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Abstrakt 

Bakalářská práce Mediální obraz skoků na lyžích perspektivou závodníků popisuje, jakým 

způsobem vnímají vybraní češti skokané na lyžích mediální pokrytí své disciplíny. 

Zároveň práce zachycuje, jak a v jakém rozsahu vybraná média ve zkoumaném období 

skoky na lyžích pokrývala. Hlavní metodou při vzniku práce byly polostrukturované 

rozhovory s vybranými českými reprezentanty. Soustředily se na několik úrovní jejich 

vztahu s médii, konkrétně přístup k obecné spolupráci, reakce na současné pokrytí a 

alternativní způsoby navyšování mediální pozornosti. Prostřednictvím kvantitativního a 

kvalitativního šetření práce také charakterizuje mediální pokrytí ve vybraných médiích 

v období od října 2018 do března 2019, tedy jedné kompletní sezony Světového poháru ve 

skocích na lyžích.  

 

Abstract 

The Bachelor thesis The media image of ski jumping as perceived by ski jumpers describes 

how selected Czech ski jumpers perceive the media coverage of their discipline. At the 

same time, the thesis captures how and to what extent the selected media covered ski 

jumping in the researched period. The main method used in this thesis were semi-

structured interviews with selected Czech ski jumpers. The interviews focused on several 

levels of their relationship with the media, namely their attitude towards general 

cooperation, responses to current coverage and alternative ways of raising media attention. 

Through quantitative and qualitative analysis, the thesis also characterizes the media 

coverage in selected media in the period from October 2018 to March 2019, ie one 

complete season of the Ski jumping World Cup.  
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Úvod 

 
Tradiční sport s dlouhou historií a řadou významných úspěchů, včetně zlaté olympijské 

medaile. To jsou skoky na lyžích, které v minulosti patřily v Česku mezi oblíbené a 

v médiích často prezentované sporty. V posledních letech ale procházejí obdobími 

neúspěchů a neuspokojivých výsledků, jejich popularita slábne, a tím se vytrácejí i ze 

sdělovacích prostředků.  

 

Podle Bellamyho (2006) je ale sport na médiích v mnoha ohledech závislý, profesionální 

sportovci o jejich pozornost usilují hlavně kvůli sponzorům a většímu zásahu směrem 

k veřejnosti. Pokud se v nich pravidelně neobjevují, vzniká tak pro ně několik 

souvisejících komplikací, týkajících se převážně financování a kontaktu se sponzory. 

(Nölleke a Birkner, 2019) To platí i pro skoky na lyžích, kterým se kvůli zhoršujícím 

výsledkům nedaří vzbudit pozornost, s čímž souvisí i ekonomické problémy, což 

v konečném důsledku znamená horší podmínky pro celou disciplínu, které brání dalšímu 

vývoji.  

 

Zmíněné skutečnosti vedly ke vzniku této práce, jež si klade za cíl popsat, jak na 

spolupráci s médii a pokrytí pohlíží sami sportovci. Pro tyto účely byly použity dvě 

metody výzkumu, kvalitativní, jehož součástí jsou i polostrukturované rozhovory 

s vybranými skokany na lyžích, a kvantitativní.  

 

Úvodní šetření zkoumalo pokrytí skoků na lyžích na serverech iDnes.cz, iRozhlas.cz a 

iSport.cz v období od října 2018 do března 2019. Respondenty rozhovorů vytvořených pro 

účely této práce byli Čestmír Kožíšek, Viktor Polášek, Filip Sakala a Vojtěch Štursa.  

 

Teoretická část nejdříve popisuje historický vývoj skoků na lyžích. Dále se věnuje 

největším československým a českým úspěchům, v kontrastu s nimi nastiňuje stav 

disciplíny v sezoně 2018/2019. Proti tezím práce zahrnuje také kapitolu Sport a média, 

která stručně přibližuje rozvoj sportovní žurnalistiky, její význam a úzký vztah, který mezi 

sebou sport a média mají. Na závěr se věnuje pokrytí takzvaných okrajových sportů a 

možnostem řešení, které mohou tyto disciplíny využít.  
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Druhá část práce definuje výzkumný postup, konkrétně kvalitativní a kvantitativní metody, 

nabízí jejich základní charakteristiky, rozdíl mezi nimi a jejich výhody i nevýhody. Věnuje 

se také základním náležitostem polostrukturovaného rozhovoru, přidává přehled 

zkoumaných médií a představuje jednotlivé respondenty. Mezi zkoumaná média oproti 

tezím přibyl i server iDnes.cz jako reakce na nízkou četnost sdělení o skocích na lyžích. 

Rozšířil se tak zkoumaný vzorek.  

 

Praktická část práce nejprve přináší výsledky analýzy pokrytí skoků na lyžích v daných 

médiích. Sleduje četnost publikovaných příspěvků, jejich žánrové rozdělení a také 

tematické zaměření. Na ně pak navazuje rozbor rozhovorů se skokany na lyžích, který se 

dělí na tři hlavní oblasti. Nejprve popisuje jejich vztah k médiím obecně, dále vnímání 

současného pokrytí této disciplíny a na závěr možnosti vlastní prezentace.    
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1 Teoretická část 

1.1 Skoky na lyžích 

1.1.1 Historie skoků na lyžích 

 

Skoky na lyžích patří k nejstarším zimním sportům, jejich kořeny sahají do počátku 18. 

století. Podobně jako tomu je u jiných odvětví klasického lyžování, jejich počátky se 

objevily v Norsku. První dokumentované pokusy se pojí se jménem Olaf Rye, důstojníkem 

norské armády. V zimě roku 1808 před muži ze své jednotky provedl to, co se dnes 

považuje za první skok na lyžích, přičemž tehdy dosáhl na devět a půl metru. (Rosenwald, 

2018)  

 

Další Nor, Sondre Norheim, v současné době označovaný za otce skoků na lyžích, zvítězil 

v roce 1866 v závodě označovaném za první opravdový. Ten se uskutečnil v norském 

Høydalsmo. (International Olympic Committee, 2020)  

 

Další klání se postupně konala na více místech Norska, včetně dnes již legendárního 

můstku Holmenkollen v Oslu. Ze severských zemí se pak skoky na lyžích rozšiřovaly i do 

dalších států. Změnou procházel i závodní styl a délka, které byli skokané schopni 

dosáhnout. První historický milník zaznamenal rakouský skokan Sepp Bradl, když v roce 

1936 ve slovinské Planici jako první dolétl za hranici sto metrů. (International Olympic 

Committee, 2020) 

 

Historický význam skoků na lyžích dokazuje i fakt, že byly jedním z šestnácti sportů 

zahrnutých do programu prvních zimních olympijských her v roce 1924 ve francouzském 

Chamonix. Disciplíny se tehdy účastnilo 27 závodníků a výsledkové listině zcela 

dominovali norští sportovci. (International Olympic Committee, 2017)  

 

Současnou podobu olympijských závodů získaly skoky na lyžích v Calgary v roce 1988, 

kde se poprvé představila i soutěž družstev. Toto klání proslulo také příběhy legendárních 

skokanů Mattiho Nykänena a Eddieho Edwardse, ačkoliv u každého z jiného důvodu. 

Nykänen se zapsal do dějin tím, že ovládl všechny závody a získal tři zlaté medaile na 
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jedněch olympijských hrách. (NYKAENEN Matti - Athlete Information, 2020) Na druhé 

straně, britský skokan na lyžích Edwards skončil v obou závodech beznadějně poslední, 

jeho zarputilost ale pobláznila fanoušky, a on se tak stal tváří skokanské části olympiády. 

(EDWARDS Eddie - Athlete Information, 2020) 

 

Stejně tak jako na olympiádě jsou skokané na lyžích tradičním a stálým účastníkem 

mistrovství světa v klasickém lyžování. To mělo premiéru v roce 1925, rok po prvních 

zimních olympijských hrách, v Jánských Lázních. (Mockovčiaková, 2011)  

 

V roce 1952 se poprvé uskutečnila další skokanská akce, která dnes patří mezi 

nejsledovanější a svým významem se vyrovná i olympijským hrám. Turné čtyř můstků 

oficiálně začalo novoročním závodem v Garmisch-Partenkirchenu 1. ledna 1953. Před 20 

tisíci diváky tehdy soupeřilo šest národů. Mimo německé a rakouské závodníky se účastnili 

ještě čtyři Švédové, tři Norové, tři Švýcaři a pět závodníků ze Slovinska. Prvním vítězem 

se nakonec stal Sepp Bradl. (History of the Four Hills Tournament, 2020)  

 

Dodnes tento podnik zůstává jedním z nejdůležitějších vrcholů sezony. „Turné čtyř můstků 

(jak se dnes tato série nazývá) se v průběhu let vypracovalo v jeden z nejprestižnějších 

skokanských závodů, protože právě zde se rodí praví šampióni. Zatímco na mistrovství 

světa nebo olympijských hrách se vítězem můžete stát po dvou podařených skocích, na 

Turné čtyř můstků musíte skvělých pokusů předvést hned osm.“ (Hybský, Horká a 

Bittnerová, 2013, str. 13)  

 

Nejpozději tak paradoxně odstartovalo to hlavní – Světový pohár ve skocích na lyžích. Ten 

byl poprvé představen až v sezoně 1979/1980. Nově vzniklý Světový pohár započal 

závody v italské Cortině d’Ampezo 27. prosince 1979. Organizace proběhla na základě 

zkušeností z alpského lyžování. Po jejich vzoru tak i skokané získali organizovanou 

strukturu závodů, které pokryjí celou sezonu, jsou za ně průběžně bodováni dle 

jednotlivých umístění v závodech a součet těchto bodů tak na konci určí nejlepšího 

skokana celého ročníku. (Hybský, Horká a Bittnerová, 2013) 
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1.1.2 Největší československé a české úspěchy 

 

Největší legendou českého i československého skoku na lyžích byl Jiří Raška. Svěřenec 

podobně proslulého trenéra Zdeňka Remsy měl na svém kontě několik významných 

triumfů. Nejvýrazněji se do historie zapsal jako první československý olympijský šampion. 

V olympijském závodě na středním můstku při ZOH v Grenoblu 1968 porazil všechny 

konkurenty, a bral tak zároveň první skokanské olympijské zlato a první historické zlato 

pro československou olympijskou výpravu. (RASKA Jiri - Athlete Information, 2020)1 

 

Raškův úspěch přesáhl daleko za hranice zájmu příznivců skoků na lyžích a vyvolal 

obecné nadšení i mezi veřejností. Na jeho základě také spisovatel a sportovní novinář Ota 

Pavel napsal Pohádku o Raškovi, reportážní životopis, z něhož některé pasáže vešly ve 

všeobecnou známost. Raškův slavný zlatý olympijský skok Pavel popsal těmito slovy: „Byl 

to nádherný let v nekonečném tichu, který trval kratičký lidský věk. Malíř a redaktor Ota 

Mašek skoro omdlel, fotoreportér Jarda Skála přestal fotografovat, Remsa si omýval 

obličej sněhem a písklavý Nor Wirkola přestal pískat. Raška se dostal ve vzduchu do 

správné polohy a letěl jak pták albatros v nejlepších dobách, kdy ho nese správný mořský 

vítr. (…) Nad nimi poletovali havrani a vrány a volali: Bravo, Raška! A taky tam kráčel 

Zdeněk Remsa. Ten se smál úplně nejvíc, protože to byla hlavně jeho práce a splnil to, co 

slíbil Radě skoků a pádů, že vychová světového skokana a s ním získá první zlatou zimní 

medaili pro československou zemi.“ (Pavel, 1979, str. 66, 68-69) 

 

Status legendy vynesly Raškovi i další úspěchy. V Grenoblu vybojoval ještě stříbrnou 

medaili, ve slovinské Planici vyhrál v roce 1969 závody v letech na lyžích a s výkonem 

164 metrů se stal světovým rekordmanem. Další významné prvenství si Raška připsal 

v sezoně 1970/1971. Právě tehdy opanoval celkové hodnocení Turné čtyř můstků, tehdy 

pojmenovaného Intersport turné, a po dvou druhých příčkách z předcházejících ročníků se 

stal prvním Čechoslovákem, kterému se povedlo Turné vyhrát. (Kovář, Vyoral, 2019) 

 
1 Ačkoliv byla Raškova olympijská medaile první zlatá, pro československé skoky na lyžích to nebyla úplně 

první olympijská medaile. Na II. zimních olympijských hrách ve Svatém Mořici v roce 1928 se prvním 

československým olympijským medailistou stal Rudolf Burkert. V dramatickém závodě předvedl skoky 

dlouhé 57 a 59,5 metru a obsadil třetí příčku za Nory Andersenem a Sigmundem Ruudem. V té době tak dal 

vzniknout senzaci, jelikož narušil medailovou nadvládu skandinávských skokanů, což se znovu povedlo až o 

28 let později Němci Glassovi. (Olympic.Cz > Rudolf Burkert, 2018)  
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Skoky na lyžích: Jiří Raška © ČOV / Národní muzeum 1968 (Fotogalerie Sportovce Jiří 

Raška, 2018) 1 

Pavel Ploc byl po Jiřím Raškovi druhým československým skokanem na lyžích, kterému se 

povedlo získat dvě olympijské medaile. Na rozdíl od Rašky to ale nedokázal na stejných 

olympijských hrách. Nejdříve skončil v roce 1984 v Sarajevu třetí v závodě na velkém 

můstku. Svoji druhou, tentokrát stříbrnou medaili Ploc získal o čtyři roky později 

v Calgary. V závodě na středním můstku jej překonal pouze finský skokan Matti Nykänen. 

Československý úspěch v Calgary završil Jiří Malec, který skončil třetí. (Hybský, Horká a 

Bittnerová, 2013)  

 

V novodobé historii českého skoku na lyžích je nejvýraznějším jménem bezpochyby Jakub 

Janda. Pro něj byly mimořádně úspěšné hlavně roky 2005 a 2006. Zejména se stal jediným 

českým i československým vítězem celkového hodnocení Světového poháru, což je 

úspěch, který dosud žádný český skokan na lyžích nezopakoval.  

 

První velké úspěchy pro Jandu přišly během únorového mistrovství světa v německém 

Oberstdorfu v roce 2005. Dokázal se umístit na medailových pozicích v obou 

individuálních závodech. V klání na středním můstku skončil druhý za Slovincem 

Benkovičem, na velkém můstku bral bronzovou medaili. (Hybský, Horká a Bittnerová, 

2013)  
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Do nového roku 2006 vstoupil po vyrovnané bitvě na Turné čtyř můstků s legendárním 

finským skokanem na lyžích Janne Ahonenem jako teprve druhý vítěz rakousko-

německého Turné v historii československého a českého skoku. Jeho prvenství je zajímavé 

ještě jednou věcí, a tou je výsledek souboje právě s Ahonenem. Ani po posledním čtvrtém 

závodě totiž nešlo určit jednoznačného vítěze – Janda se svým finským soupeřem měli 

shodný počet bodů.  

 

„Thriller, jaký nemá v historii skoků obdoby. Všichni skokané měli své pokusy za sebou. I 

Janda. I Ahonen. Všichni. A zraky všech se upírali na výsledkovou tabuli. Kdo je vítěz? 

Bylo to těsné a každý půlbod od stylového rozhodčího mohl rozhodnout. Co se vlastně 

stalo? Jandu a Ahonena dělily před závodem rovné dva body. Oba startovali v přímém 

souboji na konci prvního kola. (…) Rozuzlení bylo nečekané. Zvítězili oba! Po osmi 

skocích byl jejich bodový součet totožný – 1081,5 bodů. Janne Ahonen dohnal čtvrtým 

vítězstvím v celkovém hodnocení Weißfloga. Jakub Janda se zařadil po bok Jiřího Rašky.“ 

(Hybský, Horká a Bittnerová, 2013, str. 179) 

 

Svoji nejlepší sezonu nakonec Jakub Janda uzavřel úspěchem největším, tedy jako vítěz 

celkového hodnocení Světového poháru. V průběhu ročníku vyhrál celkem pět dílčích 

závodů, několikrát se umístil na stupních vítězů jako druhý nebo třetí. Po závodech ve 

slovinské Planici, které tradičně ročník Světového poháru uzavírají, tak získal Janda 

křišťálový glóbus udělovaný celkovému vítězi. (Hybský, Horká a Bittnerová, 2013) 
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1.1.3 Skokanská sezona 2018/2019 

 

V současné době se zdají úspěchy Rašky či Jandy českým reprezentantům vzdálené. 

V posledních letech je nejlepším českým skokanem na lyžích Roman Koudelka, jinak 

tomu nebylo ani v sezoně 2018/2019. Dokázal se vrátit mezi špičku poté, co prožil jeden 

ze svých nejhorších ročníků. Několikrát skončil těsně pod stupni vítězů v jednotlivých 

závodech. V celkové klasifikaci Turné čtyř můstků obsadil páté místo, v konečném pořadí 

Světového poháru se pak umístil čtrnáctý. (KOUDELKA Roman - Athlete Information)  

 

Roman Koudelka byl zároveň jediným českým skokanem, kterému se dařilo, byť ne 

pravidelně, proniknout mezi světovou špičku. Žádný jiný český reprezentant nezasahoval 

do závodů Světového poháru pravidelně, většina závodníků tak střídavě nastupovala ve 

Světovém poháru či v Kontinentálním poháru. Bodované pozice se pak podařilo dosáhnout 

mimo Romana Koudelky pouze Viktoru Poláškovi a Čestmíru Kožíškovi. (Cup Standings, 

2020)  
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1.2 Sport a média 
 

Sport a média je spojení, které se objevuje již v samotných počátcích masových médií, 

hlavně tisku. V anglo-amerických novinách lze objevit snahy o něco, co se dnes nazývá 

sportovní žurnalistikou, již v 18. století. (Lukšů, 2011) S průmyslovou revolucí o století 

později a rozvojem tištěných médií se sportovní žurnalistika stávala již zavedeným 

obsahem, a započalo tak období, ve kterém se média a sport ovlivňují a rozvíjí navzájem. 

(Lukšů, 2011)  

 

Sportovní zpravodajství se v průběhu uplynulých dekád neustále rozšiřovalo. V tištěné 

žurnalistice začínaly vznikat čistě sportovní deníky2, ve dvacátých a třicátých letech 

minulého století dominovaly rádiové přenosy důležitých sportovních událostí. Od 

padesátých let se pak, společně s rozvojem živých televizních přenosů, postupně klíčovým 

médiem pro sport stala televize. V posledních let pak do tohoto vztahu zasahují nová 

média. (Oshani, 2015) 

 

Na sportovní žurnalistiku společně se sportovními novináři může být občas nahlíženo jako 

na služebně méně důležité, určitého odlišení se jím dostává už pouze oním specifickým 

označením „sportovní novinář“. Tato pozice je jim často připisována vinou jak tematické 

izolace a úzkého záběru, tak i doslovné izolace v newsroomech, ve kterých se často 

sportovní redakce nachází stranou a stojí samostatně. (Wanta, 2006) 

 

Podobně uvažují i Hutchins a Rowe (2013), kteří poukazují na fakt, že se jedná o profesi, 

která je často odsouzená k zesměšňování, v některých případech přicházejícího právě od 

kolegů z vážnějších zpravodajských odvětví. Sportovní novináři jsou tak nuceni obhajovat 

svoji pozici, a to i přes vysokou úroveň odběru jejich práce. Toto se ovšem v posledních 

letech daří změnit, a i vlivem nástupu digitálních médií a schopností, které musí zkušený 

sportovně zaměřený novinář ovládat, se prestiž tohoto povolání zvyšuje.  

 

 

 
2 Jejich tradice dodnes zůstává například ve Španělsku, kde vychází deník MARCA, stejně tak jako L’Equipe 

ve Francii, La Gazetto della Sport v Itálii nebo samozřejmě deník Sport v České republice. V zemích, kde 

zaměřením striktně sportovní deníky nemají zastoupení jde zpravidla o situaci, kde mají celostátní obecně 

zpravodajské deníky rozsáhlé sportovní přílohy. (Toney 2013) 
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Že není zlehčování práce sportovních reportérů na místě, podotýká i Toney (2013). Jak 

píše, byli to právě sportovní novináři, kteří se jako první ocitli u některých z největších 

událostí uplynulého století. Ať už je to únos izraelských sportovců na olympiádě 

v Mnichově v roce 1972 či bombový útok na olympiádě v Atlantě o 24 let později. Ani 

žurnalisté na fotbalovém utkání na stadiónu Hillsborough v roce 1989 netušili, že budou 

brzy pokrývat největší tragédii v historii britského sportu, která zdaleka překročí hranice 

sportovní žurnalistiky a bude dominovat titulkům deníků a zpravodajských relací nejen 

v Británii. Tato neštěstí zároveň ukazují tenkou hranici, která dělí sportovní žurnalistiku a 

zpravodajství politické, kulturní a ekonomické. Na sport je potřeba nahlížet v širším 

kontextu a brát v potaz vliv, který sport, a s ním tedy i sportovní žurnalistika, na společnost 

mají.  

1.2.1 Propojení sportu a médií  

 

Během uplynulých šesti dekád se postupně rozvíjel vztah sportu a médií, přičemž tyto 

instituce jsou někdy popisovány jako „pro sebe stvořené“3 (Goldlust, 1987, str. 78) 

Ačkoliv v rozvoji tohoto vzájemného vztahu hrála velkou roli televize4, i zbylá média jsou 

důležitými činiteli ve fungování sportu.  

 

Je zřejmé, že profesionální sport a média jsou neoddělitelně provázané. Jde o symbiotický 

vztah, ze kterého těží obě strany, které sice dokážou fungovat jako samostatné jednotky, 

ale ve výsledku si dnes už jedno bez druhého nedokážeme představit. Sportovní 

organizace, družstva, kluby či jednotliví sportovci z mediální pozornosti mohou získat 

finance, sponzory a cílit na vyšší diváckou podporu a nové fanoušky, kteří v konečném 

výsledku taktéž představují příslib přínosu financí. Média naopak dostávají šanci cílit na 

širší publikum, dosahovat vyšší sledovanosti a podobně jako sportovní organizace 

dosahovat pomocí sportovního vysílání větších finančních zisků, hlavně díky reklamě a 

inzerci. (Oshani, 2015)  

 

 
3 V originálním znění „match made in heaven“ 
4 Během uplynulých více než pět desítek let televizního vysílání byla právě televize primárním prostředkem, 

díky kterému získával svět přístup ke sportu. Během tohoto období jak sport, tak televizní vysílání získávaly 

na velikosti i vlivu, rozšiřovaly svá publika, zvyšovaly profit a postupně zabíraly významnější pozici 

v kultuře a společnosti. (Real, 2011) 
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Na rozdíl od jiných průmyslových odvětví zvládá sport nepřetržitě přitahovat pozornost 

široké veřejnosti a z velké míry je to díky mediálnímu vlivu. (Bellamy, 2006) 

 

Jak podotýká Děkanovský (2008), média hrají ve sportu tak důležitou roli, že dokázala 

dokonce měnit jeho podobu. Například v tenise byla zavedena zkrácená hra (tzv. tie-

break), aby se předešlo vysílání neúnosně dlouhých zápasů. Stejně tak ve volejbale byla 

zrušena tzv. hra na ztráty, v závodech formule 1 pak při nehodě či jiné nepřehledné situaci 

upravuje rychlost aut safety car, aby nemuselo dojít k přerušení závodu.  

 

Mediální vliv na fungování a další rozvoj sportovních odvětví si uvědomují i samotní 

sportovci, kteří jsou pochopitelně v centru veškerého dění. Ačkoliv někteří z nich tvrdí, že 

mediální pozornost nevyhledávají, dodávají, že rutinní rozhovory i další náležitosti spojené 

s vystupováním v médiích podstupují, jelikož je to důležitá součást jejich práce jakožto 

profesionálního sportovce. (Zadraznik a Topic, 2013)  

1.2.2 Mediální pokrytí okrajových sportů  

 

Profesionální sportovní organizace a sportovci jsou v mnohém více než jiná odvětví závislí 

na pozornosti veřejnosti. Je to pro ně základní podmínkou k získání finančních prostředků 

od sponzorů či orgánů veřejné moci. (Meyen, 2014) Proto se dá také pozornost veřejnosti 

považovat za nezbytnou pro profesionální sportovce a za jednu ze základních podmínek 

k dosažení úspěchu v profesionálním sportu. Vzhledem k tomu, že tuto pozornost ve 

většině případů zajišťují masmédia, usilují sportovci o mediální prostor právě v nich. 

(Nölleke a Birkner, 2019)  

 

Nicméně, ne o všechny sporty je srovnatelný mediální zájem. Naopak, hlavní důraz se 

klade na hrstku populárních sportů, které ovládají většinu prostoru, a valné většině 

disciplín se tak věnuje malá pozornost. (Horky a Nieland, 2013) V této situaci se okrajové 

sportovní organizace a sportovci snaží navyšovat svoji mediální přitažlivost a tím pádem 

zvýšit míru pokrytí, aby se stali populárnějšími. (Heinecke, 2014) 

 

Systematicky zvyšovat vlastní atraktivitu je ovšem pro sportovce složité, většinou se jedná 

o jednotlivé nárůsty pokrytí po dílčích zásadních úspěších, které překročí mediální práh a 

mají potenciál zaujmout publikum. I toto je ale pouze momentální záležitost a po odeznění 
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daného výrazného úspěchu, pokud se v krátké době nedostaví další, se opět pozornost od 

minoritního sportu odvrací. (Nölleke a Birkner, 2019) 

 

V současné době se sportovním organizacím nabízí jiná cesta pro budování vlastní značky 

a posílení mediálního dosahu, a tou je využití nových, hlavně sociálních, médií. Jako 

příklad lze použít biatlonový boom, který se v posledních letech odehrával v České 

republice. Základem pro získání nové divácké základny a popularity v médiích byly 

kvalitní výsledky českých reprezentantů. Jak ale dodávají samotní biatlonoví funkcionáři, 

důležitým bodem bylo využít haló efekt podpořený úspěchy a pomocí vlastní komunikace 

tento boom transformovat v jádro pravidelných diváků a fanoušků. Pomocí sociálních 

médií, vlastní produkce audiovizuálního obsahu zdarma dostupného médiím a práce na 

vlastním webu tak dokázal český biatlon proniknout do popředí sledovaných sportů u nás. 

(Halberštádt, 2019)  

 

Okrajové sporty tak mohou používat nová média k oslovování jak svého současného 

publika, tak ke snaze jej rozšiřovat. Podobná činnost nemusí být nutně motivována 

nespokojeností s rozsahem mediálního pokrytí, ale současně jsou tyto sporty pod největším 

tlakem se tomuto trendu přizpůsobit. Přijetí zmiňované mediální logiky pak má potenciál 

zvýšit šance na postupné budování většího mediálního dosahu. (Nölleke a Birkner, 2019) 

 

Jak zmiňují Hopwoodová, Kitchin a Skinner (2015), některé organizace se rozhodnou 

tradiční masová média kompletně obejít a komunikují se svým publikem pouze pomocí 

nových médií. Usilování o tradiční mediální pokrytí považují za neefektivní a nákladné a 

sociální sítě, vlastní webové stránky a vlastní komunikace tak pro ně představuje 

efektivnější cestu. Podle Sandersona a Kassinga (2011) mezi výhody tohoto přístupu patří 

větší svoboda a kontrola nad vydáváním zpravidla jich se týkajících sportovních zpráv. 

Možnost obejít sportovní média a organizace při zveřejňování zpráv a nových informací 

posouvá sportovní média a spotřební zvyky a přímo propojuje fanoušky a sportovce 

navzájem. 

 

Těchto sportovních organizací je však minimální počet. Většina, společně se sportovci, 

využívá sociální média právě s cílem zvýšení atraktivity pro novináře, nikoliv za účelem je 

obcházet. Hlavním motivem pro zřizování a provozování účtu na sociálních sítích pak 
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zůstává posílení mediální pozornosti. Podobné snahy by se pak daly označit za 

přizpůsobení masovým sdělovacím prostředkům, spíše než vyhnutí se jim. (Nölleke a 

Birkner, 2019) 
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2 Výzkumný postup 

2.1 Předpokládaný cíl práce 
 

Tato práce si klade za cíl popsat, jakým způsobem vnímají čeští reprezentanti ve skocích 

na lyžích aktuální mediální pokrytí svého sportu. Toto odvětví má v České republice 

dlouholetou tradici, v posledních letech ovšem vinou horších výsledků četnost výstupů 

klesá. Práce tak má ukázat, jak sportovci situaci vnímají, jak se staví ke spolupráci s médii 

a jakou cestou by se podle nich dala atraktivita pro média opět navýšit.  

 

Těmto rozhovorům předcházel rozbor publikovaných příspěvků ve vybraných médiích, 

který zachytil alespoň rámcově mediální obraz skoků na lyžích v poslední sezoně. 

Bakalářská práce tak v praktické části využívá kvantitativních i kvalitativních výzkumných 

metod.  

2.2 Kvantitativní a kvalitativní výzkum 
 

Kvantitativní výzkum je charakteristický využitím dedukce jako primární logické operace. 

Začátku výzkumu předchází formulace hypotézy a následuje její ověřování příslušnými 

statistickými metodami. Již před začátkem výzkumu jsou tak známé proměnné i postup 

interpretace získaných dat. (Hendl, 2005) Jeho cílem je ověřit vztahy mezi proměnnými 

nebo zjistit, jaký mezi sebou mají proměnné vztah. (Švaříček a Šeďová, 2007) 

 

Výhodou kvantitativního výzkumu je možnost testování a validizace teorií, zobecňování 

výsledků, rychlý a přímočarý sběr dat či práce s přesnými numerickými daty, které 

umožňují rychlou analýzu. Výsledky tak nepodléhají subjektivnímu pohledu výzkumníka. 

Mezi jeho nevýhody patří redukcionismus a soustředění pouze na testování určité teorie, a 

ne její rozvoj. (Hendl, 2005)  

 

Proti kvantitativnímu výzkumu, který spoléhá na statistickou interpretaci dat, stojí výzkum 

kvalitativní. Základní definici nabízí Anselm Strauss, který jej vymezuje jako „jakýkoliv 

výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů 

kvantifikace.“ (Strauss a Corbinová, 1999, str. 10)  
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Jeho podstatou je sběr dat bez stanovení základní proměnné na jeho počátku. Na rozdíl od 

kvantitativního výzkumu, kterému předchází formulování hypotéz, nezávisí na předem 

vybudované teorii. Logickým postupem kvalitativního výzkumu je tím pádem spíše 

indukce – až po nasbírání dat následuje hledání pravidelností, které se v nich objevují. 

Výstupem kvalitativního výzkumu je tedy formulace hypotézy či teorie. (Švaříček a 

Šeďová, 2007)  

 

Kvalitativní výzkum umožňuje zkoumat dané jevy v celé šíři a má možnost zaměřit se na 

vzájemné souvislosti a návaznosti. Nevýhodou je relativně značná míra subjektivity při 

vytváření teoretických závěrů na základě interpretace a zobecnění popisovaných jevů. 

(Hendl, 2005)  

2.3 Stanovení časového období, výběr médií a 

respondentů  
 

Mediální pokrytí skoků na lyžích bylo zkoumáno na třech médiích v období sezony 

2018/2019, jakožto poslední aktuální při výběru tématu bakalářské práce, konkrétně od 

října 2018 do března 2019. Mezi vybrané tituly patřil iSport.cz, jakožto soukromý server 

specializovaný na sportovní obsah. Dále portál iDnes.cz, jakožto soukromé médium 

s rozsáhlou sportovní rubrikou a nakonec server iRozhlas.cz zastupující veřejnoprávní 

sdělovací prostředky.  

 

Mezi respondenty byli pro účely této bakalářské práce vybráni Čestmír Kožíšek, Viktor 

Polášek, Filip Sakala a Vojtěch Štursa. Všichni zmínění patří do českého reprezentačního 

týmu a ve zkoumané sezoně nastoupili alespoň k jednomu závodu Světového poháru.  

2.3.1 Představení vybraných médií  

2.3.1.1 Server iDnes.cz 

 

Zpravodajský server iDnes.cz patří mezi nejstarší české zpravodajské portály. Byl spuštěn 

12. ledna 1998 a obsahově úzce spolupracuje s tištěným deníkem MF DNES. Nabízí 

velkou škálu obsahu, soustředí se převážně na domácí, světové a ekonomické 

zpravodajství. Jeho rozsáhlou součástí je také sportovní sekce, šéfredaktorkou je Naděžda 

Petrová. (Portfolio iDnes.cz, 2020) 
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Podle dat NetMonitoru dosáhla v říjnu 2018 sportovní rubrika iDnes.cz 1 109 057 reálných 

uživatelů, v březnu 2019 jich bylo 1 298 870. (Online data (OLA) | SPIR, 2019) 

 

Server provozuje společnost MAFRA, která současně vydává například deníky Mladá 

fronta DNES, Lidové noviny a Metro. Společnost koupil v červnu 2013 Andrej Babiš, 

v současné době je majitelem společnosti koncern Agrofert ze svěřeneckého fondu Andreje 

Babiše. (Aktualizovaná mapa vlastníků českých médií, 2019) 

2.3.1.2 Server iRozhlas.cz 

 

iRozhlas.cz je zpravodajský server Českého rozhlasu fungující od roku 2017. Cílem webu 

při jeho spouštění bylo internetové šíření unikátního obsahu, který připravují zpravodajské 

redakce Českého rozhlasu primárně pro rozhlasové vysílání. Šéfredaktorem webu je již od 

jeho spuštění Radek Kedroň. (Aust, 2017)  

 

Podle statistik NetMonitoru měl v říjnu 2018 iRozhlas.cz 1 065 636 reálných uživatelů, 

v březnu 2019 pak 907 tisíc. Data zahrnují celý server, výsledky za dílčí rubriky nejsou 

volně dostupné. (Online data (OLA) | SPIR, 2019)  

 

Součástí produkce Českého rozhlasu, která se objevuje na serveru iRozhlas.cz, je také 

Olympijský podcast, projekt Českého rozhlasu a Českého olympijského výboru. Nová 

epizoda podcastu vychází pravidelně každé úterý. Takto charakterizují jeho záběr sami 

tvůrci: „Zákulisí vrcholných akci, názory hvězd, ale i příběhy sportů a sportovců, o kterých 

možná uslyšíte úplně poprvé.“ (Olympijský podcast | CzechTeam .::. Český olympijský 

tým, 2020) 

2.3.1.3 Server iSport.cz 

 

Mezi nejnavštěvovanější sportovní stránky v Česku patří vedle iDnes.cz také iSport.cz, 

který vytváří vlastní unikátní online obsah a zároveň obsahuje archiv článků 

publikovaných v deníku Sport. Sport je jediný český čistě sportovní deník vycházející od 

roku 1953. Původně vycházel pod názvem Československý sport. Poslední číslo 

Československého sportu vyšlo v roce 1992, na něj navázal deník Sport vycházející 

dodnes. Šéfredaktorem webu i deníku je Lukáš Tomek. (Štoudková, 2016) 
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V říjnu 2018 zaznamenal iSport.cz 1 113 627 reálných uživatelů, v březnu 2019 jich bylo 

1 334 452. (Online data (OLA) | SPIR, 2019) 

 

Server iSport.cz patří stejně jako deník Sport mezi tituly mediálního domu Czech News 

Center a. s., spadající pod Czech Media Invest. Jeho akcionáři jsou Daniel Křetínský, 

Patrik Tkáč a Roman Korbačka. (Aktualizovaná mapa vlastníků českých médií, 2019) 

2.3.2 Představení respondentů  

2.3.2.1 Čestmír Kožíšek  

 

Na Univerziádě v roce 2017 obsadil v závodu smíšených dvojic druhé místo společně 

s Martou Křepelkovou. Reprezentoval Českou republiku za zimní olympiádě v roce 2018, 

přičemž obsadil 29. místo na velkém můstku a 54. místo na středním můstku. Jeho 

osobním maximem je let dlouhý 226 metrů, tohoto výsledku dosáhl na mamutím můstku v 

norském Vikersundu v roce 2015. (KOZISEK Cestmir - Athlete Information, 2020) 

 

V současné době nastupuje střídavě ve Světovém poháru a v Kontinentálním poháru. Právě 

v Kontinentálním poháru se mu několikrát podařilo dosáhnout na medailová umístění, 

konkrétně čtyřikrát na třetí příčku. Nárůst výkonů zaznamenával v roce 2018 a na 

závodech Světového poháru v letech na lyžích v rakouském Bad Mitterndorfu obsadil 13. 

příčku, což bylo v té době sezonní maximum českého skoku. (KOZISEK Cestmir - Athlete 

Information, 2020)  

 

Největších úspěchů momentálně Čestmír Kožíšek dosahuje v Kontinentálním poháru, na 

konci sezony 2019/2020 mu patřila 50. příčka. (KOZISEK Cestmir - Athlete Information, 

2020) 

 

2.3.2.2 Viktor Polášek  

 

Největším kariérním úspěchem Viktora Poláška je bezpochyby titul juniorského mistra 

světa z roku 2017. Během závodu na středním můstku při juniorském mistrovství světa 

v americkém Park City se stal se čtvrtým českým skokanem na lyžích, který dokázal na 
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juniorském mistrovství světa zvítězit.5 (POLASEK Viktor - Athlete Information, 2020)  

 

V roce 2019 se stal také mistrem republiky po závodech konaných ve Frenštátě pod 

Radhoštěm. Porazil druhého Vojtěcha Štursu a třetího Romana Koudelku. (Mistrem 

republiky je Polášek! Koudelka až za Štursou, 2019)  

 

Sezonu 2019/2020 zakončil na konečném 53. místě Světového poháru s 15 body. 

(POLASEK Viktor - Athlete Information, 2020)  

2.3.2.3 Filip Sakala 

 

Úspěchů Filip Sakala v předešlých letech dosahoval hlavně v nižších soutěžích FIS Cup a 

Kontinentálním poháru. Právě v Kontinentálním poháru dosahoval dobrých výsledků již 

v sezoně 2013/2014, pak ale přišel opět náhlý úpadek výkonů a na další šanci na dobré 

umístění si musel počkat.   

 

Individuální debut ve Světovém poháru zaznamenal 24. listopadu 2019 v polské Wisle, 

umístil se na 36. příčce. V druhé půlce sezony se mu poprvé povedlo pravidelně startovat 

v závodech Světového poháru, často však končil již v kvalifikaci nebo před branami 

druhého kola. Stále tak pro Filipa Sakalu platí, že největších individuálních úspěchů dosáhl 

v závodech Kontinentálního poháru, kde také v konečném bodování obsadil na konci 

sezony 2019/2020 37. místo. (SAKALA Filip - Athlete Information, 2020)  

2.3.2.4 Vojtěch Štursa 

 

Svoji nejúspěšnější sezonu ve Světovém poháru zatím prožil na přelomu let 2016 a 2017, 

kdy se několikrát umístil v nejlepší desítce. V tomto období také zaznamenal své kariérní 

maximum, a to osmé místo v závodě Světového poháru ve švýcarském Engelbergu. 

(STURSA Vojtech - Athlete Information, 2020) 

 

Od sezony 2016/2017 se mu nedaří na úspěšné výkony navázat a jeho snažení často 

ukončila již kvalifikace, ze které se mu nepodařilo postoupit do závodu. Své jediné 

pódiové umístění Vojtěch Štursa zaznamenal v soutěži FIS Cup 20. ledna 2019 ve 

 
5 Před ním se to povedlo Romanu Koudelkovi v roce 2007, Martinu Švagerkovi v roce 1984 a Pavlu Fízkovi 

v roce 1977. (Polášek navázal na Koudelku a stal se juniorským mistrem světa, 2017)  
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slovinské Planici, kde obsadil třetí místo. Sezonu 2019/2020 zakončil bez zisku bodu ve 

Světovém poháru, tedy bez finálního umístění. (STURSA Vojtech - Athlete Information, 

2019)  

2.4 Postup výzkumu  
 

Ve vymezeném období pomocí mediální databáze NEWTON Media vznikl přehled všech 

mediálních sdělení obsahující klíčová slova „skoky na lyžích“. U relevantních mediálních 

sdělení byl následně sledován rozsah, zda se jedná o zpravodajství, či publicistiku, a také 

jejich zdroj podle toho, zda pocházely ze servisu České tiskové kanceláře, nebo vznikly 

v daných médiích. U publicistických příspěvků se dále zjišťovalo, kdo je jejich autorem a 

jakými tématy se zabývají.  

 

Na základě tohoto kvantitativního a kvalitativního šetření bylo možné detailně popsat 

rozsah mediálního pokrytí a charakterizovat výstupy na základě nejsledovanějších témat. 

To následně sloužilo jako základ k hlavní části práce, polostrukturovaným rozhovorům 

s jednotlivými reprezentanty.  

 

Dotazování patří k jedné ze základních metod sběru dat empirického výzkumu. 

Polostrukturovaný rozhovor má předem dané náležitosti, zároveň ale poskytuje tazateli 

větší volnost při vedení rozhovoru, stejně jako možnost klást doplňující otázky. Rozhovoru 

předchází vytvoření návodu k rozhovoru vymezující témata a okruhy, na které se chce 

tazatel zaměřit. Zároveň umožňuje některé otázky vynechat či se naopak pomocí 

doplňujících otázek doptávat na některé informace. (Hendl, 2005)  

 

Rozhovory s reprezentanty ve skocích na lyžích byly vedeny individuálně po předčasném 

ukončení sezony 2019/2020. Konkrétně s Čestmírem Kožíškem 16. března 2020, 

s Vojtěchem Štursou 22. března 2020, s Filipem Sakalou 30. března 2020 a s Viktorem 

Poláškem 18. dubna 2020. Všechny rozhovory vznikaly kombinovaně formou videohovoru 

a emailové korespondence.  

 

Jednotlivé rozhovory se zaměřují na vztah reprezentantů k médiím obecně, poté na jejich 

hodnocení pokrytí skoků na lyžích z hlediska rozsahu a tematického zaměření. Rozhovory 
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se také zabývaly alternativními možnostmi navýšení mediálního dosahu skoků na lyžích. 

 

Základní výzkumné otázky pro tuto bakalářskou práci byly následující:  

• V jakém rozsahu a jakým způsobem referují daná média o skocích na lyžích? 

• Na jaká témata se média při referování o skocích na lyžích zaměřují? 

• Jakým způsobem mediální pokrytí skoků na lyžích hodnotí sami sportovci? 

• Jaký vztah mají skokané na lyžích k médiím?  
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3 Analytická část 

3.1 Rozbor mediálních výstupů  
 

Pro mediální výstupy o skocích na lyžích v daném období a vybraných médiích je 

charakteristické, že se jedná hlavně o stručné zpravodajství z průběhu závodů převzaté ze 

servisu České tiskové kanceláře. Z celkového počtu 114 analyzovaných textů jich bylo 72 

zpravodajských a 42 publicistických. 

 

Tabulka 1 - Rozdělení analyzovaných textů 

TEXTY CELKEM 114 

ZPRAVODAJSTVÍ 72 

z toho ČTK 60 

PUBLICISTIKA 42 

 

Zaokrouhleně 63 procent zkoumaných mediálních výstupů tvořily krátké zpravodajské 

příspěvky referující o průběhu jednotlivých závodů Světového poháru. Hlavní důraz texty 

kladou na výsledky českých skokanů a informaci, zda některý z nich dokázal připsat body 

do celkového hodnocení SP. O výkonech zahraničních skokanů na lyžích se podrobně 

nereferuje, ve zpravodajských článcích je zpravidla uveden vítěz závodu, popřípadě 

závodníci umístění na stupních vítězů.  

 

Menší podíl mediálních výstupů tvoří příspěvky nezpravodajského charakteru, konkrétně 

37 procent. Ty se objevují nárazově hlavně v období vrcholů sezony, jakými jsou Turné 

čtyř můstku a mistrovství světa. Tato sdělení pak tvoří převážně rozhovory, ojediněle také 

komentář či zpracovaný profil některého ze zahraničních závodníků. Rozhovory jsou 

v naprosté většině případů vedeny s již zmíněným Romanem Koudelkou, který je 

v současnosti nejlepším českým skokanem. Lze konstatovat, že se média soustředí 

primárně na Koudelku, ostatním členům české reprezentace ve skocích na lyžích se 

v podobném rozsahu mediálního prostoru nedostává.  

 

V jednotlivých redakcích je pak možné pozorovat, že se skokům na lyžích pravidelně 

věnují stejní autoři. Například František Kuna z Českého rozhlasu byl autorem hned 
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čtrnácti z celkových sedmnácti textů publikovaných na serveru iRozhlas.cz. Podobně tomu 

bylo i v případě iSport.cz, kde se skokům věnoval nejvíce Martin Hašek. V případě serveru 

iDnes.cz byl pak nejčastějším autorem Tomáš Zatloukal.  

 

Mediální pokrytí skoků na lyžích se dá následně rozdělit do několika tematických okruhů. 

Prvním z nich je již zmíněné zpravodajství obsahující výsledky českých reprezentantů 

v jednotlivých závodech, v určitých případech může být doplněné i o reakci sportovců. 

Druhým opakujícím se formátem jsou rozhovory soustředěné především do termínů Turné 

čtyř můstků a mistrovství světa. Z této tvorby je možné vyčlenit sdělení zaměřená striktně 

na Romana Koudelku jako samostatný celek, jelikož většina těchto rozhovorů či 

komentářů se týká právě jeho. Média věnovala pozornost také stavu skokanských 

sportovišť nebo poměrům v příslušné sekci Českého svazu lyžařů. 

 

Méně častěji se vyskytují rozhovory s dalšími českými reprezentanty, ve zkoumaném 

období se média zaměřila hlavně na Viktora Poláška či Filipa Sakalu. Zřídka se pak 

objevují příběhy zahraničních skokanů na lyžích, v sezoně 2018/2019 tento okruh nejvíce 

ovlivnilo náhlé úmrtí bývalého špičkového finského skokana na lyžích Mattiho Nykänena.  

 

3.1.1 Zpravodajství  

 

Zkoumaná média přinášela pravidelné zpravodajství s výsledky po každém závodě 

Světového poháru. Tyto kratší příspěvky podle signatury ČTK převážně pocházely 

z agenturního servisu. Zprávy se soustředily primárně na výkony českých reprezentantů, 

tyto informace doplňovalo pořadí na prvních třech místech. Jen při vrcholech sezony se 

v příspěvcích objevovaly i dílčí zajímavosti nebo širší kontext. Podrobnější byl i výčet 

nejlepších závodníků, který obsahoval hned deset jmen, včetně počtu bodů získaných 

v obou soutěžních kolech, za nimi byli podle finálního umístění seřazeni čeští závodníci. 

Současně na samotném konci zprávy následoval stejně formulovaný výčet, tentokrát 

zachycující průběžné pořadí celkového hodnocení Světového poháru.  
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Příklad zprávy, (Koudelka má nejhorší umístění v sezoně, i tak bodoval. Polášek skončil 

29. - iSport.cz, 2019) 

3.1.2 Publicistika  

 

Z ostatních reprezentantů se pozornosti dostávalo hlavně Filipu Sakalovi a Viktoru 

Poláškovi. S Filipem Sakalou vedl rozhovor při příležitosti Světového poháru ve 

Willingenu v únoru 2019 reportér Radiožurnálu František Kuna. Sakala mluvil například o 

nutnosti zvyknout si na změny atmosféry oproti Kontinentálnímu poháru, o vlivu svého 

otce, který byl také skokanem na lyžích, a také o své zálibě ve čtení psychologie. Článek 

obsahoval také audio reportáž v podobě, v jaké byla odvysílaná na stanici Radiožurnál. 

(Kuna, 2019) 

 

Ve stejném měsíci publikoval rozhovor Petra Žaloudka s Filipem Sakalou i iSport.cz, 

tentokrát zaměřený více na jeho vztah se slavným otcem. Autor se například ptal, jak 

svazující je skákat s příjmením Sakala, zda mladého skokana s jeho otcem lidé 

srovnávají, jaké je trénovat společně, v čem jsou si podobní a v čem naopak odlišní. 

(Žaloudek, 2019) 

 

Viktor Polášek poskytl rozhovor Tomáši Zatloukalovi ze serveru iDnes.cz v listopadu 

2018. Bylo to v reakci na jeho výkon v úvodním závodu Světového poháru v polské Wisle, 

kde si Polášek vylepšil své osobní maximum dvanáctým místem v konečném pořadí. 

V rozhovoru reagoval například na to, zda ho výsledek překvapil, zda je pro něj udržení 

vyrovnanosti výkonů výzvou, jak se cítí v soutěžení se světovou elitou, vliv olympiády na 



 

 

25 

sebevědomí, ale také na rozdíl v novém vybavení, které skokani před sezonou obdrželi a 

atmosféru v týmu. (Zatloukal, 2018a)  

 

Jedno téma, které prostupuje naprostou většinou rozhovorů a objevuje se ve velké míře i 

samostatně, je v posledních letech neuspokojivý stav skokanských sportovišť a poměry 

ve skokanském svazu. Tématu se věnoval Český rozhlas hned na začátku sezony 

2018/2019. V rozsáhlém textu Martin Charvát popisuje problémy spojené s provozem 

skokanských areálů – sportovci nemají kde trénovat, úsek je značně podfinancovaný, 

provoz sportovišť je drahý a firma, která je pronajímá, jej nemá v úmyslu financovat. 

Sportoviště jsou tak uzavřená a nejen, že seniorská reprezentace nemá prostor pro trénink, 

likvidace kvůli komplikacím pro mládežnické kategorie hrozí i celé disciplíně. V příspěvku 

vystupují také například sportovní ředitel severské kombinace Tomáš Slavík, trenér 

skokanské reprezentace David Jiroutek nebo šéftrenér Dukly Liberec Michal Georgijev. 

(Charvát, Nyč, 2018)  

 

Stejnému tématu se věnoval i iSport.cz. V obsáhlém rozhovoru s Jakubem Jandou, 

bývalým závodníkem, který byl zvolen předsedou skokanského úseku, se soustředil na 

problémy s můstky, a to hlavně ty v Harrachově a v Liberci, jelikož se v jejich blízkosti 

nenachází dostatečná alternativa a sportovci nemají kde trénovat. Jediným řešením je 

v tomto případě trénink v zahraničí, což je ovšem nákladné. Janda dále zmiňuje také 

nutnost řešení majetkoprávních sporů, které se s provozem areálu pojí a zdůrazňuje nutnost 

obnovy těchto sportovišť, jelikož na nich závisí budoucnost a zachování skokanské 

disciplíny.  

 

„Obnovu minimálně malých můstků v Harrachově ale považuje Janda za nezbytnou. 

"Kdyby se neotevřely, tak tady vlastně zabijeme jednu skokanskou generaci. A to my si 

nemůžeme dovolit," prohlásil.“ (Janda nespí kvůli zavřeným můstkům: Hrozí, že zabijeme 

jednu generaci - iSport.cz, 2018) 

 

Při příležitosti zvolení Jakuba Jandy předsedou úseku s ním vedl rozhovor i Tomáš 

Zatloukal ze serveru iDnes.cz. S Jandou mluvil o podobných tématech jako ostatní média, 

hlavně tedy o hledání náhradních sportovišť a vytvoření podmínek pro trénování, možnosti 

rekonstrukce harrachovských můstků a následném uvedení do provozu nebo o shánění 
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nového vybavení pro reprezentaci pomocí využití svých kontaktů mezi sponzory. 

(Zatloukal, 2018b) 

 

To, že současný stav disciplíny je dominantním tématem mediálního diskurzu o českých 

skocích na lyžích, dokazuje i fakt, že se zmínky o něm pravidelně objevují i jako součásti 

rozhovorů, komentářů či analýz, které se ho primárně netýkají. Skokané na lyžích jsou 

v mediálních sděleních představování ve spojení s informací o tom, že se snaží soupeřit 

s nejlepšími i přesto, že ve své zemi nemají kde trénovat a jsou tak znevýhodněni již 

v samotných začátcích. Stejně tak se i v rozhovorech, jejichž vznik byl podmíněn 

dosažením kvalitního výsledku, autoři zmiňují o nepříznivém stavu disciplíny či o 

sportovním vybavení, se kterým měla reprezentace v předešlé sezoně také problémy. 

Pokud se některému z reprezentantů podaří dosáhnout kvalitního výsledku, je to v médiích 

rámcováno spíše jako vítané překvapení podmínkám navzdory a z mediálních sdělení lze 

pochopit, že se v současné situaci od českých reprezentantů výsledky konkurující světové 

špičce spíše neočekávají. Bylo tomu tak například i v rozhovoru Martina Vaita s Romanem 

Koudelkou pro iSport.cz po úspěšném Turné čtyř můstku 2018/2019, kde se po zhodnocení 

finálního umístění autor ptal na to, zda hrálo kvalitnější vybavení roli ve vylepšení 

výsledků. (Vait, 2019) 

 

Trend zvýšeného mediálního zájmu o skoky na lyžích v období vrcholů sezony pak 

následuje i referování o zahraničních reprezentantech, ačkoliv v menší míře než u českých 

skokanů. Prostor pro dlouhý profil nejlepšího skokana ročníku 2018/2019 Rjojua 

Kobajašiho si vyčlenil iDnes.cz. V rozsáhlém příběhu Kobajašiho cesty až na nejvyšší 

příčky Světového poháru píše Tomáš Zatloukal o jeho talentu, ale i o nutnosti uvědomit si, 

že pouze talent nestačí. V profilu autor cituje také českého reprezentanta Viktora Poláška 

nebo trenéra rakouské reprezentace Andrease Feldera. (Zatloukal, 2018c)  

 

Stejný autor se pak v podobném formátu věnoval i polskému fenoménu Kamila Stocha. 

Poté, co se Stoch stal jediným skokanem, který dokázal v dané sezoně konkurovat Japonci 

Kobajašimu, se Zatloukal věnoval tomu, co ho motivuje, když již vše dokázal vyhrát, a 

také podpoře, jež se mu dostává od jeho ženy Ewy. V profilu se poté autor opírá o 

výpovědi jeho bývalého i současného trenéra a v neposlední řadě samotného Stocha. 

(Zatloukal, 2019) 



 

 

27 

 

3.2 Analýza rozhovorů se sportovci  

3.2.1 Vztah sportovců s médii  

 

V rozhovorech poskytnutých pro účely této bakalářské práce se všichni oslovení skokané 

shodují, že české sportovní zpravodajství sledují. Dva z respondentů uvedli, že se snaží 

zpravodajství číst, uvedli dokonce, že mají své oblíbené zdroje, které vyhledávají 

pravidelně. Uvádějí například Českou televizi či iDnes.cz a také weby specializované na 

zpravodajství o skocích na lyžích. Ostatní uvedli, že média sledují pouze občasně. 

Například Čestmír Kožíšek přiznává, že k tomu ani nevidí důvod, „jelikož se v tom 

prostředí pohybuji a spolu s ostatními reprezentanty jej vytváříme z velké části, tak víme, o 

čem mohou média psát.“ (rozhovor s Čestmírem Kožíškem, 16. 3. 2020) 

 

K podobné shodě dochází také v názoru na nutnost a nezbytnost médií v profesionálním 

životě sportovce. Všichni dotazování souhlasí s tím, že média jsou důležitou součástí jejich 

práce, bez které by se jejich činnost nemohla obejít. Z hlediska samotného kontaktu 

s médii se ovšem názory mezi respondenty již rozchází. Zatímco někteří ze sportovců 

uvádí, že spolupráci s novináři vítají, další by naopak preferovali možnost se jim vyhnout. 

Mezi příznivce této spolupráce patří Filip Sakala: „Nevyhýbám se ničemu a snažím se 

poskytnout rozhovor každému novináři. Je to obrovská součást mé práce a jsem si vědom 

toho, že díky médiím může být sport tam, kde je. Přeci jenom sporty jsou pro lidi a díky 

médiím jsou sportovcům lidé blíž a mají přehled o tom, co se děje.“ (rozhovor s Filipem 

Sakalou, 30. 3. 2020) Podobně uvažuje také Viktor Polášek: „Já osobně mám rád, když mě 

osloví jakákoli média. Je super podělit se o věcech s lidmi, kteří skoky sledují a rádi se 

dozvědí věci ze zákulisí.“ (rozhovor s Viktorem Poláškem, 18. 4. 2020) Zcela opačný názor 

zastává Vojtěch Štursa: „Z mé osobní pozice bych se mediálnímu kontaktu raději vyhnul. 

Pokud už přichází nějaké dotazy, nejsou obvykle objektivní. Jedná se většinou spíše o 

nepříjemné dotazy, proč se nedostavují výsledky, proč se člověk nezlepšuje, a já se vždy 

musím spíše obhajovat, jako kdybych se něčím provinil.“ (rozhovor s Vojtěchem Štursou, 

22. 3. 2020) 

 

Co se týče vztahů s konkrétními novináři, lze pozorovat rozdílné přístupy. Filip Sakala 
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například zmiňuje dlouhodobou spolupráci s Pavlem Petrem, redaktorem Radiožurnálu, 

přičemž podobné nastavení oceňuje v několika rovinách. Podotýká, že je schopen lépe 

chápat práci sportovního novináře, zároveň to usnadňuje komunikaci a on se nemusí bát 

případné nesprávné interpretace jeho sdělení. Lehce rozdílný pohled nabízí Viktor Polášek, 

který zmiňuje, že osobní zkušenost úzké spolupráce s konkrétním novinářem nemá, ale je 

si vědom toho, že u některých kolegů z reprezentace tyto vztahy existují. Oceňuje na tom, 

podobně jako Filip Sakala, hlavně snadnost komunikace. Zcela jiný pohled pak nabízí 

Vojtěch Štursa, který také přiznává, že je důvěra důležitým prvkem, osobně ale má 

zkušenosti spíše negativní a důvěru k novinářům naopak necítí. „(…) za svoji sportovní 

kariéru jsem se nesetkal s normálním novinářem, kterému bych mohl důvěřovat. Rovněž mi 

vždy bylo doporučováno od starších kolegů z týmu dávat si pozor na konkrétní osoby a na 

informace, které jim sděluji.“ (rozhovor s Vojtěchem Štursou, 22. 3. 2020) Čestmír 

Kožíšek, jediný z dotazovaných, který uvedl, že nepovažuje pro své kontakty s médii 

vzájemnou důvěru jako výjimečně důležitý prvek, tento názor zastává, jelikož má pocit, že 

má již z položených otázek možnost usoudit, jakým směrem se rozhovor ponese a není 

důvod k obavám o manipulace či nesprávné vyložení odpovědí.  

 

Z rozboru vyplynulo, že výsledky na úrovni světové špičky nejsou v současné době od 

českých reprezentantů očekávány, tím pádem na ně ani média nevytváří soustavný tlak. 

S tím souhlasí všichni respondenti s výjimkou jednoho. Uvádějí, že tlak ze strany médií 

v ohledu na své výkony momentálně necítí a potvrzují, že to vyplývá hlavně ze současného 

stavu disciplíny a dosahovaných výsledků. Viktor Polášek to spojuje i s výskytem 

v televizním vysílání: „Nejsme tak populární jako například v Norsku, kde po každém 

skoku dělají se skokanem rozhovor živě do televize. V Česku to je spíš jen po nějakém 

lepším výsledku.“ (rozhovor s Viktorem Poláškem, 18. 4. 2020) Jediný z dotazovaných, 

který má v současné situaci pocit mediálního tlaku, je Filip Sakala: „Ano, média na nás 

vyvíjí tlak. Ale to je naprosto v pořádku, protože o tom ten sport je.“ (rozhovor s Filipem 

Sakalou, 30. 3. 2020) 
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3.2.2 Současné pokrytí skoků na lyžích očima sportovců  

 

Současný stav mediálního pokrytí skoků na lyžích všichni dotazovaní označují za 

neuspokojivý či nedostatečný. Uvědomují si, že jsou skoky na lyžích momentálně 

okrajovým sportem a mediální pozornost nepřitahují. Zmiňují i názor na příčiny 

současného stavu, zároveň ale také jeho pochopení. Například Filip Sakala s Čestmírem 

Kožíškem se shodují na tom, že české skoky na lyžích v současné situaci nenabízí dostatek 

atraktivních výsledků či zajímavých příběhů, které by mediální pozornost k disciplíně 

přivedly. S tím souhlasí i Vojtěch Štursa, který dodává, že by se mediální zájem o skoky 

dle jeho názoru zvýšil, kdyby se dlouhodobě zlepšily výsledky. Viktor Polášek nabízí 

srovnání se současným mediálním pokrytím biatlonu, které bylo zmíněno i v teoretické 

části této práce. Jako jediný dodává také názor na pokrytí na webech zaměřených výhradně 

na skoky na lyžích, s jejichž činností je spokojen: „Určitě nejsme pokrytí jako například 

biatlon, ale to se dá dle popularity sportů očekávat. Většinou jde pouze o reportáž ze 

závodů, kde se povede nějaký lepší výsledek. Co se týče portálů přímo zaměřených na 

skoky na lyžích, tak s těmi jsem spokojený.“ (rozhovor s Viktorem Poláškem, 18. 4. 2020) 

 

Rozbor výstupů naznačil, že mezi jedno z nejčastějších témat, kterému se média věnují, je 

dlouhodobě neuspokojivý stav skokanských sportovišť. To potvrzují i sami sportovci, 

přičemž mezi nimi převažuje názor, že podobná medializace problému by mohla 

provozujícím resortům za určitých podmínek pomoci. Rozdílné postoje zastávají jednotliví 

reprezentanti s ohledem na vliv, který by podobná mediální sdělení mohla mít na 

budoucnost disciplíny. Zatímco Vojtěch Štursa pozornost věnovanou stavu sportovišť 

oceňuje a věří, že může v budoucnu disciplíně pomoci, Viktor Polášek a Čestmír Kožíšek 

nabízí odlišný pohled. Viktor Polášek vnímá takto zvýšenou pozornost spíše negativně: 

„V médiích se často objevují informace, které jsou vytržené z kontextu i ohledně zázemí 

skokanů v ČR. Ve společnosti to spíše vyvolává diskuzi o tom, což se nás víceméně netýká a 

sport jde stranou.“ Na zkreslení informací, které se v médiích objevují, upozorňuje i 

Čestmír Kožíšek a zcela rozdílně od Vojtěcha Štursy si naopak myslí, že to, jakým 

způsobem média problematiku podmínek pro české reprezentanty řeší, může mít 

v budoucnu negativní dopad: „Nastává zde problém, že médii projde pouze informace, že 

nemáme kde skákat. Což je sice pravda, ale je to dané spíše u seniorské reprezentace. U 

dětí se to až tolik od dob, co jsem vyrostl, nezměnilo, mládežnické můstky jsou stále stejné, 



 

 

30 

co se počtu týče.  Ale když rodiče slyší, že není kde skákat, tak nastane ten problém, že 

nechtějí již dávat děti na tento sport, a to je na této „reklamě“ špatně.“ (rozhovor 

s Čestmírem Kožíškem, 16. 3. 2020) 

 

Na otázku, zda by popularitě skoků na lyžích v českých médiích pomohlo rozsáhlejší 

zaměření na zahraniční reprezentanty a jejich úspěchy, se odpovědi taktéž názorově liší. 

Jeden z respondentů poukazuje na kauzalitu mezi výsledky českých skokanů a mediální 

pozorností věnované příběhům ze zahraničí. Dodává, že nevidí cestu v reportování o 

zahraničních reprezentantech v momentě, kdy čeští skokané za světovou špičkou 

zaostávají. Ideální cestou by tak v tomto případě bylo nejdříve zlepšit stav disciplíny 

v Česku a přirozeně by pak následoval i intenzivnější mediální zájem také o zahraničí. 

Viktor Polášek pochybuje o ochotě světové špičky spolupracovat s českými médii. 

Zároveň ale dodává, že pokud by z jejich strany zájem existoval, mohl by být výsledek pro 

české publikum zajímavý. Silné přesvědčení o tomto tématu lze pozorovat u Filipa Sakaly 

a u Vojtěcha Štursy, u obou však panuje zcela odlišný názor. Filip Sakala věří, že by 

přiblížení nejlepších světových skokanů popularitu disciplíny u nás ovlivnilo pozitivně: 

„Mělo by se o tom psát víc a věřím, že kdyby se o tom psalo víc, tak i u dětí je o ten sport 

větší zájem.“ (rozhovor s Filipem Sakalou, 30. 3. 2020) Naopak Vojtěch Štursa má na 

stejnou problematiku opačný názor a namítá, že nejdůležitější je koncentrace na zlepšení 

českých výsledků: „Popularitu skoků na lyžích u nás by nejvíce zvýšilo zlepšení 

dosahovaných výsledků. Příběhy zahraničních skokanů prezentované v českých mediích by 

dle mého názoru naopak popularitu mohlo snížit.“ (rozhovor s Vojtěchem Štursou, 22. 3. 

2020) 

 

3.2.3 Možnosti vlastní prezentace  

 

S ohledem na aktuální stav pokrytí, které sportovci vyhodnocují jako nedostatečný, 

vyvstává otázka alternativních cest, kterými mediální atraktivitu skoků na lyžích navýšit a 

zlepšit tak jejich postavení nejen v médiích, ale celkově jako disciplíny. Respondenti se 

shodují v tom, že hlavní roli hrají dlouhodobě nedostatečné výsledky, čímž se stala jejich 

disciplína pro média víceméně nezajímavá. Naopak stabilní zlepšování dosahovaných 

výsledků by podle nich pomohlo vrátit disciplínu do popředí mediální pozornosti. Takové 
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zlepšení je ovšem složité dosáhnout a výkonnost české reprezentace zatím nevykazuje 

vzestupné tendence.  

 

Sportovcům se tak nabízí možnost využívání sociálních médií jako prostředku komunikace 

s veřejností. Všichni se shodují, že přítomnost na sociálních sítích je v současnosti klíčová 

a nesmírně důležitá. Jejich aktivní využívání zmiňují i jako cestu přiblížení se novinářům a 

sponzorům: „Pro komentátory v zahraničí je už denní chleba sledovat sportovce na 

Instagramu, aby divákům poskytl i jiné informace o sportovci než pouze komentování jeho 

výkonů. Pak samozřejmě i organizace má více prostoru pro propagaci sponzorů, kteří se 

nemusí vejít na reklamní plochu na materiálu sportovce, který je k vidění v televizi.“ 

(rozhovor s Filipem Sakalou, 30. 3. 2020) Viktor Polášek doplňuje i faktor přiblížení se 

fanouškům, v případě okrajových sportů nemají jinou možnost, jak být svým oblíbeným 

sportovcům blíž: „Všechny sporty, ať už týmové nebo individuální, jsou na Facebooku, 

Instagramu nebo Twitteru. A každý sportovní fanoušek si vždy najde cestu, jak sledovat své 

oblíbené sportovce a sociální sítě jsou momentálně to nejjednodušší, jak někoho sledovat a 

podporovat.“ (rozhovor s Viktorem Poláškem, 18. 4. 2020)  

 

Snahy skokanského úseku při Českém svazu lyžařů o efektivní komunikaci 

prostřednictvím oficiálních profilů na sociálních sítích ovšem všichni dotazovaní hodnotí 

jako nedostatečné. „PR a marketing úseku skoku považuji za amatérský a nedostatečný.“ 

(rozhovor s Vojtěchem Štursou, 22. 3. 2020) I ostatní respondenti tvrdí, že současný stav 

oficiální komunikace je neuspokojivý a vidí velký prostor ke zlepšení. Viktor Polášek 

vyzdvihuje práci Mezinárodní lyžařské federace, která podle něj dané odvětví ovládá na 

vysoké úrovni. Na komunikaci českého svazu ovšem vidí několik nedostatků: „Používají 

nejvíce Facebook a vlastní stránky Czechski.com. Je to opravdu hrůza. Všechny fotografie 

jsou amatérsky vyfocené a obsah zpráv je ve velké části také špatně.“ (rozhovor s Viktorem 

Poláškem, 18. 4. 2020) Nespokojenost projevil i Čestmír Kožíšek, který zároveň ale 

vyjadřuje pochopení vzhledem k finanční i časové náročnosti, která se s profesionální 

marketingovou a PR komunikací pojí. Navíc chápe, že české skoky na lyžích mají aktuálně 

i další problémy, jejichž řešení je prioritní: „Byl by na to potřeba člověk, který se tomu 

může věnovat, ten sport ho baví a ví, co to obnáší. Ve finále to ale skončí na penězích, 

které se dají využít asi i smysluplněji. (…) stále máme dost problémů či práce sami se 

sebou jako úsek, kluby a celkové fungovaní skoku, tak možná po vyřešení těchto záležitostí 
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na to bude více času a zlepší se i tato stránka.“ (rozhovor s Čestmírem Kožíškem, 16. 3. 

2020) 

 

Pokud by ovšem svaz projevil snahu na kvalitě komunikace s veřejností pracovat a 

vytvářet originální obsah pro sociální sítě, oslovení reprezentanti projevují chuť a zájem se 

na těchto aktivitách podílet. Například Čestmír Kožíšek to momentálně hodnotí jako jednu 

z nejdůležitějších věcí, o které by měl svaz usilovat, jelikož by to zlepšilo i dostupnost 

sponzorům a jejich atraktivitu: „Z mého pohledu to je pomalu nejdůležitější. Být k dispozici 

médiím. A také abychom byli k dispozici partnerům více než pouze mít jejich loga na 

oblečení.“ (rozhovor s Čestmírem Kožíškem, 16. 3. 2020) Filip Sakala navíc věří, že 

marketingový obsah, ve kterém by vystupovali sami sportovci, by výrazně pomohl 

k přiblížení skoků na lyžích veřejnosti.  

 

K provozování osobních profilů na sociálních sítích pak jednotliví sportovci přistupují 

rozdílně. Zatímco někteří je budují jako veřejné osoby, jiní si zachovávají spíše osobní, 

soukromý profil, který se nevěnuje pouze skokům na lyžích a nemá sloužit jako 

komunikace směrem k fanouškům, sponzorům či novinářům. Jedním z těch, kteří se snaží 

vlastní značku sebe jako sportovce budovat pomocí sociálních sítí, je Viktor Polášek. Jak 

sám zmiňuje, aktivní je na většině hlavních sociálních sítí, jakými jsou Instagram, Twitter 

a Facebook. Každá z nich pak pro něj má svůj vlastní účel: „Mám svůj osobní Instagram, 

na který dávám vše. Jak sport, tak osobní život. Je veřejný pro všechny. Potom mám 

fanpage na Facebooku, kam dávám pouze věci, které se týkají skoků. Twitter mám také, ale 

ten mám spíše na sledování novinek ve světě.“ (rozhovor s Viktorem Poláškem, 18. 4. 

2020) Filip Sakala se na svých profilech snaží kombinovat oba přístupy, jak náhled do 

svého soukromí, tak sportovní obsah. Zároveň dodává, že se snaží o co největší autenticitu: 

„Jsem zastáncem toho, že by to mělo být opravdové vystupování a ukázka toho, jaký člověk 

jsem. Nevěřím tomu, že sportu pomáhají „modelky“, které sdílí jenom reklamní obsah 

nebo vystupují pod velkou cenzurou. Myslím si, že fanoušci si zaslouží víc. Samozřejmě 

nepřidávám všechno, co dělám, ale minimálně jsem na sociálních sítích co nejvíce 

autentický.“ (rozhovor s Filipem Sakalou, 30. 3. 2020) Opačný přístup k používání 

sociálních sítí má Vojtěch Štursa, který vnímá své profily jako čistě soukromé nástroje, a 

ačkoliv jsou veřejně přístupné, obsah kvůli fanouškům zásadně netvoří.  
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Upadající popularitě skoků na lyžích nepomáhá ani fakt, že závody Světového poháru živě 

nepřenáší Česká televize na svém sportovním kanále, a mimo vrcholy sezony jsou tak 

divákům skoky na lyžích k dispozici prostřednictvím placeného kanálu Eurosport. 

Dotazovaní sportovci převážně projevují lítost nad tím, že veřejnoprávní televize jejich 

závody nevysílá, a věří, že by pravidelný výskyt skoků na lyžích na stanici ČT sport mohl 

pozitivně ovlivnit zájem veřejnosti a médií. Filip Sakala nabízí například srovnání 

s Finskem, ve kterém se skoky na lyžích momentálně nachází v podobné situaci: „Faktem 

je, že například ve Finsku skoky začal vysílat placeny kanál, a ne veřejnoprávní televize. 

První věc byla, že sledovanost v té zemi poklesla a s tím i dosah tohoto sportu. S tím pak 

souvisel i úbytek začínajících skokanů, kteří neměli své hrdiny kde sledovat.“ (rozhovor 

s Filipem Sakalou, 30. 3. 2020) S ním souhlasí i Viktor Polášek, který by skoky na lyžích 

na obrazovkách veřejnoprávní televize též uvítal. Čestmír Kožíškem s Vojtěchem Štursou 

též projevují souhlas, ovšem oba s mírnými výhradami. Vojtěch Štursa chápe, že získání 

vysílacích práv je komplikovaná záležitost a nemusela by se České televizi ekonomicky 

vyplácet. Podobně uvažuje i Čestmír Kožíšek, navíc dodává, že v momentě, kdy vysílá 

skoky na lyžích Eurosport, už nemusí být absence v České televizi takovou překážkou: 

„Myslím si, že patříme ještě mezi sledované sporty ve světě a práva nebudou úplně levná 

(…) Navíc poskládat celý program všech sportů do TV není taky snadná záležitost a v dost 

případech mají finance hlavní slovo. Navíc nevidím asi úplně problém v tom, že to není na 

ČT, když všechny závody SP jsou vysílány na Eurosportu a dalších zahraničních 

kanálech.“ (rozhovor s Čestmírem Kožíškem, 16. 3. 2020)  
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Závěr 

 
Jak popsala teoretická část této práce, média a sport dodnes fungují jako dvě úzce 

propojené a vzájemně se ovlivňující instituce, přičemž existenci jedné bychom si dnes již 

nedokázali představit bez té druhé.   

 

Pro profesionální sportovce a sportovní organizace je přítomnost v médiích a viditelnost 

klíčová. Sportovci média potřebují, mimo jiné i proto, aby byli atraktivní pro sponzory, a 

média naopak potřebují sport, aby maximalizovala zisky z inzerce a měla šanci cílit na širší 

publikum. Toto spojení se tedy dá označit za ideální či symbiotický vztah.  

 

Ne všechna sportovní odvětví jsou ovšem pro média stejně atraktivní. V tomto případě 

nehraje roli ani historický význam či velikost daného sportu. (Nölleke a Birkner, 2019)  

 

Některým odvětvím se daří proniknout do médií pouze zřídka a nazýváme je okrajovými či 

minoritními. Jedním z nich jsou v současné době v prostředí českých médií i skoky na 

lyžích. Ačkoliv představují tradiční sport s historickým významem a řadou mimořádných 

úspěchů, dlouhodobý úpadek výkonnosti českých reprezentantů způsobil i pokles mediální 

pozornosti a přesun k jiným zimním sportům.  

 

Rozbor publikovaných příspěvků v médiích iDnes.cz, iRozhlas.cz a iSport.cz dokázal, že 

se sledované tituly skokům na lyžích věnují spíše okrajově a stručně. Hlavní část výstupů 

tvoří zpravodajské texty a v publicistické tvorbě se média soustředí na opakující se témata, 

a i to spíše sporadicky a pouze nárazově.  

 

Hlavním cílem práce bylo přiblížit vztah sportovců, jmenovitě Čestmíra Kožíška, Viktora 

Poláška, Filipa Sakaly a Vojtěcha Štursy, k několika úrovním spolupráce s médii. 

Popisovali jejich pohled na současné pokrytí jejich disciplíny, obecný vztah s médii a také 

jejich pohled na alternativní cesty, jak se stát pro média atraktivní.  

 

Rozhovory se sportovci dokazují, že jim současná úroveň mediálního pokrytí nevyhovuje, 

označují ji za nedostatečnou, ačkoliv dodávají, že si uvědomují důvody tohoto stavu. 
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Oceňují, že se média věnují problematice špatného stavu disciplíny v České republice a 

poukazují na neuspokojivý stav sportovišť, zároveň ale mezi jednotlivými závodníky 

panují obavy, že to může skoky na lyžích v budoucnosti ještě více poškodit a další vývoj 

disciplíny spíše ohrozit. To platí obzvlášť v případě, kdy média nešetrně nakládají 

s danými informacemi a vykreslují problematiku zkresleně. Sportovci jsou si také vědomi, 

že ke zviditelnění disciplíny je potřeba dosahovat kvalitnějších výsledků, než je tomu 

v současné době. I tak ale vidí alternativní cesty a prostor pro zlepšení v oblasti oficiální 

komunikace ze strany Svazu českých lyžařů, obzvláště pomocí sociálních sítí. Právě ty 

jsou v dnešní době považovány za alternativu k tradičním médiím, či alespoň způsob, jak 

se spolupráci s nimi přiblížit. To potvrzují i sportovci, kteří by si přáli profesionálnější a 

strategičtější využívání sociálních sítí, což by podle nich přiblížilo disciplínu veřejnosti, 

oslovilo širší okruh lidí a zároveň usnadnilo spolupráci s tradičními médii. Navíc se 

shodují na tom, že by v tomto případě byli ochotní se do marketingových aktivit sami 

zapojovat a obsah pomáhat vytvářet.  

 

Ačkoliv mají na individuální spolupráci s médii oslovení sportovci rozdílné názory, všichni 

přiznávají, že hrají v jejich kariérách důležitou roli, jsou nezbytnou součástí jejich práce a 

fungování bez nich je pro ně těžko představitelné.  

 

Závěry z rozboru mediálních obsahů i rozhovorů se sportovců dokazují, jaký vliv média 

napříč sporty mají. Jelikož jsou skoky na lyžích okrajovým sportem a oslovení 

reprezentanti se v médích objevují spíše sporadicky, mohlo by to vést k hypotéze, že se 

nebudou cítit médii ovlivněni a nebudou jim přikládat výrazný vliv a důležitost. Tato práce 

ale přesvědčuje o opaku a ukazuje, jakým způsobem a v jakém rozsahu zástupci mediálně 

nezastoupených sportů nad celou problematikou uvažují.  

 

Práce navazující na tato zjištění by se mohla věnovat vytvoření adekvátní komunikační 

strategie pro skokanský úsek při Svazu českých lyžařů, jejímž cílem by bylo navýšení 

veřejného povědomí o disciplíně v Česku, stejně jako zvýšení prezence v českých médiích.  
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Summary 
 

As stated in the theoretical part of this thesis, the media and sport still function as two 

interconnected and interacting institutions, while the existence of one we would not be able 

to imagine today without the other. 

 

For professional athletes and sports organizations, media presence and visibility are key. 

Athletes need the media, among other things, to be attractive to sponsors, and the media 

need sports to maximize advertising profits and have a chance to target a wider audience. 

This connection can, therefore, be described as an ideal or symbiotic relationship. 

 

However, not all sports are equally attractive to the media. In this case, the historical 

significance or size of the sport does not matter. (Nölleke and Birkner, 2019) Some sports 

rarely attract attention and we call them marginal or minority sports. One of them is 

currently ski jumping. Although it represents a traditional sport with significant historical 

importance and holds several extraordinary successes, the long-term decline in the 

performance of Czech ski jumpers also caused a decline in media attention and a shift to 

other winter sports. 

 

The analysis of published articles in the media iDnes.cz, iRozhlas.cz and iSport.cz proved 

that the monitored titles are rather marginally and concisely devoted to ski jumping. The 

main part of the outputs consists of news texts and in occasional and sporadic feature 

articles the media focus on recurring topics.  

 

The main goal of this thesis was to describe the relationship of athletes, namely Čestmír 

Kožíšek, Viktor Polášek, Filip Sakala and Vojtěch Štursa, to several levels of cooperation 

with the media. They described their view of the current coverage of their discipline, their 

general relationship to media collaboration, and their view of alternative ways to become 

attractive to the media. 

 

Interviews with athletes show that the current level of media coverage does not suit them, 

calling it insufficient, although they add that they are aware of the reasons for this 

situation. They appreciate that the media address the issue of the poor state of the 
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discipline in the Czech Republic and point to the unsatisfactory conditions of ski jumping 

venues, but at the same time, there are fears among individual athletes that it may cause 

further damage to the discipline and jeopardize its further development. This is especially 

true when the media treats the information carelessly and portrays the issue in a different 

state than it is. Athletes are also aware that to make the discipline visible, it is necessary to 

achieve better results than is currently the case. Even so, they see alternative paths and 

room for improvement in the area of official communication on the part of the Association 

of Czech Skiers, especially through social networks. These are nowadays considered an 

alternative to traditional media, or at least a way to approach cooperation with them. This 

is also confirmed by athletes who would like a more professional and strategic use of 

social networks, which, according to them, would bring the discipline closer to the public, 

reach a wider circle of people and at the same time facilitate cooperation with traditional 

media. Besides, they agree that in this case, they would be willing to engage in marketing 

activities themselves and help create content.  

 

Although the interviewed athletes have different views on individual cooperation with the 

media, they all admit that they play an important role in their careers, are an essential part 

of their jobs and it is difficult for them to imagine functioning without them. 

 

The conclusions from the analysis of media content and interviews with athletes prove the 

influence of the media across sports. As ski jumping is a minority sport and the 

interviewed athletes appear rather sporadically in the media, this could lead to the 

hypothesis that they will not feel influenced by the media and will not attach significant 

influence and importance to them. However, this work proves the opposite and shows how 

and to what extent representatives of unrepresented sports perceive the whole issue. 

The work following these findings could focus on creating an adequate communication 

strategy for the ski jumping section at the Association of Czech Skiers, the aim of which 

would be to increase public awareness of the discipline in the Czech Republic, as well as 

increase its presence in the Czech media   
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Příloha č. 1: Rozhovor autorky s Čestmírem Kožíškem, 

uskutečněný 16. 3. 2020 

 

Sledujete české sportovní zpravodajství, zejména to o skocích na lyžích? 

Sportovní zpravodajství sleduji, ale spíše jenom okrajově, jelikož se v tom prostředí 

pohybuji a spolu s ostatními reprezentanty jej vytváříme z velké části, tak víme, o čem 

mohou média psát. Spíše sleduji web Berkutschi, kde jsou zprávy ze světa.  

Myslíte si, že jsou aktuálně skoky na lyžích pokrývány v adekvátním rozsahu?  

Co se týče pokrytí, myslím, že to odpovídá situaci. Můžeme být více publikováni, ale musí 

za tím stát výsledky a příběhy. Což teď bohužel není.  

Berete média jako nezbytnou součást vaší práce, které byste se raději vyhnul, nebo 

naopak něco, co vám může pomoci a pro sportovce je nezbytné, aby se v médiích 

objevoval? 

Pozornost nevyhledávám, beru to spíše jako součást mojí práce. Pak zaleží na konkrétní 

situaci, jestli se jedná o televizi, seriózní tištěná média nebo bulvár.  

Z těch médií, která jste zmínil, nějaká preferujete?  

Vizuální média. V dobrém obraze je vždy krásná publicita, ale v tom jsme momentálně 

nezajímaví z naší, či alespoň mojí strany. Co se týče zbytku, ze sportovního hlediska jsou 

naše závody pouze o jednotlivých skocích a o ničem jiném se nedá moc bavit, kromě 

povětrnostních podmínek na můstku. 

Je podle vás vztah mezi sportovcem a novináři důležitý a je pro vás nutné, abyste 

k novináři cítili důvěru?  

Věřím, že není úplně podstatná, jelikož vždy se odpovídá na otázky a už z toho člověk ví, 

kam se daný rozhovor ponese. Takže z mého pohledu na otázky v rozhovoru odpovídám 

tak, jak to je, bez širšího obalu. 

Máte pocit, že na vás média tím, jak váš sport pokrývají, mohou vyvíjet tlak?  

Osobně určitě ne.  

V současné době se mediálního pokrytí skokům na lyžích dostává spíše v souvislosti se 

stavem sportovišť a poměrech ve svazu. Vnímáte to pozitivně nebo negativně?  

Jak se říká, každá reklama je dobrá. Věřím, že i toto nějakým způsobem nám může 

pomoci. To, že chybí můstky, je pravda. Hlavně ty v Harrachově a jejich situace je dost 

složitá, takže už pomalu ani já nevěřím, že bych tam někdy mohl skákat v novém areálu, 
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ale pokud se mýlím, budu jedině rád.  

Může to podle vás spíše sportu pomoci změnit poměry k lepšímu, nebo to ubírá 

pozornost od samotného sportu, a naopak situaci zhoršuje? 

Nastává zde problém, že médii projde pouze informace, že nemáme kde skákat. Což je sice 

pravda, ale je to dané spíše u seniorské reprezentace. U dětí se to až tolik od dob, co jsem 

vyrostl, nezměnilo, mládežnické můstky jsou stále stejné, co se počtu týče. Ale když rodiče 

slyší, že není kde skákat, tak nastane ten problém, že nechtějí již dávat děti na tento sport, a 

to je na této „reklamě“ špatně.  

Česká média se příliš nezajímají ani o zahraniční skokany a jejich příběhy či úspěchy, 

ačkoliv jich skoky na lyžích nabízí dost. Myslíte si, že kdyby se tomu média více 

věnovala, zlepšilo by to popularitu skoků na lyžích u nás?  

Myslím si, že všechno začíná doma. Kdybychom byli lepší, byla by větší publicita a s tím 

by pak možná přišlo lepší a širší pokrytí zahraničí. Stále jsme hodně pozadu v publicitě a 

například fotbal a hokej zabírají většinu mediálního prostoru na úkor například právě 

skoků. Když i v zimě začínají zprávy fotbalem, tak to je pro sport špatně. Stejně tak si 

neumím představit, že by se v létě ve zprávách objevilo něco o nás například z letní Grand 

Prix.  

Závody skoků na lyžích narozdíl například od biatlonu, bobů či jiných disciplín 

nevysílá Česká televize, kromě vrcholů sezony v podobě Turné čtyř můstků nebo 

mistrovství světa. Vzbudila by podle vás přítomnost ve veřejnoprávní televizi větší 

divácký zájem?  

Určitě to hraje svoji roli, zároveň to ale v dnešní době již není jenom o ČT. A stále to je o 

nabídce a poptávce. Myslím si, že patříme ještě mezi sledované sporty ve světě a práva 

nebudou úplně levná a sama ČT musí mít data o sledovanosti od Turné čtyř můstků s tím, 

zda to má možnost přežít celoročně. Navíc poskládat celý program všech sportů do TV 

není taky snadná záležitost a v dost případech mají finance hlavní slovo. Navíc nevidím asi 

úplně problém v tom, že to není na ČT, když všechny závody SP jsou vysílány na 

Eurosportu a dalších zahraničních kanálech.  

Dnes je pro sportovní svazy důležité i to, jakým způsobem ovládají vlastní PR a 

marketing, zejména na sociálních sítích. Jak si podle vás v tomto ohledu skoky stojí?  

Snaha tam je, ale stojí to na dost špatných základech. Je to o lidech, kteří se tomu věnují a 

dávají tomu čas. Byl by na to potřeba člověk, který se tomu může věnovat, ten sport ho 

baví a ví, co to obnáší. Ve finále to ale skončí na penězích, které se dají využít asi i 
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smysluplněji. Mimochodem, stačí se podívat na instagramový profil czechskijumpingteam, 

kde je za 2 roky „práce“ cca 300 sledujících, což mi přijde dost tristní. Na druhou stranu si 

myslím, že stále máme dost problémů či práce sami se sebou jako úsek, kluby a celkové 

fungovaní skoku, tak možná po vyřešení těchto záležitostí na to bude více času a zlepší se i 

tato stránka.  

Jak se k tomu stavíte vy, byli byste ochotni se zapojovat do marketingových aktivit 

iniciovaných svazem, například točení videí pro sociální sítě apod., abyste podpořili 

mediální prezenci skoků?  

Z mého pohledu to je pomalu nejdůležitější. Být k dispozici médiím. A také abychom byli 

k dispozici partnerům více než pouze mít jejich loga na oblečení. To nám tu ale nefunguje, 

vůbec nevím, z jaké strany to je brzděné, či to svaz nebo úsek dělat nechce. Dále to je o 

formě, jakou to je plánováno či vytvářeno.  

Takže byste řekl, že právě přítomnost na sociálních sítích je v dnešní době důležitá, 

jak pro celou organizaci, tak pro jednotlivého sportovce? Ať už z hlediska 

dostupnosti médiím a tvoření obsahu pro média, či pro sponzory a fanoušky.  

Myslím si, že dost. Ač jsem se z tohoto světa poslední dobou dost stáhl, jelikož mi přijde, 

že tam toho je tolik a už v tom nevím úplně smysl z mé osobní strany. Ale pokud za 

jedincem někdo stojí, či má určité požadavky a dobrý obsah na sdílení, tak to má rozhodně 

velký význam.  

Jak jste na tom vy osobně s používáním sociálních sítí – berete je jako spíše osobní 

nástroj určený pouze vám a přátelům, nebo vystupujete jako veřejná osoba?  

V poslední době jsem to začal používat spíše jako veřejná osoba a soukromí se tam snažím 

nesdílet. Možná jednou zase změním názor a začnu publikovat ve velkém.  

Přemýšlíte během používání sociálních sítí nad tím, co můžete či nemůžete zveřejnit? 

Například zda vyhodnotíte, že některý příspěvek byste ze svojí pozice publikovat 

neměl (mohl by například poškodit jméno svazu, vyvolat kontroverzi..)  

Úplně tak nad tím nepřemýšlím, byla tu situace, kdy jedna fotka, ačkoliv ne moje, 

pobouřila skoro celý svět. Tak od té doby se nad tím možná někdy lehce zamyslím, ale 

úplně někde vzadu na okraj. Taky si myslím, že se to lehce vymklo kontrole, a v určitých 

situacích na to je potřeba dávat pozor, jelikož nikdy nevíte, co je v pozadí a komu se to 

nemusí zamlouvat.   
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Příloha č. 2: Rozhovor autorky s Viktorem Poláškem, 

uskutečněný 18. 4. 2020 

 

Sledujete české sportovní zpravodajství, zejména to o skocích na lyžích? 

Ano. Sleduji skoro všechna média, která o nás píšou, hlavně pro přehled a kvůli 

zajímavosti. Zpravodajství se rozhodně nevyhýbám. Rád si i čtu názory internetových 

diskutérů, takzvaných expertů. Bavím se tím. 

Máte konkrétní média, která sledujete nejvíc?  

Určitě Českou televizi, portál iDnes.cz, portál Sport.cz, poté z těch zaměřených na skoky 

Skoky.net a taky Czechski.com.  

Přijde vám pokrytí jak do četnosti, tak do rozsahu pokrytých témat adekvátní či 

dostatečné? 

Určitě nejsme pokrytí jako například biatlon, ale to se dá dle popularity sportů očekávat. 

Většinou jde pouze o reportáž ze závodů, kde se povede nějaký lepší výsledek. Co se týče 

portálů přímo zaměřených na skoky na lyžích, tak s těmi jsem spokojený.  

Berete média jako nezbytnou součást vaší práce, které byste se raději vyhnuli, nebo 

naopak něco, co vám může pomoci a pro sportovce je nezbytné, aby se v médiích 

objevoval? 

Myslím si, že média jsou nezbytná. Já osobně mám rád, když mě osloví jakákoli média. Je 

super podělit se o věcech s lidmi, kteří skoky sledují a rádi se dozvědí věci ze zákulisí. 

Je podle vás vztah mezi sportovcem a novináři důležitý a je pro vás nutné, abyste 

k novináři cítili důvěru?  

Vztah je samozřejmě důležitý. Osobně s tím ale zkušenosti nemám. Ale ostatní kluci 

z Dukly mají dobré vztahy s reportérem z Radiožurnálu. Je s námi v kontaktu docela často, 

a tak když je možnost udělat rozhovor nebo reportáž, je super, že ho máme jako první 

možnost. 

Máte pocit, že na vás média tím, jak váš sport pokrývají, mohou vyvíjet tlak?  

Určitě ne. Nejsme tak populární jako například v Norsku, kde po každém skoku dělají se 

skokanem rozhovor živě do televize. V Česku to je spíš jen po nějakém lepším výsledku. 

V současné době se mediálního pokrytí skokům na lyžích dostává spíše v souvislosti se 

stavem sportovišť a poměrem ve svazu. Může to podle vás spíše sportu pomoci změnit 

poměry k lepšímu, nebo to ubírá pozornost od samotného sportu, a naopak situaci 
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zhoršuje?  

V médiích se často objevují informace, které jsou vytržené z kontextu i ohledně zázemí 

skokanů v ČR. Ve společnosti to spíše vyvolává diskuzi o tom, což se nás víceméně netýká 

a sport jde stranou.  

Takže byste byl radši, kdyby se zaměřili na něco jiného. 

Upřednostnil bych větší zájem o naši přípravu nebo průběh závodů. Což by bylo 

zajímavější jak pro diváky, tak pro nás skokany.   

Česká média se příliš nezajímají ani o zahraniční skokany a jejich příběhy či úspěchy, 

ačkoliv jich skoky na lyžích nabízí dost. Myslíte si, že kdyby se tomu média více 

věnovala, zlepšilo by to popularitu skoků na lyžích u nás?  

Asi ano, ale těžko říct. Zahraniční skokané jsou mnohem víc populární hlavně ve svých 

zemích, a tak bychom pro ně nemuseli být atraktivní. Ale pokud by tyto rozhovory nebo 

příběhy poskytli, tak by to diváka mohlo zaujmout více. 

Závody skoků na lyžích narozdíl například od biatlonu, bobů či jiných disciplín 

nevysílá Česká televize, kromě vrcholů sezony v podobě Turné čtyř můstků nebo MS. 

Vzbudila by podle vás přítomnost ve veřejnoprávní televizi větší divácký zájem? Je 

podle vás důležité, aby se sport v televizi objevoval?  

Ano určitě. Je škoda, že ČT nemá práva na Světový pohár. Mnohem víc lidí by sledovalo 

Českou televizi než například Eurosport. Zvedlo by se to hodně. 

Dnes je pro sportovní svazy důležité i to, jakým způsobem ovládají vlastní PR a 

marketing, zejména na sociálních sítích. Jak si podle vás v tomto ohledu skoky stojí?  

Jako sportovci osobně to zvládáme dobře. Mezinárodní federace to má zvládnuté na dobré 

úrovni. Ale české skoky, to je tragédie. Používají nejvíce Facebook a vlastní stránky 

czechski.com. Je to opravdu hrůza. Všechny fotografie jsou amatérsky vyfocené a obsah 

zpráv je ve velké části také špatně. Dalo by se to dělat o 100 procent lépe. 

Jak se k tomu stavíte vy, byl byste ochotný se zapojovat do marketingových aktivit 

iniciovaných svazem, například točení videí pro sociální sítě apod.?  

Určitě! Tyhle věci mě hrozně baví. Sami jsme s ostatními skokany točili videa a děláme 

různé soutěže na sociálních sítích. V tomhle bych se rád angažoval. 

Myslíte si, že právě přítomnost na sociálních sítích je v dnešní době důležitá, jak pro 

celou organizaci, tak pro jednotlivého sportovce? Ať už z hlediska dostupnosti 

médiím a tvoření obsahu pro média, či pro sponzory a fanoušky.  

V dnešní době? Nesmírně důležitá. Všechny sporty, ať už týmové nebo individuální, jsou 
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na Facebooku, Instagramu nebo Twitteru. A každý sportovní fanoušek si vždy najde cestu, 

jak sledovat své oblíbené sportovce a sociální sítě jsou momentálně to nejjednodušší, jak 

někoho sledovat a podporovat. 

Jak jste na tom vy osobně s používáním sociálních sítí – berete je jako spíše osobní 

nástroj určený pouze vám a přátelům nebo vystupujete jako veřejná osoba?  

Mám svůj osobní Instagram, na který dávám vše. Jak sport, tak osobní život. Je veřejný pro 

všechny. Potom mám fanpage na Facebooku, kam dávám pouze věci, které se týkají skoků. 

Twitter mám také, ale ten mám spíše na sledování novinek ve světě. Sem tam něco také 

napíšu, ale ta aktivita tam není tak velká, jako například na Instagramu. 

Přemýšlíte během používání sociálních sítí nad tím, co můžete či nemůžete zveřejnit? 

Například zda vyhodnotíte, že některý příspěvek byste ze svojí pozice publikovat 

neměl (mohl by například poškodit jméno svazu, vyvolat kontroverzi..)  

Ano, přemýšlím. Někdy máte nutkání tam napsat, co vše se děje, ale pak si to rozmyslíte. 

Mohlo by to mít dopad na moji kariéru a vytvořit nemilé vztahy. 
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Příloha č. 3: Rozhovor autorky s Filipem Sakalou, uskutečněný 

30. 3. 2020 

 

Sledujete české sportovní zpravodajství, zejména to o skocích na lyžích? 

Ano, sleduji to pravidelně. 

Přijde vám pokrytí jak do četnosti, tak do rozsahu pokrytých témat adekvátní či 

dostatečné, nebo naopak? 

Určitě ne. Na druhou stranu ale chápu, že momentálně český skok dlouhodobě nemá 

výsledky ani příběhy, o kterých by se dalo psát. I tak mi to ale přijde nedostatečné. 

Berete média jako nezbytnou součást vaší práce, které byste se raději vyhnuli, nebo 

naopak něco, co vám může pomoci a pro sportovce je nezbytné, aby se v médiích 

objevoval? 

Jak už jsem uvedl, myslím, si že momentálně nemají skoky na lyžích takovou úroveň v 

naší zemi, aby měly větší mediální zájem. Nevyhýbám se ničemu a snažím se poskytnout 

rozhovor každému novináři. Je to obrovská součást mé práce a jsem si vědom toho, že díky 

médiím může být sport tam, kde je. Přeci jenom sporty jsou pro lidi a díky médiím jsou 

sportovcům lidé blíž a mají přehled o tom, co se děje. Jestli mi to může pomoci, je otázka. 

Ale je pravda, že místy můžou média dělat jakéhosi hlídacího psa. Na druhou stranu 

neadekvátní zacházení s informacemi může sportovci způsobit problémy.  

Je podle vás vztah mezi sportovcem a novináři důležitý a je pro vás nutné, abyste 

k novináři cítili důvěru?  

Určitě ano. Já sám mám docela přátelský vztah s Pavlem Petrem z Radiožurnálu a vnímám 

to jako velkou pomoc s pochopením druhé strany, tedy práce sportovního novináře. Další 

věc je to, že když děláte rozhovor s někým takovým, tak to má daleko vyšší úroveň, 

protože už se oba znáte a máte svou úroveň komunikace, na kterou jste oba zvyklí. Pak 

pochopitelně dává novinář pozor na to, co pouštíte do světa. Myslím si, že ta důvěra je 

důležitá, protože jedna informace se dá vyložit mnoha způsoby, a ne vždy jsou žádoucí. 

Párkrát se mi stalo, že to, co jsem řekl, nebylo sice změněno, ale rozhovor byl osekán, 

takže z toho vyšlo úplně něco jiného, než jsem chtěl, a způsobilo mi to problémy. 

Máte pocit, že na vás média tím, jak váš sport pokrývají, mohou vyvíjet tlak?  

Ano, média na nás vyvíjí tlak. Ale to je naprosto v pořádku, protože o tom ten sport je.  

V současné době se mediálního pokrytí skokům na lyžích dostává spíše v souvislosti se 
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stavem sportovišť a poměrem ve svazu. Může to podle vás spíše sportu pomoci změnit 

poměry k lepšímu, nebo to ubírá pozornost od samotného sportu, a naopak situaci 

zhoršuje?  

Těžko říct. Je dobře, že se to řeší a že o tom lidi ví. Samotným resortům to, věřím, pomůže 

se současným stavem něco udělat.  

Česká média se příliš nezajímají ani o zahraniční skokany a jejich příběhy či úspěchy, 

ačkoliv jich skoky na lyžích nabízí dost. Myslíte si, že kdyby se tomu média více 

věnovala, zlepšilo by to popularitu skoků na lyžích u nás?  

Tohle rozhodně vnímám negativně. Mělo by se o tom psát víc a věřím, že kdyby se o tom 

psalo víc, tak i u dětí je o ten sport větší zájem.  

Závody skoků na lyžích narozdíl například od biatlonu, bobů či jiných disciplín 

nevysílá Česká televize, kromě vrcholů sezony v podobě Turné čtyř můstků nebo MS. 

Vzbudila by podle vás přítomnost ve veřejnoprávní televizi větší divácký zájem? Je 

podle vás důležité, aby se sport v televizi objevoval?  

Tohle je podle mě hodně důležité. Už jsem s hodně lidmi debatoval o tomhle problému. 

Faktem je, že například ve Finsku skoky začal vysílat placeny kanál, a ne veřejnoprávní 

televize. První věc byla, že sledovanost v té zemi poklesla a s tím i dosah tohoto sportu. S 

tím pak souvisel i úbytek začínajících skokanů, kteří neměli své hrdiny kde sledovat.  

Dnes je pro sportovní svazy důležité i to, jakým způsobem ovládají vlastní PR a 

marketing, zejména na sociálních sítích. Jak si podle vás v tomto ohledu skoky stojí?  

Osobně si myslím, že PR českého skoku je velmi slabé. Ale věřím, že se to zlepší a tím 

pádem nám to i pomůže k lepší viditelnosti pro média.  

Jak se k tomu stavíte vy, byli byste ochotni se zapojovat do marketingových aktivit 

iniciovaných svazem, například točení videí pro sociální sítě apod.?  

Rozhodně ano, rád bych se do toho zapojil. Zároveň věřím, že by nám do pomohlo a 

dostali bychom se blíž k veřejnosti.  

Myslíte si, že právě přítomnost na sociálních sítích je v dnešní době důležitá, jak pro 

celou organizaci, tak pro jednotlivého sportovce? Ať už z hlediska dostupnosti 

médiím a tvoření obsahu pro média, či pro sponzory a fanoušky.  

Myslím si, že momentálně jsou sociální sítě na prvním místě v mediální oblasti. Pro 

komentátory v zahraničí je už denní chleba sledovat sportovce na Instagramu, aby divákům 

poskytl i jiné informace o sportovci než pouze komentování jeho výkonů. Pak samozřejmě 

i organizace má více prostoru pro propagaci sponzorů, kteří se nemusí vejít na reklamní 
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plochu na materiálu sportovce, který je k vidění v televizi.  

Jak jste na tom vy osobně s používáním sociálních sítí – berete je jako spíše osobní 

nástroj určený pouze vám a přátelům nebo vystupujete jako veřejná osoba?  

Já osobně beru sociální sítě jako svůj osobní nástroj, jak se světu prezentovat. Jsem 

zastáncem toho, že by to mělo být opravdové vystupování a ukázka toho, jaký člověk jsem. 

Nevěřím tomu, že sportu pomáhají „modelky“, které sdílí jenom reklamní obsah nebo 

vystupují pod velkou cenzurou. Myslím si, že fanoušci si zaslouží víc. Samozřejmě 

nepřidávám všechno, co dělám, ale minimálně jsem na sociálních sítích co nejvíce 

autentický. 

Přemýšlíte během používání sociálních sítí nad tím, co můžete či nemůžete zveřejnit? 

Například zda vyhodnotíte, že některý příspěvek byste ze svojí pozice publikovat 

neměl (mohl by například poškodit jméno svazu, vyvolat kontroverzi..)  

Ano, jak už jsem říkal, jsem autentický, ale není v mém zájmu kohokoli poškozovat. Sport 

je show, a proto by tam měla být určitá míra kontroverze, ale člověk si musí být vědom 

toho, co dělá. 
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Příloha č. 4: Rozhovor autorky s Vojtěchem Štursou, 

uskutečněný 22. 3. 2020 

 

Sledujete české sportovní zpravodajství, zejména to o skocích na lyžích? 

Ano, ale pouze občasně. Pravidelně zprávy rozhodně nevyhledávám. 

Přijde vám pokrytí jak do četnosti, tak do rozsahu pokrytých témat adekvátní či 

dostatečné, nebo naopak? 

Pokrytí je v porovnání s ostatními sporty nedostatečné.  

Máte názor na to, proč tomu tak je?   

To se dle mého názoru pojí zejména s dosahovanými výsledky. Věřím, že v případě 

zlepšení naších výsledků by se mediální zájem značně navýšil. 

Berete média jako nezbytnou součást vaší práce, které byste se raději vyhnuli, nebo 

naopak něco, co vám může pomoci a pro sportovce je nezbytné, aby se v médiích 

objevoval? 

Z mé osobní pozice bych se mediálnímu kontaktu raději vyhnul. Pokud už přichází nějaké 

dotazy, nejsou obvykle objektivní. Jedná se většinou spíše o nepříjemné dotazy, proč se 

nedostavují výsledky, proč se člověk nezlepšuje a já se vždy musím spíše obhajovat, jako 

kdybych se něčím provinil. Ovšem pro sportovce všeobecně jsou média důležitá. 

Je podle vás vztah mezi sportovcem a novináři důležitý a je pro vás nutné, abyste 

k novináři cítili důvěru?  

Vztah mezi novinářem a sportovcem je jistě důležitý. Ovšem za svoji sportovní kariéru 

jsem se nesetkal s normálním novinářem, kterému bych mohl důvěřovat. Rovněž mi vždy 

bylo doporučováno od starších kolegů z týmu dávat si pozor na konkrétní osoby a na 

informace, které jim sděluji.  

Máte pocit, že na vás média tím, jak Váš sport pokrývají, mohou vyvíjet tlak?  

V situaci, v jaké se aktuálně český skok nachází, rozhodně neočekávám jakékoliv vyvíjení 

tlaku na nás sportovce. 

V současné době se mediálního pokrytí skokům na lyžích dostává spíše v souvislosti se 

stavem sportovišť a poměrem ve svazu. Může to podle Vás spíše sportu pomoci 

změnit poměry k lepšímu, nebo to ubírá pozornost od samotného sportu, a naopak 

situaci zhoršuje?  

Stav sportovišť má přímou souvislost s dosahovanými výsledky a s budoucností celé 



 

 

60 

sportovní disciplíny. Pozornost na stav sportovišť tedy vnímám pozitivně a troufám si říct, 

že to dopomůže ke zlepšení situace. 

Česká média se příliš nezajímají ani o zahraniční skokany a jejich příběhy či úspěchy, 

ačkoliv jich skoky na lyžích nabízí dost. Myslíte si, že kdyby se tomu média více 

věnovala, zlepšilo by to popularitu skoků na lyžích u nás?  

Popularitu skoků na lyžích u nás by nejvíce zvýšilo zlepšení dosahovaných výsledků. 

Příběhy zahraničních skokanů prezentované v českých mediích by dle mého názoru 

naopak popularitu mohly snížit.  

Závody skoků na lyžích narozdíl například od biatlonu, bobů či jiných disciplín 

nevysílá Česká televize, kromě vrcholů sezony v podobě Turné čtyř můstků nebo MS. 

Vzbudila by podle vás přítomnost ve veřejnoprávní televizi větší divácký zájem? Je 

podle vás důležité, aby se sport v televizi objevoval?  

Větší divácký zájem by vysílání v ČT jistě přineslo. Ovšem úsek skoku na lyžích si 

nemůže dovolit financovat vysílání každého závodu vzhledem k několikanásobně dražším 

vysílacím právům ve srovnání se zmiňovanými sporty. 

Dnes je pro sportovní svazy důležité i to, jakým způsobem ovládají vlastní PR a 

marketing, zejména na sociálních sítích. Jak si podle vás v tomto ohledu skoky stojí?  

V tomto ohledu v ČR zaostáváme. PR a marketing úseku skoku považuji za amatérský a 

nedostatečný.  

Jak se k tomu stavíte vy, byli byste ochotni se zapojovat do marketingových aktivit 

iniciovaných svazem, například točení videí pro sociální sítě apod.?  

V případě profesionálně zvládnuté prezentace a jasné PR strategie by ochota z mé strany 

byla samozřejmostí.  

Myslíte si, že právě prezence na sociálních sítích je v dnešní době důležitá, jak pro 

celou organizaci, tak pro jednotlivého sportovce? Ať už z hlediska dostupnosti 

médiím a tvoření obsahu pro média, či pro sponzory a fanoušky.  

Ze všech hledisek je v dnešní době důležitá. 

Jak jste na tom vy osobně s používáním sociálních sítí – berete je jako spíše osobní 

nástroj určený pouze vám a přátelům nebo vystupujete jako veřejná osoba?  

Osobně používám sociální sítě za soukromými účely zejména pro přátele s tím, že mám 

profil odemčený a každý si může prohlédnout. Avšak obsah kvůli fanouškům netvořím. 

Přemýšlíte během používání sociálních sítí nad tím, co můžete či nemůžete zveřejnit? 

Například zda vyhodnotíte, že některý příspěvek byste ze svojí pozice publikovat 
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neměl (mohl by například poškodit jméno svazu, vyvolat kontroverzi..)  

Jsem si tohoto vědom a častokrát naopak zveřejňuji kontroverzní příspěvky tak, aby se 

cíleně dotkly určité skupiny lidí.  

 

 

  

 

 

 


