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1. Úvod 

Při volbč tématu jsem vycházela z toho, že by mělo souviset s fotbalem, který j e mým 

nejoblíbenějším sportem a v rámci kterého i novinářsky působím. Dále jsem se chtěla 

věnovat studiu starých pramenů a v neposlední řadě jsem chtěla, aby práce měla přínos 

pro případně další čtenáře a badatele, kteří by se chtěli zaobírat podobným tématem. 

Má volba tématu nakonec padla na vývoj fotbalové reportáže, v tomto momentě j sem 

ale narazila na první překážku v podobě metodiky. Jak zvolit zkoumané vzorky, aby 

byly dostatečně reprezentativní, ale zároveň aby práce v rámci zkoumání třiceti let 

vývoje fotbalové reportáže nepřesáhla požadovaný rozsah? Nakonec se mi jako 

nejvhodnější vzorky zdály reportáže ze vzájemných utkání Sparty a Slavie. 

Derby pražských „S", souboj Sparty se Slavií, má více než stodesetiletou tradici. Za 

111 let od prvního duelu v roce 1896 bylo mezi těmito dvěma kluby sehráno 265 

zápasů. Jedná se o utkání ligová, pohárová i přátelská, ale ve všech šlo vždy o prestiž, 

vždyť už v roce 1914 byl vztah mezi oběma týmy v novinách popsán jako „známá 

rivalita" - a to se mužstva na hřišti potkala do té doby jen několikrát. Počátky 

vzájemného nepřátelství spadají však již do prvního vzájemného utkání v březnu 1896, 

kdy rozhodčí odvolal vítězný gól Sparty. Je otázka, jak by se vyvíjel vztah obou klubů, 

kdyby tenkrát soudce nezasáhnul. Vzhledem k tomu, že se v prvních letech existence 

fotbalu v českých zemích jednalo o dva nejsilnější týmy, dá se předpokládat, že jejich 

vztah by se stejně dříve nebo později vyhrotil. 

Pokaždé ze zápasů dýchala zvláštní atmosféra, davy diváků se tísnily na starých 

dřevěných tribunách a šly na zápas s tím, že uvidí něco velkolepého. Jejich očekávání 

byla většinou splněna, každý z těchto zápasů byl specifický, na hřišti se vystřídaly 

desítky hráčů, týmy byly různě postavené v tabulce, ale cíl se neměnil: porazit rivala a 

ukázat všem, kdo je králem Letné a od 50. let i celé Prahy. O to větší bylo rozčilení 

diváků, když zápasy zůstaly nedohrány - a že se to stávalo často. Důvody se nám 

mohou dnes zdát již neuvěřitelné - brzy se setmělo, jedno mužstvo odešlo na protest ze 

hřiště, anebo rozhodčí zápas nezvládal a raději ho ukončil. 

Derby je takový fenomén, že přečkalo období dvou světových válek, dlouhá léta 

komunistické nadvlády, kdy byly oba týmy přejmenovány a z titulku Sokolovo 

Dynamo se jen těžko dalo vyčíst, že se jedná právě o prestižní derby Sparty a Slavie. 

Obě mužstva si prožila pád do druhé ligy, a i když hrála tu první, nepatřila stále mezi 

elitu, jak je tomu dnes. Vždy však derby náboj mělo, týmy se mohly utkat pětkrát za 
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rok a pokaždé si na zápas našlo cestu spoustu diváků, kapacita stadiónu byla vyprodána 

do posledního místa. Zní to neuvěřitelně, ale za první republiky chodilo na tyto zápasy i 

25 tisíc lidí. Derby bylo vždy to nejlepší a nejzajímavější, co mohl český fotbal na 

domácí úrovni divákům nabídnout. 

Tradice derby přetrvala tři staletí a tento zápas je i dnes nejvíce sledovaným 

duelem domácí ligy. Utkání je věnováno hodně pozornosti, novináři oslovují bývalé 

hráče a chtějí znát jejich tipy na vítězství, jednotlivé noviny se předhání, s j akým 

zajímavým materiálem přijdou, a je čím dál tím obtížnější najít originální nezpracované 

téma. Fanoušci obou týmů, zejména ti skalní, se těší na tento zápas celé jaro nebo 

podzim. Když je znám los ligy, jejich oči hned pátrají po tom. kdy že se jejich klub utká 

s rivalem. Napětí mezi oběma kluby je opravdu cílit. Porážka od soka pak mrzí 

dvojnásob a fanoušek se navíc bojí posměchu z tábora soupeře. 

Jak je vidět, derby je fenoménem, jehož sláva v průběhu let za žádných okolností 

neklesala, a proto umožňuje zamyslet se nad tím, jakými cestami se ubírala sportovní, 

a zejména fotbalová žurnalistika v českých zemích od roku 1896. kdy se hrálo první 

derby a kam v podstatě spadají počátky české fotbalové reportáže. Zápas má stále 

stejnou prestiž, diváky zajímal jak za Rakouska-Uherska, tak za pivní světové války, 

během první republiky, druhé světové války, za socialismu i v éře České republiky. A 

to je důvod, proč se stalo hlavním objektem a podkladem této práce. 
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2. Metodika práce 

2.1. Výběr zkoumaného periodika 

Základní publikací k výběru zkoumaných vzorků byla kniha 250 zápasů Sparta - Slavia 

ve faktech a fotografiích 1896 - 1 . 9 9 1 P o d l e dat derby v ní uvedených jsem 

dohledávala články o derby v novinách a následně je podrobila analýze. Zaměřila jsem 

se na prvních třicet let derby, což činilo čtyřicet jedna reportáží. Neměla jsem jasně 

určené periodikum, na jehož stránkách jsem vývoj fotbalové reportáže sledovala, 

nepřihlížela jsem ani k politické orientaci periodika. Základním předpokladem bylo, 

aby se jednalo o celostátní deník, který vycházel nepřetržitě od roku 1896 do roku 

1926, jen tak se dal vývoj objektivně zhodnotit. Kritériem se pak stala spíš dostupnost 

periodika. Nakonec jsem jako stěžejní periodikum zvolila Národní politiku (dále NP), u 

které nebyly dostupné jen tři reportáže z celkového počtu jednačtyřiceti.2 Vzhledem 

k tomu, že v ní chyběly jakékoliv zmínky o prvním derby, použila jsem v prvním 

případě i Národní listy (dále NL). Paralelně s N P jsem sledovala vývoj sportovní 

rubriky vle tech 1907 - 1914 v Hlasu národa (dále HN) a dále jsem v práci použila 

několik citací z tohoto periodika. 

2.2.Výběr vzorků 

Sledovala jsem noviny vždy týden před utkáním a dva dny po zápase. Použité údaje pak 

pochází ze všech vydání novin (v případě NP z vydání pro Prahu a z Odpoledního 

vydání pro Prahu, v případě HN jak z HN, tak i Večerního listu Hlasu národa), aniž 

bych je poté v tabulkách nějak rozlišovala. Ve vybraných vzorcích je jedenáctiletá 

pauza mezi derby 1896 a 1907. Nepřistoupila jsem však k rozebírání jiného zápasu, ať 

už by se jednalo o utkání Sparty, Slavie nebo jiných týmů. Z údajů je jednak posun 

fotbalové reportáže patrný, a jednak jsem se chtěla držet rozebírání pouze vzájemných 

utkání Sparty a Slavie. 

2.3. Metoda práce 

Zvolila jsem komparaci vybraných parametrů (např. délka reportáže, počet 

předzápasových článků, používání titulků), které jsem určovala na základe tehdejších i 

1 Bartůněk, Oldřich; Kalát, Jaroslav. 250 zápasů Sparta - Slavia ve faktech a fotografiích 1896 1991. 
Vydáni 1. Praha : Riopress. 2002. 261 s. 
" Chyběla vydání novin, ve kterých reportáže byly zřejmě zveřejněné 
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dnešních reportáží. Následnou analýzou jsem se pak snažila dospět k zobecnění vývoje 

reportáže vletech 1896 - 1926. Zároveň si uvědomuji, že závěry práce vycházejí ze 

zkoumání jednoho, v případě vývoje sportovní rubriky dvou periodik, a těžko se dají 

aplikovat na celkový vývoj české fotbalové reportáže. Pro účely práce nicméně budu 

závěry zevšeobecňovat a nebudu stále uvádět, že jde o vývoj pouze podle periodika NP. 

Podrobná metodika zkoumání a porovnávání vzorků je vždy uvedena u jednotlivých 

kapitol. 

2.4. Problémy při tvorbě práce 

Vzhledem k tomu, že jsem k problematice zachycení fotbalové reportáže v denících na 

sklonku 19. století a na počátku 20. století nenašla žádné odborné studie, neměla jsem 

možnost své závěry konfrontovat se závěry jiných badatelů a porovnat, v čem se naše 

výsledky liší či shodují. Drobné problémy byly i s dostupností periodik, ale nakonec se 

ke všem podařilo dostat. 
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3. Fotbalové soutěže v českých zemích do roku 1926 

3.1. Počátky fotbalu 

Sport se v českých zemích začal soustavně rozvíjet za zvýšeného zájmu obyvatel ve 

druhé polovině 19. století, podíl na rozvoji mělo i založení Sokola v roce 1862.3 

Mohutný sportovní rozvoj nastal v 80. letech 19. století, kdy mezi nejoblíbenější sporty 

patřila cyklistika, veslování, šerm. střelba, bruslení a lehká atletika. Propagátory fotbalu 

se staly právě veslařské a cyklistické kluby, které podporovaly rozvoj i dalších sportů 

vedle svého. První zprávy z fotbalu se tak zřejmě objevily v časopise Cyklista v květnu 

1885.4 

První pravidla fotbalu, tenkrát pojmenovaném „hra míčem zvaná fooiball'\ která 

v českých zemích vyšla, otisknul v roce 1890 časopis Sokol, první samostatné vydání 

pravidel kopané, jehož autorem byl pravděpodobně Jiří Rossler-Ořovský,5 vyšlo 

v Praze v roce 1897.'1 V tomto vydání byla fotbalová pravidla prezentována ve formě 

hodně podobné té dnešní, zásadní změnou byl až zákaz hraní rukou brankáře na celém 

hřišti v roce 1912.7 

Oficiálně první fotbalový zápas se hrál 15. srpna 1892. Tehdy mužstvo ČAC 

Roudnice zvítězilo 1:0 nad týmem Sokola Roudnice.8 Fotbal byl rozšířený hlavně mezi 

studenty, ale ředitelé škol jejich zálibu neschvalovali a dokonce i zakazovali."' Přesto se 

od roku 1892 hrají zápasy Akademického gymnázia gymnáziu v Křemencově ulici. 

Malostranskému, atd.10 První fotbalové plácky vznikaly na Královské (později 

' Sokola založil Bedřich Tyrš (později se přejmenoval vlastenecky na Miroslava) (1832 1884). V roce 
1861 spoluzaložil Tělocvičnou jednotu pražskou, která o rok později přijala název Sokol. In Svět 
devadesáti minut, s. 11 
4 K i 'onika českého fotbalu, s. 34 
' Josef Rossler-Ořovský (1869- 1933) byl všestranný sportovec, zamiloval se do kopané a zasloužil se o 
její rozvoj. Byl jedním z prvních českých fotbalových rozhodčí a přičinil se také o vznik první české 
fotbalové soutěže vypsané Českým Sculling cerclem (především studentské Soukromé mužstvo 
podporující dobrovolně český sport, založeno 1895. Zejména se v něm „sculovalo", tedy veslovalo. In 
Kronika českého fotbalu, s. 47), jehož byl vůdčí osobností. Jeden z našich nejlepších lyžařů a veslařů na 
sklonku 19. století. Zakládal Českou Atletickou Amateurskou Unii, do které dlouhá léta patřila i kopaná. 
Stal se druhým předsedou Unie a později byl i generálním sekretářem olympijského výboru. Kopanou 
poznal v Paříži, v sezóně 1891 - 1892 tam hrál za mužstvo White Rowers, a o rok později oblékal 
v Angl i i dres amatérského Black Trias Fulham. In Svět devadesáti minut, s. 17, 18 
" Svět devadesáti minut, s. 24 

Svět devadesáti minut, s. 15 
s Kronika českého fotbalu, s. 35 
'' Kronika českého fotbalu, s. 18 
"' Kronika českého fotbalu, s. 36, 37 
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Císařské) louce, na Letné, ve Stromovce nebo na Invalidovně." V roce 1894 soustavně 

provozovalo kopanou asi deset kroužků, převážně studentských. 

3.2. První fotbalové soutěže 

Přelomový je rok 1896. začaly se hrát dvě opravdové soutěže. V únoru 1896 Český 

Sculling cercle vypsal „Národní zápasy mužstev v kopaný míč cvičících". a doložil, že 

u nás j e dost takových týmů a jsou k dispozici i rozhodčí. NL k vypsání soutěže 

napsaly: „Zmínili jsme se onehdy, jaké zálibě těší se zdravá a zábavná lira „kopaná" 

(foolbal), pěstovaná zejména na Císařské louce a u Invalidovny. České soukromé 

družstvo „Sculling cercle", jež obralo si za účel, podporovali "síření sportu, vypsalo 

nedávno zápas českých footbalistu na letošní jarní období. Zápas tento jest přístupný 

veškerým amatérským klubům, družstvům a kroužkům, jakož i družinám studentským. 

Vklad za jedno mužstvo 11 korun. Pořadatelé kladou zvláštní důraz na to, aby se tento 

match stal velikými kongresem českých footbalistu a aby k rozšíření a ocenění pěkné hry 

této co možno přispěl. Zápasy s míčem ku kopání mají se pořádali dle ustanovení 

pořádajícího družstva vždy pouze v neděli a ve svátek odpoledne. Klub Praha, Sparta a 

Slavia podaly společně návrh, aby každé přihlášené družstvo podstoupilo zápas se 

všemi družstvy ostatními. Dojde-li k vyplnění tohoto přání, bude se musit každí' neděle 

zúčastnili hry 6 až X družstev. " i 2 Do soutěže se nakonec přihlásily jen čtyři celky: AC 

Sparta, SK Slavie,H AC Praha15 a Akademické gymnázium hrající pod názvem Český 

footballistický kroužek Kickers. Zápasy se hrály dva víkendy a NL o nich přinesly jen 

jednu zprávu: „Přinesly jsme již zprávy o zápasech českých mužstev ve hře „kopaná", 

jak česky nazvána hra foolbal, která z Anglie k nám přenesena, velice rychle se ujala a 

horlivých pěstitelů si získala. Český' Sculling cercle, chtěje pěstitelům této zajímavé a 

" Kronika českého fotbalu, s. 10 
12 Národní listy, r. 36, č. 87, s. 4 

Vzniku Sparty jako fotbalového klubu pomohl rozkol v prvním českém sportovním klubu AC Praha 
v létě 1893. Část nespokojených členů odešla a 16. listopadu téhož roku založila Athletic Club Královské 
Vinohrady. V AC Vinohrady se začala hrát kopaná na jaře 1894, nicméně fotbaloví nadšenci marně 
očekávali podporu od vinohradských měšťanů. Na mimořádné valné hromadě pak fotbalisté v čele 
s Vladimírem Horejcem vyslovili požadavek vytvoření nového klubu, který by se jmenoval Athletic Club 
Sparta. In Svět devadesáti minut, s. 28,29 
" Na počátku fotbalové Slavie byl Literární a řečnický spolek Slavia, studentské sdružení, které až do 
podzimu 1892 nemělo se sportem nic společného. Na podzim se pak tři jeho členové, Hausmann, 
Kratochvíl a Schobel dohodli na vytvořeni Akademického cyklistického odboru Slavia v rámci spolku. 
Rakouským úřadům se zdála být činnost řečnického klubu příliš nebezpečná a tak byl 14. října 1894 
rozpuštěn. Bývalí členové založili místo něj novou Slavii, ale jako sportovní klub SK Slavia. Fotbalisté 
zahájili svou činnost už v listopadu 1895 na Královské louce. 21. ledna 1896 založili vlastní fotbalový 
odbor. In Svět devadesáti minut, s. 29 
15 Athletic Club Praha, založen 1891. In Kronika české kopané, s. 46 



napínavé hry zjednali příležitost, aby změřili své síly, vypsal národní zápas, přístupný 

všem klubům a kroužkům českým. - K zápasům těm se přihlásily 4 družstva a sice 

Sportovní klub „Slávia", český kroužek footballistú „ Kiekers", A. C. „Sparta" a A. C. 

„Praha-. - Každé družstvo záleží z 11 liráču. První utkáni hvlo 22. března na 

Královské louce u Smíchova a sice mezi A. C. „Praha" proti Č. K. F. „Kiekers". Partie 

tato skončila vítězstvím Č. K. F. „Kiekers" 2 body proti 0. protože A. ('. „Praha" hru 

přerušila. - Dne 25. března pokračováno v zápasech a sice zápasil S. K. „Slavia" proti 

A. C. „Praha" a A. C. „Sparta" proti Č. K F. „Kiekers". Utkáni obě byla velmi 

zajímavá a skončila vítězstvím „ Slavie " a „ Sparty " a sice vždy 2 body proti O, „ Slavia " 

porazila „Prahu" 5 brankami proti O, „Sparta" „Kiekers" 3 proti 1. - Nejnupínavější 

byl boj „Slavie" proti „Spartě" v neděli dne 29. března. Hráno bylo celkem SO minut a 

partie skončila - nerozhodně 1:1. Boj byl neobyčejně zajímavý a rozčilující. Tak 

rozčilující, že i obecenstvo rozdělilo se na 2 tábory, z nichž každý povzbuzujícími 

výkřiky dodával statečnosti svému favoritu. Rozčilení přeneslo se bohužel i na soudce 

zápasu, který přece má býti zcela klidný a úplně - nestranný - a to takovým způsobem, 

že soudce p. Róssler dal unísti se k prudkým slovům vůči obecenstvu, ve kterém 

zastoupeni byli i mužové nemalé vážnosti požívající. Obecenstvo bylo tak rozčileno, že 

hru vtrhnutím do hřiště, na 10 minut přerušilo a jen s nejvétším namáháním ukonejšeno 

bylo. - Partie skončila rozhodnutím soudce p. Rósslera 1:1. " I 6 17 Soutěž nakonec 

vyhráli Kiekers, kteří porazili Slavii 2:1. Zbylá dvě mužstva ze soutěže odstoupila.18 

Soutěže v následujících pěti letech byly ve znamení chaosu, nedohraných zápasů, 

mnoha utkání, ke kterým týmy ani nepřijely. Žádné mistrovské soutěže neměly valný 

úspěch, nakonec se hrály hlavně přátelské zápasy.1'' Od roku 1899 docházelo k prvním 

mezinárodním utkáním, které hrála hlavně Slavia, která byla jasně nejlepším domácím 

týmem. To bylo příčinou, proč se neúčastnila po následujících osm let domácích 

soutěží, domácí týmy pro ni byly příliš slabými soupeři. Z tohoto důvodu museli diváci 

čekat na další derby až do roku 1907. 

'" Zde je rozpor, protože všechna ostatní literatura (Svčt devadesáti minut, Věčná Slavie, Kronika českého 
fotbalu, aj.) uvádí, že první derby skončilo původně vítězstvím Sparty 1:0, ale rozhodčí gól dodatečně 
neuznal, takže zápas oficiálně skončil 0:0. Právě neuznaná branka se podle ostatní literatury stala 
základem nesmírné rivality obou týmů. Ta byla podpořena tím, že šlo v té době o jedny z nejlepších 
mužstev. Je zde rozpor mezi novinami a ostatní literaturou i co se týče ostatních výsledků, údaje se liší 
v počtu vstřelených gólů. 
17 Národní listy, r. 36, ě. 90, s. 4 18 • Kronika českého fotbalu, s. 51 
''' Svět devadesáti minut, s. 45 - 49 



3.3. Kopaná se začíná organizovat 

V roce 1901 vzniknul Český svaz footballový (ČSF) se sídlem v Praze, a v Plzni Český 

svaz footballový pro královské město Plzeň, který' toužil po vytvoření vlastního 

západočeského fotbalového ústředí a vypsání městského přeboru pro plzeňské kluby.20 

V lednu 1902 se ČSF rozhodl, že uspořádá své první mistrovství. V jeho propozicích 

například bylo i to, že každé pražské mužstvo se ho musí zúčastnit s nejsilnějším 

týmem, nebo že hráč může hrát pouze zajeden tým. Klauzule o nejsilnějšíin týmu byla 

namířena proti Slavii, která své nejsilnější mužstvo posílala do zahraničí na 

mezinárodní přátelské zápasy. Slavia svaz obešla, když se do soutěže vůbec 

nepřihlásila, ČSF na to reagoval zákazem ostatním týmům hrát se Slavií přátelská 

utkání pod hrozbou vyloučení ze svazu, jehož členství se nakonec Slavia sama vzdala.21 

V další sezóně byl ČSF kluby ignorován a nakonec Slavii ustoupil - povolil j í přihlásit 

do domácí soutěže jen rezervní tým. Soutěže se však nedohrály, týmy raději jezdily na 

venkovní zájezdy.22 

Stále panovalo nepřátelství mezi Spartou a Slavií, spory se přenesly i do 

periodického tisku, kde se kluby vzájemně osočovaly z nefér jednání a zbabělosti.23 

Vrchol všemu nasadili tři hráči Slavie, kteří přestoupili do Sparty.24 Slavia byla 

v nemilosti všech fotbalových činovníků v dalších letech, kdy docházelo ke kritice 

profesionalismu. Slavia své hráče odměňovala například zlatými hodinkami. Program 

A týmu byl navíc tak bohatý na zápasy v zahraničí, že hráči nemohli pracovat. 

Profesionál ismus byl však zaveden až v roce 1924.2' Po přiostření sporů mezi Spartou a 

Slavií o vedení ČSF Sparta a další dva kluby na protest vystoupily ze svazu a vytvořily 

Českou footballovou unii. která navázala spolupráci s rakouským svazem, jenž jim 

slíbil bohatý mezinárodní program. S tímto postupem a spolčováním se s „nepřítelem" 

však nesouhlasila i řada sparťanských funkcionářů. K přímému souboji mezi Spartou a 

Slavií na hřišti došlo v semifinále čtvrtého ročníku Poháru dobročinnosti, kterého se 

poprvé zúčastnila i Slavia a stala se vítězem.26 Noviny před zápasem psaly: „Zítra 

v neděli bude míti česká obec sportovní dlouho neviděný již požitek v zápasu prvých 

mužstev Slavie a Sparty. Nehledíme-li k utkáním obou klubu, jež leží „v temnu 19. 

Svěl devadesáti minut, s. 63 
21 Kronika českého fotbalu, s. 92, 93 
22 Kronika českého fotbalu, s. 100 - 102 
' Viz kapitola 4.1. funkce sportovní rubriky 

24 Svčt devadesáti minut, s. 45 
~ Svět devadesáti minut, s. 88 
26 Svět devadesáti minut, s. 99, 100 



století", zápasila spolu obě mužstva jen r. 1907.r „Včele dnešních utkání je 

„ sensace ", utkáni prvých mužstev Slavie a Sparty, jehož už zde nebylo od tři let. ":A' 

Rok 1905 byl ve znamení založení Poháru dobročinnosti, jehož výtěžek připadal 

spolku pro nemocné plicními chorobami. Začal se hrát až v roce 1906 s dvaceti 

mužstvy a jeho tradice přetrvala následujících jedenáct let. 

ČSF se v roce 1905 snažil o účast ve Světové fotbalové federaci,'" nicméně proti 

tomu se postavila „Vídeň". Češi se tak museli spokojit jen s provizorní účastí ve 

Světové fotbalové federaci.30 

3.4. Těžká válečná léta 

První světová válka zasáhla i do českého fotbalu. Mnoho funkcionářů a hráčů bylo 

povoláno na světová bojiště, v Čechách bylo odloženo mistrovství. Válečné období 

mělo v českém fotbale i světlou stránku - zrodila se myšlenka organizované mládeže a 

výchovy dorostenců a byla vytvořena první dorostenecká svazová komise.31 

Snaha „Vídně" udržet za každou cenu pohromadě Rakousko-Uhersko a nedovolil 

žádnému národu autonomii, se promítly i do fotbalového dění. V roce 1916 poté, co se 

rakouskému svazu nepodařilo zlákat do svých řad žádné české fotbalisty, nechal 

rozpustit ČSF. Někteří členové ČSF vstoupili do Sboru rozhodčích a v něm se snažili o 

stejnou činnost jako v ČSF, rakouský svaz však nadále dělal problémy, a tak se většina 

funkcionářů rozhodla vstoupit formálně do rakouského svazu a vybudovat si posléze 

vlastní ústředí.32 Následující rok v lednu byli čeští funkcionáři donuceni zúčastnit se 

schůze Rakouského fotbalového svazu a vyslovit na něm souhlas s vytvořením 

Zemského svazu pro Království české, samozřejmě pod řízením Vídně.33 Vysocí 

funkcionáři Sparty přednesli tentýž rok na schůzi výkonného výboru pro Čechy návrh 

na obnovu ČSF, požadovali, aby se upustilo od zřízení česko-německého svazu a aby 

byl znovu vyvolán v život jediný, nejvyšší a zcela samosprávný Český svaz 

footballový. Návrh byl přijat s nadšením. Rakouský fotbalový svaz návrh Sparty 

odmítl, ale odhodlání českých funkcionářů nezastavil. Na schůzi v Národním domě 

'7 Il ias národa, r. 24, č. 125, s. 6 
Hlas národa, r. 24, č. 126, s. 5 

" FIFA, The Fédération Internationale de Football Association, Světová fotbalová federace, byla založena 
v Paříži v roce 1904 za účasti sedmi evropských fotbalových asociací. Mimo jiné pořádá mistrovství 
světa, v současnosti sdružuje 204 svazů. In http://www.flfa.eom/en/history/history/0.1283,4,00.html 

Svět devadesáti minut, s. 79, 80 
Kronika českého fotbalu, s. 223 

0 Svět devadesáti minut, s. 121 
" Svět devadesáti minut, s. 124 

14 

http://www.flfa.eom/en/history/history/0.1283,4,00.html


vyzval výbor, který zvolili zástupci klubů zodpovědných za řízení fotbalových 

záležitostí, všechny české kluby, aby ohlásily své vystoupení přímo Rakouskému 

fotbalovému svazu." Během roku 1918 pracoval ČSF v rámci možností celoročně. 

Z jeho činnosti bylo jasné, že má už skutečně koncepční charakter a že myslí především 

na budoucnost. Vznikla župa středočeská, jihočeská, kolínská, kladenská, 

východočeská, berounská a severočeská, pokračovala západočeská župa. Ve druhé 

polovině roku 1918 byl založen i Středočeský pohár, který se těšil velkému zájmu 

klubu, startovaly v něm nejlepší týmy z Prahy a tedy i vlastně z celé republiky. 

3.5. Poválečná léta 

Spory mezi Spartou a Slavií přetrvaly i válečné roky, tentokrát byly předmětem 

rozmíšek amnestie hráčů, kterým byla zastavena činnost během války. Sparta dodala 

svou žádost o omilostnění hráčů včas. Slavie až dodatečně. Spory se promítly i do 

vedení ČSF, které rezignovalo, do jeho čela se dostali slávisté. Obsadili klíčové pozice i 

ve sboru rozhodčích, což se samozřejmě nelíbilo Spartě. Proti Slavii se stavěly do 

opozice i malé kluby, a tak byli slávisté ve vedení ČSF nuceni rezignovat. Předsedou 

pak byl zvolen spartan dr. Petřík.3""' 

Počet žup se důle rozšiřoval, v roce 1921 existovalo 13 žup včetně slovenských. 

Středočeská byla nadále nejhodnotnější a určovala celkového vítěze soutěže. V roce 

1922 se změnila organizace fotbalových institucí, vznikla Československá asociace 

footballová, která sdružovala ČSF, německý svaz se sídlem v Mostě, maďarský svaz se 

sídlem v Bratislavě, židovský svaz s ústředím v Praze a polský se sídlem v Třinci.36 

Následující rok se Československá asociace footballová (ČAF) stala konečně 

právoplatným členem FIFA. Začaly sílit hlasy po zavedení celostátního mistrovství, 

další hlasy žádaly vytvoření ligové soutěže nej lepších mužstev. 

Fotbal ve dvacátých letech, a derby obzvlášť, přitahoval stále více diváků. Jejich 

zájem často převyšoval kapacitu stadiónů, o čemž svědčí i předzápasové články 

z novin. „A" nedělnímu mistrovskému zápasu těchto klubu upozorňují pořadatelé, že 

bude vydáno celkem 20.000 vstupenek. Je v zájmu každého návštěvníka, abv si zavčas 

opatřiI vstupenku v předprodeji, neboť pokladny na hřišti Slavie budou asi brzo 

Svět devadesáti minut, s. 126 
' Svěl devadesáti minut, s. 133, 134 

Svět devadesáti minut, s. 155 
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uzavřeny. " , 7 Referát o zápase nakonec uvedl dnes už tčžko uvěřitelný počet diváku 

„na utkání se jich vešlo nakonec 27.000."™ 

Do roku 1926 vstoupila česká kopaná se zážitkem nepodařené snahy o asociační 

ligu z předešlého ročníku, ale na druhou stranu i s uspořádáním první svazové ligy se 

dvanácti účastníky.34 Fotbalové dění v Československu se stabilizovalo, župy dokončily 

své soutěže, existovala profesionální liga a amatéři podruhé bojovali o titul.4" První liga 

byla zavedena ale až od ročníku 1929 - 1930. Na říjnovém zasedání československých, 

maďarských a rakouských funkcionářů byl podán návrh na založení Středoevropského 

poháru klubových mužstev za účasti dvou nejlepších klubů z každé země plus 

Jugoslávie.41 Středoevropský pohár si v následujících letech získal obrovskou 

popularitu a české týmy v něm slavily velké úspěchy. 

" Národní politika, r. 42, č, 271, s. 3 
,!< Národní politika, r. 42, č. 276, s. 4 

Svět devadesáti minut, s. 172 
" ' Svět devadesáti minut, s. 177 
" Svět devadesáti minut, s. 182 
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4. Vývoj sportovní rubriky a její funkce 

4.1. Funkce sportovní rubriky 

V době bez elektronických médií, kdy i dostupnost telefonních přístrojů byla velmi 

malá, byly noviny významným zdrojem informací a dále místem, kde probíhala 

vzájemná výměna názorů. Pokud se zaměříme na konkrétní funkce sportovní rubriky a 

její fotbalové sekce, dají se rozdělit na42: 

• čistě informační - noviny zveřejňovaly klubové zprávy týkající se oznámení o 

budoucích zápasech, o volných termínech, které klub nabízí k sehraní přátelského 

utkání, o klubových schůzích a samozřejmě zápasové reportáže. Prostřednictvím novin 

se dozvídali i samotní hráči, v kolik mají sraz před odjezdem na utkání, noviny 

informovaly o změnách na funkcionářských místech. „S. K. Slavia. (Oficielní zprávu.) 

Sekretářem prvého mužstva jest opět kolega Josef Loos. na jehož adresu: I inohrady 

1459, huďtež řízeny veškeré dopisy, týkající se výhradně zápasu prvého mužstva pro 

podzimní saisonu 1920. Přes noviny hledaly týmy dokonce i trenéry. „Trainer do 

Jugoslávie. Sportovní kluli Illiria v Lublani přijme trainera kopané. Informace podá 

ochotně Ant. Vosátka, vrchní'úředník Pražské úvěrní banky. Praha I. ul. 28. října, neb 

Bubeneč, Korunovační 311. "44 

• vzdělávací - úkolem novinářů v prvních letech, kdy se dostal fotbal do českých zemí, 

bylo informovat diváky o pravidlech kopané a popularizovat ji. O této funkci se 

zmiňuje i Josef Laufer . b „Tehdy se ovšem psávalo zcela odlišným způsobem než 

později nebo dnes, kdy se na tělesnou kulturu a sport díváme z jiného zorného úhlu. 

V době, kdy vlastně sport začínal a kdy veřejnost vůbec nevěděla, co to sport vlastně je, 

musili sportovní novináři tento pojem svým čtenářům vysvětloval a pro sportovní hnuli 

agitovat. V kopané a lehké atletice to šlo poměrně lehce. "46 

Jedná se o rozděleni z pohledu autorky, které nemusí postihovat všechny funkce. Vybrala jsem čtyři, 
z mého pohledu, nej podstatnější. 
11 Národní politika, r. 39, č. 186, s. 4 
' ' Národní politika, r. 40, č. 326, s. 4 
b Josef Laufer (1891 - 1966), sportovní novinář, odvysílal první rozhlasovou fotbalovou reportáž 
v přímém přenosu 3. 10. 1926, autor knih 50 let v našem sportu. Hokej - můj osud, aj. In Rozhlasový 
reportér Josef Laufer. 
" ' Padesát let v našem sportu, s. 27 
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Ponaučení se tak například čtenářům dostalo po prvních organizovaných 

fotbalových utkáních v březnu 1896. „Přinesli jsme již zprávy o zápasech českých 

mužstev ve hře „kopaná", jak česky nazvána hra football, která z Anglie k nám 

přenesena, velice rychle se ujala a horlivých pěstitelů si získala. Český Sculling ('erele, 

chtěje pěstitelům této zajímavé a napínavé hry zjednali příležitost, ahv změřili své síly, 

vypsal národní zápas přístupný všem klubům a kroužkům českým. " r Nejen s diváky ale 

novináři komunikovali, skrz sportovní rubriku se dostávalo ponaučení i rozhodčím. 

„Vposlední době stala se častá nedorozumění a proto se kolegové výslovně upozorňují, 

že všechny kopy (vyjímajíc výkop a kop pokutový (12y)) mohou hýli prováděny 

v libovolném směru. Na hřištích chybně linovaných nesmí býti soudcováno. Odepře-li 

mužstvo podali seznam hráčů, budiž to ihned oznámeno k přísnému potrestání. 

Přestupky hráčů proti slušné hře musí býti již v zárodku co nepřísněji potlačeny a není 

ani třeba k vyloučení hráče předchozího napomenuli. "4S 

• výchovná - před několika z jednačtyřiceti utkání, která tvořila vzorek této práce, se 

novináři snažili ovlivnil chování diváků, fotbalistů i rozhodčích. V předzápasových 

článcích nezapomínali připomenout, aby se všichni chovali čestně, nezasahovali rušivě 

do hry a hráli v duchu fair play. „Vneděli 5. t. m. o 7. hodině odpolední sehraje I. 

mužstvo S. K. Slavia druhý mistrovský' zápas v této saisoně a to sA.C. Spartou. 

Doufáme, že oba teamy předvedou svou nejlepší hru a že zápas hrán bude z obou stran 

úplně fair. Jest však zároveň na obecenstvu, by svým rozvážným a sport satanským 

chováním klidný průběh zápasu umožnilo. Soudci k ruce ustanoveni, jsou zkušeni 

pomezní soudci, jakož i soudcové u branek, takže nejregulérnějši průběh hry jest 

zajištěn. Kdyby přes loto opatření do hry někdo rušivě zasahoval, bude z hřiště 

vykázán, aby se zamezilo zakročení policie. " 

• jako prostor pro diskuzi - o tom, že kluby využívaly sportovní rubriku i jako prostor 

pro vzájemnou polemiku a osočování, svědčí výměna názorů mezi týmy Sparty a Slavie 

v srpnu 1904 na stránkách Národních listů. 

„Dochází nás následující dopis, který uveřejňujeme proto, jelikož již více 

podobných nás došlo a jelikož velký' zájem v kruzích sportovních se jeví ku zápasu 

47 Národní listy, r. 36, č. 90 
4* Národní politika, r. 33, č. 308, s. 4 
49 Hlas národa, r. 27, č. 273, s. 6 (Večerní list Hlasu národa) 
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fóotballovému mezi Slavií a Spartou. Dopis zni: „SK. Slavia - A.C. Sparta. Již 

v jarním footballovém období, kdy A.C. Sparta své footballové mužstvo znovu postavil, 

mluvilo se mnoho o footballovém zápasu mužstva tohoto s A teamem SK. Slavie. Povést 

tato byla utvrzena zápasem, který sehrál A.C. Sparta v Pešti s tamějším Torna-Clubem 

s výsledkem lepším, než docílil SK. Slavia. Zápasem tímto postavil se A.C. Sparta po 

bok nejpřednějším mužstvům v mocnářství a zajisté nebylo nijaké příčiny, proč nemohl 

by se zápas tento konat a jest ku podivu, že SK. Slavia výzvu A.C. Sparta nepřijala, 

zvláště když měla ještě více termínu nezadaných. Jednání S. K. Slavia nelze schvalovali, 

neb v zájmu českého sportu foolballového má poskytnouti ostatním mužstvům možnost 

se zdokonalili. Muže-li S. K. Slavia hráli s kluby německými a cizozemskými, muže také 

hráli s kluby domácími, a to v prvé řadě. V posledním čísle Sportovního světa vyzývá 

veřejně A. C. Sparta S. K. Slavia ku zápase v období podzimním. - Zároveň apeluje 

tímto na S. K Sla\ 'ia pres 40 stálých návštěvníku slávistických zápasu cl přátel Slavie, 

aby vyzváni přijala, lak aby zápas tento mohl se během podzimní saisony 

uskutečnili. 

O dva dny později Národní listy napsaly: ,,Ku dopisu o zápase Slavia - Sparta 

v pátečním listě uveřejněnému, obdrželi jsme následující dopis: „S dopisem ve vašem 

cl. listě v sportovní části uveřejněným, souhlasí velká většina návštěvníku zápasu S. K. 

Slavia. .Již v jarní saisoně přáli jsme si viděl snaživé mužstvo Sparty utkali se v zápase 

se Slavií a divíme se, že Slavia stále odkládá. Jest to v zájmu sportu samého, aby 

mužstvo lepší hrálo se slabšími, neb jenom tak se slabá mužstva zdokonalují. Doufejme, 

že Slavia vyzvání přijme, bychom na podzim mohli viděli dvě nejlepši česká mužstva 

v poli proti sobě." 

Slávistický klub zareagoval až o týden později. „S. K. Slavia Praha odpovídá 

kapitánu Sparty na vyzvání k zápas následující: „ K vyzvání, jež Jste učinil v ofjic. 

orgánu A. C. Sparty A teamu S. K. Slavie a jemuž důrazu mělo býti dodáno projevy ad 

hoc anonymními příznivci S. K. Slavia učiněnými, dovolujeme si J as, velectěný pane, 

upozornili: 1. Sestaveni termínového seznamu S. K . S. jest věcí klubu resp. jeho 

orgánu, jimž také náleží posoudili zajímavost toho kterého jimi projektovaného zápasu. 

Nemůžeme tudíž než prozatím odmítnouli s vřelým díkem péči Vaši o zajímavost našich 

zápasu. Výbor S.K.S. důvěřuje úplně svým organum, že dovedou i letos získali zajímavé 

zápasy, jak už řadu let činí. 2. Žádná odpověď jest laky odpověď! (!!!) K tomuto 

50 Národní listy, r. 44, č. 228, s. 5 
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způsobu jednání jsme vedeni chováním slavného Vašeho klubu k našemu vyzváni roku 

1902 k meziklubovému malchi atletickému, jež nota bene žurnalistiku, tehdy Váš klub 

obsluhující, vyprovokovala. Co se o nás budete domnívali (promiňte naší upřímnosti), 

jest nám věcí lhostejnou, stejné jako důvody, které Vám jsou důkazem našeho strachu. 

Naše 1. mužstvo bylo ovšem svého času poraženo od 1. mužstva Vašeho slavného klubu, 

dovolíte bychom Vaše nové a posud neúplné znalosti dějin Vašeho nynějšího klubu 

rozšířili poznatkem, že I. mužstvo Vašeho klubu bylo tehdy poraženo i II. mužstvem 

S.K.S. Poukazují-li anonymní pisatelé na to, že Vaše mužstvo proti B. T. ('. docílilo 

výsledku lepšího než A-team S.K.S., přejeme jim i Vám neškodnou zábavu, jakou 

poskytují kombinace „papírové formy- a ve snaze se Vám zavděčili upozorňuje Vás na 

př. na výsledky Slavia Reserves versus Č. A. T. C. a Č. A. T. C. versus Vaše mužstvo. 

Doufajíce, že záležitost tato nás nebude více státi ani piď našeho drahého času, 

prosíme vás, velectěný pane, byste přijal výraz naší osobní úcty." Tolik odpovídá 

Slavie. K lomu dodáváme: Co pak zájmy sportovní nepřemohou zájmy osobní a 

klubovní? "5I 

4.2. Objektivita v reportážích 

Pokud budeme uvažovat o současných českých fotbalových žurnalistech, dojdeme 

k hypotéze, že většina z nich má zřejmě svůj oblíbený klub, o kterém zároveň ví nejvíce 

informací. Praxe novin (zejména Deníku Sport) je pak taková, že na domácí utkání toho 

či onoho klubu posílá většinou stejné novináře. I přes tento fakt se novinářům většinou 

daří zachovat si potřebnou objektivitu a nestrannost, a to jak vzhledem k hodnocení hry, 

tak i výkonu rozhodčího. Náklonnost ke klubu se tak spíše projevuje počtem 

negativních či pozitivních článků o daném klubu.52 

V počátcích fotbalové reportáže přitom novináři nejenže byli nakloněni jednomu 

klubu, někteří dokonce v klubech byli i zaměstnáni. „V referátech o domácích 

událostech chybět často nestranný postoj pisatele, neboť šlo pravidelně o příslušníka 

některého z velkých klubu. To se týkalo především zpráv o kopané, která byla tehdy již 

nejoblíbenějším sportem, takže referáty o větších zápasech zabíraly nejvíc místa. 

Jednou vyhrála Sparta nad žižkovskou Viktorií 6:1 a psalo se o lom takto: „Sparta a 

Viktoria Žižkov se srazily v novém boji, jichž urputných vykazují dějiny jejich řadu. 

Národní listy, r. 44, č. 237, s. 13 
" K. tomuto závěru docházím na základě osobních zkušeností z pohybu mezi fotbalovými novináři, 
zejména na domácích utkáních Slavie. 
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I itězství Sparty 6:1 jest příliš veliké, než abychom mohli věřili, že jest správným 

výrazem poměru obou klubu... I iktoria ve své pěkné podzimní sezóně zapomněla umění 

prohrávali. Neboť i prohráli čestně vyžaduje jistého umění. " O vítězství záložního 

mužstva pražské Slavie nad Moravskou Slavii v Brně napsaly Lidové noviny: Máme za 

sebou největší regulérní porážku, kterou naše mužstvo dosud utrpělo, ale doufáme, a to 

nikoli bez odůvodněné naděje, že tento zápas bude mezníkem, od něhož započne nová 

éra vývinu našeho footballu. " " Tyto příklady uvedl Josef Laufer. který však sám do 

této charakteristiky zapadal - byl dlouhá léta zaměstnán jako mezinárodní sekretář 

Slavie ." Na druhou stranu to, že někdo fandí jednomu z klubu, automaticky 

neznamená, že bude reportáž neobjektivní. Může se to však projevit v lepší znalosti 

hráčů a zákulisních informací posléze v článku uveřejněných. 

Je v podstatě nemožné posuzovat objektivitu novinářů a jejich hodnocení výkonu 

hráčů a rozhodčího v zápasu starém sto let. Ve zkoumaném materiálu jsem však 

nenašla známky úplného ztotožnění s jedním z klubů. Jediné, co bylo hodně zvláštní, 

bylo zveřejňování pouze slávistické sestavy před utkáním, a to jak v HN. tak v NP (viz 

kapitola 6.3., čtrnáctkrát byla zveřejněna pouze sestava Slavie, ve čtyřech případech 

obou mužstev). Nabízí se dvě vysvětlení. Buď redakce obou periodik byly nakloněné 

Slavii a měly tak lepší informace, anebo Sparta svou sestavu před zápasem prostě 

nezveřejňovala, například aby soupeř podle zveřejněné sestavy nevymyslel taktiku. 

Přikláním se spíše ke druhé variantě. Josef Laufer zmiňuje ještě jeden negativní rys, 

který objektivitě nepomáhal. „Nekriticky si vedli také činovníci některých klubu, kteří 

se dokonce snažili ovlivnit zpravodajství ve prospěch svých barev, a zacházeli tak 

daleko, že zakazovali novinářům, kteří po pravdě kritisovali nepřístojné jevy, vstup na 

hřiště."" 

Novináři měli spíše tendenci přiznat v zápasové reportáži nebo předzápasových 

článcích oběma klubům alespoň nějaké silné stránky, ačkoliv byl jeden z týmů znatelně 

lepší. „Lepší mužstvo zvítězilo, ač soupeř jeho podal výkon úctyhodný, zvítězilo lepší 

kombinací, větší jistotou ve střílení a klidnější hrou. Naproti kombinaci Slavie, Sparta 

uchylovala se k taktice rushové, sobě vlastní a dovedla využili každé příležitosti 

k útokům, jimiž často dovedla vážně ohrožovali branku nepřátelskou, vkládajíc do hry 

veškeré své uměni. Obrana Sparty hrála velmi jistě a účinně, což nemožno plně říci o 

' ' 50 let v našem sponu, s. 27 
M Rozhlasový reportér Josef Laufer, s. 14 
^ 50 let v našem sportu, s. 28 



řadě útočné, jež však u Slavie naproti tomu byla nejlepší řadou. "56 Možná se k tomuto 

postupu uchýlili novináři i z důvodu strachu z příznivců obou táborů. O tom. že je 

v podstatě nemožné se fanouškům Sparty a Slavie zavděčit, píše i rozhlasový reportér 

Karel Malina. '7 ., V dobách .Josefa Laufra jsme jako posluchači ještě netušili, jak 

svízelné a ošidné je reportovat fotbalový zápas nejpopulámějších československých 

oddílu Sparty a Slávie. Jsou to pocity, s jakými se jindy nesetkáváme. 1 reportér totiž 

lety otrne a nic ho nerozhází. (.) ale třese se mu v ruce papír se sestavami mužstev, když 

vysílá pražské derby Sparta - Slávia. Máme jich za sebou už hodně a nikdy jsme se 

posluchačům nezavděčili. (.) Kéž bychom byli obdařeni takovou mocí. abychom mohli 

nechat oba vyhrát. Každému bychom dali dva body a skóre 6.0. í.) Škoda, že to lak 

nejde. Musíme nechat jedno mužstvo vyhrál a druhé prohrát. Nezavděčíme se. ani když 

hrají nerozhodně. Fandové váží každé naše slovo. Slávisté nás mají za zuřivé spartány 

a sparťané za zuřivé slávisty. ',:>í< 

Ve většině zápasových reportáží sc objevilo hodnoceni výkonu rozhodčího, pokud 

byl v pořádku, reportéři se o něm zmínili jednou větou, pokud ne. věnovali mu i 

polovinu reportáže jako v následujícím případě z roku 1923. ..Včerejší zápas byl 

školním příkladem, co dovede za zápasu učinit i soudce, je-li buď neschopný nebo 

nemá-li dost zkušenosti a rozhledu, aby řídil těžký' zápas. Nechceme nikterak soudci 

včerejšího zápasu p. Klemovi předkládali první vlastnost, rozhodně však tvrdíme, že byl 

naprosto nevhodným rozhodčím pro zápas tak neobyčejně těžký', jako je zápas Sparta 

Slavia. Nepochybujeme, že mě! dobrou vůli zápas říditi zcela objektivně, ale jisté jest, 

že se mu to nepodařilo. Upadal z jedné chyby do druhé, rozhodnutí jeho byla mnohdy 

problematického rázu, a korunu svého díla dovršil famosním rozhodnutím ~ diktováním 

11 y trestného kopu za „ruku" Plodrovu, kterou - i kdyby se byla stala viděli nemohl, 

neboť dotyčný hráč, chytaje míč prsama, byl k němu otočen zády. Snad míč zavadil o 

rámě Plodrovo, ale i v lom případě nemohl soudce, mající klidný rozhled a zkušenost, 

diktoval trestný kop, neboť pravidla Joolballová trestají zúmyslnou hru rukou, nikoliv 

však v případě takovém, jakým byl případ včerejší. Soudce svými nesprávnými 

rozhodnutími nebo přehlížením věcí skutečně trestu zasluhujících znervosněl hráče a 

obecenstvo a zápas z velké části pokazil. Včerejší příklad opět zdůraznil, jak 

Národní politika, r. 28, č. 127, s. 10 
Karel Malina (1931), sportovní novinář, dlouholetý redaktor Československého rozhlasu, autor knih 
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rozhodující a vlívuplnou osobností jest soudce zápasu a jak k výběru jeho má být i 

přihlíženo s největší péčí a svědomitostí. "59 

4.3. Vývoj sportovní rubriky 1896 - 1926 

První pravidelnou sportovní rubriku zavedl deník NL 19. února 1899.60 Sport byl 

uspořádán do jednoho sloupku a obsahoval informace „z kruhu honebních". o 

anglických fotbalových studentech z Oxfordu přijíždějících do Prahy, věnoval se i 

dostihovému jezdci, automobilismu a „závodu sněhem". V podvalu pak byla krátká 

informace: „ V této rubrice referovali budeme o všech důležitějších zjevech ve světě 

sportovním. Red. "6I 

Před vznikem samostatné sportovní rubriky se sportovní zprávy jak v NL. tak i NP 

a HN, objevovaly v rubrice „Zprávy spolkové", kde vedle nich vycházely informace o 

spolcích filatelistů, hráčů na housle, apod. NL dokonce informace o prvních 

organizovaných fotbalových utkáních v roce 1896 zveřejňovaly v rubrice „Denní 

zprávy".62 

Během deseti let, v roce 1907, měl svou sportovní rubriku i HN a NP. Vycházela 

nepravidelně, jen ve dnech, kdy její obsah bylo čím zaplnit. Vedle fotbalu byly 

populární dostihy aneb „jízda koňmo", v roce 1910 se zvyšuje zájem i o aviatiku, 

střelectví, „lawn-tennis", šerm. vodní sporty a atletiku. Už od počátků byla rubrika 

umístěna v druhé polovině novin, většinou za rubrikami jako „Zprávy spolkové" nebo 

„Požáry", za rubrikou se většinou objevovaly už jen inzeráty na poslední straně. Když 

se pak v průběhu dalších let inzeráty odstranily z poslední strany a rozprostřely se po 

celých novinách, mohla se sportovní rubrika přesunout na poslední stranu, kde jí 

v zásadě patří místo dodnes. 

Redaktoři nebyli zaměřeni pouze na domácí sportovní dění. s nárůstem zájmu o 

fotbal v desátých letech 20. století začali přinášet i výsledky a reportáže z anglické ligy, 

stejně jako výsledky mezinárodní atletiky. 

V roce 1914 se v HN začaly objevovat delší fotbalové reportáže o několika 

odstavcích, každému zápasu se přitom věnovalo přibližně stejně pozornosti. Sportovní 

rubrika vycházela poměrně pravidelně, i když ne každý den, s příchodem I. světové 

války se na podzim 1914 sportovní zprávy objevovaly jen minimálně. V průběhu 

Národní politika, r. 41, č. 119, s. 4 
60 Svět devadesáti minut, s. 51 
61 Národní listy, r. 30, č. 50 , s. 10 
62 Národní listy, r. 36, č. 87, s. 4 a č. 90, s. 4 
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válečných let měla přednost ..Černá kronika" a další rubriky související s válkou, 

ostatně do té doby neměla sportovní rubrika ani pevně dané rozměry. Věnovalo se jí 

tolik místa, kolik na ni ten den zbylo. Stávalo se tak. že v ranním vydání vyšly výsledky 

zápasu a podrobná reportáž až ve Večerním listu Hlasu národa. 

Na stránkách NP byla v roce 1907 pravidelná sportovní rubrika, ale i v tomto 

periodiku se její rozsah v jednotlivých dnech lišil. Během dalších několika let se sport 

přesouval do přílohy novin a do odpoledních vydání, v ranním vydání byl sport 

redukován jen na výsledky, reportáž vycházela v odpoledním vydání, v roce 1915 pak 

sport v ranním vydání nebyl vůbec. NP oproti HN zveřejňovala několikanásobně delší 

reportáže, někdy se do novin nevešly, jeden den vyšla reportáž z prvního poločasu a 

druhý den její zbytek,63 což mohlo být zapříčiněno i časovými důvody v podobě brzké 

uzávěrky. Ve 20. letech se sport začal vracet zpátky do ranního vydání Národní 

politiky, sportovní rubrika v něm byla stejně obsáhlá jako v odpoledním vydání. 1 když 

obě vydání otiskla stejné zprávy, byly formulovány jinak, a jen výjimečně se objevily 

dvě identické zprávy. I když reportáže a fotbalové zpravodajství bylo hodně obsáhlé, 

ani v roce 1926 noviny nepřinášely tabulky po odehrání jednotlivých soutěžních kol. 

Rozměry sportovní rubriky NP u vzorků ze dne, kdy v ní byla zveřejněna reportáž 

z derby, byly velmi proměnlivé. Výrazně nižší rozměry zaznamenáváme mezi roky 

1915 - 1919, po roce 1925 je znatelný růst, kdy rubrika měla i přes 1000 cm2.64 

Fotbalové zprávy a reportáže nebyly podepsány svými autory, jejich jména se tedy 

dozvídáme spíše ze vzpomínkových publikací a odborných článků. Na své učitele a 

zároveň zakladatele českého sportovního tisku J. Kalvu, V. Heinze a M. Horáčka 

vzpomíná Josef Laufer, který sám psal anonymní články a reportáže v předválečném 

období do FIN a Unionu.6' 

V reportážích se často místo 1. osoby singuláru objevovala 1. osoba plurálu, tedy 

,, viděli jsme pěkné itlkání" místo ,, vidě! jsem pěkné utkání". Těžko soudit, zda reportáž 

psalo víc autorů, anebo se autor ztotožnil s diváky, a proto použil množného čísla. 

Plurál používají autoři ale i ve větě: „zápasy foutballové byly nám oznámeny tylo"'1'', 

kde se zřejmě ztotožňují s novinami. 

Na druhé straně redaktoři vystupují jako nezávislí na novinách u věty:,. K zápasu S. 

K. Slavia v. A. C. Sparta zvýšeny jsou proti dosavadním ceny vstupné. Národní listy 

w Národní politika, r. 25, č. 284, s. 12 a č. 285, s. 12 
"' Konkrétní rozměry v kapitole 7.2 Tabulky 

Padesát let v našem sportu, s. 24 
bb Národní politika, r. 25, č. 283, s. 4 
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neshledávaji to správným nu domácí zápas, jehož režie je minimální, ceny zvyšovali. 

Nemůžeme než s Národními listy souhlasili... "('7 

Reportáž, zejména v prvních letech, často provázela i neznalost reportérů, kteří 

nevěděli sestavy obou týmů, hráče neznali. Případně znali jen hráče jednoho týmu, ale 

v reportáži tento nedostatek většinou dovedně zakry li. V následujícím případě byl 

z týmu Sparty jménem zmíněn pouze brankář, ostatní hráče reportér identifikoval pouze 

jejich posty. „Slavie má výkop, z něhož ihned podniká útok na branku Sparty. Patíkuv 

centr jde za branku. Sparta oplácí útok. Hejda chytá volnou ránu levého křídla. (.) 

Sparta v 29. m. podnikne útok na branku Slavie, kde nedorozuměním obrany zdaří se 

Spartě vyrovnali (.) V 44. m. soudce vylučuje pravé křidlo Sparty pro surovost ze 

hry. "6S O tom. koho sleduje na hřišti, neměl tušení ani autor reportáže z 2. října 1911. 

,,Celkem hrálo zahlášeného mužstva Sparty jen několik lidí. Také na pravém křídle 

hrál nějaký „nováček", který si však vedl neměně dobře než Mysík. Nepřesnosti ve 

jménech hráčů ale nebyly doménou pouze prvních fotbalových reportáží, chybu 

najdeme i v roce 1925. V reportáži o derby z 4. října se autor zmiňuje o novém hráči 

„Pušovi". ve skutečnosti se ale jednalo o hráče jménem Puč. 

4.4. Shrnutí kapitoly 

Sportovní redaktoři měli v počátcích fotbalové žurnalistiky více úkolů, než pouze 

informovat čtenáře o dění ve fotbalovém světě. Kromě informační role zastávali i 

výchovnou a vzdělávací, noviny poskytovaly více prostoru pro diskuzi mezi kluby, než 

je tomu dnes. Reportéři se potýkali s problémy se znalostí sestav a hráčů soupeře, což 

se často odráželo i v reportážích. U některých novinářů je zpochybnitelné, zda byli při 

psaní reportáží zcela objektivní a nenadržovali jednomu z. klubů. 

67 Národní politika, r. 25, č. 282, s. 12 
ř,!i Národní politika, r. 25, C. 328, s. 6 
69 Národní politika, r. 29, č. 272, s. 3 



5. Jazyk fotbalové reportáže 1896 - 1926 

5.1. Přejímání fotbalových výrazů 

Většina fotbalových výrazů, které se ve sportovní reportáži používají, byla přejata 

z cizích jazyků. Naprostá většina pochází z angličtiny (derby, out, forvard, back. atd.) a 

několik i z francouzštiny (saisona, terrain). U některých slov si přesným původem 

nemůžeme být jisti, protože se píší stejně jak v angličtině, tak i francouzštině (chance, 

champion, amateur). 

Pro český jazyk je typické začleňovat přejímaná slova co nejvíce do systému jazyka. 

Podle míry přizpůsobení rozlišujeme:7" 

a) lexikální jednotky citátové - slova, která si uchovávají původní 

pravopis, často i výslovnost a jsou nesklonná - derby, fair plav 

b) lexikální jednotky částečně přizpůsobené - slova dosud pociťovaná jako cizí -

ofsajd, aul, gól 

c) lexikální jednotky zcela zdomácnělé - vytratilo se povědomí o jejich cizím původu 

- lajna, turnaj, klub 

Některé fotbalové výrazy byly součástí vydání Pravidel českého pravopisu, podle 

kterých lze dohledat, kdy se jejich pravopis měnil, ať už se zjednodušil (např. 

z footballu na fotbal) nebo později zcela přizpůsobil češtině (např. serummage na 

skrumáž). „Pravidla českého pravopisu vycházejí od roku 1902, vždycky když se 

vydávala nová, docházelo k úpravám. Pokud jde o psaní přejatých slov, docházelo 

k excerpci převážně z krásné literatury, ale i z publicistického stylu a na základě 

excerpce autoři usoudili, zda se přejatá slova v praxi počešťují nebo ne. Pravidla 

pravopisu poté odrážejí úzus. Pravidla českého pravopisu vyšla v letech 1902, 1903, 

1913, 1926 1941, 1957 a 1993, vydání mezi těmito lety se od předchozího originálu 

nelišila. Po roce 1957 měla vydavatelství nařízeno řídil se striktně těmito pravidly. 

Podle mého názoru kdybychom měli slovo „fotbal'' přejmout dnes, tak bychom neměli 

jol bal, ale jiti hol, protože tenkrát ještě neexistoval rozhlas, lidi nevěděli, jak mají toto 

slovo vyslovovat, "7I říká k problematice přejímání slov a jejich pravopisu PhDr. Ivana 

Svobodová z Ústavu pro český jazyk Akademie věd České republiky. Z příkladů, které 

uvedu, je patrné, že ne vždy novináři dodržovali normy dané Pravidly, a že dokonce 

v jednom článku použili u jednoho slova dvojaký pravopis. 

7" rozdělení in Příruční mluvnice češtiny, s. 101 
71 Svobodová, Ivana, osobní setkání 14. 6. 2005 (archív autorky) 
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Vytváření české fotbalové terminologie probíhalo už v 90. letech 19. století. 

Některé tyto termíny vydržely stejně jako mnohé původní anglické, další zapadly. 

Prvním, kdo se pokusil o české názvosloví, byl autor skrytý pod šifrou B. P., jenž 

v roce 1890 představil fotbal téměř jako vojenský úřad. ..Dvě čely. nejlépe po 11 

mužích, volí sohě svého velitele, kterýžto puk rozdělí další úřady a rozestavení, jak 

nejlépe uzná, celou četu. V brance samotné pak stoji poměrně nej slabší cvičenec, 

kterého prostě nazvu vrátným. "72 V překladu pravidel Josefa Klenky o dva roky později 

se hra uskutečňuje na míčišti, kapitáni jsou nazváni náčelníky. Neujaly se ani odborné 

výrazy jako kopáč, který byl synonymem pro hráče. Výraz borec se používal pouze pro 

útočníka (forward). Centerforward byl potom prostřední borec a křídla krajní borci. 

Obránci (backs) byli nazváni záložníky, zatímco záložník, jak ho chápeme dnes, se 

nazýval krýč.7"1 

K problematice přejímání sportovních a konkrétně fotbalových výrazů neexistuje 

mnoho odborné literatury. O přejímání cizích názvosloví a tvoření počeštěných výrazů 

od těchto slov, se zmiňuje článek z roku 1951. „Téměř všechny druhy našich sportu, 

které se u nás pěstují, vznikly v cizině, a když k nám byly přeneseny, přišly zároveň 

s nimi i potřebné odborné výrazy. Postupně však. jak jednotlivé sporty zdomácňovaly, 

uplatňovala se stále více snaha tylo cizí termíny nahrazoval výrazy domácími. 

Neznamená to ovšem, že by původní názvy musily zaniknout. Obyčejně žiji oba názvy 

vedle sebe a bývají pak stylisticky rozlišeny. Značně počeštěno je na př. názvosloví 

našeho nej lidovějšího sportu, kopané. Hovoří se obyčejně jen o útočnicích, brankáři, o 

poločase atd. (nikoli o forwardech, goalmanovi...); vedle výrazu obránce žije však 

dosud back („hrál na backu") jako slovo lidové a výraz „mimo hru" je hodně knižní 

proti živému slovu ojfside. 1 sám football zůstává jako výraz hovorový proti oficiální 

kopané; football má jistě oporu i v lom, že lze od něho tvořit odvozeniny footballisla a 

footballový, kdežto u kopané si musíme pomoci opisem „hráč kopané" a „zápas 

v kopané"; jootballového fanouška pak už vůbec nedovedeme přeložil.'"'' 

5.2. Názvosloví fotbalové reportáže 1896- 1926 

5.2.1. Názvosloví aktérů utkání 

72 Kronika českého fotbalu, s. 40,41 
7i Kronika českého fotbalu, s. 41 
74 Rohování, nebo box? Naše řeč, ročník 35, str. 178 180 
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Soudce - používalo se běžně od roku 1907 až do roku 1924. kdy bylo poprvé použito 

synonymum rozhodčí. Oba termíny poté existovaly vedle sebe. Už v roce 1913 se ale 

objevila slovní spojení pomezní rozhodčí a rozhodčí u branky, z nichž vyšly i pomezní 

soudci a brankoví soudci použití v roce 1918. 

Podstatná jména obrana, útok. existovala již v roce 1907 (nikoliv ale pojmenování 

hráčů útočníci, pouze obránci), ale v tehdejších dobách byla populárnější anglická 

slova forward a back. Forward a hal v se přitom Často používalo v množném Čísle (ve 

forwardu nehrál dobře ani jeden ze čtyř hráčů), než jako název pro konkrétní post 

jednoho hráče. Další pojmenování postů, která se používala víc než obrana a útok. byla 

následující: levé, pravé křídlo, levá, pravá spojka, back. V roce 1911 se přidávají 

výrazy záloha a záložník, v roce 1912 centrhalv. 1918 se počešťuje centrforvard na 

středního útočníka. Kolem roku 1914 se začínají opouštět anglické back a forward & 

dává se přednost českým názvům, k návratu anglických slov do reportáže dochází 

zhruba v roce 1924 a nacházíme další pojmenování postů halvback. Už od roku 1907 se 

pro pojmenování brankáře používala slova brankář i goalman. 

V roce 1912 se reportáž zmiňuje o trainerovi. dnešní výraz kouč se nepoužíval. 

5.2.2. Názvy způsobů hry a herních prvků 

O fotbale se psalo jako o footbale i kopané v roce 1896. ale po celé období 1907 - 1926 

se zachovával anglický pravopis football paralelně se používal výraz kopaná. 

K vyjádření postavení mimo hru bylo přejato anglické slovo off-side, které jsem 

v roce 1907 našla jak v této podobě, tak i ve formě of-side. V roce 1925 byla odstraněna 

pomlčka a psalo se offside. 

Volný kop. slovo používané již od roku 1907, v nezměněné podobě a bez synonym 

do roku 1926. 

Pro penaltu se zpočátku používal výraz pokutový kop. v roce 1910 se přidala i 

penalta. Po roce 1918 měla různé názvy - 11 metrový trestný kop za ruku, 

desetimetrový trestný kop, desetimetrovka, lly. trestný kop. lim. trestný kop, 12y 

trestný kop. 12y kop. Penalty se však ve 20. letech používalo i jako nesklonné 

substantivum {soudce nařídil penalty). 

Slovo goal se používalo v článcích od roku 1907. vedle něj existovalo synonymum 

branka. 
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Od roku 1907 v článcích nacházíme výraz centr, používal se až do roku 1926. 

V jednom případě jsem našla skloňování lišící se od dnešního (gen. centra, akuz. 

centrum). 

Aut byl používán od roku 1907. ale v několika reportážích ve dvou podobách, aut a 

Pro zápas se už od roku 1907 ujaly výrazy utkáni a match. Slovo duel se 

nevyskytuje. 

Pro dnes rozšířený výraz pas se dříve používalo rush. poprvé se vyskytlo v roce 

1910, populární bylo jeho používání v letech 1925 a 1926. kdy se vyskytovalo sloveso 

rushovat a přídavné jméno rushový. 

Slovo dribling (technická práce s míčem) bylo používáno ve stejné formě od roku 

1910 do konce sledovaného období. 

Pravopis skrumáže byl mezi lety 1911 - 1918 scrummage, po tomto roce ve formě 

scrumage. 

Chance (šance) existovala v nezměněné podobě v letech 1907 - 1926. 

Vedle výrazu střílet se používalo i anglické synonymum shotovat, které bylo 

poprvé užito v roce 1910. V roce 1926 se redaktoři začali více uchylovat k anglickému 

výrazu, vedle slovesa existovala i substantiva shot a shoot. 

Výraz pro nedovolenou hru, fotil, se používal od roku 1907, ale pouze jako 

substantivum (vedou si neustále joul, hraje faul). Autoři neměli jasno s jeho použitím 

v plurálu, jednou se setkáváme s podobou/cMv, podruhé jen joul. 

Rencontre, střet, použito jen jednou, v roce 1912. 

5.2.3. Názvy částí hřiště 

Už v roce 1907 bylo použito slovo branka, ve smyslu brány, brána měla tyče. ale za 

celé sledované období nebylo použito slova břevno (hráč vystřelil pod tyč). Branková 

čára se pak nazývala buď brankovou čarou nebo lina branky, ale oba výrazy jsem našla 

použité pouze jednou v roce 1926. 

Malé trestné pokutové území se od roku 1907 nazývalo goal (z goalu přestřelil 

bránu) a bylo homonymní se slovem goal (gól, branka). Velké pokutové území pak 

bylo nazváno trestným územím. 

Od roku 1910 se používal název pro hřiště terain i terrain, obě slova se používala 

paralelně. 
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5.2.4. Ostatní názvy 

Poločas byl používán od roku 1907, od roku 1911 pak i pule. 

Saisona existovala v nezměněné podobě od roku 1907 - 1926. 

Leader byl použit poprvé v roce 1912, v nezměněné podobě do roku 1926. 

Předmatch - kombinace českého prefixu a cizího slova - použilo se jednou v roce 

1910. 

Fair, team používáno od roku 1910 v nezměněné podobě do roku 1926. 

Výraz remíza se vůbec nepoužíval, zápasy tak končily nerozhodně. 

Přídavná jména utvořená od substantiva Sparta byla spartánsky• a spartský. 

5.3. Zachycení pravopisné normy v použitých výrazech 

Během období zkoumaných vzorku se pravidla pravopisu měnila pouze v roce 1917 a 

1926. a to nijak výrazně. Saisona se měla psát sezonu (novináři pravidlo nedodržovali), 

chance se měla psát šanse (nedodržováno). Mnohem více změn v pravopisu nastalo až 

v roce 1957, kdy se ustálila transkripce výrazů do podoby, v jaké se převážně používají 

dnes. Novináři nedodržovali normu ani v psaní cizích slov, kdy se v jednom článku 

střídavě objevují podoby aut a out, football i foolbal. Už v prvních zkoumaných 

reportáží byly počeštěny výrazy klub, turnaj. 

Problematice přejatých slov se okrajově věnuje Jaroslav Hubáček, který v roce 

1979 uvádí anglické výrazy centrforvard, eentrhalv, forvard, halvbek jako slangové a 

považuje je za slangové zřejmě již od počátku jejich používání v české řeči. " 

5.4. Používaná klišé 

Ani v počátcích fotbalové reportáže se autoři článků nevyhnuli používání klišé. Ze 

Čtyřiceti předzápasových článků se tak dozvídáme o ,,zlatém hřebu celé saisony" hned 

třikrát. Redaktoři se často opakovali v předzápasových článcích, kdy používali podobné 

fráze typu: „žádný z dosavadních zápasu nevzbudil podobného rozruchu v české obci 

sportovní", „zápas dnešní bude korunou jedné z nejskvělejších saison foolbal lových", 

„derby nemá favorita", „staří rivalové", atd. 

7" „Slangové názvy se tvoří přejímáním slov z cizích jazyku. Důvody přejímání mohou být různé: chybějící 
nebo ne včas propracovaná a dostatečná bohatá domácí terminologie, snaha o zachováni pojmu 
specifických v určitém prostředí nebo v určitém národěIn Malý slovník českých slangů, s. 15 
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5.5. Shrnutí kapitoly 

Pro většinu výrazů typických pro fotbalovou reportáž existovaly mezi lety 1907 1926 

jak originální cizojazyčné názvy, tak i české ekvivalenty. Obojí se vedle sebe 

objevovalo v článcích, důvodem zřejmě bylo předejití opakování slov. Lze vypozorovat 

tendenci k používání cizích výrazů hlavně mezi lety 1907 až 1914 a následně 1924 až 

1926. Novináři občas používali podle Pravidel pravopisu nesprávné výrazy, jejichž 

podoba byla kodifikována až v roce 1957. Celkově ale jazyk reportáží ve sledovaných 

třiceti letech neprošel zásadními změnami v pravopise a na konci sledovaného období 

se stále používala slova ze začátku sledovaného období. 
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6. Rozbor předzápasových článku v NP 

6.1. Metodika rozboru 

U jednačtyřieeti vzorku z NP jsem zkoumala výskyt parametru, které jsem určila jak 

podle starších reportáží, tak i těch současných. Noviny jsem zkoumala týden před 

zápasem a dva dny po utkání s cílem určit, zda se v článcích vyskytují informace o 

derby a následující údaje: 

Sestavy - uvedení předpokládaných či nahlášených sestav obou týmů. 

Přesný termín - uveden přesný termín zápasu, tj. datum a hodina. 

Rozhodčí - uvedeno jméno rozhodčího, který bude utkání řídit. 

Informace o vstupenkách - informace o možnostech koupě vstupenek, o jejich ceně, 

dostupnosti, předprodej i. 

Morální apel - zda článek obsahuje naléhání autorů jak na diváky, tak i na hráče, aby 

se v zápase chovali slušně, nehlučeli, nijak nenarušovali průběh utkání a byli ukáznění 

podle pravidel fair play. 

Statistiky - číselná statistika odehraných derby, ale i připomenutí předchozího zápasu 

každého z týmů. jejich bilance v sezóně. 

Obecné informace - informace o tom, kdo nastoupí do utkání, kdo je zraněný, jak si 

kluby momentálně vedou výsledkově a herně, jaké jsou silné stránky toho či onoho 

mužstva. 

Ohlasy aktéru - zda někdo z hráčů nebo funkcionářů řekl něco k zápasu a noviny ho 

následně citovaly (v podstatě komentovaný rozhovor) 

Fotografie - výskyt fotografií ze zápasu. 

Pokud se daný údaj vyskytoval, byl zaznamenán u příslušného utkání slovem ..ano", 

v opačném případě pak slovem „ne". 

V tabulce uvedený počet článků je součet všech článků, které o derby vyšly 

(reportáž v to nepočítaje). Údaj „první zmínka" zaznamenává, kolik dnu před derby o 

něm vyšla první zpráva (pokud až v den derby, je hodnota 0. pokud den před derby, je 

1, atd.). 

Všechny údaje jsou nejdříve seřazeny v chronologické tabulce a dále jsou pak 

rozděleny do dvou tabulek. V první jsou přátelská a turnajová utkání, ve druhé pak 

ligová a pohárová utkání. Údaje ze všech tří tabulek jsou následně analyzovány, aby 



bylo možné určil obecný vývoj a následné zhodnotit, jestli jsou odlišnosti mezi méně 

důležitými (přátelská utkání) a důležitými (ligová a pohárová) utkáními. 

Pro zajímavost a porovnání jsem do tabulky zanesla údaje i z derby 23. dubna 2007. 

Obrovský skok je zejména v počtu článků, i když některé z nich mají jen několik řádek. 

Jméno rozhodčího se týmy dozvídají až těsně před utkáním, takže v novinách být 

uveřejněno nemůže. 

6.2. Tabulky 

Chronologická tabu ka 
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29 3.1896 0 ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Př 

13.10.1907 5 3 ano ano ano ne ne ano ne ne ano př 
24.11.1907 4 3 ano ano ano ne ne ne ne ano ano Př 

8.5.1910 3 2 ano* ano ano ne ne ne ne ano ano P 
25.3.1911 2 2 ne ano ne ne ne ne ne ano ne Př 

8.9.1911 3 2 ano* ano ano ne ne ne ne ne ano P 
1.10.1911 1 0 ne ano ne ne ne ne ne ne ano Př 

2.6.1912 4 3 ano* ano ne ne ne ano ne ano ano Př 
8.12.1912 3 2 ano* ano ano ne ne ne ne ne ano I 
5 .10.1913 1 0 ano* ano ne ne ne ano ano ano ne I 
12.4.1914 2 2 ne ano ne ne ne ne ano ne ano Př 
28.9.1914 1 1 ano* ano ne ne ne ne ano ano ne Př 

25 10 1914 1 0 ano* ne ne ne ne ne ano ne ano Př 
4.4.1915 2 1 ano* ano ano ne ne ano ne ano ano Př 
2.5.1915 2 1 ne ano ano ne ne ano ne ano ano Př 

7 1 1 1 9 1 5 1 0 ne ano ano ne ne ne ano ne ne I 

17.6.1917 2 3 ne ano ano ne ne ne ne ne ne Př 
24.3.1918 3 3 ne ne ne ne ne ano ne ne ne Př 

9.6.1918 4 4 ne ano ano ne ne ano ne ano ano I 

1 0 . 1 1 1 9 1 8 3 3 ne ano ano ne ne ano ne ne ne P 
30.3.1919 2 1 ne ano ne ne ne ne ne ne ano Př 

1.6.1919 1 0 ne ne ne ne ne ne ne ne ano I 

2.5.1920 3 4 ne ano ne ne ne ano ne ano ano I 

11.7.1920 2 1 ano* ano ne ne ne ano ne ne ne Př 
29 5.1921 1 0 ne ano ne ne ne ne ne ne ano I 

23.10.1921 4 4 ano* ano ne ne ne ano ano ne ano I 

29.4.1922 2 2 ano* ano ne ne ne ano ne ne ne I 

5.11.1922 2 4 ne ne ano ne ne ano ne ano ano P 
26.11 1922 4 4 ano ano ano ne ne ano ne ne ano P 

2.12.1922 2 2 ano* ano ano ne ne ne ne ne ne Př 
1.5.1923 3 5 ne ano ne ne ne ano ne ne ne Př 
2.7.1923 0 0 ne ne ne ne ne ne ne ne ne I 

14.10.1923 1 1 ne ano ne ne ne ano ne ne ne P 



12.4.1924 4 5 ano ano ano ne ne ano ano ne ano t 
5.10.1924 3 4 ano* ano ano ne ne ano ano ano ne l 

6 .6.1925 3 1 ano* ano ne ne ne ne ano ne ano I 
4 10.1925 3 2 ne ano ano ne ne l ano ano ano ne p 

18.10.1925 3 3 ne ano ano ne ne ano ne ne ano pt 
21 2.1926 4 4 ne ano ano ne ne ano ne ano ano I 
21 3.1926 1 2 ne ano ne ne ano ne ne ne ne I 
24.6.1926 2 1 ne ano ne ne ano ne ne ne ne p 
23.4.2007 33 4 ano ano ne ano ano ano ne ne ano I 

* zveřejněna pouze sestava Slavie 

ahnlka přátels ých zápasu 
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29 .3.1896 0 ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne pf 
13.10.1907 5 3 ano ano ano ne ne ano ne ne ano pf 
24.11.1907 4 3 ano ano ano ne ne ne ne ano ano Pf 

25.3.1911 2 2 ne ano ne ne ne ne ne ano ne Pf 
1.10.1911 0 0 ne ano ne ne ne ne ne ne ano Pf 

2.6.1912 4 3 ano ano ne ne ne ano ne ano ano Pf 
12.4.1914 2 2 ne ano ne ne ne ne ano ne ano pf 
28.9.1914 1 1 ano ano ne ne ne ne ano ano ne Pf 

25.10.1914 1 0 ano ne ne ne ne ne ano ne ano Pf 
4.4.1915 2 1 ano ano ano ne ne ano ne ano ano Pf 
2.5.1915 2 1 ne ano ano ne ne ano ne ano ano Pf 

17.6.1917 2 3 ne ano ano ne ne ne ne ne ne Pf 
24 3.1918 3 3 ne ne ne ne ne ano ne ne ne Pf 
30.3.1919 2 1 ne ano ne ne ne ne ne ne ano Pf 
11 7.1920 2 1 ano ano ne ne ne ano ne ne ne Pf 
2 12.1922 2 2 ano ano ano ne ne ne ne ne ne Pf 

1.5.1923 3 5 ne ano ne ne ne ano ne ne ne Pf 
12.4.1924 4 5 ano ano ano ne ne ano ano ne ano t 

18.10.1925 3 3 ne ano ano ne ne ano ne ne ano Pf 
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Tabulka ligových zápasu 
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8 .5 .1910 3 2 ano ano ano ne ne ne ne ano ano p 
8.9.1911 3 2 ano ano ano ne ne ne ne ne ano p 

8.12.1912 3 2 ano ano ano ne ne ne ne ne ano I 
5.10.1913 1 0 ano ano ne ne ne ano ano ano ne I 
7 .11.1915 1 0 ne ano ano ne ne ne ano ne ne I 

9.6.1918 4 4 ne ano ano ne ne ano ne ano ano I 
10.11.1918 3 3 ne ano ano ne ne ano ne ne ne p 

1.6.1919J 1 0 ne ne ne ne ne ne ne ne ano I 
2 .5.1920 3 4 ne ano ne ne ne ano ne ano ano I 

29.5.1921 1 0 ne ano ne ne ne ne ne ne ano I 
23.10 1921 4 4 ano ano ne ne ne ano ano ne ano I 

2 9 4 1922 2 2 ano ano ne ne ne ano ne ne ne I 
5.11 1922 2 4 ne ne ano ne ne ano ne ano ano p 

26 11 1922 4 4 ano ano ano ne ne ano ne ne ano p 
14 10.1923 1 1 ne ano ne ne ne ano ne ne ne p 

5 10.1924 3 4 ano ano ano ne ne ano ano ano ne I 
6.6.1925 3 1 ano ano ne ne ne ne ano ne ano I 

4 .10.1925 3 2 ne ano ano ne ne ano ano ano ne p 
21 2.1926 4 4 ne ano ano ne ne ano ne ano ano I 
21 3.1926 1 2 ne ano ne ne ano ne ne ne ne I 
24 6.1926 2 1 ne ano ne ne ano ne ne ne ne P 

6.3. Rozbor tabulek 

Sestavy: 

Chronologická tabulka (Clít): v období od roku 1896 do 1915 byly spíše zveřejňovány, 

v úseku 1915 až 1920 ani jednou. V posledním zkoumaném období převládalo 

neuveřejňování sestavy. Pouze čtyřikrát ze všech jednačtyřieeti vzorků ale byly 

zveřejněny sestavy obou soupeřů, v ostatních čtrnácti případech pouze sestava Slavie. 

Tabulka přátelských zápasů (Tpz): v přátelských utkáních nebyla sestava zveřejněná 

pouze třikrát. 

Tabulka ligových zápasů (Tlz): v prvním období do roku 1913 byly uvedeny, mezi lety 

1915 - 1921 ne. V posledních deseti vzorcích se vyskytovaly střídavě, ale 

v závěrečných čtyřech nebyly. 

Přesný termín: 

Cht: byl uveden v drtivé většině případů, od října 1921 pak uváděn pravidelně. 
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Tpz: s výjimkou tří zápasů byl uveden. 

Tlz: kromě dvou zápasů byl uveden. 

Rozhodčí: 

Cht: jméno rozhodčího bylo zveřejňováno nahodile, v polovině případů ano, \ druhé 

Tpz: těsně převažují vzorky, kdy jméno rozhodčího zveřejněno nebylo. 

Tlz: těsně převažují vzorky, kdy se jméno rozhodčího zveřejnilo. 

Informace o vstupenkách: 

Cht: se zveřejnily nahodile v polovině případů. 

Tpz: u posledních tří vzorků byly uvedeny, ale celkově jen v polovině případů. 

Tlz: v těsné většině uváděny, zejména mezi říjnem 1921 a říjnem 1924. 

Morální apel: 

Cht: uveden spíše nárazově v konkrétních obdobích, vletech 1913 a 1914. a 1924 a 

1925. Celkově jen ve 20 % zápasů. 

Tpz: přítomný pouze v roce 1914 a jednou v roce 1924. 

Tlz: v šesti případech zveřejněn, u článků v letech 1913, 1915. říjnu 1921 a letech 1924 

a 1925. 

Statistiky: 

Cht: nepravidelně zveřejněny u 30 % vzorků. 

Tpz: zveřejněny u 30 % vzorků, mezi lety 1917 až 1925 neuvedeny ani jednou 

Tlz: nepravidelně zveřejněny u 30 % vzorků. 

Ohlasy aktérů: 

Cht: nebyly žádné. 

T pz: nebyly žádné. 

Tlz: nebyly žádné. 

Obecné informace: 

Cht: v těsné většině se zveřejňovaly, ale nahodile, není zde žádné pravidlo. 

Tpz: v těsné většině byly zveřejněny, ale není zde žádné pravidlo. 



Tlz: spíše se zveřejňovaly, ale není zde žádné pravidlo. 

Fotografie: 

Cht: byly pouze u posledních dvou zápasu v roce 1926. 

Tpz: nebyly ani jednou. 

Tlz: zveřejněné pouze u posledních dvou zápasů v roce 1926, s popisky Momentka 

z nedělního zápasu Sparty a Slavie"lb a .Mužstvo SK Slavia, které ve čtvrtek zvítězilo 

nad A.C. Spartou 4:3'"11 

Počet článků: 

Cht: průměr je 2,47S článku. Pouze dvakrát nevyšel před derby ani jeden článek, v roce 

1 896 a poté v červenci 1923. Průměr článků byl nižší v letech 1913 až 191 7. Nejvyšší 

pak mezi lety 1907 až 1912 a posléze 1924 až 1926. 

Tpz: průměr je 2,3 článku. Nejnižší hodnoty byly mezi lety 1914 až 1922. poté hodnoty 

vyšší a podobné jako před rokem 1914. Před dvěma zápasy nebyly žádné články. 

Tlz: průměr je 2,5 článku. Hodnoty jsou proměnlivé, soubor tří vyšších hodnot je 

například proložen jedním vzorkem s nižší hodnotou. 

První zmínka: 

Cht: v průměru 2,1 dne před utkáním. V sedmi případech se vydala první zpráva až 

v den utkání. V období 1912 až 1915 vycházely články později před zápasy. Střídají se 

vyšší hodnoty, mezi kterými je nárazově nižší hodnota. 

Tpz: v průměru 2,1 dne před zápasem. Nejvyšší hodnoty jsem zaznamenala 

v posledních zápasech mezi lety 1922 až 1925. Dvakrát vyšel první článek až v den 

utkání. 

Tlz: v průměru 2,2 dne před zápasem. Čtyřikrát vyšel první článek až v den zápasu. 

V kratším intervalu vycházely články vletech 1910 až 1915, poté se střídají vyšší 

hodnoty s nižšími. 

6.4. Shrnutí kapitoly 

7" Národní politika, r. 44, č. 82, s. 3 
77 Národní politika, r. 44, č. 174, s. 4 
78 Průměr je zaokrouhlen na jedno desetinné místo 



Z analyzovaných údajů se nedají všechny výsledky zevšeobecnit a dojít k závěru 

konkrétního obecného vývoje a posunu předzápasových článků během třiceti let. 

K posunu došlo jen v případě uvádění přesného termínu, který byl v posledních 

zkoumaných vzorcích vždy přítomen, poslední vzorky jak ligových, tak přátelských 

utkání, obsahovaly i informace o vstupenkách. Ve dvou posledních ligových zápasech 

se objevily i dva dny po utkání zápasové fotografie. 

Předpokládané sestavy byly spíše uváděny ti přátelských utkání než ligových (s 

ohledem na to, že většinou byla zveřejněna jen sestava Slavie), jméno rozhodčího bylo 

u obou typů zápasů uveřejněno v polovině případů, morální apel byl přítomen jen u 

pětiny vzorků a spíš ti ligových zápasů. Statistiky byly uváděny ve shodném množství 

jak u přátelských utkání, tak i ligových, přitom u přátelských spíše ti počátečních 

vzorků. Reakce aktérů se neobjevily ani jednou. Obecné informace byly uveřejňovány 

také velice nepravidelně a ve shodném počtu u obou typu utkání. U počtu článků je 

znatelný obecně nižší průměr ve válečných letech 1913 - 1917 a návrat k vyššímu 

předválečnému průměru mezi lety 1924 až 1926. Průměr počtu článku je u ligových 

utkání vyšší pouze o dvě desetiny než u přátelských zápasů, v tomto ohledu se oběma 

typům zápasů věnovala téměř stejná pozornost. Hodně podobné hodnoty vykazují i 

první články o utkáních, v ligových utkáních byl vícekrát zveřejněn první článek až 

v den zápasu. Ale ani v tomto případě jsem nezaznamenala výrazný nárůst u posledních 

vzorků. Celkově nebyl velký rozdíl mezi parametry přátelských zápasů a ligových 

utkání. 



7. Rozbor reportáží 

7.1. Metodika rozboru reportáží 

U jednačtyřiceti7" reportáží z derby Sparta - Slavia jsem zohledňovala kritéria jak 

obsahová, tak i formální. Vycházela jsem přitom z podoby fotbalových reportáží, jak je 

prezentují tehdejší i současná média. Například v Deníku Sport vypadá běžná fotbalová 

reportáž následovně: titulek, v perexu zhodnocení celého utkání, obecná charakteristika 

průběhu zápasu proložená popisem šancí a gólu. hodnocení obou trenéru. Rozestavení 

obou týmů, známkové ohodnocení hráčů, jména trenérů. Ve statistkách jsou uvedena: 

střídání, branky, žluté a červené karty, jméno rozhodčího, počet diváků, střely na 

branku a počet rohových kopů. Dále se vyhlašuje i muž zápasu.8" 

Pro zkoumané vzorky jsem určila tato kritéria: 

Formální: 

Rozměr reportáže81 

Rozměr celé sportovní rubriky, v rámci které byla reportáž uveřejněna82 

Titulek - zda je článek uvozen titulkem. Za titulek nepočítám pouze výsledek, např. 

Sparta - Slavia 3:1 

Mezititulky 

Členění na odstavce - odsazení prvního řádku nového odstavce, oddělení odstavců 

v článku pomlčkou 

Chronologie - zda je reportáž psána chronologicky, tj. postupem, který je u fotbalové 

reportáže zavedený a většinou používaný 

Obsahová: 

Obecná informace o průběhů hry - měla by obsahovat zhodnocení zápasu po herní 

stránce, které mužstvo bylo lepší, mělo více ze hry, kteří hráči podali jaký výkon, jestli 

mužstva trápily absence hráčů 

Průběh zápasu - konkrétní informace o tom, co důležitého se dělo v té které minutě 

Popis gólu v článku - zda bylo v článku uvedeno, jak bylo docíleno 

jednotlivých branek 

7" Dva vzorky nebyly k dispozici, takže vlastně jen u devětatřiceti 
s" Deník Sport, r. 55, č. 113, s. 7, utkání Jablonec - Zlín 
81 Všechny údaje jsou zaokrouhleny najedno desetinné místo, udávány v cm2 

s : Rozbor vývoje velikosti sportovní rubriky v kapitole 4.3 Vývoj sportovní rubriky 
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Hodnocení výkonu rozhodčího - zda se redaktor vyjadřoval, ať už pozitivně, nebo 

negativně, k výkonu rozhodčího 

Sestavy - zda článek obsahoval základní sestavy obou týmů 

Počet diváků - zda článek uvedl konkrétní číslo divácké návštěvy 

Jméno rozhodčího - jestli autor uvedl jméno rozhodčího 

Závěrečné shrnutí gólu - zda na konci článku byla statistika všech vstřelených branek 

se jmény je j ich střelců a minutou vstřelení 

Pokud se údaj v reportáži vyskytoval, označila jsem ho v tabulce slovem „ano", 

v opačném případě slovem „ne". 

U zkoumaných vzorků Šlo o přátelská utkání, pohárová utkání, ligová a turnajová. 

V základní tabulce jsou chronologicky uvedena všechna utkání i s druhem (turnajové 

utkání se hrálo pouze jedno, 12. 4. 1924 a pro zjednodušení ho uvádím jako přátelské), 

v další tabulce jsou přátelská s turnajovými utkáními a ve třetí ligové s pohárovými 

zápasy. Chtěla jsem tak dospět k závěru, jestli byl nějaký logický vývoj u všech utkání 

a poté i u těchto jednotlivých skupin, zejména co do rozsahu reportáže. 

7.2. Tabulky 

Chronologická tabulka 
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29 .3 .1896 44,4 0 ne ano ne ne ne ano ne ne ne ne ano ne Př 

13.10.1907 296,7 752,2 ne ano ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano Př 
24.11.1907 168 233,9 ne ne ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano Př 

8.5.1910 69,6 298,2 ne ne ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano P 
25.3.1911 142,9 221,3 ne ne ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano Př 

8.9.1911 33,3 333,8 ne ne ano ne ano ano ne ano ano ano ne ano P 
1.10.1911 180,6 328,6 ne ne ano ne ano ne ne ano ano ano ano ano Př 

2.6.1912 131 331,6 ne ano ne ne ano ne ne ano ano ano ne ano Př 

8.12.1912 142,9 207,2 ne ano ne ano ano ano ne ano ano ano ano ano I 

5 10.1913 144,3 453,7 ne ano ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano I 

12.4.1914 106,6 516,6 ne ne ne ano ano ano ne ano ano ne ano ano Př 

28.9 .1914 140,6 181,3 ne ne ne ano ano ano ne ano ano ano ano ano Př 

25.10.1914 114,7 266,4 ne ne ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano Př 

4 .4 .1915 51,8 175,4 ne ne ne ne ano ne ne ano ano ne ne ano Př 

2.5.1915 71,8 196,1 ne ne ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano Př 

7.11.1915 96,2 127,3 ne ne ano ne ano ano ne ano ano ano ano ano I 

17.6.1917 38,8 96,2 ne ne ne ne ne ne ne ano ano ano ne ano Př 
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24.3.1918 121,3 147,2 ne ano ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano Př 
9.6.1918 154 176,1 ne ano ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano I 

10.11.1918 28,9 41,5 ne ne ne ne ano ano ne ano ano ne ano ano n 
30.3.1919 71 105,1 ne ano ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano nř 

1.6.1919 58,4 82 ne ne ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano I 
2 .5 .1920 58,5 306,4 ne ne ne ano ano ano ne ano ano ano ano ano I 

11.7.1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 př 
29.5 .1921 86,6 423,3 ne ne ne ano ano ne ne ano ano ano ne ano I 

23.10.1921 92,5 185 ne ano ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano I 
29.4.1922 62,3 464,8 ne ne ne ne ne ano ne ano ano ano ano ano I 
5 .11.1922 86,9 332,9 ne ano ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano n 

26.11.1922 75,2 267,2 ne ano ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano p 
2 .12.1922 59,2 97,7 ne ne ne ne ano ano ne ano ano ano ne ano Př 

1.5.1923 123,4 595 ne ne ne ano ano ano ne ano ano ano ano ano n ř 

2.7.1923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i 
14.10.1923 220,52 617,9 ne ano ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano p 

12.4.1924 74 419,6 ne ano ne ano ano ano ne ano ano ano ne ano t 
5 .10.1924 300,6 854,3 ne ano ano ano ano ano ne ano ano ano ne ano i 

6 .6 .1925 128 478,8 ne ano ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano i 
4 .10.1925 185 1000,5 ne ano ne ano ano ano ne ano ano ano ne ano p 

18.10.1925 123,6 740 ne ano ne ano ne ano ne ano ano ano ano ano př 
21 .2 .1926 329,3 1286,9 ano ano ano ne ano ano ne ano ano ano ano ano I 
21.3.1926 207,2 1280,2 ne ano ano ano ano ano ne ano ano ano ne ano I 
24.6.1926 165,8 486,2 ne ano ano ano ne ano ne ano ano ano ano ano P 

* reportáž 13.10.1907 vyšla na pokračování dva dny po sobě, součet rubrik i reportáže 

za oba dva dny 

* reportáž 29. 5. 1921 vyšla na pokračování dva dny po sobě, součet rubrik i reportáže 

za oba dva dny 

* výtisk 12. 7. 1920 s reportáží chybí 

* výtisk 2. a 3. 7. 1923 s reportáží chybí 
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Tabulka přátelských zápasů 
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29. 3. 1896 44,4 0 ne ano ne ne ne ano ne ne ne ne ano ne Př 

13.10.1907 296,7 752,2 ne ano ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano př 
24.11.1907 168 233,9 ne ne ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano př 

25.3.1911 142,9 221,3 ne ne ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano Př 

1.10.1911 180,6 328,6 ne ne ano ne ano ne ne ano ano ano ano ano Př 

2.6.1912 131 331,6 ne ano ne ne ano ne ne ano ano ano ne ano př 
12.4.1914 106,6 516,6 ne ne ne ano ano ano ne ano ano ne ano ano př 
28.9.1914 140,6 181,3 ne ne ne ano ano ano ne ano ano ano ano ano př 

25.10.1914 114,7 266,4 ne ne ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano Př 

4.4.1915 51,8 175,4 ne ne ne ne ano ne ne ano ano ne ne ano Př 

2.5.1915 71,8 196,1 ne ne ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano P ř 

17.6.1917 38,8 96,2 ne ne ne ne ne ne ne ano ano ano ne ano Pf 
24.3.1918 121,3 147,2 ne ano ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano P f 

30.3.1919 71 105,1 ne ano ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano Př 
2 .12.1922 59,2 97,7 ne ne ne ne ano ano ne ano ano ano ne ano Př 

1 5.1923 123,4 595 ne ne ne ano ano ano ne ano ano ano ano ano Př 
18.10 1925 123,6 740 ne ano ne ano ne ano ne ano ano ano ano ano Př 

Tabulka ligových zápasů 
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8 .5 .1910 69,6 298,2 ne ne ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano P 
8.9.1911 33,3 333,8 ne ne ano ne ano ano ne ano ano ano ne ano P 

8.12.1912 142,9 207,2 ne ano ne ano ano ano ne ano ano ano ano ano I 

5 .10.1913 144,3 453,7 ne ano ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano I 

7 .11.1915 96,2 127,3 ne ne ano ne ano ano ne ano ano ano ano ano I 

9.6.1918 154 176,1 ne ano ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano I 

10 11.1918 28,9 41,5 ne ne ne ne ano ano ne ano ano ne ano ano P 
1.6.1919 58,4 82 ne ne ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano I 

2 .5.1920 58,5 306,4 ne ne ne ano ano ano ne ano ano ano ano ano I 

29.5.1921 86,6 423,3 ne ne ne ano ano ne ne ano ano ano ne ano I 

23.10.1921 92,5 185 ne ano ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano I 

29.4.1922 62,3 464,8 ne ne ne ne ne ano ne ano ano ano ano ano I 

5.11.1922 86,9 332,9 ne ano ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano P 
26 11 1922 75,2 267,2 ne ano ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano P 
14.10.1923 220,52 617,9 ne ano ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano P 
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12.4.1924 74 419,6 ne ano ne ano ano ano ne ano ano ano ne ano t 
5 .10.1924 300,6 854,3 ne ano ano ano ano ano ne ano ano ano ne ano I 

6 .6.1925 128 478,8 ne ano ano ano ano anol ne ano ano ano ano ano j I 
4 .10.1925 185 1000,5 ne ano ne ano ano ano ne ano ano ano ne ano p 
21.2 .1926 329,3 1286,9 ano ano ano ne ano ano ne ano ano ano ano ano I 
21.3.1926 207,2 1280,2 ne ano ano ano ano ano ne ano ano ano ne ano I 

P 
24.6.1926 165,8 486,2 ne ano ano ano ne ano ne ano ano ano ano ano 

I 

P 

7.3. Rozbor tabulek 

Rozsah reportáže: 

Cht: nejkratší reportáž měla 28,9 cnr nejdelší pak 329,3 cm2. Průměrný rozsah 

reportáže byl 116 cm2. Údaje od roku 1896 do roku 1911 jsou velmi proměnlivé, od 

roku 1912 do roku 1914 se pohybují v rozmezí 106 cm2 až. 144 cm2 (ve třech případech 

se liší jen několika centimetry). Od roku 1915 do roku 1922 následuje etapa (s jednou 

výjimkou) reportáží spíše kratších, a od roku 1923 se jejich délka prodlužuje a předci i 

předválečnou éru. 

Tpz: reportáže byly nejobsáhlejší do roku 1914, poté jejich rozsah klesal až. do roku 

1922 a poslední sledovaný vzorek v roce 1925 byl dvaapůlkrát kratší než druhá 

sledovaná reportáž z roku 1907. Průměrný rozsah reportáže je 116 cm2. 

Tlz: tyto reportáže byly nejkratší mezi lety 1918 - 1922, obsáhlejší pak spíše 

z posledních sledovaných let než počátečních. Průměrný rozsah reportáže je 127 cm2. 

Titulek: 

Cht: kromě tří výjimek se začaly titulky více používat až od října roku 1923. i když 

pravidelně až roku 1926. 

Tpz:titulek se použil pouze jednou, v roce 1911. 

Tlz: od roku 1923 se používal častěji, od roku 1926 ho měla každá reportáž. 

Mezititulky: 

Cht: byly použity pouze v jednom případě, v únoru 1926. 

Tpz: nepoužily se ani jednou. 

Tlz: použily se jednou - v únoru 1926. 

Členění na odstavce: 
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Cht: používalo se velmi nahodile, ať už ve formě odsazeni nebo pomlček v textu. Často 

bylo zjevné, že na jakékoliv členění nebyl v novinách prostor. Od roku 1923 se 

používalo vždy. 

Tpz: používalo se velmi nahodile, ani v posledních sledovaných vzorcích nebylo 

pravidlem. 

Tlz: používalo se vždy od listopadu 1922. 

Chronologie: 

Cht: s výjimkou prvního přátelského zápasu, kde nebyl vůbec uveden průběh utkání, 

vždy zachována. 

Tpz a Tlz: viz Cht. 

Obecná informace o průběhu hry : 

Cht: kromě prvního přátelského zápasu byla přítomna v každé reportáži. 

Tpz a Tlz: viz Cht. 

Průběh zápasu : 

Cht: nebyl nahodile u čtyř zápasů. 

Tpz: chyběl u tří zápasu. 

Tlz: chyběl u jednoho pohárové utkání. 

Popis gólů v článku: 

Cht: kromě první reportáže v roce 1896 byl vždy přítomen. 

Tpz a Tlz: viz Cht. 

Hodnocení výkonu rozhodčího: 

Cht: nebylo v jedné čtvrtině vzorků, od roku 1923 bylo zveřejněno jen u poloviny 

vzorků. 

Tpz: u přátelských utkání nebylo nahodile přítomno čtyřikrát. 

Tlz: od roku 1924 bylo spíše na ústupu. 

Sestavy: 

Cht: do roku 1923 zveřejňovány velmi sporadicky, od roku 1923 zveřejněny skoro 

vždy. 
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Tpz: uvedeny pouze ve čtyřech případech, v posledních dvou vzorcích zveřejněny. 

Tlz: od roku 1923 s jednou výjimkou vždy uvedeny. 

Počet diváků : 

Cht: nahodile neuveřejněn u pěti vzorků. 

Tpz: neuveden ve třech vzorcích. 

Tlz: neuveden ve vzorcích z dubna 1922 a Června 1926. 

Jméno rozhodčího: 

Cht: nebylo v pěti reportážích od roku 1911 - 1921. 

Tpz: chybělo u čtyř reportáží. 

Tlz: chybělo pouze v jedné reportáži z května 1921. 

Závěrečné shrnutí gólů: 

Nebylo v žádné reportáži. 

7.4. Shrnutí kapitoly 

Z údajů v tabulce vyplývá, že nejzásadnější posun prodělala fotbalová reportáž za 

prvních deset let své existence. Nejenže byla začleněna do vzniknuvší sportovní 

rubriky, ale zároveň se v její struktuře ustálily prvky jako hodnocení výkonu 

rozhodčího a uvádění jeho jména, obecný popis utkání, rozbor zápasu minutu po 

minutě a informace o počtu diváků. Další rozvoj zaznamenala fotbalová reportáž 

zhruba od roku 1923, a to zejména po stránce formální. Začaly se pravidelně používat 

titulky, členění na odstavce. Po obsahové stránce se v této době staly pevnou součástí 

reportáží základní sestavy obou mužstev (z tabulky se dá vyvodit, že sestavy nebyly 

dříve zveřejňovány nikoliv z důvodu absence většího prostoru pro reportáže, ale spíše 

z neznalosti novinářů hráčů obou týmů. Na druhou stranu redaktoři v obecném 

hodnocení hry své znalosti fotbalistů častokrát prokázali při hodnocení jejich 

individuálních výkonů), naopak se noviny odkláněly od hodnocení výkonu rozhodčího, 

které v některých dřívějších reportážích zaujímalo i přes polovinu celkové délky 

reportáže. V roce 1926 se objevily na konci článku podobné statistiky, které známe 

dnes - heslovitě byl uveden počet diváků, rohů a sestavy obou týmů. Dříve byla 

struktura reportáží odlišná, ve většině vzorku začínaly úvodní větou o počtu diváků, 

následovalo obecné zhodnocení hry, výkonu rozhodčího, sestavy obou mužstev a jako 



poslední rozbor zápasu minutu po minutě. Dále však chyběl přehled vstřelených gólu. 

jméno jej ich autora a minuta, kdy jich bylo dosaženo. 

Délka reportáží se v průběhu sledovaných třiceti let měnila, ale nikoliv lineárně. 

V průběhu let prošla několika etapami, vývoj se přitom lišil u reportáží z přátelských 

utkání a z ligových zápasů. Obě kategorie však měly jedny z nejkratších reportáží mezi 

lety 1918 až 1922. Přátelským utkáním se věnovalo méně pozornosti i v meziválečných 

letech, kdy zřejmě měly dostat více prostoru válečné zprávy. Přátelským zápasům se 

v posledních sledovaných letech dostávalo méně pozornosti než v počátečních deseti 

letech, u ligových zápasů jsou opačné tendence. Celkově byly v průměru reportáže 

z přátelských utkání kratší než z ligových, ale nijak výrazně, pouze o 10 cm2. 

Při psaní reportáží autoři upřednostňovali obecnou informaci o průběhu zápasu a 

hodnocení výkonu rozhodčího před rozborem utkání minutu po minutě. Dvakrát došlo i 

k paradoxní situaci, kdy byl sice v článku hodnocen výkon rozhodčího, ale nebylo 

uveřejněno jeho jméno. Redaktoři se drželi chronologického postupu. 
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8. Závěr 

Cílem práce bylo zhodnotit a popsat, jak se vyvíjela česká fotbalová žurnalistika 

v prvních třiceti letech své existence. Jak vyplývá z výsledků práce, plnily tehdy noviny 

mnohem víc funkcí než dnes. Novináři byli osobami, které vzdělávaly čtenáře 

v pravidlech nové hry. působili na nč i v otázce morálky a to často za nelehkých 

podmínek. Zápasili s neznalostí hráčů, problémy jim občas mohla činit i objektivita. 

Ačkoliv jsou první reportáže z dnešního pohledu úsměvné, lze z nich vycítit, jak se 

všech těchto svých úkolů snažili s nadšením zhostit a přinést čtenáři co nejúplnější 

informace. Novináři ukázali své znalosti v obecném hodnocení hry. které bylo vždy 

v reportáži a tvořilo i polovinu její délky. Používali přitom jazyk odlišný od dnešního, 

proložený mnoha anglickými výrazy, které si však již během prvního desetiletí našly 

svá česká synonyma. 

V průběhu třiceti let se proměňovala délka zápasových reportáží, různil se i počet 

článků vycházejících před utkáním. V obou případech se přitom nejednalo o lineární 

vývoj, ale zaznamenala jsem etapy útlumu, zejména v letech 1915 - 1919. U 

zápasových reportáží se věnovalo více pozornosti ligovým zápasům před přátelskými, a 

tento trend je znatelný hlavně u posledních vzorků, u předzápasových článků nebyly 

rozdíly mezi oběma kategoriemi tak markantní. S rozmachem sportovní rubriky od 

roku 1925 došlo i k posunu ve skladbě reportáže. Začaly se pravidelně používat titulky 

a členění na odstavce, čtenář se mohl spolehnout, že se z článku dozvi i sestavy obou 

týmů. Novinkou pak byly fotografie ze zápasů, poprvé použité v roce 1926. 

Celkově byli fotbaloví novináři v psaní velmi zdatní a jejich výkony byly 

srovnatelné s těmi. které předvádí současní žurnalisté, kteří však mají k dispozici 

mnohem lepší informační zdroje. 
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Seznam použitých zkratek 

Aid. - a tak dále 

Apod. - a podobně 

Cht - Chronologická tabulka 

ČAF - Československá asociace footballová 

ČSC - Český Sculling cercle 

ČSF - Český svaz footballový 

FIFA - Fédération internationale de football association 

I IN - I lias národa 

LU - ligové utkání 

Např. - například 

NP - Národní politika 

NL - Národní listy 

Př - přátelské utkání 

Pu - pohárové utkání 

Tpz - tabulka přátelských zápasů 

Tlz - tabulka ligových zápasů 



Ediční poznámka 

V citacích z periodik ze sledovaného období zachovávám kvůli autentičnosti tehdejší 

pravopisný úzus, výzkum změn v pravopisu výrazů fotbalové reportáže byl jedním 

z cílů této práce. 

U názvů jako první světová válka, první republika, druhá světová válka používám 

malé počáteční písmeno podle současné pravopisné normy. 

49 



Resumé 

According to the subject of this work I tried to catch the evaluation of czech football 

reportage between 1896 - 1926. As a sample within the research has been done 1 had 

chosen reportages and articles concerning matches between two famous czech football 

clubs - Sparta Prague and Slavia Prague. Their fírst match took pláce in 1896 in a verv 

beginning of a play called „football" in czech countries and the tradition of this derby 

exceeded 111 years until nowadays. 

The most remarkable changes in the reportage took pláce between 1896 - 1907. At 

the end of this period of time, journalist ušed to write articles before the match. 

reportages were much more longer than in 1896. Another great change took pláce alter 

1924 - reportages contained lineups regularly, newspapers started to publish photos 

from the match, articles had thein headlines. 

The function of journalists was much more important in that period of time. 

Newspapers not only offered the information, but they had an educative aim as vvell 

such as lliey provided space for discussion among clubs. 
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