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Pravidla pouÏívaná a zfiídka pouÏívaná
ReÏisér Du‰an Hanák mi jednou fiekl: „Nûkdo nám krade du‰i.“ MoÏná bych to trochu
parafrázoval: „Nûkdo nám ukradl Olympijské hry!“ AspoÀ jsem mûl tento pocit, kdyÏ OH v
Lond˘nû zaãínaly a televizní reklama stfiídala reklamu.
Na stejném místû, tedy v Anglii natoãili Ross Devenish a Abidin Dino film Goal! World Cup

1966, kter˘ pfii‰el do kin o rok pozdûji v roce 1967 a v âeskoslovensku pod názvem Gól byl
uveden jiÏ na jafie téhoÏ roku. Literární noviny, které se sportem nezab˘vají mu v hodnocení
renomovan˘ch kritikÛ pfiidûlily jedno z nejlep‰ích filmov˘ch ocenûní vÛbec. Z dne‰ního
pohledu, kdy jsme zkaÏení ‰irokoúhl˘mi obrazovkami barevn˘ch televizorÛ, je film témûfi
zapomenut. Pfiíbûhy Eusebia, Tilkowského, Uwe Sellera, triumf MaìarÛ nad Brazílií a
zranûní Pelého v utkání s Portugalskem znají jiÏ jen pamûtníci. O jediné události se v‰ak
dodnes hovofií je to 101. minuta finálového utkání, kdy Hurst vystfielil z dvaceti metrÛ do
bfievna, od kterého se míã odrazil na/za brankovou ãáru. Není jeden spolehliv˘ dokument,
kter˘ by rozhodl o tom, zda to byl gól nebo nebyl. ·v˘carsk˘ rozhodãí Dienst si také nebyl jist˘
a tak se ‰el poradit s pomezním Rusem Bachramovem, kter˘ ukázal na stfiedov˘ kruh. Branka
platila a Angliãané Hurstem ve zmatku, kter˘ nastal v poslední minutû prodlouÏení upravili
na koneãn˘ch 4:2. Pfiíbûh MS, star˘ 46 let, zachycen˘ oãima správce stadionu, kterému zbyl
po finálovém zápasu pouze bordel v hledi‰ti. To je dûj filmu.
Pfied OH v Mnichovû byl v televizi film o posledním závodníkovi na mexické olympiádû.

Jedná se o Afriãana pfii maratónu, kter˘ s ovázanou nohou se blíÏí do cíle závodu. Je poslední,
chytají ho kfieãe, je posledním závodníkem na této olympiádû, ale nevzdá, dobûhne do cíle.
âasy se mûní a jestliÏe film Gól byl uveden v praÏsk˘ch kinech jen nûkolik mûsícÛ po svém

vzniku. Film Vidûno osmi o Olympijsk˘ch hrách v Mnichovû v roce 1972 na sebe nechal ãekat
nûkolik let neÏ se objevil a byl nenápadnû promítnul klubov˘m divákÛm v âeskoslovensku.
Snad díky ironii osudu jsem ho vidûl v kriminále na Borech, kdyÏ byl nedostatek elektrické

energie v lednu 1979, televize nevysílala a komunisté se báli nepokojÛ ve vûznici a tak jim
promítali i nûkolik filmÛ dennû. Proã byl tento film utajován v dobû normalizace je zfiejmé jiÏ
pfii úvodních titulcích, kdyÏ se mezi tvÛrci filmu objeví Milo‰ Forman. Je zde také rusk˘
prominentní reÏisér Jurij Ozerov a komunista nevûdûl, co s tím. KdyÏ to nevadilo RusÛm, tak
to nakonec nûjak pro‰lo i k nám. A nakonec se film dostal i do kriminálu a pro vûznû to byl
svátek.
Osm v˘znamn˘ch svûtov˘ch reÏisérÛ Milo‰ Forman, Jurij Ozerov, Mai Zetterlingová, Arthur

Penn, Michael Pfleghar, Kon Ichikawa, Claude Lelouch a John Schlesinger si mûlo vybrat
jednu disciplinu, která je zaujala. S napûtím jsem ãekal na FormanÛv Desetiboj a bylo to pro
mne dost velké zklamání. Toãil jsem pfied tím svÛj vlastní film a objevoval jsem tehdy tajemství
‰estnáctimilimetrové kamery. Objevoval jsou komiku zrychlen˘ch ãi zpomalen˘ch zábûrÛ, ãi
komiãnost situace, kdyÏ se dá k nûkterému zábûru hudba, která je urãená do zcela odli‰né
situace. Forman tûmito triky udûlal z olympiády grotesku a pamatuji se jak právû tohle nûktefií
z m˘ch znám˘ch oceÀovali. Mnû se nejvíc líbil Arthur Penn, kter˘ pracoval pouze obrazem
(bez komentáfie) a detailem dokázal vystihnout jednu z filmafisky nejnároãnûj‰ích disciplin
skok o tyãi. Francouz Claude Lelouch, autor filmu MuÏ a Ïena, se soustfiedil na poraÏené a
Jurij Ozerov nepfiekroãil svÛj stín, kdyÏ zachytil soustfiedûní sportovcÛ pfied závodu. Zajímav˘
byl John Schlesinger, kter˘ se na olympiádu dívá pohledem jednoho maratónského bûÏce.
Ten jedin˘ dokázal zachytit tragédii her, kdy zahynuli na mnichovském leti‰ti izrael‰tí
sportovci. Anglick˘ maratónec, kter˘ ani nevyhraje ani neprohraje po atentátu poznamená:
„Pro mne to znamená, Ïe se závod pobûÏí o den pozdûji.“ Hodnû jsme o tomto v˘roku tehdy
hovofiili a já jsem pro nûj nalezl urãité pochopení. JiÏ tehdy fiíká: „Terorismus nesmí zaãít
urãovat ná‰ Ïivot.“
Jaké pfiíbûhy tedy vybrat z leto‰ní olympiády? Asi dva bronzové kanadské, t˘kající se

pravidel, pravidel málo znám˘ch, která ani sportovní komentátofii vût‰inou neznají, natoÏ
prost˘ divák.

Pfiíbûh první s dobr˘m koncem a bronzovou medailí
Deset minut do konce semifinálového utkání Kanada-Spojené státy: Reprezentantky

javorového listu vedou pfiekvapivû 3:2. Brankáfika Erin McLeod zachytila míã, ãtyfii vtefiiny
trvá neÏ se zvedne ze zemû, a po osmi vtefiinách ho v panice vyhazuje do autu. Je v‰ak pozdû
norská rozhodãí Christiana Pedersen píská nepfiím˘ trestn˘ kop.
A nyní odboãím k tomuto pravidlu, které pro‰lo sv˘m v˘vojem. V ‰edesát˘ch letech bylo je‰tû

zvykem, Ïe brankáfi mohl míã drÏet neomezenû dlouho, ale smûl udûlat pouze tfii kroky bez
udefiení míãe o zem. Toto pravidlo se pozdûji zmûnilo na pravidlo, kdy brankáfi musel buì
vykopávat pfiímo z místa, kde míã zachytil nebo ho dopravit nohou na hranici pokutového
území. V druhé polovinû devadesát˘ch let pfii‰lo pravidlo, Ïe brankáfi musí do ‰esti vtefiin
rozehrát míã, pokud ho má pod kontrolou. Toto pravidlo se v‰ak brzy pfiestalo pouÏívat a vím
pouze o jednom pfiípadû, kdy za posledních snad deset let bylo pouÏito. BûÏná doba drÏení
míãe brankáfiem je kolem dvanácti vtefiin. Nejsou v˘jimky osmnáct aÏ dvacet vtefiin. Není mi
jasné, proã existuje pravidlo, které se nedodrÏuje nebo proã nebyla stanovena doba tak, aby
ji bylo moÏné splnit. JiÏ fakt, Ïe kanadská brankáfika rozehrála míã „naslepo“ svûdãí o tom,
Ïe nechtûla zdrÏovat. Následoval tedy nepfiím˘ kop. Druhá kuriozita: Nepfiím˘ kop je
zahráván z hloubi pokutového území. V tom místû mohla stát kanadská brankáfika, tak
zhruba po pûti vtefiinách. Tfietí kuriozita: Míã po trestném kopu zasáhne Marie-Eve Naultovou
do hrudi a pak sjede na ruku. V tomto pfiípadû se jednalo o nastfielenou ruku. Pfiesto norská
rozhodãí píská pokutov˘ kop, aãkoliv pfied tím podobn˘ pfiestupek Ameriãanky Megan
Rapinoeové neodpískala. âtvrtá kuriozita: V druhém prodlouÏení jsou nastaveny dal‰í tfii

minuty, aãkoliv je zfietelné, Ïe kanadské hráãky se pot˘kají se zranûní. (V prodlouÏení se
nastavuje vût‰inou jedna aÏ dvû minuty). V 123. minutû Alex Morganová dává vítûznou
branku Ameriãanek.
A zde je dal‰í otázka. JestliÏe pravidla povolují tfii stfiídání bûhem 90 minut. Proã nejsou

povolena ãtyfii stfiídání za 120 minut, ãili ãtvrté stfiídání v prodlouÏení. âastokrát se stane, Ïe
muÏstvo musí hrát v oslabení kvÛli zranûní o deseti hráãích. Tentokrát se pfienese tato
nev˘hoda na dal‰ích 30 minut do prodlouÏení. Souhra tûchto okolností nakonec vedla k tomu,
Ïe Kanaìanky hrály „pouze“ o bronz s Francií. Tentokrát v‰ak vyhrály díky brance Diany
Mathesonové z 92. minuty 1:0 a nakonec si medaile pfiece jen pfiivezly. Bronzové medaile,
které mûly cenu zlata a autorka tfií semifinálov˘ch branek Christine Sinclairová nesla pfii
závûreãném ceremoniálu kanadskou vlajku. Kdoví, jestli kdyby Kanaìanky postoupily do
finále a prohrály s Japonkami (jako na zaãátku turnaje 1:2),  jestli by byly tak slavné.

Pfiíbûh druh˘: s ãestn˘m koncem, ale bez bronzové medaile
Usain Bolt ve ‰tafetû 4x100 metrÛ probíhá cílem v novém svûtovém rekordu a v ãase 36:84,

druzí jsou Ameriãané. V tu chvíli nevûnuje témûfi nikdo pozornost tfietímu místu a na svûtelné
tabuli se objeví jasnû Canada. V‰echny tfii vítûzné t˘my oslavují a najednou se objeví v tváfii
bûÏcÛ zdû‰ení. Kanada je diskvalifikovaná. Patriotická BBC, narozdíl od diskvalifikace
britské ‰tafety den pfied tím, neposkytuje zprvu opakovan˘ záznam a kdyÏ se objeví, je jasné,
Ïe kanadské pfiedávky jsou v pofiádku. Reportéfii se dotazují zdû‰en˘ch bûÏcÛ, ale ti rovnûÏ
nevûdí aÏ do okamÏiku neÏ se reportér zeptal závodníka na tfietím úseku Jared Connaughtona.
Ten vysvûtlil: „Ano byla to moje chyba. KdyÏ jsem se podíval na obrazovku vidûl jsem, Ïe

jsem ‰lápl na ãáru, coÏ je neodpustitelné. Jsem smutn˘ kvÛli ostatním bûÏcÛm v na‰em t˘mu.
A je smutné, Ïe se to stalo právû tímto zpÛsobem.“ Zbyteãné byly protesty kanadské
delegace, Ïe tímto nevûdom˘m pfiestupkem nikoho nepo‰kodil ani nezískal pro t˘m nûjakou
v˘hodu.
V dobû, kdy nejen ve sportu, úãel svûtí prostfiedky, kdy doping pronikl do sportu, kdy se

zfiídka kdy stane, Ïe hráã pfiizná teãovan˘ míã, kdy se neustále zdokonaluje technika, aby
pfiistihla podvádûjící hráãe a závodníky. V této dobû je ãestné pfiiznání k neúmyslné chybû
snad jedním z nejsvûtlej‰ím momentem olympiády a pfiesto se nabízí otázka, ne‰lo by i zde
zafiídit nûco jako Ïlutou kartu a pokud by se pouze jednou závodník dotkl ãáry byl by
napomenut, pokud podruhé ‰tafeta by dostala ãervenou kartu a byla diskvalifikována.
JestliÏe by v‰ak bránil jinému bûÏci pak by následovala diskvalifikace okamÏitû. VÏdyÈ proti
pfiestupku kanadského závodníka ani v pofiadí ãtvrtí závodníci Trinidadu a Tobago
neprotestovali a spí‰e jakoby se KanaìanÛm omlouvali za to, Ïe jim sebrali medaili.
BohuÏel neexistuje záznam, jestli míã ve finále MS v roce 1966 pfie‰el ãáru nebo ne. Ale

bohuÏel existuje záznam, Ïe Jared Connaughton na ãáru ‰lápl. Obojí se stalo v Lond˘nû.
Mezi obûma událostmi ubûhlo 46 let. Obû ãáry mûfií asi osm centimetrÛ a pravidla se nûkdy
pouÏívají striktnû a jindy jen zfiídka.

Ale‰ Bfiezina
Zpravodajství z OH od na‰eho zpravodaje Jaroslava Kircchnera na stranû 10 a 11.

***

Barbora Špotáková získala v Londýně zlatou Medaili

Foto: www.prahasportovni.cz


