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Od fotbalu k běhání. Komentátoři Ligy mistrů Svěcený 
a Pilný bojovali ve štafetě za O2 TV Sport 

Dorazil do cíle svého úseku v plném tempu, předal čip a hned povzbuzoval kolegu - běž, běž, běž! V 

polokomentátorské čtyřčlenné sestavě O2 TV Sport na O2 Pražské štafetě běžel také známý fotbalový 

komentátor Ligy mistrů Václav Pilný a legenda fotbalových přenosů a studií Petr Svěcený. 

Aktivními sportovci jsou tělem i duší, ale běhání ve spalujícím vedru jim dalo pořádně zabrat. „Proto jsem se 

strašně bál, jak to dopadne. Nakonec byla většina trati ve Stromovce pod stínem a to bylo příjemné. Jenomže 

když běžíte poslední dva kilometry do kopce a vyběhnete ze stínu na slunce, je to hrozná rána. Potom si říkáte, 

jestli nemáte jít chvíli pěšky,” usmíval se nad svým výkonem populární Petr Svěcený. Překonal se, nezpomalil 

ani jednou a předbíhal běžce, co si dali v kopci pauzu. 

Štafetu pak předal kolegovi Václavu Pilnému, který objíždí ligové stadiony i ty evropské za Ligou mistrů. „Bylo to 

náročné, protože bylo extrémní vedro. První tři kilometry byly fajn, ale potom jsem si prošel drobnou krizí. Na 

posledním kilometru jsem se kousl a kopec prostě vyběhl,” smál se i Pilný, jemuž se podařilo zaběhnout úsek 

týmu O2TVSporťáci II štafety pod 25 minut. 

Oba to vzali hodně sportovně a přáli si vědět, jaký výkon mají v cíli. „Měl jsem s sebou i mobil s aplikací, ale na 

trati jsem s ní trochu bojoval. Takže jsem neměl přehled na jaký čas běžím,” pokrčil rameny Svěcený. Václav 

Pilný si svůj běh raději pohlídal. „Z aplikace jsem nějaký průměrný čas věděl, takže jsem spokojený. V redakci si 

srovnáme výkony a nějaké vtípky také proběhnou. Petr je golfista a ten toho moc nenaběhá,” dodal pobaveně 

Pilný. 

Petr Svěcený má sice bohaté zkušenosti s komentováním fotbalu, ale zároveň v minulosti aktivně provozoval 

atletiku. „Jako malý jsem závodně běhal a mám to v genech. Bylo to za žáky a mojí nejsilnější disciplínou bylo 

800 a 1500 metrů. V tom jsem byl dobrej. Od té doby uplynulo spousta let a teď běhám tak třikrát za rok,” líčí a 

připojuje, že se každoročně účastní pětikilometrového závodu na Štiříně, kde žije a také Jenštejnské pětky. „To 

je moje ideální trať. Desítku bych ještě uběhl, ale půlmaraton by vyžadoval častější přípravu,” zamyslel se.  

Konec konců atletiku a běhání chtěl komentovat ještě jako osmnáctiletý kluk začínající v televizi. „Když jsem 

nastoupil do České televize, nejpřirozenější pro mě bylo komentovat právě atletiku. Jenže tam bylo plno a v 

hokeji a ve fotbale se pro mě nabídly skulinky. Asi pět let jsem dělal i hokej, a pak už jsem k atletice nečuchnul. 

Běhání je přitom moc spravedlivé. Nemůžete přecvaknout na lehčí převod, když běžíte do kopce. Jako 

největšího koníčka mám teď tenis a golf. Není to tak intenzivní, ale po golfu jste také hodně unavený,” říká.  

Zatímco Svěcený hraje golf se známými a tenis hlavně s dcerou, málokdo ví, že Václav Pilný vyzývá nadupané 

soupeře coby extraligový pozemní hokejista v barvách Hradce Králové. I proto byl na štafetu skvěle připravený. 

„V rámci přípravy v zimě i v létě chodíme běhat. Vloni jsem běhal navíc dokonce sám, protože nejsem nejmladší 

a chci, abych mladým ještě stačil. Letos jsem si koupil kolo a věnuji se hlavně horské cyklistice,” směje se.   



 

 

O2 TV Sport pravidelně staví komentátorské štafety. Vloni oba běželi ještě s fotbalovým reportérem Davidem 

Sobiškem a Liborem Basíkem komentujícím tenis a hokej. Jenže tentokrát zbyli z komentátorů jen dva stateční. 

„V O2 TV jsme hodně zaměření na fotbal a hokej. To znamená, že je teď volnější program před startem soutěží 

a kluci tento nejvhodnější termín využijí k dovoleným,” vysvětloval neúčast dalších známých tváří Svěcený. 

Omluvenky na příští ročník O2 Pražské štafety pro další komentátory nejspíš nepřipadají v úvahu. 

Svěcený i Pilný by byli rádi, kdyby tu fotbalová, hokejová a tenisová redakce svedly souboj o vítěze mezi 

komentátory na O2 TV Sport. „Tahle akce by pro nás mohla být od příštího roku povinná. Líbilo by se mi to. Je 

to obrovská masová záležitost a běží se také pro dobrou věc. Byl bych rád, kdyby se nás zapojilo co nejvíc,” 

nechal se slyšet Petr Svěcený. „A když zdraví dovolí, budu se na takovou výzvu a závod těšit. Jsem jedině pro,” 

uzavřel nadšeně Václav Pilný. Tak uvidíme, zda se příští rok zapojí i dobře známí „fotbalisté” Tomáš Radotínský, 

Jiří Vrba, či odborník na hokejovou NHL Jan Velart. 
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