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Anotace 
Bakalářská práce „Jaromír Jágr ve zpravodajství ČTK“ se zabývá vývojem 

sportovního zpravodajství Československé a později České tiskové kanceláře na 
příkladu zpravodajství o jedné významné sportovní osobnosti. Práce se skládá ze 

stručného životopisu Jaromíra Jágra, který přibližuje danou osobnost a vysvětluje její 

zvolení pro tuto práci, a dále ze dvou hlavních částí. V první je popsána úloha a role 
České tiskové kanceláře a speciální důraz je kladen na její sportovní zpravodajství. 

Uvedena jsou také metadata, která agentura používá ve své produkci a která jsou 

důležitá pro druhou část. Ta představuje dominantní část. Zaměřuje se na zprávy 

z Infobanky ČTK, které se vztahují k Jaromíru Jágrovi a zachycují vývoj sportovního 

agenturního zpravodajství v období posledních třiceti let (1988-2018). Díky bohatosti 

Jágrovy kariéry v sobě práce pojímá sportovní zpravodajství ze soutěží domácích, 

zahraničních i mezinárodních. Převážná pozornost je věnována agenturnímu textovému 

zpravodajství, zmíněny jsou ve stručnosti ale i další formáty jako fotografie, 

infografiky, audionahrávky a videonahrávky. Na základě práce s výročními zprávami 

agentury jsou zmíněné proměny zpravodajství vysvětleny a odůvodněny z pohledu 
samotné ČTK. 
 
Annotation 

The bachelor thesis “Jaromír Jágr in ČTK Reports” deals with describing the 

development of sports news coverage by the Czechoslovak/Czech News Agency using 
the example of a specific significant sports celebrity. The thesis consists of a brief 
biography of Jaromír Jágr which describes the celebrity and explains why he has been 

chosen, followed by two main segments. The first segment describes the role of the 
Czech News Agency with special emphasis on its coverage of sports news. Also 
included are metadata important for the second segment, which the agency uses in the 
Czech News Agency‘s Infobank. The second segment analyzes news from the Czech 
News Agency’s Infobank related to Jaromír Jágr. Based on these news the thesis 
describes the development of agency sports reporting from home, foreign and 
international contests. It pays increased attention to textual news reporting of the Czech 
News Agency, but also mentions other formats such as photographs, infographics, audio 
recordings and video recordings. The mentioned changes in news reporting are 



 

 

 

explained on the basis of the agency’s annual reports from the point of view of the 

Czech News Agency itself. 
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1. Úvod  
Jaromír Jágr je jedním z nejúspěšnějších českých sportovců všech dob, který 

zároveň zanechal výraznou stopu i v zahraničí. O významnosti jeho kariéry svědčí zisk 

dvou Stanley Cupů, vítězství na dvou mistrovstvích světa a jedna zlatá medaile 

z olympijských her. Do profesionálního sportu vstoupil v roce 1988 a pohybuje se 
v něm dodnes, což z něho dělá mimořádný fenomén, který je současně svědectvím o 

tom, jak se sportovní zpravodajství u nás vyvíjelo. 
Právě od roku 1988, kdy započala Jágrova kariéra, rovněž Československá a 

později Česká tisková kancelář (ČTK) archivuje své materiály v Infobance ČTK. Na 
příkladu kariéry Jaromíra Jágra lze proto dokumentovat postupný vývoj sportovního 

zpravodajství, jež ČTK produkuje. V časovém rozmezí od roku 1988 do konce roku 
2018 je zkoumán vývoj formátů, které ČTK vydává a nabízí svým odběratelům, a 
okrajově i zdrojů, s nimiž zpravodajská agentura pracuje. Práce se zaměřuje převážně na 

textové zpravodajství, ale všímá si i ostatních mediálních formátů (fotografie, 

infografiky, audionahrávky a videonahrávky). 
Práce na konkrétních příkladech popisuje jak vznik jednotlivých formátů 

produkce ČTK, tak celkový vývoj a zaměření sportovních zpráv. Na agenturním 

zpravodajství ilustruje vznik různých trendů, kterými agenturní sportovní žurnalistika 

prošla, a na jaké formáty klade důraz v současné době. Od obyčejných zpráv přechází 

práce přes fleše, profily a avíza až k nejnovějšímu formátu headlinů, který v současnosti 

určuje aktuální trend tvorby sportovního zpravodajství. 
Na daných příkladech je zároveň dokumentován rozvoj zpravodajství ČTK 

v kvantitativní rovině i diverzifikace jednotlivých typů zpráv, které agentura produkuje. 
Předkládáním zpráv z vybraných významných období Jágrovy kariéry je zároveň 

nastíněn vývoj informačních zdrojů, ze kterých ČTK vychází a se kterými při tvorbě 

svých zpráv pracuje. Tento progres je stejně jako u ostatních médií z veliké části 

ovlivněn zejména technologickými změnami a nástupem sociálních sítí ve sledovaném 

období. Všechny změny jsou ale zároveň ovlivněny požadavky agenturních klientů a 

rovněž ekonomickou situací, která ČTK v průběhu času ovlivňuje. 
Vedle kvalitativního zkoumání a analýzy konkrétních jednotlivých textů o 

Jaromíru Jágrovi nabízí práce ve stručnější míře rovněž kvantitativní shrnutí zpráv 
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týkajících se Jaromíra Jágra. Pro úplnost představy o objemu analyzovaných dat jsou 
záznamy z Infobanky ČTK z období let 1988-2018 roztříděny podle množství do 

jednotlivých let a zároveň v období posledních deseti let do konkrétních formátů zpráv, 

které ČTK rozlišuje jako hlavní.  
Vedle konkrétních zpráv archivovaných v původní podobě v Infobance ČTK 

vychází práce také z výročních zpráv, které Rada České tiskové kanceláře každoročně 

vydává a v nichž shrnuje činnost agentury za daný rok a také zveřejňuje své 

hospodaření v uplynulém roce. Ve výročních zprávách jsou zaznamenávány objemy 

zpravodajství, které ČTK v roce vyprodukovala, a zároveň novinky, které uvedla do 
svého portfolia. Provedené změny jsou zde zároveň vysvětleny a odůvodněny, proč 

k nim došlo. 
Pro část práce pojednávající o Jaromíru Jágrovi sloužily jako hlavní podklady 

knihy, které byly o tomto hráči v minulosti napsané. Konkrétně se jedná o publikace 

Jaromír Jágr: vlastní životopis, Jaromír Jágr: má léta v Pittsburghu, Jaromír Jágr: cesta 
za snem a knihy rozhovorů Jaromír Jágr – hledání nebe. Jako podklad pro statistické 

údaje Jágrovy hráčské kariéry v NHL sloužily údaje z oficiálních webových stránek 

NHL.com.  
Podklady pro část práce o České tiskové kanceláři poskytly webové stránky 

ČTK a odborné publikace Tiskové agentury, Zpravodajství v médiích a Novinář a jeho 
zdroje v digitální éře, stejně jako výše zmíněné výroční zprávy a zákon 517/1992 Sb., 

který dal agentuře vzniknout. 
Téma práce jsem si zvolil na základě svého dlouhodobějšího zájmu o agenturní 

zpravodajství a chuti důkladněji popsat vývoj sportovního zpravodajství České tiskové 

kanceláře. Jaromíra Jágra jsem pro účel práce vybral z výše uvedených důvodů, ale také 

z osobního zájmu. Jaromír Jágr je pro mě po mnoha stránkách velikým vzorem, což jen 

stupňuje fakt, že oba pocházíme ze stejného města. Několik osobních setkání 

s Jaromírem Jágrem ve mně vzbudilo chuť prozkoumat důkladněji jeho kariéru, což lze 

velmi dobře učinit právě na základě zpráv České tiskové kanceláře. Jágrova sportovní 

dlouhověkost z něj dělá napříč všemi disciplínami po celém světě naprostý fenomén, 

což jen dokazuje, že by se vhodnější sportovec pro účely této práce hledal jen stěží.  
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2. Životopis Jaromíra Jágra 
 Jaromír Jágr je český hokejista, olympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa a 

dvojnásobný vítěz Stanley Cupu. Narodil se 15. 2. 1972 v Kladně, kde začal jako tříletý 
s ledním hokejem. Důkladným tréninkem a prací na statku svých rodičů se vypracoval 

v jednoho z nejlepších hráčů své generace a už v 15 letech nastupoval v dresu A týmu 

Poldi Kladno. Od stejného věku také pravidelně hrál v mládežnických reprezentačních 

výběrech. Po dvou sezonách v dospělém hokeji zamířil v roce 1990 do nejslavnější ligy 
světa NHL, ve které podepsal smlouvu s týmem Pittsburgh Penguins.  
 A právě v NHL se Jaromír Jágr definitivně zařadil mezi nejlepší hokejisty všech 

dob. Hned v první sezoně za mořem získal se svým týmem Stanley Cup pro vítěze ligy 

a stejný úspěch napodobil i o rok později. Spolu s týmovými trofejemi začaly navíc 

postupně přicházet i ty individuální. V sezoně 1994/1995 získal Jágr Art Ross Trophy1 
pro nejproduktivnějšího hráče celé soutěže, přičemž od roku 1998 do roku 2001 k této 

ceně nikoho jiného nepustil. V roce 1999 si Jágr navíc odnesl i Hart Memorial Trophy2, 
nejcennější individuální trofej, kterou oceňují novináři a funkcionáři nejlepšího hráče 

soutěže.  
 Po sezoně 2000/2001 byl Jaromír Jágr vyměněn do týmu Washington Capitals. 
V hlavním městě USA se však Jágrovi příliš nedařilo, a tak došlo v roce 2004 k dalšímu 

přesunu. Ještě během sezony zamířil kladenský rodák do mužstva New York Rangers. 

Nadcházející ročník ale odehrál v Evropě. Kvůli stávce v NHL si užili slavnou 

osmašedesátku fanoušci v Kladně a v ruském Omsku.  
 Po rozeběhnutí zámořské soutěže se Jágrovi znovu začalo dařit. Hned v první 

kompletní sezoně v dresu Rangers nasbíral 123 bodů (54+69)3, po dalších dvou 

ročnících ale přišlo překvapivé rozhodnutí. Jaromír Jágr se po osmnácti letech rozhodl 

opustit NHL a zamířil do Avangardu Omsk.  
                                                           
1 NHL.com. NHL Art Ross Trophy Winners. NHL.com [online]. NHL, Poslední změna 21. 6. 2018 [cit. 25. 
11. 2018]. Dostupné z: https://www.nhl.com/news/nhl-art-ross-trophy-winners-complete-list/c-
287899824. 
2 NHL.com. NHL Hart Memorial Trophy Winners. NHL.com [online]. NHL, Poslední změna 21. 6. 2018 [cit. 
25. 11. 2018]. Dostupné z: https://www.nhl.com/news/nhl-hart-memorial-trophy-winners-complete-
list/c-287743272. 
3 NHL.com. Jaromír Jágr. NHL.com [online]. NHL, © 2018 [cit. 25. 11. 2018]. Dostupné z: 
https://www.nhl.com/player/jaromir-jagr-8448208?stats=career-r-nhl&season=null. 
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 Již od roku 1989 býval Jaromír Jágr členem československých a později českých 

reprezentačních výběrů. Hned na svém prvním světovém šampionátu v roce 1990 byl u 
zisku bronzových medailí. Na další reprezentační úspěch pak Jágr čekal až do roku 

1998, kdy se zúčastnil zimních olympijských her v Naganu. Na prvních hrách, na 
kterých startovali i hokejisté z NHL, vybojoval český výběr senzační zlato. V roce 2005 
se stal Jaromír Jágr mistrem světa na šampionátu ve Vídni, čímž se zařadil mezi členy 

tzv. Triple Gold Clubu.4 Do této společnosti patří jen hráči, kteří vyhráli Stanley Cup, 

olympijské zlato i zlato na mistrovství světa. Během své první štace v NHL stihla slavná 

osmašedesátka ještě jeden cenný kov z mezinárodních akcí. V roce 2006 získala na 

olympijských hrách v Turíně bronzovou medaili.  
 V roce 2008 překvapil Jaromír Jágr hokejové příznivce tím, že podepsal 
dvouletou smlouvu v ruském Omsku. V té době se počítalo s tím, že je jeho zámořská 

kariéra u konce. Jágr se stal v ruském celku kapitánem a dobrými výkony vždy dovedl 

tým až do vyřazovacích bojů, jenže k samotnému vrcholu nikdy nedošel. Pobyt v Rusku 
si prodloužil ještě o jednu sezonu až do roku 2011. 
 Díky pobytu na starém kontinentu nebránilo Jágrovi nic v tom, aby se pravidelně 

účastnil mistrovství světa a pomáhal hokejové reprezentaci. Do své sbírky tak přidal 
vítězství na šampionátu v roce 2010, o rok později pak s českým týmem získal bronzové 

medaile.  
 Přestože se po Jágrově odchodu do Kontinentální hokejové ligy počítalo s tím, 

že už se slavný útočník do zámoří nevrátí, opak byl pravdou. Jágr předváděl i v Rusku 
výborné výkony, a tak po třech sezonách kývl na nabídku Philadelphie Flyers. Tak 
začalo putování napříč týmy NHL. Po pouhé sezoně se Jágr přesunul do týmu Dallas 

Stars, kde však neodehrál celý ročník – ten totiž zkrátila výluka NHL.  
 Zatímco v Americe se tedy hokej nehrál, zamířil Jaromír Jágr do mateřského 

Kladna. Tím v České republice odstartovalo hokejové šílenství, pro nějž se vžilo 

označení „Jágrmánie“. Rytíři Kladno překládali zápasy do větší O2 Areny, kde utvořili 

nový divácký rekord ligy, a i venkovní zápasy Kladna byly beznadějně vyprodané. Na 

vstupenky se stály i několikahodinové fronty. Hokejový svátek, během něhož se 

                                                           
4 IIHF. Triple Gold Club. IIHF [online]. International Ice Hockey Federation © 2007-2018 [cit. 25. 11. 
2018]. Dostupné z: https://www.iihf.com/en/static/5315/triple-gold-club. 
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představila v české extralize řada hráčů z nejlepší hokejové soutěže, se završil v lednu 
2013, kdy stávka skončila a NHL se konečně rozeběhla.  
 V dresu Dallasu odehrál Jágr pouze 34 zápasů základní části a ještě v sezoně 

2012/2013 byl vyměněn. Slavný útočník oblékl dres Bostonu Bruins a ve vyřazovacích 

bojích dokráčel až do finále. V něm však Boston nestačil na Chicago Blackhawks, 
kterému podlehl 2:4 na zápasy. To bylo vůbec naposledy, kdy se Jaromír Jágr dostal 
k vysněnému třetímu Stanley Cupu tak blízko.  
 Následující dvě sezony strávil Jaromír Jágr v dresu New Jersey Devils, ovšem 

v obou případech skončil s týmem mimo pozice zaručující play-off. Naposledy se tak 
slavný útočník objevil ve vyřazovacích bojích v sezoně 2015/2016, kdy nastupoval za 

tým Florida Panthers. Na slunné Floridě Jágr znovu ožil a v prvním kompletním ročníku 

za Pantery posbíral 66 kanadských bodů (27+39)5. Po dalším ročníku, ve kterém se tým 

nedostal do play-off, už vše nasvědčovalo tomu, že se Jaromír Jágr objevil 

v nejslavnější hokejové lize světa naposledy. V této době rovněž přišel Jágrův konec 

v reprezentačním mužstvu. Přestože jej slavný útočník ohlásil už po mistrovství světa 

2014, nakonec ještě své rozhodnutí přehodnotil a na domácím šampionátu v roce 2015 
byl velice platným členem týmu. Po MS v reprezentaci definitivně skončil.  
 Jednání o dalším Jágrově působišti se před ročníkem 2017/2018 protahovala a 
zcela reálně se už jevila možnost, že nastoupí do druhé nejvyšší české soutěže za tým 

Rytíři Kladno, jehož je majitelem. Nakonec ale Jágr podepsal roční smlouvu s celkem 
Calgary Flames a poprvé ve své kariéře oblékal dres kanadského týmu. Jágra během 

krátké anabáze v kolébce hokeje trápila zranění a v zápasech nedostával takový prostor 
jako v minulosti. Celkem tak v sezoně odehrál jen 22 zápasů s bilancí 1 branky a 6 
asistencí.6 Na konci ledna jej tým zapsal na listinu volných hráčů, odkud zamířil Jágr do 

rodného Kladna.  
 Ani ve svém vlastním klubu si ale Jaromír Jágr příliš nezahrál. Ve svém pátém 

zápase utrpěl nepříjemné zranění a do konce sezony, v níž Rytíři došli až do baráže o 

extraligu, působil na lavičce jen jako zkušený rádce. Mnoho se navíc nezměnilo ani 

v nadcházejícím ročníku. Přestože měl být Jaromír Jágr od začátku oporou týmu, kvůli 

                                                           
5 NHL.com. Jaromír Jágr. NHL.com [online]. NHL, © 2018 [cit. 25. 11. 2018]. Dostupné z: 
https://www.nhl.com/player/jaromir-jagr-8448208?stats=career-r-nhl&season=null. 
6 Tamtéž. 
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přetrvávajícím zdravotním komplikacím nastoupil do utkání až 18. 2. 2019. I ve věku 

47 let byl ale platným hráčem týmu a výbornými výkony dokázal dovést kladenské 

mužstvo do nejvyšší české soutěže.   
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3. Česká tisková kancelář 
 „Česká tisková kancelář (ČTK) je národní tisková a informační agentura, jejímž 

posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření 

názorů,“7 definuje sama sebe na svých webových stránkách ČTK, čímž parafrázuje 

zákon 517/1992 Sb., který dal vzniknout této organizaci. Zmíněný zákon dále určuje, že 

ČTK „poskytuje službu veřejnosti šířením slovního a obrazového zpravodajství z České 

republiky a ze zahraničí. Stejnou službu poskytuje tisková kancelář i do zahraničí.“8 
 Tisková kancelář podle zákona „poskytuje za úplatu slovní a obrazové 

zpravodajství ostatním hromadným sdělovacím prostředkům i jiným právnickým a 

fyzickým osobám.“9 Její zákonnou povinností je zároveň „zřizovat síť odboček, 

zpravodajů a spolupracovníků v České republice a v zahraničí.“10 
 Mimo právnický žargon zákonů se o tiskových agenturách říká, že jsou 

„novinami novin nebo novinami novinářů.“11 Agentura plní svoje poslání tím, že 

„soustavně vyhledává zpravodajské informace, zpracovává je a zprávy co nejrychleji 

dodává za úplatu svým abonentům. Současně je archivuje pro budoucí potřebu vlastní i 

svých klientů.“12 Mezi abonenty agentur patří zejména redakce periodického tisku, 

rozhlasové a televizní stanice a internetové servery. Mezi odběratele ale patří i klienti 

nemediální. Například ministerstva, parlament, banky, firmy nebo školy, ale také 

fyzické osoby. Odebírané materiály jsou v současnosti šířeny pomocí internetu, 

satelitního přenosu pronajatých linek, protokolu FTP a SMS a MMS.13 ČTK zároveň 

uvádí, že „zpravodajství je možno dodat libovolným způsobem podle potřeb 

zákazníků.“14 Výše vyjmenované distribuční cesty tedy nejsou jedinými, pouze 

standardně nabízenými a nejrozšířenějšími. 

                                                           
7 Česká tisková kancelář (ČTK). O nás. ctk.cz [online]. Česká tisková kancelář, © 2018 [cit. 03. 01. 2019]. 
Dostupné z: https://www.ctk.cz/o_ctk/. 
8 ČESKO. Zákon č. 517/1992 Sb. ze dne 21. října 1992, o České tiskové kanceláři. 
9 Tamtéž. 
10 Tamtéž. 
11 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997, s. 9. ISBN 80-7184-459-4.  
12 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zpráva v agentuře. In: OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2. vyd. 
Praha: Karolinum, 2011, s. 32. ISBN 978-80-246-1899-9. 
13 Česká tisková kancelář (ČTK). Distribuční cesty. ctk.cz [online]. Česká tisková kancelář, © 2018 [cit. 31. 
01. 2019]. Dostupné z: https://www.ctk.cz/sluzby/ostatni/vyhody_zprav_ctk/distribucni_cesty/. 
14 Tamtéž. 
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 Česká tisková kancelář se řadí mezi univerzální tiskové agentury, které poskytují 

zpravodajství jak z domácí scény, tak ze zahraničí, a zároveň nejsou nikterak tematicky 

vyhraněné. Univerzální tiskové agentury rovněž zajišťují zpravodajství textové, 

obrazové i zvukové. V rámci zpracovávaného obsahu se věnují všem oblastem života 

společnosti – ekonomice, politice, kultuře, vědě, vzdělávání a, jak je pro tuto práci 

nejdůležitější, také sportu.15 Vedle vyjmenovaného ČTK zajišťuje zpravodajství i 

z dalších společenských témat.  
 Sportovní agenturní zpravodajství zasahuje v rámci formátů do všech hlavních 

žánrů, které ČTK využívá. Nejrozšířenějšími jsou klasické zprávy, využívají se ale 

rovněž headliny, fleše, souhrny, verze a shrnutí.16 Velmi časté jsou ve sportovní 

produkci také profily, které jsou vydávány před začátky výjimečných událostí (turnajů, 

přestupů, nových sezon apod.) a také v případě významných jubileí či v případě 

překonávání sportovních rekordů. Sportovní agenturní zpravodajství využívá rovněž 

avíz, plánů a deníků.  
 Vedle textového servisu se sportovní zpravodajství rozšířilo také do dalších 

služeb, které ČTK nabízí. Zpravodajská agentura poskytuje svým abonentům rovněž 

obrazový (fotografie, infografiky), audio (zvukové záznamy – například rozhovory) a 

audiovizuální servis (videa). V poslední době se i do sportovního odvětví promítl 

aktuální trend živých videopřenosů. Stejně jako všeobecně o celé produkci ČTK i zde 

platí, že „hlavním pilířem jsou dodnes textové zprávy.“17 V roce 2017 vydala centrální 

ČTK 183 601 zpráv (do kterých se započítávají všechny typy včetně dokumentů, 

infografik, fotografií i audio- a videozáznamů) a 30 793 headlinů. Do kategorie 

sportovního zpravodajství z toho spadalo 51 183 zpráv a 5 873 headlinů.18 V produkci 
zpráv nebyla žádná jiná rubrika zastoupena větším počtem materiálů než právě 

sportovní sekce.   

                                                           
15 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997, s. 22. ISBN 80-7184-459-4. 
16 Využívají se rovněž protexty, což jsou komerční sdělení, která ale nespadají do produkce ČTK. Proto 
nejsou v této práci uvedeny. 
17 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zpráva v agentuře. In: OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2. vyd. 
Praha: Karolinum, 2011, s. 33. ISBN 978-80-246-1899-9. 
18 RADA ČESKÉ TISKOVÉ KANCELÁŘE. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře 
v roce 2017 [online]. [Praha]: Česká tisková kancelář, 2018, s. 10. Dostupné z: 
https://i3.cn.cz/.filedefault/1533035308_Vron-zprva-2017-final.pdf. 
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 Pro orientaci v celém souboru zpráv, které ČTK vyprodukovala, jsou důležitá 

tzv. metadata. Tedy identifikační prvky každé jednotlivé zprávy.19 Tato metadata 
provázejí každé jednotlivé sdělení a jsou užitečná pro tematické seskupování zpráv, pro 

jejich snadnější vyhledávání a lepší orientaci v široké škále produkce. Za metadata je 
považován titulek, datum vydání, klíčová slova, priorita, servis, kategorie a domicil a 
signatura.20  

 Titulky u agentur mají v dnešní době totožnou roli jako u jakéhokoliv jiného 

zpravodajství. Zejména se tedy snaží zaujmout a nastínit obsah textu. „Dobrý 

plnohodnotný titulek pomáhá zprávu prodat.“21 Titulek by tedy měl co nejvíce 

zestručnit obsah sdělení a zároveň zůstat srozumitelný. V Infobance vždy bývá prvním, 

co odběratel vidí už ve výčtu veškeré produkce. Zbytek textu se zobrazí až po otevření 

konkrétní zprávy. V minulosti bývaly titulky stručné a heslovité, často jednoslovné. 
 Datum vydání je spolu s titulkem a domicilem a signaturou uváděno hned 

v úvodu zprávy. Informuje, kdy byl konkrétní produkt ČTK vydán – v který den a i 

v jaký konkrétní čas. V rámci vyhledávání v Infobance je důležité pro časové vymezení, 

ve kterém chceme zkoumat dané zpravodajství.  
 Klíčová slova jsou důležitá zejména pro orientaci v celkovém obsahu Infobanky 

a ke snadnějšímu vyhledávání. „Ze všeho nejvíce signalizují oblast, okruh informací.“22 
Klíčová slova jsou jedním ze základních způsobů, jak lze vyhledávat v Infobance ČTK. 

Zatímco u všeobecných zpráv je vždy prvním klíčovým slovem vymezeno teritorium, 

jehož se zpráva týká, u sportu je vždy první slovo „sport“, za kterým následuje 

konkrétní vymezení disciplíny (v případě této práce tedy klíčové slovo „hokej“). Místo, 

k němuž se zpráva vztahuje, může být i u sportovního odvětví uvedeno (není ale na 

prvním místě). Ve zprávách, které byly pro tuto práci analyzovány, je jedním z častých 

klíčových slov také jméno Jágr. 
 Priorita určuje důležitost konkrétní zprávy a rovněž podle ní lze v Infobance 

třídit vyhledávaný obsah. Určování priority je důležité kvůli chronologickému vydávání 

                                                           
19 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zpráva v agentuře. In: OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2. vyd. 
Praha: Karolinum, 2011, s. 34. ISBN 978-80-246-1899-9. 
20 Tamtéž, s. 34-41. 
21 Tamtéž, s. 35. 
22 Tamtéž, s. 36. 
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řazených zpráv.23 Zatímco v médiích jsou důležité zprávy řazeny na začátek (v 

novinách titulní strana, v rozhlase a televizi na začátek vysílání), v agentuře vycházejí 

v takovém pořadí, v jakém byly vydány. Nejvyšší důležitost zprávy označuje priorita 1, 

nejnižší pak 5. Jedničkou bývají označovány headliny, dvojkou fleše, trojkou méně 

důležité headliny, trojkou a čtyřkou standardní zprávy a pětkou plány, avíza nebo 

deníky.24 
 Servis je třímístný kód, který slouží k lepšímu třídění zpráv. Prvním písmenem 

řadí zprávu k jednomu z pěti základních servisů „(d – domácí všeobecný, m – 
zahraniční všeobecný, e – ekonomický se zprávami z ČR i zahraničí, s – sportovní se 
zprávami z ČR i zahraničí, c – exportní).“25 Zbylá dvě písmena pak odkazují 

k regionálnímu původu zprávy – značí tedy například geografické oblasti ve světě nebo 

kraje v České republice. Ve zpravodajství o Jaromíru Jágrovi se vyskytuje například 

zkratka servisu (ssc). Ta značí, že se jedná o sportovní zprávu ze Středočeského kraje. 

Zámořské zprávy týkající se Jágra pak bývají značeny zkratkou servisu (sus), která 

označuje, že se jedná o sportovní zprávu ze Spojených států amerických.  
 Kategorie nabízejí základní orientaci v celé tematické šíři zpravodajství ČTK. 

Jedná se o důležitý třídicí prvek zejména u univerzálních agentur. Každá zpráva může 

spadat do více kategorií (některé jsou podkategoriemi jiných). V případě zpráv o 

Jaromíru Jágrovi je například typická kategorie sport (spo) a podkategorie hokej (hok). 

Kategorie jsou dalším důležitým nástrojem, který se dá při práci s Infobankou využívat 
pro snazší nalezení požadovaných zpráv a pro zúžení celkového objemu nalezené 

produkce.  
 Domicil označuje, kde se stala událost, o které je zpravováno, případně kde byla 

zpráva zpracována nebo odkud byla odeslána.26 Jedná se tedy o určení místa. Signatura 

odkazuje na agenturu, která danou zprávu vytvořila. Ve zpravodajství ČTK bývá 

domicil se signaturou vložen mezi titulek a samotný text zprávy.   
  
                                                           
23 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zpráva v agentuře. In: OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2. vyd. 
Praha: Karolinum, 2011, s. 37. ISBN 978-80-246-1899-9. 
24 Tamtéž. 
25 Tamtéž. 
26 Tamtéž, s. 40. 
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4. Vývoj zpravodajství ČTK na příkladu Jaromíra 

Jágra 
4.1 Kvantitativní rozbor agenturního zpravodajství o 

Jaromíru Jágrovi 
Jaromír Jágr působil během celého sledovaného období (1. 1. 1988 – 31. 12. 

2018) jako profesionální sportovec, což se také projevilo na celkovém množství zpráv, 

které ČTK ve spojení s jeho jménem vydala. 
Za účelem vyhledávání záznamů o Jaromíru Jágrovi pro tuto práci bylo 

v systému Infobanky27 užito ve fulltextovém vyhledávání heslo „Jágr“ v kategorii 
sportovního zpravodajství. Aby byl objem analyzovaných dat co nejpřesnější, bylo 

nutné pomocí vyhledávacího operátoru NOT vyřadit z hledání Jaromíra Jágra staršího 

(otec hokejisty Jaromíra Jágra, který dříve působil jako šéf kladenského hokejového 
klubu), Jaroslava Jágra (bývalý hokejový brankář a trenér) a Martina Jágra (ragbista).  

V období mezi 1. 1. 1988 a 31. 12. 2018 nabízí Infobanka České tiskové 

kanceláře v celkovém součtu 17 577 záznamů k požadovanému vyhledávání. Výsledky 

tohoto hledání se přitom nachází ve všech typech zpráv. V převážné většině se jedná o 

zprávy (15 095), hledaný výraz se však objevuje i v headlinech, fleších, souhrnech, 

plánech, denících, avízech a profilech (viz příloha č. 1).28  
Co se týče dalších formátů vedle textového zpravodajství, i v nich se 

vyhledávané jméno objevuje, podle očekávání ovšem v menším počtu. V sekci události 

konkrétně 53x, mezi fotografiemi 4 282x, mezi infografikami 10x, u audiozáznamů 

574x a u videoformátů 22x. 
Na postupném zvyšování objemu jednotlivých zpráv se dá názorně demonstrovat 

celkový vývoj Infobanky ČTK – tedy množství zpravodajství, které bylo na této 

platformě zpřístupněno a archivováno. Vedle množství se jedná také o nejjednodušší 

způsob, na kterém ilustrovat vznik jednotlivých nových formátů, které Česká tisková 

kancelář vytváří, a jejich další vývoj. Zatímco v prvním zkoumaném roce vyšlo se 

                                                           
27 Vstup do Infobanky ČTK je podmíněn uživatelským jménem a heslem, získaným na základě smluvního 
vztahu. Proto je u všech citovaných agenturních zpráv uváděn odkaz https://ib.ctk.cz, který jen 
naznačuje cestu ke zdroji. 
28 Hledaný výraz se objevuje i v protextech, které však v tomto výčtu nejsou z výše uvedeného důvodu 
započítané. 
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jménem Jágr 41 zpráv, o deset let později už jich ČTK vydala 458. Nejplodnějším 

rokem na zpravodajství obsahující vyhledávané slovo byl rok 2013 – celkem 1214 
záznamů, mezi nimiž byly zastoupeny všechny typy zpráv. Po roce 2013 začala celková 

produkce týkající se Jaromíra Jágra postupně klesat – v roce 2015 už se jméno Jágr 

objevilo jen 1018krát a o dva roky později už dokonce jen v 677 příspěvcích textového 

zpravodajství (viz příloha č. 2). 
To může dokumentovat měnící se objem produkce, kterou ČTK i 

prostřednictvím Infobanky distribuuje svým odběratelům, rozhodující však v tomto 
výčtu zůstává vnímání Jaromíra Jágra v konkrétním období. Je nutné přihlédnout 

k faktu, že na kvantitativní výčet mají veliký vliv Jágrovy výkony a vyvíjející se 

popularita této veřejně známé osoby. Od prvního zpracovávaného roku 1988 tedy 

množství zpráv, které ČTK produkuje, vzrostlo, nedá se ovšem říct, že by se jednalo o 

kontinuální růst, který se nezastavuje. Totéž platí i o celkovém zpravodajství ČTK, 

které je v Infobance zpřístupněno. Od roku 1988 se objem produkce na této platformě 

jednoznačně zvýšil, v žádném případě se ale nejedná o neustávající nárůst, který by 

každý rok přinášel více a více zpráv.  
K výraznějšímu nárůstu počtu zkoumaných zpráv došlo například mezi lety 

1995 a 1996. Jedním z důvodů může být Jágrova účast na velmi sledovaném Světovém 

poháru. Důležité je ovšem zmínit také vývoj ČTK a její organizace práce. Sama 

agentura totiž píše ke své sportovní redakci ve výroční zprávě za rok 1996 následující: 

„[Sportovní redakce] začala měnit systém kontinuálního řízení zpravodajství na 

editorský systém, který by měl být dokončen v roce 1997. Proto byla významně 

personálně posílena.“29 I na konkrétním příkladu Jaromíra Jágra je zde tedy dobře 

patrné personální rozšíření sportovní sekce ČTK, které mělo za důsledek logické 

zvýšení objemu vyprodukovaných zpráv. Jak navíc potvrzuje zpráva z následujícího 

roku, přechod na nový systém úspěšně proběhl.  
Přestože v roce 1997 počet zpráv o Jaromíru Jágrovi znovu lehce stoupl, celkově 

produkce sportovní redakce ČTK oproti předchozímu roku klesla. Příčiny vysvětluje 

agentura ve své výroční zprávě. „Podstatně se snížil počet zpráv sportovní redakce, kde 

postupně zavádíme nový systém řetězení zpráv, aby servis pro klienty byl výrazně 

přehlednější. Informací jsme jim poskytli více než v roce předešlém, a to zejména o 

                                                           
29 RADA ČESKÉ TISKOVÉ KANCELÁŘE. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře 
v roce 1996 [online]. [Praha]: Česká tisková kancelář, 1997, s. 4. Dostupné z: https://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-
zpravy/vyrocni-zprava-CTK_1996.pdf. 
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zámořských hokejových soutěžích, o něž mají značný zájem. […] soustředili [jsme se] 

ve zpravodajství více na jeho kvalitu než kvantitu.“30 
V dalších letech se objem slovního zpravodajství agentury příliš neměnil. V roce 

1999 byl „počet zpráv opticky nižší ve sportovní databázi, což bylo způsobeno dalšími 

zjednodušeními při jejich řetězení, aby byly sportovní informace pro klienty co 

nejpřehlednější.“31 V dalších letech pak počet zpráv vydávaných agenturou pozvolna 

stoupal. ČTK se v tomto období zaměřovala zejména na posilování a zkvalitňování 

regionálního zpravodajství.  
Ve výroční zprávě za rok 2005 informovala ČTK, že „celkový počet zpráv se 

v posledních letech ustálil. V souladu se záměry redakcí se nezvyšuje. Snaha se 

soustřeďuje na kvalitu.“32 Obdobně se k objemu své produkce vyjadřovala agentura i 

v dalších letech. K významné změně pro sportovní redakci došlo v roce 2009, kdy 
agentura od sebe oddělila textový a výsledkový servis. „Vydávání výsledků samostatně 

se signálním klíčovým slovem DATA umožnilo výrazně zrychlit jejich export ke 

klientům.“33 
Od roku 2009 objem zpravodajství klesal, což bylo ovlivněno ekonomickou krizí 

a snížením počtu redaktorů ČTK. Pozvolný pokles objemu zpravodajství trval až do 

roku 2017, ze kterého je publikována poslední výroční zpráva.  
 

  

                                                           
30 RADA ČESKÉ TISKOVÉ KANCELÁŘE. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře 
v roce 1997 [online]. [Praha]: Česká tisková kancelář, 1998, s. 8. Dostupné z: https://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-
zpravy/vyrocni-zprava-CTK_1997.pdf. 
31 RADA ČESKÉ TISKOVÉ KANCELÁŘE. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře 
v roce 1999 [online]. [Praha]: Česká tisková kancelář, 2000, s. 6. Dostupné z: https://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-
zpravy/vyrocni-zprava-CTK_1999.pdf. 
32 RADA ČESKÉ TISKOVÉ KANCELÁŘE. Výroční zpráva ČTK za rok 2005 [online]. [Praha]: Česká tisková 
kancelář, 2006, s. 1. Dostupné z: https://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2005.pdf. 
33 RADA ČESKÉ TISKOVÉ KANCELÁŘE. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře 
v roce 2009 [online]. [Praha]: Česká tisková kancelář, 2010, s. 8. Dostupné z: https://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-
zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2009.pdf. 
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4.2 Vývoj druhů agenturních zpráv 
4.2.1 Zprávy 

Rok 1988 je prvním rokem, z něhož jsou zpravodajské materiály ČTK 

kompletně archivovány v Infobance. Slovo „Jágr“ vyhledávané v kategorii sportu (a 
očištěné o další osoby stejného příjmení, jak bylo zmíněno v úvodu čtvrté kapitoly) 
konkrétně obsahuje 41 záznamů. Všechny jsou řazeny jako standardní zprávy – to je 
konkrétně věc, která se mění až s rokem 1994, kdy archivované zpravodajství začíná 

spadat i do jiných formátů.  
Zprávy z tohoto roku obsahují základní informace, které jsou se sportovním 

zpravodajstvím neodmyslitelně spjaté. To znamená výsledky hokejových zápasů, které 

obsahují skóre po jednotlivých třetinách a jména střelců branek. Utkání bývají 

v převážné míře psaná jako shrnující zprávy – všechny zápasy daného turnaje jsou tedy 

obsaženy v jediném příspěvku. Vyskytují se však i samostatně zdokumentované zápasy. 

V případě některých sportovních klání bylo vydáváno zpravodajství i průběžně. Byly 
tedy vydávány příspěvky po každé třetině. Vedle výsledkového zpravodajství přinášela 

ČTK informace o nominacích reprezentačních výběrů a soupisky jednotlivých mužstev. 

U soupisek se spíše než o žurnalistický útvar jedná jen o dokument, ve kterém jsou 
obsažena jména, případně ročníky narození a čísla dresů.  

Jen málokteré příspěvky (ať už zápasové nebo nominační) byly doplněny delším 

souvislejším textem, který by případně odběratelé mohli bez jakýchkoliv úprav přebrat. 

Zápasové reportáže, které jsou v dnešní době takřka samozřejmostí, se objevovaly jen 

zřídka. Celkový objem, ze kterého se sportovní zpravodajství ČTK dále rozvíjelo, 

doplňovaly ještě ohlasy trenérů, kteří tímto způsobem hodnotili výkony svých svěřenců. 

Oproti dnešnímu zpravodajství, které bývá ČTK zpracováváno jako finální, hotový 

produkt, se jedná spíše jen o sbírání informací, se kterými dále pracují konkrétní 

odběratelé. Ve většině případů jsou to jen hodně hrubé materiály, se kterými je potřeba 

dále pracovat. 
Důležité je zmínit, že právě od těchto základních informací se ve sportovním 

zpravodajství ČTK dále vše odvíjelo. Některé formáty se zachovaly a později byly 

doplněny dalšími, které na ně navazovaly, jiné se pro změnu rozvinuly a v pozměněné 

podobě existují dodnes.  
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Od prvního archivovaného roku počty zpráv k heslu „Jágr“ v dalších letech 

stoupají, rozhodně se ovšem nedá říct, že by se jednalo o kontinuální neustálý vzestup. 

Ten nastává až po neurovnaných letech 1989, 1990 a 1991.  
V období těchto let se k výše uvedeným formátům zpráv, které nadále 

přetrvávají a tvoří většinu produkce ČTK, přidávají stručnější textové reportáže ze 

zápasů, které shrnují vývoj sportovních klání. „Na vedoucí branku Litvínova však 

raketovým způsobem odpověděl mladičký Jágr, který dvěma brankami v rozmezí 52 

sekund poprvé zajistil vedení domácímu mužstvu,“34 stojí například v reportáži z 24. 1. 
1989. Co do obsahu, velké pozornosti se dostávalo mládežnickým reprezentačním 

výběrům. Zprávy o nich byly i rozsahem bohatší než například ligové zpravodajství. 
Vedle reportování o průběhu zápasů ČTK už v roce 1989 i předem informovala o 
programu národního mužstva do 18 let a v uceleném „profilu“ přinášela informace o 

nadcházejícím mistrovství Evropy i o československém týmu. V současnosti by bylo 

pro tento typ textu nejvýstižnější anglické označení „preview“, které se už ovšem běžně 

používá i u nás. V agenturní produkci by dnes tato zpráva byla s největší 

pravděpodobností označena jako profil. 
Právě ve spojitosti s mistrovstvím Evropy 1989 se ukazuje důležitost 

zpravodajské agentury. ČTK měla v Kyjevě, dějišti šampionátu, své redaktory, kteří 

dodávali pro odběratele zpravodajství přímo z místa. „Jak vidí uplynulé tři sezóny, 

současnost i budoucnost tohoto celku, vyjádřil v rozhovoru se zpravodajem ČTK trenér 

Florián Střída,“35 je v textu jasně odkazováno na zdroj sdělení a na exkluzivnost této 

informace.  
Stejně jako ČTK informovala o reprezentačních akcích už dopředu před jejich 

začátkem, po skončení sezony přináší rovněž shrnutí úspěchů a neúspěchů jednotlivých 

kategorií. V podobném duchu se nese i zpráva z předsednictva výboru Svazu ledního 

hokeje ÚV ČSTV, která hodnotí počínání našich hokejistů. Společenský přesah ze 

sportovní rubriky má zpravodajství o anketě Zlatá hokejka a informace o jejích 

výsledcích.  
Co se týče obsahu, agentura důkladně zaznamenala Jágrovu premiéru 

v reprezentačním A týmu. „Svou zdařilou reprezentační premiéru si odbyli i obránce 

                                                           
34 ČTK. Kladno-Litvínov 10:5. In: ib.ctk.cz [online]. 24. 1. 1989 [cit. 14. 1. 2019]. Dostupné z: 
https://ib.ctk.cz. 
35 ČTK. Osmnáctka skončila před cílem. In: ib.ctk.cz [online]. 14. 4. 1989 [cit. 14. 1. 2019]. Dostupné z: 
https://ib.ctk.cz. 
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Tichý a útočná formace mladíků Holík-Reichel-Jágr,“36 uvádí reportáž z daného utkání 

a ke stejnému tématu se vrací i pozápasové ohlasy trenérů: „Příležitost dostal mladý 

útok Jágr-Holík-Reichel, který naši důvěru nezklamal.“37 
V obdobném trendu se nesl i další vývoj sportovního zpravodajství ČTK. Větší 

prostor dostávaly obsáhlejší texty – od roku 1990 se začínají objevovat i standardní 

rozhovory publikované formou: otázka – odpověď. Přestože interview je v agenturním 

zpravodajství dodnes hojně využíváno jako jeden ze základních způsobů pro získávání 

informací, málokdy je text vydávaný přímo ve formátu interview.  
Postupně se dál rozrůstaly i zápasové reportáže. V souvislosti s Jaromírem 

Jágrem nadále převažují zprávy týkající se jeho působení v národním týmu, což se 

začíná měnit červnem 1990. V této době právě probíhá tzv. draft NHL. Tedy každoroční 

událost, při které si týmy zámořské soutěže vybírají mladé hráče pro svá mužstva. 

„Jaromír Jágr z Kladna byl vybrán do Pittsburghu. […] Jágr [byl vybrán] jako pátý. 

Tisk konstatuje, že možná jazykové a kulturní bariéry vedly k tomu, že Jágr nebyl 

dokonce v draftu ještě výše,“38 informovala ČTK vcelku ve stručnosti. S ohledem na to, 
jakou důležitost přisuzují zahraniční (a v současnosti i naše) média draftu, je 

zpravodajství skutečně velmi strohé.  
Přechod do NHL není významný jen pro Jágra jakožto hráče, ale rovněž pro 

česká média, která o něm zpravují, tiskovou agenturu nevyjímaje. Pro získávání 

informací ze zámoří se musí k tvoření zpráv o Jágrovi využívat jiné zdroje a 

zpravodajství o NHL najednou začíná převažovat nad ostatním (v případě zpravodajství 

o Jaromíru Jágrovi). 
Vedle klasického zpravodajství se objevují předsezonní prognózy a produkce 

ČTK začíná být celkově více diverzifikovaná. Jágrovo jméno se začíná objevovat v 
rubrice „Zajímavosti z NHL“, která pravidelně v rámci sportovního servisu ČTK 

vychází. Vedle klasického sportovního reportování o zápasech je větší pozornost 

skutečně upřena přímo na českého hráče v NHL. ČTK, která, jak je zmíněno výše, musí 

pracovat s jinými zdroji než doposud, zpravuje například i o tom, co píší zahraniční 

média. „Jágr, jak napsal sobotní Washington Post, je nejen nejmladší hráč v současné 

NHL, ale i hráč s citem pro historii. Nosí na dresu číslo 68 proto, aby připomínal své 

                                                           
36 ČTK. ČSSR-Calgary Flames 4:1. In: ib.ctk.cz [online]. 11. 9. 1989 [cit. 14. 1. 2019]. Dostupné z: 
https://ib.ctk.cz. 
37 ČTK. Hlasy trenérů. In: ib.ctk.cz [online]. 11. 9. 1989 [cit. 14. 1. 2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
38 ČTK. Naši hokejisté v 1.kole výběru pro NHL. In: ib.ctk.cz [online]. 17. 6. 1990 [cit. 20. 1. 2019]. 
Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
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spoluobčany, kteří roku 1968 zemřeli v důsledku sovětské invaze do 

Československa,“39 napsal Aleš Benda. Tento příklad jasně ukazuje, že vedle sportovní 

stránky se pozornost začala upírat i na širší kontext a o Jaromíru Jágrovi se psalo i v jiné 

než čistě hokejové souvislosti.  
ČTK však nevyužívala pouze zahraniční média ke zpravování o událostech 

v zámoří. Jedním ze zdrojů zůstali nadále zpravodajové, kteří tvořili zpravodajství 
přímo z USA.  

A právě své vlastní zpravodaje z USA využívala ČTK i v době, kdy Jágr dosáhl 

na jeden z největších úspěchů své kariéry a vyhrál svůj první Stanley Cup. Tisková 

agentura věnovala vyřazovacím bojům NHL zvýšenou pozornost z několika důvodů. 

Mimo jiné proto, že většina evropských soutěží už byla ukončena, zatímco zámořská 

liga nadále pokračovala. Dalším důvodem pak byl Jágrův postup až do finále. „Jágr je 

miláčkem pittsburghských diváků, fanoušků i odborníků [a] je druhým nejúspěšnějším 

nováčkem celých play-off,“40 psala ČTK na začátku finálových bojů ve zprávě 

věnované Jaromíru Jágrovi.  
Když pak Pittsburgh ve finále zvítězil, ČTK věnovala této události hned několik 

zpráv. „Stanleyův pohár patří od neděla také dvěma čs. hráčům – Jiřímu Hrdinovi a 

Jaromíru Jágrovi. […] Devatenáctiletý Jágr si na pohár sáhl hned na závěr své první 

sezony v NHL,“41 informovala agentura v první zprávě věnované vítězi NHL. 

Následovala zpráva o oslavách vítězů, u které se jako velmi cenná ukazuje právě osobní 

přítomnost zahraničního zpravodaje ČTK. Po příletu do Prahy přinesla agentura 

rozhovor s Jaromírem Jágrem – poprvé přinesla ČTK rozhovor s Jágrem v klasickém 

obsáhlém formátu otázka – odpověď.  
V rámci dalšího play-off pak ČTK cituje zahraniční média, která Jágrovi 

předpovídají zářnou budoucnost. „Srovnávají Jaromíra Jágra s Mario Lemieuxem […] 
Tvrdí, že […] bude během několika let mezi třemi nejlepšími hráči NHL. New York 

Times připomínají, že Jágr je hokejista, kvůli kterým lidé chodí na stadiony.“42 To, že 

fungující formáty ČTK zachovává a přetrvávají dodnes, dobře dokumentuje porovnání 

zpravodajství z obou vítězství Jaromíra Jágra ve Stanley Cupu. Pokaždé přichází zpráva 

                                                           
39 BENDA, Aleš. S číslem 68. In: ib.ctk.cz [online]. 6. 10. 1990 [cit. 20. 1. 2019]. Dostupné z: 
https://ib.ctk.cz. 
40 ČTK. V devatenácti o Stanleyův pohár. In: ib.ctk.cz [online]. 17. 5. 1991 [cit. 7. 2. 2019]. Dostupné z: 
https://ib.ctk.cz. 
41 ČTK. Nadšení Tučňáci. In: ib.ctk.cz [online]. 27. 5. 1991 [cit. 7. 2. 2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
42 ČTK. Silný Jaromír Jágr mezi elitu NHL. In: ib.ctk.cz [online]. 15. 5. 1992 [cit. 7. 2. 2019]. Dostupné z: 
https://ib.ctk.cz. 
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o vítězství, následuje reportáž z oslav a posléze rozhovor po příletu do Prahy. Mění se 

pouze rozsahy jednotlivých zpráv.  
Po Jágrově druhém triumfu ve Stanley Cupu vydává ČTK „pozvánky“ na besedy 

a autogramiády s tímto hráčem. Tyto krátké texty, ve kterých byl nastíněn typ akce a 

datum a místo konání, byly tehdy v roce 1992 ještě v Infobance řazeny mezi klasické 

zprávy. Dá se říci, že se jednalo ale o jasné předchůdce dnešních avíz, které takto 

dopředu zvou na vybrané události. Poprvé se také objevuje Jágrovo jméno v tzv. 
souhrnu, který shromažďuje vícero zpráv ze sportovního prostředí. 27. 7. 1992 vyšla 

v takovémto souhrnu další pozvánka na Jágrovu autogramiádu. Vedle této informace 

souhrn dále obsahoval zprávy z olympijských her. Zajímavostí však je, že, přestože 

zpráva splňuje všechny podmínky souhrnu a je tak i nadepsána, v systému Infobanky 

není zařazena mezi souhrny. Je formálně zařazena mezi klasické zprávy. 
Rok 1993 je zlomový vzhledem k tomu, že vznikla samostatná České republika 

a v listopadu 1992 také Česká tisková kancelář. Vzhledem k jejímu charakteru 

veřejnoprávní agentury předkládá Rada ČTK jako kontrolní orgán každoročně 

Poslanecké sněmovně výroční zprávy o činnosti agentury i činnosti své. První zpráva za 

rok 1993, ze které lze vycházet pro účely této práce, vyšla v roce 1994. „Ze zahraničí 

přináší sportovní redakce rovněž zpravodajství z vrcholových soutěží, přičemž se 

zvláště zaměřuje na účast českých reprezentantů,“43 potvrzují slova o sportovní redakci 
to, co už bylo v této práci dříve řečeno v souvislosti s Jaromírem Jágrem. Zpráva také 

potvrzuje využívání zahraničních sportovních redaktorů a jako jeden ze zdrojů 

informací zmiňuje i zahraniční zpravodajské agentury, se kterými ČTK udržuje 

kontakty. Co do vývoje, je zmiňováno v rámci sportovní sekce následující: „V roce 

1993 byl ve sportovní redakci zaveden kompletní tabulkový servis a rozšířen počet 

sledovaných soutěží o fotbalové divize. Vznikly základy databanky s historickými 

přehledy sportovních výsledků z vrcholových světových a domácích soutěží.“44 
O rok později nastává, do budoucna významný, vývoj v rámci používaných 

zdrojů ČTK. Rada uvádí ve své výroční zprávě, že „od listopadu 1994 získává ČTK 

                                                           
43 RADA ČESKÉ TISKOVÉ KANCELÁŘE. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře 
v roce 1993 [online]. [Praha]: Česká tisková kancelář, 1994, s. 10. Dostupné z: 
https://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_1993.pdf. 
44 Tamtéž. 
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informace také prostřednictvím sítě INTERNET.“45 Využívání internetu je důležitým 

aspektem pro budoucí práci s Infobankou ČTK.  
Co se týče konkrétních textů sportovní redakce, které se vztahovaly k Jaromíru 

Jágrovi, dále se udržují a rozvíjejí formáty, které jsou zmíněny v předešlé části práce. 

Často se opakující je rubrika „Čeští a slovenští hráči za mořem“ (někdy také „Čs. hráči 

za mořem“ a další podobné titulky), která shrnuje výkony českých hráčů v NHL. Vedle 
krátkých zpráv přináší i statistické shrnutí dokumentující výkony Čechů a Slováků 
v konkrétních číslech. Vedle klasického sportovního zpravodajství informovala ČTK 

pravidelně i o platech hráčů v zámořské NHL. „Z českých hokejistů je v žebříčku na 22. 

příčce Jaromír Jágr z Pittsburghu se základním příjmem 1,4 milionu dolarů ročně,“46 
uváděla zpráva před sezonou 1993/94.  

Zajímavým druhem zpráv jsou rozbory jednotlivých zápasů před každým kolem 

české nejvyšší soutěže. ČTK v nich informuje o času začátku zápasu a přináší informace 

z obou táborů – změny v sestavách mužstev a jak se týmům momentálně daří. U 

každého utkání jsou rovněž uvedeni sudí, kteří budou zápas řídit. Tyto zprávy se 
v případě Jaromíra Jágra dají dokumentovat u sezony 1994/95, kdy byla v NHL výluka 

a Jágr nastupoval za mateřské Kladno. 12. 1. 1995 tak ČTK například v takovém 

předzápasovém shrnutí informovala, že „spoluhráči z Pittsburghu Jaromír Jágr 

s Martinem Strakou se místo na ledě potkají v pátek ráno v letadle.“47 Agentura tak 
upozorňovala, že hráči se již vrací do zámoří. Jinak je ale výluka NHL dobrým důkazem 

toho, že zpravodajství z české nejvyšší hokejové soutěže se příliš nezměnilo. Nadále 

ČTK přinášela reportáže z utkání a samostatně také ohlasy trenérů po skončení zápasů. 
Se vzrůstající popularitou Jaromíra Jágra se ve zpravodajství ČTK také častěji 

objevovaly klasické rozhovory publikované formou „otázka – odpověď“, které byly 

nejčastěji zveřejňovány mezi sezonami při Jágrově návratu do České republiky. Na 

konci roku 1995 ale agentura přinesla rozhovor i v průběhu sezony. Toto interview 

poskytl Jágr ČTK z USA přes telefon. „Jestli já v té době ještě budu hrát a budu tak 

                                                           
45 RADA ČESKÉ TISKOVÉ KANCELÁŘE. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře 
v roce 1994 [online]. [Praha]: Česká tisková kancelář, 1995, s. 3. Dostupné z: https://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-
zpravy/vyrocni-zprava-CTK_1994.pdf. 
46 ČTK. Šestašedesát milionářů. In: ib.ctk.cz [online]. 19. 10. 1993 [cit. 14. 2. 2019]. Dostupné z: 
https://ib.ctk.cz. 
47 ČTK. Už bez profesionálů. In: ib.ctk.cz [online]. 12. 1. 1995 [cit. 6. 3. 2019]. Dostupné z: 
https://ib.ctk.cz. 
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dobrý, abych si zasloužil nominaci, je ve hvězdách,“48 vyjadřoval se Jágr například 

k tomu, že na olympijských hrách v roce 1998 budou moci nastupovat i hráči z NHL.49  
V ročníku 1995/96 sledovala ČTK s velikou pozorností Jágrův boj o pozici 

nejlepšího střelce a nejproduktivnějšího hráče NHL. „Český reprezentant Jaromír Jágr 

při výhře Pittsburghu v Ottawě 5:3 přihrál na dva góly. V kanadském bodování to 

dotáhl na 147 bodů a vyrovnal tak historický rekord pravých křídel, který drží Mike 

Bossy. V gólových přihrávkách je Jágr s 85 body ještě lepší než legendární křídlo 

Islanders,“50 informovala ČTK a o pár dní později vydala zprávu, že Jágr rekord 

dokonce překonal. 
V roce 1996 věnovala agentura ve svém zpravodajství rovněž velký prostor 

Světovému poháru, který označila za „svátek světového hokeje.“51 Z turnaje, který 

skončil neúspěchem českého týmu, přinášela ČTK výsledkové zpravodajství, podrobné 

reportáže i informace ze zákulisí českého národního týmu. „Byl jsem velmi špatný, ale 

snad se to zlepší,“52 citovala agentura Jaromíra Jágra ihned po návratu z prvního zápasu 

Světového poháru do České republiky. Po vypadnutí české reprezentace zaznamenala 
ČTK i rozkol mezi Jaromírem Jágrem a reprezentačním trenérem Luďkem Bukačem. 

Silně zpravodajsky pokrytý byl ze strany ČTK pochopitelně také olympijský 

hokejový turnaj v roce 1998 v Naganu, pro který se vžilo označení „turnaj století“ – 
vůbec poprvé mohli do něj zasáhnout také profesionálové z NHL. Agentura informovala 
o události dlouho dopředu, přinášela veškeré zprávy týkající se nominace a souběžně 

ještě sledovala dění v NHL, kde jednal Jaromír Jágr s Pittsburghem o nové smlouvě. 

ČTK ale přinesla i trochu odlehčenější zpravodajství. Například informovala, kteří hráči 

v průběhu olympijských her oslaví narozeniny, nebo jaké jsou vypsané kurzy u 

sázkových kanceláří. Stejně jako v případě dění v NHL i tentokrát agentura 

zpracovávala, co se psalo v zahraničních médiích o českých sportovcích. Přinesla tak 

například informaci, že „americké noviny kritizují českou hokejovou sestavu.“53 
                                                           
48 ČTK. Jágr přeje Železnému. In: ib.ctk.cz [online]. 20. 12. 1995 [cit. 6. 3. 2019]. Dostupné z: 
https://ib.ctk.cz. 
49 Při vzpomínce na toto prohlášení se Jaromír Jágr v roce 2019 sám podivuje a svému tehdejšímu 
vyjádření se směje. – Rozhovor autora bakalářské práce s Jaromírem JÁGREM, hokejovým útočníkem. 
Kladno 3. 5. 2019. 
50 ČTK. Jágr láme rekordy pravých křídel. In: ib.ctk.cz [online]. 12. 4. 1996 [cit. 6. 3. 2019]. Dostupné z: 
https://ib.ctk.cz. 
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Jinak se ale ČTK zaměřovala zejména na informace o aktuálním dění v dějišti 

olympijských her, které přinášeli zpravodajové agentury přímo z Japonska. O hokej se 
staral zejména Miroslav Malý, který zajišťoval rozsáhlé reportáže z dění okolo českého 

národní týmu a pochopitelně získával také ohlasy hlavních aktérů. Miroslav Malý 

zprostředkovával z Nagana kompletní hokejové zpravodajství – obsáhlá vyjádření 

našich hráčů, veškeré aktuality z hokejového tábora a také čtivé reportáže z jednotlivých 

zápasů.  
Význam sportovního úspěchu, kterého česká hokejová reprezentace v Naganu 

dosáhla, se začal plně ukazovat hned po finálovém vítězství nad Ruskem. ČTK přinesla 

zprávu o tom, že prezident Václav Havel zajistil našim hráčům speciální letecký spoj, a 

okamžitě po skončení turnaje se začaly objevovat analýzy. Ty například říkaly, že 

„výborná parta a „Superhašek“ zajistili zlato,“54 nebo že „Češi nemohli vyhrát bez Jágra 

a Haška […]“55 O českém hokeji tehdy nepsala pouze naše média, ale také zámořští, 

francouzští, skandinávští nebo němečtí novináři. A ČTK názory z těchto médií 

zprostředkovávala.  
Tisková kancelář reportovala rovněž o bujarých oslavách olympijských vítězů a 

také o jejich příletu do České republiky. Ani tím ale zpravodajství agentury o tomto 
úspěchu nekončí. O olympijském vítězství se psalo ještě dlouho po skončení turnaje, 

Jágrovo zlato se slavilo například i před utkáním NHL. A celá událost měla samozřejmě 

také mimosportovní přesah. ČTK informovala, že „premiér Tošovský odměnil 

nejúspěšnější olympioniky milióny korun.“56 
Řada zpráv se v roce 2001 točila okolo Jágrova přestupu z Pittsburghu do 

mužstva Washington Capitals. Vedle působení Penguins v play-off zveřejňovala 

agentura spekulace ohledně Jágrovy budoucnosti a ze zahraničních médií přebírala 

zprávy o údajných zájemcích. Stejně tak informovala ČTK o tom, že „Mario Lemieux, 

majitel zámořského hokejového klubu Pittsburgh Penguins, připustil, že pravděpodobně 

uvolní českého útočníka a kapitána týmu Jaromíra Jágra […]“57 Hned o den později 

přinesla agentura i vyjádření českého útočníka, které znělo následovně: „Kdybych byl 
                                                           
54 ČTK. Výborná parta a „Superhašek“ zajistili zlato, říkají odborníci. In: ib.ctk.cz [online]. 22. 2. 1998 [cit. 
10. 3. 2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
55 ČTK. Kanadský tisk uznává sílu evropského hokeje. In: ib.ctk.cz [online]. 22. 2. 1998 [cit. 10. 3. 2019]. 
Dostupné z: https://ib.ctk.cz.  
56 ČTK. Premiér Tošovský odměnil nejúspěšnější olympioniky milióny korun. In: ib.ctk.cz [online]. 10. 3. 
1998 [cit. 10. 3. 2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
57 ČTK. Lemieux připustil, že se po jedenácti letech rozloučí s Jágrem. In: ib.ctk.cz [online]. 14. 6. 2001 
[cit. 3. 4. 2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
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na jeho místě, taky bych ho vyměnil.“58 Po řadě dalších spekulací a dalších vyjádření ze 

strany Pittsburghu i Jaromíra Jágra ČTK 11. 7. 2001 informovala o Jágrově přestupu do 

Washingtonu. Poněkud zvláštní je, že informaci o přestupu vydala ČTK jako standardní 

zprávu, nikoliv jako fleš. Přestup plnil sportovní zpravodajství podle očekávání i 

v dalších dnech. ČTK reportovala o Jágrově příletu do hlavního města USA nebo také 

informovala, že „příchod Jágra do Washingtonu stále zvyšuje zájem o vstupenky.“59 
Do sportovního zpravodajství posléze zasáhly také teroristické útoky z 11. 9. 

2001. ČTK informovala o tom, že Jaromír Jágr, který byl ve Washingtonu zatím pouze 

několik dní, je v bezpečí na hotelovém pokoji a později také přinesla jeho vyjádření 

k této děsivé události.  
I v případě Jágrova druhého přestupu v roce 2004 si počínalo zpravodajství 

obdobně jako v případě odchodu do Washingtonu. Nejprve se psalo o spekulacích, kam 

by mohl Jágr zamířit, a poté následovala vyjádření zainteresovaných osob.  
Vůbec poprvé ohlásila agentura Jágrův přesun do New York Rangers pomocí 

fleše, načež ještě ve stejný den vydala k tématu tři další zprávy se stejným titulkem. 

Jedna přitom rozšiřovala druhou, a byla tedy další verzí předchozí zprávy. To je jasným 

důkazem častěji se vyskytujících verzí, které začala agentura produkovat ve větším 

množství právě v roce 2004. Ve výroční zprávě za tento rok ČTK uvádí: „Z formálních 

změn v servisu stojí za zmínku nahrazování dělených zpráv tzv. verzemi, které 

odběratelům více vyhovují. Těchto verzí agentura vydala o dvě pětiny více než v roce 

předchozím.“60 
Konkrétní příklad Jágrova přestupu ukazuje, jak agentura s postupem času 

získávala další informace, a proto doplňovala zprávu o další verze. První zpráva jen 

lehce rozšiřovala fleš a informovala o Jágrově přesunu, o protihodnotě a o 

podrobnostech dohody mezi oběma kluby. Druhá verze doplňovala zprávu o další 

podrobnosti a o vyjádření Jágrova osobního trenéra Mariana Jelínka. Třetí verze přidala 
do již tak obsáhlé zprávy další detaily ohledně Jágrovy smlouvy v novém klubu. Stejně 

tak postupovala agentura i v případě oznámení Jágrova nástupu za Kladno při výluce 
v sezoně 2004/2005. Půl hodiny po zveřejnění prvotní fleše vydala ČTK rozsáhlejší 
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zprávu se stejným titulkem. Ta naproti fleši už obsahovala hlubší kontext i vyjádření 

kladenského generálního manažera a trenéra. Druhá verze této zprávy přinesla jen 

drobné rozšíření ve dvou odstavcích.  
Na výluce NHL ze sezony 2004/2005 se dá dobře demonstrovat také to, jak se 

změnilo sportovní zpravodajství ČTK v případě domácích soutěží od Jágrova odchodu 

do zámoří. Agentura dále přinášela průběžné výsledky po třetinách a pochopitelně i 

konečný stav utkání. Po těchto základních informacích vydávala ČTK dále obsáhlejší 

reportáž z utkání, která obsahovala ohlasy trenérů (ty už nebyly jako dříve vydávány 

jako samostatná zpráva). Případně nabídla agentura také další pozápasové ohlasy 

s někým z hráčů v další samostatné zprávě. Sama výluka NHL a s ní spojená přítomnost 
nejlepších hráčů na českých kluzištích vzbuzovala celkově ohromný zájem a i proto 

vydávala agentura před jednotlivými koly soutěže pozvánky na zápasy. ČTK v nich 
představovala soupeře, uváděla, od kolika hodin se budou utkání hrát, a zároveň 

informovala, které světové hvězdy budou v daném utkání k vidění. Mezi koly přinášela 

agentura svým odběratelům průběžnou tabulku extraligy s kratším doplňujícím textem, 

který ilustroval změny na jednotlivých pozicích, a také tabulku individuální hráčské 

produktivity. 
Oproti sezoně 1994/1995, ve které Jágr v extralize naposledy nastupoval, se tedy 

formáty zpravodajství, které ČTK z této soutěže publikovala, příliš nezměnily. Celkově 

se však zpravodajství zkvalitnilo a rozšířilo svůj objem produkce.  
V průběhu výluky se však zpravodajství nezaměřovalo čistě na sportovní klání 

na ledových kluzištích. ČTK přinášela informace o tom, jak se vyvíjejí jednání v rámci 

stávky NHL a zprostředkovávala i pohled amerických médií na hokejové dění v Evropě. 

Na konci října agentura používá rozšířený termín, který se pro Jágrovo působení 

v Česku během výluky vžil – tedy „Jágrmánie“. „‘Jágrmánie‘ se blíží k vrcholu, zřejmě 

padne divácký rekord ligy,“61 napsala ČTK. O tom, jak tato „mánie“ zasáhla české 

hokejové prostředí svědčí i fakt, že zápas Kladna se Slavií vytvořil tehdejší nový 

návštěvnický rekord, o čemž agentura také psala.  
Způsob informování se příliš nelišil ani v případě Jágrova přesunu do ruského 

Omsku. Po úvodní fleši, která jeho odchod z Kladna oznamovala, přišla zpráva, která 

byla následně rozšířena o několik verzí. Následovala vyjádření členů kladenského 

mužstva i samotného Jaromíra Jágra nebo také ohlas ruských médií na příchod jednoho 
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z nejlepších hráčů světa. Zajímavější zpravodajství má ČTK zprostředkované přímo 

z Ruska od Martiny Vašíčkové, která je rovnou v signatuře označována jako 

„zpravodajka ČTK“. Vašíčková reportovala o Jágrově příletu do Omsku, ale 

zaznamenávala také vyjádření nejbližších aktérů – Jaromíra Jágra nebo prezidenta klubu 

Konstantina Potapova. Vašíčková tak informovala například i o tom, že „kdyby bylo 

číslo 68 v omském klubu obsazené jiným hráčem, Jaromír Jágr by do Avangardu 

nešel.“62 Vašíčková i dále informovala o Jágrově životě v Rusku, sportovní reportování 

ale neobstarávala.  
Výluka NHL znamenala pro agenturu také více přímých rozhovorů s Jaromírem 

Jágrem. Ty vznikaly jak během jeho působení v Kladně, tak během jeho častých návratů 

z ruského Omsku. Jágr nakonec v Evropě strávil celou sezonu, jelikož ročník 2004/2005 

byl v NHL kompletně zrušen. O tom informovala ČTK 16. 2. 2005. 
Stejně jako v minulosti i v roce 2005 věnovala agentura velikou pozornost 

reprezentačním hokejovým zápasům a zejména mistrovství světa. Vedle zápasových 

reportáží a ohlasů vydávala také dlouho dopředu informace o tvorbě mužstva. Už před 

začátkem světového šampionátu informovala agentura o tom, že Jágr může vybojovat 
tzv. zlatý hattrick a stát se členem Triple Gold Clubu – tedy společenství hráčů, kteří 

vyhráli olympijské hry, mistrovství světa i Stanley Cup. V průběhu samotného turnaje 

pak agentura přinášela vedle standardních předzápasových prognóz a pozápasových 
reportáží také zprávy zaměřující se na hráčské statistiky, ale také například reportáže 

z fanouškovského prostředí. Po čtvrtfinále tak například ČTK v jedné ze svých zpráv 

psala o fandění v pražských hospodách. „Po samostatných nájezdech přešlo jejich 

nadšení v nefalšované hokejové šílenství, provázené obligátním skandováním ‚Kdo 

neskáče, není Čech.‘“63 vykresloval ve své reportáži Zdeněk Polák.  
Po vyhraném turnaji nabízela agentura pochopitelně rozhovory s vítězi. Jaromír 

Jágr například prohlásil, že „vyhrát MS je jednodušší než Stanley Cup.“64 Stejně jako po 

výhře v Naganu i tentokrát zprostředkovávala agentura svým odběratelům názory 

zahraničního tisku, prohlášení hokejových znalců nebo i reportáže z mistrovských 

oslav. 
                                                           
62 VAŠÍČKOVÁ, Martina. Bez čísla 68 by Jágr v Omsku nehrál. In: ib.ctk.cz [online]. 12. 11. 2004 [cit. 10. 4. 
2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
63 POLÁK, Zdeněk. Hokejovou detektivkou žily napěchované hospody. In: ib.ctk.cz [online]. 12. 5. 2005 
[cit. 12. 4. 2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
64 ČTK. Jágr: Vyhrát MS je jednodušší než Stanley Cup, mně to ale trvalo. In: ib.ctk.cz [online]. 16. 5. 2005 
[cit. 12. 4. 2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 



 

25 

ČTK i v dalších letech pokračovala ve využívání verzí svých zpráv. Tento 

způsob rozšiřování zpráv byl pro agenturu důležitý například v případě Jágrova 

odchodu z NHL do Ruska v roce 2008. Ohledně budoucnosti nejproduktivnějšího 

Evropana v historii NHL kolovala řada spekulací a fám, proto nebylo snadné informace 

ověřovat. Jágrův odchod do Omsku proto oznámila ČTK svojí fleší a zprávu posléze 

rozšiřovala díky využití verzí – postupně připojovala detaily a ohlasy zástupců klubu i 
samotného Jaromíra Jágra.  

Jágrův přesun mezi ligami byl celkově neuvěřitelně sledovaný, což souviselo 

s popularitou Jaromíra Jágra, která v té době už vyšplhala k výšinám. ČTK proto ve 

svých zprávách zachytila Jágrův odlet do Ruska, jeho přivítání na letišti, ale také první 

tréninky a první tréninkové zápasy. Zároveň je důležité poznamenat, že více a častěji 

než dříve poskytoval slavný hokejista agentuře svá přímá vyjádření.  
Zpravodajství ČTK z mistrovství světa v roce 2010, které Česká republika 

vyhrála, se neslo v podobném duchu jako v případě předešlých turnajů. O rozvíření 
mediálního zájmu se postaral samotný Jaromír Jágr svým vyjádřením po nepříliš 

dobrých výkonech českého týmu. „Já se znova vrátím k tomu, jaký byli borci Dopita, 

Patera, Procházka, Výborný, Ručinský, Kaberleové. Kolik měli šampionátů a nikdo je 

nemusel přemlouvat. Nebo Reichel. Těm by ti mladí hráči měli líbat prdel,“65 citovala 
agentura Jágrovo prohlášení, které se později stalo pro vítězný šampionát symbolickým. 

Prohlášení se pochopitelně dočkalo odezvy, kterou agentura rovněž dokumentovala, a 
na kterou později Jágr znovu zareagoval. Vedle sportovního dění tedy ČTK zachytila i 

tuto výměnu názorů. Po finálovém vítězství pak agentura psala, že „čeští hokejisté 

dotáhli jízdu snů ke zlatu, zdolali Rusko 2:1.“66 
V roce 2011 se stal Jaromír Jágr většinovým vlastníkem kladenského 

hokejového klubu a poprvé se o něm začalo pravidelně psát i jinak než jen jako o hráči 

Jágrovi. Slavný útočník byl od té doby často zmiňován také jako majitel kladenského 

týmu a jeho jméno se často objevovalo právě v souvislosti se změnami v Kladně. „S 

novou rolí šéfa klubu se sžívá hokejový útočník Jaromír Jágr a věří, že mateřskému 

Kladnu pomůže k návratu do lepších časů,“67 psala v této souvislosti například ČTK.  
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Vedle tohoto významného kroku byla v červnu 2011 hojně rozebírána Jágrova 

hráčská budoucnost. Šedesátosmičce skončila smlouva v Omsku a objevovala se řada 

spekulací, kde bude Jágr pokračovat. Agentura informovala o zájmu Detroitu i 

Pittsburghu, slavný útočník ale nakonec všechny překvapil, když zamířil do 

Philadelphie. Do zámořské NHL se vrátil po třech sezonách, které strávil v Rusku.  
Vedle své zámořské kariéry se ale Jágr musel zabývat i dalšími věcmi. „Jágr 

chce i v zámoří sledovat zápasy Kladna a být v kontaktu,“68 informovala agentura na 
konci srpna 2011. Po tragédii letadla, ve kterém zahynulo mužstvo ruského týmu 

Lokomotiv Jaroslavl, včetně tří českých hráčů, pak byl Jágr, jako jeden z hráčů, kteří 

v Rusku působili a oběti znali, dotázán, aby se k této hrozivé události vyjádřil.  
V případě sportovního zpravodajství z NHL pak nedošlo k žádným velkým 

změnám oproti době, kdy zde Jágr naposledy působil. Pochopitelně byl samotnému 

Jágrovu comebacku z počátku sezony věnován větší prostor a agentura citovala i to, co 
k danému tématu napsala zahraniční média. Po skončení sezony se znovu spekulovalo o 

Jágrově dalším působišti a známý hokejista nakonec podepsal v Dallasu. Během letních 

měsíců zpravovala agentura o jeho letní přípravě, ale například také připomněla, že 

„před deseti lety složil Jaromír Jágr maturitní zkoušku.“69 Jágrovi se tak ČTK věnovala 

i s mimohokejovým zaměřením. 
Jedním z hlavních témat, které sportovní redakce během letních měsíců roku 

2012 zpracovávala, byla hrozba další výluky NHL, která se nakonec přece jen 

uskutečnila. Se začátkem extraligy, tak znovu odstartovala „Jágrmánie“, jak psala sama 

ČTK: „Nový díl ‚Jágrmánie‘ začal, lístky na zápas Kladno – Slavia mizí.“70 Přestože o 

výsledcích a zápasech extraligy informovala agentura dál jako v předešlých letech, 

speciální pozornost byla upřena na hvězdy z NHL. Psalo se o jejich pojistkách, 

transferkartách potřebných pro start a o dalších věcech. V souvislosti s Tomášem 

Plekancem například ČTK napsala: „Tomáš Plekanec, který má se slavným Montrealem 
podepsaný kontrakt na pět milionů dolarů ročně […], bude hájit barvy Kladna za 

symbolickou jednu korunu.“71 
                                                           
68 POLÁK, Jiří. Jágr chce i v zámoří sledovat zápasy Kladna a být v kontaktu. In: ib.ctk.cz [online]. 30. 8. 
2011 [cit. 17. 4. 2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz.  
69 ČTK. Před deseti lety složil Jaromír Jágr maturitní zkoušku. In: ib.ctk.cz [online]. 28. 8. 2012 [cit. 17. 4. 
2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
70 ČTK. Nový díl ‚Jágrmánie‘ začal, lístky na zápas Kladno – Slavia mizí. In: ib.ctk.cz [online]. 17. 9. 2012 
[cit. 17. 4. 2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
71 VOVES, Petr. Plekanec bude hrát v Kladně za korunu, oblékne dres číslo 41. In: ib.ctk.cz [online]. 18. 9. 
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To, jak Jágr na domácích kluzištích táhne, pak dokumentovala agentura ve své 

zprávě s titulkem „Výluka přinesla zvýšení zájmu o extraligu, hlavně díky Jágrovi.“72 
Zvýšenou návštěvnost extraligových zápasů pak ČTK sledovala po celou sezonu. O 
diváckém zájmu, který byl v podstatě neukojitelný, hovoří i fakt, že Jágr uvažoval o 

uspořádání utkání pod širým nebem. Také o tomto nápadu ČTK ve svém zpravodajství 

informovala. Obrovský zájem o zápasy, ve kterých Jágr nastoupil, dosvědčuje i to, že 

Kladno dokázalo překonat dosavadní divácký rekord soutěže. „Rekordní návštěva 

v historii samostatné české extraligy 17 182 diváků zavítala na […] zápas hokejistů 

Kladna s Kometou Brno v pražské O2 areně,“73 psala ČTK, která také monitorovala 

Jágrovu aktivitu na sociální síti Facebook, kde slavný hokejista začal 11. 4. 201274 
osobně komunikovat se svými příznivci, které nazval „Hokejovou rodinou“. „Příznivci 

Jaromíra Jágra na jeho facebookové stránce rozhodli o tom, že v zápase 19. kola 

hokejové extraligy mohl proti Kladnu nastoupit v chomutovském dresu Michael 

Frolík,“75 informovala agentura v listopadu. I dál pak ale Jágrova facebooková stránka 

sloužila pro ČTK a další média jako jeden z významných zdrojů informací.  
Hokejový svátek v podobě výluky ukončila dohoda mezi vedením NHL a 

zástupci hráčů, která se uskutečnila na počátku ledna 2013. Přestože před dalším kolem 

extraligy informovala ČTK o tom, že Jágr už hrát nebude, slavný útočník do zápasu 

přece jen nastoupil a před odchodem do zámoří se rozloučil s českými fanoušky. „S 

týmem se [Jágr] překvapivě objevil na rozbruslení a navzdory ohlášenému ukončení 

výluky v NHL se ještě naposledy v sezoně představí českým fanouškům. Původně 

neměla čtyřicetiletá hvězda na přání Dallasu hrát,“76 uvedla agentura pouhých dvacet 

minut před zápasem. 
Přestože sám Jaromír Jágr několikrát mluvil o svém konci v národním týmu, 

ještě v roce 2015 nastoupil na mistrovství světa v Praze, kde svoji reprezentační kariéru 

definitivně ukončil. Agentura stejně jako v případě minulých turnajů důkladně 

informovala o situaci v týmu, o výsledcích a výkonech a také o zdravotním stavu 
                                                           
72 ČTK. Výluka přinesla zvýšení zájmu o extraligu, hlavně díky Jágrovi. In: ib.ctk.cz [online]. 9. 10. 2012 
[cit. 18. 4. 2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
73 ČTK. Na zápas Kladna s Brnem zavítalo rekordních 17.140 diváků. In: ib.ctk.cz [online]. 23. 10. 2012 
[cit. 18. 4. 2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
74 Facebooková stránka Jaromíra Jágra byla vytvořena 5. 4. 2012. Zpočátku se o ni z větší části staral 
správce a Jágr přidával příspěvky osobně jen výjimečně, ještě v průběhu roku 2012 ale začal stránku 
spravovat výhradně sám.  
75 ČTK. O startu Frolíka proti Kladnu rozhodli na Jágrův dotaz fanoušci. In: ib.ctk.cz [online]. 4. 11. 2012 
[cit. 18. 4. 2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
76 ČTK. Jágr nastoupí za Kladno v extralize ještě dnes proti Litvínovu. In: ib.ctk.cz [online]. 8. 1. 2013 [cit. 
18. 4. 2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
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Jaromíra Jágra, který měl během šampionátu určité problémy. ČTK ale také mimo jiné 

vyzdvihovala výkony legendárního útočníka. „Mimořádným výkonem se […] blýskl 

nestárnoucí útočník Jaromír Jágr a dotáhl český hokejový tým do semifinále domácího 

mistrovství světa. K výhře […] přispěl dvěma góly a nahrávkou.“77 Agentura pak 
citovala také finský tisk, který označil za jeden z faktorů porážky to, že Česko mělo ve 

své sestavě Jaromíra Jágra.  
Po skončení mistrovství oznámil Jaromír Jágr svůj konec v reprezentačním 

mužstvu, přestože byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.  
Rok 2017 byl z Jágrova pohledu rokem mnoha otazníků. Spekulovalo se o jeho 

budoucnosti a sám slavný útočník se k dění mnohokrát vyjadřoval. Například pomocí 

svého twitterového účtu. Agentura posléze citovala i z exkluzivního rozhovoru České 

televize, ve kterém Jágr nastínil možnost ještě nastoupit za reprezentaci. K tomu už však 

nedošlo.  
Když se jednání o Jágrově dalším působení v NHL začala protahovat, stále 

častěji se objevovaly spekulace, že slavná osmašedesátka nastoupí za Kladno, které 

vlastní. Jágr se ale nakonec dohodl těsně před začátkem sezony s Calgary Flames. 
Z jeho působení v kanadském mužstvu pak ČTK pravidelně informovala a stejně jako 

v uplynulých letech používala ve svých textech zejména jeho citace z klubového webu.  
Po Jágrově konci v NHL a návratu do mateřského Kladna se znovu začala 

naplno ukazovat jeho popularita. Zápas Rytířů proti Benátkám nad Jizerou se kvůli 

startu Jaromíra Jágra přesouval do větší liberecké arény a do hokejové výstroje se kvůli 

tomuto zápasu vrátil také Petr Nedvěd, který už dříve ukončil kariéru. Několik 

samostatných zpráv později vzniklo i z materiálů získaných na Jágrově tiskové 

konferenci po příletu.  
Přestože Jágr nastupoval za Kladno až ve druhé nejvyšší české soutěži, agentura 

věnovala všem zápasům, do kterých Jágr zasáhl, velkou pozornost. Z utkání pravidelně 

přinášela reportáže i ohlasy aktérů. „Jágra vítali fanoušci v Kladně ovacemi vestoje,“78 
stálo například v titulku zprávy, kterou vydala ČTK po prvním Jágrově domácím 

zápase.  

                                                           
77 VOVES, Petr. Jágr: Měl jsem pocit, že by byla škoda, kdybychom dnes prohráli. In: ib.ctk.cz [online]. 15. 
5. 2015 [cit. 19. 4. 2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
78 ČTK. Jágra vítali fanoušci v Kladně ovacemi vestoje. In: ib.ctk.cz [online]. 10. 2. 2018 [cit. 23. 4. 2019]. 
Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 



 

29 

Jaromír Jágr toho za Kladno ale příliš neodehrál. Hned v pátém utkání utrpěl 

nepříjemné zranění a od té doby už do žádného duelu naplno nenaskočil.79 Ve 
zpravodajství ČTK se tedy dále rozebíral zákrok Marka Sikory, který zranění způsobil a 

v dalších dnech se pak zejména spekulovalo o tom, kdy Jágr znovu začne hrát. Když se 

pak Jágr k ostrému zákroku vyjadřoval, využil svého vlivu a prostřednictvím médií 

nabádal k většímu respektu a větší ohleduplnosti mezi hráči. „Hráči jsou rychlejší a 

silnější a myslím, že podobné nárazy by se měly začít pískat, protože je pak jen otázka 

času, kdy místo nosítek přijedou na led frajeři s rakví,“80 citovala Jágra ČTK. 
4.2.2 Fleše 

V roce 1994 se začínají v Infobance poprvé objevovat i jinak zařazené příspěvky 

než pouze zprávy – konkrétně to jsou první fleše, avíza a profily. 
Fleše jsou ve zpravodajství ČTK zprávy s druhou nejvyšší prioritou – 

v Infobance bývají zbarveny červeně pro zvýraznění důležitosti. V minulosti buď 

rozvíjely prvotní blesk (de facto předchůdce dnešního headlinu) nebo stály jako 
samostatné texty, které oznamovaly nějakou důležitou událost. „Fleš jako první zpráva 

[…] oznamuje novou významnou skutečnost. Platí to např. pro sportovní servis ČTK, 

který […] blesky nepoužíval prakticky vůbec.“81 V dnešní době fleše navazují na 

headline a později bývají často využívány jako první odstavce následující delší zprávy. 

Fleše měly dříve obvykle rozsah „několika řádků, dvou vět nebo jednoho odstavce.“82 
V současnosti mohou být fleše rozsáhlejší, mohou mít i několik odstavců. Standardně 

mají titulek, domicil, určení data i signaturu agentury.  
Vůbec první fleší, ve které se objevuje jméno Jágr, je zpráva z 5. 5. 1994. Jedná 

se o výsledkovou informaci z utkání České republiky s Kanadou a jedná se o již známý 

formát, který nabízí ČTK už od svého počátku. Jedná se tedy o jednoduchý přehled 
informací, který zpravuje o výsledku, střelcích a asistentech a o sestavách jednotlivých 

týmů. Poprvé je zde ale kvůli důležitosti tato zpráva značena jako fleš. Další fleší už je 

                                                           
79 V další sezoně už se ale Jaromír Jágr vrátil do plného herního vytížení a svými výkony pomohl Rytířům 
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přímo reportáž z daného utkání, vydaná ještě téhož dne. Ta je ale oproti tradičním 

fleším delšího rozsahu – konkrétně má pět odstavců. Jinak se však zpráva nikterak neliší 

od tradičních sportovních reportáží, které vycházely v ČTK běžně – většinou 

označované jako klasické zprávy. Ve fleši tak stojí například: „O několik sekund 

později přišla velká chvíle zámořských hráčů: Jágr prostřelil prostor před Ranfordem a 

Straka poslal puk z voleje za záda kanadského brankáře.“83 Zpráva tedy nabízí 

standardně průběh utkání očima svého reportéra, avšak vyniká svojí důležitostí. 

Vysokou prioritu a označení jako fleš si vysloužila proto, že se jednalo o prohraný 

čtvrtfinálový zápas mistrovství světa, ve kterém česká reprezentace vypadla z turnaje.  
Obdobné důležitosti je i další vydaná fleš, která oznamuje konec Ivana Hlinky 

v pozici trenéra národního týmu. Vysoká důležitost a vlastní fleš byla rovněž věnována 

informaci, že Jaromír Jágr prodloužil smlouvu s Pittsburghem.  
Při Jágrově působení v České republice během výluky v roce 1994 byla 

využívána fleš i pro informování o výsledcích odehraného kola hokejové extraligy. Dále 

pak se ve fleši s prioritou dva objevilo, že „kladenská hvězda Pittsburghu Penguins 

Národní hokejové ligy Jaromír Jágr by měl sehrát příští měsíc tři zápasy v dresu 
italského celku Bolzana, které hraje Alpskou ligu.“84 Stejně tak vydala ČTK i zprávu 

(znovu vydanou jako fleš) o pozdějším vítězství Bolzana v soutěži. Po rozeběhnutí 

zámořské NHL bývaly i výsledky některých hracích dnů značeny jako fleše.  
Fleš rovněž v roce 1995 oznamovala výsledky ankety Sportovec ČR. ČTK 

zveřejnila pořadí s krátkým průvodním textem 21. 12. krátce po poledni. Na zprávu se 

však vztahovalo embargo až do večerních devíti hodin. Média, která tuto zprávu 

odebírala, si tedy mohla připravit vlastní texty, nesměla je ale zveřejnit dříve než ve 

zmíněních 21:00.  
Vysoká důležitost byla pochopitelně přidělena také zprávám z olympijských her 

v roce 1998. ČTK už před začátkem samotného sportovního svátku upozorňovala 

pomocí fleše na změnu v nominaci českého hokejového výběru. V průběhu šampionátu 
pak fleše informovaly nejen o konečných výsledcích zápasů českého týmu, ale také o 

jejich průběžném vývoji.  
Přestože o Jágrově přestupu z Pittsburghu do Washingtonu agentura informovala 

klasickou zprávou a ne fleší, v roce 2004 už se Jágrův přesun do New York Rangers 
dočkal vyšší priority a fleše. Ještě předtím ale agentura využila tohoto formátu například 
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k první zmínce o Jágrově zranění. Tehdy psala, že „Jágr má přeražený palec na ruce, už 

je po operaci.“85 
Prostřednictvím fleše oznámila agentura rovněž v roce 2004 Jágrův očekávaný 

start za extraligové Kladno. V NHL probíhala výluka a ČTK přinesla zprávu, že „[…] 

Jaromír Jágr dnes trénoval s hokejisty Kladna a měl by dres Rabatu obléknout i 

v extralize.“86 Jágr však v české nejvyšší soutěži nevydržel do konce ročníku a na 

začátku listopadu zamířil do Ruska. I o jeho odchodu do Omsku informovala agentura 
prostřednictvím fleše, kterou později rozšířila obsáhlejší zpráva.  

V době Jágrova působení v ruském Omsku začala ČTK využívat častěji fleše 

také pro informování o konkrétních Jágrových výkonech. Zpravovala tak o Jágrově 

premiéře za Omsk nebo také o jeho prvním hattricku v ruské lize. Agentura vydala fleš 

také o tom, že „Jágr rozhodl o finálové výhře Omsku v prodloužení nad Oulu.“87 Další 

fleše publikovala ČTK po postupu Omsku do semifinále i po jeho následném vyřazení 

ze soutěže. Většinu fleší později doplňovaly rozsáhlejší zprávy, které původní 

informace rozšiřovaly. To platilo i v případě fleše „Pokud nezačne NHL, bude Jágr hrát 

i příští rok za Omsk.“88 
V průběhu mistrovství světa v roce 2005 využívala agentura fleše pro 

oznamování výsledků zápasů českého týmu. Pomocí fleše začala ČTK také informovat 

o jednom z největších příběhů tohoto světového šampionátu. „Jaromír Jágr odstoupil 

v druhé třetině dnešního utkání […] s Německem kvůli zranění malíčku na levé ruce. 

Podle prvních odhadů má […] malíček zřejmě zlomený,“89 psala agentura po utkání 

proti Německu. Příběh Jágrova zlomeného malíčku totiž později provázel celý zbytek 

mistrovství. Hned druhý den informovala ČTK další fleší o Jágrově odjezdu do České 

republiky, nevyloučila však možnost jeho návratu na turnaj. Tuto skutečnost potvrdila 
agentura ještě týž den, jen o několik hodin později. „Jágr dostal v Brně na malíček dlahu 

a vrací se do Vídně,“90 stálo ve fleši.  
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89 ČTK. Jágr nedohrál utkání s Německem, asi má zlomený malíček na ruce. In: ib.ctk.cz [online]. 3. 5. 
2005 [cit. 12. 4. 2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
90 ČTK. Jágr dostal v Brně na malíček dlahu a vrací se do Vídně. In: ib.ctk.cz [online]. 4. 5. 2005 [cit. 12. 4. 
2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
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Pomocí fleší později v roce 2008 oznamovala agentura také zlomové momenty 
v rámci Jágrova jednání o nové smlouvě. „Rangers už s Jágrem nepočítají, získali 
Näslunda,“91 napsala ČTK 4. 7. 2008. Ještě téhož dne, po několika verzích standardní 

zprávy a profilu věnovanému Jágrově působení v New Yorku, pak vydala agentura fleš 

s titulkem „Omsk oznámil, že podepsal smlouvu s Jágrem.“92 
Se vznikem headlinů se staly fleše prvními rozšířenějšími zprávami, které na 

tento krátký formát jako první navazují. Nejčastěji pak právě rozšířením těchto 

prvotních fleší vznikají další zprávy a jejich verze. 
Poté, co Jaromír Jágr v roce 2011 vstoupil do vedení kladenského hokejového 

klubu, došlo v týmu ke změnám. Agentura informovala formou fleše o jmenování 

nového trenéra, kterým se stal Zdeněk Vojta. Fleš později rozšiřovala podrobnější 

zpráva.  
Když pak Jágr ve stejném roce podepsal smlouvu s Philadelphií a po třech 

sezonách se vrátil do NHL, oznámila agentura tuto zásadní zprávu pomocí headlinu 
(podrobněji viz 4.2.7), po kterém krátce nato následovala fleš. A právě z ní posléze 

vznikala i samotná rozsáhlá zpráva – fleš se stala jejím prvním odstavcem. „Hokejový 

útočník Jaromír Jágr bude při svém návratu do NHL po třech letech strávených 

v Kontinentální lize hájit barvy Philadelphie. Flyers podepsali s devětatřicetiletou 

bývalou hvězdou Pittsburghu, Washingtonu a New Yorku Rangers roční smlouvu na 3,3 

milionu dolarů,“93 uváděla fleš a později první odstavec samotné zprávy. 
O rok později podepsal Jaromír Jágr smlouvu s Dallasem, ČTK však 

informovala úplně stejně jako v případě Philadelphie – po headlinu vydala fleš, která se 

následně stala základem pro další zprávy. Obdobně využívá ČTK fleše i dodnes, kdy 

tento formát bezprostředně následuje po headlinu a obvykle je základem pro pozdější 

rozšířenou zprávu.  
4.2.3 Profily 

Formát profilu se začíná v Infobance ČTK objevovat v roce 1994. Jedná se o 

většinou rozsáhlejší zprávy, které nejsou aktuální (nabízejí shrnutí a porovnání 

s minulými událostmi), ale zároveň mají vztah k něčemu aktuálnímu – například velmi 
                                                           
91 ČTK. Rangers už s Jágrem nepočítají, získali Näslunda. In: ib.ctk.cz [online]. 4. 7. 2008 [cit. 12. 4. 2019]. 
Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
92 ČTK. Omsk oznámil, že podepsal smlouvu s Jágrem. In: ib.ctk.cz [online]. 4. 7. 2008 [cit. 12. 4. 2019]. 
Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
93 ČTK. Jágr si vybral pro svůj návrat do NHL Philadelphii. In: ib.ctk.cz [online]. 1. 7. 2011 [cit. 17. 4. 2019]. 
Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
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často k nadcházející události nebo k nějakému dosaženému a překonanému rekordu. Ve 
sportovní produkci ČTK se objevují profily sportovců a jejich úspěchů nebo také 

turnajů a dalších důležitých sportovních událostí. 
Přestože texty obdobného charakteru se v Infobance vyskytují již s dřívějším 

datem, vůbec první text označený jako profil, který je pro tuto práci relevantní, vyšel 26. 

7. 1994. Profil přinesl informace o chystaném fotbalovém turnaji Profil Cup, konkrétně 

informoval o formátu a programu turnaje a zároveň zveřejnil osobnosti, které se tohoto 

fotbalového klání účastnily – jednou z nich byl i Jaromír Jágr.  
Po vyhlášení ankety o českého sportovce roku 1994 vydala ČTK obsáhlejší 

zpravodajský příspěvek s názvem „Profily deseti nejlepších sportovců České republiky 

1994.“94 Přestože splňoval všechny náležitosti profilu, v Infobance je ale řazen mezi 

standardní zprávy. Profily deseti nejlepších sportovců se vydávaly i v dalších letech a 

od roku 1995 už jsou řazeny standardně mezi ostatní profily.  
Při příležitosti vítězství Jaromíra Jágra v anketě Zlatá hokejka v roce 1995 

vydala ČTK obsáhlý profil o Jágrově dosavadní kariéře. Zajímavé je, že profil byl 

zveřejněn (stejně jako celkové umístění) ještě před oficiálním oznámením výsledků této 
soutěže. Na zprávu i profil se tedy vztahovalo embargo časové, tzn. s uvedením jeho 
platnosti. Další profil o Jaromíru Jágrovi publikovala ČTK hned v dalším roce znovu u 

příležitosti jeho vítězství ve Zlaté hokejce. Zatímco profil vydaný v roce 1995 se 
zaměřoval hlavně na uplynulou sezonu, novější přinesl důkladnější celkové shrnutí 

dosavadní Jágrovy kariéry. V prvním odstavci se věnoval taktéž předešlým vítězům 

ankety: „Odchovanec kladenského hokeje a útočník mužstva severoamerické Národní 

hokejové ligy Jaromír Jágr obhájil jako šestý hráč v historii prvenství v anketě […] 

Zlatá hokejka. Před ním se to podařilo […] Janu Suchému, […] Františku Pospíšilovi, 

[…] Vladimíru Martincovi, […] Milanu Novému a […] Dominiku Haškovi.“95 
Zvláštní typ profilu vyprodukovala ČTK na konci roku 1996, kdy vybrala 

nejdůležitější data a v textu „Český sport v roce 1996“96 shrnula to nejdůležitější, co se 

na sportovních kolbištích událo. Měsíc po měsíci a den po dni vybrala ČTK 

nejdůležitější sportovní události roku a v krátkých odstavcích je znovu připomněla. 
                                                           
94 ČTK. Profily deseti nejlepších sportovců České republiky 1994. In: ib.ctk.cz [online]. 20. 12. 1994 [cit. 
27. 2. 2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
95 ČTK. Jágr obhájil Zlatou hokejku. In: ib.ctk.cz [online]. 18. 8. 1996 [cit. 6. 3. 2019]. Dostupné z: 
https://ib.ctk.cz. 
96 ČTK. Český sport v roce 1996. In ib.ctk.cz [online]. 17. 12. 1996 [cit. 9. 3. 2019]. Dostupné z: 
https://ib.ctk.cz. 



 

34 

Obdobně se v roce 1997 vrátila ČTK k uplynulému roku z pohledu českého 

hokeje. V podrobném a rozsáhlém textu připomněla agentura změny ve vedení 

národního týmu, výsledky reprezentace, ale také uplynulý ročník české nejvyšší soutěže 

nebo úspěchy krajanů v NHL. Prostor dostalo také nepříjemné téma afér Českého svazu 

ledního hokeje. Vyvrcholením celého textu bylo připomenutí dosavadní nominace na 

očekávaný „turnaj století“ v Naganu.  
Sám Jágr se dočkal dalšího profilu z produkce ČTK v roce 1998 po podepsání 

nového kontraktu s Pittsburghem. Dosud nejobsáhlejší profil Jaromíra Jágra přináší 

detailní informace o jeho nové smlouvě, popisuje průběh vyjednávaní mezi hráčem a 

klubem a pochopitelně shrnuje i Jágrovu dosavadní kariéru – a to jak z pohledu hráče 

NHL, tak z pohledu hráče národního týmu. Ve stručnosti se dostalo i na popis „Jágra 

člověka“, kterého autor v jedné větě představil takto: „Milovník rychlých aut, příznivec 

UFO a moderní rockové hudby […]“97 
V roce 1999 vydala agentura u příležitosti Jágrovy nominace na Hart Memorial 

Trophy (cena pro nejužitečnějšího hráče uplynulého ročníku NHL) další Jágrův obsáhlý 

profil. Tentokrát se zaměřovala na shrnutí dosavadní kariéry jen okrajově v samém 

závěru, soustředí se spíše na hodnocení uplynulého ročníku a srovnání Jágrových 

statistik z právě skončené sezony se sezonami předešlými. Tomáš Voldán pak v profilu 
uvádí, že „Jágrovi letošní sezona vyšla opět skvěle. Vstoupil do ní sice poněkud 

rozpačitě, […] nicméně poté se ‚rozjel‘ a zkraje února definitivně zakotvil na první 

příčce tabulky produktivity.“98 Jágrově nominaci na nejprestižnější cenu pro hráče NHL 

se ČTK věnovala již dříve prostřednictvím klasických zpráv a posléze pochopitelně 

informovala i o jeho vítězství Hart Memorial Trophy.  
K tomuto ocenění získal Jágr ve stejném roce také Lester B. Pearson Award (v 

současnosti nazývanou Ted Lindsay Award), což je cena pro nejužitečnějšího hráče 

z pohledu samotných hokejistů. K této příležitosti připravila agentura další profil, ve 

kterém v rozsahu jednoho odstavce představila Jágrův úspěch a poté níže nabídla 

přehled všech dosavadních vítězů. V naprosto stejném duchu se nesly také profily 

oznamující Jágrův zisk Art Ross Trophy (ceny pro nejproduktivnějšího hráče základní 

části NHL) a již zmiňované Hart Memorial Trophy. 
                                                           
97 MÍKA, Robert. Hokejista Jágr podepsal s Pittsburghem exkluzivní smlouvu. In: ib.ctk.cz [online]. 27. 1. 
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Obdobný profil vydala ČTK i v případě dalšího Jágrova vítězství Art Ross 

Trophy v roce 2001, tentokrát však vzpomněla i jeho předchozí zisky této trofeje a 

uvedla je do kontextu historie NHL. Informovala tak například, že „S pěti triumfy […] 

se Jágr vyrovnal Philu Espositovi […]“99 
V roce 2001 vydala ČTK rozsáhlý profil k příležitosti Jágrova přestupu 

z Pittsburghu do Washingtonu. Text přináší shrnutí Jágrova působení v dresu Penguins 
a rekapituluje všechny jeho dosavadní úspěchy v NHL. Tento typ profilů využila 

agentura například i v případě přestupu Dominika Haška.  
V případě dalšího Jágrova přestupu, kdy v roce 2004 vyměnil dres Washingtonu 

za trikot New York Rangers, vydala agentura zase poněkud jiný typ profilu. Autor 
tohoto rozsáhlého textu Pavel Pokorný se nesnaží poněkolikáté shrnovat celou Jágrovu 

dosavadní kariéru, ale zaměřuje se pouze na jeho působení v hlavním městě Spojených 

států amerických. Na základě jeho statistik a týmových výsledků hledá důvody Jágrovy 

výměny. „V sezoně 2001-2002 se Jágr jen pomalu adaptoval na defenzivnější styl hry 

týmu a průměrný Washington do play-off nedotáhl. […] Jágrovi se [v další sezoně] opět 

příliš nedařilo a majiteli týmu Leonsisovi začínala docházet trpělivost. […] V prosinci 
2002 pak na veřejnost prosákly první spekulace o ‚trejdu‘ české megastar,“100 shrnuje 
ve svém textu Pokorný. Tento profil později následoval další profilový text, který 

představoval za využití základních údajů Jágrův nový klub.  
Prostřednictvím profilu představovala ČTK také očekávanou výluku NHL, která 

proběhla v sezoně 2004/2005. Agentura ve svém textu připomněla poslední stávku 

hráčů NHL z roku 1994 a v přehledném shrnutí předložila seznam hráčů, kteří by mohli 

posílit jednotlivé české kluby.  
Poté, co Jágr v průběhu sezony zamířil do ruského Omsku, publikovala agentura 

další profil, tentokrát s titulkem „Jágr okusil NHL, českou i Alpskou ligu – teď míří do 

Ruska.“101 Text dlouhý dva odstavce však rekapitulující titulek příliš nerozšiřoval, a tak 
nabídl tento profil spíše jen statistické shrnutí jednotlivých ročníků Jágrovy kariéry. Ve 
stejný den vydala agentura ještě další profil, tentokrát zaměřený na představení Jágrova 

                                                           
99 ČTK. Jágr získal popáté Art Ross Trophy, příští rok má však konkurenta. In: ib.ctk.cz [online]. 15. 6. 
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nového klubu – Avangardu Omsk. Vedle hokejového mužstva představuje text také 

krátce samotné ruské město.  
Po skončení sezony shrnoval Jágrovo působení v Omsku další přehledný profil. 

Ten šel v časové chronologii po jednotlivých datech a ve stručnosti připomínal 

nejdůležitější okamžiky Jágrovy sezony v Rusku od podepsání smlouvy až po vypadnutí 

v semifinále. Formálně připomínal dříve zmíněný profil o deseti nejlepších sportovcích 

uplynulého roku, který agentura vydávala. 
Na profily byly bohaté události jako například mistrovství světa v roce 2005. 

Ještě před jeho začátkem připomněla agentura, kteří čeští hráči se v minulosti dostali do 
„All Star“ týmu šampionátu. Další samostatný profil pak pokrýval statistiky českých 

hráčů na hokejovém mistrovství světa. Vedle klasických bodů a branek uváděl i hráče, 

kteří startovali na největším množství šampionátů i ty, kteří z nich mají nejvíce medailí. 

Ještě v ten samý den vydala ČTK profil představující všechny hráče nominované na 

nadcházející šampionát. Vedle profilu, který hráče představoval spíše jako dokument 

(strojově uváděl jméno a příjmení, datum narození, klub a další základní informace), 

publikovala agentura i svůj vlastní text, ve kterém tým daleko zajímavěji představila. 

ČTK se zaměřila na skladbu mužstva a hráče rozdělila podle jejich zkušeností 

z mezinárodních akcí. V dalším profilu upozorňovala agentura na nejznámější hráče ze 

všech týmů mistrovství světa – mezi nimi zmínila i Jaromíra Jágra. Hodně podobným 

způsobem postupovala ČTK i v případě dalších světových šampionátů (například v roce 
2010). Některé profily tedy později vyšly v podstatě jen aktualizované.  

To, že mistrovství světa věnovala ČTK zvýšenou pozornost, dokazuje také fakt, 

že agentura vydávala i před jednotlivými zápasy profily českých soupeřů. V nich 
uváděla největší úspěchy týmu, poslední vzájemné souboje s Českou republikou, 
největší hvězdy mužstva, ale také historii národního týmu. Při mistrovství světa v roce 
2010, kdy Jágr vybojoval svoje druhé zlato z šampionátu, vydávala ČTK obdobné texty, 

které obsahovaly základní informace o soupeřích českého týmu.  
Motivem dalšího profilu vydaného během mistrovství 2005 byla zranění, která 

Jágra během kariéry potkala. Přehledný text shrnoval v časové chronologii nejvážnější 
zdravotní trable, které slavného hokejistu během kariéry potkaly. V dalším profilu pak 

ČTK připomínala zranění dalších českých hráčů na minulých světových šampionátech.  
Samostatného profilu se dočkali i členové slavného Triple Gold Clubu, kterým 

se ČTK věnovala před finálovým zápasem na mistrovství světa 2005. Po českém 

vítězství pak agentura publikovala další profil zaměřený na toto téma, tentokrát ale se 
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speciálním důrazem na Jaromíra Jágra a Jiřího Šlégra, tedy nové členy Triple Gold 

Clubu.  
Důvodem ke vzniku několika dalších profilů byl také Jágrův odchod do Ruska 

v roce 2008. ČTK v té době vydala profily rekapitulující jeho působení u Rangers, ale i 

v celé NHL a také profil představující jeho nový klub Avangard Omsk. Zejména shrnutí 

Jágrova působení v zámoří působilo už poněkud uzavřeným dojmem, protože v té době 

zřejmě nikdo neočekával, že by se nejproduktivnější Evropan ligy ještě do NHL vrátil.  
Po úspěšném mistrovství světa v roce 2010 dokumentovala ČTK českou cestu za 

zlatem pomocí přehledného profilu, ve kterém shrnula všechny zápasy české 

reprezentace. Pro doplnění kontextu přidala pod textem výpis jednotlivých umístění 

národního týmu na světových šampionátech od vzniku samostatného státu. Jelikož po 

finále turnaje skončil u mužstva trenér Vladimír Růžička, i jemu věnovala ČTK jeden ze 

svých profilů, ve kterém vedle jeho trenérské kariéry zmiňovala i tu hráčskou.  
Další profil, který shrnoval Jágrovu bohatou kariéru a největší úspěchy, kterých 

tento hráč dosáhl, vydala agentura u příležitosti Jágrova přesunu do týmu Philadelphia 

Flyers v roce 2011. Profil splňoval všechny náležitosti jako předešlé profily 
publikované u příležitosti Jágrových přestupů. De facto tedy jen rozšiřoval dříve vydané 

texty agentury. V obdobném duchu jako v minulosti také ČTK představila Jágrovo nové 

působiště. V dalším profilu zmínila agentura další milníky a rekordy, na které může Jágr 

v NHL zaútočit.  
V roce 2012 proběhla v zámořské NHL další výluka, ČTK proto už na počátku 

září publikovala profil věnovaný předešlým dvěma stávkám. „Obě výluky v NHL 
přilákaly do extraligy řadu domácích hvězd,“102 stálo v titulku.  

V případě sportovního zpravodajství agentury je jedním z hlavních podnětů 

k vytváření profilů dosahování na různé milníky a překonávání rekordů. A nejinak tomu 

bylo u Jaromíra Jágra. „Jaromír Jágr jako čtvrtý hokejista v historii NHL dosáhl na 

hranici 1800 bodů, osamostatnil se tak v pořadí kanadského bodování a navíc na šestém 

místě nahrávačů dostihl s 1079 asistencemi Adama Oatese,“103 informovala ČTK 

v profilu věnovanému milníku 1800 kanadských bodů. Jen o dva dny později shrnovala 

agentura v dalším profilu Jágrův úspěch v podobě dosažení čtvrtého místa v historické 

produktivitě.  
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Poté, co Jágr v roce 2015 ukončil svoji reprezentační kariéru, vydala agentura 

profil, ve kterém shrnovala Jágrovo působení v národním týmu.  
Poslední roky Jágrovy zámořské kariéry se točily do značné míry kolem 

překonávaní rekordů – v počtu bodů, branek a nebo také odehraných zápasů. Proto 

agentura po Jágrově podpisu s Calgary Flames v roce 2017 publikovala profil, ve 
kterém zmiňovala mety, na které český hráč ještě může dosáhnout. Jágrovu poslední 

sezonu v zámoří ale do značné míry ovlivnila zranění. Po vynechání devíti zápasů tak 

český útočník přišel o možnost na překonání rekordu Gordieho Howea v počtu 
odehraných zápasů, k čemuž vydala ČTK další ze svých profilů.  

Poté, co Jágra umístilo Calgary na listinu volných hráčů, a nikdo si jej nevybral, 

bylo čím dál jasnější, že slavná osmašedesátka půjde nejspíše hrát do rodného Kladna, 

čímž svoji zámořskou kariéru definitivně ukončí. Proto ČTK hned vydala profil, ve 

kterém shrnovala největší úspěchy Jágrovy zámořské kariéry.  
4.2.4 Avíza 

Formát avíza se využívá u očekávaných událostí a agentura pomocí něj 

„naplňuje funkci informačního servisu.“104 Tyto informace jsou určeny zejména pro 

novináře. Avízo odpovídá na základní zpravodajské otázky – co, kdo, kdy a kde.105 
V případě, že jsou další informace agentuře známy, bývá odpovězeno také na otázky jak 

a proč. Součástí avíza musí být rovněž kontakt na tiskového mluvčího, případně na 

osobu, která má na starost kontakt s médii v případě konkrétní události. Souhrnně 

informuje ČTK o událostech prostřednictvím deníku ČTK, formou tzv. plánů pak dává 

svým abonentům vědět, které události sama mediálně pokryje.  
Konkrétně se dá tedy říci, že avíza jsou pro novináře určitými pozvánkami na 

události, které by je mohly z nějakých důvodů zajímat. V avízu nesmí chybět, o jakou 

událost se jedná, kdo se jí zúčastní a zejména kdy a kde se událost uskuteční, případně 

žádost o potvrzení účasti nebo informace o akreditacích. Vždy musí být v avízu uveden 

pramen, od kterého informace pochází, a kontaktní osoba.   
Prvním avízem vydaným v souvislosti s osobou Jaromíra Jágra, je informace o 

tiskové konferenci ve Slaném z 19. 8. 1994. Avízo jasně určuje datum, přesný čas i 

místo a o jakou akci se jedná. V poznámce pak ČTK upozorňuje, že „v 11:30 hodin se 
na zimním stadiónu uskuteční individuální trénink Jaromíra Jágra s možností 
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fotografování.“106 ČTK posléze událost sama zpracovala a z Jágrovy tiskové konference 

přinesla informace ve zprávě „Jágr trénuje ve Slaném.“107 
Zajímavostí může být zpráva, ve které ČTK oznamuje návrat Jaromíra Jágra ze 

zámoří. Zpráva obsahuje všechny základní informace, které by se měly objevit v avízu, 

avšak je označena červeným písmem jako upozornění. 
Avíza vztahující se k Jágrově osobě byla ve většině případů vydávána v letních 

měsících, kdy se slavný hokejista vracel mezi sezonami z USA zpět do České republiky. 

Avíza obvykle upozorňovala na veřejné tréninky, autogramiády nebo tiskové 

konference. 
Větší množství avíz začala agentura produkovat po přelomu tisíciletí, což souvisí 

s postupnou multimedializací. „V souvislosti s multimedializací se redakce […] 

připravovaly na postupné zavádění změn v informování klientů o očekávaných 

událostech. Ve srovnání s rokem 2000 vydala ČTK v posledních dvou letech zhruba 

trojnásobek avíz […] Do konce roku 2006 by agentura chtěla otevřít rozsáhlou, 

průběžně aktualizovanou databázi událostí, aby si klienti mohli sami […] vytvářet pro 

ně relevantní přehledy aktualit,“108 uvádí agentura ve své výroční zprávě za rok 2005.  
Jedno z avíz týkající se Jaromíra Jágra vydala agentura například během výluky 

v roce 2004. Tehdy zvala ČTK na tiskovou konferenci „o jeho veřejných a 

mimohokejových aktivitách.“109 Stejně tak zvala agentura i na tiskovou konferenci po 

Jágrově příletu z ruského Omsku.  
Všechny náležitosti avíza splňovala pozvánka na autogramiádu Jaromíra Jágra a 

Petra Průchy, která se konala po mistrovství světa v roce 2010. Stejně jako ve výše 

zmíněném případě je však tento krátký text označen červeným písmem jako upozornění, 

nikoliv jako avízo.  
S nástupem Jaromíra Jágra do vedení kladenského hokejového klubu se začala 

objevovat i jiná avíza než pouze na akce, které se týkají samotného hráče. V srpnu roku 
2011 zvala agentura na tiskovou konferenci klubu před zahájením nové sezony, které se 

Jágr zúčastnil. Na této tiskové konferenci představilo Kladno nového hlavního sponzora 
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i nové logo a název Rytíři Kladno. O tom všem agentura dále informovala. O změně 

názvu nejprve pomocí headlinu a posléze i prostřednictvím dalších zpráv.  
Hokejový klub Rytíři Kladno svolal tiskovou konferenci i v souvislosti 

s výlukou v roce 2012. Avízo tehdy zvalo na konferenci, které se zúčastnili Jaromír 

Jágr, Tomáš Plekanec a Pavel Patera. 
Po Jágrově konci v dresu Calgary v NHL uspořádali Rytíři Kladno na svém 

zimním stadionu další tiskovou konferenci s vracejícím se útočníkem. „TK při 

příležitosti návratu Jaromíra Jágra do kladenského klubu, která se bude konat po 

tréninku A-týmu,“110 uváděla agentura ve svém avízu. Ze samotného tréninku a tiskové 

konference pak ČTK vydala obsáhlé zpravodajství včetně fotografií a audionahrávek. 

Jak agentura také psala ve svém upozornění, tiskovou konferenci vysílala živě a svým 

odběratelům nabízela možnost přebrat tento živý přenos na svoje webové stránky.  
Kvůli zvýšenému zájmu o Jágrův první zápas po návratu z NHL vydala ČTK 

také upozornění týkající se novinářských akreditací na toto utkání. Obdobné upozornění 

se později týkalo také domácích zápasů Kladna. „Na zápasy prvoligových hokejistů 

Rytíři Kladno je pro enormní zájem po zbytek sezony nezbytné se akreditovat na každý 

zvlášť,“111 upozorňovala ČTK.  
4.2.5 Souhrny 

Přestože už v minulosti se objevily v Infobance ČTK zprávy, které svým 

formátem splňovaly náležitosti souhrnů, poprvé je takto některá ze zpráv týkající se 

Jaromíra Jágra označena až na začátku roku 1995. Souhrn přináší vícero krátkých 

(nejčastěji v rozsahu jednoho odstavce) zpráv z dané oblasti – v tomto případě z oblasti 
sportu. Vycházejí ale také například souhrny ekonomické. Každá jednotlivá zpráva má 

přitom svůj vlastní domicil, který zasazuje událost na konkrétní místo, kde se udála. 

ČTK vydává souhrny z jednotlivých oblastí několikrát během dne v pevně stanovený 

čas.  
Ve vůbec prvním souhrnu, v němž se Jágrovo jméno objevuje, informuje ČTK o 

tom, že „Jaromír Jágr prodloužil v neděli večer sérii zápasů, v nichž vstřelil gól, na 
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pět.“112 Tato informace je v souhrnu spolu se zprávami z fotbalu, tenisu, atletiky a 
alpského lyžování.  

V pravidelně vydávaných sportovních souhrnech se psalo o Jágrovi i na konci 

ledna roku 2018. „Vedení […] Calgary zařadilo druhého nejproduktivnějšího hráče 

historie NHL Jaromíra Jágra na listinu volných hráčů,“113 psala ČTK hned v prvním 

odstavci souhrnu. V dalších odstavcích následovaly zprávy o Ester Ledecké, skokanech 

na lyžích a sdruženářích. Stejně tak o dva dny později informovala agentura ve svém 

souhrnu, že Jágr míří z Calgary do prvoligového Kladna. Tentokrát se informace 

objevila spolu s dalšími zprávami z hokeje, ale také z basketbalu, fotbalu nebo 
cyklokrosu. 
4.2.6 Shrnutí 

Pokud agentura sleduje nějakou událost po delší časový úsek a vydává o ní 

vícero zpráv, může později vydat shrnutí, ve kterém zrekapituluje všechny nejdůležitější 

informace. „Shrnutí se běžně používá také ve sportovním servisu, kdy uzavírá dílčí 

zprávy referující např. o jednotlivých utkáních hraného kola nejvyšší domácí hokejové 

či fotbalové soutěže.“114 
A přesně toto tvrzení potvrzuje i první shrnutí, které se objevuje v Infobance 

ČTK v souvislosti s Jaromírem Jágrem. Tento shrnující text pochází z 28. 10. 1996 a 
obsahuje v sobě stručnější reportáže z utkání NHL z uplynulého dne. Rozšířený zájem 
je věnován českým hráčům a pod souvislým textem následuje ještě statistické shrnutí 

utkání. Pozdější shrnutí z listopadu téhož roku nabízí rozsahem mnohem přehlednější 
zprávu. Každému utkání je věnován přesně jeden odstavec a statistiky v závěru textu 

úplně chybí. V obdobném duchu už se pak nesla i další shrnutí. 
Formát shrnutí využívala ČTK pochopitelně i v průběhu olympijských her v roce 

1998. Zpráva o vítězství ČR ve čtvrtfinále nad USA tak například vyšla v denním 
shrnutí společně s informací o akrobatickém lyžování, biatlonu nebo krasobruslení. 

Agentura zpravovala o všech olympijských disciplínách, ve kterých měla Česká 

republika své zastoupení. V dalším olympijském shrnutí uváděla ČTK, že „čeští 
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hokejisté mají jistou olympijskou medaili,“115 a informovala o jejich semifinálovém 

vítězství nad Kanadou. Hokej byl ve shrnutí i tentokrát řazen nad všechny ostatní sporty 

a měl rozsahem daleko větší zastoupení. Pomocí shrnutí zprostředkovávala agentura 
svým klientům rovněž statistické údaje z jednotlivých závodů a zápasů.  

Po skončení hokejového turnaje na olympijských hrách nabídla ČTK ještě krátké 

textové shrnutí tohoto klání a statistické údaje o všech odehraných zápasech.  
Poněkud neobvyklé shrnutí vyprodukovala sportovní redakce agentury po 

teroristických činech z 11. 9. 2001. Ve shrnujícím textu ČTK zpravovala o tom, jak 
útoky ovlivnily sport po celém světě – informovala, které chystané zápasy nebo závody 

jsou zrušené a které se uskuteční. Zároveň ve shrnutí zmínila, že čeští hráči působící 

v NHL by měli být po útocích v pořádku.  
Shrnutí vydávala ČTK také pravidelně po jednotlivých kolech české nejvyšší 

hokejové soutěže, což lze dobře doložit na příkladu výluky 2004/2005 i výluky 

2012/2013, kdy Jágr v extralize působil. Stejně tak pomocí shrnutí reportovala agentura 
ve stručné podobě o jednotlivých zápasech mistrovství světa v roce 2005. Mimo 
standardní shrnutí se dočkalo svého obsáhlého shrnujícího textu i Jágrovo zranění 

z Vídně 2005. Agentura ve svém článku opakovala nejdůležitější informace z dříve 

vydaných zpráv a doplňovala je nejrelevantnějšími vyjádřeními. 
Jágrovo zranění však během světového šampionátu nebylo jediným speciálním 

tématem, které se dočkalo svého shrnutí. Během mistrovství světa vydávala ČTK 

kontinuální tok zpráv, které přicházely v množství, které je například s klasickým 

ligovým zpravodajstvím naprosto nesrovnatelné. I proto bylo potřeba pomocí shrnutí 

usnadňovat odběratelům orientaci ve velikém množství informací. Na závěr mistrovství 

shrnula ČTK veškeré výsledky hokejového turnaje v jednom obsáhlém textu. 
Po světovém šampionátu pokračovala jednání kvůli přetrvávající výluce NHL, 

která dospěla ke svému rozuzlení v červenci roku 2005. ČTK přehledně připomněla 

nejdůležitější události této stávky v dalším obsáhlejším shrnutí.  
4.2.7 Headliny 

Zprávy s označením blesk, které mívaly prioritu jedna, přestala ČTK používat 

v polovině roku 2008. Následovalo přechodné období až do léta 2009, kdy agentura 

nejvyšší prioritu vůbec nepoužívala. Poté začala vydávat tzv. headliny, které využívá 
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dodnes. „Každé důležité zprávě začala [agentura] předřazovat stručné sdělení 

limitované nejvýše 144 znaky.“116 I toto omezení se ale později změnilo a v současnosti 

už headliny splňují limit 150 znaků. Hlavním cílem zavedení nového formátu bylo 

„zrychlit distribuci vůbec prvních informací odběratelům.“117 Jak uvádí výroční zpráva 

za rok 2010, headliny „předcházejí vlastním zprávám a zrychlují a dynamizují celý 
agenturní servis.118 

Headliny však nemusí nést pouze nejvyšší prioritu. Některé méně důležité bývají 

publikovány také s prioritou tři. Jedničkové headliny pak bývají stejně jako fleše 

zbarveny červeně.  
Rada ČTK uvádí ve své výroční zprávě za rok 2010, že „[headliny se] osvědčily 

ve všech zpravodajských situacích, zejména při parlamentních volbách, při olympiádě a 

dalších vrcholných sportovních a zpravodajských událostech.“119 Na rozdíl od starších 

blesků se tak tento formát používá pravidelně i v oblasti sportovního zpravodajství.  
Pomocí headlinu například agentura informovala o nominaci národního týmu na 

Švédské hry v roce 2010. Na tomto příkladu jde názorně ukázat, jakým směrem se může 

agenturní zpráva ubírat. ČTK nejprve pomocí headlinu s prioritou jedna oznámila 

nejznámější jména nominace a jen o pět minut později pomocí fleše rozšířila informace 

o těchto hráčích. Dále následovala zpráva v několika verzích, která už v daleko větším 

rozsahu informovala o všech nominovaných hráčích a přinášela už i konkrétní vyjádření 

vybraných hokejistů.  
Priority tři využila agentura u headlinu v případě, kdy informovala o Jágrově 

pokračování v týmu Avangard Omsk. „Hokejový útočník Jágr bude i nadále působit 

v Omsku. Oznámil to generální manažer klubu Bardin. Smlouva podle něj ale ještě 

podepsaná není.“120 Po podepsání smlouvy už následoval headline s prioritou jedna.  
Během mistrovství světa v roce 2010 informovala ČTK o výsledcích českého 

mužstva vždy nejprve pomocí headlinů s nejvyšší prioritou. Po nich následovala fleš a 

zpráva, která měla posléze několik verzí.  
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Když v roce 2011 došlo ke krizi kladenského hokejového klubu a řešilo se, zdali 
bude ve městě pokračovat nejvyšší soutěž, vstoupil Jaromír Jágr do vedení klubu a 

extraligu udržel. Právě o domluvě se slavným hráčem informovala agentura také 

pomocí headlinu, tentokrát však pouze s prioritou tři.  
Jinak byl ale květen a červen roku 2011 zejména o tom, kde bude pokračovat 

Jágrova bohatá kariéra. 15. 6. informovala agentura o tom, že Jágr vidí šance na 

pokračování v NHL či KHL padesát na padesát. Pro tuto rychlou zprávu zvolila 
agentura znovu headline s prioritou tři. Headline s nejvyšší prioritou oznamoval ve 

stejném roce Jágrovo desáté vítězství v anketě Zlatá hokejka. Současně s tímto 

headlinovým oznámením vydala agentura i lehce rozšířenou fleš.  
Pomocí formátu headlinů pak přinášela ČTK i nejnovější informace v rámci 

jednání o Jágrově příštím působišti. Agentura nejprve psala o zájmu Pittsburghu, který 

Jágrovi nabídl roční smlouvu, a posléze i o stažení této nabídky. Posléze pomocí 

headlinu zpravovala i o stažení nabídky Detroitu a o zájmu Montrealu a Philadelphie. 
Když pak Jágr skutečně s Philadelphií smlouvu podepsal, zveřejnila to ČTK pomocí 

dvou headlinů. Nejprve s třetí prioritou pouze uvedla, že podle informací serveru 

isport.cz Jágr smlouvu podepsal, a posléze o jedenáct minut později už s nejvyšší 

prioritou jeho návrat do NHL potvrdila.  
Po podepsání smlouvy pak Jágr očekával svůj konec v reprezentačním dresu. I o 

tom informovala agentura nejprve pomocí headlinu, ve kterém stálo: „Hokejový útočník 

Jaromír Jágr podle všeho končí reprezentační kariéru. Po návratu do NHL 
nepředpokládá, že ještě oblékne dres národního týmu.“121 Když se potom sezona NHL 

rozeběhla, využívala ČTK trojkové headliny k rychlému oznamování o Jágrových 

výkonech. „Hokejový útočník Jaromír Jágr zazářil v premiéře v dresu Philadelphie. Při 

výhře v přípravě v Detroitu 3:1 si připsal vítězný gól a asistenci,“122 napsala například.  
Po sezoně, ve které byla Philadelphia vyřazena v play off, pak psala agentura ve 

svém headlinu, že „Jaromír Jágr se chystá na patrně poslední sezonu v kariéře.“123 
Zanedlouho poté ČTK s nejvyšší prioritou informovala, že Jágr podepsal v Dallasu. 

                                                           
121 ČTK. Hokejový útočník Jaromír Jágr podle všeho končí reprezentační kar… In: ib.ctk.cz [online]. 27. 7. 
2011 [cit. 17. 4. 2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
122 ČTK. Hokejový útočník Jaromír Jágr zazářil v premiéře v dresu Philadel… In: ib.ctk.cz [online]. 24. 9. 
2011 [cit. 17. 4. 2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
123 ČTK. Hokejový útočník Jaromír Jágr se chystá na patrně poslední sezonu… In: ib.ctk.cz [online]. 9. 6. 
2012 [cit. 17. 4. 2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
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Jágrův start za Kladno v průběhu výluky byl poprvé agenturou oznámen také 

prostřednictvím headlinu.  
Díky Jágrovi v dresu Rytířů začal zájem o zápasy Kladna okamžitě extrémně 

růst. Domácí utkání kladenského týmu se tak přesouvaly do O2 Arény a ČTK 

pozorovala i enormní zájem o lístky. „Extraligový zápas hokejistů Kladna s Kometou 
Brno byl během osmi hodin vyprodaný. Jágr a spol. potřetí v sezoně zaplní pražskou O2 

Arenu,“124 psala agentura ve svém headlinu.  
Přestože Jaromír Jágr sám mluvil během své kariéry několikrát o konci 

v národním týmu a jindy se o tom v médiích spekulovalo, v roce 2015 ještě naposledy 

za českou reprezentaci nastoupil. Po vyřazení Floridy, tehdejšího Jágrova mužstva, 
z play off vydala agentura headline s nejvyšší prioritou, který potvrzoval připojení 

slavné osmašedesátky k týmu. Přestože Jágr nejprve nepotvrdil svoji účast na turnaji, 

24. 4. ČTK jeho start na mistrovství potvrdila v dalším headlinu. Během šampionátu 

pak agentura sledovala vedle výsledků také zdravotní stav Jaromíra Jágra, který dvě 

utkání nedohrál. Jeho start v důležitém čtvrtfinále pak oznámila svým headlinem. 

S nejvyšší prioritou informovala ČTK rovněž o vítězství 5:3 nad Finskem ve 

čtvrtfinálovém utkání.  
Pomocí jedničkového headlinu agentura přinesla také zprávu o Jágrově 

definitivním konci v reprezentaci. „Hokejový útočník Jaromír Jágr po porážce českých 

hokejistů s USA v zápase o bronz na mistrovství světa v Praze prohlásil, že v národním 

týmu končí,“125 napsala ČTK. Krátce po skončení turnaje agentura svým headlinem 

informovala rovněž o tom, že byl Jágr vyhlášen nejužitečnějším hráčem šampionátu.  
V roce 2017 sledovala všechna média dění ohledně Jágrovy budoucí kariéry. 

ČTK ve svém headlinu, který měl pouze prioritu tři, oznámila, že Florida už o jeho 

služby nestojí. Po spekulacích o tom, že Jágr bude hrát za Kladno, pak agentura 

informovala s nejvyšší prioritou, že „hokejový útočník Jaromír Jágr v sobotu za Kladno 
v první lize proti Přerovu nenastoupí.“126 Později ČTK ve svém headlinu psala o 

údajném zájmu týmu z Calgary a ještě ten samý den potvrdila podpis smlouvy s tímto 

                                                           
124 ČTK. Extraligový zápas hokejistů Kladna s Kometou Brno byl během osmi hodin vyprodaný. Jágr a 
spol. potřetí v sezoně zaplní pražskou O2 Arenu. In: ib.ctk.cz [online]. 15. 10. 2012 [cit. 18. 4. 2019]. 
Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
125 ČTK. Hokejový útočník Jaromír Jágr po porážce českých hokejistů s USA v zápase o bronz na 
mistrovství světa v Praze prohlásil, že v národním týmu končí. In: ib.ctk.cz [online]. 17. 5. 2015 [cit. 19. 4. 
2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
126 ČTK. Hokejový útočník Jaromír Jágr v sobotu za Kladno v první lize proti Přerovu nenastoupí. Nemá 
vyřízenou transferkartu a čeká na vývoj v NHL. In: ib.ctk.cz [online]. 29. 9. 2017 [cit. 22. 4. 2019]. 
Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
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kanadským klubem. Prostřednictvím headlinů pak agentura informovala o Jágrově 

působení v novém týmu. Psala o jeho možném prvním zápase a posléze pravidelně 

informovala o výsledcích jeho mužstva. Jágrovu poslední sezonu v NHL ale provázely 

zdravotní komplikace, a tak i o těchto problémech ČTK zpravovala.  
4. 1. 2018 informovala agentura o dalším zápase, který Jágr vynechá. Tentokrát 

ale kanadský klub nesdělil důvod jeho absence. Až druhý den oznámilo Calgary, že 

důvodem je další zranění. Po vynechání dalších zápasů pak tým Flames zařadil Jágra 

28. 1. na listinu volných hráčů. „Calgary zařadilo hokejistu Jaromíra Jágra na listinu 

volných hráčů, kde si jej můžou vybrat jiné kluby NHL. Když po něm nesáhnou, může 

do Evropy,“127 psala s nejvyšší prioritou ČTK, která hned druhý den informovala o tom, 
že si Jágra nikdo nevybral a nejproduktivnější Evropan historie NHL pravděpodobně 

zamíří do Kladna. Ještě týž den v dalším headlinu s nejvyšší prioritou potvrdila 

agentura, že hráč skutečně zamíří do týmu Rytířů.  
Prostřednictvím headlinu s prioritou jedna pak agentura potvrdila Jágrův start 

v zápase proti Benátkám nad Jizerou. Stejně tak informovala ČTK také o výsledku 

zápasu. Konkrétně napsala: „Jaromír Jágr odehrál při prvním startu za Kladno […] proti 

Benátkám n/J celý zápas, k výhře 7:2 přispěl třemi asistencemi.“128 
Za Kladno ale stihl Jágr odehrát pouze čtyři celé zápasy, v pátém pak utrpěl 

nepříjemné zranění. „Jaromír Jágr po tvrdém zákroku Marka Sikory u mantinelu už v 3. 
minutě duelu první ligy hokejistů Kladna s Havířovem odstoupil otřesený ze hry,“129 
psala ČTK bezprostředně po hrozivém úrazu. Později pak agentura ve svém headlinu 

informovala, že „Jágr si […] poranil vnitřní kolenní vazy a meniskus. Je však šance, že 

by mohl vypomoci Kladnu v baráži.“130 Jágr už ale v té sezoně do žádného soutěžního 

zápasu naplno nenastoupil.  
  
                                                           
127 ČTK. Calgary zařadilo hokejistu Jaromíra Jágra na listinu volných hráčů, kde si jej můžou vybrat jiné 
kluby NHL. Když po něm nesáhnou, může do Evropy. In: ib.ctk.cz [online]. 28. 1. 2018 [cit. 22. 4. 2019]. 
Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
128 ČTK. Jaromír Jágr odehrál při prvním startu za Kladno v první hokejové lize v Liberci proti Benátkám 
n/J celý zápas, k výhře 7:2 přispěl třemi asistencemi. In: ib.ctk.cz [online]. 3. 2. 2018 [cit. 23. 4. 2019]. 
Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
129 ČTK. Jaromír Jágr po tvrdém zákroku Marka Sikory u mantinelu už v 3. minutě duelu první ligy 
hokejistů Kladna s Havířovem odstoupil otřesený ze hry. In: ib.ctk.cz [online]. 17. 2. 2018 [cit. 23. 4. 
2019]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
130 ČTK. Jaromír Jágr si při zákroku havířovského Marka Sikory poranil vnitřní kolenní vazy a meniskus. Je 
však šance, že by mohl vypomoci Kladnu v baráži. In: ib.ctk.cz [online]. 27. 2. 2018 [cit. 24. 4. 2019]. 
Dostupné z: https://ib.ctk.cz. 
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4.3 Ostatní mediální formáty 
Jaromír Jágr zasahoval svojí činností během kariéry i do dalších oblastí než 

pouze do slovního zpravodajství agentury. ČTK během zkoumaných třiceti let 

zveřejnila fotografie Jaromíra Jágra, infografiky, které se mu věnovaly, jeho 

audionahrávky nebo také videonahrávky.  
4.3.1 Fotografie 

Fotografie patří spolu s textovým zpravodajstvím mezi tradiční produkty servisu 

ČTK. Agentura je konkrétně produkuje a poskytuje svým klientům už od poloviny 20. 

let 20. století.131 Ve fotoarchivu ČTK je od té doby téměř sedm a půl milionu fotografií. 

„V elektronické podobě je z toho v současnosti přes milion snímků.“132 
Ze zkoumaného období obsahuje Infobanka ČTK celkem 4 282 fotografií 

Jaromíra Jágra. První Jágrovy snímky jsou zde z roku 1990 a konkrétně se jedná pouze 

o dvě fotky. V dalších letech se pak počet Jágrových fotografií v Infobance neurovnaně 

měnil, oproti prvnímu roku ale jednoznačně vzrostl. Na přelomu století se počet snímků 

Jaromíra Jágra pravidelně přehupoval přes stovku, menší počet byl výjimkou. Největší 

počet fotografií je v Infobance zveřejněný z roku 2018, kdy ČTK publikovala 380 

snímků Jaromíra Jágra (viz příloha č. 3). Některé starší fotografie nejsou v Infobance 
přímo naskenovány, agentura je vydává svým odběratelům pouze na požádání.  
4.3.2 Infografiky 

Inforgrafiky, které ČTK vydává, jsou data přenesená do grafické podoby. 
V podstatě se jedná o vizuálně ztvárněné informace, které slouží pro přehlednější 

orientaci čtenáře v daných informacích. Vhodné je jejich využití u „sdělení s přemírou 

čísel z nejrůznějších oblastí.“133 Zpočátku „šlo o klasické grafy, mapy a schémata ve 

vektorovém formátu, v roce 2006 [začala] […] ČTK poskytovat dvojrozměrnou a 

trojrozměrnou animovanou grafiku.“134 To umožnilo umístit do infografik daleko větší 

množství dat a informací, k čemuž slouží také tvorba interaktivních grafik, které vytváří 

agentura v současnosti. 
                                                           
131 Česká tisková kancelář (ČTK). Fotobanka. ctk.cz [online]. Česká tisková kancelář, © 2018 [cit. 1. 5. 
2019]. Dostupné z: https://www.ctk.cz/sluzby/fotobanka/#. 
132 Česká tisková kancelář (ČTK). Fotoarchiv. ctk.cz [online]. Česká tisková kancelář, © 2018 [cit. 1. 5. 
2019]. Dostupné z: https://www.ctk.cz/sluzby/databaze/fotoarchiv/. 
133 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009, s. 
174. ISBN 978-80-246-1661-2. 
134 Tamtéž, s. 176. 
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 V souvislosti s Jaromírem Jágrem vyprodukovala ČTK za sledovaných 30 let 

celkem 10 infografik, z nichž první pocházela z roku 1999. Ve sportovním prostředí se 

infografiky nejčastěji využívají pro znázornění takových dat a informací, jako jsou 
statistiky, které jsou dobře reprodukovatelné do této podoby. Infografiky bývají 

využívány při příležitostech, jako je překonání rekordu nebo dosažení určitého milníku. 

Jedna z infografik v případě Jaromíra Jágra například představovala mužstva, ve kterých 

Jágr v minulosti působil. Vedle časového rozpětí, kdy za daný klub hrál, byly v grafice 
uvedeny i základní statistiky, které v daném týmu zapsal. Tuto infografiku vydala ČTK 

při příležitosti Jágrova přestupu do Floridy Panthers v roce 2015. 
4.3.3 Audio 

Audioservis zařadila ČTK mezi své služby v roce 2001, zkušebně jej však 

používala již o rok dříve. „V roce 2001 se audiozpravodajství stalo běžnou součástí 

práce agenturních reportérů a redaktorů. Na konci roku ho odebíralo zhruba 85 procent 

soukromých rádií v ČR. Jim loni úsek slovního zpravodajství zaslal přes 6 000 zvuků, 

většinou výroků známých osobností,“135 stojí ve výroční zprávě agentury za rok 2001. 
V dalším roce se pak počet audiozáznamů, které ČTK vytvořila, ještě zvýšil k devíti 

tisícům. V roce 2017 vydala agentura „10 597 originálních citátů a audiodepeší.“136 
„Typická zvuková zpráva má v průměru stopáž kolem 30 sekund, je ve formátu 

MP3 a zpravidla jde o autentický výrok významné osobnosti […], méně často o 

reportážní zprávu.“137 Každý agenturní zvukový příspěvek je doplněn krátkým 

popiskem, který informuje o obsahu nahrávky. 
První audiozáznamy Jaromíra Jágra se v Infobance nacházejí hned z prvního 

roku, kdy ČTK tuto službu nabízela, tedy z roku 2001. Od té doby do konce roku 2018 

vydala agentura celkem 574 Jágrových audiozáznamů. Nejplodnějším na ně byl rok 

2012, kdy probíhala výluka NHL a Jaromír Jágr hrál v Česku. Během tohoto roku 
vydala ČTK 55 Jágrových audionahrávek.  

V roce 2018 nabídla agentura svým klientům například několik nahrávek 

z Jágrovy tiskové konference po návratu z NHL do mateřského Kladna. V nich slavný 

                                                           
135 RADA ČESKÉ TISKOVÉ KANCELÁŘE. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře 
v roce 2001 [online]. [Praha]: Česká tisková kancelář, 2002, s. 5. Dostupné z: https://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-
zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2001.pdf. 
136 RADA ČESKÉ TISKOVÉ KANCELÁŘE. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře 
v roce 2017 [online]. [Praha]: Česká tisková kancelář, 2018, s. 9. Dostupné z: 
https://i3.cn.cz/.filedefault/1533035308_Vron-zprva-2017-final.pdf. 
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hráč informoval o svém možném startu za Třinec nebo také o tom, že zápas Rytířů 

s Benátkami nad Jizerou se definitivně přesouvá do Liberce. Ze starších záznamů se dá 

zmínit například ten z roku 2008, ve kterém Jágr na tiskové konferenci v Prostějově 

říká, že stále nemá jasno o svém dalším angažmá. Později slavný hokejista opustil NHL 

a zamířil do ruského Omsku. 
4.3.4 Video 

Videozpravodajství přidala agentura do nabídky svých služeb v roce 2006. 
„Videoredakce zahájila ostrý provoz v létě 2006. Video je určeno […] internetovým 

vydavatelům a televizním stanicím. [Agentura] tak završila kompletní multimedializaci 

svého zpravodajského servisu.“138 V příští výroční zprávě už ČTK informovala, že 

„během roku se téměř ztrojnásobil počet internetových i televizních odběratelů.“139 
V dalších letech videoredakci značně ovlivnila ekonomická krize, a proto byla redakce 
videa začleněna do úseku zpravodajství, sloučila se s audiem a reportáže začali natáčet 

zpravodajové a fotoreportéři.  
V roce 2015 začala agentura „testovat možnost pořizování živých videopřenosů 

z některých událostí.“140 Testovací provoz pak agentura ukončila v roce 2017 a živá 

vysílání zařadila do své nabídky od roku 2018. Živý videopřenos využila ČTK při 

tiskové konferenci Jaromíra Jágra po návratu z Calgary do Kladna. Agentura celou 
konferenci živě vysílala a umožňovala svým odběratelům umístit toto živé vysílání na 

jejich webové stránky.  
Ve videobance ČTK se objevují první videopříspěvky s Jaromírem Jágrem 

v roce 2010. Od té doby jich agentura do konce roku 2018 zveřejnila celkem 22. 

Nejvíce videí publikovala agentura v posledním zkoumaném roce, kdy zveřejnila 8 

videí s Jaromírem Jágrem. Jednalo se například o video z prvního tréninku, který Jágr 

absolvoval s týmem Rytířů Kladno po svém návratu z NHL. Ještě před příletem ze 

zámoří o Jágrovi informoval ve videorozhovoru tiskový mluvčí kladenského klubu Vít 

Heral.   
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5. Závěr 
Sportovní zpravodajství ČTK prošlo za 30 let od roku 1988 do současnosti 

několika proměnami. Od převážně strohého zpravodajství, které na sklonku 80. let 
pouze informovalo o základních údajích jako výsledcích nebo nominacích, přešlo 

k všeobjímajícímu servisu, který postihuje všechny aspekty života sportovců.  
Změny a vývoj zpravodajství byly ovlivněny technologickým vývojem, 

požadavky odběratelů agenturního zpravodajství, ale také ekonomickou situací ve světě. 

Na počtu zpravodajských příspěvků, který od roku 1988 znatelně stoupl, se podepsala 
reorganizace agenturního zpravodajství, kterou uskutečňovala ČTK právě na základě 

zpětné vazby svých klientů a na základě nových technologických možností. Ty 
ovlivnily rovněž charakter používaných zdrojů, ze kterých agentura ve svém 

zpravodajství vychází. S nástupem internetu začalo ubývat přímých vyjádření, které 

aktéři poskytli agenturním zpravodajům, a začalo přibývat vyjádření zprostředkovaných 

přes webové stránky a přes sociální sítě. 
Na základě svých potřeb a potřeb svých klientů doplňovala ČTK servis 

v průběhu let o nové formáty, jako jsou fleše, profily, avíza, headliny, souhrny nebo 

shrnutí, které se staly nedílnou součástí agenturního zpravodajství.  
Na příkladu hokejisty Jaromíra Jágra lze i dokumentovat postupný vývoj 

agenturního zpravodajství za posledních třicet let, vznik nových formátů a jejich 

uplatnění ve sportovním zpravodajství. Příliš průkazně nelze na tomto příkladu dokázat, 

jak se spolu s reorganizací zpravodajství měnil objem produkce ČTK. Tento ukazatel je 
příliš ovlivněný výkony Jágra jako sportovce a jeho popularitou jako veřejně známé 

osoby.  
Analýza příspěvků z Infobanky ČTK, které se vztahují k osobě Jaromíra Jágra, 

ukazuje nejzásadnější momenty ve vývoji produkce ČTK – zavedení fleší, profilů a avíz 

a pozdější zavedení headlinů. Na headline s prioritou jedna v současnosti navazuje o 
něco rozsáhlejší fleš, která je posléze základem pro samotnou rozsáhlou zprávu. Ta je 

později upravována a doplňována o nová zjištění za pomoci verzí. Tím vznikají zprávy, 

které svým rozsahem značně přesahují sportovní zprávy, které vydávala agentura na 

počátku sledovaného období, tedy v roce 1988.  
Na analýze mediálního obsahu, který ČTK ukládá ve své Infobance, je zároveň 

ilustrován proces multimedializace agentury, který probíhal od sklonku minulého 

století. ČTK přidala do svého servisu vedle fotografií, které patří do tradičního servisu 
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agentury, také audionahrávky, které jsou určené zejména rozhlasovým stanicím. K tomu 
posléze agentura v roce 2006 přidala do své nabídky videonahrávky, čímž 

multimedializaci zpravodajství završila. V posledních letech tuto nabídku ještě doplnila 

živá vysílání z významných událostí, která ČTK svým klientům nabízí k odběru. 
Na příkladu konkrétních zpráv o Jaromíru Jágrovi je zachyceno, při jakých 

příležitostech využívala sportovní redakce ČTK jednotlivé formáty a jak se jejich 

uplatnění v průběhu času měnilo. Využívání jednotlivých formátů a různých stupňů 

priority dokazuje, jakou důležitost přikládala agentura konkrétním sportovním 

událostem. Vedle samotných sportovních klání přisuzovala agentura v posledních letech 

vysokou prioritu i jakýmkoliv informacím týkajícím se Jágrovy budoucí kariéry nebo 

jeho zdravotního stavu. Kromě výsledků a sportovních reportáží se dostávalo hodně 

prostoru také nominacím národního týmu a zákulisním informacím v průběhu 

světových šampionátů.  
Díky využití výročních zpráv, které Rada České tiskové kanceláře každoročně 

předkládá Poslanecké sněmovně, jsou změny, ke kterým v průběhu let v agentuře došlo, 
vysvětleny a je odůvodněno, proč k nim došlo.  
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6. Summary 
Czech News Agency‘s news reporting has evolved over the past thirty years, 

bringing about changes regarding news formats, the range of agency production and the 
work of agency news writers. These changes were caused by technological 
development, the requirements of the agency’s clients, but also by the world’s economic 

situation. Since 1988, Czech News Agency‘s news reporting has gone through 
restructuring which brought numerous new formats like flash, advice, profile, summary 
and headline. 

The creation of headline influenced news reporting in its entirety and brought 
along the use of other formats. The most common current approach to publishing a 
highest priority headline is creating a flash, which offers expanded information and 
which subsequent news are based on. This extensive news is then edited with the help 
of version, which allow the editing and expansion of existing news. 

 We can’t demonstrably illustrate the change of the amount of news reporting the 

agency produces on the example of news reporting concerning Jaromír Jágr. The 

analysed news about Jágr is regrettably highly influenced by his performance and 

achievements which happened over time. However, this news can be used to document 
the formats used by the sports editorial staff of the Czech News Agency and determine 
which events were deemed highly important in relation to time. 

Specific examples of news also allow to monitor the process of 
multimediatization of news reporting, which has been happening in the agency since the 
end of the 20th century. In addition to the production of photographs, one of the 
traditional services of the agency, The Czech News Agency also introduced the 
production of audio recordings, followed by video recordings in 2006, thus concluding 
the multimediatization. 

Thanks to annual reports produced by the board of the Czech News Agency, it’s 

possible to justify the individual steps of development and explain their role within the 
agency. 
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Příloha č. 1: Zpravodajství ČTK o Jaromíru Jágrovi za posledních 10 let (tabulka) 
 Zprávy Headliny Fleše Souhrny Plány Deníky Avíza Profily Celkem 

2009 614 28 17 0 0 7 1 27 694 
2010 660 49 8 0 0 13 4 40 774 
2011 760 65 9 0 0 2 1 28 865 
2012 969 49 6 71 5 3 2 20 1 125 
2013 910 76 7 148 13 5 2 53 1 214 
2014 902 61 15 123 8 2 1 43 1 155 
2015 754 50 17 139 13 2 1 42 1 018 
2016 590 57 13 131 6 2 0 41 840 
2017 456 42 6 121 7 3 1 41 677 
2018 352 37 14 107 30 7 3 40 590 
 
 
Příloha č. 2: Počet zpráv o Jaromíru Jágrovi v Infobance ČTK v jednotlivých letech 

(graf)
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Příloha č. 3: Počet fotografií Jaromíra Jágra v Infobance ČTK v jednotlivých letech 

(graf)
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