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Olympiáda

M
á iniciály jako Brigitte
Bardot. Zjevempřipomí-
ná Alberta Einsteina.
A říkají mu Wayne Gre-
tzky mezi fotografy.

Newyorčan Bruce Bennett už
43 let zkouší zachytit jedinečné oka-
mžiky v řinčivých bitvách mezi
mantinely. A jde mu to zatraceně
dobře. V branži se mu nikdo nevy-
rovná.
Zvěčnil záblesky Gretzkého genia-

lity, Jágrovy vlající vlasy či gejzír ra-
dosti tryskající z Ovečkina.
V NHL fotil skoro pět tisíc mačů.

Na svých pátých zimních hrách
v Koreji v pátek zvládl svůj už
209. olympijský zápas.
V necelých třiašedesáti často cítí

bolest v bedrech a v dobrém rozma-
ru si stěžuje, že v tiskovém středis-
ku v Kangnungu mu pořád někdo
zabírá jeho místo hned vedle skří-
něk. Přesto jej povolání stále baví.

Vypadáte docela křehce. Jak se
kariéra podepsala na vaší těles-
né schránce?
Čím jsem starší, tím víc mi dává za-
brat vláčet na zádech všechno vyba-
vení, tahat ho po schodech. Čím
dál častěji si říkám: Tahle práce
není pro starý. Posledních třináct
let jsem u agentury Getty Images,
která mi pomůže s transportem
nebo montáží přístrojů na dálkové
ovládání, za což jsem vděčný.

Pořád sníte o snímku, který se
vám dosud nepovedlo ulovit?
Ne. Moje kariéra je naplněna. Ale
chci u ní zůstat. Jsem na ní svým
způsobem závislý. Golfisté říkají:
Jedna povedená rána vás naláká,
abyste přišel i druhý den. Mám to
podobně s hokejovou fotografií.

Na které snímky jste nejvíc pyš-
ný?
Ze svých raných let si vybavuju čer-
nobílou fotku dvou superhvězd.
Dennis Potvin trefuje klasickým bo-
dyčekemGuye Lafleura. Užmnoho-
krát byla publikována. Při jejím po-
řízení jsem měl kus začátečnického
štěstí. Je vzácná i proto, že tenhle
zákrok už se při hokeji vyskytuje
spíš výjimečně.

A dál?
Časopis TIME mě v roce 1981 vyslal
na zápas, v němž Gretzky překonal
střelecký rekord Phila Esposita. Sní-
mek gólu číslo 77 byl použit víc než
třicetkrát.

Vídámvaše jménopodkouzelný-
mi momentkami focenými
z branky. Jak je pořizujete?
Přístroj se širokoúhlým objektivem
zvaným rybí oko zabalený v ochran-
né krabici připevníme do středu
brankové konstrukce. Ovládám ho
dálkově z jakéhokoliv místa v hale.
Kdykoliv se něco děje okolo branko-
viště, zmáčknu knoflík a výsledkem
je čtrnáct záběrů za vteřinu.

Často se tak zrodí velmi přitažli-
vé obrazy, že?
Ano. Fanoušci je milují, jsou žáda-
né do různých knih. Pro mě před-
stavují trochu klišé – brankář leží,
puk klouže za čáru, hráči oslavují...
Ale u lidí jsou velice populární.

Fotil jste Gretzkého, když po
svém posledním utkání na jaře
1999 v Madison Square Garden
obřadně věšel brusli na hřebík?
To bylo zajímavé! Tehdy jsem se
svými kolegy pracoval pro New
York Rangers, takže nás v hale bylo
asi šest. Řekli nám, že kdo chce mít
tenhle snímek, musí se dostavit do
kabiny deset minut před koncem
třetí třetiny.

Co vy? Zůstal jste v aréně na pro-
dloužení, které rozhodl Jaromír
Jágr z Pittsburghu, nebo jste
čekal v zákulisí?
Poslal jsem do šatny dva lidi a sna-
žil se zachytit všechno, co se dělo
na ledě, včetně Wayneovy rozluč-
kové jízdy s ostatními hráči. Bohu-
žel jsem nemohl být na obou mís-
tech.

S Gretzkým vás pojí vřelý vztah.
Napsal předmluvu k vaší knize.
Kdy jste ho potkal poprvé?
Nejsem si jistý. Ale fotil jsem rozho-
vor, který poskytoval v montreal-
ském Foru někdy v roce 1978. Poří-
dil jsem mnoho jeho portrétů. Byl
děsně hubený. Dodnes obdivuju
kluky, kteří mají podobnou posta-
vu jako já, nevypadají na gladiátory
z NHL, a přesto v ní válí.

Jak je pro vás kamarádství s Gre-
tzkým cenné?
Nesmírně. Blízký je mi ještě bývalý
brankář Martin Brodeur, jehož
jsem poznal přes jeho otce Denise,
dalšího hokejového fotografa. Jinak
se s hráči z profesionálních důvodů
nepřátelím. Wayneův agent Mike

Barnett mi pomáhal při práci, já se
jim to snažil oplácet. Teď pravidel-
ně fotím jeho dobročinný podnik
Gretzky Fantasy Camp. Posedíme
a vyprávíme si příběhy.

Podělíte se o nějaký?
Nevím, který můžu zveřejnit.

Nebojte se, Gretzky si ho v češti-
ně nepřečte.
(směje se) Možná vám spíš povím,
že ho provází zvláštní aura. Když
v Bílém domě při setkání s vítězem
Stanley Cupu vstoupí do sálu prezi-
dent USA, rázem se v něm změní at-
mosféra. Wayne má stejné kouzlo.
Má na lidi obrovský vliv díky své vý-
jimečné obyčejnosti a nefalšovanos-
ti. Zvlášť ke svým blízkým je velmi
vřelý.

Co vás napadne, když slyšíte, že
jste Waynem Gretzkým mezi fo-
tografy?
Velicemi to lichotí. Naše kariéry za-
čaly zhruba ve stejnou dobu, jen já
jsemměl štěstí, že jsemmohl zůstat
déle. Teďmuovšem ještě lépe rozu-
mím, proč kvůli fyzické bolesti ode-
šel do penze.

Když je řeč o bolesti... Jaký byl
váš nejzávažnější pracovní
úraz?
Prostor pro fotografy byl kdysi
v Madison Square Garden dost těs-
ný, puky na nás svištěly ze všech
stran. Jednou mi Bryan Maxwell
z Minnesoty golfákem zlomil dvě
žebra. Jindy jsem dostal přímo do
břicha, s vyraženým dechem ležel
na zádech a díval se na krásný
strop v MSG. Přes mantinel se nade
mne naklonili čároví rozhodčí a je-
den povídá: Zkus si prdnout. Když
to dokážeš, jsi v pohodě.

Ještě nějaká podobná příhoda?
V Nassau Coliseu kdosi vypálil do
sítě nad plexisklem a kotouč mi
z výšky spadl na hlavu. Roztrhl mi
kůži nad čelem a krev se mi řinula
na tvář. Obarvila mi i vlasy a diváci
začali křičet. Úraz vypadal strašně-
ji, než jaký ve skutečnosti byl. Vybě-
hl jsem do chodby, kde se mě ujali
lékaři a zašili mě rovnou v kabině Is-
landers. Brankář Rick DiPietro, kte-
rý byl jako obvykle zraněný, jenom
kroutil hlavou. Vypadal jsem jako
postava z nějakého hororu. Obličej
špinavý od krve, vlasy taky. Lidi na

mě zírali... Když jsem pak
přišel mezi kolegy,
všichni si mě hned
začali fotit.

Tvrdíte, že při
práci musíte být
nestranný. Jak je
pro vás obtížné
nefandit?

Už dávno jsem si uvě-
domil, že tohle zaměstná-

ní není pro fanoušky. Když do-
razím na zápas, soustředím se,
oprostím se od emocí, zklidním se
a vybavuju si zvyky hráčů, na které
jsem přijel. Znám jejich uvažování
a kličky, díky čemuž je můžu snáz
sledovat.

Nač jste si při focení dával pozor
u Gretzkého?
S ním to bylo nesmírně těžké, pro-
tože do jeho myšlení nešlo pronik-
nout. Na ledě se choval tak nevy-
zpytatelně, žemi nezbylo než jej ob-
jektivem zuřivě pronásledovat.

U Lemieuxe?
Mariovy manévry se daly snáz od-
hadnout, poněvadž měl mnohem
víc síly. Když našlápl, nabral obrov-
skou rychlost, jako teď třeba Con-
nor McDavid. Musel jsem se pekel-
ně soustředit, abych s ním držel
krok.

UOvečkina?
Víme, že Alex pálí z levého křídla,
že? Proto zaujímám pozici v protěj-
ším rohu, aby střílel mým směrem.
Nebo se stavím právě za levýmanti-
nel, protože on se po gólu zpravi-
dla otočí a oslavuje.

U Jágra?
Na něm mě fascinovaly vlající vla-
sy, když pádil po kluzišti. A pak
jeho nakažlivý smích. Pozoroval
jsem ho, jak se baví s ostatními hrá-
či nebo s rozhodčími, a najednou
se rozesmál tak, že jsem si nemohl
pomoct a smál se taky.

A co brankář Dominik Hašek?
Na něj se vždycky vyplatilo zaostřit.
Pokaždé předvedl něco neobvyklé-
ho.

Kdo je vaším oblíbencem tady
na olympiádě?
Nejlépe znám Kovalčuka s Dacju-
kem, který pořád zůstává kouzelní-
kem, jakého znají hlavně detroitští
fanoušci. Na Kovalčukovi se mi líbí
ladný skluz, stylová střela a podob-
ně nadšená oslava jako u Ovečkina.
Když dá gól, jsem si jistý, že budu
mít bezva fotku.

Stěžoval si někdo na váš sní-
mek? Třeba na grimasu či pózu,
v níž jste kohosi zachytil?
Zrovna nedávno mě potkal Bryan
Trottier a povídá: „Hej, víš, že jsme
my dva zase slavní?“ Já mu říkám:
„O čem tomluvíš?“ Bryanmi připo-
mněl, jak mi jednou do objektivu
z legrace ukázal dva prostředníky,
když jsme připravovali týmovou fo-
tografii New York Islanders. Mo-
mentku jsem uložil do archivu, kte-
rý převzaly Getty Images. A teď ji
v něm někdo objevil a pověsil na in-
ternet. Bryan mi s odstupem vyprá-
věl, že za své gesto dostal od šéfů Is-
landers pořádný kartáč. A teď
o něm najednou slýchá znova.

Karel Knap
reportér MF DNES
v Kangnungu

Č
eši, že? Doufám, že těm Ru-
sům nakopete zadek!“ Z tisíce
a jednoho čekání na novinář-

ský autobus tohle rozhodně vyni-
ká. Naše „raškovky“ působí jako po-
znávací znamení národnosti, ale za
chvíli se divíme, koho že tak rozpa-
rádila vidina hokejového semifiná-
le olympijského turnaje.
Bavíme se totiž s kolegyní z Ně-

mecka a ona přímo září: „Představ-
te si, u nás teď najednou není na
prvním místě fotbal, nýbrž hokej.

Dobrá, já vím, asi to za chvíli zase
pomine. Ale stejně!“
I ve svém rozjaření nakonec byla

milá Katherine příliš skromná. Češi
nikomu zadek nenakopali, zato Ně-
mecko je v olympijském finále.
Poprvé v historii. Dost možná,

aniž bychom chtěli snižovat epo-
chální úspěch, také naposledy.
„Zázrak na ledě,“ půjčovaly si oka-

mžitě všechny německé weby po-
jem, který byl vyhrazen pro triumf
amerických študáků na olympiádě
v Lake Placid 1980. Ale jak jinak
chcete nazývat tohle? Nejenom že
mají západní sousedé jistou první
hokejovou medaili od zimních her
1976, už teď bude historicky nejcen-

nější. Tehdy dobyli bronz, zatímco
nyní svěřenci bývalého výborného
útočníka Marka Sturma mají jistotu
minimálně stříbra.
„Jaká to ledová bitva!“ rozplýval

se list Bild. „A jaký to zázrak!“
Tohle je svým způsobením vykou-

pení turnaje ochuzeného o ty nej-
lepší z nejlepších. Aspoň tahle sto-
ry. Vždyť Němci poražená Kanada
sem poslala výběr, který by v abe-
cední hierarchii klidněmohl být ka-
nadským týmem Y.
Ale bez ohledu na rozdílné sesta-

vy jsou radost a štěstí pořád stejné.
Nedaleko od místa činu ostatně

stojí Český dům, kde den před ně-
meckou senzací Milan Hnilička ko-

mentoval předpremiéru dokumen-
tu Nagano Tapes, který popisuje ces-
tu Hlinkova mančaftu za titulem.
Připomínal, že malé déja vu zažil
při zlatu Ester Ledecké: „Protože
překvapení se budou ve sportu dít
pořád. I tohle dělá sport sportem.
A proto ho všichni tolik milujeme.“
Češi si patrně v Jižní Koreji díky

Ledecké svoji porci vybrali. Dvacet
let od nejbáječnější jízdy hokejo-
vých dějin je řada na národu, který
obvykle preferuje fotbal, házenou
a další pestrou směs odvětví, ale
nyní zbožňuje hokejku a puk.
Češi mají Nagano 1998. Němcům

už – bez ohledu na finále – zůstane
Pchjongčchang 2018.

Mistr Bruce
Bennett mluví
o zlomenině
žeber, Jágrově
nakažlivém
smíchu
i Ovečkinově
jásání.

Osmnáctiletý GretzkyBudoucí hvězdu fotil Bruce Bennett (nama-
lém snímku) v roce 1979 v kabině EdmontonOilers. Foto: Getty

Ta porážka bolí...Kanada v semifinále narazila stejně tvrdě jako obránceMa-
ximNoreau po zákroku německého útočníka Felixe Schütze. Foto: Reuters

Zápisník
Miroslav Němý
reportér MF DNES

Němci propadli hokeji. 20 let po Češích našli svoje Nagano

BB, Gretzky
mezi fotografy


