
Buffalo Sabres, kde chytá od sezóny 1992/1993. A tady se mění v Dominátora. 
V Chicagu si dodnes rvou vlasy. Jak to, že si nevšimli, co to mají za kouzelníka 
ve své svatyni? Šílí nejen diváci na stadiónech, ale zejména ti u televizních 
obrazovek. Díky záznamům je totiž možné si brankářovy kousky opakovat  
a detailně je rozebírat. Ani televizní sporťáci se netají obdivem k Haškovu 
umění. Občas se stává, že popletený komentátor už oslavuje gól, kterému  
v poslední vteřině Hašek neuvěřitelným zákrokem na brankové čáře zabrání. 
Všichni oněmí, když odhodí hokejku a „tygřím“ skokem vyrazí puk vyslaný 
soupeřem z prázdné branky. Jindy zpomalený záběr odhalí, jak zabrání útoč-
níkům skórovat, když vykopne puk z branky zvednutou bruslí ve chvíli, kdy už 
leží zdánlivě bezmocný na břiše. Za vše mluví třeba i nechápavý pohled „Ra-
kety“ Pavla Bureho, který už ve vítězném gestu s rukama nad hlavou sleduje, 
jak Dominátor v posledním okamžiku zastaví puk na čáře, nebo údiv repre-
zentačního spoluhráče Jaromíra Jágra, kterému vytáhne jasný gól v souboji  
s Pittsburghem. A tak by šlo pokračovat…

Průměrný klub z Buffala táhnou kupředu především jeho zákroky. Hašek brzy 
získává Vezina Trophy, nejcennější brankářské ocenění NHL. Nikdo v historii 
je nezíská tolikrát jako on! Buffalo jde od vítězství k vítězství, vyhrává svou di-
vizi a bojuje o Stanley Cup. Hra celého týmu je naprosto závislá na výkonech 
brankáře, který stále nastupuje ve starém typu „zadrátované“ brankářské 
masky a válí se v brankovišti.

V únoru 1998 je NHL přerušena a Hašek jede po delší době reprezentovat 
svoji zemi na „turnaj století“. Poprvé za naši reprezentaci nastoupil už před 
patnácti lety a i tentokrát chce všem předvést, co to znamená mít Dominátora 
za zády.

TURNAJ STOLETÍ
Nejdřív je nutné přesvědčit vedení NHL, aby po dobu 
zimních olympijských her v japonském Naganu přerušilo 
svoji soutěž. To se v historii ještě nikdy nestalo. Jenže ten-
tokrát je všechno jinak. Konec století je magické období. 
Přitahuje pozornost a svádí k myšlence všem ukázat, kdo 
je nezpochybnitelná hokejová velmoc. Kanaďané a Ame     -
ričané se rozhodnou, že pro „turnaj století“ uvolní všechny 
své hvězdy. Následují tak basketbalovou NBA, která už 
před lety vyslala svoje profesionály na tehdejší letní olym-
pijský turnaj a mnohonásobně zvýšila po celém světě 
zájem o tuto soutěž. Navíc basketbalový „Dream Team“ 

přidává hráč, který za naši reprezentaci hrál naposledy 
před sedmi lety a který si mezitím vydobyl absolutní uzná-
ní celé NHL: brankář Dominik Hašek. Právě jeho označují 
soupeři za hráče, který může svým výkonem rozhodnout 
jakékoliv utkání. Jágr i Hašek jsou očekávanými tahouny 
našeho výběru, jenže Ivan Hlinka finální sestavou šokuje 
odborníky doma i v zahraničí. Mezi nominovanými je totiž 
také pětatřicetiletý veterán Vladimír Růžička, mistr světa  
z Prahy 1985! Nebo Petr Svoboda, který emigroval v polo-
vině 80. let, a za naši reprezentaci tak ještě neodehrál ani 
jeden zápas. Zahraniční novináře ale nejvíc udiví počet 
dvanácti hráčů z naší domácí ligy. Nikdo totiž moc netuší, 
kdo jsou Šlégr, Procházka, Patera nebo Moravec. I proto 
náš tým přijíždí do olympijské vesnice bez většího zájmu 
médií.

Turnaj začíná souboji nenasazených týmů, z nichž nako-
nec postoupí mezi nejlepších osm Bělorusko a Kazach-
stán. V kvalifikační síti uváznou nečekaně Slováci, kteří 
prohrají rozhodující utkání právě s Kazachstánem. První 
senzace turnaje je na světě. A že jich bude!

V pátek 13. února 1998 nastupujeme v prvním zápase proti 
Finsku. Finové už dávno nejsou na turnajích jen do počtu. 
Před třemi roky vybojovali titul mistrů světa a v jejich 

v turnaji všechny soupeře suverénně rozdrtil. Proč tedy 
něco podobného nezopakovat s hokejisty!

U nás doma převládá opatrnost a tradiční skepse. Zážitek 
s našimi hvězdami ze Světového poháru před necelými 
dvěma lety je ještě příliš čerstvý. „Každý z nich si to už 
přebral. Jsou to rozumní kluci, už se jim to nestane,“ rea-
guje na obavy veřejnosti trenér Hlinka. Do sestavy zařadí 
rovnou jedenáct účastníků neslavného turnaje, včetně 
superstar Jaromíra Jágra, kterému se však v reprezen-
tačním dresu dlouhodobě příliš nedaří. K týmu se také 

sestavě jsou hvězdy Jarmo Myllys, Saku Koivu, Teemu 
Selänne nebo legenda NHL Jari Kurri. Přesně v polovině 
utkání si v oslabení Finové srazí Paterovu přihrávku do 
branky a vedeme 1:0. V pětačtyřicáté minutě se představí 
v zámoří nedoceněný Robert Reichel. V pozici za brankou 
chvíli míchá kotouč, pak rozhozeného Myllyse překvapí 
zpoza branky a je to 2:0! Takové góly dokážou zvednout 
sebevědomí! Už za několik minut ujede Jágr s kapitánem 
Růžičkou a ten zvýší na konečných 3:0! Japonští fandové 
v hale Big Hat v dresech Jágra a Haška oslavují spolu se 
skupinkou krajánků v červeno-modro-bílých barvách. 
Dalším naším soupeřem je Kazachstán. Trefí se Straka, 
Beránek, Růžička, Patera, Procházka, Hamrlík a dvakrát 
Ručinský. Vyhrajeme 8:2 a s Ruskem nám díky šestibran-
kovému odstupu stačí i remíza. Utkání začneme dobře. 
Díky Reichelovu gólu vedeme 1:0. Hašek čelí mnoha 
tvrdým střelám a jedna z nich mu dokonce poškodí hel-
mu. Zbytek turnaje dohraje v té z Buffala. Ve třetí třetině 
dostaneme během deseti vteřin (!) dva smolné góly  
a zápas, ve kterém působíme jako lepší tým, už nedoká-
žeme srovnat. Trenéra Ruska Jurzinova z tribuny pozoruje 
„nesmrtelný“ Viktor Tichonov a oba se radují z vítězství 
2:1. Ve skupině skončíme druzí a naším soupeřem ve 
čtvrtfinále jsou hráči USA.

AMERICKÁ NOČNÍ MŮRA
Pro hokejový svět jsou jasnými favority američtí hokejisté. Oporami týmu 
jsou především brankář Richter, obránci Leetch, Chelios, útočníci Moda-
no, Le Clair, Tkachuk a hlavně syn slavného otce Brett Hull. Od první minuty 
nám soupeř dává najevo, kdo je pánem ledové plochy. Američané dohrávají 
souboje, skvěle bruslí a jsou aktivnější i před Haškem, který svými pohoto-
vými zákroky drží naše naděje při životě. Čtyři minuty před koncem první 
třetiny překoná našeho brankáře útočník Modano a do šaten jdeme za stavu 
0:1. Podstatně horší než dosavadní výsledek je hra, kterou předvádíme. Naši 
jsou očividně zaskočení, zastrašení a za dvacet minut hry si nedokážou 
vytvořit skoro žádnou vážnější šanci před soupeřovým brankářem. O tom, co 
se teď děje v naší šatně, vzniknou později legendy. Nikdo se už asi nedozví, 
co přesně se tam odehrálo, o čem se mluvilo. „Pět minut byl klid, pak si vzal 
Vláďa Růžička slovo, vynadal nám i sobě a šli jsme do toho,“ popíše lapidárně 
situaci v šatně po zápase Hašek. Během těch několika minut se tým vnitřně 
semkne. Všichni si uvědomují, co musí udělat, pokud nechtějí přijet domů 
pokoření. Do druhé třetiny nastoupí v červených dresech úplně jiný tým. Hra-
jeme bez zbytečného respektu, jsme aktivnější a už po devíti minutách po Já-
grově akci kapitán Růžička se štěstím vyrovnává! Uběhne jen 58 vteřin, když 
se Jaromír Jágr odpoutá od obránců u mantinelu a středem hřiště se typicky 
natlačí před branku Richtera. Nádherným bekhendovým švihem zvyšuje v 
půlce utkání na 2:1! V národním týmu vždy trochu „přibrzděná“ hvězda koneč-
ně protrhne střeleckou smůlu. Zápas otáčí a najednou je našich hráčů plné 
hřiště. Ale Američané se rozhodně nevzdávají. Ve druhé třetině jde na Haška 
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třicet osm střel! Tři minuty před koncem druhé třetiny vypálí tak trochu  
„z nouze“ kus za modrou čárou na americkou branku Martin Ručinský  
a k úžasu celého stadiónu zvyšuje na 3:1. Tenhle rozlučkový gól do šatny 
výběr pruhů a hvězd demoralizuje. Američané začínají ve třetí části pomalu 
odpadat. V poslední minutě zápasu vypíchne americkému obránci puk Josef 
Beránek a Jiří Dopita zvýší na konečných 4:1. Jsme v semifinále „turnaje stole-
tí“! Rodiny našich hráčů v publiku se šťastně objímají stejně jako fandové  
u nás doma. Američtí fanoušci zklamaně opouští stadión. Frustrovaní američ-
tí hokejisté v noci zdemolují po vzoru rockových hvězd hotelové pokoje. 

NÁRAZ DO ZDI
Semifinálovým soupeřem českého výběru jsou Kanaďa-
né. Před devadesáti lety jsme poprvé vstřelili gól ve hře, 
které se tehdy říkalo „kanada“. Od té doby nám borci  
z kolébky ledového sportu uštědřili mnoho porážek, často 
drtivých. Ale časy se mění! Naši hráči si zrovna teď pod-
maňují NHL a mění podobu klání, která mají počátky na 
kanadských jezerech. Končí 20. století a Kanada chce na 
„turnaji století“ potvrdit svoji historickou nadvládu. Nikdo 
nepochybuje, že to dokáže. A nejméně ze všech samotní 
hráči v dresech s javorovým listem, kteří překypují sebe-
vědomím a jistotou vítězství. Hlavním manažerem týmu je 
„zlý muž“ Bobby Clark, legendární obránce 70. let. Našim 
hokejovým pamětníkům se ale při vyslovení jeho jména 
nejspíš vybaví surový zákrok na Františka Pospíšila ze 
Světové série v roce 1972. Trenérem je Bob Crawford, 
kapitánem kupodivu nikoliv fenomenální Wayne Gretzky, 
ale tvrďák Eric Lindros. Co hráč, to vítěz Stanley Cupu 
nebo držitel hráčských ocenění. „Dream Team“ z Kanady 
je suverénně nejsledovanějším a nejvíce medializovaným 
souborem hráčů na olympijském turnaji. Tím prochází bez 
zaváhání, porazí Švédy i Američany. Možná cítí respekt 
z Haška, jehož jméno několikrát zmíní v předzápasových 

63 vteřin před závěrečnou sirénou ze závaru před bran-
kou prostřelí Trevor Linden. „Chytil jsem puk lapačkou, ale 
neudržel jsem ho v ruce,“ vyčítá si po zápase Dominátor. 
Kanaďané jsou na koni, naši hráči a fanoušci naopak zkla-
maní. Vždyť jsme byli tak blízko… Jenže ještě není konec! 
Následuje prodloužení a Kanaďané nás teď drtí. Vyhrají 
6:0 na střely! Hašek se však mění v neprůstřelnou zeď  
a skórovat jim nedovolí. Rozhodnout musí trestná střílení. 
Kanaďané jsou zvyklí hrát prodloužení, dokud se neroz-
hodne, ale pravidla turnaje a jeho podoba byly dlouho 
konzultovány a řada regulí upravena právě pod tlakem 
NHL. Pravda je, že široká hřiště i penaltový rozstřel víc 
nahrávají našim borcům. Trenéři Crawford a Hlinka sepi-
sují jména hráčů, kteří mají zápas rozhodnout. A světě div 
se, autor největšího počtu branek v historii Wayne Gretz-
ky nepojede! Později je právě tato skutečnost uváděna 
jako jedno z nejhorších rozhodnutí Kanaďanů. Důvodem 
je sázka trenéra na hráče, kteří drží hůl v pravé ruce. To 
jediné by mohlo na Haška platit. Tolik se ho bojí! Ještě než 
se rozjede první hráč, odehraje se na naší střídačce do 
té doby netypická událost, která se později stane legen-
dárním okamžikem. Všichni naši hráči v bílých dresech 

i členové realizačního týmu stojící na střídačce se chytí 
kolem ramen. Tohle gesto soudržnosti se jednou stane ve 
světovém sportu běžné, teď ale při pohledu na něj ustr-
nou diváci po celém světě. Tohle je opravdový tým! Hašek 
nejprve kryje nájezd Thea Fleuryho, pozdějšího zapřisáh-
lého nepřítele penaltových rozstřelů. Jako první z našeho 
výběru se rozjíždí litvínovský odchovanec s číslem 21 na 
dresu. Robert „Albi“ Reichel otře puk o tyčku a – dá gól! 
„Já nikdy nepřemýšlím, když jedu penaltu,“ popíše svou 
penaltovou taktiku, když mu novináři po zápase položí 
otázku, na co při nájezdu myslel. Následují neúspěšné 
nájezdy Bourqua a Nieuwendyka a ani kapitán Lindros 
nedokáže Haška v brance překonat, když nastřelí jen 
tyčku. Tu na druhé straně trefí také Jágr a ani Ručinský 
a Patera výborného Roye nepřekonají. Vedeme stále 1:0. 
Jako poslední z Kanaďanů vyráží na zteč Brandon Shana-
han, ale i s jeho pokusem si náš brankář poradí. „Dominik 
chytil! Jsme ve finále!“ řvou komentátoři zápasu a pak už 
nastává čiré šílenství. Alespoň na náměstích, v hospo-
dách a v rozespalých domácnostech po celých Čechách 
a Moravě.

rozhovorech, ale jinak z našeho týmu strach evidentně 
nemají. Jako by už byli ve finále!

Celou první třetinu působíme jako lepší, a dokonce  
i rychleji kombinující tým. Na střely končí první třetina 
vyrovnaně 8:8 a diváci se těší na zlepšený výkon favorita. 
Jenže ani v druhé třetině se obraz hry nemění. Jágr, Ru-
činský, Beránek nebo Reichel mají naše vedení několikrát 
na svých hokejkách. Ale Kanadu podrží výborný brankář 
Patrick Roy. Po dvou třetinách je stav 0:0 a i hokejoví ko-
mentátoři ze zámoří musí ocenit hru našeho výběru.  
A dáme jim i další důvod. Deset minut před koncem utkání 
vybojuje puk po vhazování v útočné třetině Pavel Patera 
a rychle ho posouvá k modré čáře na obránce Jiřího Šlé-
gra. Ten napřáhne a jeho projektil skončí za zády kanad-
ského gólmana. „Góóól, góóól!!!“ řvou nadšeně nejen naši 
hokejisté, ale také fanoušci po celé České republice. Jen 
fandové u televizních obrazovek v Kanadě ani nedutají. 
Jejich hráči zvýší tlak, teď jde opravdu o všechno! Jako 
by to Kanaďanům začalo docházet až nyní. Tlačí se před 
Haška, ale ten působí klidným dojmem a stále drží naše 
šance. Už se zdá, že náskok udržíme, když ho pouhých  
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HOKEJ K SNÍDANI 
Už předchozí zápasy vyvolaly po celé republice nebývalou vlnu zájmu  
o naganský turnaj. Není překvapivé, že utkání sledují všichni hokejoví fando-
vé v zemi. Ale tentokrát se k nim přidává i mnoho nových fanoušků. A je jich 
vážně hodně! A musí si přivstat! Kvůli časovému posunu totiž utkání začínají 
v časných ranních hodinách, což má za následek celorepublikový pokles 
pracovní a studijní morálky. Dělníci ve fabrikách stejně jako úředníci v kance-
lářích, poslanci nebo policejní hlídky potajmu či zcela veřejně sledují hokejo-
vé čtvrtfinále, které začíná už v 6.45 ráno. Hospodští se také rozhodnou vyjít 
zájemcům o zápasy vstříc, a tak se hospody, ale i hasičské zbrojnice nebo 
nejrůznější sportovní klubovny otevírají běžně už ve čtyři hodiny ráno! Dokon-
ce i školy začínají výuku přizpůsobovat našim hokejovým duelům. Mnoho ma-
lých hokejových nadšenců tak sleduje utkání i se svými pedagogy přímo ve 
školních třídách. Dochází i ke zcela bizarním situacím, které ale jen dokazují, 
kam může láska k hokeji zajít. „Doteď si pamatuji, jak jsme museli se školou 
do planetária a památné čtvrtfinále v Naganu proti USA jsem poslouchal ve 
sluchátkách z rádia a koukal přitom na hvězdnou oblohu,“ vzpomene si po 
letech jeden z mnoha tehdejších školou povinných. Radnice větších měst 
umístí na svá náměstí obří obrazovky. Lidé se schází na náměstích ke společ-
ně sdílenému zážitku. Tohle je znovu po čase víc než hokej!

Semifinálové duely i následné finále začínají ještě o hodinu dříve, v 5.45 naše-
ho času! Část české společnosti usoudí, že ani nestojí za to jít spát.

SNÍDANĚ S ŠAMPIÓNY
Jako by se všechno zastavilo. Celá země debatuje  
o nejsenzačnějším vítězství trpaslíka nad obrem v historii 
hokeje. Totéž se ovšem děje také v Kanadě, kde se nemo-
hou probrat z hrozivé hokejové kocoviny. Tu symbolizuje 
sklopená hlava Wayna Gretzkého, sedícího osamoceně 
na střídačce Kanady. Výkon našeho týmu řeší celý spor-
tovní svět, vyjadřují se k němu politici, sportovní celebrity 
a především komentátoři hlavních světových zpravodaj-
ství.

Naši hokejisté porazili Kanadu a ve finále „turnaje stole-
tí“ se utkají s Rusy. Je to další finále s naším historicky 
nejtradičnějším soupeřem. V neděli 22. února 1998 snad 
všichni obyvatelé desetimilionové České republiky nařizu-
jí budíky na pátou hodinu ranní a zasednou pospolu  
k nejsledovanějšímu sportovnímu přenosu všech dob!

Diváci v hale Big Hat v Naganu jsou zvědaví na „Raketu“ 
Pavla Bureho, který v semifinále zničil Finy pěti góly.  
Zajímá je, zda proti němu obstojí český Dominátor.  
Čeští fandové u obrazovek a na náměstích českých  
a moravských měst ale prožívají zápas mnohem emo-
tivněji. Generace hokejistů a fanoušků trpěla nadvládou 
„sovětské mašiny“, která tři desetiletí drtila vše, co jí stálo 
v cestě. Teď to jediným zápasem můžeme odčinit. Ales-
poň v našich očích.

Kanadský rozhodčí McCreary vhodí puk mezi  
Růžičku a Bureho a zápas začíná. Rusové jsou lepší, 
rychlejší a první ohrožují naši branku. Naši se rozhodnou 
pro stejnou taktiku, jakou použili proti Američanům i Ka-
nadě. Zpomalují nejlepší soupeřovy hráče už ve středním 
pásmu a pečlivě si připravují útočné výpady. Od poloviny 
zápasu se karta začíná obracet, naši získávají převahu  
i herní sebevědomí. Jágr se rozjede z vlastní třetiny k ne-
čekanému sólu a z mezikruží trefí konstrukci Štalenkovo-

vy branky. První vlaštovka! Další scénka je skoro komická: 
Jágr ujede s Beránkem a řítí se na soupeřovu branku, 
Beránek vypálí, puk se od brankáře odrazí do hřiště, ale 
dojíždějící ruští zadáci mají oči jen pro „Džegra“. Osamě-
lého puku se tak snadno zmocní znovu Beránek a tre-
fuje tyčku! Díky tomu získáváme buly v útočném pásmu 
soupeře. Staví se na ně Patera, který si letmým pohledem 
zkontroluje svého parťáka a hokejové dvojče Procházku. 
Dávno si už nic nemusejí říkat. Tuhle situaci by zvládli  
i se zavřenýma očima. U modré je připravený Svoboda. 
Patera buly vyhraje a puku se okamžitě zmocní Procház-
ka, který rychle přihrává za sebe k modré čáře. V čase 
48:08 napřáhne Petr Svoboda k ráně, na jejímž konci se 
puk zastaví až v síti ruského brankáře! „Je to tam! Je to 
tam!“ řvou televizní komentátoři a všichni fandové našeho  
týmu na stadiónu i u nás doma. Svoboda mizí pod ob-
jetím svých spoluhráčů. Rusové jsou zmatení. Za celou 
třetí část vyslali na Haška pouhých pět střel, a navíc nijak 
nebezpečných. Naši hrají, jak se shodují komentátoři  
z celého světa, jako dokonale namazaný stroj a v relativ-
ním klidu a takticky dovedou zápas až do samého závěru. 
Zbývá ještě několik vteřin do konce, když Dominik Hašek 
pozvedne ruce ve vítězném gestu. A je to tady! Náměstí 
po celé republice vybuchují šílenou a nespoutanou ra-
dostí. Hašek vyhazuje rukavice a hokejku do vzduchu  
a hráči skáčou na led. Za pár vteřin už jsou všichni na jed-
né hromadě. Trenér Ivan Hlinka se objímá se Stanislavem 
Lenerem a Josefem Augustou. Celá republika se nejprve 
zastaví a pak se vše promění v jednu velkou oslavu, která 
se dá srovnat jen s atmosférou listopadové revoluce 1989. 
A pak už všichni čekají na přílet svých hokejových hrdinů.
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VESELÁ TISKOVKA
V pondělí 23. února v 19 hodin dosedne speciální letoun s našimi hokejisty na 
ruzyňském letišti. Všude jsou davy fanoušků, kteří vítají „naganské hrdiny“. 
První vystupuje z letadla kapitán Růžička s naší vlajkou, za ním Jágr s rákoso-
vým kloboučkem na hlavě, Hašek s japonskou samurajskou čelenkou a pak 
už nejistým krokem sestupuje ze schůdků letadla zbytek týmu. O chvíli poz-
ději už probíhají první rozhovory pro televizi a z řeči našich hráčů je patrné, že 
chlapci v letadle mohutně oslavovali. „Trošku jsme se pobavili,“ shrnuje popis 
cesty letadlem lehce zadrhávající Martin Ručinský. Hokejisté projíždějí špalíry 
fanoušků ve speciálním autobusu a míří na zaplněné Staroměstské náměstí. 
Tam se zdraví s mnohatisícovým davem a společně zpívají českou hymnu. Pro 
všechny jde o nezapomenutelný zážitek. Ze Staromáku pak hokejisté odchází 
na společnou tiskovou konferenci na nedaleký Žofín. Těžko říct, co si od ní or-
ganizátoři slibovali, ale je to tiskovka velmi zábavná! „Já už nechci nic mluvit, 
já už chci jet domů!“ stěžuje si naoko novinářům Ivan Hlinka a předává mikro-
fon Dominiku Haškovi. „Trenére, začal jsi perfektně… a já teď předám mikro-
fon kapitánovi mužstva,“ oznámí se smíchem brankář a přesouvá mikrofon 
k Růžičkovi. A tak se pořád dál posouvá mikrofon od hráče k hráči. Očividně 
společensky unavení muži v národních dresech jsou naštěstí brzy propuštěni 
a mohou zaslouženě slavit dál. Hokejisté odjíždějí do svých mateřských klubů, 
kde je čekají velkolepá přivítání od uznalých spoluhráčů i fanoušků, a začnou 
běžné starosti.

PŘEVRHNUTÁ KOLÉBKA
Následující dny jsou u nás plné hodnocení, rozhovorů, společenských udá-
lostí, ale také do zbláznění opakovaných záběrů zápasu. Jako by se nikdo 
nemohl toho fantastického úspěchu nabažit. Je to však pochopitelné. Český 
hokejový tým vyhrál poslední velký hokejový turnaj 20. století na neutrální 
půdě a za účasti nejlepších hráčů té doby. „Turnaj století“, jak ho ještě před 
olympiádou pojmenovala zahraniční média, uzavírá první opravdovou epochu 
ledního hokeje. Sportu, kterému od počátku dominuje jeho „kolébka“ Kana-
da, jíž v tomto století dokázal dlouhodobě vzdorovat pouze výběr hokejistů 
Sovětského svazu. Ti si z turnaje odvážejí stříbrné medaile a bronz patří za-
slouženě Finům, kteří uštědří závěrečný políček demotivovaným Kanaďanům. 
Média i odborníci za oceánem ještě dlouho zkoumají důvod propadu americ-
kých a především kanadských hráčů. Jsou znepokojeni. A vyžadují rychlou 
nápravu!
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FANDOVÉ S MIKROFONEM
Nemělo by se na ně zapomínat. Komentátoři jsou čas-
to těmi, kteří „udělají“ zápas podobně jako dobrý nebo 
špatný rozhodčí. Díky nim se někdy dá dívat i na remízové 
utkání dvou příšerných outsiderů. „Český centr předvedl, 
jak pracovat s vysavačem v přeplněném pokoji,“ popíše 
komentátor Robert Záruba v Naganu Reichelův gól proti 
Finsku. Právě jeho komentáře se mezi fanoušky hojně ci-
tují a leckdy jim uváznou v paměti víc než průběh zápasu. 
Od legendárního Josefa Laufera pokračuje linie výjimeč-
ných komentátorů v rozhlase a později v televizi k nezapo-
menutelným osobnostem, jakými jsou Stanislav Sigmund, 
Vladimír Vácha, Luboš Pecháček, Luděk Brábník, Aleš 
Procházka, Miloš Zouhar, Jan Slepička, Vít Holubec, Karol 
Polák, Štěpán Škorpil, Petr Vichnar, Robert Záruba, Mi-
chal Dusík, Ondřej Zamazal, Tomáš Jílek nebo Jiří Hölzel. 
Někteří získávají díky svým „hláškám“ nesmrtelnost. „Tak 
to doma pěkně oslavte, však vy už víte jak,“ má říct ve 
vysílání komentátor Vladimír Vácha po slavném zápase 
se Sověty na šampionátu v roce 1969. Komunistická moc 
mu následně znemožní v komentování zápasů pokračo-
vat. Kromě televizních přenosů si velkou popularitu získá 
také rozhlasový pořad S mikrofonem za hokejem, který se 
pravidelně vysílá už od poloviny 60. let.

Pravé hody nastávají pro komentátory v 90. letech  
s koncem komunistické cenzury. „Dotkli jsme se hoke-
jového nebe!“ křičí do mikrofonu Petr Vichnar po finálo-
vém zápase na mistrovství světa v roce 1996. „Otevíráme 
zlatou bránu olympijského turnaje! Přepište dějiny! Česká 
republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji!“ 
raduje se Záruba v přímém přenosu finálového zápasu  
v Naganu. „Vítej, zlatý hattricku,“ přivítá stejný komentátor 
naše třetí vítězství na světových šampionátech. A přichází 
další a další komentáře, někdy vtipné, jindy povzbudivé. 
„Nevadí, život ide ďalej a ja vám prajem, aby ste váš život 
hrali víťazne a aby ste ho nepresedeli na lavičke náhrad-
níkov,“ zhodnotí třeba jednu ze starších porážek našeho 
týmu oblíbený československý komentátor Karol Polák.

MĚSTO NA ZÁPADĚ
Tři rozhodující okamžiky naganského turnaje na sobě 
mají otisk černo-žluté litvínovské barvy. V zápase s USA 
vstřelí vyrovnávací gól Vladimír Růžička a jde o rozho-
dující moment utkání. Semifinálové utkání s Kanadou  
ote vře gólem Jiří Šlégr a rozhodující samostatný nájezd  
vstřelí Robert Reichel. Ten na turnaji hraje v útoku  
Ručinský–Reichel–Lang, složeném z kamarádů z dětství. 
Slavné finále „turnaje století“ pak rozhodne Petr Svoboda, 
který se potom na střídačce objímá s trenérem Ivanem 
Hlinkou. Všechny zmíněné spojuje jedno město.

Zní to jako námět na nějakou seriálovou ságu. V 70. letech 
válí v severočeském Litvínově dvojice Ivan Hlinka a Jiří 
Bubla, která je také součástí našeho reprezentačního 
výběru. Oba jsou několikanásobnými mistry světa a spolu 
později odcházejí také do NHL. Obránce Jiří Bubla se 
rozhodne zůstat za hranicemi a v komunistickém Čes-
koslovensku nechá rodinu, včetně malého syna Jiřího. 
Ten později přijme jméno Šlégr. Ve stejné chvíli se pro 
emigraci z Československa rozhodne také osmnáctiletý 
litvínovský obránce Petr Svoboda. Ivan Hlinka se naopak 
právě ze zahraniční štace vrací a začne v polovině 80. let 
znovu oblékat litvínovský dres. K tomu začne tým vést  
i jako trenér. Může se spolehnout především na kanonýra 
Vladimíra Růžičku, se kterým se potkává na ledě a poz-
ději ho vede ze střídačky. „Pro nás kluky z Litvínova to 
byl vždycky idol. Obdivovali jsme ho jako hráče i trenéra. 
Já měl pak dokonce to obrovské štěstí, že jsem přišel do 
kabiny a mohl s ním za Litvínov hrát. Bylo mi tehdy teprve 
šestnáct let,“ vzpomíná později Růžička na Hlinku. Všich-
ni „dobří rodáci“ z jednoho města se společně po letech 
potkávají až v japonském Naganu.

2131990–2020


