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Anotace 

Autorka diplomové práce Vývoj formy sportovního zpravodajství od počátku vysílání 

Československé televize do dnes mapuje proměny ve sportovním zpravodajství 

v Československu a Česku od roku 1953 do roku 2016 se zaměřením na jeho formu. 

Cílem této práce je na základě archivních záznamů Československé a České televize 

zdokumentovat, jak se vyvíjel formát oblíbeného zpravodajství, které má delší historii 

než zpravodajství běžné. Práce se zabývá sportovním zpravodajstvím v českých zemích 

od jeho počátku. Následně objasňuje vznik redakce sportu v Československé televizi a 

popisuje změny, které ji po celou dobu fungování provázely, zejména pak proměny 

spojené s vznikem samostatné České republiky a pozdějším zrodem specializovaného 

sportovního kanálu ČT Sport. Samostatně se věnuje také hlavní sportovní zpravodajské 

relaci Branky, body vteřiny. V druhé polovině práce vymezuje autorka několik kategorií, 

které pokrývají sportovní zpravodajství z několika různých úhlů. Tyto kategorie pak 

rozděluje podle historických mezníků pro danou kategorii důležitých. Práce dokumentuje 

proměny formy sportovního zpravodajství jak v hlavní sportovní zpravodajské relaci, tak 

mimo ni. Zabývá se politickým vlivem na sportovní zpravodajství. Pozornost věnuje také 

sportům, které se na obrazovce objevily, jazykovému projevu a genderovému posunu 

v rámci sportovního zpravodajství. Na základě sledování archivních záznamů autorka 

také zjišťuje, zda bylo sportovní zpravodajství odrazem hlavního běžného zpravodajství 

tak, jak bylo předpokládáno. 

 

 

Annotation 

The author of diploma theses The development of the form of sports news from the 

beginning of the broadcasting of Czechoslovak Television to the present describes 

changes in sports news in Czechoslovakia and the Czech Republic from 1953 to 2016 

focusing on its form. The aim of this work is to write down how the form of popular news 

which has a longer history than common news has developed based on archive shots of 

Czechoslovak and Czech Television. The thesis deals with sports news in Czech countries 

since its inception. Then, it explains the creation of the sports department in Czechoslovak 

television and describes changes that have taken place during its whole life, especially 

changes associated with the emergence of the independent Czech Republic and creation 

of the sports channel ČT Sport. Separately, the author also focuses on the main sports 



 

 

session Branky, body, vteřiny. In the second half of the thesis, the author defines several 

categories that cover sports news from different points of views. These categories are 

divided according to the historical milestones which are important for particular category. 

The thesis describes the change of the form of sports news in the main sports news session 

and also beyond. It deals with the political influence on sports news. Attention is also paid 

to the sports that appeared on screen, linguistic expressions and gender changes in sports 

news. Based on watching archive shots the author also investigates whether sports news 

reflects the main common news as expected. 
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Úvod 

„Sportu zdar a fotbalu zvlášť!“ 

– Vít Holubec   

 

V dnešní době je sport součástí života téměř celé populace. Z fyzické aktivity, 

která dřív sloužila pouze k odreagování a pro zábavu, se stala plnohodnotná profese, za 

kterou stojí tvrdá práce. Díky postupnému posouvání sportovních aktivit od amatérské 

k profesionální úrovni se začala objevovat nutnost informovat o výkonech těchto 

profesionálů. Tak jednoduše řečeno, vznikla sportovní žurnalistika. 

 Sportovní zpravodajství je dnes jedním z nejpopulárnějších a nejsledovanějších 

všude na světě. Díky technologickým možnostem můžeme sledovat výkony sportovců na 

druhé straně zeměkoule živě, přímo, online. To bereme dnes jako samozřejmost a i přesto, 

že svět je stále vyspělejší, nemůžeme očekávat nějaký výrazný technologický skok, který 

by se v dnešní době odehrál a ovlivnil naše sportovní životy tak silně jako televize.  Ta 

byla bezesporu jedním z největších technologických pokroků. Když v roce 1953 zahájila 

Československá televize své zkušební vysílání, znamenalo to počátek velkých změn. 

Zájem o nákup televizorů ale zatím nebyl moc velký. To se změnilo až s prvním přímým 

sportovním přenosem o dva roky později. Vzbudil totiž obrovský zájem diváků a nákup 

televizorů se rapidně zvýšil.  

Dle mého názoru je tedy sportovní zpravodajství jedním z velmi důležitých 

mezníků v rozvoji vysílání Československé televize, a tudíž celkově v historii 

Československa potažmo České republiky.  Také z toho důvodu jsem se rozhodla svoji 

diplomovou práci věnovat právě sportovnímu zpravodajství, a to konkrétně pokusu o 

analyzování jeho vývoje se zaměřením na jeho formu. Zaměřila jsem se na období, ve 

kterém začalo být sportovní zpravodajství z pohledu recipienta nejatraktivnější, tedy od 

počátku vysílání Československé televize až po současnost. Svoji pozornost soustředím 

pouze na sportovní zpravodajství veřejnoprávní televize.  

V první teoretické části se věnuji tomu, jak vlastně sportovní žurnalistika vznikla, 

sleduju její historický vývoj a důležité mezníky. Na základě zjištění, že počátek vysílání 

Československé televize znamenal v rozvoji sportovního zpravodajství velký posun, 

dokumentuji změny, které se zahájením vizuálního vysílání nastaly. V další kapitole se 
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zabývám přímo redakcí sportu Československé a České televize, kde popisuji její vznik, 

fungování v průběhu historie a také změny, které se redakce dotkly v období vzniku 

samostatné České republiky, a tedy přechodu na Českou televizi. Samostatnou kapitolu 

věnuji pravděpodobně vrcholnému pořadu sportovního zpravodajství, a to fenoménu 

Branky, body, vteřiny. 

V praktické výzkumné části práce se soustředím na analýzu formy vysílání 

sportovního zpravodajství Československé a posléze České televize. Období dělím podle 

důležitých mezníků. Následně vyčleňuji jednotlivé kategorie, ve kterých charakterizuji 

změny v daných úsecích historie pro každou kategorii zvlášť. Kategorie jsem vybírala 

tak, abych díky nim dokázala charakterizovat změny napříč celým sportovním 

zpravodajstvím vybraného veřejnoprávního média. Jsou jimi jak hlavní zpravodajský 

pořad Branky, body vteřiny, tak sportovní zpravodajství mimo hlavní vysílací relaci. Vliv 

politických událostí. Sporty, které se v důsledku politických nebo i jiných změn ve 

vysílání začaly a následně třeba přestaly objevovat. V neposlední řadě jazyk redaktorů a 

moderátorů v průběhu let. Závěrečnou kategorií je často diskutované téma genderového 

rozložení sportovní redakce, a tedy jeho posun od počátku vysílání ČST dodnes. 

 

Věřím, že takto zvolený postup mi pomůže co nejkomplexněji postihnout proměny 

formy sportovního zpravodajství Československé a České televize po téměř celou dobu 

jejího vysílání. 
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1. Počátky sportovního zpravodajství 

1.1 První zmínky o sportovním zpravodajství 

Za průkopníky sportovní žurnalistiky jsou považovány anglo-americké noviny, které 

určitou formu sportovního zpravodajství prezentovaly už v 18. století. Neměly žádnou 

sportovní rubriku, kde by se zprávy objevovaly pravidelně, a záleželo na redaktorovi, kdy 

se rozhodl sportovní zpravodajství zařadit. Zároveň šlo o zprávy, které komentovaly 

hlavně populární, zábavnou, fyzickou aktivitu jako dostihy, kriket, hony a podobně.1  

První zmínky o sportovním dění v českých zemi, které by se daly považovat za 

zpravodajství, se objevily v tištěných médiích až v první polovině 19. století. Předcházely 

jim různé články a materiály, které ovšem neměly formu zpravodajství, tedy 

neinformovaly čtenáře o výsledcích, ale sloužily čistě pro pobavení a rozptýlení. Pro 

první sportovní zpravodajství navíc nebylo neobvyklé, aby byl podobnému materiálu 

věnován v periodiku velký prostor. Sportovních disciplín nebylo mnoho, a tak nebylo 

nutné zkracovat obsah do úderných a krátkých článků. K tomu byly sportovní aktivity 

vykonávány převážně rekreačně, sloužily pro zábavu a byly také pozůstatkem národního 

obrození, a tedy důkazem jistého vlastenectví. Proto neexistovalo velké množství soutěží 

a nebylo tudíž, jak se říká, o čem psát. To se změnilo, až se samotným rozvojem sportu a 

žurnalistiky jako takové, který přišel na přelomu 19. a 20. století.2 

 

1.2 Historický vývoj sportovní žurnalistiky v českých zemích 

Jak bylo řečeno v předchozí kapitole, za počátek sportovního zpravodajství u nás 

můžeme považovat články objevující se v některých tištěných médiích v první polovině 

19. století. Například v roce 1826 se v Pražských novinách objevila zpráva o prudkoběžci 

panu Görlichovi. V roce 1845 se v týchž novinách objevila zmínka o prvních českých 

veslařských závodech. A například Národní noviny informovaly v 80. letech o cyklistice. 

Stále jde ovšem o ojedinělé zprávy a nikoli takové zpravodajství, jaké známe dnes.3 

                                                 

 
1 LUKŠŮ, David. Sport na stránkách novin a specializovaných časopisů v prvním desetiletí 20. století – 
zrod moderní žurnalistiky. Praha, 2005. Diplomová práce na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. s. 
36. 
2 Tamtéž. s. 34–35. 
3 LUKŠŮ, David. Sport na stránkách novin a specializovaných časopisů v prvním desetiletí 20. století – 
zrod moderní žurnalistiky. Praha, 2005. Diplomová práce na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. 
s.47. 
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Rozvoj sportovní žurnalistiky v českých tištěných médiích přišel až na přelomu 

století. Žurnalistika se začala měnit, rapidně se zvýšilo množství titulů a bylo potřeba 

zaujmout čtenáře. Prostor v novinách tudíž dostala i témata více odlehčená a mezi nimi i 

sport. Ten navíc přestával být rekreační zábavou a velký rozmach zažily sporty jako 

fotbal, lyžování nebo atletika. A právě fotbal začal jako první sport dodávat do novin 

potřebné informace, a to už v pravidelné formě. Na rozdíl například od veslařských 

závodů, jejichž pořádání nebylo příliš časté, konala se fotbalová utkání i několikrát 

v týdnu. Zprávy o svých klubech a výsledky poskytovali do redakce sekretáři 

jednotlivých klubů. Než vznikla samostatná sportovní rubrika, byly zprávy přidávány do 

rubriky „Zprávy spolkové“ mezi informace například o hudebnících či jiných umělcích. 

První sportovní rubriku v českém denním tisku zavedl v 90. letech 19. století Hlas národa, 

který do té doby poskytoval nejpodrobnější sportovní zpravodajství.4 Podle šéfredaktora 

sportovní rubriky Hlasu národa Viléma Heinz – Henryho nebyla v posledním desetiletí 

19. století sportu nakloněna ještě zdaleka všechna česká periodika. Podle něj bylo 

úspěchem i to, když se titul ke sportovním tématům stavěl neutrálně a nepropůjčoval své 

sloupce k útokům na sport. Takové tituly byly považovány za přátelské sportu.5 České 

redakce byly ponoukány sportovním hnutím, aby zakládaly sportovní rubriky. Za vzor 

jim byl dáván dokonce i pražský německý deník Prager Tagblatt, který zavedl 

samostatnou sportovní rubriku už v 80. letech 19. století:  

 

„Zahájeno bylo jednání s denními listy, by zavedly stálou rubriku sportovní, a tím 

i částečně nahradily cítěný nedostatek orgánu vlastního. Výsledek jednání byl 

příznivý, což snad též přičísti lze zahanbení, kterého se dostalo české žurnalistice od 

německé, která již dříve bez vyzvání svých sportovníků tuto rubriku zavedla, a 

v krátké době spatřili jsme zprávy ze světa sportovního téměř pravidelně.“ 6 

 

                                                 

 
4 BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky. I. díl, Český periodický tisk do roku 1918. 
Praha: Novinář, 1981. s. 149. 
5 LUKŠŮ, David. Sport na stránkách novin a specializovaných časopisů v prvním desetiletí 20. století – 
zrod moderní žurnalistiky. Praha, 2005. Diplomová práce na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. 
s.50. 
6 Pro Memoria, Časovosti, r. 1, č. 17, s. 267. In: LUKŠŮ, David. Sport na stránkách novin a 
specializovaných časopisů v prvním desetiletí 20. století – zrod moderní žurnalistiky. Praha, 2005. 
Diplomová práce na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy 
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Samostatná sportovní rubrika tedy nakonec v Národních listech vznikla až v roce 

1899, Lidové noviny ji zavedly v roce 1900 a Národní politika 1901.7 O pět let později se 

sportovní rubrika objevila i v Právu lidu, pravděpodobně nejvýznamnějším listu české 

sociální demokracie a byla přijala s nadějí v upoutání další části českého lidu, a to 

dělnické vrstvy.8  

S přelomem století a vznikem sportovních rubrik se začalo sportovní zpravodajství 

objevovat pravidelně. V prvních dvou dekádách 19. století se začala postupně ustalovat i 

forma nového druhu zpravodajství – perex, uvádění sestavy obou týmů, použití fotografie 

a podobně. Sportovní žurnalistika si začínala hledat i své vlastní výrazy pro popis 

sportovních událostí. Do té doby se totiž používala terminologie přejatá z jiných jazyků 

jako angličtiny nebo francouzštiny. Tento rozvoj částečně utlumila První světová válka. 

Například v listu Union způsobilo válečné období úplný zánik sportovní rubriky.9 

Vilém Heinz – Henry byl nejen vedoucím sportovní rubriky Hlasu národa, ale i 

aktivním funkcionářem ve sportovních kroužcích. Když ho 1. srpna 1906 zvolily Národní 

listy šéfredaktorem své sportovní rubriky, zaměstnávalo ho sportovní zpravodajství zcela 

naplno. Díky tomu je považován za prvního českého sportovního novináře z povolání.10 

 

Po rozvoji sportovní žurnalistiky a jejího ustálení v tištěných médiích trvalo 

rozšíření do rozhlasu jen pár let. První vysílání Československého rozhlasu se uskutečnilo 

18. května 1923 a první rozhlasový sportovní přenos byl odvysílán 2. srpna 1924.  

 

„Jednalo se o rohovnické střetnutí Američana Knighta a Čecha Růžičky, které 

bylo přenášeno do reproduktoru na Václavském náměstí. Reportáž Jiřího Hojera 

poslouchaly desítky překvapených kolemjdoucích. Reportér Hojer z dějiště zápasu 

na Letné telefonoval do kbelského studia a hlasatel Adolf Dobrovolný položil 

telefonní sluchátko přímo na mikrofon.“11  

                                                 

 
7 KOLEKTIV AUTORŮ. Svět devadesáti minut. 1. vydání. Praha: Olympia, 1976. s. 51 
8 LUKŠŮ, David. Sport na stránkách novin a specializovaných časopisů v prvním desetiletí 20. století – 
zrod moderní žurnalistiky. Praha, 2005. Diplomová práce na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. s. 
52. 
9 LAUFER, Josef. 50 let v našem sportu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1955. s. 24 
10 Složka archívu Syndikátu novinářů. Státní ústřední archiv, složka C 812. In: LUKŠŮ, David. Sport na 
stránkách novin a specializovaných časopisů v prvním desetiletí 20. století – zrod moderní žurnalistiky. 
Praha, 2005. Diplomová práce na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. s. 103–104 
11 MALINA, Karel. Rozhlasový reportér Josef Laufer. 1. vyd. Praha: Novinář, 1985. s. 52–53. 
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Reportáž Jiřího Hojera je považována nejen za první pokus o sportovní rozhlasový 

přenos v Čechách, nýbrž v celé Evropě. 12 Podobných pokusů o přímý přenos bylo více. 

Další se uskutečnil v roce 1926 z Všesokolského sletu. Za první přímý rozhlasový přenos 

z fotbalového utkání považujeme zápas Slávie a Hungarie Budapešť, který se odehrál na 

Letné 3. října 1926. Komentátorem utkání byl Josef Laufer, který dnes patří mezi 

nejznámější rozhlasové reportéry. V té době se ale ke komentování prvního přímého 

přenosu z fotbalového zápasu dostal jen náhodou, aby zastoupil původně tímto úkolem 

pověřeného novináře Horáčka. Laufer nebyl novinářem, nýbrž slávistickým 

funkcionářem a jeho výkon se řediteli Československého rozhlasu nepozdával natolik, že 

přenos v polovině ukončil. Na rozdíl od ředitele Československého rozhlasu byli 

posluchači komentářem Josefa Laufera nadšeni, a proto ho už za týden slyšel národ 

z rozhlasu znovu.13 Kromě fotbalu komentoval i první přímý přenos z hokejového utkání, 

a to v roce 1931, když Československo hrálo proti Manitobě.14 Josefa Laufera ale 

pravděpodobně nejvíce proslavily rozhlasové reportáže z fotbalového mistrovství světa 

ve fotbale v Itálii, které se konalo v roce 1934.15  

 

Důležitým mezníkem pro sportovní žurnalistiku ve všech druzích médií byla 2. 

světová válka. V poválečném období přišlo mnoho změn týkajících se sportovního 

zpravodajství. Jednou z nejmarkantnějších byla grafika. V novinách se začaly objevovat 

ilustrace, nákresy, fotografie nebo sportovní ilustrované vtipy. Důležitou součástí 

sportovních reportáží se staly také rozhovory s hráči nebo závodníky. Pravidelně začaly 

vycházet i časopisy, které se specializovaly na jednotlivé sporty. Tam už se ale nejednalo 

o zpravodajství, ale spíše o odborné články věnující se danému sportu. 16 

Zásadní změny se začaly dít v roce 1953. V první řadě začal vycházet 

Československý sport. To bylo první periodikum zaměřené pouze na sportovní 

zpravodajství. Nejprve vycházel pouze dvakrát týdně. S druhým ročníkem se k úternímu 

                                                 

 
12 HUBIČKA, Jiří. První sportovní přenos v dějinách Českého rozhlasu. In: rozhlas.cz [online]. 20.9.2011 
[cit. 8.1. 2018]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/archiv/zamikrofonem/_zprava/prvni-sportovni-
prenos-v-dejinach-ceskeho-rozhlasu--950894  
13 MALINA, Karel. Rozhlasový reportér Josef Laufer. 1. vyd. Praha: Novinář, 1985. s. 54–58. 
14 Tamtéž, s. 61. 
15 Tamtéž, s. 71. 
16 KAUFNEROVÁ, Jana. Sportovní zpravodajství v celostátním a regionálním deníku. Praha, 2012. 
Diplomová práce na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. s. 25. 

 

http://www.rozhlas.cz/archiv/zamikrofonem/_zprava/prvni-sportovni-prenos-v-dejinach-ceskeho-rozhlasu--950894
http://www.rozhlas.cz/archiv/zamikrofonem/_zprava/prvni-sportovni-prenos-v-dejinach-ceskeho-rozhlasu--950894
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a čtvrtečnímu vydání přidalo ještě sobotní a v následujících letech se počet dní nadále 

postupně zvyšoval a od roku 1968 vycházel šestkrát týdně od pondělí do soboty. Se 

vznikem samostatné České republiky musel být přejmenován a dnes už vychází 65 let. 

Známe ho jako deník Sport.17  

V druhé řadě 1. května 1953 zahájila své vysílání Československá televize. 

Sportovní žurnalistika byla v té době už zcela uchycená ve zpravodajství, a tak svůj první 

přímý televizní přenos odvysílala Československá televize už v roce 1955. A to 

z hokejového zápasu pražského výběru proti týmu ze Švédska IF Leksand. Podle Jana 

Končelíka právě toto utkání, respektive jeho televizní přenos způsobil větší zájem diváků, 

a tudíž zvýšení prodeje televizí. Fenomén Branky, body, vteřiny vznikl rok poté.18  

Kromě dvou hlavních událostí – vzniku sportovních novin dnes známého pod 

názvem deník Sport a zahájení vysílání Československé televize – začalo vycházet i 

mnoho jiných sportovních periodik. Byl jím například týdeník Stadión, který kromě 

českých sportovních událostí zaznamenával i ty zahraniční. Mezi čtenáři byl velmi 

populární, což můžeme sami posoudit podle pravidelného nákladu pohybujícího se okolo 

165 000 výtisků.19 Samostatný sportovní periodický tisk začal vznikat i pod záštitou státu. 

O rok později totiž vzniklo STN tedy Státní tělovýchovné nakladatelství. V roce 1957 se 

přejmenovalo na Sportovní a turistické nakladatelství a od roku 1967 nese jméno 

Olympia.  

 

„Nakladatelství zaměřené na odbornou sportovní literaturu, obrazové publikace, 

turistické průvodce a příručky; část produkce tvořily knihy o památkách, sportovní 

beletrie, dobrodružná literatura, detektivky, cestopisy a literatura pro mládež.“20  

 

V minulém roce oslavil půlstoletí své existence časopis Gól. Ten vznikl sloučením 

dvou měsíčníků Kopaná a Hokej, které vycházely už o pár let dříve. U fotbalových i 

                                                 

 
17 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. 
18 KONČELÍK, J. Dějiny českých médií 20. století. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. s. 157. 
19 SCHÖPPEL, J. Časopis Stadión v letech 1970–1993. Praha: 2010. 67 s. Bakalářská práce na Fakultě 
sociálních věd Univerzity Karlovy na katedře žurnalistiky. Vedoucí práce Jan Halada. s. 10, 52 
20 BURGET, Eduard. Olympia. In: Slovník české literatury. [online] 30. 4. 2011. [cit. 13. 1. 2018]. Dostupné 
z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1820  

 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1820
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hokejových čtenářů byl velmi oblíbený a zanedlouho se stal tzv. podpultovým zbožím. 

Jeho náklad nebyl totiž dostatečně vysoký na to, aby pokryl zájem fanoušků. 

 

 „Paradoxně po roce 1968 a v následném období normalizace se ještě zvýšila 

kvalita obsahu, neboť do redakce byli „uklizeni“ někteří špičkoví sportovní novináři, 

kteří již nemohli dále pracovat v centrálních denících a časopisech.“21 

 

Práce sportovního redaktora se stala mezi novináři velmi oblíbenou. Prostým 

důvodem byla nechuť být součástí zpravodajství, které bylo silně ovlivněné režimem. 

Sportovní žurnalistika se politice téměř vyhýbala, a tak byla pro novináře výhodnou 

možností, jak nemuset na zmanipulovaném zpravodajství spolupracovat. 

Dalším historickým mezníkem byl bezesporu rok 1989. S počátkem demokracie se 

v Československu měnilo mnoho, tedy i žurnalistika a její sportovní odvětví. Do 

Československé republiky začaly pronikat vlivy západních států, a tak i zpravodajství 

muselo být obohaceno o zprávy ze západních hokejových a fotbalových zápasů. 

Československý sport zvýšil počet stránek na dvacet a s tímhle rozvržením ho známe i 

dnes. Se svobodou, a tudíž se širší škálou novinářských možností, začalo vznikat velké 

množství nových titulů, většina z nich ale svoji existenci neudržela příliš dlouho. Pokud 

se totiž vůbec uchytily na trhu, zničila je v blízké době konkurence. V dalších letech začal 

ohrožovat časopisy a ostatní tištěná periodika také internet. Vzhledem k jeho rychlosti a 

neomezenosti, museli redaktoři tradičních médií hledat možnosti, jak udržet svoji 

originalitu a zabránit rapidnímu úpadku čtenosti. Začali se proto zaměřovat na to, co 

internet v době svých začátků ještě čtenářům nenabízel. A to delší odbornější články 

namísto aktuálních zpráv.22 

Zatím vyvrcholením sportovní žurnalistiky a také odpovědí na stále se zvyšující 

zájem o zpravodajství tohoto typu, byly televizní kanály zaměřené pouze na sport. Na 

mysli máme program ČT4, Nova Sport a nejnovější kanál Sport1.23 

 

                                                 

 
21 Historie a současnost časopisu. In: gól. [online] [cit. 13. 1. 2018]. Dostupné z: 
http://www.gol.cz/historie-a-soucasnost-casopisu  
22 KAUFNEROVÁ, Jana. Sportovní zpravodajství v celostátním a regionálním deníku. Praha, 2012. 
Diplomová práce na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. s. 27. 
23 KRUML, Milan. Televize? Televize! Procházka prvními šesti dekádami televizního vysílání u nás pro 
začátečníky i pokročilé: Historie československé (české) televize v letech 1953 - 2013 textem i obrazem. 
Praha: Česká televize, 2013. s.  

http://www.gol.cz/historie-a-soucasnost-casopisu
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1.3 Způsob zprostředkování 

Z výše uvedeného stručného popisu historického vývoje sportovní žurnalistiky 

v českých zemích by se mohlo zdát, že sportovní zpravodajství se šířilo pouze pomocí tří 

základních masmédií – tiskem, rozhlasem a televizí. To by ale byla nesprávná domněnka. 

Proto je potřeba se na způsob zprostředkování podívat detailněji, stručné informace 

doplnit a případně zmínit i ostatní způsoby, kterými bylo sportovní zpravodajství šířeno. 

Zaměření na české země by bylo v tomto případě velmi limitující, proto si toto téma 

přiblížíme globálněji.  

V rámci komplexnosti kapitoly o zprostředkování zpravodajství širokému publiku 

nesmíme zapomenout zmínit, že jeho počátky řadíme do období několik desítek let po 

vynalezení knihtisku. Tento vynález Johannese Gutenberga z 15. století umožnoval 

relativně snadné a rychlé kopírování textů, tedy šíření zpráv. Ze zpravodajských letáků se 

s postupem času staly tištěné noviny, které byly pro následující období primárním 

zprostředkovatelem zpráv.24 

Důležitost a váhu tisku jako prvního velkého masmédia, které šířilo sportovní obsah 

a zviditelňovalo sport a sportovce, nelze vůbec zpochybňovat. Na mysli mám teď spíše 

noviny vznikající v Americe a konkrétně prvopočátky dnešního bulvárního tisku. Ty byly 

díky nízké ceně dostupné pro všechny a nejen informace ze sportovního prostředí se tak 

šířily mezi masy čtenářů, které je s nadšením kupovaly. Jedny z levných amerických 

bulvárních novin byly New York Herald, v jejichž čele stál James Gordon Bennett. Ten 

se vzhledem k úspěšnosti novin rozhodl investovat do své redakce a technologicky ji 

rozšířit. Mluvíme o období 50. let 19. století a technologickým rozšířením tedy myslíme 

využití telegrafu v rámci zpravodajství. V té době bylo telegrafní spojení velkým 

pokrokem a také prvním důkazem, jak mohou postupně se rozvíjející technologie ovlivnit 

šíření a zprostředkování nejen sportovního zpravodajství. Využití telegrafu totiž názorně 

ukázalo, jak se v podstatě ihned můžou z lokálního zpravodajství stát zprávy pro mnohem 

širší okruh čtenářů.25  

                                                 

 
24 CEBE, Jan. Jak změnily současné komunikační technologie povahu zpravodajství a publicistiky: Slovo 
úvodem. In: Vzdělávací portál Média pod lupou. [online] [cit. 22. 1. 2018]. Dostupné z: 
http://www.mediapodlupou.cz/lekce/jak-zmenily-soucasne-komunikacni-technologie-povahu-
zpravodajstvi-a-publicistiky  
25 LUKŠŮ, David. Počátky sportovní žurnalistiky na stránkách periodického tisku na přelomu 19. a 
20.století.: Sport jako součást českého masového tisku. Praha, 2011. Disertační práce. Univerzita Karlova. 
Vedoucí práce doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. s. 40. 

 

http://www.mediapodlupou.cz/lekce/jak-zmenily-soucasne-komunikacni-technologie-povahu-zpravodajstvi-a-publicistiky
http://www.mediapodlupou.cz/lekce/jak-zmenily-soucasne-komunikacni-technologie-povahu-zpravodajstvi-a-publicistiky
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„Do příchodu telegrafu závisela rychlost přenosu informace především na 

možnostech dopravního spojení. Pošta putovala prostřednictvím dostavníků, lodí, 

později železnice, doba doručení však byla vždy závislá na fyzické vzdálenosti mezi 

odesílatelem zprávy a jejím příjemcem. Telegraf toto časoprostorové omezení v 

podstatě zrušil.“26 

 

V rámci tištěných médií bylo pak markantní změnou použití fotografie a to v 70. 

letech 19. století. Zpravodajství bylo díky fotografii věrnější a představitelnější. A se 

vznikem časopisů a nového žánru fotoreporáže se měnil i původní smysl fotografie. Ta 

totiž přestávala být doplněním zpravodajství, ale sama se stala hlavním 

zprostředkovatelem informace.  

S použitím telegrafního spojení ve zpravodajství souvisí vznik takzvaných tiskových 

agentur – soukromých společností, které pomocí telegrafu získávaly aktuální 

zpravodajské informace a ty posléze prodávaly dál do novin. Výjimkou nebylo propojení 

těchto společností s provozovateli telegrafu, i proto byly noviny na tiskových agenturách 

často velmi závislé, a to zejména co se týče zpravodajství ze zahraničního prostředí. Právě 

vznik tiskových agentur a jejich „prodávání“ informací může za celkovou změnu podoby 

zpravodajství.27 Jak uvádí Jan Cebe ve svém článku:  

 

„Protože se za telegrafní zprávu platilo od slova, musely být takové texty 

informačně hutné, přitom ale velmi stručné. Květnatý styl doby před telegrafní tak 

nahrazuje maximální úspornost.“28 

 

Touto úsporností vzniká dnes fungující zpravodajský model obrácené pyramidy. Od 

nejdůležitější informace na začátku se postupně posouváme k té nejméně důležité. 

 

                                                 

 
26 CEBE, Jan. Jak změnily současné komunikační technologie povahu zpravodajství a publicistiky. 
Zpravodajství analogového věku. In: Vzdělávací portál Média pod lupou. [online] [cit. 22. 1. 2018]. 
Dostupné z: http://www.mediapodlupou.cz/lekce/jak-zmenily-soucasne-komunikacni-technologie-
povahu-zpravodajstvi-a-publicistiky  
27 Tamtéž 
28 Tamtéž 

 

http://www.mediapodlupou.cz/lekce/jak-zmenily-soucasne-komunikacni-technologie-povahu-zpravodajstvi-a-publicistiky
http://www.mediapodlupou.cz/lekce/jak-zmenily-soucasne-komunikacni-technologie-povahu-zpravodajstvi-a-publicistiky
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Po telegrafním spojení přišel další technologický pokrok, který zjednodušil a 

vylepšil zpravodajskou činnost. Byl jím vynález Grahama Bella z roku 1876 - telefon. 

Redakce, která byla vybavená telefonem, mohla čtenářům přinést aktuální a přesné 

zpravodajství. Například po důležitém zasedání vlády mohli redaktoři pomocí telefonů 

ihned diktovat své články do redakcí. Stejně tak sportovní zprávy se ke čtenářům dostaly 

mnohem rychleji než dosud. Výsledky dopoledních fotbalových utkání se tak dostaly do 

redakce ještě před uzávěrkou a mohly být čtenářům k dispozici už v odpoledním vydání.29  

Počátek 20. století se pojí s dalším významným pokrokem ve zprostředkování zpráv 

publiku – film, tedy filmová tvorba. Primárně byl film určený hlavně pro zábavu a 

pobavení, přesto se ale zpravodajsky velmi osvědčil. Důvodem byl hlavně zcela nový 

způsob zprostředkování. Do té doby mohli lidé zprávy pouze číst, teď k tomu byla přidána 

i obrazová složka, což bylo pro publikum mnohem představitelnější. Velmi oblíbenými 

se staly takzvané filmové deníky. Jednalo se v podstatě o několik zpravodajských 

dokumentárních snímků spojených v jeden delší. Ty pak byly lidem promítány v kinech 

jako předfilm ke klasickému hranému filmu. Nutné je ale podotknout, že výhoda vizuální 

zprávy byla omezena v jiném směru, chyběl jí zvuk. Šlo totiž o období, kdy filmová 

tvorba byla němá. To se změnilo v meziválečném období, kdy byl k filmu připojen i zvuk. 

Filmové deníky se tak staly ještě oblíbenějšími, a to až do doby, kdy žurnalistikou 

zahýbala televize. I přes rozmach televizního vysílání se ale díky své oblíbenosti 

v některých kinech hrály dál..30 

 

„Filmové týdeníky plnily svou roli až do rozšíření televize, která vnesla do 

obrazového zpravodajství aktuálnost a snadnou dostupnost, čemuž už filmové 

týdeníky nemohly konkurovat.“31 

 

Následnými pokroky ve zprostředkování sportovního zpravodajství širokému 

publiku byl vznik dalších dvou ze tří hlavních masmédií – postupně rozhlasu a televize. 

O důležitosti rozhlasu a jeho vlivu na žurnalistickou práci bylo vše důležité napsáno již 

v předchozí kapitole. Televize se bude týkat většina následujících kapitol. Pojďme se ji 

                                                 

 
29 CEBE, Jan. Jak změnily současné komunikační technologie povahu zpravodajství a publicistiky: 
Zpravodajství analogového věku. In: Vzdělávací portál Média pod lupou. [online] [cit. 22. 1. 2018]. 
Dostupné z: http://www.mediapodlupou.cz/lekce/jak-zmenily-soucasne-komunikacni-technologie- 
30 Tamtéž 
31 Tamtéž 

http://www.mediapodlupou.cz/lekce/jak-zmenily-soucasne-komunikacni-technologie-
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tedy prozatím přeskočit a přiblížit, jak se pomocí rozvoje technologie, vyvíjelo 

zprostředkování dál.  

Prvním krokem, který značil velkou budoucnost digitálních technologií byla první 

počítačová síť. Vznikla v 60. letech pro potřeby armády a pro zprostředkování 

zpravodajství zatím přínosná nebyla. Byla ale odrazovým můstkem pro následný vývoj a 

použití nejen pro armádu ale pro obyčejnou společnost. Pro tu už byla počítačová síť 

dostupná po dalším rozvoji, tedy po vzniku elektronických dopisů – e-mailů. Ty už jako 

zprostředkovatel zpráv mohly posloužit velmi dobře. Stejně jako sto let před tím telefon, 

umožnila elektronická pošta doposud nejrychlejší přenos informací. A když v roce 1991 

vznikla první internetová stránka, tušili její autoři, že jde o začátek průlomu veškerých 

dosud daných hranic komunikace včetně zpravodajství. Provozovatelé masových médií 

byli ale k pořizování počítačů do redakcí zatím skeptičtí. Pro tradiční média zatím nebyla 

počítačová síť konkurenční hrozbou, neboť lidé na ni nebyli zvyklí a její užívání pro ně 

představovalo značnou investici. Popularitě počítačové sítě nepomáhala ani její rychlost, 

která byla značně omezená. Proto k využívání nových možností pro mediální 

zprostředkování docházelo velmi pomalu.32 Změna nastala v okamžiku, kdy došlo 

k propojení tradičních médií s digitálními.  

 

„Do konce 90. let 20. století již byla na síti v určité podobě přítomna všechna větší 

americká média a podobný vývoj se odehrával i v Evropě a dalších vyspělých zemích 

světa.“33 

 

Po online denících přišly internetová rádia a televize. Nové tisíciletí tak přineslo 

takový rozmach nových médií, že ta tradiční začala postupně zaostávat. I přes stálou 

modernizaci, o kterou se tradiční média snaží, je velmi těžké s novými médii udržet krok. 

A to hlavně díky propojenosti, kterou síťová média svým recipientům dávají. V novinách 

nám vždy bude chybět zvuková stránka a pohybující se obraz. V rozhlase si zprávu sice 

poslechneme, ale nemáme možnost si ji v klidu přečíst a třeba se nad ní zamyslet a obraz 

pro lepší imaginaci také chybí. Televize slučuje zvukovou i obrazovou složku, ale stejně 

jako u rozhlasu si zprávy nepřečteme. Nová média umožňují spojit všechny složky 

                                                 

 
32 CEBE, Jan. Jak změnily současné komunikační technologie povahu zpravodajství a publicistiky: 
Zpravodajství digitálního věku. In: Vzdělávací portál Média pod lupou. [online] [cit. 22. 1. 2018]. 
Dostupné z: http://www.mediapodlupou.cz/lekce/jak-zmenily-soucasne-komunikacni-technologie-  
33 Tamtéž 

http://www.mediapodlupou.cz/lekce/jak-zmenily-soucasne-komunikacni-technologie-
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dohromady. Z fotbalového utkání si můžeme pustit audio přenos i jeho psanou verzi a 

můžeme zpravidla zhlédnout i celé utkání nebo přinejmenším po odehrání zápasu krátký 

sestřih. Uživatelé internetu mají navíc možnost podat okamžitou zpětnou vazbu, a to 

pomocí komentářů pod články.  

Takto dostupné a pohodlné zpravodajství si ale své příjemce silně „rozmazlilo“. 

Očekávají naprostou přesnost a aktuálnost a vzhledem k obrovské konkurenci a 

informační nabídce nebývají věrni jen jednomu médiu. Sociální sítě jim navíc umožňují 

rozebírat, komentovat a sdílet mediální dění rychleji, než to stihnou samotná média. Tím 

trpí například i jazyk internetového zpravodajství. Zprávy se musí na síť dostat, co možná 

nejrychleji, a to přináší pokles jazykové kultury.  Zprostředkování zpravodajství pomocí 

digitálních technologií prostřednictvím nových médií je rozhodně obrovský posun, záleží 

ale, jestli se může porovnávat s tradičním pečlivým zpravodajstvím dřívějších dob.34 

 

1.4 Co přineslo televizní vysílání 

V předchozích kapitolách jsme se věnovali tomu, jak vlastně sportovní žurnalistika 

vznikala, jak se rozvíjela a jakým způsobem se šířila mezi publikum. Řekli jsme, že 

v rámci vývoje masmédií z pohledu sportovního zpravodajství byl vznik televize tím 

nejvýraznějším. Pojďme se tedy v této kapitole podívat na to, co zahájení televizního 

vysílání vlastně přineslo. V čem bylo natolik pokrokové a proč v něm sportovní 

zpravodajství hrálo tak velkou roli.  

V přehledu historického vývoje jsme uvedli, že první přímý přenos ze sportovního 

utkání se konal v roce 1955, a to z hokejového utkání ze stadionu na Štvanici. To je sice 

pravda, ale pro celistvý přehled nesmíme zapomenout zmínit první pokusný přenos ze 

sportovní události z roku 1948. Danou sportovní událostí byl Všesokolský slet a i přesto, 

že byl úspěšný, Československá televize zahájila své vysílání až o pět let později.35 

Od počátku vysílání Československé televize šel vývoj sportovního zpravodajství 

velmi rychle a jeho důležitost se začala rapidně zvyšovat. Když si o dva roky později pro 

svůj první přímý přenos vybrala televize sportovní událost, značilo to budoucí velkou 

                                                 

 
34 CEBE, Jan. Jak změnily současné komunikační technologie povahu zpravodajství a publicistiky: 
Zpravodajství digitálního věku. In: Vzdělávací portál Média pod lupou. [online] [cit. 22. 1. 2018]. 
Dostupné z: http://www.mediapodlupou.cz/lekce/jak-zmenily-soucasne-komunikacni-technologie-  
35 KÖPPLOVÁ, Barbara. A kol. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praze: 
Karolinum, 2003. s 190–192.  

http://www.mediapodlupou.cz/lekce/jak-zmenily-soucasne-komunikacni-technologie-
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významnost sportovního vysílání. Rychlý rozvoj doplnil vznik redakce sportu, která 

mimochodem vznikla dokonce dřív než redakce hlavního televizního zpravodajství, a 

v roce 1956 vznik fenomenálního pořadu Branky, body, vteřiny. K těmto dvěma velmi 

důležitým mezníkům ve sportovním zpravodajství se podrobněji vrátíme v dalších 

kapitolách této práce. Zaměřme se ale teď na to, proč televizní vysílání natolik pozvedlo 

sportovní žurnalistiku a proč se stal sport v televizi jedním z nejsledovanějších částí 

vysílání.36 

Vytvoření audiovizuálního média zcela změnilo vnímání sportu z pohledu diváka. 

Obrazová složka doplněná zvukem a zpravidla i hlasem komentátora, začala postupně pro 

diváka vytvářet pocit, že se v místě konání sportovní události nachází. A nešlo jen o 

dojem diváka, záznam byl za tímto účelem vytvořený. Tedy tak, aby divák viděl a slyšel 

vše tak, jako by byl přímo v hledišti. Ze sledování sportu v televizi se tak stala 

volnočasová aktivita, dalo by se říct „koníček“. Sport a televize byly proto nerozlučnou 

dvojicí už od začátku. Televize poskytovala publiku informace o výsledcích ze 

sportovních utkání a zviditelňovala sport jako takový a ta za to na oplátku dostávala stále 

se zvyšující sledovanost. 37 

Co ale vytváří pro diváka ten pocit, že se nachází v místě dění? Přenosy sportovních 

událostí mají několik složek, které dohromady vytváří divácky oblíbený a atraktivní 

celek. První složkou je obraz. Ten poskytuje divákům možnost vidět z události každý 

kousek, někdy z větší blízkosti nebo opakovaně. Opakovaný nebo zpomalený záběr je 

pochopitelně prvek novější, na vysoké míře sledovanosti se ale značně podílel. Stejně tak 

jako grafika. Ta někdy umožňuje vidět dokonce více, než je k dispozici divákům 

v hledišti. Třetí složkou se zvuk. Bouřící fanoušci na stadionu, nebo rána puku, který 

narazí do mantinelu, jsou autentickými zvuky z místa dění sportovní události a divák tak 

může mít pocit, že utkání sleduje ze stadiónu. Kromě autentických zvuků má divák u 

televizní obrazovky výhodu komentáře. Sportovní komentátor pomůže divákům nejen 

v lepší orientaci, popřípadě v upřesnění nejasností, ale pokud je zkušený, dokáže přenos 

utkání pozvednout na zcela novou úroveň.38  

                                                 

 
36 KÖPPLOVÁ, Barbara. A kol. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praze: 
Karolinum, 2003. s. 200–201. 
37 TOMEK, Ondřej. Televizní komercializace sportu: Magický trojúhelník sport – TV – 
obchod. Magisterská diplomová práce. Brno: MU, 2003. s. 15. 
38 SEKOT, Aleš. Sociologie sportu. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2006. s. 200. 
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Výše popsané prvky definující televizní sportovní přenosy ve sportovním 

zpravodajství před zahájením audiovizuálního vysílání nenajdeme. Zážitek recipienta ze 

zprostředkování sportovní události tiskem nebo rozhlasem nikdy nebyl srovnatelným se 

zážitkem přímo z místa dění sportovní události. Televize tyto hranice ruší a dnes už 

divákům poskytuje mnohem víc, než mají možnost zažít na stadionu. 

V průběhu fungování televizního vysílání se ale sport proměnil také negativně. 

Dřívější smysl vysílání sportovních událostí za účelem pobavit a odreagovat diváka se 

změnil v obchodní nástroj, který se mění podle toho, jak to žádá trh. Kolem sportu se točí 

velké množství financí a důvodem může částečně být i to, jakým způsobem sport 

zpopularizovala právě televize.39  

Změny, které zahájení televizního vysílání směrem ke sportovní žurnalistice jsou 

každopádně velmi výrazné a sport je dnes v televizním programu na prvních místech 

sledovanosti. Těžko by se obešel bez televize a televize bez sportovního zpravodajství a 

vysílání.  

 

2. Redakce sportu Československé a České televize 

2.1 Vznik 

O vzniku samostatné sportovní redakce začalo vedení Československé televize 

přemýšlet už v roce 1955. V tom roce se totiž konala Spartakiáda, která jakožto velmi 

významná sportovní akce podnítila ve vedení pocit, že sport je důležitou součástí 

sportovního vysílání.40  

První vlaštovkou sportovní redakce byl návrat Miroslava Hladkého v roce 1956 ze 

Zimních olympijských her v italské Cortině d’Ampezzo. Miroslav Hladký na ně sice 

odjížděl jako redaktor Mladé fronty, ale na místě se velkým úsilím zasloužil o spolehlivé 

a kvalitní přenosy do Československa a z Cortiny už přijížděl jako redaktor televize, a to 

                                                 

 
39 SEKOT, Aleš. Sociologie sportu. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2006. s. 227. 
40 ZÁRUBA, Robert. Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu Československé televize. 
Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 1989. s. 53. 
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konkrétně nově vznikající sportovní „redakce“. V uvozovkách proto, že Hladký byl ze 

začátku jejím jediným redaktorem.41 

 

„Celé politicko-zpravodajské vysílání mělo jednu místnost. Jednotlivými 

rubrikami byly pracovní stoly. Ze žertu jsme nad nimi vyvěsili honosné cedule: 

Redakce zahraniční politiky, Redakce vnitřní politiky a po mém příchodu také 

Sportovní redakce.“42 

 

Jediným členem redakce ale nezůstal Miroslav Hladký dlouho. Brzy se k němu 

připojil již velmi zkušený rozhlasový redaktor Vít Holubec společně s redaktorem 

slovenského rozhlasu Radoslavem Siváčkem. Ten v českém televizním studiu zůstal jen 

do přelomu roku 1956 a 1957. V redakci pražského studia měl totiž zejména načerpat 

zkušenosti, které měl později využít v právě vznikajícím bratislavském televizním studiu. 

Tito tři redaktoři tak spolupracovali necelý rok a v březnu 1956 pod vedením Miroslava 

Hladkého vytvořili v Československé televizi redakci tělovýchovně-brannou se sídlem 

v Měšťanské besedě. Jejich prvním projektem byl pořad Branky, body, vteřiny, který 

zahájil své vysílání 11. března téhož roku.  Dnes se Branky, body, vteřiny vysílají už 62 

let a jsou tudíž nejstarším pořadem televizního vysílání u nás.43 Okolnostem vzniku 

„Branek“ a jejich celkové historii bude ale věnována samostatná kapitola.  

 

Po odchodu Siváčka, kterého nakonec v Bratislavě pověřili také založením sportovní 

redakce, čekali Hladký s Holubcem přibližně půl roku, než jejich tým posílil Karel 

Mikyska. Ten v roce 1958 převzal funkci vedoucího tělovýchovně-branné redakce za 

Miroslava Hladkého, který byl povýšen na místo zástupce vedoucího nadřazené politicko-

zpravodajské redakce. Ve stejném roce došlo k připojení armádní složky ČST a přesunutí 

redakce do Jungmannovy ulice. V tomtéž roce do redakce přišli ještě Luboš Pecháček a 

Josef Valchář.44 

                                                 

 
41 ZÁRUBA, Robert. Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu Československé televize. 
Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 1989. s. 54–58.  
42 Vzpomínka Miroslava Hladkého. In: ZÁRUBA, Robert. Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a 
motorismu Československé televize. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 1989. s. 9. 
43 ZÁRUBA, Robert. Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu Československé televize. 
Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 1989. s. 270. 
44 Tamtéž. s. 74–76.  
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V roce 1961 došlo k výrazné reorganizaci redakcí a celkového vysílání. Stěžejní roli 

ve vysílání Československé televize tak hrály tři redakce. Nově vzniklá Hlavní redakce 

tělovýchovy, armády a brannosti, Hlavní redakce televizních novin a Hlavní redakce 

dokumentaristiky. Do vedení Hlavní redakce tělovýchovy, armády a brannosti byl 

dosazen Miroslav Hladký, který televizi za nedlouho opustil a svou funkci předal svému 

kolegovi Karlovi Mikyskovi. Po této organizační změně začala nová redakce nabírat další 

redaktory a vytvářet nové pořady.45  

 

Sportovní redakce Československé televize tak vznikla v roce 1956 a společně s ní 

přišly dva zlomy ve vysílání Československé televize. Byly jimi první přímý přenos ze 

zahraničí a první zpravodajský sportovní pořad z téhož dne. O oba zlomy se zasloužil 

Miroslav Hladký, s druhým už mu pomáhali Vít Holubec s Radoslavem Siváčkem. Podle 

slov Roberta Záruby oba zlomy zajistily nejen úspěch nově zrozené redakce, ale také 

pevný základ pro sport na Československých obrazovkách.46 

 

„Obě patří svou hlavní myšlenkou k základům sportovní televizní žurnalistiky 

dodnes.“47 

 

2.2 Důležité mezníky v průběhu fungování 

Předchozí kapitola byla věnována úplným začátkům sportovní redakce 

v Československé televizi. Pojďme tedy v této kapitole volně navázat a stručně si 

představit pokračování fungování sportovní redakce.  

Připomeňme ještě jednou ten velmi důležitý moment, bez kterého by žádné 

pokračování nebylo a to rok 1956, kdy Miroslav Hladký zajistil první zahraniční přenosy 

a posléze společně s Vítem Holubcem a Radoslavem Siváčkem započali dráhu redakce 

tělovýchovně-branné a vytvořili fenomén Branky, body, vteřiny.  

                                                 

 
45 ZÁRUBA, Robert. Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu Československé televize. 
Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 1989. s. 121. 

46 Tamtéž. s. 64. 
47 Tamtéž. s. 64. 
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Následující čtyři roky byli pro redakci sportu jakousi startovací dráhou. Branky, 

body, vteřiny začali být velmi oblíbené a zapříčinili poptávku diváků po dalších pořadech. 

Ty na sebe nenechaly dlouho čekat a brzy se objevila takzvaná Škola sportovního diváka. 

Ta měla diváky zábavným způsobem se sportem nejen seznamovat, ale také o sportu 

poučovat, a to například o správném, respektive nesprávném chování fotbalových 

fanoušků na zápasech.48 Škola sportovního diváka byla sice publicistickým pořadem 

Československé televize, které nejsou náplní této diplomové práce, ale vzhledem 

k vysoké oblíbenosti a malé škále sportovních pořadů, které v té době existovaly, mi 

přišlo přinejmenším vhodné se o ni alespoň zmínit.  

Začátky šedesátých let nepřinesly jen změnu názvu na Hlavní redakci tělovýchovy, 

armády a brannosti takzvanou HRTAB, ale také velké rozšiřování redakce.  Televizi bylo 

možné naladit už v celé republice, televizních diváků přibývalo, a tak bylo potřeba začít 

profesionalizovat i sportovní redakci.49 A když přišla letní olympiáda v Tokiu v roce 

1964, bylo možné poprvé použít pro přenosy televizní satelit. A to díky družici vypuštěné 

na oběžnou dráhu Američany.50  

Rok 1968 respektive jeho druhá polovina způsobil naprostou vládu nad médii, 

znovuzavedení cenzury, zákaz politické publicistiky a mnoho dalších zakazujících 

změn.51 Redakce sportu ale podle slov Roberta Záruby z toho období odchází v podstatě 

s čistým štítem. 

„Nedává se strhnout vírem společenského vývoje na nesprávnou stranu.“52 

Přesto ale k určitým změnám docházelo. Sportovní a armádní složka se od sebe 

začínaly vzdalovat, až nakonec v roce 1969 došlo k nahrazení armády motorismem. Ke 

sportovní redakci byla tedy připojena nově vzniklá motoristická redakce a tyto dvě 

                                                 

 
48 Teprve 15 let. Režie Josef VALCHÁŘ. Československo, Československá televize, 1968. 
49 ŠMÍD, Milan. Padesát let televize v Česku. [online]. 2003 [cit. 23. 3. 2018]. Dostupné z: 
http://www.louc.cz/03/950310.html 
50 ŠMÍD, Milan. Olympiády a televize. [online]. 2004 [cit. 23. 3. 2018]. Dostupné z: 
http://www.louc.cz/05/1290812.html  
51 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Televize a totalitní moc 1969–1975. Praha: Ústav pro soudobé dějin AV ČR, 1998. 
52 ZÁRUBA, Robert. Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu Československé televize. 
Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 1989. s. 178. 
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společně utvořily Hlavní redakci tělovýchovy a motorismu Československé televize 

Praha.53 

Sedmdesátá léta se značí „vybarvením“ vysílání Československé televize, a tedy i 

sportu. Úplně první barevný přenos se uskutečnil 14. února 1970, a to z Mistrovství světa 

v lyžování z Vysokých Tater. Barevné vysílání umožnily dovezené přenosové vozy, které 

byly využity i o dva roky později pro MS v hokeji v Praze.54 Oficiálně se ale vysílalo 

barevně až v květnu 1973, a to pouze na druhém programu, který své vysílání zahájil 10. 

května 1970. První program si na barevný obraz musel počkat ještě další dva roky.55 

Konec sedmdesátých let a počátek osmdesátých byl pro sportovní redakce vcelku 

poklidným obdobím. Celá redakce byla přesunuta na Kavčí hory a došlo k proměně 

motoristické části na publicistickou. Diváky sledující sport těšil zvyšující se dosah 

druhého programu Československé televize. Ten od roku 1973 do roku 1982 vzrostl 

z 11 % na 67 %.56 Televizor vlastnila v 80. letech už téměř každá Československá 

domácnost, barevné televize ale příliš velký úspěch neměly.57  

 

Bouřlivější časy nastaly až koncem osmdesátých let s blížící se Sametovou revolucí. 

Ta společně se vznikem samostatné České republiky znamenala velké změny pro celou 

Československou později Českou televizi, a tedy i pro sportovní redakci.  

Od počátku vysílání České televize považuju za nejvýraznější mezník zahájení 

vysílání specializovaného sportovní programu ČT Sport. Ne že by před a po vzniku ČT 

Sport neprošlo sportovní zpravodajství žádnými proměnami, přesto je ale samostatný 

sportovní kanál a okolnosti s ním spojené natolik výrazným krokem, že se ostatní změny 

téměř schovají v jeho stínu.  

 

Dvě výše zmíněné období si vzhledem k jejich důležitosti detailněji přiblížíme 

v samostatných kapitolách. 

                                                 

 
53 ZÁRUBA, Robert. Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu Československé televize. 
Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 1989. s. 178. 
54 ŠMÍD, Milan. Padesát let televize v Česku. [online]. 2003 [cit. 23. 3. 2018]. Dostupné z: 
http://www.louc.cz/03/950310.html  
55 Česká televize. Prehistorie: Československá televize do roku 1992. Ceskatelevize.cz [online]. [cit. 23. 3. 
2018]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/prehistorie/  
56 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Televize a totalitní moc 1969–1975. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, 
s. 80 
57 ŠMÍD, Milan. Padesát let televize v Česku. [online]. 2003 [cit. 23. 3. 2018]. Dostupné z: 
http://www.louc.cz/03/950310.html 
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2.3 Změny související s přechodem na ČT 

Přechod z vysílání Československé televize na Českou je pravděpodobně 

nejvýraznějším mezníkem v českém televizním vysílání, proto mu věnuji samostatnou 

podkapitolu. V literatuře je toto téma velmi těžko k nalezení, existuje ale série rozhovorů 

s redaktory a reportéry, kterých se téma dotklo osobně a jejich výpovědi jsou tudíž velmi 

cenné a nápomocné. Tyto rozhovory tvoří část diplomové práce Prokopa Rímského. Pro 

lepší pochopení a přiblížení problematiky jsem si dovolila některé výpovědi z rozhovorů 

využít i ve své práci. 

Mezi významné změny, které sportovní redakcí Československé potažmo České 

televize v tomto období silně zahýbaly, patří Sametová revoluce, o dva roky později 

roztržení redakce na dvě části a vznik samostatné České republiky. I přesto, že první dvě 

změny proběhly ještě před oficiálním vznikem České televize, tak se změnami, které se 

tohoto aktu týkaly, souvisí. Všechny změny proběhly totiž v tak krátkém sledu, že je nelze 

oddělit a je potřeba s nimi nakládat v souvislosti s nově vznikající ČT.  

Vraťme se tedy zpět k tomu, jakým způsobem byl sport v televizi ovlivněn 

s přicházejícím rozpadem Československa. Pro lepší orientaci bude dobré toto období 

nastínit nejprve v datech.  

 

1989 listopad – Sametová revoluce 

1991 leden – rozpad sportovní redakce na dvě části 

1991 červenec – Slovenská národní rada zřídila Slovenskou televizi 

1992 leden – Česká národní rada zřídila Českou televizi 

1992 prosinec – zánik Československé televize58 

 

Spouštěčem velkým změn byl tedy rok 1989. Revoluce zahýbala celou společností, 

a tak své změny přinesla i do sportovního úseku tehdy ještě Československé televize. Pro 

ČST bylo důležité konkrétní datum, a to 21. – 27. listopad, kdy Československá televize 

postupně přestala být podřízena Ústřednímu výboru Komunistické strany 

Československa.59 To pochopitelně znamenalo i změny ve vedení televize. Pro televizi, 

                                                 

 
58 Česká televize. ČST v datech. Ceskatelevize.cz [online]. [cit. 28. 2. 2018]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/cst-v-datech/  
59 Tamtéž 
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která měla vysílat už v nesocialistické zemi, byli najednou lidé jakkoli angažovaní 

v socialistické éře nežádoucí. Podle Vladimíra Drbohlava tak z redakce odešlo mnoho 

schopných lidí, kteří kvůli politickým změnám museli redakci opustit. Jedním z nich byl 

například Štěpán Škorpil, který, aby se mohl stát šéfredaktorem, musel absolvovat stáž 

na Ústřednímu výboru Komunistické strany Československa.60 To ho v roce 1989 stálo 

místo v redakci sportovního úseku Československé televize. Z předchozího období 

v redakci zůstalo pět redaktorů, které potkáváme nebo slýcháme na obrazovkách i dnes. 

Byli jimi již zmíněný Vladimír Drbohlav, Petr Vichnar, Pavel Čapek, Jakub Bažant a 

Robert Záruba, který byl do té doby redakčním externistou.61  

Organizační změny přinesly velmi vypjatou atmosféru, která redakci opustila 

v podstatě až se vznikem České televize. V lednu roku 1991 bylo rozhodnuto, že tehdejší 

Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu bude rozdělena na dvě části. První částí bylo 

sportovní zpravodajství a druhou Přenosy a dokumenty. Někteří redaktoři tvrdí, že na 

sebe jednotlivé části žárlily, jiní že si naopak pomáhali, protože se stále cítili být jednou 

redakcí. Většina se ale shoduje na tom, že roztržení nebylo pro sportovní redakci dobré. 

Ať už to bylo proto, že obě části sídlily jinde nebo proto, že zpravodajství a přenosy spolu 

souvisí natolik, že není možné je oddělit. To, že bylo roztržení redakce na dvě části 

nesprávné ukázal i fakt, že z vysílání téměř zmizely přímé přenosy. Do té doby 

nejsledovanější vysílání bylo přesunuto pouze na nedělní dopoledne, čímž ztrácelo svůj 

velmi cenný prvek – aktuálnost. Mohlo se tedy stát, že byly vysílány záznamy i týden 

staré. Část zpravodajská a přenosová byly nakonec zase spojeny, a to o rok později.62 

Další změnou byl vznik České televize, která vznikla ještě před zánikem 

Československa. I přesto, že to zprvu vypadalo, že bude sportovní úsek přiřazen pod 

televizi Československou, nakonec se s ním začalo počítat jako se součástí právě se rodící 

samostatné České televize. Redakce sportu České televize tak vznikla 1. února 1992 

                                                 

 
60 z rozhovoru s Vladimírem Drbohlavem, 4. 3. 2016, archiv autora. In: RÍMSKÝ, Prokop. Historie redakce 
sportu české televize v letech 1993–2015. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 2016. s. 17. 
61 O podrobném složení redakce do roku 1989 informuje ve své diplomové práci Svědectví o historii 
Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu Československé televize Praha Robert Záruba. In: RÍMSKÝ, 
Prokop. Historie redakce sportu české televize v letech 1993–2015. Diplomová práce. Praha: Univerzita 
Karlova, 2016. s. 17. 
62 ZÁRUBA, Robert. Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu Československé televize. 
Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 1989. s. 8 
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v čele s šéfredaktorem Jiřím Baumrukem.63 Přesto, že v roce 1992 už existovaly dvě 

oddělené redakce České a Slovenské televize, stále mezi oběma televizemi fungovala jistá 

spolupráce. Česká televize přenosům Slovenské televize věnovala průměrně jen jedno 

procento vysílání za rok, přesto pracovali čeští i slovenští novináři na sportovním vysílání 

společně.64 Postupně ale s blížícím se rozdělením republiky, vznikaly problémy i v rámci 

společné novinářské spolupráce. A proto nakonec se vznikem samostatné České a 

Slovenské republiky došlo i k úplnému ukončení spolupráce mezi televizemi. Slovenský 

komentátor Karol Polák to okomentoval tak, že se vlastně nic výrazně nezměnilo a že 

ukončení spolupráce bylo vlastně logickým vyústěním situace. 

 

„Takže když se vysílal přímý přenos ze Sparty proti Liberci, tak už jsem tam nebyl, 

už jsem nekomentoval s českým kolegou. A ani on už nejezdil do Bratislavy, do Košic 

komentovat naše přenosy. Slovenská televize tak jako Česká televize měla svůj 

dramaturgický program: olympiády, mistrovství světa, Evropy a tak dále, takže 

každý pokračoval po svojí lince.“65 

 

Po definitivním konci Československé spolupráce se redakce paradoxně velmi 

rozrostla. Ukončení spolupráce se Slováky a propuštění některých velmi schopných 

pracovníků v porevolučním období totiž způsobilo v redakci velké ztráty a bylo potřeba 

najmout redaktory nové.  Na výzvu České televize, ve které poptávala sportovní redaktory 

se přihlásilo přes 800 uchazečů. Noví redaktoři neměli mnoho času na zaučení, bylo 

potřeba, aby se rychle rozkoukali a začali se podílet na tvorbě zpravodajství. Podle Radka 

Bauera bylo takové „hození do vody“ mnohem účinnější než dlouhé, opatrné a 

specializované zaučování, které probíhá dnes.66  

 

                                                 

 
63 BERNATSKÝ, Vojtěch. Struktura, organizace, financování a vysílání sportovních pořadů v ČR. Diplomová 
práce. Praha: Akademie múzických umění, 1999. s. 8. 
64 BÍLKOVÁ, Katarína. ŠNÁBL, Vít. Ročenka České televize 1992; [Díl] 1. Praha: Česká televize, 1993. s. 
118. 
65 z rozhovoru s Karolem Polákem, 1. 9. 2015, archiv autora. In: RÍMSKÝ, Prokop. Historie redakce sportu 
české televize v letech 1993–2015. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 2016. s. 24–25. 
66 z rozhovoru s Radkem Bauerem, 22. 2. 2016, archiv autora. In: RÍMSKÝ, Prokop. Historie redakce 
sportu české televize v letech 1993–2015. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 2016. s. 25–26.  
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„Tenkrát dělali všichni zprávy, všichni komentovali, všichni dělali reportáže. Já 

si myslím, že to bylo daleko lepší. Byli všichni univerzálnější, všichni si všechno 

vyzkoušeli.“67 

 

Do redakce tak v roce 1993 přišlo spoustu nových a zejména mladých redaktorů. 

Podle redaktora Pavla Čapka neměli sice stejné zkušenosti jako jejich starší kolegové, ale 

za to jejich mladý věk dal redakci novou energii.68  

V roce 1993, tedy po rozpadu Československa bylo sportovní vysílání přesunuto na 

druhý program. Na ČT1 bylo sportu věnováno jen 1 % vysílacího času.69 Kromě druhého 

programu vysílal sportovní přenosy také kanál třetí ČT3. Ten ale mohla sledovat méně 

než polovina diváků. Přestože se sportovní vysílání dočkalo rozšíření, sklidila Česká 

televize kritiku od diváků, pro které program ČT3 dostupný nebyl. Divákům, kteří přístup 

ke třetímu kanálu měli ale v roce 1993 Česká televize nabídla už 876 hodin sportovního 

vysílání.70 Když v roce 1994 musela ČT třetí program postoupit TV Nova, rozdělila sport 

rovnoměrně mezi první dva kanály a divákům nabídla o dalších 50 hodin sportovního 

vysílání víc. Celkově tak sport tvořil už 6 % ročního vysílání.71 Rok 1995 přinesl 

přesunutí velkého množství sportovního vysílání definitivně na druhý program. V té době 

měla přístup k ČT2 už většina diváků, a tak zde sport zůstal až do vzniku 

specializovaného sportovního kanálu ČT Sport. 

Změny, které přinesl přechod na Českou televizi tak začaly sportovní redakcí 

Československé později České televize hýbat už se sametovou revolucí v roce 1989 a 

začaly se uklidňovat až v roce 1995. V tomto divokém období prošla redakce velkou 

obnovou.  

 

                                                 

 
67 z rozhovoru s Radkem Bauerem, 22. 2. 2016, archiv autora. In: RÍMSKÝ, Prokop. Historie redakce 
sportu české televize v letech 1993–2015. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 2016. s. 26. 
68 z rozhovoru s Pavlem Čapkem, 1. 2. 2016, archiv autora. In: RÍMSKÝ, Prokop. Historie redakce sportu 
české televize v letech 1993–2015. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 2016. s. 27. 
69 BÍLKOVÁ, Katarína, Jana SOPROVÁ a Vít ŠNÁBL. Ročenka České televize 1993, [Díl] 1. Praha: Česká 
televize, 1994. s. 123. 
70 Tamtéž s. 66. 
71 Tamtéž s. 119. 
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2.4 Vznik ČT sport 

Zahájení vysílání samostatného sportovního kanálu je zřejmě jedním 

z nejvýznamnějších počinů v historii sportovní žurnalistiky u nás. Vzniku ČT Sport ale 

předcházelo několik let uvažování o nových programech České televize s tím, že 

z počátku ani jeden s variantou samostatného programu určenému sportovnímu vysílání 

nekalkuloval. O vzniku nových kanálů se začalo mluvit už v roce 2001, když ředitel Jiří 

Balvín přišel s návrhem nového kanálu ČT3, který se měl soustředit na zpravodajství, 

sport a publicistické pořady. Jakési spojení dnes fungujících ČT24 a ČT Sport. Přesto, že 

ČT3 neměla být čistě sportovním kanálem, sport v jeho vysílání měl zabírat značnou část 

vysílání a pro sportovní vysílání to měl být zcela určitě velký posun. Společně s ČT3 měl 

vzniknout ještě druhý doplňkový kanál ČT4. Ten se měl soustředit na vzdělání a 

dokumentární pořady. Oba programy měly být spuštěny v září 2003.72 Generální ředitel 

Jiří Balvín byl ale z funkce v roce 2002 odvolán. Na jeho místo nastoupil Jiří Janeček, 

jehož plány ohledně nových kanálů se ovšem nelišily a jejich spuštění připravoval na rok 

2005. V květnu 2005 nakonec došlo k zahájení vysílání programu ČT24, který plnil úlohu 

prvotně zamýšleného ČT3 ovšem bez sportovního vysílání. 73 

Představa o samostatném sportovním programu byla také součástí návrhu o 

budoucím fungování sportovní redakce, který předložil Otakar Černý ve výběrovém 

řízení na nového šéfredaktora sportovní redakce. S tímto návrhem řízení také vyhrál a 1. 

srpna 2002 byl jmenován do funkce. V roce 2003 se tedy společně s probíhajícím 

plánováním zpravodajsko-sportovního programu pod vedením Jiřího Janečka rodila i vize 

kanálu specializovaného pouze na sport.74  

První ucelenější návrh vznikl v říjnu 2004. Ten byl ale v mnoha aspektech velmi 

naivní a nepromyšlený. Pro představu návrh například zahrnoval souvislé 24hodinové 

vysílání, nekalkuloval s vysílacími právy nebo se spoluprací s prvními dvěma programy 

České televize, kde nejdůležitější sportovní vysílání mělo zůstat. Vzhledem k silným 

                                                 

 
72 BALVÍN, Jiří: Projekt České televize. 6.3 Hlavní úkoly zpravodajství. In: KALENBA, Jiří. ČT4 Sport – vize, 
současnost, budoucnost. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, 2007.  
73 KALENBA, Jiří. CT4 Sport – vize, současnost, budoucnost. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, 
2007. s. 27.  
74 10 let ČT Sport. Vážně i nevážně o nejsledovanějším sportovním programu v České republice, který 
právě slaví 10. narozeniny. Česká republika, Česká televize, 2016. ČT Sport, 10. 2. 2016. 21:10. 
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nedostatkům se tak tento návrh ukázal jako nepříliš šťastný a bylo potřeba uvažovat nad 

něčím realističtějším.75  

Definitivní rozhodnutí o spuštění nakonec padlo v srpnu 2005. Česká televize tehdy 

finálně rozhodla o vzniku čtvrtého kanálu, otázkou ale zůstávalo, na co bude program 

zaměřený. Sport nakonec zvítězil nad vzděláním a dětmi. Vedení totiž prohlásilo 

specializovaný sportovní program za nejméně finančně náročný, protože plánované 

spuštění se vedení rozhodlo spojit s Dvacátými olympijskými hrami, na jejichž vysílání 

už ČT licenci vlastnila a nemusela se tudíž obávat vysokých počátečních nákladů. Navíc 

přesunutím téměř celého sportu pryč z ČT2, mohl vzniknout větší prostor pro kulturní a 

vzdělávací pořady.76 K rozhodování také přispěl fakt, že sportovní diváci byli u nás 

považováni za nejstabilnější publikum. 10. února 2006 tedy Česká televize začala vysílat 

nový program – ČT4 Sport. Zahájení proběhlo společně se začátkem olympiády a 

proběhlo zcela hladce. Důležité závody a utkání a moderovaná studia vysílala stále ČT2, 

ČT4 Sport nabídla divákům například sporty, které se do vysílacího programu ČT2 

nevešly, a to v nezkrácené verzi. Česká televize tak poprvé mohla využít finančně 

nákladná práva na vysílání olympijských her naplno.   

S koncem olympijských her přišla otázka, čím obsah naplnit teď. Podle slov Michala 

Dusíka i Otakara Černého teprve po olympiádě zjistili, jaký má sportovní program 

potenciál a začali si vytvářet kontakty s jinými sporty a budovat vztahy s jednotlivými 

svazy.77  

 

„To vše s jasným posláním: Česká televize vysílá český sport.“78 

 

 

 

 

 

                                                 

 
75 KALENBA, Jiří. ČT4 Sport – vize, současnost, budoucnost. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, 
2007. s. 26. 
76 10 let ČT Sport. Rozhovor s komentátorem Michalem Dusíkem. [online]. [cit.12. 3. 2018]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11436960831-10-let-ct-sport/21647129402/9321-michal-dusik/  
77 Tamtéž 
78 10 let ČT Sport. Rozhovor s ideovým otcem programu ČT sport a dlouholetým šéfredaktorem 
sportovní redakce Otakarem Černým. [online]. [cit. 12. 3. 2018]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11436960831-10-let-ct-sport/21647129402/9322-otakar-cerny/  
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3. Fenomén Branky, body, vteřiny 

 

„Když v březnu roku 1956 odvysílala hrstka nadšenců vedená trojlístkem 

Miroslav Hladký, Vít Holubec a Radoslav Siváček první ucelené sportovní 

zpravodajství z téhož dne, šlo o naprosto průlomový moment. Začala se psát historie 

nejstarší relace České televize.“79  

Těmito slovy začíná pořad vytvořený k oslavám výročí fenoménu Branky, body, 

vteřiny. Pořad, který se vysílá nepřetržitě už 62 let, zahájil své vysílání 11. března 1956. 

I přesto, že se v průběhu času měnila jeho forma ať už obrazová, nebo obsahová, sledují 

ho dnes diváci se stejným nadšením jako dříve.  

O důležité trojici, která stojí za vznikem „Branek“ bylo mnoho řečeno již 

v předchozích kapitolách. Když se Miroslav Hladký, Vít Holubec a Radoslav Siváček 

rozhodli uskutečnit svůj plán v podobě samostatného sportovního pořadu, nebyl to vůbec 

jednoduchý úkol. Kolegové, kterým jejich plán představili byli velmi skeptičtí. V té době 

bylo značně náročné naplnit i krátké sportovní „okénko“ s názvem Vteřiny dne, a proto 

jim představa, že naplní celý samostatný zpravodajský pořad, připadala úsměvná. 

Nakonec jediným, kdo řekl, že by to stálo za zkoušku, byl vedoucí programu Kovářík. A 

tak se v pondělí 5. 3. 1956 začal pořad připravovat, aby se v neděli mohl poprvé odvysílat. 

To se také podařilo. Program byl zařazen na závěr zpravodajské relace a první vysílání, 

které moderoval Vít Holubec proběhlo bez větších problémů.80 Aby televize upozornila 

diváky na vysílání nového pořadu a mohla jim ho představit, vydala před první relací 

tiskovou zprávu.  

„V závěru nedělního televisního vysílání se obvykle na obrazovce televisorů 

objevovaly záběry ze sportu. Dva až tři ze sobotního a nedělních sportovních podniků, 

doplněné někdy filmovými snímky událostí dřívějších, obyčejně z konce předchozího 

týdne. Chybělo pravidelné aktuální zpravodajství. Pracovníci Televisního studia 

Praha však usilují o plné uspokojení sportovní veřejnosti. Za svůj první úkol, v tomto 

                                                 

 
79 Branky, body, vteřiny 60 let. 13. 3. 2016. [online]. [cit. 28. 3. 2018]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let/21647129403/  
80 ZÁRUBA, Robert. Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu Československé televize. 
Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 1989. s. 61. 
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směru považují zlepšení nedělního sportovního zpravodajství pod novým názvem 

BRANKY-BODY-VTEŘINY. Bude vysíláno pravidelně na závěr nedělních pořadů, a 

to i tehdy, bude-li v týž den přímý sportovní přenos. V tomto vysílání zhlédnou diváci 

několik aktuálních filmových záběrů z nedělních podniků a ještě 2-3 krátké záběry z 

odpoledních a večerních nedělních podniků. Mezi snímky z neděle má být i krátký 

fejeton a případně záběry kritisující některé nedostatky našeho sportovního dění. Po 

ukončení filmových reportáží oznámí sportovní komentátor poslední nejdůležitější 

sportovní výsledky z domácího a zahraničního sportu. Ve vhodných případech se v 

tomto zpravodajství uskuteční i krátké besedy se sportovci, kteří týž den dosáhli 

pozoruhodného výkonu, překonali rekord a podobně.“81 

„Branky“ byly už v počátcích velmi ambiciózně naplněny, a proto bylo výhodou, že 

stopáž si nemusel nikdo kontrolovat. Tak jak redaktoři reportáž předali, tak ji televize 

vypustila na obrazovku. První „Branky“ tak trvaly čtyřicet pět minut a jednou se 

prodloužily dokonce až na pětapadesát. Stopáž se ale později zkracovala a když se pořad 

připojil na závěr hlavní zpravodajské relace České televize, zůstal pro „Branky“ prostor 

devět až jedenáct minut. Ke zkracování stopáže ale docházelo rovnoměrně s pravidelností 

vysílání. Branky, body, vteřiny se totiž ze začátku vysílaly jen v neděli. Později se přidalo 

sobotní vysílání, ale další rozšíření, a to na denní vysílání, přišlo až společně s připojením 

k Událostem v září 1995. Jednoduchost studia 7, ze kterého byly do té doby „Branky“ 

vysílány, byla vystřídána grafickými prvky. Ty musely být pochopitelně stejné jako u 

Událostí. „Branky“ tím získaly třeba takzvané headliny neboli upoutávky na hlavní 

zprávy.82  

Kromě stopáže se v průběhu historie vysílání několikrát změnil i název pořadu. I o 

ten se zasloužila trojice autorů Hladký, Holubec, Siváček. Ti se domluvili, že každý z nich 

přispěje do názvu jedním slovem, které by podle nich mělo pořad vystihovat. A tak 

Holubcovy Branky, Siváčkovy body a Hladkého vteřiny vytvořily název pořadu přesně 

tak, jak ho známe dnes. Diváci se ale během fungování setkávali například s názvem 

                                                 

 
81 KRUML, Milan. Televize? Televize! Procházka prvními šesti dekádami televizního vysílání u nás pro 
začátečníky i pokročilé: Historie československé (české) televize v letech 1953–2013 textem i obrazem. 
Praha: Česká televize, 2013. s. 47. 
82 Branky, body, vteřiny 60 let. 13. 3. 2016. [online]. [cit. 28. 3. 2018]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let/21647129403/ 
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Branky, body, sekundy, a to celých 17 let od roku 1976 do roku 1993. 83 Podle vedoucího 

zahraničních operací programu ČT Sport Vladimíra Drbohlava byl jediným důvodem této 

změny tlak politických a státních institucí, které tvrdily, že vteřina je úhlová jednotka, a 

proto by se měla používat sekunda. Tím, že na Slovensku existovala verze Góly, body, 

sekundy stalo se z toho jakési federální názvosloví. Na obsahu pořadu to podle něj nic 

neměnilo, přesto, když se objevila možnost, se redakce vrátila k původnímu názvu 

Branky, body, vteřiny.84 

Měnila se stopáž, měnil se název, co ale zůstalo téměř bez změny je melodie úvodní 

znělky. Ta patří dnes k nejstarším televizním znělkám vůbec. Složil ji dirigent Štěpán 

Koníček pomocí pouze pěti tónů. I přesto, že hudba se měnila velmi málo, měla znělka 

téměř každou zimu a každé léto novou verzi.85 A to díky úvodním záběrům, které tvořilo 

střídání efektních záběrů a reálných výkonů českých sportovců. Tímto způsobem se 

znělka měnila až do spojení s Událostmi a pro každého sportovce bylo velkou ctí se ve 

znělce objevit. V devadesátých letech byly reálné záběry nahrazeny filmovými uměle 

natočenými nebo grafikou.86  

Od propojení s Událostmi v roce 1995 do dnes prodělaly Branky, body, vteřiny ještě 

několik výrazných změn. Jednou z ní bylo jmenování Otakara Černého do funkce 

šéfredaktora redakce sportu. Ten během svého působení v redakci zpravodajství okoukal 

způsob řazení studií a zpráv v hlavní zpravodajské relaci. 

„Ve sportu byl text studia třeba o fotbale a následovala reportáž z hokeje. 

Nesmysl – takže studio o fotbale a po něm fotbalová reportáž. Byla to zdánlivě 

kosmetická změna, pro vysílání zásadní.“87 

Další bylo například zavedení samostatného sportovního programu v roce 2006, které 

znamenalo nové prostory pro sportovní zpravodajství i mimo „Branky“, a tudíž velké 

                                                 

 
83 Abeceda ČT – Branky, body, vteřiny: O historii pořadu. [online]. [cit. 28. 3. 2018]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1094732002-branky-body-vteriny/bonus/10964-o-historii-poradu  
84 Branky, body, vteřiny 60 let. 13. 3. 2016. [online]. [cit. 28. 3. 2018]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let/21647129403/ 
85 Tamtéž 
86 Abeceda ČT – Branky, body, vteřiny: O historii pořadu. [online]. [cit. 28. 3. 2018]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1094732002-branky-body-vteriny/bonus/10964-o-historii-poradu  
87 ČERNÝ, Otakar. Třikrát a dost. Praha: Josef Ženka st., 2013. s 234 
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množství materiálu pro hlavní sportovně-zpravodajskou relaci. Nejvýraznější změnou 

v poslední době byla proměna celé obrazové formy Událostí. Moderátoři už neseděli za 

stolem, ale začali ve studiu stát a chodit.88  

Nejstarší pořad České televize Branky, body, vteřiny je dnes stále hlavní sportovně-

zpravodajskou relací. Diváci ji mohou sledovat na kanálu ČT1 a ČT24 každý den po 

skončení Událostí. Snahou tvůrců „Branek“ je do krátké stopáže, která je ve všední den 

devítiminutová a o víkendu jedenáctiminutová, dát to, co je nejdůležitější pro českého 

diváka. V obrovském množství informací a výsledků, které jsou v dnešní době 

k dispozici, se musí rozhodovat a hledat cestu tak, aby „Branky“ postihly to nejdůležitější 

z českého sportu. Podle šéfeditora pořadu Davida Lukšů je pro „Branky“ český sport 

klíčem.89  

„Branky, body, vteřiny jsou výjimečné ve všem. Je to pořad, který je aktuální, 

chytrý, inteligentní, bystrý, a hlavně nabytý informacemi. Takový pořad v České 

televizi neexistuje, neexistuje ani v České republice. Branky, body, vteřiny jsou 

výjimečná záležitost, je to klenot České televize.“90 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
88 Branky, body, vteřiny 60 let. 13. 3. 2016. [online]. [cit. 28. 3. 2018]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let/21647129403/ 
89 Tamtéž 
90 Výpověď Otakara Černého. Abeceda ČT – Branky, body, vteřiny: O historii pořadu. [online]. [cit. 7. 4. 
2018]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1094732002-branky-body-
vteriny/bonus/10964-o-historii-poradu 
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4. Vývoj formy sportovního zpravodajství ČST a ČT 

Pro analýzu proměn formy sportovního zpravodajství Československé a posléze České 

televize jsem se rozhodla využít archivní záznamy sportovního zpravodajství, a to 

z archívu České televize. Po návštěvě archívu a konzultacích s některými sportovními 

redaktory České televize jsem zjistila, že archiv sportovního zpravodajství v letech 1956–

1989 je doslova v troskách a existují pouze jeho fragmenty. Vzhledem k tomu, že stav 

archívu sportovního zpravodajství je velmi neúplný a velmi limituje možnosti pro moji 

analýzu, považuji za důležité zmínit, co za stav archívu může, jak se s ukládáním záznamů 

pracovalo později a jak vlastně archív vypadá dnes. 

Za velmi špatný stav archívu může jednak nedostatečné záznamové zařízení, jednak 

rozhodnutí tehdejšího ředitele, který počátkem roku 1990 rozhodl, že ty filmy, které byly 

napadeny plísní budou zlikvidovány. Podle něj na záchranu filmů nebyly dostatečné 

finanční prostředky.  

„Zmizely záběry o dvou generacích nejen sportu, ale i československé 

společnosti.“91 

Nespočítatelné množství sportovních pořadů, přenosů a reportáží je tak ztraceno a 

v současné době se snaží redakce sportu díru v archívu zacelit nákupem pořadů ze 

zahraničí, což je však velmi nákladné.92 O alespoň částečnou obnovu archívu se stará také 

Robert Záruba, a to pomocí dokumentárního pořadu České televize – Archív Z. Ten 

připomíná nejdůležitější momenty naší sportovní historie. V rámci pořadu Archív 

Z připravil Robert Záruba ve spolupráci s Českou televizí například rekonstrukci 

hokejového sportovního přenosu z roku 1968 Československo – Kanada, prvního 

Mistrovství světa v atletice v roce 1983, kde se stala hvězdou Jarmila Kratochvílová, nebo 

fotbalového zápasu ČSSS proti Německu na Mistrovství světa v roce 1976.  

Ukládání záznamů do archívu se zlepšilo v 80. letech, když se začal používat 

magnetický záznam. Všechny záznamy byly pak uloženy na VHS kazetách. Od 90. let už 

                                                 

 
91 Výpověď Vladimíra Drbohlava. Abeceda ČT – Branky, body, vteřiny: O historii pořadu. [online]. [cit. 24. 
4. 2018]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1094732002-branky-body-
vteriny/bonus/10964-o-historii-poradu 
92 Branky, body, vteřiny 60 let. 13. 3. 2016. [online]. [cit. 7. 4. 2018]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let/21647129403/ 
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začíná archív využívat moderní informační technologie a dochází k digitalizaci. Od roku 

2005 je velká část archivního fondu České televize přístupná online a na internetových 

stránkách České televize.  

K digitalizaci záznamů ale vzhledem k technologické složitosti a časové náročnosti 

dochází velmi pomalu. Často jsou navíc vybírány záznamy podle důležitosti data nebo 

obsahu. Například vzhledem k letošnímu stoletému výročí naší republiky se digitalizují 

některé záznamy z roku 1968 i přesto, že by správně ještě neměly být na řadě.  

Dalo by se říct, že čím starší pořad chceme v archívu přehrát, tím menší je 

pravděpodobnost, že bude zdigitalizovaný. Výjimka ale potvrzuje pravidlo, a tak 

narazíme i na mnoho pořadů, které mají mladší rok výroby a stále není možnost je 

v badatelně zhlédnout. Na podobný zádrhel jsme s pracovnicí Archívu narazily například 

při hledání pořadu Branky, body, vteřiny po 25 letech. O tomto problému se zmiňuji 

později u konkrétní kategorie.  

Zajímavostí vzhledem ke sportovnímu zpravodajství a archívu je také nemožnost 

přehrát jakýkoli díl Branek, bodů vteřin na internetu. Tento pořad používá záběry z jiných 

televizí a jejich bezplatné přehrávání na internetu je zakázáno. Na rozdíl od politických 

zpráv, které bezplatné jsou, a není tak problém je v internetovém vysílání ČT přehrát. 

Pořad Branky, body, vteřiny řeší alespoň částečně tento problém tím, že důležité reportáže 

přepisuje do aktuálních článků, které na svých stránkách zveřejňuje.93 

Pro dokumentaci proměn sportovního zpravodajství Československé a České televize 

tedy nebylo možné využít pouze libovolně vybrané záznamy z určitých let a dní. Byla 

jsem nucena použít velmi malý vzorek záznamů, které mi Česká televize byla schopna 

poskytnout. Ty jsem doplnila několika pořady z dílny Československé a České televize, 

které vznikaly zpravidla jako ohlédnutí za uplynulými lety. Z některých let se mi bohužel 

nepodařilo sehnat záznamy žádné. 

 

 

                                                 

 
93 Vlastní průzkum na základě rozhovoru s dokumentační pracovnicí Správy programových fondů Archivu 
ČT Terezou Hladíkovou. 
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4.1 Rozdělení podle významných mezníku a kategorií 

Celá historie Československé a následně České televize od počátku vysílání dodnes 

je protkána mnohými změnami a je tak velmi obtížné určit ty nejdůležitější. Záleží, 

z jakého úhlu pohledu a za jakým účelem mají být dané zlomy určeny a těch může být 

nekonečné množství. Určit přesně několik mezníků, které by byly pro všechny kategorie 

bez výjimky stejné, a podle nich zkoumat v daných kategoriích proměny, by bylo 

nešťastné řešení. Dokumentovat u jednotlivých dopředu striktně určených mezníků 

tehdejší stav sportovního vysílání by mohlo být pravděpodobně mnohem méně podnětné 

než přihlížet k důležitosti zlomových okamžiků u každé vybrané kategorie zvlášť. Každá 

kategorie může mít totiž své zlomové okamžiky, z nichž navíc některé mohly probíhat 

třeba i několik let. Určit tedy zlomovým třeba jen jeden rok by bylo navíc i nepřesné.  

 

Své pozorování proměn sportovního zpravodajství ČST a ČT jsem se rozhodla 

v základu řídit podle několika kritérií. Jednak podle důležitých mezníků, které nastaly 

v průběhu fungování sportovní redakce a které jsem popisovala v první části. A jednak 

podle toho, jaké významné změny nastaly v jednotlivých vybraných kategoriích. 

Jednoduše to znamená, že v některých kategoriích se mezníky budou shodovat, ale 

protože jsem se rozhodla ke každé kategorii zvolit také vlastní mezníky, není vyloučeno, 

že určité mezníky budou v některých kategoriích chybět a v některých naopak přebývat. 

Pro lepší vysvětlení shoda nastane zejména v případě významných historických zlomů 

jako například přesun od Československé televize k České televizi, které ovlivnily 

fungování redakce skrz na skrz. Naopak rok 1998, kdy pořad Branky, body, vteřiny 

moderovala poprvé žena, nemusí být pro ostatní kategorie zdaleka tolik podnětný, a proto 

třeba nebude vůbec uveden. Některé kategorie jsem se navíc vzhledem ke specifickému 

vývoji dané kategorie rozhodla pojmout úplně jinak. Vše důkladně vysvětluji u každé 

kapitoly zvlášť.  

 

Kategorií jsem vybrala celkem šest a vybírala jsem je tak, aby postihly pokud možno 

zpravodajství celkově a ze všech úhlů pohledu. Kromě hlavní sportovní zpravodajské 

relace Branky, body, vteřiny jsem jako další kategorii zvolila zpravodajství vysílané mimo 

hlavní relaci. Dále jsem se zaměřila na politické události, které celkově ovlivňovaly chod 

společnosti a mohly se jakkoli odrazit i ve sportovním zpravodajství. Další kategorií jsou 

sporty jako takové, respektive jejich druhy, které se ve vysílání v průběhu historie 
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objevovaly a třeba zase postupně vymizely. Nedílnou součástí sportovního zpravodajství 

je i jazykový projev, kterému věnuji také samostatnou kategorii. V poslední části jsem se 

zaměřila na často diskutované téma genderu ve sportu, konkrétně tedy na ženské 

zastoupení ve sportovní redakci. 

 

4.1.1 Branky, body, vteřiny 

Pro analýzu proměn formy počátků hlavní sportovní zpravodajské relace jsem 

vzhledem ke špatnému stavu archívu chtěla využít pořad, který seriálovým způsobem 

alespoň stručně dokumentuje, jak televizní zpravodajství vypadalo dříve, a to pomocí 

útržků záběrů, které se podařilo dochovat. Jde o pořad Branky, body, vteřiny po 25 letech. 

Po návštěvě Archívu ČT jsem bohužel zjistila, že tento pořad stejně jako mnoho ostatních 

není digitalizovaný a jako pouhý návštěvník badatelny neexistuje způsob, kterým by bylo 

možné si ho přehrát. Existuje možnost nechat si pořad na zakázku zdigitalizovat, to může 

být vzhledem k dlouhé čekací lhůtě záležitost i jednoho roku. Rozhodla jsem se tedy 

pracovat s tím, co mi Archív poskytl a k tomu zhlédnout několik dílů zmiňovaného 

pořadu, které vysílá ČT Sport pravidelně dvakrát v týdnu.  

 

4.1.1.1 1956–1989 – „černá díra“ archívu 

Problematiku více jak třicetiletého období od zahájení vysílání pořadu 

Branky, body, vteřiny až do roku 1989, ze kterého nenajdeme v Archívu ČT ani 

jeden záznam jsem se zmiňovala už dříve. Nicméně alespoň pro částečnou 

komplexnost se pokusím se přiblížit tehdejší formát ze záběrů, které poskytují 

některé pořady České televize jako vzpomínku na dřívější „Branky“.  

 

Branky v roce 1956 měly celkově velmi jednoduchou formu. Jejich tři 

zakladatelé Hladký, Siváček a Holubec byli nejen tvůrci reportáží ale zároveň i 

moderátoři. Stopáž pořadu byla v roce 1956, jak jsem již zmiňovala výše, 

neobvykle dlouhá, a to i 45 minut a studio v podstatě neexistovalo. Vysílalo se 

improvizovaně z místnosti, která mimo vysílání byla určena k normálnímu 

redakčnímu používání. V čase vysílání se doprostřed místnosti postavil dřevěný 

stoleček a židle pro moderátora a za něj na stěnu se pověsila tabule s výsledky 

posledních utkání. Podle výpovědi Vladimíra Drbohlava byla podoba Branek, 
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bodů, vteřin ze začátku jedno velké překvapení. Nikdo nevěděl, kdy dorazí 

materiály a jestli vůbec, a všechno se řešilo za provozu. Tvrdí, že když například 

nedorazil šot ze střižny, musel se vyplnit prostor sedmnáctiminutovým živým 

rozhovorem. 

 

V sedmdesátých letech již v době barevného vysílání mělo studio tmavě 

modré pozadí a logo pořadu už mělo své místo v levém horním rohu obrazovky. 

Moderátor byl zabírán přímo zepředu, a to v polodetailu94. Stolek, za kterým seděl 

v záběru nebyl. 

 

Osmdesátá léta přinesla lehké „vyšperkování“ studia. Moderátor seděl u 

kulatého stolu, na kterém v některých případech stála dekorace a záběr na něj byl 

mírně zboku. Působil tak o něco více uvolněněji a neformálněji, což se mohlo zdát 

podstatné a důležité. Dnes by byla ovšem snaha o neformálnost hlavní relace 

naprosto nemyslitelná. Logo pořadu bylo ve velmi zmenšené podobě přesunuto 

do levého dolního rohu. 

 

4.1.1.2 1990 – první dochované záznamy 

Rok 1990 je prvním rokem, ze kterého záznamy Branek, bodů vteřin 

nebyly zničeny. Nejsou sice pravidelné a v archívu najdeme pouze 95 dílů 

z celého roku, přesto už je to slušný vzorek pro zkoumání formátu a porovnání s 

„Brankami“ takovými, jaké je známe dnes. 

 

Stopáž hlavní sportovní zpravodajské relace se tradičně měnila podle toho, 

zda se jednalo o všední den nebo o víkend. V sobotu se délka pořadu pohybovala 

klidně i okolo 23 minut, ve všední den byla kratší.  

 

Studio tvořil stále kulatý stůl, za kterým seděl moderátor. Za ním v levé 

horní části obrazovky bylo vidět logo pořadu BBS (Branky, body, sekundy). Na 

                                                 

 
94 Polodetail je záběr zachycující postavu nebo skupinu postav do pasu. Online slovník současné češtiny. 
Nechybujte.cz [online]. [cit.23. 4. 2018]. Dostupné z: https://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-
cestiny/polodetail? 



37 

 

konci pořadu zpravidla nepřicházelo ani rozloučení moderátora s diváky. Poslední 

slova ze studia zazněla před poslední reportáží a pořad končil jejím závěrem. 

Poslední reportáž byla ale vždy takovou „tečkou“ na odlehčení a přinášela 

informace o zábavných nebo neobvyklých tématech.  

 

Reportáže jako takové byly mnohem méně hektické, než jsou dnes. Méně 

se spěchalo, méně se stříhalo. V některých reportážích můžeme slyšet dokonce 

přeřeknutí reportéra, které by se dnes rozhodně vystřihlo. 

 

4.1.1.3 1993 – vznik ČT  

Rok 1993 jsem vybrala proto, že jsem chtěla zdokumentovat, jak se změnil 

formát pořadu po tak velké změně, jakou byl zánik Československé televize a 

vznik České televize. Překvapivé ovšem bylo, že změny nebyly nijak výrazné.  

 

Studio prošlo mírnou modernizací. Logo BBS mělo modernější podobu. 

Mikrofony na stole moderátora byly technologicky vyspělejší a zabarvení zadní 

části studia působilo formálněji a profesionálněji. Kulatý stůl a židle s opěrkami 

zůstal. 

 

Z reportáží byla cítit větší dynamika a snaha o rychlejší vyjádření než před 

třemi lety. Jsou to však nepatrné změny. Stejná byla i závěrečná odlehčující 

„tečka“ a ukončení pořadu koncem této reportáže.  

 

4.1.1.4 2000 – nové tisíciletí, Otakar Černý šéfredaktorem 

Na přelomu tisíciletí už měly „Branky“ zcela jinou podobu. Jejich formát 

se za sedm let stihl změnit v několika různých ohledech.  

Dříve 15minutová stopáž všedního dne se v roce 2000 prohybovala okolo 

9 minut.  

Studio měla zcela jinou podobu jediné, co zůstalo, je logo pořadu v levé 

horní části obrazu, které už ale nebylo natištěno na stěně za moderátorem, ale bylo 

vytvořeno digitálně. Jednobarevné pozadí studia vystřídal pohled do dění redakce 
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zpravodajství, který na obrazovce zůstal až do roku 2012, kdy došlo k celkové 

proměně formátu obou hlavních zpravodajských relací. Moderátor byl zabírán 

v polodetailu tak, že nebyl vidět stůl, za kterým seděl, a minimalistický mikrofon 

měl připevněný na oblečení.  

 

Podoba reportáže byla už téměř srovnatelná s tou dnešní. Nechybělo velké 

množství střihů, nápadité záběry kamery a výrazný projev reportéra.  

 

Změnil se i závěr pořadu. Ten už nekončil reportáží s odlehčenou 

tématikou, ale byl ukončen ze studia, a to rozloučením moderátora s diváky.  

 

Zcela novým prvkem hlavní sportovní zpravodajské relace byly takzvané 

počáteční headliny jinak také úvodní upoutávky. Šlo o krátké několikavteřinové 

šoty na začátku vysílání pořadu, které měly za úkol divákům krátce představit 

nejvýznamnější reportáže dané relace.  

 

Svůj podíl na tak výrazné změně má zajisté propojení s hlavní 

zpravodajskou relací v roce 1995. „Branky“ se v té době musely Událostem 

přizpůsobit a sjednotit studio, grafické prvky a celkově celý formát pořadu. 

 

4.1.1.5 2006 – vznik ČT Sport 

Dalším mezníkem v průběhu historie Branek, bodů, vteřin by zcela logicky 

měl být vznik samostatného sportovního kanálu. Po pečlivém shlédnutí několika 

dílů z období po zahájení vysílání ČT Sport jsem ale nezaznamenala téměř žádné 

výrazné změny.  

 

Pořad měl shodnou stopáž s „Brankami“ v roce 2000, byl vysílaný ze 

stejného studia, reportáže byly koncipované stále stejným způsobem a pořad opět 

končil odhláškou a rozloučením moderátora ze studia. Jedinou změnou, bylo 

vymizení loga pořadu z levé horní části obrazovky. 
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4.1.1.6 2012 – celková změna formátu Událostí 

Pravděpodobně nejvýraznější proměnu v posledních letech zažily Branky, 

body, vteřiny v dubnu 2012. Změny, které pro hlavní sportovní zpravodajskou 

relaci nastaly, jsou sdílené s Událostmi. „Branky“ se s Událostmi obrazně řečeno 

svezly. Se změnami postihujícími tedy obě hlavní zpravodajské relace začal nový 

generální ředitel České televize Petr Dvořák. Do své funkce nastoupil 1. října 2011 

a formát Událostí se rozhodl zcela proměnit. O tom, že chce zpravodajství 

proměnit a jakým směrem ho chystá orientovat, mluvit už v rámci svého 

kandidátského projevu. 

 

„Zpravodajství televize veřejné služby musí být respektovaným, 

nezpochybnitelným a hodnověrným zdrojem informací, médiem, jemuž je 

užitečné naslouchat a jemuž lze stoprocentně věřit. Musí být schopno 

vytvářet alternativu komerčnímu typu zpravodajství, a to jak obsahovými, 

tak i formálními prostředky.“95  

 

K slibovaným změnám opravdu došlo a prvního dubna 2012 vysílaly obě 

hlavní zpravodajské relace v nové dynamické podobě.  

 

Pro diváka bylo na první pohled nejvýraznější změnou vysílání z nového 

virtuálního studia. Do té doby statické studio, které za zády moderátora ukazovalo 

dění v redakci, kde se zpravodajství připravuje, vystřídalo studio s dotykovou 

obrazovkou a čtyřmi klasickými, několika kamerami, které zabírají moderátora 

z různých stran a úhlů, a také příležitostně využívanou 3D grafikou. 

 

Nové studio přineslo změny i pro moderátory. Počet moderátorů zůstal, 

změnilo se však zcela jeho fungování ve studiu, a tedy na obrazovce. Do dubna 

2012 seděl moderátor za stolem, teď se moderátor po studiu pohybuje. Stojí, 

chodí, ale nikdy nesedí. V novém studiu má k dispozici akorát malý pultík a 

podlaha studia je rozdělená nízkým schodem, který rozbíjí případný pocit 

                                                 

 
95 DVOŘÁK, Petr. Krok do digitální budoucnosti: Česká televize 2012–2017. [online]. 2011 [cit. 17. 4. 
2018]. Dostupné z: http://img10.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-
ct/dokumenty/projektykandidatu-gr-2011/petr-dvorak-projekt.pdf  

http://img10.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/dokumenty/projektykandidatu-gr-2011/petr-dvorak-projekt.pdf
http://img10.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/dokumenty/projektykandidatu-gr-2011/petr-dvorak-projekt.pdf
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jednotvárnosti. Kamery střídají záběry na celou postavu a detail či polodetail 

moderátora. Vojtěch Bernatský, moderátor „Branek“, okomentoval nový formát 

studia s úsměvem:  

 

„Dřív jsme seděli, dneska chodíme. Mohli jsme klidně mít kraťasy 

a nohy v lavoru. Koneckonců tak se nám to taky několikrát povedlo, 

protože bylo velké vedro. Měli jsme na nohou žabky, dneska musíme být 

elegáni v kompletním obleku.“96  

 

Kromě změn, které s sebou nese nové studio, přinesl duben 2012 také 

novou úvodní znělku. Bez obrázků sportovců, bez filmových záběrů. Digitální 

formou počítá body, odpočítává čas, a nakonec se mění v BBV, tedy zkratku 

hlavní sportovní zpravodajské relace. 

 

 

4.1.2 Sportovní zpravodajství mimo hlavní relaci 

O hlavní sportovní zpravodajské relaci Branky, body, vteřiny bylo řečeno už 

mnoho. Sportovní zpravodajství, byť jen ve zkrácené podobě, existovalo a existuje 

ale i mimo ni. Nejdříve v rámci Televizních novin, Aktualit a Zpráv, které se 

postupem času začaly vysílat nejen ve večerní hodině, ale také v průběhu dne. 

Později v krátkém pravidelném denním zpravodajství, kde měl na konci sport své 

místo. Než se ale vůbec zpravodajství jako takové dostalo do programové skladby, 

trvalo to tři roky od zahájení vysílání Československé televize. Zpravodajské 

vysílání zkrátka nebylo prioritou.97 

 

4.1.2.1 1956 – TAZ  

Televizním novinám předcházely takzvané „TAZ“ – Televizní aktuality a 

zajímavosti, které se byly vysílány jen občas a velmi nepravidelně. Až v roce 1956 

                                                 

 
96 Branky, body, vteřiny 60 let. 13. 3. 2016. [online]. [cit. 12. 4. 2018]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let/21647129403/ 
97 První reportáže v Československé televizi. Ceskatelevize.cz. [online]. 1956 [cit. 16. 4. 2018]. Dostupné 
z: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-3-50  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let/21647129403/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-3-50
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se TAZ začaly vysílat pravidelně každý den od 19 hodin. Tento pořad se ale 

nedochoval vůbec, těžko tedy tvrdit, zda se na konci relace objevovalo také 

sportovní zpravodajství. Já se ale troufám domnívat, že tomu tak bylo, a to na 

základě rozhovoru Roberta Záruby s Vítem Holubcem, který Záruba použil ve své 

diplomové práci. Rozhovor se týká tématu vytvoření Branek, bodů, vteřin a 

Holubec v něm popisuje, jak bylo těžké přesvědčit zbytek redakce, že jsou schopni 

naplnit aktuálními záběry ze sportu celou zpravodajskou relaci. 

 

„Dobře věděli, jak horko těžko naplní kratičkou rubriku TAZ 

alespoň několika aktuálními záběry, cíl Hladkého postavit na obrázcích 

z téhož dne celou zpravodajskou relaci se jim zdál být zábavnou utopií.“98 

 

Vzhledem k tomu, že TAZ se nestaly právě populárním pořadem, vznikl 

v únoru roku 1958 nový název – Televizní noviny. Ale ani ten to neměl u diváků 

jednoduché. Lidé mnohem více než televizi poslouchali rozhlas. Televize 

potřebovala jednak velkou míru pozornosti diváků a jednak obrázky, které ne vždy 

mohla poskytnout. Zájem o zpravodajský pořad se začal v lidech probouzet 

postupně, a to když se začalo ukazovat, jak velkou má televize moc. Krátké 

sportovní zpravodajství se na jeho konci pravděpodobně objevovalo, jsou to ale 

pouhé domněnky založené na základě částečně dochovaných záznamů z roku 

1968.  

 

4.1.2.2 1968 – Televizní noviny 

Rok 1968 je vzhledem k historickým okolnostem a letošnímu výročí 

jedním z roků, které Česká televize digitalizuje přednostně a některé částečné 

záznamy jsou tedy k dispozici.  

Můžeme potvrdit, že v tomto roce se krátké sportovní zpravodajství na 

konci Televizních novin stoprocentně vysílalo. Nemůžeme ale zcela přesně určit 

jeho formu. Koncept zpravodajských relací v té době vypadal podobně jako dnes, 

a sice úvodních pár slov moderátora ve studiu a následná reportáž z terénu. 

                                                 

 
98 Zápis z vyprávění Víta Holubce. ZÁRUBA, Robert. Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a 
motorismu Československé televize. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 1989. s.60-61. 
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Archivovala se ale pouze druhá část reportáže. Jak vypadalo studio, jestli sport 

moderoval stejný moderátor jako běžné zpravodajství a podobně ale z archivních 

záběrů nezjistíme.  

Druhá část reportáže se s tou dnešní shodovala snad jen v jediné věci. 

Snažila se divákům představit co možná nejpřesněji sportovní událost, o které 

referovala. V ostatních prvcích ji ale s tou dnešní srovnávat nemůžeme. Zaprvé 

hlavně proto, že sportovní zpravodajství na konci Televizních novin nebylo 

pravidelné a nemělo pravidelnou stopáž. Řídilo se podle toho, jestli vůbec nějaké 

sportovní události ten den konaly. A zadruhé mělo odlišnou dynamiku. 

Nemůžeme zde hodnotit dynamiku komentáře v pozadí reportáže, protože většina 

dochovaných záznamů je bez zvuku. Obrazová dynamika dnešních reportáží je 

ale mnohem výraznější, a to zcela jistě kvůli technickým možnostem, které jsou 

dnes naprosto jiné než v roce 1968. 

 

V rámci Televizních novin se ale sportovní zpravodajství udrželo po celou 

dobu vysílání. Z pozdějších záznamů, které se dochovaly již celé, se můžeme 

domnívat, že jeho forma byla po celou dobu vysílání Televizních novin stejná a že 

sportovní zpravodajství bylo vysíláno ze stejného studia, navazovalo plynuje na 

běžné zpravodajství a mělo svého moderátora. 

 

4.1.2.3 1975 – Zprávy 

Kromě Televizních novin poskytovaly sportovní zpravodajství také 

Zprávy. Tento pořad začala Československá televize vysílat v roce 1975. 

V Archívu České televize se ale dochoval pouze jeden záznam tohoto 

zpravodajského pořadu, a to z roku 1985.  

Tento zmíněný záznam nám poskytuje informace o Zprávách vysílaných 

hodinu před půlnocí s dlouhou stopáží 25 minut. Sportu zde byly věnovány pouze 

4 minuty, a i přesto měl svého moderátora. Podle programu v Týdeníku 

Československá televize se stopáž v denních relacích pohybovala okolo pěti 

minut. 

Že bylo sportovní zpravodajství obsahem každé relace Zpráv vysílaných 

nejen večer ale i během dne se pouze domnívám. A jak případně takové 

zpravodajství vypadalo z Archívu ČT nezjistíme. Vzhledem k neúplnosti archívu 
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by bylo tvrzení o vysílání pravidelného sportovního zpravodajství v rámci pořadu 

Zprávy velmi nepřesné. 

 

4.1.2.4 1981 – Aktuality 

V roce 1981 se na obrazovce prvního programu Československé televize 

objevil nový zpravodajský pořad Aktuality. Sportovní zpravodajství mělo své 

místo na konci pořadu. 

 

 Po prvních zkušebních měsících se začal pořad vysílat pravidelně jednou 

denně, a to ve večerních hodinách až po hlavních zpravodajských relacích. Jeho 

stopáž se pohybovala okolo třiceti minut a sportu bylo věnováno poměrně hodně 

prostoru. V některých dnech i třetina pořadu. Sportovní zpravodajství mělo 

v Aktualitách svého moderátora. Oba moderátoři seděli od začátku ve studiu 

společně. Moderátor komentující běžné zpravodajství předával sportovnímu 

moderátorovi slovo, když přišel jeho čas. Studio bylo řešeno velmi neformálně, a 

to dvěma nízkými konferenčními stolky a křesly pro každého moderátora zvlášť. 

 

Možná právě vzhledem k délce pořadu a prostoru pro sport kombinovaly 

Aktuality nejen tradiční čtené zprávy a reportáže, ale někdy se ve studiu objevil i 

host. Ten měl za úkol zhodnotit například důležité včerejší fotbalové utkání, ze 

kterého diváci mohli zhlédnout sestřih.  

 

Posledním měsícem, kdy se Aktuality vysílaly, byl leden roku 1993. 

Stopáž Aktualit už byla jen 15 minut a čas pro sportovní zpravodajství se zkrátil 

na tři minuty. Formát moderování ale zůstal stejný až do konce pravidelného 

vysílání pořadu. 

 

4.1.2.5 1993–1997 

Krátké zpravodajství vysílané během dne s jednoduchým názvem Zprávy 

jsem zmiňovala výše. V roce 1993 se toto zpravodajství začalo pravidelně 

objevovat na obrazovce kanálu ČT1 tehdy již pod hlavičkou České televize. 
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Chtěla jsem tedy zjistit, zda Zprávy v tomto období zahrnovaly také sportovní 

zpravodajství.  

 

Rok 1993 jsem vzhledem k přechodu z Československé televize na 

Českou vybrala jako zlomový, ale protože ne všechny záznamy jsou 

digitalizované, přidala jsem pro detailnější zmapování a vyvarování se nějakého 

přehlédnutí ještě roky 1994, 1995, 1996 a 1997.    

 

V období od roku 1993 do roku 1997 jsem v krátkém zpravidla 

desetiminutovém denním zpravodajství nenarazila ani na jednu relaci, která by 

shrnovala události ze světa sportu. Troufám si tedy tvrdit, že v tomto období 

nebylo sportovní zpravodajství součástí běžného zpravodajství vysílaného na 

programu ČT1 během dne. 

 

4.1.2.6 Únor 2006 – vznik ČT Sport 

Silně zlomovým byl pro sportovní zpravodajství mimo Branky, body, 

vteřiny rok 2006, ve kterém vznikl samostatný sportovní kanál ČT Sport. 

Vytvoření samostatného programu zaměřeného pouze na sport znamenalo 

mnohem více prostoru pro sportovní odvětví samozřejmě včetně zpravodajství. 

Do této doby byly zprávy ze světa sportu mimo „Branky“ zařazené vždy na konec 

pravidelného zpravodajství na ČT1.  

 

 

„S narozením ČT Sport se zrodila nová dimenze sportovního 

vysílání České televize. Najednou jsme měli program sami pro sebe a 

nemuseli jsme se ohlížet na skladbu tehdy programu ČT2, kde jsme často 

hostovali se sportem.“99 

 

                                                 

 
99 10 let ČT Sport. Vážně i nevážně o nejsledovanějším sportovním programu v České republice, který 
právě slaví 10. narozeniny. Česká republika, Česká televize, 2016. ČT Sport, 10. 2. 2016. 21:10.  
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Jakým způsobem se taková změna dotkla sportovního zpravodajství je 

zřejmé už z původního návrhu vysílání ČT Sport, který do programu zařazuje 

zpravodajství každé dvě hodiny, a to od osmi hodin ráno až do půlnoci. Taková 

programová skladba byla sice opravdu jen návrhem, přesto to ale dokládá, že 

mnohem více prostoru pro sport celkově znamenalo větší stopáž pro samostatné 

sportovní zpravodajství.100 V dalším a nakonec konečném návrhu bylo pevně 

naplánované zpravodajství čtyřikrát denně. Konkrétně v osm hodin ráno, 

v poledne, deset minut před osmou hodinou večer a pět minut před půlnocí. 

Přičemž třetí plánovanou relací byly Branky, body, vteřiny.  

Takové rozložení zpravodajských relací bylo od zahájení vysílání 

programu ČT Sport dodržováno, pouze se občas muselo přizpůsobit například 

aktuálním sportovním přenosům nebo pořadům, které dostaly v tu chvíli přednost. 

V takové situaci se zpravodajská relace přesunula anebo také úplně zrušila. 

Příkladem může být 14. duben 2006, kdy Zprávy v poledne byly přesunuty na 

jednu hodinu odpolední, a to z důvodu futsalového zápasu, jehož přímý přenos 

končil až ve 12:50.101 

Zprávy v 8:00, ve 12:00 a ve 23:55 trvaly zpravidla okolo pěti minut. Jak 

přesně to zpravodajství vypadalo ale bohužel z archivních záznamů České televize 

zjistit nelze. Zprávy ČT4 Sport vysílané od března do konce dubna 2006 patří mezi 

záznamy, které stále ještě čekají na digitalizaci. 

 

 

4.1.2.7 Květen 2006 – zrušení dvou zpravodajských relací 

Trvalo to jen necelé tři měsíce, než došlo, co se týče zpravodajských relací 

mimo hlavní vysílání, k další změně. V květnu 2006 se o polovinu snížil počet 

zpravodajských relací. Zrušení postihlo Zprávy v 8:00 a ve 12:00.  

Mohlo by se zdát, že prostor, který redakce sportu získala vytvořením 

svého kanálu a který si značně pochvalovala, nebyl tímto krokem dostatečně 

využit. Redakce sportu, ale zjistila, že dopolední a polední zprávy na ČT Sport 

                                                 

 
100 Návrh vysílacího schématu ČT4 Sport ze srpna 2005. In: KALENBA, Jiří. ČT4 Sport – vize, současnost, 
budoucnost. Příloha č. 10. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, 2007.  
101 TV program České televize. [online]. 14. 4. 2006. [cit. 16. 4. 2018]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/14.04.2006/  

http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/14.04.2006/
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totiž značně narušují plynulý průběh vysílání a musí být přesouvány nebo rušeny. 

Naproti tomu samostatný zpravodajský kanál ČT24 sportovní zpravodajství 

divákům také poskytuje, a navíc mnohem pravidelněji než ČT Sport. Svou 

programovou skladbou je mnohem stálejší a i přesto, že původně byla redakce 

sportu plná nadšení ze samostatných pravidelných sportovních zpráv, nová 

varianta se jevila praktičtější. Pro porovnání si uvedeme sportovní zpravodajství 

na kanále ČT24 a ČT Sport z jednoho dne. 

 

Sportovní zpravodajství ze dne 1. 3. 2006 na kanálu ČT24 bylo vysíláno 

následovně: 

 

9:05 Sport ČT24 – délka 26 min 

10:00 Zprávy – délka 6 min (z toho sport 1,5 min) 

12: 00 Zprávy – délka 28 min (z toho sport cca 4 min) 

14:00 Zprávy – délka 5 min (z toho sport cca 1,5 min) 

16:00 Zprávy – délka 5 min (z toho sport cca 1,5 min) 

19:50 Branky, body, vteřiny – délka 9 min 

20:33 Sport ČT24 – délka 27 min 

22:20 Branky, body, vteřiny – délka 4 min 

22:59 Branky, body, vteřiny – délka 4 min 

01:00 Branky, body, vteřiny – délka 4 min 

04:10 Sport ČT24 – délka 27 min 

 

 

 

Sportovní zpravodajství ze dne 1. 3. 2006 na kanálu ČT Sport bylo 

vysíláno následovně: 

 

8:00 Zprávy ČT4 Sport – délka 5 min 

12:00 Zprávy ČT4 Sport – délka 5 min 

19:50 Branky, body, vteřiny – délka 9 min 

23:55 Zprávy ČT4 Sport – délka 5 min 
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Z tohoto příkladu je zřejmé, že vysílat nadále samostatné zpravodajské 

relace na ČT Sport by bylo zcela zbytečné. Většina reportáži by se pravděpodobně 

duplikovala a i přesto, že jde o sportovní zprávy stále je to zpravodajství, které 

velmi přehledně a pravidelně může vysílat kanál pro zpravodajství přímo určený. 

ČT Sport tak touto změnou odpadávají komplikace s promýšlením dopolední 

programové skladby, která tak musela vždycky skončit přesně v poledne, aby se 

zprávy nemusely posouvat. 

 

Sportovní zpravodajství v rámci běžných Zpráv je formátově řešené velmi 

nekomplikovaně. Pokud se jedná o relaci kratší stopáže okolo 5 minut, zůstává 

moderátor pro sportovní zprávy stejný. U relací delší stopáže tedy Zprávy ve 12:00 

provází sportem moderátor jiný. Oproti roku 2000 odděluje sportovní 

zpravodajství od běžného přelom v podobě znělky a nápisu SPORT. 

 

Zpravodajství mimo hlavní sportovní zpravodajskou relaci je tak od května 

2006 součástí kanálu ČT24, který Zprávy během dne vysílané v celou hodinu 

poskytuje divákům sdíleně s ČT1. A i když sportovní zpravodajství neposkytuje 

ČT Sport samostatně na svém kanálu, může se pyšnit stejnou pravidelností jako 

běžné souhrnné zpravodajství.  

 

4.1.2.8 2016 

Pro kompletní dokumentaci proměn sportovního zpravodajství vysílaného 

mimo Branky, body, vteřiny se podíváme ještě na rok 2016. Tedy rok, kterým 

moje práce končí.  

Po uplynutí deseti let od změn, které popisuji v předchozí kapitole se 

programová skladba zase o něco pozměnila. Pro analýzu jsem vybrala namátkově 

jeden den a to čtvrtek 1. 12. 2016.  

 

Na ČT Sport oproti změnám v květnu 2006 přibyly takzvané Sportovní 

zprávy tedy aktuální informace ze světa sportu vysílané v půlce dne o délce 25 

minut a v devět hodin večer o délce 15 minut. Dle pouze mých domněnek jde o 

jakési přesunutí Sportu ČT24 na ČT Sport.  
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Na čistě zpravodajském kanále ČT24 oproti roku 2006 značně přibylo 

zpravodajství jako takové. Zprávy jsou vysílány od rána v půlhodinových 

intervalech. (Může dojít k vynechání, které se řídí aktuálním děním). Sportovní 

zpravodajství je stále součástí Zpráv, ale pouze těch relací, které mají delší stopáž. 

Oproti roku 2006, kdy měla délku více než 20 minut jen jedna polední, v roce 

2016 ji má už pět relací – v 10:00, ve 12:00, v 16:00, v 17:00 a ve 23:00. A pouze 

tyto zmíněné relace poskytují divákům sportovní zpravodajství. ČT1 už z důvodu 

takto častých relací s ČT24 nedrží krok a zpravodajství mimo hlavní relace sdílí 

zpravidla pouze v rámci Studia 6 a v poledne. 102 

Formát zůstává podobný jako v roce 2006 u relací s delší stopáží. Sportu 

je věnováno lehce pod třetinu času z celkové stopáže relace. Sport má stále svého 

moderátora. Ve studiu přibyla plazmová obrazovka a přenosný počítač na stole 

moderátora. Během úvodního slova moderátora promítá obrazovka upoutávku na 

následující reportáž. Laptop slouží pro případné aktuální výsledky, které by bylo 

potřeba na poslední chvíli zmínit ve vysílání. 

 

4.1.3 Vliv politických událostí 

V této kapitole jsem se chtěla zaměřit na to, jakým způsobem a jestli vůbec bylo 

ovlivněno sportovní zpravodajství na základě politických změn a událostí. Za 

nejdůležitější změny politického rázu v období vysílání Československé a České televize 

považuji počátek okupace Československa v roce 1968, Sametovou revoluci v roce 1989 

a vznik samostatné České republiky v roce 1993. Tyto tři roky jsem zvolila jako výchozí 

mezníky pro tu kategorii. Vliv politických událostí na zpravodajství obecně, jeho obsah, 

formu a podobně by vydal na samostatnou závěrečnou práci. Vzhledem k obsáhlosti této 

kategorie jsem se zaměřila na zpravodajství v konkrétních dnech významných pro daný 

rok a v těchto dnech se snažila postřehnout opravdu pouze změny ve formě sportovního 

zpravodajství. 

 

                                                 

 
102 TV program České televize. [online]. 1. 12. 2016. [cit. 16. 4. 2018]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/01.12.2016/ 

http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/01.12.2016/
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4.1.3.1 1968 

Jak bylo řečeno v některé z prvních kapitol, rok 1968 byl pro 

Československo a jeho společnost velmi výrazným z hlediska historických 

událostí. Okupace Československé republiky vedla k přísnému dohledu nad 

médii, cenzuře a dalším omezujícím nařízením. A přesto, že Československá 

společnost procházela velkými změnami, sportovního redakce se to téměř 

nedotklo. Sport jako apolitické odvětví zajistil své redakci čistý štít.  

 

Co se týče sportovního zpravodajství je vzhledem k nedostatečným 

záznamům těžké jeho formát hodnotit. Použila jsem proto dochované záznamy 

z přímých přenosů v období od roku 1968 do roku 1989. Během sledování těchto 

přenosů jsem jisté odlišnosti zaznamenala, a to konkrétně v zápasech 

Československa proti SSSR. Oproti jiným zápasům se tyto zdály být bojem na 

život a na smrt a radost komentátora z poražení soupeře je nepopsatelná. Neměla 

jsem příležitost zhlédnout reportáž o takovém utkání v rámci sportovní 

zpravodajské relace, přesto si troufám tvrdit, že bychom podobné odlišnosti našli 

i tam.  

 

4.1.3.2 1989 

V roce 1989 jsem se zaměřila na zpravodajství ve dnech okolo 17. 

listopadu. Přesto, že běžné zpravodajství v těchto dnech plně informovalo o 

studentském povstání, na sportovním zpravodajství bychom probíhající převrat 

vůbec nepoznali. Je to pochopitelně logické, běžné zpravodajství má za úkol 

komentovat zejména politické dění, které se sportu týkat vůbec nemusí a naopak. 

 

Došlo pouze k formální úpravě názvu hlavní zpravodajské relace Televizní 

noviny. Ta byla s postupem času přejmenována na Deník ČST nebo také 

Zpravodajství ČST. To přisuzuji právě listopadovým událostem. Televizní noviny 

jako takové byly silně spojené s komunistickým režimem a změna názvu 

fungovala jako osvobozující krok.  

Jinak ale formát sportovního zpravodajství ať už hlavní sportovní 

zpravodajské relace tak i sportovního zpravodajství mimo ni nebyl politickými 
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událostmi v tomto roce nijak výrazně ovlivněn. Zůstává stejný před i po 17. 

listopadu. 

 

4.1.3.3 1993 

Vznik samostatné České republiky byl pro podobu sportovního 

zpravodajství spíše formalitou. Poslední „Branky“ pod hlavičkou Československé 

televize byly vysílány 26. 12. 1992 a v rámci nich se pouze moderátor loučí se 

starými „Brankami“. 3.1.1993 pak odvysílala další „Branky“ už Česká televize. 

Robert Záruba jako moderátor těchto „Branek“ vítá diváky u pořadu v novém 

prostředí. 

Brankám, bodům, vteřinám (v té době ještě sekundám) se dostalo nového 

vzhledu studia, ostatní formátové prvky ale zůstaly stejné. Tím mám na mysli 

například stopáž nebo četnost vysílání. 

 

Sportovní zpravodajství mimo hlavní sportovní relaci prodělalo pouze 

drobnou proměnu, a to konkrétně opět změnu v názvu. Hlavní zpravodajská relace 

vysílající na konci také krátké sportovní zpravodajství byla přejmenována na 

Události.  

 

 

 

4.1.4 Jaké sporty se ve vysílání objevovaly 

Zaměřit se kromě klasického formátu také trochu na obsah, a to přímo na druhy 

sportů, které můžeme v průběhu historie zaznamenat, mi připadalo pro tuto práci oživující 

a navíc přínosné. Dokumentovat ale celý průběh vysílání Československé televize stejně 

jako předchozí kategorie, tedy pomocí použití mezníků, a sledovat tak jaké sporty se 

v určitém roce ve vysílání objevovaly a v jakém třeba z obrazovky zase zmizely, by bylo 

pravděpodobně nesplnitelné už z důvodu nedostatečných záznamů. V průběhu sledování 

sportovního zpravodajství v průběhu let jsem navíc narazila pouze na jeden sport, který 

dnes už v aktuálním vysílání neuvidíme. Většina záznamů chybí a z těch dob, ze kterých 

se archív dochoval téměř celý, není v silách jednoho badatele projít všechny záznamy. 

Proto netvrdím, že jiné takové sporty nejsou, já jsem však při svém bádání narazila pouze 

na jeden. Existuje také mnoho sportů, které byly v minulosti mnohem více populární než 
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dnes, přesto ale nejsou mrtvým sportem a stále je v aktuálním zpravodajství můžeme 

vidět. Převážně ovšem pokud se koná velký turnaj jako Mistrovství České republiky nebo 

světa.  

 

Zjistila jsem, že rozdílnost mezi sporty, které se vysílaly dříve a které se vysílají 

dnes nejsou příliš markantní. Proto jsem se rozhodla tuto kategorii pojmout trochu jinak 

a shrnout, jaké sporty se podle mého průzkumu ve sportovním zpravodajství objevovaly 

tradičně, jaké nám dnes zpravodajství poskytne jen zřídka, a nakonec zmínit sport, který 

nám sportovní zpravodajství připomene už nanejvýš jako retro vzpomínku. 

 

4.1.4.1 Bez fotbalu? To by nebyly zprávy 

I přes nedochované zpravodajství z roku 1956 můžeme dedukovat, které 

sporty jsme na obrazovce mohli vídat už v tomto roce. Dokumentuje to totiž první 

znělka Branek, bodů vteřin. Jde o minutu a půl dlouhý sestřih záběrů, které 

postihují hned devět sportů. Jsou jimi kopaná, vodní polo, lední hokej, box, 

krasobruslení, sportovní gymnastika, atletika, motoristické závody a dostihy. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o znělku hlavní sportovní zpravodajské relace, 

můžeme se domnívat, že právě tyto sporty se na obrazovce vyskytovaly nejčastěji. 

Analyzovat takto znělky i z pozdějších let by bylo už velmi zkreslující. 

Dochovaná znělka ze 70. let má totiž jen 20 vteřin, a proto zobrazuje jen kopanou, 

atletiku a závod na motorkách.  

 

Všech devět vyjmenovaných sportů patří mezi vysílané sporty i v dnešní 

době. Dnes je ovšem sportovní nabídka také díky samostatnému sportovnímu 

programu ČT Sport pochopitelně mnohem širší. 

 

Z dochovaných záznamů sportovního zpravodajství mimo hlavní relaci ze 

70. let je zřejmé, že i přesto, že zprávy ze světa sportu se vysílaly už dvacet let, 

fotbal jim zatím vždycky vedl. Ať už mluvíme o Televizních novinách, Zprávách 

nebo Aktualitách ve všech relacích byl fotbal vždycky na prvním místě a zabíral 

klidně i přes polovinu času vymezeného pro sportovní zpravodajství. Ostatními 

často vysílanými sporty pak byly právě ty, které zazněly v souvislosti s první 
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znělkou Branek, bodů, vteřin. Výjimkou bylo období olympijských her, kdy se do 

vysílání dostalo i mnoho jiných méně tradičních sportů.  

 

4.1.4.2 Kolová a česká házená 

Jako první sport z těch, které dnes už na obrazovce uvidíme spíše 

výjimečně bych ráda zmínila kolovou. Sport spadající pod sálovou cyklistiku je 

ale spíše podobný sálovému fotbalu. Hráči se akorát místo nohou dotýkají míče 

kolem.  

Kolová je sport, který se hraje dodnes. Každý rok se koná Mistrovství světa 

v sálové cyklistice a kolová je jedna z jeho disciplín. I přesto, že je to stále živý 

sport, není už u nás tolik populární jako dříve. V Československu se kolovou žilo 

zejména v období 60., 70. a 80. let. V době, kdy bratři Pospíšilové dvacetkrát 

získali na Mistrovství světa zlatou medaili. To bylo období, kdy kolovou žilo i 

sportovní zpravodajství. Velmi úzce spojenou disciplínou patřící také pod sálovou 

cyklistiku je takzvaná krasojízda, kdy sportovec na kole předvádí různé typy 

akrobacie. 103 

 

Druhý sport, u kterého jsem zaznamenala, že byl v aktuálním 

zpravodajství dříve mnohem více populární, je česká později národní házená. 

Zvláštní forma házené, která má svá specifická pravidla. Dnes se hraje pouze u 

nás, ale dříve se také podle ní tvořila mezinárodní pravidla handbalu tedy házené 

tak, jak ji známe dnes.  

 

"V roce 1947 se sešla komise, která řešila otázku, kterým směrem 

se bude ubírat házená, ale bohužel náš delegát nebyl účasten jednání na 

této konferenci a prosadila se právě ta pravidla německo-severská."104 

 

My se dnes na obrazovce spíše, než s národní házenou setkáme mnohem 

častěji s handbalem. Dříve tomu tak ale nebylo. Lidé českou házenou vnímali jako 

                                                 

 
103 VITOUŠ, Pavel: Malá encyklopedie sportu. Mladá fronta, Praha 1980, str. 247 
104 Národní házená – český sport, který se mohl hrát po celém světě. Téma pro hosty na ČT Sport. 
[online]. 20. 8. 2013. [cit. 25.4.2018]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/sport/exkluzivne-na-ct-
sport/238937-narodni-hazena-cesky-sport-ktery-se-mohl-hrat-po-celem-svete/  

http://www.ceskatelevize.cz/sport/exkluzivne-na-ct-sport/238937-narodni-hazena-cesky-sport-ktery-se-mohl-hrat-po-celem-svete/
http://www.ceskatelevize.cz/sport/exkluzivne-na-ct-sport/238937-narodni-hazena-cesky-sport-ktery-se-mohl-hrat-po-celem-svete/
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něco českého a byli na to velmi pyšní, a to obzvlášť v období okupace 

Československa.  

 

4.1.4.3 Spartakiáda 

Jediným ze sportů, které jsem v dřívějším vysílání zaznamenala jako ten, 

ze kterého už dnes aktuální zpravodajství stoprocentně neuvidíme, je spartakiáda. 

Poslední a největší spartakiáda se měla konat v roce 1990. Nestalo se tomu 

tak, protože tomu zabránila Sametová revoluce. Spartakiáda jako sportovní událost 

normalizace se na obrazovkách objevovala pouze do roku 1989. Vzhledem 

k tomu, že Spartakiáda byla opravdu čistě normalizační záležitostí, dovolím si zde 

stručně shrnout význam tohoto hromadného tělocvičného vystoupení.  

 

Československá spartakiáda by se dala považovat za návaznost sokolských 

sletů. Ty byly pořádány od roku 1882 a ztělesňovaly snahu sokolského hnutí 

reprezentovat národ. Sokolové se oslovovali „bratře“ a „sestro“ a jejich hlavní 

ideologií byla rovnost všech, respektive kritika politického stranictví a 

zdůrazňování třídních rozdílů.105 Samotné cvičení v Sokole nebyl pouze způsob, 

jak zábavnou formou přispět k pohybové zdatnosti národa, ale mělo primárně za 

úkol vyvolat v lidech schopnost sjednocení, a tudíž omezení individuality a 

osobních zájmů. A i přesto, že Sokol byl komunistickou stranou pokládán za 

maloměšťáckou organizaci, většina organizátorů první spartakiády byla z řad 

bývalých „Sokolů“. Jedním z nich byl zakladatel Všesokolského sletu v roce 

1948, který ke konci roku 1953 připravil návrh na koncept První celostátní 

spartakiády. Měla fungovat jako jakési oživení tradice sokolských sletů. První 

celostátní spartakiáda se konala v roce 1955 a byla do té doby největším 

politickým rituálem komunistického režimu. Spartakiáda byla událost, které se 

podřizoval chod celé republiky. Byla sice jen jednou za pět let, ale v tom osudném 

roce šlo všechno ostatní stranou. Cvičenci dostávali kvůli Spartakiádě volno i v 

práci.106  

                                                 

 
105 SERBUS, Ladislav; KOS, Bohumil; MIHULE, Jaroslav. Historický vývoj a základy tělovýchovných 
vystoupení v ČSSR. Praha 1962. s. 33–34.  
106 MACURA, Vladimír: Šťastný věk: Symboly, emblémy a mýty 1948–1989. Praha – Litomyšl 1992, s. 65-
66. 
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Spartakiádou byl ovlivněn celý národ a v době konání této události jí bylo 

plné i zpravodajství. Vzhledem k roku konání první Spartakiády předpokládám, 

že se ve sportovním zpravodajství objevovala už od počátku zpravodajského 

vysílání Československé televize. Že opravdu byla častou součástí zpravodajství 

dokládají až dochované záznamy z pozdějších let. 

 

 

4.1.5 Jazykový projev 

Kategorie jazykového projevu sportovní žurnalistiky by vydala patrně taktéž na 

samostatnou práci, a to zejména proto, že velkým specifikem jazyka sportovní 

žurnalistiky je komentování přímých přenosů. Já se ale ve své práci zaměřuji na sportovní 

zpravodajství a přímý přenos není jeho součástí. Důležité tedy je si uvědomit, že novináře 

podílející se na ústním předávání informací ze světa sportu prostřednictvím obrazovky 

rozdělujeme na komentátory, moderátory a reportéry. Komentátor je ten, který komentuje 

přímé sportovní přenosy, moderátor může být součástí přímého přenosu i zpravodajské 

relace a reportér je novinář přinášející zpravodajské informace z terénu. Můj průzkum se 

tedy týká pozice moderátora a reportéra se zaměřením na to, jestli se jejich projev 

v průběhu vysílání měnil a případně jak.  

 

Během sledování archivních záznamů sportovního zpravodajství se ukázalo, že 

některé způsoby vyjádření byly stejné jako dnes. Moderátoři i reportéři používají mnoho 

stejných výrazů, podobný slovosled a celkově je jejich vyjadřování z obsahového 

hlediska velmi podobné tomu dnešnímu. Přesto jsem ale zaznamenala některé prvky, u 

kterých s postupem času docházelo ke změnám. 

 

Změny v jazykovém projevu sportovních moderátorů a reportéru nelze hodnotit 

podle daných časových mezníků. Pokud se projev měnil, nastávaly změny plynule a 

průběžně, proto se pokusím spíše zdokumentovat, v čem je sportovní projev dnes jiný a 

co naopak pozoruji i v dnešním zpravodajství. 
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4.1.5.1 Dynamika 

Dynamika v projevech ať už moderátora ve studiu, nebo reportéra 

v terénu, respektive jeho komentáře na pozadí reportáže, je v historicky 

nejstarších dostupných záznamech zcela odlišná od té dnešní. Projev byl slabý, 

nevýrazný a bez jakékoli intonace nebo důrazu na určitá slova. Zlepšení ale přišlo 

poměrně brzy a proměna dynamiky v projevu byla najednou velmi rychlá. 

Reportáže a úvodní slova moderátora v 90. letech už jsou s dnešní reportáží plně 

srovnatelné. 

 

4.1.5.2 Cizí slova a přeřeknutí 

Jedním z prvků, které pozoruju v dnešním zpravodajství jsou velmi častá 

cizí slova. Jednak je to pochopitelně z toho důvodu, že většina sportů třeba vůbec 

nemá český název, a proto je nutné používat přejímaná slova. Druhá věc je ale to, 

že dnešní zpravodajství se o zachování existujících českých ekvivalentů vůbec 

nesnaží. Dřív jsme ve sportovním zpravodajství koukali převážně na kopanou, 

odbíjenou, košíkovou a podobně, dnes už je to pouze fotbal, volejbal a basketbal. 

 

Další proměna formy projevu sportovního zpravodajství souvisí také 

s technologickým vývojem. V některých reportážích z dřívější doby jsem 

zaznamenala přeřeknutí v reportážích. Přisuzuji to velmi omezeným 

technologickým možnostem, které neumožňovaly tak snadné přetočení šotu, 

případně prostříhání. Moderátorské vstupy ze studia byly a jsou živým vysíláním 

i dnes, proto pozorovat přeřeknutí u moderátorů by bylo bezpředmětné.  

 

4.1.5.3 Formálnost a kritika 

Projev zejména moderátorů ve starších záznamech působil mnohem méně 

formálně než dnes a přístup moderátora směrem k divákům byl přátelštější. 

Naopak se ukázalo, že moderátoři i někteří reportéři dokázali být mnohem více 

kritičtí směrem ke sportovním výkonům našich sportovců a ve srovnání s dnešním 

zpravodajstvím si mohli dovolit výkony i hodnotit. Příkladem může být vstup 

moderátora Petra Vichnara, ve kterém velmi ostře kritizuje reprezentační 

fotbalové družstvo. Tak silná slova by z úst moderátorů dnes rozhodně nezazněla. 
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„Co k tomu všemu dodat. I velké týmy mají právo na slabší chvilky, 

mají právo na velké chyby, ale podle toho, co naši fotbalisté předvedli 

v těch španělských sto osmdesáti minutách, kdy šlo o výkony fotbalově 

nemoderní, ustrašené a bez odvahy, to všechno ukazuje na to, že se 

k velkým týmům ve Španělsku zatím počítat rozhodně nemůžeme.“107 

 

 

4.1.6 Ženy ve sportovním zpravodajství ČST a ČT 

Kategorie týkající se genderového vyvážení ve sportovní redakci 

Československé a České televize je pro moji práci opět poměrně specifická. A to 

hlavně z toho důvodu, že zajímavá začíná být až v polovině 90. let. Ženy se sice 

v redakci spotu vyskytovaly už od jejího založení, na obrazovce se první objevila 

až v roce 1994.  

 

4.1.6.1 1994 – první sportovní redaktorka na obrazovce 

 

„Než se na obrazovku dostala první žena, z historie hlavní 

sportovní zpravodajské relace uběhlo čtyřicet let.“108  

 

Ženy byly součástí sportovní redakce už od začátku jejího fungování. 

Vykonávaly ale zpravidla podřadnější asistentské práce. Na přípravě reportáží se 

podílely pouze příležitostně a primárně jako externistky. Mimo obrazovku mohly 

diváci v reportážích občas slyšet Věru Novou. První, kdo se v mužském kolektivu 

moderátorů prosadil, byla Ivana Chvátalová rozená Bednaříková.109 

 

Rok 1994 se stal prvním zlomovým okamžikem této kategorie, a to 

pravděpodobně jedním z nejvýraznějších. Do moderování sportovního 

                                                 

 
107 Branky, body, vteřiny 60 let. 13. 3. 2016. [online]. [cit. 24. 4. 2018]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let/21647129403/ 
108 Tamtéž 
109 Tamtéž 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let/21647129403/
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zpravodajství se totiž dostala poprvé žena. Konkrétně jí byla, jak již bylo řečeno 

Ivana Chvátalová. Poprvé se objevila jako moderátorka sportovních zpráv ranního 

zpravodajství, a to jako úplně první sportovní redaktorka na obrazovce. Vstoupila 

do čistě mužského kolektivu a podle slov Roberta Záruby bylo pro ženy vzhledem 

k rodině velmi obtížné se na obrazovku dostat. Ivana Chvátalová byla první kdo 

mohl vyzkoušet, jestli to bude fungovat, a nakonec prokopala tunel ženám na 

obrazovce sportovního zpravodajství úplně nejdál.110  

 

4.1.6.2 1998 – BBV mají svoji první moderátorku 

 

 „Do listiny moderátorů Branek, bodů vteřin se mezi třicítku 

mužských jmen zapsaly také tři ženy.“111 

 

V roce 1998 se ženy ve sportovní redakci dočkaly dalšího velkého posunu. 

A to první ženy-moderátorky hlavní zpravodajské sportovní relace. Byla jí opět 

Ivana Chvátalová, která se k moderování populárního pořadu dostala vlastně 

náhodou. Musela zastoupit kolegy moderátory, kteří se nestíhali zavčasu vrátit 

z olympijských her. Do nelehké role ji postavil tehdejší vedoucí redakce Petr 

Feldstein, který Ivanu podle jejích slov postavil před hotovou věc. Na přípravu 

měla tehdy jen pár dní, ale ve své premiéře moderátorky „Branek“ obstála a za 

celou dobu působení v hlavním zpravodajském sportovním pořadu od moderovala 

420 dílů.112 Až do roku 2007 byla jedinou ženou, která kdy „Branky“ moderovala. 

 

4.1.6.3 2000 – počet žen v redakci se zvyšuje 

Na přelomu tisíciletí se počet žen ve sportovní redakci začal rapidně 

navyšovat, a to hlavně z toho důvodu, že do redakce začaly přicházet studentky a 

                                                 

 
110 Rozhovor s Robertem Zárubou. Branky, body, vteřiny 60 let. 13. 3. 2016. [online]. [cit. 8. 4. 2018]. 
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-
let/21647129403/ 
111 Branky, body, vteřiny 60 let. 13. 3. 2016. [online]. [cit. 8. 4. 2018]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let/21647129403/ 
112 Ivana Chvátalová. ceskatelevize.cz [online]. [cit. 12. 4. 2018]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/lide/ivana-chvatalova/  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let/21647129403/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let/21647129403/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let/21647129403/
http://www.ceskatelevize.cz/lide/ivana-chvatalova/
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absolventek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Nově příchozí 

redaktorky se postupně zlepšovaly a začaly se z nich stávat reportérky, 

komentátorky a někdy dokonce i moderátorky. 

 

4.1.6.4 2007 – druhá moderátorka BBV 

Teprve v roce 2007 se k moderování Branek, bodů vteřin probojovala další 

žena. Několikanásobná mistryně republiky v synchronizovaném plavání Barbora 

Černošková. Nová tvář „Branek“ byla v roce 2007 vybírána ze dvou adeptek. 

Robert Záruba původně pro Barboru Černoškovou nehlasoval, finální rozhodnutí 

ve prospěch Barbory ale okomentoval takto:  

 

„Velice rychle jsem si uvědomil, že tahle volba byl správná, že to 

byla dobrá volba a možná nejlepší, kterou jsme na tomhle postu kdy 

udělali.“113 

 

Barbora Černošková během své kariéry moderátorky Branek, bodů, 

vteřinu musela dvakrát odejít na mateřskou dovolenou, to otevřelo v hlavní 

sportovní zpravodajské relaci prostor pro další ženu.  

 

4.1.6.5 Třetí a dosud poslední moderátorka BBV 

Bývalá úspěšná vícebojařka Kateřina Nekolná se k moderování Branek, 

bodů, vteřin dostala v září roku 2009. Její příchod do České televize byl trochu 

kostrbatý. Žila totiž ve Finsku, ze kterého se nakonec na základě nabídky Roberta 

Záruby rozhodla vrátit. 

 

„Pro mě to bylo takové všechno najednou. Já jsem byla na jednu 

stranu strašně ráda, protože jsem mohla utéct z Finska, kde se mi příliš 

                                                 

 
113 Rozhovor s Robertem Zárubou. Branky, body, vteřiny 60 let. 13. 3. 2016. [online]. [cit. 12. 4. 2018]. 
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-
let/21647129403/ 

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let/21647129403/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let/21647129403/


59 

 

nelíbilo. Ale na druhou stranu jsem měla strach, cítila jsem zodpovědnost 

a byla hodně nervózní.“114 

 

V současné doby jsou ženy jako reportérky a komentátorky sportovního 

zpravodajství naprosto rovnocennou součástí nejen redakce ale i prestižních 

„Branek“. Namlouvají příspěvky a zcela běžně se objevují na obrazovce. 

 

„Ženy se na svět dívají trošku jinak než muži a ve sportu to platí 

taky. To bych viděl jako hlavní přínos, který té profesi ženy daly.“115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
114 Rozhovor s Kateřinou Nekolnou. Branky, body, vteřiny 60 let. 13. 3. 2016. [online]. [cit. 12. 4. 2018]. 
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-
let/21647129403/ 
115 Rozhovor s Robertem Zárubou. Branky, body, vteřiny 60 let. 13. 3. 2016. [online]. [cit. 12. 4. 2018]. 
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-
let/21647129403/ 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let/21647129403/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let/21647129403/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let/21647129403/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let/21647129403/
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5. Zhodnocení získaných poznatků 

V průběhu bádání došlo bohužel k několika zádrhelům, které práci zkomplikovaly. 

Týkaly se samotných archivních záběrů, které měly původně posloužit jako jediný a 

plnohodnotný zdroj pro moji analýzu. Prvním problémem byly nedochované záznamy 

hlavní sportovní zpravodajské relace z období od roku 1956 do roku 1989. Druhým 

potom nedostatečná digitalizace záznamů v Archívu sice dostupných, ale pouze na VHS 

kazetách či jiných pro badatele nedostupných nosičích. Musela jsem tedy pracovat s tím, 

co mi Archív České televize nabídl. Některé těžko dohledatelné záznamy nahradily velmi 

přehledně vytvořené vzpomínkové pořady České televize. Vzhledem ke stavu Archívu 

ČT musíme v celkovém zhodnocení kalkulovat s tím, že v mé analýze mohlo dojít 

k mírným odchylkám od skutečnosti. Troufám si ovšem tvrdit, že nikoli takovým, aby 

zcela změnily celkový výsledek. 

 

Cílem analýzy bylo vytvořit přehled proměn formy sportovního zpravodajství od 

počátku vysílání Československé a České televize do dnes. Rozhodla jsem se tak učinit 

na základě šesti vybraných kategorií, které měly co možná nejlépe pokrýt sportovní 

zpravodajství z několika různých úhlů pohledu. Předpokládaným výsledkem této analýzy 

bylo vyhodnocení hypotézy, že sportovní zpravodajství je odrazem hlavního 

zpravodajství, politického režimu a společenského dění. To se ovšem zcela nepotvrdilo.  

 

Troufám si tvrdit, že sportovní zpravodajství bylo odrazem hlavní zpravodajské relace 

pouze v případě, že mělo své místo na konci běžné zpravodajské relace a v případě 

sjednocení s Událostmi, a to pouze z hlediska formátu relace. Tvrzení, že to, co je 

vysíláno v běžném zpravodajství se vždy promítlo do podoby zpravodajství sportovního, 

na základě získaných poznatků potvrdit nemůžu. 

 

Co se týče politického režimu, popřela jsem promítnutí do formy sportovního 

zpravodajství už v kapitole o vlivu politických událostí. Všechny tři roky vybrané 

z hlediska politického dění jako nejvýznamnější jsem v rámci možností Archívu ČT 

bedlivě prozkoumala a opravdu zjistila, že politické události, až na mírné odlišnosti 

spojené s utkáními proti SSSR, neměli na formu sportovní zpravodajství téměř vliv. 

Vyvstává ale otázka, zda nám právě záběry dochované z těchto let mohou poskytnout 

pravdivý odraz toho, co a jak bylo v té době vysíláno. K této otázce mě vede případ Věry 
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Čáslavské a jejího „tichého protestu“ na Letních olympijských hrách v Mexiku, kdy při 

zaznění sovětské hymny sklopila hlavu dolů a zarytě koukala do země. Tento záběr 

například byla Československá televize nucena z politických důvodů zničit. Kolik 

podobných záběrů, byť třeba úplně neznámých, které musely být zničeny v rámci 

politických důvodů, ve zpravodajském archívu bylo, se ale dozvíme jen těžko. Protest 

Věry Čáslavské se sice netýká příliš formy sportovního zpravodajství, podobné případy 

zničených záznamů se ale mohly týkat například nějakého neakceptovatelného výroku 

nebo gesta moderátora či reportéra. Jsou to sice pouze spekulace, přesto by se dle mého 

názoru v souvislosti s historickým politickým děním na dochované záznamy České 

televize nemělo plně spoléhat. 

 

Poslední hypotézu, že je sportovní zpravodajství odrazem společenského dění ale na 

základě analyzovaných záznamů potvrdit můžu. O tom svědčí například mnohem 

výraznější zapojení žen do chodu redakce v posledních letech, které odpovídá celkové 

snaze o větší genderovou vyváženost ve společnosti. Bohužel i přes snahu o větší 

genderové vyvážení také sportovní redakce ČT musím ale podotknout, že sportovní 

žurnalistika je stále zejména mužskou záležitostí. Ze třiceti moderátorů Branek, bodů, 

vteřin se za celou jejich historii dostaly k moderování hlavní sportovní zpravodajské 

relace pouze tři ženy, a přesto je to považováno v podstatě za úspěch. Genderovému 

rozložení redakce sportu České televize se ve své diplomové práci věnuje Dita 

Ondrejková, která v závěru své práce konstatuje, že prostředí zmiňované redakce je silně 

maskulinní i v dnešní době, ženy zde ale své místo mají. A i přesto, že mužská část 

převládá důležitost práce, kterou vykonávají ženy je na zcela stejné úrovni jako ta 

mužská.  

 

Stejně lze mluvit o vlivu společnosti na sportovní zpravodajství i například na základě 

vybudování nového studia v roce 2012, které bylo snahou přizpůsobit se naopak spíše 

technologickému vývoji společnosti. Nenáleží mi hodnotit, jestli proměna studia byla 

dobrým či špatným krokem. Můžu pouze za sebe jako za diváka říct, že vysílání to dodalo 

dynamiku a dějovost, která je vizuálně přitažlivá a hlavní sportovní zpravodajskou relaci 

to velmi zmodernizovalo, posunulo stejným směrem, kterým se ubírá dnešní doba, tím 

digitalizačním.  
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Předpokládaný výsledek práce se v některých hypotézách potvrdil, v některých 

však nikoli. Věřím, že cíl práce, tedy zdokumentovat proměny formy sportovního 

zpravodajství po celou dobu televizního vysílání se v této práci z velké části podařilo. 

Z velké části myšleno s několika mezerami způsobenými nedostatkem materiálu pro 

zkoumání. Možná i z toho důvodu by bylo do budoucna po úplné digitalizaci Archívu ČT 

velmi přínosné, vytvořit k této práci aktualizaci nebo doplnění. 
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Závěr 

Sportovní zpravodajství prošlo za posledních šest desítek let obrovskou 

proměnou, a to ruku v ruce s technologickým vývojem. A i přesto, že těchto 60 let je 

z hlediska historie sportovního zpravodajství velmi bohatých, neexistuje žádná publikace, 

která by naši sportovní žurnalistiku zcela popisovala. Co se týče televizní sportovní 

žurnalistiky a konkrétně redakce sportu, existují dvě diplomové práce, které na sebe volně 

navazují. Jde o práci Roberta Záruby Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a 

motorismu Československé televize Praha, která mapuje téma do roku 1989 a práci 

Prokopa Rímského Historie redakce sportu České televize v letech 1993–2015. Tyto 

práce jsou komplexním shrnutím fungování redakce sportu Československé a České 

televize. Moje diplomová práce přináší s mnoha dalšími k těmto komplexním pracím 

drobné doplnění, které pohlíží na sportovní zpravodajství zase z jiného pohledu.  

 

Sport jako takový je neodmyslitelnou součástí našich životů. Je srozumitelný pro 

všechny a ve víru okolních negativních zpráv je navíc zábavným odvětvím zpravodajství. 

Řady sportovních nadšenců se stále rozšiřují, ať už ze strany sportovců jako takových 

nebo ze strany diváků anebo právě ze strany sportovních novinářů. Jsem přesvědčená, že 

historie sportovního zpravodajství u nás je natolik unikátní, že by byla věčná škoda, aby 

se s nedostatkem informací lidem vytratila z povědomí. Proto mě velice těší, že jsem tomu 

napsáním své práce mohla, byť jen částečně, zabránit.  

 

„A vidíte, člověk by si už nemohl vůbec představit život bez toho okýnka, 

bez toho televizoru. To je obrovský. Já jsem, když jsem byl malý, tak samozřejmě 

taky rád sportoval, různé sporty. Ale mě bavily, víte, nejvíc takový ty sporty 

dramatický, dostihy nebo fotbal nebo prostě nějaký automobily. To mě zajímalo 

nejvíc. Sám jsem taky hrával fotbal, jenže tenkrát jsme museli hrát tajně, tenkrát 

to nešlo hrát jako dneska, aby je učitel nebo profesor vodil na hřiště, tenkrát jsme 

museli dávat bacha, aby nás žádný profesor neviděl, pač jsme za to obyčejně 

vyfasovali nějakou špatnou známku. No a teď, víte, od té doby, co se dívám na tu 

televizi a vidím tam ty různé sporty, tak se přiznám, že se mi ten sportovní obzor 

ohromně rozšířil. Já najednou mohu sledovat disciplíny, abych se tak vyjádřil, 

které jsem dříve neznal, které mě ani taky nezajímaly a vidím, že je to ohromně 

zajímavý, že je to krásný. A můžeme to sledovat i v televizním filmu třeba v Římě 
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Olympiádu nebo v Tokiu nebo v Cortině a v Moskvě a v Anglii a já nevím, kde 

všude, kde se ten sport provozuje. A my to máme doma, ona nám to ta televize 

přinese až do bytu, to je obrovský pocit. […] Tak vidíte, tohle je všechno sport na 

televizní obrazovce a je v tom velký kus našeho života. Patnáct let. Už patnáct let 

nebo teprve patnáct let?“116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
116 Teprve 15 let. Režie Josef VALCHÁŘ. Československo, Československá televize, 1968. 
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Summary 

 

Sport is an inherent part of our lives. It is comprehensible to everyone and because of the 

surrounding negative news it is also great entertainment. Numbers of sports enthusiasts 

are constantly expanding, whether on the part of athletes or on the part of spectators or 

just by sports journalists. I am convinced that the history of sports news is so unique in 

our country that it would be a pity for people to be out because of the lack of information. 

That is why I am very pleased, that I can partially prevent it, writing my thesis. 

 

The aim of the analysis was to make an overview of changes in the form of sports news 

from the beginning of the broadcasting of Czechoslovak and Czech Television to the 

present. I decided to do so based on six selected categories which were best suited to 

cover sports news from several different points of view. The expected result of this 

analysis was the confirmation of the hypothesis that sports news is a reflection of the 

common news, government and social occasions. But this has not been completely 

confirmed.  

 

First of all, it has not been confirmed that what was broadcast in current news was 

reflected in the format of the sports news. 

 

Regarding the political regime, I denied the projection into the form of sports news based 

on a thorough survey. But there is a question if those shots preserved from these years 

can give us a true reflection of what and how it was broadcast at the time. I have 

mentioned one case when Czechoslovak Televison was forced to destroy the shot for 

political reasons. And we cannot find out how many similar cases were there.  

 

But I can confirm the last hypothesis that sports news is a reflection of social occasions. 

We can notice it from much more significant involvement of women in the sports 

department which corresponds to the overall drive for greater gender balance in society. 

Another example of the influence of the society on sports news is the new studio in 2012. 

The new modern studio was attempt to adapting to the technological development of the 

society.  
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The expected result of the thesis has been confirmed only in one part. But I believe that 

the aim of the thesis, namely document changes in the form of sports news throughout 

the broadcasting Czechoslovak and Czech Television, has been filled largely succesful. 

Because of the incompleteness of the archive of Czech Television, it would be very 

beneficial to create an update for this work after complete digitalization of the archive in 

the future. 
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