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ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT 
 
Opět přepisujeme d ějiny 
Tedy přesně - světový hokej přepisuje dějiny a Česká televize je opět u toho. Poprvé za svou dlouhou historii se bude hrát mistrovství světa v 
ledním hokeji v zemi, kde se tento sport narodil. V Kanadě. 
Québec a Halifax, dvě kanadská města zažijí slavnou premiéru. Premiéru, která hokeji dává jiný rozměr, skutečně světový. 
Hrdá Kanada se víc než sto let chovala jako, že jediná soutěž, která je hodna její pozornosti, je NHL! 
První průlom do této chtěné izolace nastal v okamžiku, kdy výběry nejlepších kanadských hokejových amatérů vystřídali skuteční 
profesionálové - hráči Národní hokejové ligy. 
Pak přišlo dokonce přerušení této mimořádné soutěže a odehrál se mimořádný olympijský turnaj. 
Naše NAGANO! 
A teď tedy ta Kanada. Všichni se na ni těší, všichni cítí prestižní událost. 
Událost, která bude opět s významnou účastí České televize, její Redakce sportu. 
Takže sportu zdar a hokeji zvlášť. 
 
 
 
 
 
 
 
Otakar Černý 
Šéfredaktor RS ČT    
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MS POPRVÉ V KANADĚ 
 

� 72. ročník Mistrovství světa v ledním hokeji bude probíhat ve dnech 2. – 18. května 2008, v roce 100. výročí založení IIHF, 
v kanadských městech Québec a Halifax. Bude to od roku 1962, kdy byl hostitelem americký stát Colorado, první mistrovství konané 
mimo Evropu.  

� Volba na pořadatele „výročního MS“ padla před 4 lety na Kanadu, kde hra „lední hokej“ v 19. století vznikla, ale kde se před tím MS 
nikdy nekonalo.  

� Český národní tým se v základní skupině utká postupně s Dánskem (2. 5.), Ruskem (4. 5.) a Itálií (6. 5.). V případě postupu do 
kvalifikační skupiny lze předpokládat další trojici soupeřů: Bělorusko, Švýcarsko a Švédsko, překvapením by byl postup Francie. 

� Klíčový zápas MS, tedy čtvrtfinále, se poprvé nebude hrát „křížem“ mezi skupinami. Z uvedených týmů tedy vzejde případný soupeř 
Česka pro rozhodující utkání turnaje. Teprve na semifinále se do Québecu přesunou úspěšné týmy z Halifaxu – a s nimi také druhá 
komentátorská dvojice ČT. 

 
� Zápas s Itálií odehraje národní tým v replikách historických dresů z roku 1947, kdy čs. mužstvo poprvé vyhrálo mistrovství světa. 

V rámci oslav 100 let IIHF (Mezinárodní hokejová federace) vystoupí v kopiích historických svetrů také další týmy. 
 

� Poprvé v historii se bude o medaile na MS hrát na „kanadském“ hřišti o rozměrech 60x26 metrů. Zúžené kluziště připomíná „nudli“ v O2 
aréně, na kterém získala pražská Slavia ligový titul. 

 
� Neděle 18. května je nejpozdějším termínem finále v dějinách MS. 
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MS V ČESKÉ TELEVIZI 
 

� Česká televize získala v posledních letech výsadu umístění svého studia přímo v dějišti zápasů. Na tradiční podzimní obhlídce 
televizních společností prozkoumala výprava ČT (ředitel techniky Rudolf Pop, vedoucí týmu ČT na MS Vladimír Drbohlav a autor 
projektu MS Robert Záruba)  podmínky v Québecu a Halifaxu a znovu získala jako jedna z pěti televizí právo zbudovat své studio 
v Pepsi Coliseu v Québecu. Plán znovu vysílat Studio MS z místa události musela redakce sportu změnit vzhledem k finanční 
nákladnosti přesunu nebo pronájmu elektronické tužky. Studio MS a jeho průvodci a experti tak zůstanou po čtyřech letech výjezdů na 
Kavčích horách. 

 
� Kanada vyřešila časovou kolizi mistrovství se zápasy o Stanleyův pohár. Šampionát se bude hrát odpoledne a méně večer, kdy jsou 

diváci za Atlantikem zvyklí sledovat rozhodující boje svých klubů. Ústupek  je velmi příznivý pro publikum v Evropě, které tak vzhledem 
k časovému posunu (6 hodin) uvidí většinu utkání včetně play off v přijatelných večerních hodinách. 

 
� Česká televize odvysílá 32 tv-utkání, z toho 31 na ČT2, opakování budou na ČT4 SPORT. Předzápasová show začíná většinou v 17:50, 

21:20 a 0:50. V celé sezoně se nabídka ČT vyšplhá na 140 tv-utkání. V součtu hodin a nabídky zápasů získává Česká televize opět titul 
„nejhokejovější televize v Evropě“.  

 
� Komentátor ČT pro zápasy v Québecu Robert Záruba se účastní 17. MS v řadě (nevynechal ani jeden světový turnaj od roku 1992) a je 

vedle švédského rozhlasového reportéra Lasseho Granqvista rekordmanem mezi akreditovanými zástupci elektronických médií. 
 
� Už dvě sezony vysílá Redakce sportu v magazínu Buly a ve Studiu MS seriál vzpomínek na zajímavé momenty hokejové historie „100 

let hokeje“. K novým dílům přibude během programu z MS 2008 řada speciálních hostů. 
 

� Kromě televizního programu budou komentátoři doplňovat zpravodajství na webových stránkách www.mshokej.cz  a  www.hokejzive.cz  
 

. 
STUDIO MS PRAHA  
 
moderáto ři… Petr Vichnar, Ji ří Hölzel 
Petr Vichnar byl akreditován  na MS 1985-1987, 1990-1997 a 2001-2007. Po turnaji ve Vídni se rozhodl skončit s komentováním hokejových 
zápasů, v programu pokračuje jako průvodce Studiem MS. Vyhrál prvních 6 cen TýTý pro nejoblíbenějšího sportovního komentátora.  
Jiří Hölzel vystupoval v této roli už během ostravských zápasů MS 2004, komentoval zápasy MS 2004, 2006 a 2007.  
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experti … Robert Kysela, Josef Zajíc 
Robert Kysela je jediným mistrem světa v komentátorském týmu ČT. Byl členem zlatého týmu na MS ve Vídni 1996, ve finále přihrál na druhý 
gól. Na televizním programu z hokejového MS se podílí počtvrté, poprvé ve Vídni 2005.  
Bývalý kapitán hokejového Kladna Josef Zajíc končí nováčkovskou sezonu mezi komentátory, programu MS se zúčastní poprvé. 
 
ŠTÁB ČT QUÉBEC 
 
komentátor RS… Robert Záruba 
Bude akreditován jako žurnalista na 17. mistrovství světa v řadě. Poprvé komentoval na ZOH 1992 v Meribelu a MS 1992 v Praze. Autor 
vysílacího plánu České televize z posledních osmi šampionátů včetně letošního. Držitel posledních dvou cen TýTý pro nejoblíbenějšího 
sportovního komentátora. 
 
expert … Martin Hosták 
Bývalý střední útočník Sparty a národního mužstva, v současné době trenér hokejistů Chrudimi. Ve dvojici s Robertem Zárubou bude pro ČT 
komentovat osmé MS, poprvé spolukomentoval v roce 2001 v Německu. 
 
reportér … Tomáš Jílek 
Připravuje se na 5. MS v řadě, poprvé se MS účastnil jako komentátor v Praze 2004. Vede přestávkové rozhovory s hráči, které v živém 
vysílání překládá ze tří jazyků, angličtiny, francouzštiny a ruštiny. 
 
ŠTÁB ČT HALIFAX  
 
komentátor RS … Michal Dusík 
Po té, co Petr Vichnar skončil s komentováním hokejových zápasů, převzal pozici druhého komentátora Redakce sportu. V této roli bude vysílat 
na 5. MS v řadě. Hlavní pozornost bude v Halifaxu věnovat silné trojici týmů: Slovensku, domácí Kanadě a USA. 
 
expert … David Pospíšil 
Teprve letos na jaře zřejmě definitivně skončí jeho hráčská kariéra. Útočník původem z Pardubic bude pracovat jako expert-komentátor na 
třetím MS. Poprvé spolukomentoval v Rize 2006. 
 
reportér … Ond řej Zamazal 
Pracoval jako reportér ČT na MS 2004 v Ostravě a 2006 v Rize.  
Během MS bude připravovat zprávy a zajímavosti ze skupin v Halifaxu. 
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INTERNETOVÝ SPECIÁL  www.mshokej.cz   
  

� to nejlepší ze šampionátu přímo ve Vašem počítači 
� VIDEA: hokejové reportáže, góly, zajímavé momenty, rozhovory s hráči 
� kanadské deníčky hokejových komentátorů sportovní redakce ČT 
� pravidelně aktualizované zpravodajství 

 
TELETEXTOVÝ SPECIÁL 
 

� Stačí stisknout - a jste ve světě informací! 
� Mistrovství sv ěta v ledním hokeji,  

- vše ve výsledcích a číslech,  
- aktuální a kompletní servis,  
- průběžně, ve dne i v noci,  
- od stránky 230 na všech teletextech České televize. 

� Teletext České televize – na ČT1, ČT2 i ČT4 Sport! 
� Vše, co chcete vědět. 

 
 
MISTŘI SVĚTA ZA POSLEDNÍCH 21 LET 
 
1987 Švédsko    1998 Švédsko 
1989 SSSR    1999 Česká republika  
1990 SSSR    2000 Česká republika  
1991 Švédsko    2001 Česká republika  
1992 Švédsko    2002 Slovensko 
1993 Rusko    2003 Kanada 
1994 Kanada    2004 Kanada 
1995 Finsko    2005 Česká republika  
1996 Česká republika  2006 Švédsko 
1997 Kanada    2007 Kanada  
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SKUPINY NA MS 
MS se zúčastní 16 týmů, které budou rozděleny do jednotlivých skupin. Tým České republiky je zařazen do skupiny D, která své utkání hraje v  
Québecu. Dalšími soupeři ČR ve skupině jsou týmy Ruska, Dánska a Itálie. Zápasy ve skupině se hrají 2. 5. až 6. 5. 2008. 

 

Skupina A 

pozice  Team 

1. Švédsko 

2. Švýcarsko 

3. Bělorusko 

4. Francie 

 

Skupina B 

pozice  Team 

1. Kanada 

2. USA 

3. Lotyšsko 

4. Slovinsko 

 

 

Skupina C 

pozice  Team 

1. Finsko 

2. Slovensko 

3. Německo 

4. Norsko 

 

Skupina D 

pozice  Team 

1. Česko  

2. Rusko 

3. Dánsko 

4. Itálie 

 
 


