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Příloha č. 1: Rozhovor s Ondřejem Kasíkem 

 Tiskový mluvčí AC Sparta Praha 

Jak byste porovnal sportovní tiskové konference s tiskovými konferencemi v politickém, 

ekonomickém nebo i jiném prostředí? 

Největší rozdíl je v emocích. Když to budeme porovnávat s politikou, ekonomií, historií, tak to 

jsou oblasti, které jsou, dá se říct, založený na nějaký faktografii a na poměrně seriozní debatě, která 

si myslím, že by naopak měla být od emocí co nejvíce oproštěná. Kdežto v tom našem případě je to 

úplně obráceně. V případě, že jde o tiskovou konferenci po vyhraném zápase, jsou to pozitivní 

emoce. Po prohraném zápase emoce negativní. O to je to trošku složitější, ještě s tím rozdílem, že 

pokud někdo pořádá tiskovou konferenci na téma politické, má větší prostor se na ni připravit. Nám 

tisková konference po zápase začíná zhruba patnáct až dvacet minut po zápase, takže ten čas na 

přípravu není nijak velkorysý.  

Většina tiskových konferencí je pro vás nařízena pravidly soutěže, ať už jsou to ligové zápasy,  

nebo ty v evropských pohárech. Jak se na takovou povinnost díváte? 

To, že je trenér k dispozici médiím, potažmo fanouškům, po každém zápase, je správně. Obecně 

se tady snažíme o to, aby ten klub byl co nejotevřenější. A čím víc je k dispozici oficiální vyjádření 

sportovního ředitele, trenéra nebo hráčů, tím lépe. 

Kolik dalších tiskových konferencí ročně uděláte a při jakých příležitostech? 

Zhruba deset ročně. Určitě jde o zahájení letní nebo zimní přípravy, přestupy hráčů, pak nám 

občas někdo ukončí kariéru jako Tomáš Rosický nebo David Lafata. Další příležitostí je klubový 

statement, což může být změna v personálním obsazení vedení klubu. 

Plus jsou tam setkání s médii před zápasem s Plzní nebo se Slavií, kdy to nesplňuje formálně 

atributy té tiskové konference, ale rozdělí se tam dva hloučky (píšící novinář a rozhlas a televize) a ti 

hráči nebo ten trenér jsou jim k dispozici. Pak třeba děláme media den na letním soustředění, které 

máme v Rakousku, takže je relativně dostupné pro česká média. Řekněme, že to vychází mezi 

patnácti a dvaceti setkání s novináři za sezonu, z toho deset splňuje ten formát té tiskové konference.  

V téhle oblasti jsme začali využívat možnost komunikovat napřímo s vlastními fanoušky. Spoustu 

věcí produkujeme jako vlastní videa, která dáváme k dispozici médiím. Pro nás jako pro klub je to 

komfortnější situace, ne tak pro ta média, ale tenhle princip komunikace se nám poměrně dost 

osvědčil. My jsme taková videa zveřejnili například, když se rozhodlo, že Andrea Stramaccioni zůstává 



jako hlavní trenér. My jsme měli rozhovory s Andreou Strammaccionim a s majitelem Danielem 

Křetínským, ale snažili jsme se nevést je úplně servilně a pokládat takové otázky, aby to vypadalo, že 

před fanoušky chceme něco skrývat. To video nabízí jiný pohled než text, protože u toho textu si 

většina lidí říká ‚Jasně, to si tam Kasík napsal v kanceláři‘. To video je důvěryhodné. Takže v některých 

případech nám naše klubové komunikační kanály suplují tu tiskovou konferenci a tohle je velký rozdíl 

oproti minulým dobám, kdy ten fanoušek ke zprostředkování klubových vyjádření potřeboval tu 

tiskovou konferenci a potřeboval mít tu platformu, kde se zástupce klubu potká s novinářem a ten 

novinář přinesl tu zprávu fanouškovi. My už dneska tuhle platformu umíme obejít a tu komunikaci jet 

napřímo.  

Myslíte, že tenhle trend bude pokračovat a přímá komunikace klubu nahradí tu tiskovou 

konferenci? 

Určitě to musí být spolu v nějaké symbióze. Nemyslím si, že by tisková konference byla nějaká 

přežitá platforma nebo bychom se jí dokonce chtěli nějakým způsobem vyhýbat. Nedovedu si 

představit, že bychom v zimě udělali jen videorozhovor na sparta.cz s Tomášem Rosickým k ukončení 

jeho kariéry, aniž bychom dali novinářům možnost se ho na té tiskové konferenci potom zeptat.  

Když pořádáte nějaké tiskovékonferencei mimo zápasy, snažíte se dodržovat základní pravidla 

pro jejich pořádání – všední den, dopolední hodiny? 

Čím víc potřebujeme, aby se informace dostala do médií, tím spíš ji budeme organizovat za 

dodržování těchto pravidel. Tiskovou konferenci s novým sportovním ředitelem Tomášem Rosickým 

bychom mohli pořádat v neděli o půlnoci a ta médiální pozornost by stejně byla mimořádná. Vždy 

záleží na té konkrétní situaci. Pokud jde o tiskovou konferenci, která je svolávaná hodně narychlo, 

snažíme se dát novinářům předem vědět, že se něco bude dít. 

Právě ukončení kariéry Tomáše Rosického byla velmi ožehavá věc. Tomáš do nás vložil důvěru a 

zhruba dva dny předem nám oznámil, že budeme dělat tiskovou konferenci, a my věděli, co to 

znamená. Po posledním zápase té půl sezony mi novináři psali, jestli bude nějaký mediální výstup. Já 

jim říkal, že asi ve středu ano, že ještě nevíme, jestli to bude nějaký briefing s trenérem, nebo jestli se 

vyjádří vedení, ale nechte si tam na středu volno. A až ve středu ráno jsme vydali pro média 

pozvánku, že v 11 hodin bude tisková konference s Tomášem Rosickým. Potom to všem médiím 

samozřejmě taky došlo, ale Tomáš měl dostatek času informovat o svém konci kariéry všechny pro 

sebe důležité lidi dřív, než to jakýmkoliv způsobem uteklo do těch médií. 



Podle pravidel LFA by tisková konference měla začít 20 minut po zápase. Jak se to snažíte 

dodržovat? 

Já osobně ten čas považuji za orientační podle toho, jaký mediální aktivity té tiskové konferenci 

předchází, protože předtím ještě předstupují hráči do mix zóny před novináře a jako první se 

vypořádáváme s povinnostmi směrem k vysílateli toho utkání. 

Jak jsou pravidla rozdílná pro ligové a evropské zápasy? 

Téměř nijak. UEFA klade větší důraz jen na dvě věci – na tiskovou konferenci s trenérem a 

požadavky vysílatele utkání. UEFA příliš neřeší statut mix zóny, setkání hráčů s novináři. Není nijak 

ustanovené, že by konkrétní počet hráčů musel mluvit s novináři, o což se v českém prostředí 

snažíme a vždy dva nebo tři hráče po tom utkání vodíme mezi novináře. Na evropské úrovni stačí, 

když ti hráči projdou mix zónou. Pro UEFA reálně jde o toho vysílatele, tedy o toho, kdo přináší 

spoustu peněz za vysílací práva. 

Měla by podle vašeho názoru být v Česku taky předzápasová tisková konference jako 

v evropských soutěžích? 

Je to k zamyšlení. Myslím si, že vzhledem k mediální sledovanosti nedává smysl takové plošné 

nařízení, že by před každým zápasem každý trenér musel být k dispozici na tiskovou konferenci tak, 

jak je to třeba v Anglii nebo v Německu. My a Slavia jako větší kluby proaktivně pořádáme setkání 

s médii před derby, před zápasy s Plzní. Ale nemyslím si, že plošně při takovém mediálním zájmu je 

potřeba v řádech vymezit statut předzápasové tiskové konference. 

V čem spočívá organizace pozápasových tiskových konferencí? 

My samozřejmě zajišťujeme kompletní servis pro média při tom zápase, ale žádná specifika 

tisková konference nemá. Jde spíš o zajištění nějakého standardního režimu, který se snažíme jako 

Sparta přinášet v adekvátní kvalitě. 

Na některých stadionech chodí na tiskové konference i hráči, na příklad v Plzni nebo na 

Bohemians. Děláte to taky v některých případech? 

Ne, máme to jasně oddělené. Mámemix zónu, kam chodí hráči, a máme tiskový sál, kam chodí 

trenéři.  

Podle mého pozorování jste byl jediný tiskový mluvčí, který nedával úvodní slovo trenérovi 

k hodnocení zápasu. Proč? 

Já osobně mám pocit, že vždy ty první proslovy jsou pro trenéry poměrně složitá disciplína. Navíc 

mám takový pocit, že kdybychom udělali statistiku, kolik z těch první vět typu ‚zhodnoťte utkání‘ se 

ve výsledku objeví v těch reportážích,  došli bychom ke strašně malému číslu. Je to patrně největší 



servis pro novináře z ČTK, kteří zkrátka píšou zpravodajsky o tom utkání. Já s tím mám zkušenosti 

s několika trenéry, že radši ihned reagují na konkrétní dotaz, než aby se sami rozmlouvali a říkali ‚A 

pak jsme dostali první gól, ale naštěstí jsme se zvedli a vyrovnali jsme a tak‘. Nemyslím si, že to jsou ty 

nejcitovanější výpovědi z tiskových konferencí. 

Děláte si tedy analýzu, co se z tiskových konferencí dostane do médií? 

Stoprocentně. My se snažíme už před tou tiskovou konferencí předvídat, jaké hlavní výstupy se 

od nás očekávají. Sleduji spíš to, jestli to naše očekávání se potom rovná těm mediálním výstupům. 

Troufnu si říct, že se velmi často to očekávání shoduje s tím, jaké otázky jsou pak pokládané na té 

tiskové konferenci. Zpětně sledujeme zejména, do jakých různých kontextů je ten jeden a stejný 

výrok zasazen. Jedna věta a každé to médium si ji zasadí trochu do jiného kontextu – to nás zajímá, 

protože z toho pochopíte uvažování té redakce nebo toho konkrétního redaktora. 

V čem konkrétně spočívá příprava před tiskovou konferencí, o které jste mluvil? 

Stoprocentně. Je to určitě komfortnější situace než u hráčů, kteří do mix zóny jdou hned po 

zápase. Snažím se vždy říct trenérovi, jaká tři nebo čtyři témata může očekávat, že na tiskové 

konferenci zazní.  

Snažíte se nějak korigovat vztahy trenéra s novináři? 

Vztah trenéra s médii je strašně důležitý. V tak sledovaném klubu, jako je Sparta, to pro některé 

ty trenéry je nová disciplína. Pokud přijdete z menšího klubu, kde nejste zvyklí na takovou mediální 

pozornost nebo na tak důkladně připravené otázky, je to velká změna. Musíte taky pracovat 

s osobností toho trenéra – někdo je hodně pozitivně naladěný směrem do médií. Nechci říct, že by to 

někdo přímo vyhledával, ale cítí se v té pozici komfortněji. Jsou trenéři, kteří zkrátka vidí těžiště své 

práce – správně – při přípravě toho týmu a komunikaci s hráči a média jsou potom pro ně na druhém 

místě, až když je všechno v pořádku s tím týmem a správně stanovená taktika. 

Obecně jsou lidi, kteří mají přirozeně danou vlastnost správné a upřímné komunikace směrem 

k médiím, a pak jsou naopak uzavřenější lidi. S tím je potřeba pracovat. Cítím, že pro trenéry, kteří 

sem přicházejí, už je příprava na tiskové konference a obecně práce s mediálním světem velmi 

důležitý aspekt jejich práce. Což samozřejmě velmi pomáhá. 



K novinářům se i v lize chovají trenéři různě – jsou otevření jako Václav Jílek nebo Jindřich 

Trpišovský nebo uzavření až negativní jako Pavel Vrba. Jak by ta komunikace podle vás měla 

vypadat? 

Za každých okolností by měla být profesionální. Ať už je trenér po vyhraném, nebo prohraném 

zápase, nebo jestli jeho obecný naladění k mediím je větší otevřenost, nebo větší uzavřenost, vždy to 

musí splňovat atributy profesionality. V extrémních případech, jako Sparta, Slavia nebo Plzeň, jsou ty 

kluby, které by měly českému prostředí ukazovat profesionalismus. 

Splnil Petr Rada tuto profesionalitu, když v roce 2017 konfrontoval na tiskové konference Pavla 

Janegu z Deníku Sport? 

Šel určitě víc do těch emocí. Tady se nám ten profesionalismus nepovedlo udržet. Na druhou 

stranu já osobně mám pocit, že vytváření zpětné vazby směrem k médiím nevybočuje z nějaké 

profesionální škatulky. Nemám příliš rád, když někteří novináři velmi negativně reagují na zpětnou 

vazbu, kterou nám přitom oni vytvářejí jako klubu, hráčům, trenérům i majitelům každý den. Když 

potom někdo vytvoří tu zpětnou vazbu směrem k nim, tak někteří na to reagují velmi nelibě, což si 

myslím, že je špatně. V tomhle případě trenér jednal v emocích a ty emoce byly silnější než ambice 

zůstat nad věcí.  

To neznamená, že všechny výpady směrem k novinářům jsou neprofesionální. Já považuji 

některé výpady Josého Mourinha směrem k médiím za velice profesionální věc, kdy se buď snaží upřít 

pozornost k jinému tématu než k nějakému, které mu není příjemné, nebo se snaží být v tom vztahu 

trenér-novinář dominantnější – poukazovat třeba na to, jaké jsou jeho odborné kvality, jeho vzdělání 

a jeho odbornost ve fotbale a jaká je toho daného novináře. 

Záleží vždy, jaký je „behind the scenes“ příběh, který byl i za tou konfrontací Petra Rady s Pavlem 

Janegou, který několik dní před tím napsal komentář, který byl o tom, že Petr Rada je trenér 

z pravěku.  A je velmi těžké se proti tomu bránit jinak než na té tiskové konferenci.  Ten novinář má 

určitě právo na napsání takového článku, může to být jeho názor. A nemyslím si, že by byl problém, 

že ten Pavel nepřijal tu zpětnou vazbu od trenéra Rady nějak s nadhledem. Už nevznikl nějaký žádny 

další konflikt, byla to akce a reakce a tím to skončilo.  

Vybíráte nějak pořadí novinářů na tiskové konferenci k pokládání dotazů? 

Nejsme Bílý dům, který má striktní pravidla a vaše pravděpodobnost k položení otázky je určena 

podle toho, v jaké sedíte řadě na tiskové konferenci. Snažím se zbytečně nepřerušovat tiskovou 

konferenci, když ještě jsou dotazy. U nás to není dané první druhou řadou nebo nějakým zasedacím 

pořádkem, ale to vyvolávání je na mně a zhruba tak sleduji relevanci média a těch novinářů, kteří se 



ptají. To znamená, že pokud mají zájem, tak mezi prvními deseti bude Česká televize, Český rozhlas, 

TV Nova, Deník Sport, MF Dnes, Sport.cz / Právo. Bavíme se o tom, kolik je za nimi čtenářů, jaký důraz 

kladou na sport, v jaké míře referují o Spartě a jaká je ta jejich cílová skupina, kterou i my chceme 

oslovit.  

Existuje nějaký novinář, kterému byste neumožnil položit otázku? 

Ne. Novináři, se kterými já osobně mám problém, nejsou novináři. Jsou to lidi, kteří se dožadují 

akreditací a dožadují se práva chodit na tiskové konference, přičemž reálně nevykonávají tu práci.  

Jak pohlížíte na to, že tu tiskovou konferenci „odtáhne“ jeden novinář, který se ptá jako jediný 

a za všechny? 

To se stává. To je problém, který si spíše mezi sebou musí vyřešit sami novináři, než abychom to 

řešili my jako tiskoví mluvčí. Já určitě nikoho nebudu nutit, aby nám pokládal otázky na tiskové 

konferenci. 

Jaký je váš pohled na otázky, které na tiskové konferenci přijdou? Opakují se? 

Ta škála je strašně široká. Jsou chytré otázky, velmi důmyslné otázky, velmi logické otázky. 

Stejně tak občas někdo položí otázku naprosto nesmyslnou a naprosto netýkající se daného tématu. 

Ta paleta je velmi široká – někdy vás překvapí jak zajímavý a dobrý dotaz, tak hloupá otázka. Oba dva 

ty póly jsou možné, většinou se pohybujeme někde uprostřed, že ty otázky jsou relativně 

očekávatelné. 

Já si myslím, že složitější disciplína, jak pro ty reportéry, tak pro ty respondenty, jsou ty rychlé 

televizní rozhovory. Já osobně mám problém, i když je to věc, kterou musím respektovat, 

s poločasovými rozhovory. To je velmi nestandardní věc, neexistuje v evropských pohárech, že by 

vůbec ten držitel vysílacích práv dostal příležitost zpovídat hráče o poločase. Neexistuje to ani 

v Premier League a to se bavíme o soutěžích, které získávají opravdu vysoké tržby od držitelů 

vysílacích práv. Ale neexistuje, že by ta televize si dosáhala na poločasový rozhovor. Ta 

pravděpodobnost nestandardního dialogu je vyšší při těchto rychlých rozhovorech, obzvlášť v tom 

poločase, než na tiskové konferenci. 



Jak řešíte otázky, které se vůbec netýkají toho daného zápasu – například otázky na dění 

v klubu nebo na přestupy? 

Pokud přijde novinář už před zápasem a řekne, že má téma, které se netýká zápasu, ale chtěl by 

na to mít ohlas trenéra. Teď se mi vybaví příklad – Český rozhlas zpracovával téma o trenérovi Ježkovi 

a náš Zdeněk Ščasný je jeden ze současných trenérů, kteří ho zažili jako hráči. Tak jsme se s tím 

redaktorem domluvili, že až skončí tisková konference, tak že Zdeněk si na něj udělá čas, abychom 

takové téma nepletli do tiskové konference přímo po utkání. Takový přístup mám rád. 

V případě, že na tiskové konferenci přijde dotaz, který já cítím, že není správný, aby na něj 

odpovídal trenér, tak to přeruším a odpovídám já za klub. Pozice toho trenéra v klubu je zkrátka 

odpovědnost za výsledky a chod a-týmu a pokud se jedná o klubové věci, tak se snažím odpovídat já. 

Samozřejmě v letním přestupovém období přichází otázky na přestupy. Tohle je složité zejména 

v tom pohledu, že naše liga se hraje extrémně dlouho v letní části přestupního okna. Zatímco v Anglii 

jde třeba o dva zápasy, v Itálii možná o jeden, tak u nás jde snad o sedm nebo osm kol. Je pak 

naprosto relevantní, že se novináři na ty transfery ptají a je naprosto logické, že my často na ty otázky 

neodpovídáme. Já rád hraju otevřenou hru s novináři, kdy doporučím trenérovi, aby řekl: ‚Nezlobte 

se, ale já o tom v tuhle chvíli nechci mluvit.‘ Abychom neříkali: ‚Nevím‘ nebo ‚Proč se mě na to 

ptáte?‘, ale abychom odpovídali s tím, že není správné v tuhle chvíli mluvit o nějakém přestupu, 

pokud není dokončen. 

Jak často se vám stává, že musíte během tiskové konference s trenérem komunikovat a 

ujasňovat si některé postoje a odpovědi? 

Stává se, že je potřeba si něco rychle říct. Ale ne příliš často, určitě ne každou tiskovou 

konferenci. Věřím, že to svědčí o dobré přípravě na tu tiskovou konferenci a i o vysoké inteligenci 

těch trenérů. Pro ně je to velmi těžké, protože jdou na tu tiskovou konferenci z kanceláře, kde už 

s asistenty řeší výkon v zápase, taktiku, přístup hráčů apod. A pak přejdou do úplně jiného světa, kde 

se na ně zapnou kamery a to je složité.  

Jak se pro vás změnila organizace a průběh tiskových konferencí, když byl trenérem Andrea 

Stramaccioni a musel jste jednat s cizojazyčným trenérem? 

My jsme nejprve měli najatého překladatele. Ale je velmi složité mít někoho jazykově 

vybaveného, kdo ale zároveň rozumí hodně fotbalu, zná terminologii a ví, že set piecies jsou 

standardní situace, zná ty týmy, takže když zahraniční trenér se špatnou výslovností řekne nějakého 

hráče, tak ten tlumočník musí vědět, o kom mluví. Nám se to stalo na příklad v Olomouci, kdy trenér 

řekl, že nám dal gól Sklady, tak já jsem si hned uvědomil, že to byl Sladký. Stalo se nám dvakrát nebo 

třikrát, že ta odpověď byla jinak přeložená. My jsme navíc byli v situaci, kdy nejenže trenér neuměl 



česky, ale potýkáme se bohužel s tím, že v tiskovém sále sedí až padesát procent novinářů, kteří 

neumějí anglicky. Takže nám vznikaly situace, kdy hodně citlivá témata byla špatně přeložená a 

polovina těch novinářů, která si neuměla ten překlad udělat sama a spoléhala se výhradně na toho 

překladatele, nám potom nechtíc přinášela problémy při komunikaci s fanoušky a docházelo 

k nepochopení.  

Jak trenér, tak vedení pak usoudilo, že bude lepší, když ty tiskové konference budu překládat já, 

což upřímně není komfortní situace, protože já tam v tu chvíli mám být od toho, abych tu tiskovou 

konferenci řídil, abych analyzoval otázky, abych případně mezi jednotlivými otázkami tomu trenérovi 

poradil, něco mu připomněl nebo ho navedl na správnou cestu nebo mu napsal dvě slova na papírek. 

Tak místo toho jsem překládal. O to větší důraz jsme se snažili klást na přípravu před tiskovou 

konferencí, protože v jejím průběhu potom už jsem neměl moc možností do toho vstupovat.  



Příloha č. 2.: Rozhovor s Petrem Havlíkem 

 člen sportovní redakce České tiskové kanceláře 

V čem je specifická sportovní žurnalistika? 

Obecně žurnalistika je specifická v tom, že člověk nemá pevný pracovní řád. Nepřijde v sedm do 

kanceláře a v 16 hodin kouká na hodinky, v kolik odejít. Většinou je to podle toho, co se děje, a 

většina těch akcí ve sportovní žurnalistice se děje spíš odpoledne, takže člověk nemusí na sedmou do 

práce, ale naopak pak pracuje i večer – někdy do dvanácti, někdy i do jedné ráno, když se na příklad 

hraje Liga mistrů. Samozřejmě to není osmihodinový nonstop proud, ale dá se ten denní režim 

upravit. Není to prostě klasická kancelářská práce. To ale neznamená, že by té práce a těch akcí bylo 

málo, protože jsou dny, kdy člověk pracuje dvanáct nebo třináct hodin. Pak jsou naopak dny, kdy 

člověk dělá čtyři nebo pět hodin. Musí to člověk mít rád a umět se tomu přizpůsobit. 

Sportovní žurnalistika je v odborné literatuře často označovaná za „oddělení s hračkami“, 

protože to dělají lidé, kteří odmala byli fanoušci a v podstatě se jen rozhodli tím fanouškovstvím 

živit. Jak se na takový pohled díváte? 

Musí to dělat člověk, kterého to baví, který se o ten sport zajímá, jinak by o tom neměl přehled. 

Já osobně bych určitě neděl práci, která mě nebaví. Nemusí to být přímo fanoušek nějakého klubu, 

ale musí to být člověk, který ten sport sleduje, zajímá se o něj, baví ho to. 

Já osobně nejsem fanoušek nějakého klubu, snad jedině jako malá kluk jsem fandil Českým 

Budějovicím v hokeji. Samozřejmě mám kluby, které mám radši a které jsou mi víc sympatické, ale 

není to tak, že bych byl fanatický fanoušek. Naopak se mi může stát, že k těm týmům, které mi jsou 

sympatičtější, jsem naopak kritičtější.  

Někteří novináři jsou fanoušky některých klubů, což je samozřejmě neprofesionální a v českém 

prostředí se to často projevuje v jejich práci. Někdy se za to i docela stydím, protože hned je vidět 

jasná neobjektivita. Jsou lidi, kteří bytostně nesnáší Slavii, Spartu nebo Plzeň a celou tvorbou jejich 

kariéry se to line. To je velmi neprofesionální. Jsou novináři, kteří dokonce slaví na novinářské lávce 

góly nebo si zapálí doutník, což je absolutně neprofesionální úlet. 

Není to ale problém jen sportovní žurnalistiky, ale té profese v Česku obecně. Na příklad 

v politické žurnalistice novináři výměnou za informace chodí na některé jejich akce a potom jsou 

k nim mírnější. Samozřejmě nechci všechny házet do jednoho pytle, jsou kvalitní novináři, kteří si 

dokážou ověřit informace z více zdrojů a dát prostor druhé straně. Ale pak jsou samozřejmě takoví, 

kteří sice sice tváří, jak jsou objektivní, ale v praxi to pak není vidět. Konkrétně ve sportu dokážou 



týden před větším zápasem rozpoutat kampaň, kdy vytahují věci z minulosti a tím i ovlivňují tu náladu 

těch lidí, protože ti to berou tak, že to psali v novinách, a málokdo si umí uvědomit, jak to tam chodí. 

Každý ale musí mít svoje vlastní svědomí a tím se řídit. 

Podobně, v čem se liší sportovní tiskové konference od těch dalších, ať už jde o oblast 

byznysu, politiky nebo reklamy? 

Na příklad v těch politických tiskovkách často ani není prostor na dotazy. Na to brífinku kolikrát 

často vystoupí nějaký politik, něco okomentuje a povolené jsou maximálně jedna nebo dvě otázky, 

není tam žádné velké vyptávání. U těch sportovních, obzvláště po tom zápase, tak bývá zvykem 

hodnocení trenéra, shrne to nejdůležitější a potom je prostor se doptat – padne třeba ještě deset 

otázek. 

Samozřejmě bych dodal ještě prostředí, ve kterých ty tiskové konference nebo setkání 

s respondenty, probíhají. Ty politické často probíhají někde v jejich klubech, nebo obecně v prostředí, 

kde jsou dobré podmínky pro práci. Kdežto sportovní novináři to často musejí „lovit“ v terénu. 

Kolikrát je to horší v technických podmínkách – když dělá člověk rozhovory s trenéry, tak je občas na 

hřišti vítr. To se v politice moc nestává, to je v nějaké budově.  

Jak byste porovnal tiskové konference v české lize a v evropských soutěžích? 

U těch zahraničních soutěží někdy nebývá zvykem to úvodní hodnocení zápasu, ale novináři se 

rovnou ptají. V Česku se většinou hlásí a vyvolává tiskový mluvčí, zatímco v Anglii nebo ve Španělsku 

dostane slovo ten jeden člověk a jede si svoji stopu, dokud si nevyčerpá otázky. To znamená třeba 

čtyřikrát ten samý bez dalšího přihlašování. Byl jsem i svědkem různého vykřikování. V zahraničí mi to 

přijde méně formálně zřízené. 

V evropských soutěžích nebo v zahraničních ligách jsou i předzápasové tiskové konference na 

rozdíl od Česka. Myslíte si, že by měly být, nebo by se ty výstupy nevyužily, protože ten český 

mediální prostor není tak velký? 

Využilo by se to hlavně u těch velkých klubů, to znamená Slavia, Sparta, Plzeň. Ty kluby až 

vlastně před většími zápasy dělají hráčů setkání s novináři. Myslím se, že kdyby se dělala tisková 

konference s každým trenérem před každým zápasem, tak to už se nevyužije. Na tiskovou konferenci 

s trenérem Příbrami nebo Karviné, tam by už moc novinářů nedorazilo. Spousta klubů před zápasy 

posílá audia nebo tiskové zprávy apod., což je dostatečné. 



Mluvili jsme o úvodním hodnocení trenérů po zápase. Tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík 

k němu trenéra nevyzívá, protože má pocit, že se to hodnocení nevyužívá a trenéři ho ani nemají 

rádi. Jak se na to díváte vy? 

Pro nás jako pro agenturu je to naprosto stěžejní věc. A v tomto případě se pak člověk stejně 

musí trenéra zeptat na hodnocení zápasu. Spousta novinářů už si pak dělá svůj vlastní materiál na 

příklad o nějakém hráči a ptá se pak konkrétněji. Ale pro tu agenturu, která to vždy má shrnout, je 

právě nejdůležitější to základní hodnocení. Shrnout góly, kdo byl lepší, šance a potom se tam doplní 

pár vět, když se řekne třeba něco o nějakém pohybu v tabulce nebo když je nějaká série a podobně. A 

myslím, že i od nás si často berou média tyhle odstavečky s tím hodnocením. Takže věřím, že se to 

používá. 

V čem dál se liší agenturní zpravodajství od toho deníkového? 

Určitě v uzávěrkách. My můžeme materiál vydávat pořád, kdežto deníky mají uzávěrky. Stává se 

jim, že zápas končí v jedenáct a materiálu nemají dost, tak tam dají nějakou reklamu, fotku nebo 

rozhovor z dřívějšího dne. Tam je to určitě stressové v tom, že kolikrát deset minut po zápase je 

potřeba poslat nějaký rozhovor. 

A další důležitá věc – v denících je omezený prostor na ten článek. A agentuře se to samozřejmě 

taky nemá přehánět s délkou, ale vejde se tam všechno. Nikdo mi hlavu neutrhne, když přidám pět 

řádků. V novinách se pořád řeší místo, čím kratší, tím lepší. Je trend velkých fotografií, takže žádné 

velké rozepisování – ani čtenáři už nejsou zvědaví na to číst nějaké dlouhé referáty ze zápasů. I 

vzhledem k tomu, že internet získává velkou výhodu. Tištěná média budou stále více ustupovat, 

spousta novin už zkrachovala a skončila a myslím si, že to bude pokračovat. V době online 

zpravodajství číst noviny druhý den kvůli aktualitám už nemá smysl, takže se spíš od těch novin 

očekává nějaká přidaná hodnota – analytické materiály, rozhovory apod. To je zase rozdíl oproti 

agentuře, která jede v režimu online a všechno, co se kde šustne, tak to prostě musí vydat.  

Před tiskovou konferencí máte velmi krátký čas na přípravu. Chystáte si otázky nějak už ke 

konci zápasu? 

Já hned s koncem zápasu musím vydat krátký headline, nejdůležitější statistiky a referát. A ten 

musí být hned, není možné jít do mix zony a pak teprve vydat referát. Takže než opustím místo pro 

novináře a jdu sbírat ohlasy, tak musím ten referát poslat. To je kolem 30, 35 řádků.  

V mix-zóně jde pak čistě o improvizaci. Vidím, co se stalo v tom zápase, co to znamená pro vývoj 

v tabulce, pro další zápasy apod. Nevím, jak ostatní kolegové, ale myslím, že málokdo si je připravuje. 

To absolutně vyplyne ze zkušenosti. Vždycky se v tom zápase stane něco důležitého, na čem se to 

postaví.  



Samozřejmě pokud je nějaké téma, které rezonuje už několik týdnů, tak ty otázky samozřejmě 

mám v hlavě, ale spíš vycházím z toho zápasu a z toho, co se stane v něm. Ale speciálně otázky 

dopředu si nikdy nepřipravuju. 

Stane se vám, že vás zpětně po tiskové konferenci napadne další, kterou si vyčítáte, že jste ji 

nepoložil? 

Samozřejmě. Stává se to hlavně v mix-zóně se mi to stane i třeba chvíli po tom, co ten hráč 

odejde. To je spěch a člověk si pak uvědomí, že se na něco zapomněl zeptat. 

Nemáte pocit, že otázky, které na tiskových konferencích padají, jsou si zápas od zápasu 

hodně podobné? 

Je to tak, ty tiskové konference jsou si podobné navzájem. Záleží samozřejmě, jaký hráč dá gól 

nebo co se v zápase stane, ale ta šablona je hodně podobná. Je to pár témat, které se pořád opakují 

podle dění v tom zápase. 

Nemyslíte, že to jde nějak zlepšit? 

Zlepšit by to samozřejmě šlo, ale muselo by být více času. Takhle po zápase – jak já říkám – není 

čas na hrdinství. Musí se to jet rychle, kolikrát je člověk rád, že stihne doběhnout do té mix-zóny, což 

je větší problém na některých stadionech. A když se třeba změní skóre v 90. Minutě, tak je vůbec 

problém ty hráče chytit. Pro mě je ideální to, jak to dělá Plzeň, která hráče vodí do tiskového 

střediska po konci tiskových konferencí s trenéry. Člověk pak nemusí nikam přebíhat, nebo se motat 

mezi diváky. Odstrašující příklad je naopak stadion Bohemians, protože tam jsou novináři nahoře a 

než se proderou přes tu frontu těch lidí, tak je možné hráče zmeškat. I když je taky vodí do střediska 

před trenéry. To je zásadní chyba celého Ďolíčku, že novináři by neměli mít stejný vstup a přístup 

s diváky, což platí na Slavii, na Spartě nebo v Plzni. A to si myslím, že podmínky pro fotbalové novináři 

jsou o dvě nebo tři třídy lepší než na hokeji. Neexistuje nějaká možnost občerstvení, kolikrát tam ani 

není voda. 

Tu tiskovou konferenci často svými dotazy „odtáhne“ pouze jeden nebo dva novináři. Při 

sledování se mi to stalo často u vás. Jak na tu neaktivitu svých kolegů pohlížíte? 

To je každého věc. Holt se někdo ptá a někdo neptá. Problém to podle mě hlavně není u těch 

pražských novinářů ale spíše u těch krajských. Ti se kolikrát spokojí pouze s tím klasickým 

hodnocením toho zápasu a už se nedoptávají na další věci. Dám příklad – stane se, že tým se posune 

na pohárové příčky, nikdo se na to nezeptá, tak to tam ani nikdo v tom svém materiálu nemá. 

Spousta novinářů navíc během té tiskové konference ještě pracuje, dělá něco jiného, takže se ptát 

nemůže. Dělají třeba materiály proložené přímo řečí, takže musí psát a na ptaní není čas. Může to být 



i hodně individuální – někdo třeba nemá den a nechce se mu ptát. Je spoustu okolností, které můžou 

hrát roli. 

Jak na tiskových konferencích fungují vztahy s trenéry? Jsou trenéři, kteří jsou otevření jako 

Jindřich Trpišovský nebo neotevření jako Pavel Vrba. 

V první řadě je to hlavně jejich vizitka. Pak je to i vizitka klubu a na tom je, jak si je spracuje nebo 

nezpracuje. U Pavla Vrby byla určitě jednou z příčin i to, že byla mediálně hodně haněná. Dost se 

proti ní vedly mediální kampaně, tak se Plzeň prostě uzavřela do sebe. Nedávají ani rozhovory moc.  

Pak taky záleží na osobě každého trenéra. Jindřich Trpišovský nebo Jaroslav Šilhavý jsou suprově 

otevření, ale někteří holt odsekávají. To už pak je na mluvčím, co s nima udělá, jestli je silná osobnost, 

protože mnohokrát jsem byl i svědkem toho, že trenér pošle mluvčího někam. A to já bych si jako 

mluvčí nikdy nenechal líbit.  

Jak řešit situaci, pokud trenér nechce na otázku odpovídat? Doptávat se dál, nebo od toho jít 

pryč? 

Zkusit se doptat jinak. Pokud ten trenér neodpoví nebo to neřekne konkrétně, tak na to jít úplně 

odjinud, navázat to na jinou souvislost. Samozřejmě pokud třikrát řekne, že to nebude komentovat, 

tak potom to nemá smysl, ale určitě se to musí zkusit.  

Jaká je obecně role tiskových mluvčích na tiskových konferencích? Měli by ji pouze 

moderovat, nebo do ní více zasahovat – např. je na místě, aby se tiskový mluvčí zeptal trenéra sám 

na otázku? 

Určitě ne, přijde mi to velmi neprofesionální. Má uvést to úvodní zhodnocení a pak jen vyvolávat 

novináře k otázkám. Určitě by se neměl sám ptát. 

Ono samozřejmě záleží, jak jsou ti mluvčí v klubu zaměstnaní. Často to dělají lidé jen na částečný 

úvazek a moderují k tomu v rádiu nějaké plesy. Takže v tom klubu pak jenom jednou za čas uvedou 

tiskovou konferenci, nikdo jim nevolá, protože o ty kluby není takový mediální zájem.  



Příloha č. 3: Rozhovor s Janem Dočkalem 

 Redaktor regionálního vydání MF Dnes pro Olomoucký kraj 

 Pracoval i pro Olomoucký a Prostějovský deník 

 Zaměřuje se na fotbal a hokej 

Jaká je sportovní žurnalistika oproti jiným oborům této profese? Jaké u ní hrozí problémy, jaké 

jsou její výhody?  

Sportovní žurnalistika nabízí spoustu rozmanitých příběhů, potkáváte pořád nové lidi. Výhodou 

oproti klasické je, že není třeba mít vždy dva až tři zdroje, ale samozřejmě i ve sportovní žurnalistice 

děláme kauzy, kde už jde o jinou práci. Viz sázkařská mafie, uplácení Sigmy atd. Za další velkou 

výhodu považuji, že jde o svobodnou práci, a pokud zrovna nemusíte být na stadionu, tak si čas práce 

i témata rozvrhnete podle své libosti. 

V čem je náročná? 

Především v tom, že ztratíte volné víkendy, neděle. Zápasy kolikrát končí večer a nastává shon s 

uzávěrkou, kterou kolegové ze zpravodajství zdaleka neznají v takové míře. Problém vyhoření se s 

každou sezonou samozřejmě zvyšuje, ale protože si můžete dělat témata po svém, není to horší než 

jinde. Já to kupříkladu po 13 letech praxe nepocítil, pořád mě to baví. Vlastně, jak jste vypsanější a 

zkušenější, tak čím dál tím víc. 

V čem je pak specifická regionální sportovní žurnalistika? 

Tvrdím, že práce v regionu je složitější než v celostátním médiu. Nejste jedním z davu, ale 

jediným z davu, pokud se pustíte do kritiky, kauzy a podobně. 

Pokrýváte hlavně jeden klub – v čem je to výhodné a v čem nevýhodné? Nehrozí 

neobjektivita? Neočekávají čtenáři v regionálním zpravodajství spíš pozitivní zprávy? 

Ano, pokrývám hlavně Sigmu a HC Olomouc. Výhodou je, že si za roky uděláte kontakty, detailně 

znáte specifika prostředí, ale nevýhodou je to samé – uděláte si i hodně nepřátel. Viz odpověď výše – 

píšete-li kriticky a jste spíše jediným z davu. Před lety na to kluby z Olomouce nebyly zvyklé, 

domnívaly se stejně jako mnoho čtenářů, že máte klubu přece fandit, ale myslím, že už je učíme, že 

tomu tak není. Objektivitu si udržujeme. Je to základ naší práce. Chválíme rádi, když je za co, a 

kritizujeme pokaždé, když je za co. Nic mezitím. 



Máte zkušenosti s neudělením akreditace, nemožností položení dotazu na tiskové konferenci, 

nebo s něčím podobným? 

Mám – s tím vším. Na HC Olomouc jsem neměl akreditaci tři sezony poté, co jsme psali o 

předražené rekonstrukci zimáku. Pomohl až odchod Dopity z klubu. Podobně na Sigmě. Po korupční 

aféře mi neudělali akreditaci, ale za dva týdny si to nechali vysvětlit. Válčit s médii není pro žádný 

klub dobrá bitva. 

A jak se projevují na Vaší práci vztahy s daným klubem, které profesionálně musíte udržovat? 

Ať už jde o tiskového mluvčího nebo trenéra. 

Snažím se udržovat si odstup. Nechodím s hráči ani trenéry na kafíčka, abych je mohl další den 

případně kritizovat a nevolali mi, co se děje, Honzo. Ale zrovna s bývalým tiskovým mluvčím Sigmy 

Petrem Pelíškem jsem měl složitý vztah. Je to můj bývalý kolega, který často lže, hledá na vás špínu. 

Ale i s tím se naučíte žít. Jednoduše tak, že je to jeho boj, jeho žluč. Základ je mít čisté svědomí, 

abyste věděl, že na vás nikdo nic nemá. Samozřejmě chyby uděláte, ale kdo ne. Omluvit se, přiznat je 

a jít dál je nejlepší recept, jak si zachovat tvář i zdravý rozum. Udržuji tedy profesionální vztahy, nikoli 

kamarádské. 

Podobně, v čem se liší sportovní tiskové konference od těch politických, ekonomických nebo 

marketingových? 

Tady nemohu úplně přesně odpovědět, protože celý život dělám sporťáka. Ale řekl bych, že to 

zase takový rozdíl nebude. Ptáte se, na to co vás zajímá, a ne vždy dostanete odpověď. 

Myslíte, že by v Česku měly být zavedeny i předzápasové tiskové konference? 

V Česku někde jsou, jinde byly. Třeba v Olomouci v Sigmě je pár sezon zavedli. Myslím si, že mají 

smysl tam, kde je médií mnoho a trenér by si musel se všemi telefonovat, nebo odpovídat zvlášť, ale 

pokud jde o tři zástupce médií, zvládne to, nebo to tiskový mluvčí vyřeší tiskovou zprávou. Já měl 

předzápasové tiskovky rád. 

Nejsou otázky na tiskových konferencích příliš stejné a neopakují se? 

Opakují se jako všechno. Ale úplně stejná tiskovka není nikdy. Jsou v ní pokaždé trošku jiné 

emoce. A hodně záleží na respondentovi, jak do hloubky umí odpovídat, zda nevolí jen klišé. V 

tomhle je třeba trenér Sigmy Václav Jílek skvělý. Nechá nahlédnout do taktické přípravy, mluví 

otevřeně.  Jen víc takových. 



Připravujete si otázky dopředu, v průběhu zápasu, nebo potom na tiskové konferenci 

improvizujete? 

Většinou už improvizuji. Otázky mě napadají okamžitě během zápasu i po něm a na tiskovce 

reaguji také na odpovědi, což je základ. 

Je něco, co byste na tiskových konferencích po zápasech české ligy změnil? 

Nezměnil bych asi nic. Někdy se jen kolegové na nic neptají a vy to celé odmakáte za ostatní, ale 

to už je život. 



Příloha č. 4: Rozhovor s Karlem Häringem 

 Bývalý redaktor Deníku Sport, s redakcí stále spolupracuje jako externista 

 Zakladatel čtvrtletníku Football Club 

 Spolupracovník anglických magazínů FourFourTwo a The Blizzard 

Jaká jsou specifika sportovní žurnalistiky? 

Když se řekne sportovní žurnalistika, tak ona je vždy taková popelka, například na školách apod. 

Bere se často jako to takzvané oddělení s hračkami. Bere se to tak, že ten sportovní novinář vždy 

nemusí mít vysoké vzdělání, na druhou stranu je v ní větší důraz na schopnost psaní a dobrou zásobu 

jazyka. Ten sportovní novinář se i víc setkává s těmi lidmi, o kterých píše. Musí pak víc zvažovat, 

jakým stylem to psát, protože když není jednoduché někoho jen tak napálit a za dva dny stát proti 

němu a dívat se mu do očí. Člověk to pak musí umět ustát a obhájit si to, co napsal. 

Samozřejmě tím větším kontaktem s tím prostředím se ti novináři lépe znají se svými 

respondenty. Problém je to hlavně u individuálních sportů, tam už mají někdy až moc úzké vztahy 

s těmi sportovci, což taky pak není dobře, protože přijde nějaké horší období, kdy se čeká nějaký 

postoj nebo kritika a ten novinář je tím limitovaný. Samozřejmě jsem to u nějakých hráčů zažil taky. 

Teď jste mluvil kriticky, v čem to ale mají sportovní novináři naopak náročnější? 

Určitě je sportovní žurnalistika náročná časově. Neexistují víkendy. Od chvíle, kdy Deník Sport od 

roku 2006 vydává i nedělní vydání, tak jsou ty víkendy extrémně náročné. Před tím se hrál v sobotu 

zápas, člověk se jel v klidu podívat a v neděli to v pohodě napsal. Teď to musí hned napsat, po zápase 

je tisková konference, musí nabrat ohlas do nedělního vydání a zároveň ohlasy do pondělního vydání. 

Náročná je i časová nevyzpytatelnost. Když to vztáhnu na svoji rodinu, tak se mi stalo, že jsem 

doma řekl, že ve čtvrtek budu dlouho s rodinou a přijdu brzy domů. No a pak ve tři odpoledne nějaký 

hráč někam přestoupí, nebo klub odvolá trenéra a člověk se domů jen tak nedostane.  

S nástupem sociálních sítí novináři obecně jsou obecně pod mnohem větším tlakem a kontrolou 

veřejnosti. Ta její zpětná vazba je mnohem větší. Když to porovnám s rokem 2005 nebo 2006, tak 

jsme něco napsali, možná to třeba byla blbost, ale přišly jeden nebo dva e-maily a někdo občas 

zavolal. Ale určitě to nebyla smršť nějakých výtek, diskuzí nebo debat, které třeba na twitteru 

zažíváme denně. 

Někdy samozřejmě ta práce sklouzává k rutině, protože některé věci se opakují. Na druhou 

stranu, jak se říká, každý zápas je jiný, takže ty příběhy se tam dají najít.  



V čem jsou specifické sportovní tiskové konference, pokud je zase porovnáme s jinými 

odvětvími, např. politikou nebo marketingem? 

Samozřejmě záleží, jestli jsou předzápasové nebo pozápasové. Samozřejmě mnohem živější jsou 

ty pozápasové, kdy se reaguje na těch 90 minut. Byť jsem zažil i tiskové konfernce, kdy se zeptají 

jeden nebo dva novináři, po dvou dotazech už jim to je blbé a třeba po čtyřech dotazech je konec.  

Ty předzápasové tiskové konference jsou složitější v tom, že občas není čeho se chytit. A než se 

rozjede, tak jsou to takové frázovitější otázky ‚Jaký je zdravotní stav hráčů?‘, ‚Co víte o soupeři, jak se 

na něj připravujete?‘ Od jisté doby už se novináři začali připravovat. Zajímavé je, že se často stane, že 

se dlouho čeká na první dotaz, i 10 vteřin, než se někdo odhodlá. To se v politice nestane, tam jsou ty 

redaktoři připravení hned vystartovat s otázkou. Obecně bych řekl, že při předzápasových tiskových 

konferencích mají novináři menší představu, na co se budou ptát.  

Musím v tomto porovnávat i různá média. Třeba ČTK nebo Právo nepotřebují nic jiného než 

zdravotní stav, silné zbraně soupeře. To kdybychom my s tím přišli zpátky do redakce, tak nás pošlou 

někam, protože na tyhle prázdné fráze už moc výtisků neprodáme. Takže určitá skupina novinářů se 

na to musí připravovat a přijít tam s vlastním tématem. Někomu naopak stačí ta klasika – zdravotní 

stav, silné zbraně, co si myslíte o Messim, co víte o Chelsea atd.  

U pozápasových je pak složité, že se často hraje pozdě. Zápas skončí 22:40 a řekněme už v 23:20 

se musí poslat materiál do redakce, aby se do ranního vydání stihl. To je velký rozdíl oproti politickým 

tiskovým konferencím. Tam ten brífink je třeba ve 12, ve dvě nebo ve čtyři a je tam dostatek času na 

dotazy. My ho tolik nemáme. Proto i některé ty pozápasové tiskové konference mohou působit 

plytce a jako nevyužité šance. 

Jak porovnat tiskové konference v české lize a evropských soutěžích? Například jste mluvil o 

předzápasových konferencích, ty v české lize nejsou. 

V Anglii je to fakt před každým zápase. Já když koukám na Sky Sports, tak celý čtvrtek tam vysílají 

tiskové konference všech klubů. Ten trenér tam je každé tři dny, ale stejně tam padají velmi zajímavé 

výroky, pořád to tam něčím žije. U nás se bojím, že by to dopadalo celkem nudou nebo fiaskem. 

Bojím se, že to neumíme udělat tak zajímavé. Zároveň ty kluby to nechtějí dělat. V českém prostředí 

se bavíme o dvou rozdílných světech, pro větší kluby by to asi smysl mělo, pro ty menší ne. 

Já mám rád ten přístup k novinářům v Anglii. Tam tisková konference začíná v 11 hodin, přístup 

na ní mají všichni novináři – televizní, rozhlasoví, píšící i novináři z ciziny. Není tam žádné pravidlo o 

tom, že by se člověk mohl ptát jen na zápas. Já když jsem jel na Arsenal a chtěl jsem se zeptat Arséne 

Wengera na Tomáše Rosického, tak jsem nejdříve zkoušel rozhovor, ale jejich tiskové oddělení mi 



řeklo, že mám přijet na tiskovou konferenci a zeptat se tam. V Česku by mi na předzápasové tiskové 

konferenci žádné otázky mimo ten zápas vůbec nedovolili. 

Druhá věc je, že tam je nepsané pravidlo, že začne někdo z televize a má připraveno několik 

otázek, protože si dělá vlastní téma a ten mluvčího ho nepřerušuje a nechává si ho vést ten rozhovor, 

kam chce. Samozřejmě to nesmí být třeba deset otázek, ale čtyři nebo pět. A pak jde další rádio nebo 

televize. Potom jsem se třeba na tom Arsenalu dostal prostor k několika dotazům já a po třech jsem 

ukázal, že už víc nepotřebuju. V Česku se zeptáte, jenže mezitím se přihlásí další tři novináři, a tiskový 

mluvčí vás nenechá dokončit to vaše téma. Takže já zase musím znovu jakoby do fronty a musím se 

k něčemu vracet. Ten přístup z té Anglie mi přijde lepší a ucelenější. 

Pro píšící novináře je tam ještě jedna velká výhoda. Skončí hlavní tisková konference, ten trenér 

vstane a hned jde do menší místnosti, kde na něj čekají novinářů už jenom deníků a on s nimi ještě 

stráví dalších dvacet minut. A pak další čas stráví s novináři, kteří mají na starosti nedělní vydání a ti 

tak mají jistotu, že jim do toho jejich vydání, ať už je to ráno nebo pak v neděli, zůstane nějaký 

exkluzivní materiál a že to co tam zazní, se hned odpoledne neobjeví na internetu. 

Já jsem se na příklad Wengera ptal na něco o Tomáši Rosickém. Dobře to znělo, říkal jsem si, jak 

je super, že to mám, že v sobotu vyjde pěkně v novinách. Odpoledne jsem se na hotelu přihlásil na 

internet a už to měla stránka Arsenalu na webu. Pak to přebrala ČTK a ztratilo to tu svoji exkluzivitu.  

Myslím, že v Anglii mají k těm novinářům lepší přístup a dokážou rozlišit jejich potřeby. To je 

jeden z největších problémů současných tiskových konferencí – velké pokrytí novináři 

z internetového zpravodajství. Já tam jako novinář deníku přijedu si něco nabrat na další den. Jenže 

oni to všechno poslouchají a napíšou si to kdykoliv. A já je nemůžu ovlivnit nebo jim říct ‚Nech si to 

pondělí.‘ 

V evropských soutěžích už žádný větší rozdíl oproti Česku není. Samozřejmě chodí tam i hráč, ale 

třeba to vyvolávání probíhá stejně jako u nás po jednom dotazu. 

Obecně platí, že před těmi tiskovými konferencemi je malý čas na přípravu, po konci zápasu to 

bývá něco přes dvacet minut, ale samozřejmě máte i další práci. Jak se s tím dá vypořádat? 

Pokud to ten zápas umožňuje, tak o otázkách začínám přemýšlet, ke konci. Ve chvíli, kdy se na 

poslední chvíli mění výsledek v 90. minutě a mění se celý referát, tak tam člověk na přípravu třeba 

čtyř nebo pěti otázek nemá skoro žádný čas. V takové chvíli je to spíš na naší intuici a zkušenostech, 

co nás napadne. Většinou pak tiskové konference začínají nějakou úvodní otázkou a teprve pak se 

dostáváme k tomu zajímavému, taktice apod. Obecně se trenéra musí nechat rozmluvit a ne se třeba 

hned zeptat na odvolání. 



Už jsme mluvili o tom, že člověk je často svázán uzávěrkou. Když má za půlhodinu odevzdat 

materiál tak chce pět rychlých otázek, pět rychlých odpovědí a rychle to zpracovat. Bohužel tam pak 

právě není prostor tlačit na detaily. Člověk je samozřejmě pod tlakem a stane se, že na některé 

otázky zapomene a pak je na sebe naštvaný. 

Jaký je váš názor na úvodní hodnocení trenéra? Někteří mluvčí jako například Ondřej Kasík ze 

Sparty ho nedávají. 

Myslím, že se to hodně bere jako překročení nějaké bariéry první otázky. Trenér se rozmluví, 

zároveň to pomůže novinářům, kteří už nějak mohou na jeho slova reagovat. Je to takový odrazový 

můstek pro oba účastníky tiskové konference. Ale nevadí mi, pokud to mluvčí vynechávají. Novinář je 

tam od toho, aby věděl, jakým způsobem tiskovou konferenci začít a přednést nějaký smysluplný 

dotaz. 

Pozápasové tiskové konference jsou často hodně podobné. Měl by si novinář dělat nějakou 

přípravu a jak tento jejich deficit překročit? 

Samozřejmě příprava je nutné, i když už jsme zmínili, že vývoj zápas je nepředvídatelný a mohou 

nastat různé situaci, po kterých vyvstanou nové otázky. Myslím, že se to posunulo od doby, kdy já 

jsem začínal v novinách. To skutečně byla každá tisková konference jako přes kopírák. Rozdíl je 

samozřejmě i v tom, když se vyhraje a když se prohraje. Po úspěchu umí dát dotaz každý novinář.  

Nicméně i na takové banální věci, jako jsou otázky na emoce po zápase, se ale musíte zeptat. 

Výroky jako ‚nejhezčí gól‘, ‚nejlepší výkon‘ nebo ‚největší úspěch‘ jsou výroky do titulků a také je 

potřebujete. Někdy se i přes banální dotaz dostane k těm zajímavějším věcem. Ten rozhovor nějak 

začít musíte.  

Myslím, že jsme jako čeští novináři umírněnější v otázkách na trenéry pod tlakem. Pamatuji si na 

tiskovou konferenci po zápase reprezentace v Nizozemsku, kde jsme vyhráli. A jeden z holandských 

novinářů se trenéra Dannyho Blinda zeptal ‚Trenére, když se ráno podíváte do zrcadla, vidíte v něm 

dobrého trenéra?‘ To by si český novinář v životě nedovolil. 

Tiskové konference v Česku často odtáhne pouze několik novinářů, ostatní se neptají. Vnímáte 

to taky? 

To je pravda. V tiskovém středisku je po zápase řekněme dvacet až třicet novinářů a ptají se ve 

výsledky pouze čtyři nebo pět. Ptají se lidi z Deníku Sport, protože mají velký prostor, potřebují ho 

něčím naplnit a nemůžou spoléhat na ostatní, že se budou ptát za ně. Ptají se občas redaktoři MF 

Dnes nebo Radiožurnálu. A novináři z ČTK se ptají na takové banální otázky, i když oni je samozřejmě 

pro tu svoji práci potřebují.  



Tohle ale vidím jako velké minus v Česku, že je pouze úzká skupina redaktorů, kteří se ptají. Ani 

to nevypadá dobře. I trenér může reagovat podrážděně, když už se počtvrté za sebou ptáte na něco 

jenom vy. Přitom je tam třeba dvacet lidí, všichni píšou, ale nikdo další vám nepomůže dostat toho 

trenéra pod tlak. 

Jak moc velký je prostor dostat se na tiskové konferenci k taktice? 

Určitě se to dá. V jednu dobu to byl dokonce trend, novináři tou taktikou chtěli rozvířit trochu ta 

témata a posunout to dál, aby se pořád neptali na pocity apod. Velmi často se řešila i v reprezentaci, i 

když například Karel Brückner na takové otázky velmi nerad odpovídal, protože mu nepřišlo, že by 

měl taktiku řešit s novináři. Víc se určitě dá taktika rozebrat před zápasem, kdy je na ni čas. Po zápase 

to sice jde taky, ale to se opět stihne jen pár otázek a není čas ji rozebrat detailněji. 

Otázky na taktiku ale novinář dává rád. Pokud si tím dotazem je jistý a nevyzní u toho jak 

pitomec, protože už tím dává najevo, že něco o fotbale ví, že je na tiskovou konferenci připravený a 

že se chce s trenérem bavit odborně. Určitě by nějaké otázky na taktiku vždy přijít měly. Novinář tím 

prezentuje i sám sebe a svoji erudici. 

Jak hodnotíte vzájemné vztahy novinářů s trenéry a jejich vzájemnou komunikaci? 

U některých trenérů cítíte odtažitý vztah s tím, že vás nepovažují za odborníky. Když jsem zmínil 

Karla Brücknera, ten vždy odmítal rozhovory s tím, že je to povrchní a že v nich nedokáže odborné 

věci pořádně vysvětlit. A byli trenéři, se kterými byly vztahy hodně špatné. Petr Rada často 

novinářům nadával nebo říkal, že si to s nimi vyřídí.  

Na druhou stranu, někteří trenéři tomu zájmu ze strany novinářů, potažmo veřejnosti velmi 

dobře rozumí. Například to chápe Jindřich Trpišovský a je na vlně, jeho týmu se daří, všichni ho chválí. 

Pavel Vrba se před devíti lety choval stejně jako Jindřich Trpišovský dnes. Tiskové konference byly 

zábavné, on byl usměvavý, občas byly vtipy. Ale on se změnil, teď jsou tiskové konference s ním 

tragédie, já jsem rád, že už tam nemusím. Odpovídá dvěma větami, těm novinářům vůbec nic 

neřekne a nemá je moc rád. 

Já jsem Pavla Vrbu poznal v roce 2003 na mistrovství světa do 20 let. Tehdy jsme tam byli čtrnáct 

dní společně, já jsem z Ostravy, on dělal pro Baník, takže jsme se seznámili v dobrém, začali jsme si 

tykat. Já jsem nemohl vědět, že on za pět let bude hlavní trenérskou hvězdou v Česku. On pak šel do 

Plzně, takže já jsem začal mít Plzeň u nás v deníku na starosti. A dlouho ten společný vztah nám jako 

novinám prospíval, protože jsme měli rozhovory s ním, kdykoliv jsem zavolal. A i jemu ten náš vztah 

pomohl k tomu dobrému mediálnímu obrazu, který v Česku měl. Ale postupně jsme se dostali do 

fáze, kdy už mi to nebylo tak příjemné, protože přišly horší výsledky a my jsme se museli začít ptát 

nepříjemně. Ten náš vztah dopadl tak, že si zavoláme jen jednou za půl roku nebo za rok, kdy 



potřebuji rozhovor. Po jeho konci v reprezentaci jsme spolu snad dva roky nemluvili. On byl na mě 

naštvaný, i když jsem neudělal nic špatného a jen jsem dělal svoji práci. Paradoxně má ke mně ještě 

víc odtažitý vztah než ke zbytku novinářů. Ty vztahy mezi novináři a jejich respondenty jsou velmi 

křehké. 



Příloha č. 5: Rozhovor s Miroslavem Fuksem 

 Vedoucí marketingu a tiskový mluvčí FC Vysočina Jihlava 

Jak byste porovnal sportovní tiskové konference a ty na příklad politické, ekonomické nebo 

marketingové? 

Nepochybně jsou uvolněnější a často se nesou v přátelském duchu. Pokud však klub jde cestou 

společných pozápasových tiskových konferencí obou trenérů, což však není náš případ, tak může 

nastat i zajímavá konfrontace názorů či dokonce verbální střet. 

Jak se liší mediální povinnosti v 1. a 2. lize? Jak tiskové konference? 

Ve II. lize výrazně ubylo aktivit a povinností, které organizují reklamní a mediální partneři 

nejvyšší soutěže, potažmo přímo LFA. Menší je samozřejmě i zájem médií. Na druhou stranu je 

výhodou předního klubu II. ligy, že častěji figuruje v přímých přenosech díky zájmu ČT Sport. Tiskové 

konference jsou z hlediska FC Vysočina Jihlava na stejné úrovni. Na stadiónech druholigových 

soupeřů se však občas setkáváme s tím, že tiskové konference po zápase ani neprobíhají. 

V čem jsou specifické tiskové konference pro vás jako menší regionální klub? Na příklad 

většinu novinářů znáte, případně nemusí přijít dotaz nebo jich je málo. 

Veškeré domácí novináře známe a víme, co od nich můžeme čekat. Specifický je i menší prostor 

presscentra, které adekvátně neumožňuje konání společné tiskové konference obou trenérů. 

Jak zvládáte větší nápor médií, pokud přijede Sparta nebo Slavii a s ní i víc novinářů z více 

médií? 

V letech 2012 až 2018, kdy jsme působili v nejvyšší soutěži, jsme si ověřili, že tento nápor je i na 

našem menším stadiónu s kapacitně menším presscentrem a novinářskou tribunkou zvládnutelný. 

Každopádně docházelo ke skokovému zvýšení zájmu novinářů, pokud do Jihlavy přijela pražská „S“ 

nebo Plzeň. 

Kolik tiskových konferencí uspořádáte ročně mimo ty nařízené oficiálními pravidly soutěže? 

Pravidelně pořádáme předsezónní tiskové konference, tedy před výkopem podzimní a jarní 

části. Nepravidelně pak konáme tiskové konference v návaznosti na případné posezónní hodnocení 

z úst ředitele klubu nebo trenéra „áčka“, v návaznosti na příchod významného hráče nebo 

v návaznosti na novinky z oblasti úseku mládeže. 



Měly by být v Česku povinné i předzápasové tiskové konference? 

Z hlediska novinářské obce na Vysočině rozhodně ne. Kapacita a zájem novinářů tomu 

neodpovídají. 

Jaký je váš pohled na úvodní hodnocení trenéra? Někteří mluvčí dávají slovo rovnou 

novinářům a jejich dotazům. 

Považuji za vhodné, aby kouč úvodem dostal prostor ke svému hodnocení zápasu. Až poté 

dáváme prostor k dotazům novinářů. 

Vybíráte nějak pořadí novinářů při možnosti udělení dotazu? 

Kdo se dříve zeptá, ten dříve dostane prostor.  

Na jedné vaší tiskové konferenci jste se na závěr sám ptal trenéra na jeden dotaz. Děláte to 

pravidelně? Je to profesionální od tiskového mluvčího? 

Takový dotaz není standardní, ovšem z hlediska jihlavských reálií možný a vlastně i vhodný. 

Činím tak v momentu, kdy cítím, že některá témata zápasu nebyla trenérem zodpovězena nebo 

příslušný dotaz nebyl položen. Zároveň si tak připravuji materiál pro svoji práci klubového redaktora, 

která vypukne bezprostředně po tiskovce. Na venkovních zápasech jsem mnohdy jediným novinářem, 

který našemu trenérovi otázky klade. 


