
Příloha č. 2 – pořady Archivu D a Archivu Z 
 
Archiv D: 45 minut z Innsbrucku 

Průřez zimními olympijskými hrami v Innsbrucku, které se konaly koncem ledna a 
počátkem února roku 1964 
 
Archiv D: Stalo se v Lembeeku 

V belgickém městečku Lembeeku se v roce 1986 konal za čs. účasti jeden z 
nejtěžších světových šampionátů v cyklokrosu v historii 
 
Archiv D: Medaile z Grenoblu 

Před 52 lety získalo Československo na zimních olympijských hrách vedle dvou 
stříbrných a jedné bronzové i svou historicky první zlatou medaili 
 
Archiv D: Zlatý turnaj století 

Před 22 lety získali čeští hokejisté v japonském Naganu poprvé a zatím naposledy 
zlatou olympijskou medaili 
 
Archiv D: Milión schodů ke slávě 

Portrét olympijského vítěze a nejúspěšnějšího českého skokana na lyžích v historii 
Jiřího Rašky natočený v roce 1971 
 
Archiv D: Ztracená léta 

Dokument o pohnutých osudech čs. hokejistů, mistrů světa z let 1947 a 1949, 
zatčených právě před 70 lety a odsouzených ve vykonstruovaném politickém procesu 
 
Archiv D: Holík 

Portrét legendárního hokejisty Jiřího Holíka, rekordmana v počtu startů za 
československý reprezentační tým 
 
Archiv D: Krutá ruleta 

Střihový pořad z roku 1979 o průběhu jednoho z ročníků mistrovství světa jezdců 
Formule 1 
 
Archiv D: Prohry a vítězství Jana Kodeše 

Dokument o sportovní kariéře wimbledonského vítěze, jednoho z nejlepších českých 
tenistů historie, natočený v roce 1974 
 
Archiv D: Postavy mimo hru 

Dokument z roku 1988 o příčinách a důsledcích nepříčetného fotbalového fandění 
 
Archiv D: Olympos československého sportu - Bohatýři 20. a 30. let 

Jeden díl seriálu z roku 1970 věnovaný historii našeho sportu 
 
Archiv D: Expedice Cotopaxi 72 

Skupina 11 Čechů a Slováků a 2 Poláků se v roce 1972 vydala na výpravu do nitra 
kráteru sopky Cotopaxi v ekvádorských Andách. Kromě geologického a vulkanologického 
průzkumu také jako první v historii dosáhla cíle. 
 
Archiv D: Mistři Evropy 1961 ve Švýcarsku 

Zisk titulu mistrů Evropy byl největší úspěch čs. hokeje po dvanácti letech od dvou 
triumfů na MS a stříbru na ZOH na konci 40. let minulého století 
 
Archiv D: Alfréd Jindra 



Dokument z roku 1971 o legendárním kanoistovi, držiteli bronzové olympijské 
medaile, kterého těžká nemoc připoutala na invalidní vozík 
 
Archiv D: Piruety v oblacích 

Portrét akrobatického pilota Petra Jirmuse natočený v roce 1998 
 
Archiv D: Nad námi vlny 

Dokument o sportovním potápění z roku 1971 
 
Archiv D: Vítězný návrat 

Dokument z roku 1976 o běžci Ivanu Ullspergerovi, který musel ze zdravotních 
důvodů ukončit kariéru, ale po letech se stal mistrem světa mezi veterány 
 
Archiv D: Poslední hora 

Portrét Viléma Heckela, fotografa, horolezce a člena Expedice Peru, která 31. 5. 1970 
celá zahynula v Peru pod horou Huascarán 
 
Archiv D: Jede Turek od Moravy 

Nevšední portrét slavného automobilového závodníka 20. a 30. let minulého století 
Bohumila Turka natočený v roce 1971 
 
Archiv D: Sprinter 

Dokument o atletovi Vilému Mandlíkovi, nejlepším čs. sprinterovi druhé poloviny 50. a 
první poloviny 60. let 
 
Archiv D: Jaké máte sny? 

Reportážní dokument z výcviků adeptů parašutistického sportu natočený v roce 1987 
 

Archiv Z 1986: VSŽ KOŠICE - DUKLA JIHLAVA 

Rok 1986 zahájil novou éru čs. hokejové ligy. Po dvou pokusech na začátku 70.let 

bylo zavedeno play off jako vyvrcholení sezony. Vyřazovací duely  nadchly diváky výtečnou 

úrovní, ve finále nastoupilo 8 mistrů světa z předchozího roku. Dukla Jihlava, útočící na 

rekordní 12.mistrovský titul, dovedla sérii s VSŽ Košice až do rozhodujícího 5. utkání, jehož 

závěr nabídl divákům neopakovatelné drama. Přímý přenos komentovali Ján Lacko a Jan 

Slepička. Na začátky play off a klíčovou bitvu o titul vzpomínají v Síni slávy jihlavské legendy 

Oldřich Válek a Bedřich Ščerban. Režijní úprava 2020: Petr Musil a Charilaos Karadžos 

Archiv Z 1992: Trenčín - Plzeň 

Revoluční doba plná změn zasáhla na začátku 90.let také hokej. Čs. liga se po vzoru 

NHL rozdělila na 2 konference, zrušila pevné hrací dny a zúžila play off jen pro 4 kluby. Nové 

pořádky fanoušky nepřesvědčily. V roce 1992 byla vyřazovací část naopak rozšířena pro 12 

klubů. Do finále směřovaly - byť někdy poněkud obtížně-  dva nejlepší kluby z obou 

konferencí: na východě Dukla Trenčín s geniálním střelcem Žigmundem Pálffym a v západní 

skupině nový  favorit: Škoda Plzeň s mladičkým vůdcem Martinem Strakou. Do kritického 

utkání finálové série zasáhla aféra známá jako "bitva se dvěma puky." Přímý přenos v roce 

1992 komentovali v roce Ján Lacko a Robert Záruba. Na rozhodující zápas vzpomínají po 28 

letech v Síni slávy soupeři, Petr Kořínek a Josef Zajíc a také rozhodčí Jiří Lípa… Režijní 

úprava 2020: Petr Musil a Charilaos Karadžos 

Archiv Z 1993: Sparta - Vítkovice 

V roce 1993 vstřebávala čs. liga hromadný odchod nejlepších hráčů do NHL a do 

Evropy. Play off se navíc dohrávalo v podivné náladě právě rozpadlého Československa... 

Do posledního federálního finále se symbolicky probojovaly dva kluby, které se utkaly první 

den ligové historie - Sparta a Vítkovice. Emoce zvedaly události mimo hřiště: finále navštívila 



přepadová antidopinková kontrola, někteří hráči Vítkovic si z prvních zápasů v Praze přivezli 

záhadnou virózu. Vyhrocené série vyvrcholila v Ostravě, když se během 4. zápasu dostal 

mistrovský pohár na střídačku Sparty už během 2.třetiny. Poslední federální finále v roce 

1993 komentovali Petr Vichnar a Robert Záruba.  Po 27 letech na něj v Síni slávy vzpomíná 

útočník Sparty Jiří Zelenka... Režijní úprava 2020: Petr Musil a Charilaos Karadžos 

Archiv Z 1994: Kladno - Olomouc 

První české play off po rozdělení federace nabídlo v roce 1994 velká překvapení, 

dramatické obraty, hodně nájezdů a největší počet zajímavých sérií. V semifinále Kladno - 

Olomouc se utkaly dvě základní koncepce stavby mužstva. Kladenští odchovanci proti 

manažersky sestavenému týmu, který bojoval v zákulisí se stejnou tvrdostí jako na ledě. 

Favorizované Kladno s Pavlem Paterou nebylo nikdy tak blízko k postupu do finále, vedlo 2-

0 na zápasy. V Olomouci se poprvé ukázala síla Jiřího Dopity ve vyřazovacích bitvách. 

Rozhodující a velmi divoké 5.utkání série v roce 1994 komentovali Robert Záruba a Jiří Lípa. 

V Síni slávy na něj vzpomínají střelci posledního duelu a soupeři, Josef Zajíc a Zdeněk 

Eichenmann... Režijní úprava 2020: Petr Musil a Charilaos Karadžos 

Archiv Z 1999: Vsetín - Zlín 

Sláva vsetínské hokejové dynastie se zrodila v počátcích českého sportovního 

podnikání. Malý klub z Valašska vletěl do hokejové extraligy jako zázrak. Jako první nováček 

vyhrál základní část, finále play off a svůj triumf obhájil ve třech dalších sezonách, což ve 

vyřazovacím systému žádný jiný tým nedokázal. V roce 1999 si Vsetín zopakoval své první 

finále s krajovým rivalem ze Zlína - a v honbě za pátým titulem v řadě použil svou novou 

zbraň - slavnou "Blue line". Zápasy finále 1999 komentovali Robert Záruba, Petr Vichnar a 

Michal Dusík. Na svou nejlepší sérii v kariéře vzpomíná v Síni slávy Martin Procházka ... 

Režijní úprava 2020: Petr Musil a Charilaos Karadžos 

Archiv Z 2000: Sparta - Vsetín 

Na přelomu století na sebe čím dál víc narážely dvě silné hokejové dynastie. Vsetín 

vyhrál 5 mistrovských titulů a 15 vyřazovacích sérií v řadě, což nedokázal žádný klub v 

moderní hokejové éře. Sparta po skvělé sezoně chtěla sesadit valašský klub z trůnu. Ke 

srážce obou gigantů došlo ve finále, do kterého oba týmy postoupily poprvé v historii bez 

jediné porážky. V sérii nastoupilo 11 mistrů světa ... Na finále extraligy vzpomíná v Síni slávy 

nejužitečnější hráč play off 2000 Petr Bříza ... Režijní úprava 2020: Charilaos Karadžos 

Archiv Z 2001: Vsetín - Sparta 

Sparta a Vsetín, velcí soupeři přelomu století, se v play off utkali celkem čtyřikrát, 

naposledy ve finále 2001. Drsná rivalita se promítla hned do prvního tvrdého střetu mezi 

Jiřím Dopitou a Liborem Zábranským. Napětí ještě zvýšil velký obrat 2. duelu. Třetí bitva ve 

Sportovní hale v Praze byla jedním z nejlepších zápasů play off. Vsetínský kapitán Dopita v 

něm  překonal rekord finálového utkání, zásadně ovlivnil celou sérii a později získal Zlatou 

hokejku jako jediný hráč extraligy za posledních 20 let. Finále 2001 bylo zároveň jeho 

poslední akcí ve vsetínském dresu. Valašský klub končil svou zlatou éru, jaká nemá v 

dějinách play off obdoby... Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 2020: Charilaos Karadžos 

 

Archiv Z 2002: Zlín - Znojmo 

Čtvrtfinále Zlín-Znojmo překonalo svou dramatičností a překvapivými obraty všechny další 

série play off 2002. Počtvrté v historii rozhodlo sedmé utkání, ale způsobem, jaký do té doby 

neměl obdoby. Výsledky zápasů, které pro svou nevyzpytatelnost dostaly televizní přívlastek 

"série Z", ovlivňovali 4 ze 7 nejproduktivnějších hráčů sezony. Znojemští Orli vedení dvojicí 

Pucher-Uram, vedli už 3-1 na zápasy. Zlín s Petrem Čajánkem a Petrem Leškou se pokusil o 

jeden z největších obratů v historii play off.... Redaktor: Robert Záruba, režijní úprava 2020: 

Petr Musil 



 

 

Archiv Z 2002: Sparta - Vítkovice 

Finále play off 2002 se jako poslední hrálo na 3 vítězné zápasy se střídáním 

domácího prostředí. Série tak 4x putovala mezi Prahou a Ostravou. V první utkání finále 

rozhodl hned několikrát moment překvapení. O výsledku série mělo rozhodnout, zda se 

Vítkovicím podaří ubránit 1. útok soupeře, především nejlepšího střelce, jakého kdy Sparta v 

play off měla ... Redaktor: Robert Záruba, režijní úprava 2020: Charilaos Karadžos 

 

Archiv Z 2003: Sparta - Slavia 

Největší úspěchy českého hokeje jsou spojeny s dovedností vyhrávat utkání na 

nájezdy. Tato koncovka byla uplatňována v nerozhodných zápasech od počátků play off. 

Umění nájezdů výrazně ovlivnilo pražské derby v semifinále 2003. Roman Málek si skvělými 

výkony budoval pověst specialisty na nájezdy, ale právě v této sérii pustil výjimečně 2 z 5 

pokusů soupeře. V tomto semifinále se podruhé v play off utkali trenéři, kteří se už brzy měli 

začít střídat u národního týmu. Alois Hadamczik dělal všechno možné, aby zastavil 

nájezdovou úspěšnost Slavie Vladimíra Růžičky. Uvidíte rozhodující momenty 3. a 4. zápasu 

série ... Redaktor: Robert Záruba, režijní úprava 2020: Petr Musil 

 

Archiv Z 2003: Pardubice - Slavia 

Finále 2003 se jako první protáhlo na 7 zápasů. Snad žádná jiná série o titul 

nevyvolala na ledě tolik emocí jako srážka ambiciózních Pardubic a neústupné Slavie. Jejich 

rivalitu zosobňovali trenéři, kteří se poprvé v kariéře dostali do finále: Miloš Říha a Vladimír 

Růžička. Do osudu finále zasáhl mimořádným výkonem Roman Málek, který v základní části 

vychytal 11 nul a vytvořil nový historický rekord. Zajímavé bylo také putování pardubického 

kapitána Otakara Janeckého sestavou. Do široké škály událostí se vešel mimořádně drsný 

4.zápas série stejně jako akce Radka Dudy, který na ledě zachránil svého soupeře Michala 

Mikesku.V archivu Z uvidíte klíčové momenty všech 7 utkání finále... Redaktor: Robert 

Záruba, režijní úprava 2020: Charilaos Karadžos 

 

Archiv Z 2004: Pardubice - Plzeň 

Pardubice vstoupily do play off 2004  jako suverénní vítěz základní části a hlavní 

favorit. S Jiřím Dopitou v sestavě porazily Plzeň v úvodních zápasech čtvrtfinále 6-3 a 5-2. 

Předpokládaný průběh narušila obrovská bojovnost a obětavost Západočechů, kteří ze 

všech sil a při mnoha zraněních dovedli sérii do stavu 3-3. Brankář Roman Málek se tak po 

roce chystal na 7. zápas do Pardubic, které byly s ohledem na šířku kádru stále favoritem 

čtvrtfinále ... Redaktor: Robert Záruba, režijní úprava 2020: Petr Musil 

 

Archiv Z 2004: Slavia - Zlín 

Finále hokejové extraligy 2004 ovlivnila stavba největší haly v republice. Slavia 

přenechala v úvodu série výhodu domácího prostředí Zlínu, aby stihla částečnou kolaudaci 

Sazka arény. Klíčovým tahem série bylo původně vynucené střídání zraněného Igora 

Murína, za kterého ve 2. utkání zaskočil náhradník Martin Altrichter. Bývalý brankář Slavie 

předváděl v celém finále životní výkony. Třetí a čtvrtý zápas finále byly první akcí v nové 

Sazka aréně. Kdo zvládne lépe přesun do nezvyklého prostředí, vyhraje titul.... Redaktor: 

Robert Záruba, režijní úprava 2020: Charilaos Karadžos 

 

Archiv Z 2005: Litvínov - Zlín 

NHL zrušila celou sezonu 2004-05. Extraliga po 15 letech přivítala nejlepší hráče 

doma. Vyřazovací zápasy se naplnily ambicemi posil, boj o mistrovský pohár byl ostřejší než 

obvykle. Čtvrtfinále Zlín-Litvínov postavilo proti sobě Petra Čajánka a Jiřího Šlégra. Berani 



přišly v sérii o dva centry, ale měli největšího odborníka na góly v prodloužení... Redaktor: 

Robert Záruba, režijní úprava 2020: Jan Celner 

Archiv Z 2005: Slavia - Liberec 

Play off 2005 ozdobily posily z NHL. Slavia získala Jaroslava Špačka a slovenskou 

dvojici Žigmund Pálffy - Jozef Stümpel. Liberec, který postoupil poprvé do bojů o titul, 

angažoval Jiřího Fischera, Radima Vrbatu a Aleše Kotalíka. Ve čtvrtfinále některé hvězdy 

zářily, jiné povadaly - a všechny nakonec v 6 zápasech překonával moravsko-slovenský 

útok. Sedmé utkání této série se vymyká všemu, co Vladimír Růžička, nejlepší kouč v historii 

play off, do té doby zažil... Redaktor: Robert Záruba, režijní úprava 2020: Jan Celner 

 

Archiv Z 2005: Vítkovice - Sparta 

V sezoně 204-05 využily Sparta a Vítkovice možnost posílit se o hráče NHL. Ve 

čtvrtfinále tak proti sobě stáli mj. Petr Nedvěd, Martin Havlát, David Výborný, Jan Hlaváč a 

Pavel Kubina, Marek Malík, Václav Varaďa nebo Vladimír Vůjtek. Sparta hraje výtečně 

přesilovky, ale 18 změn v sestavě během série naznačuje, že při hře 5 na 5 jsou lepší 

Vítkovice. Čtvrtfinále rozhodl 4. zápas... Redaktor: Robert Záruba, režijní úprava 2020: Jan 

Celner 

 

Archiv Z 2005: Pardubice - Kladno 

Jaromír Jágr při výluce NHL 2004-05 opustil extraligu ještě na podzim po 17 

zápasech. Pro play off tak Kladnu zůstaly dvě posily, Tomáš Kaberle a Jan Hrdina. 

Čtvrtfinále z počátku řídily Pardubice s Milanem Hejdukem, Alešem Hemským a Jiřím 

Dopitou. Ale za stavu 3-1 se kladenský tým vzbouřil a přinutil favorita protrpět další dlouhou 

sérii ... Redaktor: Robert Záruba, režijní úprava 2020: Jan Celner 

 

Archiv Z 2005: Pardubice - Liberec 

V semifinále 2005 mezi Pardubicemi a Libercem se odehrál česko-slovenský souboj 

brankářů, Ján Lašák vs. Milan Hnilička. Oba čelili skvělým hráčům z NHL, oba výrazně 

ovlivnili zápasy plné záhadných momentů. Po 1. zápasu série museli Bílí tygři vstřebat gól z 

ofsajdu a utajenou branku v prodloužení. V 5. utkání videorozhodčí poprvé v historii zkoumal 

nepřehlednou situaci při nájezdu, který mohl sérii ukončit.... Redaktor: Robert Záruba, režijní 

úprava 2020: Jan Celner 

 

Archiv Z 2005: Zlín - Vítkovice 

S vyostřenými ambicemi i posilami z NHL v sestavě sehrály Zlín a Vítkovice zřejmě 

nejtvrdší sérii v historii play off. Stupňovaná nevraživost vedla k rekordnímu počtu trestných 

minut ve 2. zápase i v celé sérii. Rozhodčí pod obrovským tlakem nezvládali zjitřené emoce 

aktérů. Vrcholem hokejové války se stal 7. zápas, po jehož skončení padla rekordní pokuta 

za poškození dobrého jména extraligy. Vítkovický kapitán Pavel Kubina se za výrok o 

"podplaceném rozhodčí" musel podle výroku vrchního soudu omluvit. Vítkovice přitom měli 

postup do finále na dosah.... Redaktor: Robert Záruba, režijní úprava: Jan Celner 

 

Archiv Z 2005: Zlín - Pardubice 

Play off 2005 s posilami z NHL vrcholí. Zlín začal finále s Pardubicemi doma, ale měl 

od začátku problém s přesilovkou, s Jánem Lašákem a také Alešem Hemským, který 

dokázal brilantně sehrát rozhodující momenty série. Pardubická legenda Vladimír Martinec 

nechává svému týmu volnost, jedinou změnou v sestavě je návrat překvapivého vítěze 

kanadského bodování Michala Mikesky. Sestřih 4 zápasů finálové série ... redaktor: Robert 

Záruba, režijní úprava 2020: Jan Celner 

 

Archiv Z 1982: MS v cyklokrosu 



Na západním cípu Francie v Lanarvilli obhajoval Miloš Fišera v závodě amatérů titul 

mistra světa v cyklokrosu. V zádech má svého synovce, 19letý talent Radomíra Šimůnka. 

Záznam šampionátu připomíná jeden z nejpozoruhodnějších generačních soubojů v závodě 

o duhový trikot. Původní komentář z roku 1982 se nedochoval. V roce 2020 přidali retro 

komentář Marek Svačina a další čs.reprezentant na tomto MS Petr Klouček. Redaktor 

Robert Záruba, režijní úprava 2020 Filip Slezák 

 

Archiv Z 1991: MS v cyklokrosu 

Radomír Šimůnek je považován za největší talent v historii naší cyklistiky. Po pádu 

komunismu se mohl na MS dřív než jeho předchůdci utkat s nejlepšími cyklokrosaři v závodě 

profesionálů. Po 7. místě v roce 1990 byl na dalším šampionátu v nizozemském Gietenu 

připraven zaútočit na titul mistra, který by doplnil jeho unikátní sbírku. Závod profesionálů na 

MS 1991 komentoval Robert Bakalář. Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 2020 

Charilaos Karadžos 

 

Archiv Z 1995: Zimbru Kišiněv - AC Sparta Praha 

Během pohárového podzimu 1995 si v té době ještě nenápadné hvězdy českého 

fotbalu ověřovaly svou kvalitu na mezinárodní scéně. V sestavě Sparty působili poslední 

sezonu Pavel Nedvěd a Jan Koller, ale také třeba Lumír Mistr, Martin Frýdek nebo mladý 

Tomáš Řepka.  Ve 2. kole poháru UEFA Sparta pokazila domácí koncovku s moldavský 

mistrem Zimbru Kišiněv. Po výsledku 4-3 přijela na horký trávník soupeře, kde chtěla před 22 

tisíci diváků uhrát postupový výsledek. Z dějiště zápasu komentoval přímý přenos České 

televize Jiří Vrba. Redaktor Robert Záruba, režijní úprava Filip Slezák 

 

Archiv Z 2006: FC Slovan Liberec - Grasshopers Curych 

Slovan Liberec se v roce 2006 podruhé stal mistrem republiky. V pohárovém podzimu 

i v lize pak prošel složitou dobou k utkání s Grasshoppers Curych. Jedině vítězství mohlo 

zastavit sérii špatných výsledků a udržet naději na postup do další fáze Poháru UEFA. Z 

napjatého očekávání se zrodil jeden z nejpovedenějších zápasů Liberce v evropských 

pohárech. Utkání v Liberci komentovali Ondřej Lípa a jeden z prvních stálých fotbalových 

expertů ČT Vladimír Táborský. Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 2020 Jan Celner 

 

Archiv Z 2003: Celtic Glasgow - FC Porto 

Od finále Poháru UEFA 2003 neměla Evropa velká očekávání. Do boje o druhou 

klubovou trofej postoupily Celtic Glasgow a FC Porto - ani jeden z nich tuto trofej nikdy 

nevyhrál. Jejich zápas ale vyvolal rekordní putování fanoušků, duel dvou nejlepších střelců 

soutěže, přinesl nejvíc branek a poprvé v historii také rozhodnutí podle nových pravidel 

prodloužení - tzv. stříbrný gól. Finále Poháru UEFA 2003 komentoval Petr Svěcený. 

Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 2020 Filip Slezák 

 

Archiv Z 1991: SK Sigma Olomouc - Hamburger SV 

Sezona 1991-92 patřila k nejlepším ročníkům čs. fotbalu v evropských pohárech. 

Čeští trenéři po letech znovu získali mezinárodní uznání - Dušan Uhrin úspěšně vedl Spartu 

do semifinálové skupiny Poháru mistrů, Karel Brückner řídil Olomouc při nejdelším putování 

klubu pohárem UEFA. Ve 3. kole přivítal Andrův stadion Hamburk SV. Německý klub se i ve 

druhém zápase přesvědčil, jak výborný tým s Milanem Kerbrem, Janem Marošim a mladým 

Pavlem Hapalem má před sebou. V zápase, který ozdobil gól roku 1991, viděli diváci 

všechno, co patří k velkým zápasům. Utkání komentoval Václav Svoboda. Redaktor: Robert 

Záruba, režijní úprava 2020: Jan Celner 

 

Archiv Z 1991: Crvena zvezda Bělehrad - Olympique Marseille 



Finále Poháru mistrů evropských zemí 1991 bylo v mnoha ohledech zvláštní. Oba 

soupeři do něj postoupili poprvé. Olympique Marseille s výborným střelcem Jeanem-Pierrem 

Papinem a Crvena Zvezda Bělehrad toužící po velké úspěchu, který ovšem měl být pro 

jugoslávskou kopanou poslední. Obavy z protiútoků soupeře vedly jugoslávského kouče 

Ljupka Petroviče ke zvláštní taktice. Z finále se dochoval ucelený záznam i s původním 

komentářem Karola Poláka. Redaktor: Robert Záruba, režijní úprava 2020: Jan Celner 

 

Archiv Z 1992: AC Sparta Praha - FC Barcelona 

Dva české kluby měly v historii Poháru mistrů na dosah postup do finále. Sparta 

předváděla v sezoně 1991-92 výborné výkony, ale ten vůbec nejlepší potřebovala v 

semifinálové skupině s Barcelonou, která v PMEZ v té sezoně dosud ani jednou neprohrála. 

Kouč Dušan Uhrin inspiroval hráče k mimořádnému utkání. Petr Kouba odchytal svůj zřejmě 

nejlepší zápas za Spartu. Památný duel na Letné komentovali 1.4. 1992 Pavel Čapek a 

Július Bielik, který před touto sezonou po 9 letech odešel ze Sparty do japonské ligy. 

Redaktor: Robert Záruba, režijní úprava 2020: Jan Celner 

 

Archiv Z 1990: ČSFR - Švédsko 

První světovou akcí po Sametové revoluci bylo MS v házené mužů 1990 pořádané v 

sedmi československých městech. Senzací turnaje se stali Švédové , kterým dozrála 

generace vynikajících hráčů světové třídy schopná navázat na skvělé úspěchy 50. let. Jediný 

dochovaný záznam, který zůstal v archivu Čs.televize, ukazuje utkání semifinálové skupiny 

ČSFR-Švédsko v Ostravě s původním komentářem Petra Vichnara a Stanislava Pavlíka. 

Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 2020 Charilaos Karadžos 

 

Archiv Z 1985: ČSSR - Itálie 

Účastníci ME basketbalistů 1985 v Německu vnímali čs. tým z počátku jako outsidera 

turnaje. Věkový průměr základní pětky trenéra Pavla Petery nad 30 let vzbuzoval údiv. Kamil 

Brabenec, Stanislav Kropilák, Vlastimil Havlík, Peter Rajniak a Jaroslav Skála ale hned v 

prvním utkání prohnali Itálii, která se 7 hráči z minulého šampionátu obhajovala titul mistra 

Evropy. Z utkání se dochoval i původní komentář Štěpána Škorpila a Jiřího Zedníčka. 

Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 2020 Charilaos Karadžos 

 

Archiv Z 1985: ČSSR - Jugoslávie 

Zatímco čs. mužstvo potvrdilo postup do čtvrtfinále ME 1985 až v posledním utkání 

ve skupině, Jugoslávia jako jeden z hlavních favoritů svou skupinu vyhrála. Vše se zdálo 

jasné, v úspěch nevěřilo ani vedení Čs. televize, které místo 1. poloviny nasadilo jiný 

program. Jenže Kamil Brabemec se od začátku vyrovnal nejlepšímu střelci turnaje Draženu 

Petrovičovi a čs. tým i díky tomu v poločase vedl 51-43. Diváci mohli čtvrtfinálový zápas 

sledovat od 2. půle. Vydrží senzační skóre až do konce? Záznam 2. poločasu se dochoval 

včetně upřímného dovětku komentátora Igora Telekyho, který se tehdy nevysílal. Redaktor 

Robert Záruba, režijní úpravy 2020 Petr Musil 

 

Archiv Z 1985: ČSSR - Španělsko 

Po senzačním vítězství nad Jugoslávií čekal čs. basketbalisty v semifinále ME 1985 

další favorit. Španělsko se snažilo vyčerpat základní pětku a především pokrýt střelbu 

Kamila Brabence. V nervózním 1. poločase taktický plán soupeře vycházel, ale ve druhém 

začal na scéně kralovat další střelec - Peter Rajniak. S výrazným přispěním rozehrávače 

Vlastimila Havlíka se zápas řítil do dramatické koncovky. Semifinále ME 1985 komentovali 

Igor Teleky a Jiří Zedníček . Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 2020 Charilaos 

Karadžos 

 



 

 

Archiv Z 1985: ČSSR - SSSR 

Senzační tažení čs. basketbalistů do finále ME 1985 bylo podpořeno výtečnými 

individuálními výkony hráčů základní pětky, s výrazně nejvyšším věkovým průměrem v 

turnaji. Jak dlouho vydrží opory v boji o evropské zlato? Podkošoví hráči Jaroslav Skála a 

Stanislav Kropilák dostali těžký úkol: ubránit nejlepšího evropského basketbalistu a budoucí 

hvězdu NBA Arvydase Sabonise 

 

Archiv Z 1990: Anglie - ČSFR 

Čs. televize neuchovávala záznamy přátelských utkání. Zcela výjimečně se v jejím 

archivu udržel 1. poločas utkání Anglie-Československo z 25. dubna 1990. Oba týmy se 

připravovaly na MS v Itálii, domácí s Paulem Gascoinem, Gary Linekrem a Bryanem 

Robsonem. Trenér Jozef Vengloš zkoušel poprvé po jejich emigraci v létě 1988 Luboše 

Kubíka a Iva Knoflíčka. Jejich návrat vzbudil velký zájem českých i britských médií... Utkání 

komentoval z Wembley Pavel Čapek. Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 2020 Petr 

Musil 

 

Archiv Z 1990: ČSFR - USA 

V prvních měsících svobody roku 1990 se spojily příznivé okolnosti: fotbalová 

reprezentace postoupila na MS do Itálie, kde se poprvé díky otevření hranic těšila výrazné 

podpoře fanoušků. Jozef Chovanec, Luboš Kubík, Ivan Hašek, Lubomír Moravčík, střelec 

týmu Tomáš Skuhravý a další skvělí hráči se díky postupu do čtvrtfinále postarali o nejlepší 

umístění našeho fotbalu od roku 1962. V archivu Čs. televize se zachovaly jen první dva 

zápasy ze základní skupiny. Úvodní duel ČSFR-USA komentovali Štěpán Škorpil a Karol 

Polák. Režijní úpravy 2015 Robert Záruba 

 

Archiv Z 1990: ČSFR - Rakousko 

Tisíce českých a slovenských  fanoušků putovaly do Florencie na druhé utkání 

základní skupiny MS 1990.Čs. tým si mohl zajistit postup do vyřazovací části turnaje, 

Rakušané bojovali o poslední naději. Jejich zápas komentovali 15.6.1990 Štěpán Škorpil a 

Karol Polák. Redaktor Robert Záruba, režijní úpravy 2020 Charilaos Karadžos 

 

Archiv Z 1990: ČSFR - Itálie 

Po dvou vítězstvích se fotbalisté Československa postavili 19. června 1990 na 

Olympijské stadionu v Římě domácím Italům. Zápas o 1. místo v základní skupině MS 

navštívilo 73 tisíc diváků. Zápas rozhodla jedna z nejkrásnějších akcí v historii šampionátů. 

Utkání komentovali Karol Polák a Štěpán Škorpil. Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 

2020 Petr Musil 

 

Archiv Z 1990: ČSFR - Kostarika 

Čs. fotbal se dvakrát probojoval do finále mistrovství světa. Třetí nejlepší výsledek v 

historii se zrodil při posledním společném vystoupení Čechů a Slováků na MS 1990 v Itálii. 

Mužstvo Jozefa Vengloše dostalo po otevření hranic nebývalou podporu fanoušků přímo v 

dějišti šampionátu. Po postupu ze skupiny sehrálo v Bari osmifinále s exotickým soupeřem, 

kterého životním střeleckým výkonem odstavil Tomáš Skuhravý. Symbolem zanikající česko-

slovenské spolupráce byla jeho souhra se slovenským záložníkem Luborímem Moravčíkem. 

Skóre zvýraznil také Luboš Kubík jedním z nejkrásnějších gólů v historii fotbalové 

reprezentace. Zápas ČSFR-Kostarika komentovali v roce 1990 Dušan Gabáni a Štěpán 

Škorpil. Režijní úprava 2017 Robert Záruba 

 



 

 

Archiv Z 1990: ČSFR - Německo 

Poprvé po 28 letech a počtvrté v historii se čs.fotbalisté probojovali do čtvrtfinále MS. 

Mužstvo kolem kapitána Ivana Haška se 1. července 1990 postavilo v Miláně proti favoritovi 

turnaje Německu. Jeden z nejdůležitějších zápasů naší fotbalové historie měl dva odlišné 

poločasy: nervozita a tlak Němců v první části, odvážný výkon a dramatický průběh ve 

druhé. Původní záznam utkání se v archivu nedochoval, Česká televize ho získala znovu v 

roce 2020, kdy záběry doplnil retrospektivní komentář Vlastimila Vláška a účastníka zápasu 

Ivana Haška. Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 2020  

 

Archiv Z 1990: Itálie - Argentina 

Semifinále MS 1990 mezi posledními dvěma šampiony, Itálií a Argentinou, nabídlo 

klasické drama s překvapivým hrdinou na závěr. Před zápasem i během hry byl 

nejsledovanější postavou Diego Maradona, miláček fanoušků Neapole, který měl na "svém" 

stadionu zničit sen domácího týmu o titulu mistra světa. Jeden z nejpikantnějších soubojů v 

historii fotbalu se protáhl až do penalt. V archivu Čs. televize se zachoval celý 1. poločas s 

komentářem a sestřih momentů ze zbytku zápasu. Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 

2020 Charilaos Karadžos 

 

Archiv Z 1990: Německo - Anglie 

Od roku 1966 touží Anglie po návratu na fotbalový trůn. V semifinále MS 1990 v Bari 

měla proti Německu dobré vyhlídky. V duelu tvůrců hry překonával Paul Gascoigne Lothara 

Matthäuse, Gary Lineker dorovnal ztrátu a Angličané věřili, že i potřetí rozhodnou na MS 

1990 v prodloužení. Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 2020  Petr Musil 

 

Archiv Z 1990: Německo - Argentina 

Nejcyničtější nebo nejslabší fotbalové finále v historii. Poprvé nepadl gól ze hry, 

poprvé jeden z týmů vůbec neskóroval, poprvé rozhodčí finálového zápasu použil červenou 

kartu a vyloučil dokonce hned dva hráče. V dresu Argentiny opustil světovou scénu hrdina 

předchozího šampionátu Diego Maradona. Finále MS 1990 Německo-Argentina komentovali 

Štěpán Škorpil a po osmé, naposledy v Čs. televizi, Karol Polák. Režijní úprava 2018 Robert 

Záruba 

 

Archiv Z 1970: Brazílie - Itálie 

V roce 1970 se ve finále fotbalového MS utkaly Brazílie a Itálie. Vítěz měl převzít 

vedoucí místo ve fotbalových dějinách a natrvalo také Poháre Julese Rimeta. Finále bylo 

posledním velkým mezistátním zápasem Pelého, který chtěl jako první hráč v historii potřetí 

získat titul mistra světa. Čs. televize vysílala finále MS 1970 v přímém přenosu, dokonce v 

pokusném barevném vysílání. Záznam byl krátce poté smazán, Česká televize ho získala 

znovu v roce 2020. Retrospektivní komentář namluvili Pavel Čapek a účastník MS 1970, čs. 

reprezentant Karol Dobiaš. Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 2020 

 

Archiv Z 1980: ČSSR - Itálie 

Sportovní hala v Praze hostila o mikulášském víkendu 1980 další velkou světovou 

událost. Ivan Lendl a Tomáš Šmíd chtěli pro Československo poprvé v historii získat Davisův 

pohár. Ve finále stála proti čs. týmu Itálie s Adrianem Panattou a Corradem Barazzuttim a 

Paolem Bertoluccim. Z klíčových momentů turnaje se dochoval dodatečně komentovaný 

sestřih, čtyřhra pak dokonce s původním komentářem Igora Telekyho a Jana Slepičky. 

Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 2020 

 



 

 

Archiv Z 1989: Suková - Grafová 

Helena Suková vyhrála 14 titulů ve čtyřhře v turnajích Grand Slamu a v roce 1989 

stála blízko splnění svého snu vyhrát na velké turnaji dvouhru. Ve finále Mezinárodního 

mistrovství Austrálie stála proti ní světová jednička Steffi Grafová, která v předchozím roce 

získala jako první v historii tzv. Zlatý Grand Slam. Suková chtěla v úmorném vedru v 

Melbourne zopakovat skvělý výkon ze čtvrtfinále, v němž vyřadila Martinu Navrátilovou. Z 

finále MM Austrálie se dochoval záznam finále s původním komentářem Igora Telekyho a 

Jana Slepičky. Redaktor Robert Záruba, režijní úpravy 2020 

 

Archiv Z 1989: Lendl - Mečíř 

Do finále Mezinárodního mistrovství Austrálie 1989 postoupili Ivan Lendl a Miloslav 

Mečíř. Odlišnost obou hráčů vystihovaly nejen dobové přezdívky "Ivan Hrozný" vs. "Velká 

kočka", ale i vztah režimu k nim. Zatímco Lendl byl v Československu už 3 roky popisován 

jako emigrant, upnula se čs. média na Mečíře, kterého  v tomto finále nazývala "naším" 

hráčem. Ivan Lendl chtěl v Melbourne získat titul, který mu dosud unikal, a vrátit se na místo 

světové jedničky. Mečíř měl v plánu předvést lepší tenis než ve finále US Open 1986, v 

němž podlehl Lendlovi po mnoha chybách 0-3 na sety. Oba tenisté si v úmorném vedru 

nasadili nezvyklé čepice a horko bylo také komentátorům Igoru Telekymu a Janu Slepičkovi 

v pražské hlasatelně. Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 2020 

 

Archiv Z 1989: Navrátilová - Grafová 

Ve druhé polovině 80. let vystřídala Steffi Grafová Martinu Navrátilovou na prvním 

místě světového žebříčku. Střídání legend na tenisovém trůnu epicky vyjádřily 3 finálové 

zápasy ve Wimbledonu v řadě. V roce 1987 zvítězila Navrátilová, 1988 Grafová. Ve finále 

1989 toužila Navrátilová po unikátním 9. titulu z wimbledonské dvouhry, Grafová chtěla 

stvrdit své postavení nejlepší hráčky světa. Z legendárního finále Wimbledonu se původní 

komentář Jana Slepičky nedochoval. Redaktor Robert Záruba, režijní úpravy 2020 Petr 

Musil. 

 

Archiv Z 1989: Becker - Edberg 

Boris Becker a Stefan Edberg se v letech 1988-90 utkali 3x v řadě ve finále 

Wimbledonu. Jejich rivalita vycházející z podobného stylu "servis-volej" patří ke klasickým 

příběhům slavného turnaje. Po vítězství Edberga v roce 1988 chtěl Becker odvetu a po 

vítězství v dramatickém semifinále nad světovou jedničkou Ivanem Lendlem k němu měl 

blízko. Zároveň ale věděl, že má proti sobě mistra zkrácených her a obratů… Přímý přenos 

finále Wimbledonu 1989 se zachoval s částí úvodního komentáře Igora Telekyho a 

dodatečným komentářem Jana Slepičky. Redaktor Robert Záruba, režijní úpravy 2020 

Charilaos Karadžos 

 

Archiv Z 1991: AC Sparta Praha - SK Slavia Praha 

Na začátku 90. let se musel sport včetně ligových soutěží vypořádat s odlivem hráčů i 

fanoušků. Na začátku sezony 1991-92 se ovšem na derby Sparta-Slavia přišlo podívat 24 

tisíc diváků. Velká očekávání způsobilo angažmá mecenáše Borise Korbela, který po 

odmítnutí Sparty věnoval svou podporu Slavii. Napětí mezi oběma rivaly zvýšil případ 

Štefana Rusnáka, který jako velký talent přijel vyjednávat se Spartou, ale do derby vyběhl už 

v dresu Slavie. Nejstarší záznam televizního derby "S" z 18.8.1991 komentuje Pavel Čapek. 

Zachoval se i jeden z prvních vstupů tzv. "benč-reportéra". Redaktor Robert Záruba, režijní 

úprava 2020 Filip Slezák 

 



 

 

Archiv Z 1984: Dukla Praha - Metaloplastika Šabac 

V Dukle Praha dozrála v roce 1984 generace skvělých házenkářů. Mužstvo 

legendárního kouče Jiřího Víchy postoupilo do finále Poháru mistrů evropských zemí. 

Soupeřem byl nejlepší klub 80. let Metaloplastika Šabac s aktuální sérií 53 vítězství a 3 

remíz. Dva zápasy o nejprestižnější klubovou trofej vstoupily do dějin házené. Odveta v 

Šabacu se proměnila v historické drama s nečekanou pointou. Finále PMEZ v házené líčil 

divákům 1.dubna 1984 Petr Vichnar, jeho původní komentář se ovšem nedochoval. V roce 

2020 komentoval Petr Vichnar finále znovu, spolu s účastníkem zápasu Michalem Bardou. 

Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 2020 Petr Musil 

 

Archiv Z 1993: Novotná - Grafová 

Jeden z nejemotivnějších příběhů napsala ve Wimbledonu Jana Novotná. V roce 

1993 začala porážet nejlepší světové soupeřky, vyřadila Gabrielu Sabatiniovou i Martinu 

Navrátilovou a ve finále drtila světovou jedničku Steffi Grafovou. Druhé nejdelší finále v 

historii dámské dvouhry mělo krutý konec a dostalo pointu o 4 roky později... Přímý přenos 

České televize komentoval Jakub Bažant a Jan Kurz. Redaktor Robert Záruba, režijní úpravy 

2020 Petr Musil 

 

Archiv Z 1973: Kodeš - Newcombe 

Po historickém vítězství ve Wimbledonu 1973, který bojkotovalo 81 členů nově 

vzniklé ATP, chtěl Jan Kodeš znovu dokázat, že vyhraje turnaj Grand Slamu na trávě i s 

kompletní účastí nejlepších hráčů. Hned při první příležitosti postoupil do finále Mezinárodní 

mistrovství USA 1973. Na travnatých dvorcích ve Forest Hills se utkal s Australanem 

Johnem Newcombem. Jejich finálový souboj je považován za jedno z klasických dramat 

přechodu do éry otevřeného tenisu. Unikátní záznam z roku 1973 doplnili retrospektivním 

komentářem Robert Záruba a Jan Kodeš v roce 2020 

 

Archiv Z 1975: Kodeš - Borg 

V roce 1975 se Československo a Švédsko utkaly o Davisův pohár. Obe země se do 

finále probojovaly poprvé. Za stavu 2-1 pro domácí se ve Stockholmu postavily proti sobě 

jedničky - devatenáctiletá senzace Björn Borg a tahoun našeho týmu Jan Kodeš. Záznam 

finále z roku 1975 doplnili retrospektivním komentářem v roce 2020 Robert Záruba a Jan 

Kodeš. Režijní úpravy 2020 

 

Archiv Z 1967: ČSSR - SSSR 

Emoce, napětí, potyčky. V době politického uvolnění sehrál národní tým proti 

Sovětům jednu z nejtvrdších hokejových bitev. V posledním utkání MS 1967 ve Vídni 

potřeboval už jisté mistry světa porazit, aby zachránil medaili. Urputnost v osobních 

soubojích vydráždila tradičního soupeře k odvetným akcím. Ve druhé polovině zápasu se 

vzepřel obránce Ragulin, který stíhal především Jaroslava Holíka. Bratři Holíkové měli s 

Ragulinem během utkání tři konflikty. Ten nejhorší v závěru přerostl v neobvyklou rvačku... 

Zničený záznam utkání se po 50 letech podařilo vrátit do archivu ČT, retrospektivní komentář 

doplnili v roce 2017 Robert Záruba a Pavel Bárta 

 

Archiv Z 1996: Česko - Německo 

V roce 1996 směřoval český hokej k prvnímu velkému úspěchu po rozdělení čs. 

federace. V národním týmu se usadila generace silných ročníků 70.let, kterou vedl nový 

kapitán Robert Reichel. Po 6 týdnech přípravy Luďka Bukače vyhrálo mužstvo základní 



skupinu a nastoupilo do čtvrtfinále proti Německu. Záznam čtvrtfinále Česko-Německo se 

dochoval s původním komentářem Roberta Záruby a Petra Vichnara 

 

Archiv Z 1970: ČSSR - Švédsko 

Dohady o připuštění profesionálů na MS vedly v roce 1970 k největšímu rozkolu v 

historii světového hokeje. Úroveň turnaje bez Kanady a USA výrazně poklesla, ubylo kvalitní 

zápasů. Švédsko druhý rok po sobě zaskočilo jako pořadatel šampionátu. Domácí tým se 

snažil využít nového pravidla, které umožňovalo hru tělem po celém kluzišti. Z počátku klidné 

utkání o medailové naděje Švédsko-Československo gradovalo dramatickými zvraty v 

posledních 5 minutách. Tři sekundy před koncem pak vyústilo v incident, který neměl mezi 

oběma soupeři obdoby... Záznam zápasu byl půl století ztracen. Česká televize ho získala 

zpět v roce 2018, o dva roky později k němu doplnili retrospektivní komentář Robert Záruba 

a Pavel Bárta 

 

Archiv Z 1996: Česko - USA 

Až dosud postupoval český tým na MS 1996 ve Vídni s nebývalou suverenitou. Po 

vítězství 6-1 nad Německem ve čtvrtfinále ale ztratil prvního centra Jiřího Dopitu, který 

podstoupil operaci slepého střeva. V semifinále padl rekord MS a kladenský útok Vejvoda-

Patera-Procházka přezdívaný "Blue line" definitivně vyvrátil pověst formace, která se nemůže 

prosadit proti zámořským týmům. Semifinále 1996 komentovali v Městské hale ve Vídni 

Robert Záruba a Petr Vichnar 

 

Archiv Z 1971: ČSSR - SSSR 

Na MS 1971 ve Švýcarsku předvedl čs. tým do té doby nevídanou stíhací jízdu. Po 

úvodních porážkách s USA 1-5 a Švédskem 5-6 vyhrál všechny další zápasy 1. a 2. kola 

turnaje, s výjimkou remízy 3-3 se SSSR. Odveta se Sověty se tak stala bitvou o titul mistra 

Evropy. Zápas ČSSR-SSSR nabídl 1. dubna v Ženevě aprílovou pointu, jaká do té doby 

neměla ve vzájemných zápasech obdoby... Neprávem zapomenuté utkání se v archivu 

nedochovalo, Česká televize získala záznam po téměř půl století. Retrospektivní komentář 

doplnili Robert Záruba a nejlepší brankář MS 1971 Jiří Holeček. Režijní úprava 2020 

 

Archiv Z 1996: Česko - Kanada 

Poprvé od zavedení play off postoupili čeští hokejisté na MS 1996 do finále. Mužstvo 

poskládané se 7 nováčky a zároveň 4 hráči NHL drtilo soupeře ofenzivním hokejem. Ve 

čtvrtfinále vyřadilo Německo 8-1 a v semifinále USA 5-0. Brankář Roman Turek předváděl 

skvělé výkony a útok Vejvoda-Patera-Procházka udivil soupeře svými pokroky v porovnání s 

předchozím šampionátem. Kanaďané se rozhodli zahájit finále tvrdými zákroky. Jedno z 

nejkvalitnějších finále v historii MS vrcholilo natahovaným a přece strhujícím závěrem... 

Zápas o titul mistra světa 1996 komentovali z Vídně Robert Záruba a Petr Vichnar 

 

Archiv Z 1972: ČSSR - SSSR 

Vrcholem MS 1972 v ledním hokeji bude utkání Československo - Sovětský svaz ve 

2.kole turnaje. Jeho vítěz bude mistrem světa. Přímý přenos Čs. televize si 20.dubna 1972 

zapnulo 91% majitelů televizorů, kteří viděli strhující boj do poslední sekundy. Záznam 

celého utkání včetně komentáře na 43 let zmizel z televizního archivu. Až v roce 2015 

mohou diváci vůbec poprvé shlédnout opakování slavného zápasu, se vzpomínkami 

tehdejších mistrů světa: Jiřího Holečka, Františka Pospíšila, Josef Horešovského, Jiřího 

Holíka a Vladimíra Martince. Redaktor Robert Záruba, režie Charilaos Karadžos 

 

Archiv Z 1997: Česko - Kanada 



Český tým vedený novou trenérskou dvojicí Ivan Hlinka - Slavomír Lener zachraňuje 

svou naději na medaili z MS 1997. V právě dokončené nejmodernější hale v Evropě 

Harftwall aréně v Helsinkách, drtí Kanadu nejlepší útok turnaje Vůjtek - Patera - M. 

Procházka. Na hattrick Vladimíra Vůjtka reagují Kanaďané vyvoláním nerovné a neférové 

bitky, která zásadně ovlivní závěr šampionátu.... Přímý přenos utkání Česko-Kanada 

komentovali v roce 1997 Robert Záruba a Petr Vichnar 

 

Archiv Z 1974: ČSSR - SSSR 

V 70. letech získávali hokejisté SSSR pověst nejlepšího týmu na světě. Na velkých 

světových turnajích ztráceli minimum zápasů a v přímé konfrontaci se začali vyrovnávat 

nejlepším Kanaďanům z NHL. Na MS 1974 v Helsinkách přijeli Sověti jako hlavní favorité na 

vítězství. Čs. národní tým prožíval v této době zápasy s Rusy stále velmi emotivně. V prvním 

kole MS se proti sobě postavili 10.dubna 1974 a na ledě v Helsinkách se zrodil výsledek, 

který ohromil hokejový svět... Záznam utkání se v archivu Čs. televize nezachoval. Podařilo 

se ho získat po 45 letech a chybějící komentář nahradit původní rozhlasovou reportáží 

Stanislava Sigmunda a Gabriela Zelenaye, která popisuje hru od 5. minuty 1. třetiny 

 

Archiv Z 1997: Česko - Rusko 

Ivan Hlinka a Slavomír Lener chtěli 2 měsíce po převzetí národního týmu vybojovat 

medaili na MS 1997 v Helsinkách. Po drsném vítězství nad Kanadou 5-3 a porážce od 

Švédska 0-1 nastoupil jejich výběr proti Rusku. V zápase dvakrát skóroval nejlepší útok 

turnaje Vůjtek-Patera-M. Procházka, ale soupeř dokázal dorovnat. Vítězný gól přišel hodně 

pozdě... Zápas o bronz na MS 1997 komentovali Robert Záruba a Petr Vichnar 

 

Archiv Z 1974: ČSSR - SSSR 

Po 40 letech se podařilo České televizi získat záznam rozhodujícího utkání MS v 

ledním hokeji 1974 mezi velkými rivaly 70. let, týmy ČSSR a SSSR. Do osudu bitvy zasáhly 

dvě události: zranění Vladimíra Martince a sporné rozhodnutí rozhodčího Josefa Kompally. 

Richard Farda a Václav Nedomanský sehráli na MS 1974 poslední zápasy v národním týmu 

před svou emigrací. Retrokomentář po 40 letech namluvili Robert Záruba a Pavel Bárta 

 

Archiv Z 2000: Česko - Slovensko 

Sedm let po rozpadu federace se čeští a slovenští hokejisté utkali ve finále MS 2000 

v Petrohradě. Nikdy před a 20 let potom nepřitáhlo derby dvou bývalých částí jedné země 

takovou pozornost jako zápas o titul mistra světa. Mimo jiné proti sobě nastoupili 

nejproduktivnější hráči turnaje Miroslav Šatan a Jiří Dopita a nejlepší brankáři  Roman 

Čechmánek vs. Ján Lašák. Podle tří krásných akcí z 1. třetiny se zdálo, že český tým snadno 

zvítězí, ale v dalším průběhu se cesta za obhajobou zlatých medailí začala komplikovat... 

Finále MS 2000 Česko-Slovensko vysílala televize Nova. S ohledem na převod televizních 

práv ho může opakovat pouze Česká televize. Z Petrohradu komentovali finále Robert 

Záruba a Miloš Holaň 

 

Archiv Z 1976: ČSSR - SSSR 

Národní tým vítězil na MS 1976 s udivující suverenitou porážel všechny soupeře. Jiří 

Holeček, František Pospíšil, Milan Nový a pardubický útok Martinec- Jiří Novák - Bohuslav 

Šťastný se během turnaje dostali do vrcholné formy. Po 5 vítězstvích s celkovým skóre 42-3 

vyhlíželo mužstvo s nadějemi první duel se Sovětským Svazem, který vstřebával šok ze 

senzační porážky s domácím Polskem. Čs. televize záznam utkání smazala ještě v roce 

1976. Česká televize získala v roce 2011 záznam 3. třetiny a později i zbytek zápasu  V Čs. 

rozhlase se zachovala původní reportáž Stanislava Sigmunda a Gaba Zelenaye z 1. a 3. 

třetiny. Retrospektivní komentář ke 2. třetiny doplnili Robert Záruba a Pavel Bárta 



 

Archiv Z 2001: Česko - Rusko 

Po dvou titulech mistrů světa se Češi stali pro soupeře hlavním terčem. Na MS 2001 

v Německu otáčel národní tým zápasy s Běloruskem, Švýcarskem i Německem… ale 

dokáže totéž proti Rusku? Při utkání v Hannoveru předvedli pozoruhodné výkony Milan 

Hnilička, Pavel Kubina, Jaroslav Špaček a Martin Ručinský, který zápas dohrál s lehkým 

otřesem mozku. Zápas Česko-Rusko komentovali z Hannoveru Robert Záruba a Slavomír 

Lener 

 

Archiv Z 1977: ČSSR - SSSR 

V roce 1977 hostila Vídeň první MS, na němž Kanadu reprezentovali profesionálové z 

NHL. Největší favorité se poráželi navzájem, tabulka se měnila každým dnem. Čs. tým 

vstupoval do finálové skupiny ze 3. místa s těžkým úkolem: oživit naději na obhajobu zlatých 

medailí v zápase se SSSR, s kterým týden před tím prohrál 1-6. Po výborně zvládnutém 

úvodu vedlo mužstvo Karla Guta a Jána Staršího 4-0, pak ovšem přišla gólová smršť "Rudé 

mašiny". Jedna z největších bitev národního týmu ve zlaté éře 70. let byla ještě tentýž rok 

smazána z archivu Čs. televize. Záznam se podařilo znovu získat v roce 2012. 

Retrospektivní komentář doplnili Robert Záruba a Pavel Bárta 

 

Archiv Z 2001: Česko - Slovensko 

Ve čtvrtfinále MS 2001 se znovu potkali loňští finalisté. Češi vyhráli skupinu a také 

všech 5 derby se Slováky na předchozích šampionátech. Vyjde to ale pošesté? Slovenský 

kouč Ján Filc shromáždil na turnaj 8 posil z NHL včetně Zdena Cháry, Richarda Zedníka, 

Mariána Hossy nebo Mariána Gáboríka. Pro konečný výsledek byl klíčový duel brankářů 

Milan Hnilička vs. Ján Lašák a jediná změna v sestavě... Čtvrtfinále MS 2001 Česko-

Slovensko komentovali z Hannoveru Robert Záruba a Slavomír Lener 

 

Archiv Z 1977: ČSSR - Švédsko 

Do konce dramatického MS 1977 chyběly dva hrací dny. Po překvapivém vítězství 

nad SSSR v 1. utkání finálové skupiny hraje Československo se Švédskem o pohár mistrů 

Evropy a lepší výchozí pozici před posledním zápasem o titul mistra světa. Brankáři Vladimír 

Dzurilla a zejména Göran Högosta předvedli jeden z nejnapínavějších soubojů v historii 

vzájemných zápasů. Původní komentář Rudolfa Galla a Jana Slepičky se dochoval pouze u 

rozhodujících momentů. Retrospektivní komentář doplnili v roce 2020 Robert Záruba a člen 

čs. týmu 1977 Bohuslav Ebermann. Režijní úprava 2020 

 

Archiv Z 2001: Česko - Švédsko 

Jeden z nejnáročnějších zápasů ve zlaté éře českého hokeje s výbornými Švédy a 

úmorném vedru arény v Hannoveru. Česko a Švédsko se ve zlatém období utkaly 5x v 

semifinále, z toho 4x se na vítězný gól čekalo do prodloužení nebo nájezdů. Švédové, které 

22 hodin před začátkem semifinále posílil legendární Mats Sundin, měli ve druhé třetině 

drtivý tlak. Milan Hnilička předvedl další mimořádný výkon. Trenéři Josef Augusta a Vladimír 

Martinec v těžké situaci provedli jedinou úpravu v sestavě, která měla zásadní vliv na 

rozhodující momenty utkání. Semifinále MS 2001 komentovali z Hannoveru Petr Vichnar a 

Martin Hosták, působící poprvé na velkém turnaji v roli experta-komentátora 

 

Archiv Z 1978: ČSSR - SSSR 

Klasická bitva ČSSR-SSSR plná zvratů, krásných gólů a dramatických momentů. 

Životní zápas Františka Černíka, který legendárního brankáře Treťjaka pokořil třemi góly. 

Zápas MS zmizel na 37 let z televizního archivu, v němž se nedochovaly ani ukázky gólů. Ve 

třetí třetině totiž sovětští hráči vyvolali konflikt, do kterého se zapojily i obě střídačky...  



Zkrácený záznam doplní vzpomínkami František Černík, Bohuslav Ebermann, Josef Augusta 

a Jan Zajíček. Redaktor Robert Záruba, režie Charilaos Karadžos 

 

 

Archiv Z 2001: Česko - Finsko 

Český národní tým chtěl na přelomu tisíciletí přidat do zlatého období ještě jeden 

triumf. Po vítězstvích na MS 1999 a 2000 postoupil do finále šampionátu 2001. Mužstvo 

kolem Roberta Reichla, Milana Hniličky, Jiřího Dopity dokázalo ohromnou vůlí otáčet špatně 

rozehrané zápasy. Jako poslední překážka v cestě za zlatým hattrickem stáli hokejisté 

Finska, jediný soupeř, který v tomto období dokázal Čechy porážet v zápasech velkých 

světových turnajů... Finále MS 2001 komentovali z Hannoveru Robert Záruba a Martin 

Hosták 

 

Archiv Z 1981: ČSSR - Kanada 

Na začátku 80.let zahájili noví trenéři Luděk Bukač a Stanislav Neveselý přestavbu 

národního mužstva. Na MS 1981 vzali do Göteborgu nevídaný počet 12 nováčků - a s nimi 

loučící se legendy Ivana Hlinku, Vladimíra Martince a Bohuslava Ebermanna. Výrazně 

omlazený tým bojoval proti silné trojce soupeřů o medaile. V předposledním utkání nastoupil 

podruhé v turnaji proti Kanadě, kterou posílily hvězdy NHL: Guy Lafleur, Larry Robinson 

nebo Lanny McDonald. Jedině vítězství mohlo kanadskému výběru, kterého se poprvé a 

naposled na MS ujal trenér Don Cherry, zachránit medaili. Záznam utkání doplnili 

retrospektivním komentářem v roce 2020 Robert Záruba a člen čs. týmu 1981 Pavel Richter. 

Režijní úprava 2020 

 

Archiv Z 2002: Česko - Kanada 

Jaromír Jágr se po 8 letech vrátil na MS, aby zkusil prodloužit "Zlatý hattrick" 

národního týmu. Poprvé a naposled při svých 10 startech na šampionátu vedl český tým jako 

kapitán. Bodoval v 5 zápasech turnaje, které Češi vyhráli a v sérii hodlal pokračovat i v 

posledním utkání v osmifinálové skupině proti Kanadě. V letech 1996 až 2001 dosáhli naši 

hokejisté největších úspěchů v historii. V tomto období pravidelně přehrávali kanadské 

výběry na velkých světových turnajích. Boj o 1. místo v osmifinálové skupině MS 2002 

komentovali z Jönköpingu Robert Záruba a Martin Hosták 

 

Archiv Z 1983: ČSSR - SSSR 

Mezinárodní hokejová federace chtěla v éře neporazitelné "Rudé  mašiny" 

zdramatizovat boj o titul mistra světa. Pro MS 1983 se rozhodla změnit systém turnaje: 4 

nejlepší týmy začínaly ve finálové skupině od nuly. Čs. tým málem nepostoupil, když v 

závěru utkání s domácím Německem bránil remízu 3-3. V 1. utkání elitní čtyřky ale porazil 

Kanadu 5-4. Proti suverénnímu SSSR připravili trenéři Luděk Bukač a Stanislav Neveselý 

taktiku, která měla zastavit "Kouzelnou pětku" Kasatonov-Fetisov, Makarov-Larionov-Krutov. 

Zápas se proslavil i slavný transparent fanoušků, který podle tehdejšího režimu "poškodil 

československo-sovětské přátelství." Záznam utkání se nedochoval. Česká televize získala 

téměř úplný sestřih herních momentů, který v roce 2020 doplnili retrospektivním komentářem 

Robert Záruba a člen týmu 1983 Jiří Hrdina 

 

Archiv Z 2003: Česko - Rusko 

Rok po olympijské sezoně, v níž Rusové vyřadili český tým ve čtvrtfinále ZOH i MS, 

přišel čas na odvetu. Mužstvo připravené Slavomírem Lenerem a vedené na ledě Martinem 

Strakou, Robertech Reichlem a Tomášem Kaberlem, prošlo turnajem se ztrátou jediného 

bodu za remízu se Slovenskem. Rusko mělo ve skupině problémy, prohrálo 3 zápasy v řadě. 

Vedle Pavla Dacjuka se ale v 1. útoku předváděl debutant MS a nejlepší střelec týmu - 



dvacetiletý Ilja Kovalčuk... Čtvrtfinále MS 2003 komentovali z Turku Robert Záruba a Martin 

Hosták 

 

 

Archiv Z 1985: ČSSR – SSSR 

Na MS 1985 přijíždí do Prahy "Rudá ,mašina" a od začátku turnaje si počíná jako 

vládce světového hokeje. Hlavní kouč čs. týmu Luděk Bukač hledá způsob, jak přerušit 7 let 

trvající neporazitelnost SSSR na mistrovství světa. Potřebuje výtečný výkon brankáře Jiřího 

Králíka, odhodlané hráče, formaci, která zkrotí nejlepší pětku hokejové historie Kasatonov-

Fetisov, Makarov-Larionov-Krutov... a porci štěstí. Jedna z nejslavnějších taktických bitev 

národního týmu nabídla mnoho velkých a jeden nezapomenutelný okamžik: zakopnutí 

brankáře Myškina v kritické chvíli... Utkání ČSSR-SSSR ve finálové skupině komentovali v 

roce 1985 Petr Vichnar a Ivan Niňaj. Záznam zápasu smazala Čs. televize ještě v roce 1985. 

Česká televize získala v roce 2020 kopii utkání, kterou po 35 letech doplnil komentářem Petr 

Vichnar spolu s členem čs. týmu Pavlem Richtrem. Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 

Petr Musil 

 

Archiv Z 2004: Česko - Kanada 

MS 2004 v hokeji v Praze a Ostravě vytvořilo nový divácký rekord. Vrcholem 

skupinové části turnaje byl zápas Česko-Kanada ve vyprodané aréně Sazka.  Český tým 

přehrával mužstvo, které o 6 dní později vyhrálo finále turnaje. Kanaďané vyvolali na konci 2. 

třetiny potyčku, do které se snažili zatáhnout hlavní hvězdu domácího mužstva Jaromíra 

Jágra. Utkání Česko-Kanada na MS 2004 komentovali Robert Záruba a Pavel Richter 

 

Archiv Z 1985: ČSSR - Kanada 

Po senzačním vítězství nad SSSR bojuje v poslední dni MS 1985 v Praze čs. národní 

tým o zlato proti Kanadě. Také javorové listy porazily sbornou a jejich mužstvo vyzdobené 

budoucími hvězdami NHL Mariem Lemieuxem, Stevem Yzermanem, Ronem Francisem a 

Scottem Stevensem věří, že vrátí titul mistra světa do Kanady. Benjamínek na druhé straně 

Jiří Šejba ovšem zahraje svůj životní zápas. Zkrácený záznam na bitvu o zlato z roku 1985 

doprovodí vzpomínkami Luděk Bukač, Jiří Králík, Jiří Šejba a Oldřich Válek.  Redaktor 

Robert Záruba, režie Charilaos Karadžos 

 

Archiv Z 2004: Česko - USA 

MS v Praze a Ostravě 2004 vytvořilo historický divácký rekord. Nová Sazka aréna a 

útočný hokej národního týmu dávaly naději na úspěch v každém ohledu. Čeští hokejisté 

porazili všech 6 soupeřů, v kritickém utkání turnaje vedli i nad Spojenými státy. Američané 

ale bojovali houževnatě a bez nervů, dokázali vyrovnat a vítěze dramatu musely určit 

nájezdy... Čtvrtfinále MS 2004 komentovali v pražské aréně Robert Záruba a Martin Hosták. 

Záznam glosují v roce 2015 tehdejší aktéři Jiří Šlégr, Jaroslav Hlinka a kouč Slavomír Lener 

 

Archiv Z 1989: ČSSR - Švédsko 

MS 1989 se hrálo v nové hale Globen za centrem Stockholmu. Čtyři nejlepší týmy se 

utkaly o medaile ve finálové skupině. Po porážce od SSSR 0-1 potřeboval čs. národní tým 

vedený novými trenéry Pavlem Wohlem a Stanislavem Neveselým posílit naději na medaili v 

utkání proti domácím hvězdám. Záznam utkání patří k několika zachráněných sportovním 

archiváliím Čs. televize. Dochoval se i původní komentář Jána Lacka a Jana Slepičky. 

Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 2020 Petr Musil 

 

Archiv Z 2005: Česko - USA 



Vídeň hostila na jaře 2005 unikátní šampionát. Díky výluce NHL se poprvé v historii 

mohly všechny hokejové velmoci utkat v nejsilnějších sestavách také na mistrovství světa. 

Český tým s Tomášem Vokounem, Jaromírem Jágrem, Markem Židlickým a dalšími 

hvězdami dostal ve čtvrtfinále možnost oplatit po roce Američanům krutou porážku v 

nájezdech na MS v Praze. V polovině zápasu však mužstvo Vladimíra Růžičky prohrávalo 0-

2.. Jedno z největších dramat v historii národního mužstva komentovali v Městské hale ve 

Vídni 2005 Robert Záruba a Martin Hosták 

 

Archiv Z 1993: Česko - Švédsko 

Po rozdělení Československa určila Mezinárodní hokejová federace, že nástupnickou 

zemí v elitní divizi MS bude Česká republika. Ivan Hlinka tak vedl na šampionátu 1993  v 

Německu český národní tým. Díky výtečným výkonům brankáře Petra Břízy procházelo 

mužstvo bez porážky do semifinále. V předposledním utkání turnaje narazilo v Mnichově na 

Švédsko s vycházejícími hvězdami světového hokeje na čele s Petrem Forsbergem. Poprvé 

v historii rozhodl vyřazovací zápas MS gól v prodloužení. Záznam semifinále Česko-Švédsko 

se dochoval i s původním komentářem Petra Vichnara a Roberta Záruby z roku 1993 

 

Archiv Z 2005: Česko - Švédsko 

MS 2005 ve Vídni bylo vzhledem k účasti nejlepších hokejistů při výluce NHL 

označeno za nejkvalitnější šampionát v historii. Český tým sehrál po těsném vítězství nad 

USA ve čtvrtfinále další dramatický zápas se Švédskem. Jaromíra Jágra hrajícího se 

zlomeným malíčkem postihla další bolestivá rána. Nejlepší hráči Marek Židlický a Henrik 

Zetterberg měli v zápase skvělé momenty. Duel brankářů Tomáše Vokouna a Henrika 

Lundqvista rozhodla překvapivá střela hráče, který na svou velkou trefu čekal celý turnaj... 

Semifinále MS 2005 komentovali ve Vídni Petr Vichnar a Martin Hosták. Pro Petra Vichnara 

znamenal tento zápas poslední komentátorské setkání s národním týmem 

Archiv Z 1993: Česko - Kanada 

Po nešťastně prohraném semifinále se český tým chystal zakončit MS 1993 v 

Mnichově zápasem s Kanadou o 3.místo. Došlo tak k souboji dvou legendárních koučů, 

Ivana Hlinky a Mika Keenana a také dvou nejlepších hráčů turnaje: Petra Břízy a Erica 

Lindrose. Zápas proslavil mimo jiné i perfektní bodyček, kterým Antonín Stavjaňa nachytal 

největší kanadskou hvězdu. Utkání o bronz se zachovalo v archivu včetně původního 

komentáře Petra Vichnara a Roberta Záruby 

 

Archiv Z 2005: Česko - Kanada 

Výjimečné MS 2005 s účastí nejlepších hráčů dospělo k zápasu o titul mistra světa. 

Český tým po dramatických postupech přes USA a Švédsko nastoupil k finále proti Kanadě, 

která se pokoušela vyhrát MS potřetí v řadě. Jaromír Jágr se po vítězství ve Stanleyově 

poháru a olympijském zlatu konečně dočkal také finále MS, v kterém si mohl spolu s Jiřím 

Šlégrem doplnit unikátní sbírku trofejí. Spolu s Tomášem Vokounem a Martinem Ručinským 

zvládli role rozdílových hráčů, ale Kanaďané, jejichž zápasům v Evropě věnovala celá země 

při výluce NHL nebývalou pozornost, nasadili do boje všechny prvky svého hokeje. V závěru 

se tak divákům nabídla scéna, která dostala podtitul "dřevorubec Smyth." Finále MS 2005 

komentovali v Městské hale ve Vídni Robert Záruba a Martin Hosták 

 

Archiv Z 1960: SSSR - Jugoslávie 

Fotbalové mistrovství Evropy se v prvních dvou ročnících hrálo jako Pohár národů. 

Čs. tým si v nové soutěži vedl velmi dobře. V roce 1960 postoupil na závěrečný turnaj čtyř 

nejlepších týmů. V Marseille bojoval o medaile nejprve se SSSR a pak s domácí Francií. Z 

obou zápasů získala Česká televize krátké ukázky. V roce 1960 byl u nás vysílán pouze 



finálový zápas SSSR-Jugoslávie. Záznam ani původní komentář se nedochovaly. Po 60 

letech doplnili Vlastimil Vlášek a Vladimír Táborský získanou kopii retrospektivním 

komentářem. Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 2020 Jan Celner 

 

 

Archiv Z 1964: Španělsko - SSSR 

Snad žádné fotbalové finále nemělo tak silný politický podtext jako zápas o Pohár 

národů 1964. Generál Franco přihlížel v Madridu zápasu, kterému o 4 roky dříve svým 

zákazem zabránil. Španělsko se skvělým tvůrcem šancí Luisem Suarezem proti SSSR s 

legendárním brankářem Lvem Jašinem. Čs. televize vysílala finále turnaje, později 

prohlášeného za mistrovství Evropy, v přímém přenosu. Záznam, stejně jako prakticky 

všechny pořady 60. Let, se nedochoval. Česká televize získala záznam po 60 letech a 

přidala k němu retrospektivní komentář Vlastimila Vláška a Vladimíra Táborského. Redaktor 

Robert Záruba, režijní úprava 2020 Jan Celner 

 

Archiv Z 1968: Itálie - Jugoslávie 

Jugoslávie, která vyřadila oba finalisty posledního MS Anglii a Německo, měla ve 

finále v Římě na dosah vytoužený fotbalový triumf. Domácí Italové vyrovnali 10 minut před 

koncem. V prodloužení branka nepadla a tak poprvé a naposledy v historii určil mistra 

Evropy opakovaný zápas o dva dny později. Česká televize získala záznam druhého finále 

1968. Retrospektivní komentář k němu doplnili Vlastimil Vlášek a Vladimír Táborský, který za 

čs. tým odehrál celou kvalifikaci na ME 1968. Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 2020 

Jan Celner 

 

Archiv Z 1972: NSR - SSSR 

Finále ME 1972 se mělo stát prvním triumfem Německa řízeného ze střídačky 

trenérem Helmutem Schönem a na hřišti kapitánem Franzem Beckenbauerem. Finálový 

soupeř Sovětský svaz však měl s rozhodujícími zápasy závěrečného turnaje tolik zkušeností 

jako žádný jiný tým. Sověti si jako jediní zahráli na všech čtyřech ME, z toho třikrát postoupili 

do finále. Finále ME 1972 bylo poprvé vysíláno barevně. Záznam z roku 1972 se 

nedochoval. Česká televize získala kopii v roce 2020, kterou doplnili Vlastimil Vlášek a 

Vladimír Táborský retrospektivním komentářem v roce 2020. Redaktor Robert Záruba, režijní 

úpravy 2020 

 

Archiv Z 1976: ČSSR - Nizozemsko 

V prudkém lijáku a na rozmočeném trávníku v Záhřebu se v červnu 1976 pustila čs. 

fotbalová reprezentace do jednoho z nejslavnějších zápasů své historie. Semifinále ME proti 

Nizozemsku s Johanem Cruyffem vešlo do dějin jako ikonický boj podceňovaného mužstva s 

přezíravým favoritem. Kapitán národního týmu Anton Ondruš, střídající veterán František 

Veselý a brankář Ivo Viktor povýšili skvělý týmový výkon v rozhodujících momentech na 

velké a nečekané drama, v kterém padly čtyři branky a byly vyloučeni tři hráči. Česká 

televize získala záznam utkání, který byl z archivu smazán ještě v 70. letech, a doplnila ho 

retrospektivním komentářem Pavla Čapka a Antonína Panenky. Redaktor Robert Záruba, 

režijní úpravy 2020 Jan Celner 

 

Archiv Z 1976: ČSSR - NSR 

Fotbalisté Československa / Česka se čtyřikrát v historii probojovali do finále velkého 

turnaje MS nebo ME. Zvítězili v jediném z nich. Po výborném výkonu v semifinále ME 1976 

proti Nizozemsku hráli ve finále v Bělehradě s obhájci titulu a mistry světa Němci. Favorit 

utkání si vyjednal, že v případě nerozhodného výsledku se nebude zápas opakovat, ale 

rozhodnou pokutové kopy. A tak mohl Antonín Panenka vstoupit do fotbalových dějin se 



svou originální penaltou. Finále MS 1976 se jako jediný ucelený záznam zachovalo v archivu 

Čs. televize i s původním komentářem Karla Poláka a Víta Holubce... Redaktor Robert 

Záruba, režijní úprava 2020 Jan Celner 

 

 

Archiv Z 1980: ČSSR - Řecko 

Mistři Evropy si chtějí při obhajobě zahrát alespoň o 3.místo. Čs. tým ztratil naději na 

finále ME 1980 už úvodní porážkou od NSR 0-1, ale ve hře zůstává zápas o bronz. K němu 

vede cesta přes další dva soupeře ve skupině. Řecko je třeba porazit o dva góly - kvůli 

výhodnější pozici pro závěrečný duel s Nizozemskem. Antonín Panenka předvádí na 

Olympijském stadionu v Římě další skvělý výkon, jeden z nejlepších v reprezentační 

kariéře... Česká televize získala dávno smazaný záznam zpět v roce 2020 a doplnila ho 

retrospektivním komentářem Vlastimila Vláška a účastníka zápasu Vernera Ličky... Redaktor 

Robert Záruba, režijní úprava 2020 

 

Archiv Z 1980: ČSSR - Nizozemsko 

Čs. tým hraje na milánském San Siru s Nizozemskem a stačí mu remíza k postupu do 

utkání o 3. místo ME 1980. Soupeř potřebuje vyhrát a od prvních minut svírá naši obranu 

vyztuženou třemi stopery. Taktický a v závěru na svou dobu mimořádně tvrdý boj do 

poslední sekundy může rozhodnout jediná úspěšná akce - nebo jediná chyba... Česká 

televize získala ztracený záznam v roce 2020 a doplnila ho retrospektivním komentářem 

Pavla Čapka a útočníka týmu 1980 Ladislava Vízka. Redaktor Robert Záruba, režijní úpravy 

2020 

 

Archiv Z 1980: ČSSR - Itálie 

Mistři Evropy se při obhajobě titulu v roce 1980 probojovali do zápasu o 3. místo. V 

Neapoli se postavili proti domácí Itálii hrající pod silným tlakem veřejnosti. Nikdo z kritiků 

netušil, že téměř ve stejné sestavě získá Squadra Azzura o 2 roky později titul mistrů světa. 

Čs. týmu pomohl proti silnému soupeři další originální nápad Antonína Panenky, který vedl k 

jednomu z nejkrásnějších gólů v historii národního mužstva. K bronzovým medailím ale bylo 

ještě hodně daleko... Česká televize získala po 40 letech záznam utkání, retrospektivní 

komentář doplnili Pavel Čapek a Antonín Panenka. Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 

2020 

 

Archiv Z 1980: Belgie - Německo 

Ve finále ME 1980 se utkali vítězové dvou základní skupin: Německo jako favorit a 

Belgie - největší překvapení závěrečného turnaje. Belgičané se soustředili na hlídání dvou 

nejlepších útočníků, Rummenigeho a Klause Allofse. Němci předváděli v defenzivním 

šampionátu nejútočnější fotbal a měli v záloze další eso: Horsta Hrubesche přezdívaného 

"hlavičková obluda." Finále ME 1980 se nedochovalo v archivu Čs. televize. Záznam získala 

Česká televize po 40 letech. Retrospektivní komentář doplnili Vlastimil Vlášek a člen čs. 

týmu 1980 František Štambacher. Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 2020 

 

Archiv Z 1984: Francie - Španělsko 

Francie uspořádala ME 1984, na kterém výrazně pomohla zastavit období 

defenzivního fotbalu. Skvělá záloha Giresse-Platini-Tigana-Fernandez přezdívaná "Kouzelný 

čtverec" ničila soupeře útočnou souhrou. Kapitán Michel Platini zaznamenal v turnaji 2 

hattricky a vytvořil už před finále nový střelecký rekord závěrečného turnaje. V kritické chvíli 

finále se utkal se španělskou hvězdou, brankářem Luisem Arconadou... Česká televize 

získala v roce 2020 záznam, který byl smazán ještě v 80.letech. Retrospektivní komentář 



doplnili Vlastimil Vlášek a čs. reprezentant Jan Fiala. Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 

2020 Petr Musil 

 

Archiv Z 1988: Nizozemsko - SSSR 

Nizozemsko touží konečně vyhrát velký turnaj. Marco van Basten ve skupině odstaví 

hattrickem Anglii, v semifinále vítězným gólem Německo, ale jeho životní okamžik má teprve 

přijít. Ve finále stojí proti "Tulipánům" mužstvo SSSR s Rinatem Dasajevem v brance. Finále 

ME 1988 komentovali v Mnichově Karol Polák a Vít Holubec… Redaktor Robert Záruba, 

režijní úprava 2020 

 

Archiv Z 1992: Nizozemsko - Dánsko 

Týden před startem ME 1992 vyřadila UEFA ze závěrečného turnaje Jugoslávii kvůli 

válečnému konfliktu v zemi. Narychlo povolané Dánsko mělo čas sotva na svolání hráčů z 

dovolené. Náhradní tým šťastně postoupil ze skupiny a v semifinále se pokoušel o senzaci - 

vyřazení obhájce titulu Nizozemsko. Proti Marcu van Bastenovi, Ruudu Gullitovi a Franku 

RIjkaardovi stál nejlepší brankář turnaje Peter Schmeichel... Kopii zápasu získala Česká 

televize v roce 2020, kdy ji retrospektivním komentářem doplnili Vlastimil Vlášek a Ivan 

Hašek. Redaktor Robert Záruba, režijní úprava: Petr Musil 

 

Archiv Z 1992: Dánsko - Německo 

Po senzačním vítězství v semifinále nad obhájcem titulu Nizozemskem stálo Dánsko 

ve finálovém utkání znovu jako jeden z největších outsiderů v dějinách turnaje. Německo 

jako poslední mistr světa chtělo potvrdit svůj návrat také na evropský trůn. Od začátku ale 

naráželo na houževnatého soupeře, který nemá co ztratit... a v jeho brance čaruje nejlepší 

brankář začátku 90. let Peter Schmeichel... Původní komentář k utkání se nedochoval, v 

roce 2020 doplnili retrospektivní komentář Vlastimil Vlášek a  Günther Bittengel. Redaktor 

Robert Záruba, režijní úprava 2020 Petr Musil 

 

Archiv Z 1996: Česko - Itálie 

Od českého týmu na ME 1996 v Anglii nikdo nečekal zázraky. Po úvodní porážce ve 

skupině s Německem potřeboval výběr Dušana Uhrina zvítězit nad Itálií. Pavel Nedvěd, 

Karel Poborský nebo Patrik Berger stojí na startu své velké fotbalové kariéry - právě začíná 

cesta za jejich životním úspěchem a jejich prvním zahraničním angažmá. Utkání Česko-Itálie 

na stadionu Anfield Road v Liverpoolu komentoval Pavel Čapek ... Redaktor Robert Záruba, 

režijní úprava 2020 Filip Slezák 

 

Archiv Z 1996: Česko - Rusko 

Vítězstvím nad Itálií si čeští fotbalisté udrželi naději na postup do čtvrtfinále ME 1996. 

V posledním utkání skupiny s Ruskem potřebovali uhrát alespoň stejný výsledek jako Itálie s 

Německem. Za stavu 2-0 a po třech nastřelených tyčích se zdálo, že to nebude problém. Po 

přestávce však české mužstvo a jeho fanoušci prožili nevídaný horor. Utkání Česko-Rusko v 

Liverpoolu komentoval Pavel Čapek. Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 2020 

 

Archiv Z 1996: Česko - Portugalsko 

Po šťastném postupu ze skupiny stálo před českým týmem Portugalsko - další favorit 

ME 1996 s generací výtečných fotbalistů vyhlížejících konečně velký úspěch. Vyřazovací 

zápasy turnaje poznamenala opatrná hra, tolerance k těsné obraně a tedy i málo branek. 

Karel Poborský ovšem ve své životní vteřině předvedl jeden z nejkrásnějších gólů 

mistrovství. Utkání v Birminghamu komentoval Pavel Čapek. Redaktor Robert Záruba, režijní 

úprava 2020 Jan Celner 

 



Archiv Z 1996: Česko - Francie 

S ohledem na malý počet šancí a převahu taktiky nad tvořivostí dostalo toto 

semifinále přezdívku "zapomenutý zápas."  Českému fotbalu přinesl největší úspěch od 

rozdělení federace a postup do finále znovu po 20 letech. Po zápasech šampionátů 1976 a 

1980 vyhrál národní tým  i třetí zápas v historii závěrečného turnaje ME, který rozhodovaly 

penalty. Hráči ČSSR respektive Česka při nich proměnili všech 20 pokutových kopů 

rozstřelu… Francie o dva roky později získala doma poprvé v historii titul mistra světa. V 

základní sestavě se udržela zhruba polovina hráčů z evropského šampionátu 1996. Také ve 

druhém semifinále porazilo Německo Anglii po 6 sériích penalt. Ve finále se tak zopakoval 

úvodní zápas českého týmu na mistrovství Evropy. Semifinále 1996 komentoval z 

Manchesteru Pavel Čapek. Redaktor Robert Záruba, režijní úprava 2020 Filip Slezák 

 


