedna střelci nula nula. (.) 

platí totéž co pro alonzovu ((Alonso)) penaltu, jenom na 

druhou stranu (.) zahřívací kolo je za námi. (.) andrés 

iniesta. ((Andrés Iniesta)) (..) s přehledem. španělé vedou 
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jedna nula. zrovna třeba pro iniestu ((Iniesta)) ee to nemůže 

bejt zas tak jednoduchý úkol protože v zápase se k penaltám 

nedostane, od toho je v barceloně mesi, ((Messi)) (.) ale 

zahrál er opravdu mazácky počkal si na pohyb gólmana a pak už 

jenom trefit prostředek brány (..) souboj reál ((Real)) 

contra reál. ((Real)) pepé ((Pepe)) versus iker kasíjas 

((Iker Casillas)) (..) s přehledem tak jako iniésta. 

((Iniesta)) (.) kasijas ((Casillas)) podruhé riskoval pravou 

stranu, a opět dobře, jenomže teď pepé ((Pepe)) kopl míč 

naprosto přesně. vůbec ho nezajímalo kde je kasíjas 

((Casillas)) prostě věděl že musí trefit pintlich, což 

udělal. (..) opět srovnáno, a k míči přichází? (.) piké 

((Piqué)) err nemám pocit že nejtěžší pro hráče v takovýhle 

moment ee je střílet pokutový kop. ale dojít těch čtyřicet 

metrů k míči, (..) piké ((Piqué)) trefil v podstatě to samé 

místo jako pepe. ((Pepe)) stopeři se nemýlili. (..) 

nechytatelná věc. (.) <a když sme u stoperů>? další na scéně 

je bruno alvéš ((Bruno Alves)) err za kterým vyběhl nani, 

((Nani)) což by podle pravidel asi dělat neměl, ne tak nani 

((Nani)) pude kopat. <další trik> portugalského týmu? 

otazník. (..) plichta trvá. naprosto na jistotu zahrán 

pokutový kop e nanim. ((Nani)) (..) k míči přichází serchio 

rámos ((Sergio Ramos)) a to bude velký příběh. však si 

vzpomeňte už zmiňované semifinále ligy mistrů a na jeho 

pumelici po níž míč možná ještě do teď krouží kolem 

zeměkoule, (..) <cha ha ha há:?> tak to klobouček dolu. (.) 

já myslim že teď měli sevřená srdce všichni španělští fandové 

když se chystal rámos. ((Ramos)) ale co předvedl? (.) bylo to 

vlastně jako na požádání kolegů ze studia. a znovu stoperský 

gard (.) bruno alvéš ((Bruno Alvés)) (..) ah! (.) rozhoupal 

celou branku, břevno se ještě teď chvěje, stejně tak se ale 

chvějou naděje portugalců protože bruno alvéš ((Bruno Alves)) 

trefil břevno. a možná že na ronalda ((Ronaldo)) který si 

vymínil že půjde jako pátý vůbec nedojde. protože pokud teď 

promění ces fabregas? ((Cesc Fàbregas)) (..) a proměnil! 

španělé a fabragas ((Fàbregas)) měli kliku ale na to se už za 

pět vteřin nikdo nebude ptát. míč se od tyče nakonec odrazil 

do brány fabregas ((Fàbregas)) chtěl být hodně hodně hodně 

přesný. a taky nakonec byl takže del boske ((del Bosque)) 

může kráčet vesele do kabin i když bez úsměvu, ronaldo 

((Ronaldo)) bude ještě pěkných pár minut kroutit hlavou 

protože zase přišel o velké finále. ať se to týká mistrovství 

evropy mistrovství světa ronaldo prostě nebude hrát ten 

největší zápas. tak moc by si to přál, a samozřejmě s ním i 

všichni jeho portugalští spoluhráči, ale: radost je na straně 

španělů. (.) o radosti a smutku rozhodovalo pět šest 

centimetrů. (.) všechno co mohl udělal ruj patrísio ((Rui 

Patrício)) a myslím si že v první chvíli se fabregas 

((Fàbregas)) nesmírně lekl že balón letí z brány ven, od tyče 

někam eeh do háje, ale nestalo se tak. a díky tomu španělé 

budou obhajovat evropský titul a mají velikou šanci minimálně 
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padesátiprocentní že se stanou vítězi tří velkých turnajů 

v řadě. ronaldo ((Ronaldo)) není spokojen s tím jak s ním 

osud nakládá alespoň na těhle velkých akcích, určitě budou 

ještě k vidění slzy ve tvářích portugalských hráčů udělali co 

mohli odehráli sto dvacet minut err nakonec se rozhodovalo 

v penaltovém rozstřelu a: co si budem povídat. to je vždycky 

err vlastně situace nesmírně nepříjemná. ale pravidla jinou 

možnost neznají jak posunout jeden tým o kolo dál v tomto 

případě do finále, já se budu pomalu loučit ještě si užívejte 

krásných obrázků plných emocí poděkuju za pozornost a 

samozřejmě ještě er fotbalový večer nekonči protože kolegové… 

 


