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Anotace 

Diplomová práce se zabývá mediálním obrazem Velké ceny České republiky v Českém 

rozhlase v letech 1930 až 2019. Tato akce patří v tuzemsku mezi nejvýznamnější sportovní 

události a zmíněné veřejnoprávní médium jí prostor ve vysílání věnovalo už v prvních letech 

jejího konání. Ve svých počátcích brněnská Grand Prix našla své místo také v časopise Týdeník 

Rozhlas, který se o dění na Masarykově okruhu zajímal i z technického hlediska.  

Na základě dochovaných článků ze zmíněného časopisu, audiozáznamů z rozhlasového 

vysílání a kroniky Masarykova okruhu mapuje tato diplomová práce dění během brněnské 

Grand Prix z pohledu Českého rozhlasu z historického hlediska. Pomocí kvantitativní 

a kvalitativní obsahové analýzy taktéž zkoumá, jakým způsobem toto veřejnoprávní médium 

o závodech informovalo, kolik prostoru jim věnovalo či jakými tématy se v souvislosti s nimi 

ve zkoumaných letech zabývalo. Součástí práce jsou taktéž citace z rozhovorů s fotografem 

Tomášem Gescheidtem, vedoucím motoristické sekce Českého rozhlasu Luďkem Hubáčkem 

a traťovým komisařem Jaroslavem Peškem.  

 

Annotation 

The diploma thesis deals with the media image of the Grand Prix of the Czech Republic 

in the Czech Radio in years from 1930 to 2019. The fixture is one of the most important 

sports events in the country and the public radio has been informing listeners about it since 

the first year of the Czech GP holding. In its beginnings, the race found its place in the magazine 

Týdeník Rozhlas, which was also interested in technical background during GP. 

Based on the preserved articles from the magazine Týdeník Rozhlas, audio recordings from 

the Czech Radio, and Masaryk Circuit's chronicle, the thesis describes the history of the Grand 

Prix of the Czech Republic from the public broadcasting perspective. It examines how the radio 

informs its listeners about the races and how much space it gives to the motorcycle world 

championship in broadcast. or what topics reporters choose in connection with the races. The 

quotes from the interviews with a photographer Tomáš Gescheidt, a head of the Czech Radio 

motorcycle section Luděk Hubáček, and with a track commissioner Jaroslav Pešek are included 

in the thesis. The methodological part of the research covers the method of qualitative and 



 

 

quantitative content analysis and historical method. The conclusion of this thesis is analytical 

and presents the results. 
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ÚVOD 

Velká cena České republiky má v tuzemsku dlouholetou tradici. První automobilové závody 

byly uspořádány v roce 1930 na téměř třicet kilometrů dlouhé trati s velmi nízkými 

bezpečnostními opatřeními. Fanoušci byli od jezdců chráněni pouze několika slámovými balíky 

postavenými na těch nejkritičtějších místech, a tak několikrát došlo ke smrtelné nehodě. 

V 50. letech vystřídaly automobilové závody motocyklové, které se v roce 1965 zapsaly 

do seriálu mistrovství světa. I díky tomu tak mohli fanoušci tohoto sportu v Brně potkat největší 

závodníky své doby, jako například Mika Hailwooda, Jima Redmana, Phila Reada, 

Jarna Saarinena nebo Ricarda Torma. Poslední závod světového šampionátu se na starém 

okruhu, jak se bývalé trati vedoucí kolem Kohoutovic, Pisárek nebo Bosonohou říká, jel v roce 

1982. Kvůli nevyhovujícím bezpečnostním podmínkám však organizátoři Mistrovství světa 

silničních motocyklů na původní trati odmítli v následujících letech závody pořádat.1 

A tak začal vznikat nový okruh, dnes známý jako Masarykův, který své brány poprvé otevřel 

v roce 1987. 2 Brno se opět stalo součástí mistrovství světa a patří tam dodnes. Problémy 

s financováním však už závody konané na českém území několikrát ohrozily a je tak otázkou, 

zda zůstane brněnská Velká cena v kalendáři i v následujících letech.3 

Zprávy z konání této motoristické akce přináší posluchačům každoročně Český rozhlas. 

O Grand Prix informuje od jejího počátku ve 30. letech 20. století, kdy dokonce obstarával 

rozhlasové vysílání přímo na okruhu. S menšími obměnami ve schématu se pak závodům 

věnuje v rádiu dodnes. Moderátoři a redaktoři se však na Velkou cenu nedívají pouze ze 

sportovního hlediska. Kromě výsledkového servisu přináší Český rozhlas svým posluchačům 

také informace o dopravní situaci z okolí Masarykova okruhu, organizátorských pokynech 

či aktuálním počasí. 

A právě to, do jaké míry se Rozhlas jednotlivým tématům ve zkoumaných letech 1930 až 2019 

věnoval, kolik prostoru dával příspěvkům souvisejícím s českou Grand Prix či koho 

v souvislosti se závody nejvíce zpovídal, se pokusí zodpovědět tato diplomová práce. Soustředit 

 
1 Automotodrom Brno. O okruhu. Historie [online]. Automotodrom a.s., 2006. [cit. 1. 5. 2020] Dostupné z: 

https://www.automotodrombrno.cz/o-okruhu/historie/  
2 Tamtéž 
3 ČTK, krs. Poplatek za MotoGP by se mohl zdvojnásobit, podle primátorky to může znamenat konec. In: 

irozhlas.cz [online]. 18. 9. 2019 [cit. 29. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/motogp-

brno-vankova-dotace-statu_1909181410_pak 

https://www.automotodrombrno.cz/o-okruhu/historie/
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se však nebude pouze na rozhlasové vysílání, ale také na vybraná čísla časopisu Týdeník 

Rozhlas a jeho dřívější obdoby.   

Podle nám dostupných informací nebylo téma této diplomové práce doposud zpracováno. 

Zvoleno bylo především z důvodu zájmu autorky o seriál Mistrovství světa silničních 

motocyklů. Zkombinování Velké ceny České republiky s jejím prezentováním v Českém 

rozhlase nám pak přišlo přinejmenším zajímavé. Mimo jiné také proto, že jde o veřejnoprávní 

médium a jeho moderátoři a redaktoři by tak neměli dávat najevo své vlastní názory například 

užíváním expresivních slov či hodnotících výrazů. 

Jak již bylo prezentováno, hlavním cílem práce je poskytnout čtenáři mediální obraz Velké ceny 

České republiky z pohledu Českého (Československého) rozhlasu. K jeho dosažení bylo 

aplikováno několik metod. Vedle obsahové analýzy došlo také ke třem hloubkovým 

polostrukturovaným rozhovorům s fotografem Tomášem Gescheidtem4, vedoucím 

motoristické sekce Českého rozhlasu Luďkem Hubáčkem5 a traťovým komisařem Jaroslavem 

Peškem6. V první části analýzy pak byla využita metoda historicko-srovnávací, která umožňuje 

popsat danou událost od jejího vzniku po současnost z pohledu daného média a zároveň 

upozornit na informace, které autor daného textu vynechal. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a analytickou. V teoretické části jsou 

představena hlavní východiska této práce, která je založena na mediální konstrukci reality. Tou 

se zabývalo hned několik autorů, z nichž ti nejznámější jsou zmíněni v kapitole věnované této 

problematice. Konkrétně William Isaac Thomas, Wilfried Schulz, Thomas Luckmann 

s Peterem Bergerem a Hanna Adoni se Sherrill Mane. Dále je blíže definován mediální obraz 

a pojmy, které jsou s ním spjaty, jako například agenda-setting, spirála mlčení nebo teorie 

zpravodajských hodnot. 

Kapitola 1.2 Sport v médiích je věnována médiím a sportu. Upozorňuje na první zmínky 

o sportu v denním tisku i v tuzemském rozhlasovém vysílání. Jelikož je ústředním tématem 

práce Velká cena České republiky, je v následující kapitole více přiblížena i tato akce, a to nejen 

z hlediska historického, ale i organizačního. Pro potřeby práce byl použitý autorkou sepsaný 

 
4 Viz příloha č. 1 
5 Viz příloha č. 6 
6 Viz příloha č. 7 
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závěrečný projekt k ukončení bakalářského studia v Olomouci, v němž se právě na téma příprav 

na Masarykově okruhu před konáním Grad Prix podrobněji zaměřila.  

Samotné analýze je věnována kapitola 3 Analytická část. Nejdříve je pozornost soustředěna na 

vymezení hlavních výzkumných metod, které byly zmíněny na začátku této kapitoly. Následně 

jsou prezentovány výsledky jednotlivých analýz, kterým byly podrobeny texty z časopisu 

Radiojournal (a jeho pozdějších obdob) vydané v letech 1930 až 2019 a rozhlasové příspěvky, 

jejichž přepisy lze dohledat v mediálním archivu Newton Media Search. Pozornost byla 

věnována například tématům, kterými se toto veřejnoprávní médium v souvislosti s Velkou 

cenou České republiky ve zkoumaných letech zabývalo nebo jaké osoby si Rozhlas zval do 

svého vysílání. Sledováno taktéž bylo, zda se tyto počty v průběhu let měnily a pokud ano, bylo 

pomocí dostupných pramenů hledáno odůvodnění. 

Součástí analytické části jsou taktéž tabulky zaznamenávající četnosti daných jevů a ukázky 

lépe dokreslující zmíněnou problematiku. Ačkoliv by správně měly být umístěny v příloze, 

vzhledem k častým odkazům na ně je nepraktické zařazovat je až na poslední stránky práce 

a čtenář je tak najde přímo v textu.  

Dosažené výsledky jsou shrnuty v závěrečné kapitole, ve které je zároveň vznešen návrh, jakým 

směrem by mohl být vedený případný další výzkum na toto téma. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

Velká část práce se opírá o obsahovou analýzu, která je blíže představena v kapitole 

2 Metodologie práce. Jak uvádí Jirák s Köpplovou, v této metodě je „zakódovaná představa, 

že v mediálním obsahu se nějak (věrně, zkresleně, pokřiveně) odráží skutečnost.“7 Touto 

představou vztahu mezi mediální produkcí a skutečností se práce zabývá v následujících 

podkapitolách, ve kterých je blíže představena jak samotná teorie konstrukce mediální reality, 

tak pojmy s ní související. Jsou tak vymezeny termíny mediální obraz, nastolování agendy, 

gatekeeping, spirála mlčení a další. 

1.1 Mediální konstrukce reality 

„Zpráva je to, co z ní lidé od novin udělají,“8 cituje v souvislosti s mediální konstrukcí reality 

Michael Kunczik Waltera Giebera. Autor se opírá o fakt, že existuje mimomediální svět, který 

novináři nějakým způsobem reflektují. Do procesu přenesení informací o jednotlivých 

událostech pak vstupuje celá řada faktorů (např. selekce témat, událostí apod.), která výslednou 

podobu mediálního obsahu ovlivňuje.9 Realita je tedy konstruována lidmi – konkrétněji 

novináři, vzniká až uchopením médii.10 Konstruktivisté nepopírají existenci materiálního světa, 

zároveň však říkají, že jeho význam závisí na jazykovém či jiném systému, který společnost 

používá, aby reprezentovala své koncepty.11  

Sociologické základy konstruktivistického přístupu položil William Isaac Thomas, který ve 

30. letech zformuloval svou myšlenku, dnes známou jako Thomasův teorém. Říká, že „je-li 

určitá situace definována lidmi jako reálná, pak je reálná i ve svých důsledcích.“12 Příkladem 

může být situace, která se odehrála v roce 1938. CBS tehdy zařadila do svého vysílání hru Válka 

 
7 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. S. 286. 

8 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. S. 115. 

9 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. S. 286-287. 

10 Vedle konstruktivistického přístupu existuje také přístup reflexivní. Dle něj masová média dokážou situaci do 

jisté míry věrně odrazit. Víme, která strana je dobrá, a která špatná. Média fungují jen jako zrcadlo. (HALL, Stuart. 

Representation: cultural representations and signifying practices. London: Sage Publication, 1997. S. 23-25.) 

11 BARNETT, Michael. Social Constructivim. In: The Globalization of World Politics. An Introduction to 

International Relations. Oxford University Press, 2013. S. 158-159. 

12 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. S. 262-263. 
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světů. I přestože moderátor před jejím spuštěním několikrát posluchače upozornil, že se jedná 

o fikci, začali lidé v USA propadat panice.13 

Za jednoho z prvních představitelů konstruktivistického paradigmatu bývá považován Wilfried 

Schulz, který problematiku médií a reality demonstroval na metafoře ptolemaiovské 

a kopernikovské kosmologické koncepce. Zatímco ptolemaiovská logika vidí média jako 

zrcadlo odrážející více méně pravdivě skutečnost, a odpovídá tak reflexivnímu pojetí reality, 

kopernikovská logika uvažuje o médiích jako o nástrojích aktivně se podílejících na vytváření 

reality.14 V přeneseném slova smyslu bychom ptolemaiovskou logiku mohli srovnat 

s geocentrickým pojetím vesmíru. Média by v tomto případě představovala komunikační 

satelit, který odráží signál. Dle této logiky je skutečnost vnímána jako poznatelná, média ji však 

pokřivují v zájmu toho, kdo má nad nimi kontrolu.15 Kopernikovské pojetí souhlasí 

s heliocentrickým pojetím vesmíru. Média totiž chápe jako nedílnou součást společnosti, stejně 

jako je Země nedílnou součástí sluneční soustavy. Realita v tomto pojetí neexistuje předem, ale 

je konstruována médii.16 

Thomas Luckmann a Peter L. Berger ve své knize Sociální konstrukce reality představili 

takzvanou triádu konstruktivismu, podle které je orientace aktérů ve světě postavena na třech 

vzájemně propojených procesech – externalizaci, objektivaci a internalizaci. Externalizací se 

rozumí proces, při kterém si člověk vytváří sociální řád a stává se závislým na prostředí. Autoři 

přitom upozorňují, že sociální řád není určen přírodním prostředím, ale je produktem lidské 

činnosti. Ta je postupně habitualizována a stává se pro jedince rutinou.17 Jak uvádí Luckmann 

s Bergerem, „procesy habitualizace předcházejí každé institucionalizaci. […] 

K institucionalizaci dochází vždy při vzájemné typizaci habitualizovaných činností určitým 

typem vykonavatelů těchto činností. Jinak řečeno, každá taková typizace je institucí.“18 Proces 

institucionalizace, respektive typizace, vysvětlují autoři na příkladu setkání dvou osob 

s naprosto odlišnými společenskými zvyky. Osoba A i B si všímá, co protějšek v dané situaci 

udělá. Když se posléze stejná situace zopakuje, je osoba A schopna odhadnout, jak se osoba B 

 
13 BARTOŠOVÁ, Simona a Ondřej BOUDA. Před 75 lety vyvolala rozhlasová hra Válka světů paniku z invaze 

mimozemšťanů. In: irozhlas.cz [online]. 30. 10. 2013 [cit. 20.3.2020]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/veda-

technologie_historie/pred-75-lety-vyvolala-rozhlasova-hra-valka-svetu-paniku-z-invaze-

mimozemstanu_201310300822_sbartosova 
14 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. S. 287. 
15 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. S. 106-111. 
16 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. S. 288. 
17 BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: 

Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. S. 51-56. 
18 Tamtéž, s. 57-58. 
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zachová, a naopak. Postupem času se pak pro tyto jedince stanou určité činnosti součástí jejich 

každodenního života, začnou je vykonávat s minimálním soustředěním a stanou se pro ně 

samozřejmostí (např. dělba práce). Habitualizované činnosti dvou jedinců se prolnou a dojde 

k vytváření vzájemných typizací, tj. typických vzorců chování. V okamžiku, kdy začnou být 

tyto typizace, respektive instituce, předávány z jedné generace na druhou, dojde k završení 

institucionalizace. Proces, ve kterém nabývají externalizované produkty lidské činnosti 

objektivní povahy (tedy proces, při kterém se vnější prostředí stává nezávislým na nás), 

nazývají autoři objektivací. Jejím prostřednictvím se lidské chování zpřístupní dalším jedincům 

a stane se součástí jejich reality. Třetí složkou dialektického procesu je internalizace, při níž „je 

objektivovaný sociální svět zpětně promítán do vědomí v průběhu socializace.“19 To znamená, 

že jedinec vnější svět přijme jako skutečnost, osvojí si jej a začlení se do kultury dané 

společnosti. 

Sociální konstrukcí reality se zabývaly také Hanna Adoni a Sherrill Mane, které ve své studii 

navázaly na Bergera s Luckmannem. Říkají, že sociální konstrukce reality je „dialektický 

proces, ve kterém jsou lidé stejně jako tvůrci i produkty svého sociálního světa.“20 V rámci 

tohoto dialektického procesu odlišují tři typy realit. Objektivní realita vnímá svět jako 

objektivní, takový, který existuje nezávisle na nás. Nemusí být dále vysvětlován, existuje jako 

fakt. I přestože bychom o něm byli schopni pochybovat, abychom byli schopni běžného 

způsobu života, nečiníme tak. Symbolická realita je symbolickým vyjádřením reality 

objektivní. Existuje jich několik a navzájem se odlišují. Mezi zástupce této reality patří 

například umění, hudba, mediální obsah apod. Třetí realitou je realita subjektivní. V ní se 

setkává objektivní svět se světem symbolickým a jedinec si na jejich základě vytváří svou 

vlastní realitu. V rámci této reality rozlišují Adoni s Mane takzvané zóny relevance. Do zóny, 

kterou autoři označují jako close, spadají sociální elementy, s nimiž máme přímou zkušenost. 

Do zóny remote pak spadají elementy, s nimiž přímou zkušenost nemáme (např. obecné 

povědomí o uprchlících).21 „Dialektický proces sociální konstrukce reality tak může být 

 
19 BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. S. 60-

64. 
20 ADONI, Hanna a Sherrill MANE. Media and the Social Construction of Reality: Toward an Integration of 

Theory and Research. Communication Research. 1984, 11(3). S. 325. 
21 Tamtéž, s. 325-327. 
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definován jako systém dvou souběžně existujících dimenzí – typu reality (objektivní, symbolické 

a subjektivní) a vzdálenosti sociálního elementu od přímé zkušenosti.“22 

 

Obrázek č. 1: Tři typy realit a zóny relevance23 

V další části své studie dávají Adoni a Mane tři typy reality a zóny relevance do kontextu 

s mediálním obsahem. S odkazem na Davida Hawkinse a Suzanne Pingree říkají, že se většina 

výzkumů zabývajících se vlivem televize na subjektivní realitu soustředí především na takové 

prvky sociální reality, které jsou blízké našemu každodennímu životu (např. strach z chození 

po setmění). Ve svém vlastním výzkumu pak Adoni zjistila, že jestliže se v televizi mluví o nám 

vzdáleném místě, jsme tím, co je řečeno, více ovlivněni, než pokud máme k danému místu 

nějaký vztah.24 

1.1.1 Mediální obraz 

Ačkoliv je pojem mediální obraz často používán, v teoretické rovině neexistuje jeho 

jednoznačná definice. Z českých mediálních teoretiků se jej z pohledu studia masových 

komunikačních prostředků pokusil blíže vysvětlit Jaromír Volek, jenž mediální obraz vidí 

z jedné strany jako „materializovaný a zdánlivě uchopitelný otisk reality“, ze strany druhé pak 

hovoří o individualizované zkušeností skládané „z dílčích atributů, které mohou být opakovaně 

rekonfigurovány, remediovány, respektive opakovaně vkládány do různých mediálních rámců 

a více méně svévolně rekombinovány s jinými prvky jiných mediálních obrazů.“25 

 
22 ADONI, Hanna a Sherrill MANE. Media and the Social Construction of Reality: Toward an Integration of 

Theory and Research. Communication Research. S. 327. 
23 Tamtéž 
24 Tamtéž, s. 331-332. 
25 VOLEK, Jaromír. Mediální obraz ve volební kampani. In: 22. konference Člověk a média: Mediální obraz 

politiky(a). [online] Praha: 18.4.2013 [cit. 20.3.2020]. Dostupné z: 

http://www.clovekamedia.cz/konference/sborniky/cm_2013_jaro.pdf 
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Volek dále říká, že pojem mediální obraz novináři používají většinou velmi intuitivně. 

Upozorňuje navíc na jeho používání především v pejorativním kontextu, kdy je mediální obraz 

vytvářen k uspokojení zadavatele.26 Vojtěch Bednář pak tvrdí, že i přestože se média snaží být 

objektivní, často se novináři v nich pracující nevědomky drží zažitých vzorů, které se jen velmi 

těžko mění. 27 

1.1.2 Nastolování agendy, gatekeeping, teorie zpravodajských hodnot 

S pojmem mediální obraz úzce souvisí nastolování agendy, gatekeepingu a teorie 

zpravodajských hodnot, za jejichž pomoci lze odhadnout, proč se některá událost dostala do 

médií, zatímco jiná zůstala opomenuta. 

Teorie nastolování agendy (taktéž agenda-setting) se zabývá tím, proč veřejnost vnímá některá 

témata jako závažnější než jiná a jaký vliv na její smýšlení mají média.28 Za předchůdce 

konceptu nastolování agendy je považován Robert E. Park, který se v knize The Imigrant Press 

and Its Control jako první zabýval selektivitou mediálního výběru. Jako o zakladateli výzkumné 

tradice pak se pak hovoří o Walteru Lippmannovi, který v témže roce jako Robert E. Park vydal 

knihu Public Opinion. V ní se zabývá zpravodajskými médii jako významnými zdroji informací 

o světě. Doslova o nich hovoří jako o našich oknech „do širého světa ležícího mimo naši 

bezprostřední zkušenost.“29 Vedle již zmíněných autorů se ve své knize The Press and Foreign 

Policy tématu nastolování agendy dotkl také Bernard C. Cohen.  

Jako první pak pojem agenda-setting užili autoři Maxwell McCombs a Donald L. Shaw. 

Vysvětlili jej jako teorii „o přenosu významnosti z masmediálního obrazu světa do obrazů 

v naší hlavě. Ústřední myšlenkou této teorie je, že prominentní prvky mediálního obrazu se 

stanou prominentními prvky publika. Veřejnost začne považovat za důležité ty prvky, na které 

klade důraz agenda médií.“30 Jejich závěry vycházely ze studie Chapel Hill, kterou uskutečnili 

v předvolební prezidentské kampani v USA v září až v říjnu 1968. V městečku, po němž studii 

nazvali, se zeptali 100 registrovaných voličů, kteří ještě nebyli rozhodnutí, komu dají svůj hlas, 

 
26 VOLEK, Jaromír. Mediální obraz ve volební kampani. In: 22. konference Člověk a média: Mediální obraz 

politiky(a). [cit. 20.3.2020]. Dostupné z: http://www.clovekamedia.cz/konference/sborniky/cm_2013_jaro.pdf 
27 BEDNÁŘ, Vojtěch. Krizová komunikace s médii. Praha: Grada, 2012. S. 54-55. 
28 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. S. 182. 
29 MRÁZOVÁ, Pavla. Komparace mediálního obrazu smrti Michaela Jacksona v českém a britském online 

bulvárním zpravodajství. In: Mediální (r)evoluce: Média a kultura v digitální době. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2019. S. 84. 
30 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Praha: Portál, 

2009. S. 109. 
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na několik otázek. Na základě odpovědí pak hledali spojení mezi tím, co publikují média, a tím, 

jaká témata voliči považovali za důležitá.31 Výsledky studie o několik let později potvrdili 

autoři v Charlotte Study, v níž došli k obdobným závěrům. „Mezi nejdůležitější důsledky 

nastolování agendy patří usměrňování, tj. zvýznamňování perspektiv, podle nichž se bude 

následně orientovat názor veřejnosti na veřejné osoby (…). Televizní zprávy mají o některá 

témata zájem, zatímco jiná témata ignorují, a tím ovlivňují standardy, podle nichž hodnotíme 

vlády, prezidenty, politická rozhodnutí a uchazeče o veřejné funkce…,“ uvedl Maxwell 

McCombs32 s odkazem na Shanto Iyengar a Donalda Kindera, který později rozlišil první 

a druhý stupeň nastolování agendy. Zatímco u prvního stupně, který se zabývá procesem 

přenosu významnosti objektů (object salience), je důležitá pozornost, která je danému objektu 

věnována, druhý stupeň je charakterizován porozuměním. Média nám už neříkají pouze to, 

o čem máme přemýšlet, ale i jak o tom máme přemýšlet.33  

V roce 1996 shrnuli poznatky o nastolování agendy James W. Dearing a Everett M. Rogers. Ti 

tvrdí, že nastolování témat, které definují jako „proces neustálého soupeření mezi tématy 

a jejich zástupci o zisk pozornosti médií, veřejnosti a politických elit“, souvisí také s dalšími 

účinky, jako jsou například spirála mlčení či gate-keeping.34 Spirála mlčení35 předpokládá, že 

lidé ve snaze nebýt se svými názory v izolaci inklinují k názorům, o kterých si myslí, že jsou 

většinové. Zatímco tak jedna myšlenka získává na síle, druhá ustupuje do pozadí.36 Faktorem, 

který významně ovlivňuje podobu převažujících postojů, jsou masová média.37 Právě ta totiž 

mají moc rozhodovat o tom, zda se daná zpráva do jejich obsahu dostane či nikoliv. Více se 

touto problematikou zabýval Kurt Lewin, který jako první použil pojem gatekeeping (česky 

„hlídání u brány“). V mediálních studiích je pak termín spojován se jménem Davida M. Whita 

a s jeho výzkumem nazvaným The Gate Keeper.  

V návaznosti na koncept gatekeepingu McQuail rozlišuje tři hlavní faktory, které působí na 

výběr zpráv. První nazývá lidé a výběr a říká, že má daná zpráva větší šanci dostat se do 

zpravodajství, pokud je s danou událostí spojená mediálně známá osoba či je možné ji 

personalizovat a tím pádem také lépe přiblížit publiku. Za druhý faktor označuje místo a výběr. 

 
31 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. S. 17-34. 
32 Tamtéž, s. 176. 
33 Tamtéž, s. 113. 
34 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009. S. 528. 
35 Pojem v roce 1980 zavedla Elizabeth Noelle-Neumannová 
36 Tamtéž, 535. 
37 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. S. 166. 
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To znamená, že čím bližší je lidem místo události, o které je referováno, tím vyšší šance je, že 

se zpráva o ní objeví v médiu. Velmi důležitým faktorem je také čas, který je, jak McQuail 

podotýká, „zabudován do samé podstaty zpravodajství“.  Autor rozlišuje několik typů zpráv, 

a to: novinky (hard news), doplňující informace (soft news), okamžité zprávy (spot news), 

vyvíjející se zprávy (developing news) a průběžné zprávy (continuing news). Dále zprávy třídí 

na předem plánované, nečekané a neplánované.38 

S konceptem gatekeepingu pak úzce souvisí teorie zpravodajských hodnot. „Zpravodajskými 

hodnotami se rozumí všechny faktory, jež v daném období a daném sociálním a kulturním 

prostředí rozhodují o zařazení zprávy do zpravodajství a o způsobu jejího zpracování, tedy 

o tom, že nějaké téma či nějaká událost překročí práh pozornosti médií.“ Jako první použil 

tento výraz v roce 1922 Walter Lippmann, dle kterého se do zpravodajství dostane taková 

zpráva, která je z pohledu novinářů pro jejich publikum zajímavá či pozoruhodná. Za 

zpravodajské hodnoty označil jednoznačnost události, překvapivost, prostorou blízkost, osobní 

zaujetí a konflikt. O více než čtyřicet let později, v roce 1965, tuto teorii rozpracovali 

analytikové Johan Galtung s Marií Rugeovou, kteří na základě svého výzkumu rozlišili celkem 

dvanáct faktorů, které rozdělili do tří kategorií – organizační (souvisejí s dostupností a distribucí 

zpráv), žánrové (souvisejí se zájmem publika) a sociokulturní (souvisejí s hodnotami, podle 

kterých je dané téma zařazeno do zpravodajství).39 Mezi základní faktory ovlivňující výběr 

zpráv pak konkrétně řadí frekvenci (časový rozsah události), práh pozornosti (hodnotí, zda je 

informace natolik důležitá, aby byla transformována na zprávu), jednoznačnost (nutnost 

referovat o událostech jednoznačně, ne komplikovaně), smysluplnost (ptáme se, zda je zpráva 

dostatečně srozumitelná a jestli je nám kulturně blízká), souznění (nutnost splnění očekávání 

od dané zprávy), neočekávanost (pokud dojde k nepředvídatelné události, pak se 

pravděpodobně dostane do médií), nepřetržitost (sledování vývoje události), skladbu 

zpravodajství, odkaz k elitním národům (spíše budeme psát o národech, které jsou nám 

geograficky či kulturně blízké), odkaz k elitním osobám (média věnují pozornost „důležitým“ 

osobám), personalizaci (do zprávy je zahrnutý příběh jednotlivce) a negativitu (čím negativnější 

zpráva, tím vyšší je pravděpodobnost, že se dostane do média).40 

 
38 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. S. 318-328. 
39 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. S. 176. 
40 LOKAJ, Zdeněk. Média a realita. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. S. 12-14 
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Vedle výše zmíněných termínů mohou mediální obraz ovlivnit také další faktory. Významnou 

roli zde hraje i sama mediální organizace, respektive ti, kteří jí zajišťují provozní kapitál. 

Edward S. Herman s Noamem Chomskym se se svým modelem propagandy snaží poukázat 

na to, jak jsou lidé manipulováni, a na to, že se média v kapitalistických zemích snaží pouze 

o prodej produktu. Dle nich existuje pět filtrů médií, které určují typ zprávy, která se ve 

zpravodajství objeví. Jde o vlastníka média, který usiluje o zisk, inzerenty a jejich tlaky na to, 

co vyjde, zdroje informací (je důležité se ptát, kdo nám danou informaci poskytuje a za jakým 

účelem), institucionální tlak a jako poslední bod uvádí antikomunistickou ideologii.41 

1.2 Sport v médiích 

Počátky sportovní žurnalistiky se objevily už v 18. století, kdy vycházely první zmínky 

o dostizích, kriketu či pěstních zápasech v novinách vycházejících ve Velké Británii 

a Spojených státech amerických (např. Sporting Magazine). Zprvu šlo o zprávy nepravidelné, 

postupně se sport začal v denním tisku objevovat pravidelněji a začali se na něj soustředit také 

sami redaktoři. Za prvního sportovního novináře je označován Brit Pierce Egan, který byl 

člověkem, jenž rozvinul sportovní názvosloví. Soustředil se především na reportáže 

z boxerských zápasů a jeho články přetiskoval například americký Spirit of The Times.42 

Samostatná sportovní rubrika se v denním tisku poprvé objevila v Morning Herald v roce 1817, 

postupně ji pak do tisku začaly řadit i další deníky.43 Právě díky sportovnímu zpravodajství 

například zaznamenal obrovský vzestup v prodejnosti britský deník Bell´s Life in London, který 

byl tištěn na růžovém papíře a specializoval se především na koňské závody a kriket.44 Obdobně 

tomu bylo i u dalších deníků. „Byly to noviny, kdo udělal ze sportovců a sportovkyň národní 

celebrity, jejichž tváře a jména poznávali i lidé, kteří se o sport nezajímali; stali se z nich umělci, 

jejichž pouhá přítomnost lákala lidi zúčastnit se různých akcí; stali se z nich výjimeční 

umělci,“45 cituje Cashmore Tonyho Masona, který poukázal na to, že právě v období první 

poloviny 19. století bychom mohli najít základy toho, čemu se dnes říká sportovní celebrity.  

 
41 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. S. 510. 
42 LUKŠŮ, David. Počátky sportovní žurnalistiky na stránkách periodického tisku na přelomu 19. a 20.století. 

Sport jako součást českého masového tisku. Praha, 2011. Disertační práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních 

věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Školitel disertační práce PhDr. 

Barbora Köpplová, CSc. S. 36-37. 
43 Tamtéž, s. 38. 
44 CASHMORE, Ellis. Making Sense of Sports. Londýn: Routledge, 2010. S. 359-360. 
45 Tamtéž, s. 360. 
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Česká sportovní žurnalistika datuje své začátky do 2. poloviny 19. století. Redaktoři se tenkrát 

nesnažili informovat o výsledku, jejich cílem bylo spíše rozptýlit čtenáře. Jako první zařadil 

v roce 1880 rubriku Sport do svých novin deník Prager Tagblatt, o několik let později, v roce 

1896, začal vydávat přílohu Ze sportovního světa Hlas národa. 46  Mezi významné sportovní 

novináře té doby patří například Rudolf Richter, mimo jiné historik české atletiky, Karel Čupr 

nebo Karel Reisner.  

Význam sportu v novinách byl nezpochybnitelný. Ve 20. letech 20. století se však začalo 

dostávat do popředí rádio, které taktéž projevilo o sport zájem. „Rádio mohlo předávat 

informace o každé akci, ale hlavní výhodou, pokud jde o zvýšení zájmu o sport, byla jeho 

bezprostřednost: pokud se fanoušci nemohli zúčastnit dané akce, mohli ,živě' poslouchat 

komentáře v rádiu. Rádio umožnilo posluchačům spolu s komentátorem křičet a radovat se.“47 

1.2.1 Historie sportovního vysílání Českého rozhlasu 

Pravidelné rozhlasové vysílání bylo v Československu zahájeno 18. května 1923.48 Dne 

24. června 1923 se součástí programu staly sportovní zprávy49, k prvnímu sportovnímu přenosu 

pak došlo o rok později, 2. srpna 1924. Jiří Hojer tehdy skrze zprostředkovatele Adolfa 

Dobrovolného posluchače informoval o průběhu boxerského utkání mezi Františkem Růžičkou 

a Rocky Knightem.50 

Přímý přenos začal postupně v Radiojournalu nabývat na významu. V červenci 1926 byla 

odvysílána první rozhlasová reportáž z VIII. všesokolského sletu v Praze51, ta sportovní pak 

přišla na řadu jen o několik měsíců později, a to 3. října 1926. Zápas mezi pražskou Slavií 

a maďarskou Hungarií měl posluchačům přenášet redaktor Byka, ten však na místo nedorazil, 

a tak jej za mikrofonem nahradil tehdejší sekretář Slavie Josef Laufer.52 „Ohlásil jsem sestavy, 

které jsem znal zpaměti, jméno rozhodčího a návštěvu a pak jsem se snažil popisovat průběh 

 
46 LUKŠŮ, David. Počátky sportovní žurnalistiky na stránkách periodického tisku na přelomu 19. a 20.století. 

Sport jako součást českého masového tisku. S. 49-50. 
47 CASHMORE, Ellis. Making Sense of Sports. S. 360-361. 
48 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003, 

s. 11. ISBN 80-86762-00-9.  
49 Tamtéž, s. 40. 
50 HUBIČKA, Jiří. První sportovní přenos v dějinách Českého rozhlasu. In: irozhlas.cz [online]. 20. 9. 2011 [30. 

11. 2019]. Dostupné z: https://temata.rozhlas.cz/prvni-sportovni-prenos-v-dejinach-ceskeho-rozhlasu-7985113 
51 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. S. 62. 
52 RŮŽIČKOVÁ, Romana. S mikrofonem za sportem aneb Posloucháme sport ... už 90 let. In: irozhlas.cz [online]. 

21. 4. 2013 [cit. 30. 11. 2019]. Dostupné z: https://dvojka.rozhlas.cz/s-mikrofonem-za-sportem-aneb-

poslouchame-sport-uz-90-let-7483579 
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utkání, jak se přede mnou vyvíjel a jak jsem obvykle psával ve svých referátech do novin. 

Chvilku to jakžtakž šlo, brzo jsem měl však dojem, že nestačím tempu hry, neboť to jindy pomalé 

družstvo Slavie hrálo nějak podezřele rychle,“ vzpomínal Josef Laufer, jehož komentování bylo 

po prvním poločase ukončeno.53 

Přenosy ze sportovních utkání mohli posluchači slyšet v Rozhlase čím dál častěji. Vysílán byl 

Davis Cup, závody primátorských osmiveslic na Vltavě, II. Dělnická olympiáda nebo dostihové 

závody v Chuchli. Poprvé byla také vysílána reportáž ze zahraničí, a to konkrétně z fotbalového 

utkání mezi Československem a Jugoslávií ze Záhřebu. Živé vysílání ze zápasů se však 

sportovním klubům znelíbilo. Myslely si, že jim kvůli němu ubývá diváků a přestaly jej tak 

povolovat. Radiojournal se tak začal uchylovat k přenosům ze zahraničí.54  

Ve 30. letech pak také přenosy začal vyvážet. Například v roce 1938 odvysílal do zahraničí 

24 přenosů z hokejového mistrovství světa.55 Českoslovenští posluchači pak mohli slyšet 

například přenosy ze zápasů fotbalového šampionátu v Itálii (1934), olympijských her 

v Garmisch-Partenkirchenu a v Berlíně (1936) nebo Zlaté přilby Československa (1938).56 

Sportovním přenosům se Radiojournal věnoval i během okupace. Sportovní reportáže měl v té 

době na starosti Ing. Josef Cincibus, jenž spolupracoval s M. Dismanem, dr. Františkem 

Kocourkem, E. Vrbou a dalšími.57 

V letech 1945-1948 spadalo sportovní zpravodajství do zpravodajského odboru. Ve vedení 

sportovní redakce byl Josef Hora, externě s Československým rozhlasem spolupracovali Josef 

Laufer nebo Štefan Mašlonka. Rozhlas se také vůbec poprvé musel vypořádat s platbou za 

sportovní přenosy.58 

V 50. letech se situace uvolnila a s tím přišlo také zpestření programu. V roce 1954 Jiří 

Hořčička zdramatizoval četbu Poláčkových Mužů v ofsajdu59, o léto později byla vysílána první 

spartakiáda a v roce 1956 Olympijské hry v Melbourne. Zřízena byla také Redakce tělovýchovy 

a sportu, v jejímž vedení mezi v letech 1951-1960 Jaroslav Beneš. „[…] zajišťovala kompletní 

zpravodajský servis pro všechny relace včetně Rozhlasových novin. Kromě toho připravovala 

 
53 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. S. 65-66. 
54 Tamtéž, s. 67. 
55 Tamtéž, s. 103. 
56 Tamtéž, s. 120. 
57 Tamtéž, s. 166. 
58 Tamtéž, s. 217. 
59Příběh rozhlasu. In: pribehrozhlasu.cz [online]. [cit. 30. 11. 2019]. Dostupné z: 

http://www.pribehrozhlasu.cz/tenkrat-v-rozhlase/1954/1954_3  

http://www.pribehrozhlasu.cz/tenkrat-v-rozhlase/1954/1954_3
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tehdy oblíbené čtvrthodinky ranního tělocviku, které vedli externisté, profesoři tělocviku 

[…].“60 Sportovní reportáže tehdy připravovali Otakar Procházka, Karel Malina a Stanislav 

Sigmund.61 

V roce 1961 vznikla z popudu Rozhlasu lehkoatletická soutěž mládeže o Pohár 

Československého rozhlasu, která pomáhala hledat talenty62, velké oblibě se pak těšil pořad 

S mikrofonem za sportem63, který se na stanici udržel i ve své obdobě S mikrofonem za 

fotbalem a S mikrofonem za hokejem až do druhého desetiletí 20. století, kdy se jejich vysílání 

v klasické podobě ukončilo64 a pořady získaly nový formát.65 

Dne 29. července 2014 spustil Český rozhlas internetovou stanici Český rozhlas Sport, která 

posluchačům nabízela přímé přenosy z fotbalových či hokejových zápasů nebo atletických 

závodů.66 Po dvou a půl letech však stanice své vysílání ukončila.67 V květnu 2019 vznikla 

obdobná stanice Radiožurnál Sport.68 

1.3 Historie Masarykova okruhu 

Velká cena České republiky (dříve Československa), se v Brně jezdí od roku 1930. Historie 

Masarykova okruhu se však začala psát už o několik let dříve. Na počátku 20. let 20. století byl 

z iniciativy motoristických nadšenců uspořádán Brněnský kilometr, na nějž navázal závod do 

vrchu Brno – Soběšice, který se v moravské metropoli jezdil až do roku 1928. V té době však 

už světu začínaly vládnout spíše silniční okruhy, které měly také v tehdejším Československu 

své zastánce (mimo jiné i manžele Junkovy). Československý automobilový klub pro Moravu 

 
60 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. S. 261. 
61 Tamtéž, 261. 
62 Tamtéž, 295. 
63 Tamtéž, 369. 
64 KUBÁNEK, Tomáš. Konec pořadu S mikrofonem za hokejem? Aspoň se můžu víc koukat na hru, říká smutně 

komentátor Lörincz. In: lidovky.cz [online]. 25. 10. 2019 [cit. 30. 11. 2019]. Dostupné z: 

https://www.lidovky.cz/sport/hokej/konec-poradu-s-mikrofonem-za-hokejem-aspon-se-na-ten-hokej-muzu-vic-

koukat-rika-smutne-komentator-lo.A191024_142854_ln-sport-hokej_lar 
65 And. S mikrofonem za hokejem na Radiožurnálu nekončí, mění se jeho formát. In: irozhlas.cz [online] 19. 9. 

2019 [cit. 30. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/sport/s-mikrofonem-za-hokejem-format-zmena-

radiozurnal-ondrej-suchan-ledni-hokej-sport_1909192001_and 
66 KRÁSENSKÁ, Tereza. Český rozhlas začíná vysílat přes internet přímé sportovní přenosy. In: rozhlas.cz 

[online]. 28. 7. 2014 [cit. 30. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.rozhlas.cz/informace/press/_zprava/cesky-

rozhlas-zacina-vysilat-pres-internet-prime-sportovni-prenosy--1378838 
67 POLÁK, Lukáš. Digitální stream ČRo Sport po necelých dvou a půl letech ukončil vysílání. In: rozhlas.cz 

[online]. 17. 1. 2017 [cit. 30. 11. 2019]. Dostupné z: https://digital.rozhlas.cz/digitalni-stream-cro-sport-po-

necelych-dvou-a-pul-letech-ukoncil-vysilani-7218509 
68 Jpl. Digitální Radiožurnál Sport nabídne hokejové přenosy i fotbal. In: idnes.cz [online]. 2. 5. 2019 [cit. 30. 11. 

2019]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/mediahub/cesky-rozhlas-radiozurnal-sport-hokej-

fotbal.A190502_095415_mediahub_jpl 
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a Slezsko (ČAMS) tak vytvořil přípravný výbor, jehož zástupci se v červenci 1928 vypravili do 

německého Nürburgringu, kde byli mimo jiné svědky tragické nehody Čeňka Junka, na jejíž 

následky zemřel.69 „Ale přesto experti považovali Nürburgring za vhodnou předlohu pro Brno 

– a to rozhodlo o trati Bosonohy, Veselka, Ostrovačice, Žebětín, Kohoutovice, Pisárky, Nový 

Lískovec. Přesněji řečeno o návrhu. Realizace narážela na bariéru nepřejícnosti, nepochopení, 

finančních potíží atd.“ 70 

Povolení k výstavbě okruhu nebylo jednoduché získat. Zvláště když se k celé věci negativně 

stavil Autoklub republiky Československé v Praze (dále jen AKRČS), který český motosport 

zastupoval na mezinárodním poli. Povolení ke stavbě okruhu získali žadatelé až v říjnu roku 

1929. „K vaší žádosti ze dne 26. července 1929 sděluje podepsaná kancelář, že pan prezident 

republiky na základě doporučení udělil dne 23. t. m. povolení, aby stálá závodní dráha pro 

automobilové a motocyklové závody, kterou hodlá klub zřídit poblíž Brna, byla nazvána 

OKRUHEM MASARYKOVÝM a aby čestná putovní cena závodu na okruhu pořádaném byla 

nazvána putovní cenou presidenta Československé republiky,“ stálo v oficiálním dopisu 

odeslaném z Pražského hradu.71 

První závod na nově postaveném okruhu se jel dne 28. září 1930. Součástí seriálu Grand Prix 

však nebyl. O jeho oficiální zařazení by musel požádat AKRČS, který, jak již bylo výše 

zmíněno, s výstavbou okruhu nesouhlasil. Závody se tak jely pod názvem Masarykův okruh 72, 

od roku 1935 Velká cena Masarykova73. Premiérový závod zahájila čestným kolem Eliška 

Junková, jeho vítězem se pak stal Heinrich-Joachim von Morgen.74 Ve druhém ročníku se 

pořadatelům podařilo přivést tehdy velmi známá jména, mimo jiné také legendárního Louise 

Chirona, která přilákala na 130 000 diváků.75 Zajímavostí je, že po nehodě tří vozů byla 

 
69 WOHLMUTH, Jiří a Pavel NOVOTNÝ. Grand Prix Československa a České republiky 1928-1929 a 1950-

2006. Praha: Grada, 2007, s. 9. ISBN 978-80-247-1957-3. 
70 HRUBEC, Karel. Kdo by se Masaryka bál? In: Archiv Automotodromu Brno, Masarykův okruh 1930-1937. 
71 ETZRODT, Hans. A bold von Morgen defeates the works Alfa Romeos at their last appearance [online].  [cit. 

28. 11. 2019]. Dostupné z: http://www.kolumbus.fi/leif.snellman/gp3012.htm#69 
72 WOHLMUTH, Jiří a Pavel NOVOTNÝ. Grand Prix Československa a České republiky 1928-1929 a 1950-

2006. S. 9-10. 
73 Archiv Automotodromu Brno 1930-2019 [kronika]. Masarykův okruh, Brno. 
74 Celkový vítěz získal v roce 1930 celkem 80 000 korun, druhý v pořadí 40 000 korun a třetí 20 000 korun. 

(ETZRODT, Hans. A bold von Morgen defeates the works Alfa Romeos at their last appearance. [online]. [cit. 28. 

11. 2019]. Dostupné z: Dostupné z: http://www.kolumbus.fi/leif.snellman/gp3012.htm#69). Za příležitost 

startovat v závodě byl poplatek 1200 korun s návratností 400 korun, pokud stál automobil skutečně na startu. 

(SNELLMAN, Leif. "Williams" all the way [online].  [cit. 28. 11. 2019]. Dostupné z: 

http://www.kolumbus.fi/leif.snellman/gp3115.htm#52%20) 
75 HRUBEC, Karel. Kdo by se Masaryka bál? In: Archiv Automotodromu Brno, Masarykův okruh 1930-1937. 

http://www.kolumbus.fi/leif.snellman/gp3012.htm#69
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narušena statika traťového můstku natolik, že jej kvůli hrozícímu pádu museli podpírat hasiči 

a další pořadatelé.76  

Dění na trati divákům na počátku 30. let zprostředkovávali hlasatelé, kteří informovali příchozí 

o průběhu závodu v prvních letech pouze z hlavní tribuny umístěné v prostoru startu a cíle77, 

od roku 1932 pak také ze Žebětína. Hovořili vždy ve dvou jazycích – češtině a němčině.78  

V roce 1936 se závody v Brně nejely. O rok později pak mohly nejrychlejší automobily spatřit 

diváci na dlouhých jedenáct let naposledy. Závod sedmého ročníku Velké ceny se navíc do 

historie zapsal jako jeden z nejtragičtějších na takzvaném starém okruhu.  Víkend byl tehdy 

zahájen vzpomínkou na prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který zemřel jen čtrnáct dní 

před konáním Velké ceny. Poté nastoupili jezdci do závodu, v němž se Hermannu Langovi 

nepodařilo udržet kontrolu nad automobilem a vjel do přihlížejících diváků. Dva byli mrtví na 

místě, devět jich bylo zraněno. 79 80 Samotný závodník vyvázl pouze s lehkým otřesem mozku. 

„Říká jen, že v té osudné chvíli štval stroj. Jel rychlostí asi 300 km/hod. V kritickém okamžiku 

a v této největší rychlosti něco mu prasklo ve stroji. Schnul hlavu a podíval se dolů … a jeho 

vůz vletěl v řady diváků,“ píše se v kronice Masarykova okruhu.81 Ten den Velkou cenu 

navštívilo téměř 400 000 diváků.82 

Závody se do Brna vrátily až v roce 1949, kdy se jely už na zkrácené trati na 17,8 km. Dráha 

měla 35 levotočivých a 38 pravotočivých zatáček a střídalo se na ní několik povrchů.83 Hned 

v prvním kole obnovené Velké ceny (tentokrát již Československa84) nezvládl řízení Guiseppe 

 
76 Most museli držet hasiči, jezdce nikdo. In: Archiv Automotodromu Brno, Masarykův okruh 1930-1937. 
77 ETZRODT, Hans. A bold von Morgen defeates the works Alfa Romeos at their last appearance. [online]. [cit. 

28. 11. 2019]. 
78 ETZRODT, Hans, 2016. Louis Chiron and Bugatti once more victorious [online].  [cit. 28. 11. 2019].  Dostupné 

z: http://www.kolumbus.fi/leif.snellman/gp3215.htm#58  
79 NORSKÝ, Aleš. Grand Prix Racing at the Brno Circuit 1930-1954. Brno, 2016. ISBN 9781365085666 
80 K nehodě došlo také při tréninku. V něm Paul Pietsche narazil do telefonního sloupu, následkem čehož byl 

vymrštěn z vodu. To německému závodníkovi paradoxně zachránilo život. Krátce po nehodě totiž jeho vůz vzplál. 

Paul Pietche byl následně převezen do brněnské úrazové nemocnice, žádná vážná zranění mu zjištěna nebyla. 

(ZAVŘEL, Zdeněk a Alena DOSKOČILOVÁ. Historie automobilových závodů 1930-2000. Brno: Computer 

Press, 2001, s. 17-19.) 
81 Archiv Automotodromu Brno 1930-2019 [kronika]. Masarykův okruh, Brno. 
82 Automotodrom Brno. O okruhu. Historie [online]. Automotodrom a.s., 2006. [cit. 29. 11. 2019] Dostupné z: 

https://www.automotodrombrno.cz/o-okruhu/historie/ 
83 WOHLMUTH, Jiří a Pavel NOVOTNÝ. Grand Prix Československa a České republiky 1928-1929 a 1950-

2006. S. 19. 
84 Závody však i přesto stále nepatřily do mistrovství světa. 
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Farin, který vjel stejně jako Hermann Lang mezi diváky. Dva na místě zemřeli, jedenáct bylo 

zraněno. Od té doby se zatáčce, v níž k nehodě došlo, říká Farinova.85 

Od sezóny 1950 se už na Masarykově okruhu jezdily také závody silničních motocyklů. Do 

roku 1964 se spadaly do kategorie mezinárodních, od července 1965 už byly součástí 

mistrovství světa.86 Vítězem premiérové motocyklové Velké ceny na Masarykově okruhu se 

stal Josef Vejvoda.87  

V roce 1951 začala do organizace zasahovat politika. Závody se měly konat 16. května, po 

prvním tréninku však byly zrušeny a po dlouhých tahanicích o datum přesunuty na 16. září. 

Jelikož byl termín určen pouhé čtyři týdny před konáním Velké ceny, spousta slavných jmen 

na něm chyběla.88 V sezóně 1952 vstoupila politika už do hry naplno, když se změnil název 

z Velké ceny Československa na Závod družby národů.89 „Podnik byl pojatý jako velká 

politická akce pracujícího lidu s důrazem na budovatelské úsilí a zajištění světového míru.“90 

A dle dobových dokladů hrála politika roli také v tom, že o rok později byly závody zrušeny. 

Oficiálně kvůli Šestidenní motocyklové soutěži v Gottwaldově, skutečným důvodem však měla 

být úmrtí Stalina a Gottwalda a svou roli údajně sehrála také měnová reforma.91 

Během komunistického režimu byla pro české závodníky problémem přeprava závodních 

motocyklů, což potvrdil v rozhovoru i fotograf Tomáš Gescheidt, který fotí brněnskou Grand 

Prix od roku 1977. „Kvalitní motocykly se tenkrát vyráběly v Japonsku, Itálii a tak dále a naši 

jezdci si je museli za poměrně složitých podmínek kupovat. To byl někdy velký problém.“92 

Významným milníkem pro brněnské závody byl rok 1962, kdy se Velká cena Československa 

– Závod družby národů, vysílala vůbec poprvé v přímém televizním přenose.93 Stejně jako 

zkrácení okruhu na 13,94194 o dvě léta později by se tento krok dal označit za přípravu na vstup 

 
85 WOHLMUTH, Jiří a Pavel NOVOTNÝ. Grand Prix Československa a České republiky 1928-1929 a 1950-
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86 WOHLMUTH, Jiří. Svět velkých cen. S. 77-81. 
87 WOHLMUTH, Jiří a Pavel NOVOTNÝ. Grand Prix Československa a České republiky 1928-1929 a 1950-

2006. S. 21. 
88 Tamtéž, s. 22-23. 
89 Pořádal jej nově vzniklý Dobrovolný svaz lidového motorismu. 
90 WOHLMUTH, Jiří a Pavel NOVOTNÝ. Grand Prix Československa a České republiky 1928-1929 a 1950-

2006. S. 25. 
91 Archiv Automotodromu Brno 1930-2019 [kronika]. Masarykův okruh, Brno. 
92 Rozhovor s Tomášem Gescheidtem, motoristickým fotografem. Brno 13. 9. 2019. 
93 WOHLMUTH, Jiří a Pavel NOVOTNÝ. Grand Prix Československa a České republiky 1928-1929 a 1950-

2006. S. 52. 
94 Automotodrom Brno. O okruhu. Historie [online]. Automotodrom a.s., 2006. [cit. 29. 11. 2019] Dostupné z: 

https://www.automotodrombrno.cz/o-okruhu/historie/ 
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do mistrovství světa, do jehož seznamu bylo Brno zahrnuto v roce 1965. Tehdy se do města 

českého motosportu sjela světová špička v čele s Agostinim, Hailwoodem, Readem či 

Readmanem a českým jezdcům, kteří v mezinárodních závodech většinou stáli na stupních 

vítězů, ukázala, že značně zaostávají za těmi nejlepšími. 95 

V následujících letech se Velká cena konala v Československu až do roku 1982, kdy se 

naposled jelo na starém okruhu, pravidelně. V tomto roce dostali organizátoři od FIM stopku 

do té doby, než vystaví nový okruh.96 Zatímco tak vznikala trať v lese za Žebětínem, jezdily se 

v Brně až do roku 1986 pouze závody mistrovství Evropy.  

Nová kapitola Masarykova okruhu začala 23. srpna 1987, kdy se na nové trati, na jejíž realizaci 

se podílel Ing. Jaroslav Suchý, poprvé konaly závody. Zpět do Mistrovství světa silničních 

motocyklů bylo Brno vráceno o rok později.97 V následujících letech pak na okruhu proběhlo 

ještě několik úprav. „V roce 1998 došlo k rozšíření boxů, dostavbě VIP salonků a zázemí pro 

závodníky. V zimě 2007/2008 prošla závodní dráha kompletní výměnou povrchu trati.“98 

V důsledku politických změn v České republice pak byl ještě dvakrát název Velké ceny 

změněn. V letech 1990 a 199199 se jela Velká cena České a Slovenské federativní republiky, od 

sezóny 1993 je známá jako Velká cena České republiky (případně Grand Prix České republiky). 

I přestože mají závody v Brně několik desítek let dlouhou tradici, od roku 2012 se bojuje 

o jejich udržení v seriálu mistrovství světa. Nejprve od pořádání podniku upustil 

Automotodrom Brno, jímž pořádaný poslední závod skončil ve ztrátě 60 milionů korun100, od 

roku 2016 pak s financemi bojuje také nový pořadatel Spolek pro Grand Prix České 

republiky.101 Zalistovací poplatek, který musí pořadatel zaplatit, aby se závody na daném 

okruhu jely, se totiž neustále zvyšuje. Zatímco před pěti lety činil přibližně dvaasedmdesát 

milionů korun, v roce 2019 Dorna (promotér) požadovala 110 milionů korun. 102 A v dalších 

 
95 WOHLMUTH, Jiří. Svět velkých cen. S. 81-83. 
96 „Starý“ okruh již nevyhovoval bezpečnostním podmínkám. 
97 WOHLMUTH, Jiří a Pavel NOVOTNÝ. Grand Prix Československa a České republiky 1928-1929 a 1950-

2006. S. 129-131. 
98 Automotodrom Brno. O okruhu. Historie [online]. Automotodrom a.s., 2006. [cit. 29. 11. 2019] Dostupné z: 

https://www.automotodrombrno.cz/o-okruhu/historie/ 
99 V roce 1992 se závody nekonaly. 
100 Hac. Jak šel čas a dluh s Grand Prix. In: ceskatelevize.cz [online].  14. 8. 2015 [cit. 29. 11. 2020]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1567409-jak-sel-cas-a-dluh-s-grand-prix 
101 Vznikl v roce 2015, kdy jej založili město Brno, Jihomoravský kraj a Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava.  
102 Uvedené částky platí pouze pro Velkou cenu České republiky, která společnosti Dorna vyplácí vůbec nejmenší 

poplatek ze všech pořadatelů závodů v seriálu mistrovství světa. 
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letech se má poplatek dokonce zdvojnásobit.103 Problémem je v tomto případě nízká podpora 

státu, který si dle studií vydělá na daních během závodního víkendu v Brně až 200 milionů 

korun.104 Zatímco u většiny zahraničních okruhů hradí poplatek vždy (nebo alespoň z velké 

většiny) stát, v České republice vláda na závody přispívá částkou 55 milionů korun.105 Zbytek 

hradí Spolek pro GP ČR. 

1.3.1 Organizace Velké ceny  

Do příprav Velké ceny České republiky se každoročně zapojuje více než tisícovka osob. 

Upravují trať, chystají boxy pro jednotlivé stáje či zázemí pro novináře, ale také například 

zajišťují plynulost dopravy. O tu se vedle policistů stará i Dopravní podnik města Brna, či 

v minulém století ČSAD. První záznam o kyvadlové dopravě se nachází v kronice 

automotodromu z roku 1949. „Autobusy ČSAD budou jezditi z Brna, přerovské nástupiště, od 

6 hod. do 8. hod. přes Bosonohy-Veselku do Žebětína a od 8.30 hod. přes Žabovřesky-Bosonohy 

do Žebětína.“106 Cestující museli tehdy za jednu jízdu zaplatit 15 Kčs, děti 8 Kčs. Dnes jsou 

fanoušci dopravováni na okruh zcela zdarma. Autobusy jezdí z Mendlova náměstí 

v tříminutových intervalech. „Každý rok vypravíme asi sedm desítek autobusů. Prioritně 

nasazujeme kloubové, protože pojmou více cestujících. Kromě linky z Mendlova náměstí pak 

k závodišti jezdí také linka X, která je vypravována z kempu Žebětín,“ popsala mluvčí 

dopravního podniku Barbora Lukšová.107 

Velké nároky jsou kladeny také na bezpečnost. V minulosti nebyly tak velké, jako je tomu dnes, 

dobové zápisy však odhalují, že i v začátcích Velké ceny Československa panoval kolem 

závodů značný rozruch. Například v roce 1930 bylo přímo na okruhu 150 policistů, lékařskou 

péči zajišťovalo deset lékařů a pětadvacet mediků a nad Ostrovačicemi byl zřízen lazaret 

s chirurgickými potřebami.108 

 
103 ČTK, krs. Poplatek za MotoGP by se mohl zdvojnásobit, podle primátorky to může znamenat konec. In: 

irozhlas.cz [online]. 18. 9. 2019 [cit. 29. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/motogp-

brno-vankova-dotace-statu_1909181410_pak 
104 Jak. Vokřál: Velká cena Brna je pro stát výhodná, vybere přes 200 milionů na daních. In: ceskatelevize.cz 

[online]. 26. 6. 2016 [cit. 29. 11. 2019]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/1829197-vokral-

velka-cena-brna-je-pro-stat-vyhodna-vybere-pres-200-milionu-na-danich 
105 ČTK.     Úleva pro pořadatele MotoGP, vláda zvýšila dotaci na 55 milionů korun. In: ceskatelevize.cz [online]. 

10. 6. 2019 [cit. 30. 11. 2019] Dostupné z: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/motogp-vlada-zvyseni-dotace-55-

milionu-korun.A190610_165641_brno-zpravy_krut 
106 Archiv Automotodromu Brno 1930-2019 [kronika]. Masarykův okruh, Brno. 
107 ŠTIPČÁKOVÁ, Andrea. Velká cena České republiky: přípravy na okruhu i mimo něj. Olomouc, 2018. 

Závěrečný projekt. Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta filozofická. S. 11. 
108 Archiv Automotodromu Brno 1930-2019 [kronika]. Masarykův okruh, Brno. 
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V současnosti se o bezpečnost na okruhu stará zejména bezpečnostní agentura. Její členové 

kontrolují fanoušky u vstupu, hlídají paddock, do něhož má kromě jezdců, jejich týmů 

a novinářů vstup pouze omezený počet osob, a v noci také okolí okruhu, přes jehož ploty se 

snaží fanoušci za jezdci dostat. „Pak jsou tady ale také lidi, kteří si myslí, že když mají auto za 

dva miliony korun, mohou s ním jet až k hlavní bráně nebo přímo do areálu. Nechtějí 

respektovat, že nastavená pravidla jsou pro všechny stejná a pokud nemají povolení, nemohou 

zaparkovat nikde jinde než na vyhrazeném parkovišti,“ uvedl Tomáš Fňouček z agentury 

D.I.Seven Facility.109  

Kromě bezpečnostní agentury se na okruhu nachází celkem osmdesát zdravotnických 

pracovníků, z toho pětadvacet lékařů.110 Na místě je taktéž takzvané medical centre, kam jsou 

po nehodách odváženi závodníci na kontrolu, a vrtulník. „Je důležité, aby byl připravený 

k okamžitému zásahu. Pokud by se na okruhu nenacházel nebo by nebyl provozuschopný, 

nesmíme vůbec závodit,“ řekl Karel Abraham.111  

Vedle ochranky a lékařů hrají velkou roli v bezpečnosti závodníků také traťoví komisaři. Před 

začátkem závodního víkendu odstraňují staré molitanové balíky a nahrazují je novými nebo 

nafukují ochranné bariéry. Během doby, kdy jsou jezdci na trati, je upozorňují vlajkami 

například na déšť, odklízejí nečistoty na trati nebo motorky z takzvaných kačírků.112 Traťoví 

komisaři se na trati nacházeli i v minulosti. Jak vzpomíná motoristický fotograf Tomáš 

Gescheidt, jednou z jejich prací bylo i hlídání takzvaných zakázaných úseků. „To byla místa, 

kam nemohl kvůli bezpečnosti nikdo vstoupit. Pokud tam člověk šel, tak mě například traťový 

komisař poprvé vážně upozornil, že tady fotit nemůžu. No a pokud jsem tam přišel podruhé, tak 

mi třeba mohl sbalit akreditaci.“113 Stejně jako v dnešní době se ale starali také o pořádek na 

trati či balíky slámy, které jediné oddělovaly jezdce od diváků. Jak uvedl bývalý závodník 

Miroslav Čada, kolem dráhy jich tehdy bývaly desítky tisíc.114 V porovnání se současností však 

nebyli jezdci v minulém století od novinářů v takové izolaci. „Jednou Eddie Lawson slíbil, že 

k nám přijde na návštěvu. S manželkou jsme přemýšleli, co budeme vařit, věděli jsme, že třeba 

nemá rád hřiby. I když jsem už v té době fotografoval, během našeho setkání jsem nepořídil 

 
109 ŠTIPČÁKOVÁ, Andrea. Velká cena České republiky: přípravy na okruhu i mimo něj. S. 10. 
110 Tamtéž 
111 Tamtéž 
112 Tamtéž 
113 Rozhovor s Tomášem Gescheidtem, motoristickým fotografem. Brno 13. 9. 2019. 
114 SOUKUPOVÁ, Jana. Velká cena Brna pamatuje balíky slámy, enderáky namol i protesty ekologů. In: idnes.cz 

[online]. 16. 7. 2012 [cit. 30. 11. 2019] Dostupné z: https://www.idnes.cz/brno/priloha/masarykuv-okruh-

historie.A120711_143948_brno-prilohy_lpo 
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jediný záběr. Eddie Lawson k nám tehdy, v roce 1987, přišel se svojí přítelkyní a ta návštěva 

byla obrovsky příjemná.“115 A i atmosféra v paddocku byla uvolněnější. „Tehdy se závodům 

říkal kontinentální cirkus. Závodníci si po večerech grilovali nějaké dobroty, myslím, že to bylo 

výrazně volnější než dnes, kdy je to hodně profesionalizované.“116 

Kromě bezpečnostních opatření mají pořadatelé na starosti zajištění zázemí pro novináře, 

kterých je v době konání Velké ceny v tiskovém středisku až šest set. Tamní pracovníci se 

starají o distribuci oficiálních výsledků, asistují na tiskových konferencích s jezdci nebo 

doplňují občerstvení.117 

 
115 Rozhovor s Tomášem Gescheidtem, motoristickým fotografem. Brno 13. 9. 2019. 
116 Tamtéž 
117 ŠTIPČÁKOVÁ, Andrea. Velká cena České republiky: přípravy na okruhu i mimo něj. S. 10-11. 
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2 METODOLOGIE PRÁCE 

Jak uvádí Tomáš Trampota, v souvislosti s mediální agendou postupně vznikly dvě výzkumné 

tradice. Ta původní se zabývala především podílem jednotlivých témat a subtémat ve 

zpravodajství, od 80. let 20. století se však výzkumníci začali zajímat také o postavení a vývoj 

jednoho konkrétního tématu.118 Právě novější verze výzkumné tradice je využita také v této 

práci, kdy je zvoleno jedno téma – tedy Velká cena České republiky, a je sledováno její pokrytí 

v Českém rozhlase ve vymezeném časovém úseku. 

To vše za pomoci historické metody, hloubkového rozhovoru a metody obsahové analýzy. 

S odkazem na McQuaila119 je pak v posledním případě využita možnost prolnutí kvantitativní 

analýzy s analýzou kvalitativní. Nejdříve je na téma nahlíženo z kvantitativního hlediska, kdy 

je zjišťováno, kolik prostoru Český rozhlas Velké ceně České republiky věnoval, a poté je 

vybraná skupina příspěvků analyzována také kvalitativně. 

2.1 Historická metoda 

Historická metoda se používá k zaznamenání historické skutečnosti. V závislosti na povaze 

zkoumaného problému nabízí literatura hned několik metod, které může výzkumník použít. Pro 

potřeby diplomové práce byla zkombinována metoda přímá a metoda historicko-srovnávací 

(komparativní). 

Jak uvádí Jiří Zounek, „přímá metoda je používaná při prostém popisu historické 

skutečnosti.“120 Umožňuje tak popsat průběh Velké ceny České republiky z pohledu Českého 

rozhlasu. V případě této metody využívá výzkumník faktů získaných studiem pramene, ve 

kterém se tyto informace nachází. V případě této práce půjde zejména o vybraná vydání 

Týdeníku Rozhlas a audiozáznamy získané v archivu Českého rozhlasu.  

Jelikož historická metoda přímá umožňuje pouhé převyprávění skutečnosti, byla pro potřeby 

práce doplněna historicko-srovnávací metodou. Jejím předpokladem je studium již 

publikovaných poznatků o daném tématu. Výzkumník v případě jejího užití provádí kritický 

rozbor získaných pramenů, který spočívá „i v nutnosti nahlížet materiály z odstupu, neboť 

 
118 ČERVENKA, Jan. Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008. S. 

40. 
119 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. S. 377. 
120 ZOUNEK, Jiří. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství. Brno: Masarykova univerzita, 2014. S. 50-59. 
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i původní záznamy mohou nést stopy záměrného působení […]. Údaje uvedené v pramenech je 

proto potřeba konfrontovat s dalšími zdroji.“121 Při aplikaci této metody lze postupovat 

synchronním, kdy jsou sledovány objekty v rámci stejného časového období, či diachronním 

způsobem. To je naopak pozorován vývoj dané události, například život člověka od jeho 

narození do smrti.122  

 Jak upozorňuje Sedláková, výběrem této metody v mediálních studiích se autor nesnaží 

o zachycení toho, jak událost sama o sobě probíhala. Její závěry se naopak omezují na to, jak 

zkoumané zdroje o události vypovídaly, jaký mediální obraz jí vytvořily. Jak již bylo uvedeno, 

tato práce se opírá o prameny získané v archivu Českého rozhlasu. Ty jsou porovnány s údaji 

z kroniky Automotodromu Brno, v níž se mimo jiné nachází také výstřižky z deníků 

vycházejících v dané době, a následně je upozorněno na odchylky mezi nimi. Pokud byla nějaká 

informace autorem textu vynechána, je hledáno zdůvodnění. 

2.2 Obsahová analýza  

Obsahovou analýzou se obyčejně rozumí kvantitativní metoda, kterou jako první v roce 1952 

definoval Bernard Berelson. Její kořeny však sahají až do 19. století, kdy došlo k rozšíření 

masového tisku.123 Dle Helmuta Sherera je možné obsahovou analýzu popsat jako 

„kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický a intersubjektivně ověřitelný popis 

komunikačních obsahů, vycházející z vědecky podloženého kladení otázek.“124 

 Jak už vychází ze slova kvantitativní, jde o metodu, která se opírá o tvrdá data. Analytik při 

jejím použití pracuje s číselnými údaji. Dané jevy kvantifikuje, odhaluje jejich pravidelnost 

a formuluje závěry.125 Zároveň se předpokládá, že pokud by výzkum prováděl někdo jiný, 

dosáhl by za stejných podmínek totožných výsledků. Lze tedy tvrdit, že získaná data budou mít 

do jisté míry intersubjektivní charakter.126 

Kvalitativní metoda je naopak subjektivnější. Pracuje s daty měkkými, které mívají podobu 

slovních výpovědí. Analytik se obsahu věnuje mnohem detailněji, snaží se mu porozumět 

a hledat v něm možné významy. Výsledek analýzy následně interpretuje. Pro časovou 

 
121 SEDLÁKOVÁ, Renata. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. S. 387. 
122 Tamtéž, s. 388. 
123 Tamtéž, s. 291-292. 
124 SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2004. S. 30. 
125 SEDLÁKOVÁ, Renata. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. S. 48-51. 
126 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. S. 285. 
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náročnost analytik redukuje množství textů, generalizace je při výběru kvalitativní metody 

velmi obtížná a zpravidla nebývá ani vyžadována.127 

2.2.1 Tematická analýza 

Tematická analýza je jedna z metod kvantitativní obsahové analýzy. Tematickou agendou 

rozumíme „soustavu témat, která se dostávají do obsahů médií.“128 Tato metoda umožňuje 

výzkumníkovi zkoumat obsah určitého média, případně jeho obsah porovnávat s obsahem 

média jiného a získané výsledky následně srovnávat. Mimo jiné se často užívá také k výzkumu 

prováděnému za účelem zmapování proměny daného média z historického hlediska.129 

K rozvoji této analýzy došlo v 60. a 70. letech minulého století, a to v souvislosti s výzkumem 

nastolování témat, kterým se zabývali již zmínění Maxwell McCombs a Donald Shaw. Při 

zkoumání mediální agendy lze použít hned několik druhů kategorizací. Od obecnějších, jako 

například politika, sport, počasí, po konkrétnější, které si určuje výzkumník na základě toho, co 

potřebuje zjistit.130 

Při stanovování kategorií lze v rámci obsahové analýzy postupovat dvěma způsoby. 

Deduktivně, kdy si výzkumník stanoví jednotlivé kategorie dopředu, nebo induktivně. 

V případě druhé metody jsou kategorie vytvářeny až v průběhu analýzy.131 

2.3 Hloubkový rozhovor 

V práci bude užito také metody hloubkového rozhovoru. Jde o kvalitativní techniku sběru dat, 

která ponechává respondentovi například oproti dotazníkovému šetření větší prostor pro 

odpověď.132 Hloubkový rozhovor mívá vlastní dynamiku a komunikační role tazatele 

a respondenta se během něj mohou střídat. Důležité je vést rozhovor tak, aby se co nejvíce blížil 

běžné komunikaci. Tazatel by měl svého komunikačního partnera poslouchat a vnímat, měl by 

však během rozhovoru zůstat nestranný a odpovědi svého respondenta tak ponechávat bez 

hodnocení. Jak Sedláková na základě své vlastní zkušenosti podotýká, vhodné je do rozhovoru 

 
127 SEDLÁKOVÁ, Renata. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. S. 51-53. 
128 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. S. 100. 
129 Tamtéž 
130 Tamtéž, s. 111. 
131 Tamtéž 
132 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. S. 84-85. 



34 

 

vložit také své vlastní zkušenosti a zážitky. Tazatel tak může získat výpovědi, které by mu jinak 

mohly být odepřeny. 133 

Pro úspěšné vedení rozhovoru je důležité vyjít co nejvíce vstříc dotazovanému. A to například 

tak, že jej výzkumník nechá určit čas a místo střetnutí. Velkou roli pak hraje také pořadí a znění 

otázek. Dotazy by měly být formulovány tak, aby jim respondent rozuměl, neměly by být 

zavádějící, dvojsmyslné či sugestivní. Dopředu by měl být taktéž stanoven rámec rozhovoru, 

v případě odbočení od něj by pak měl mít tazatel možnost respondenta přerušit.134 „V průběhu 

rozhovoru ale tazatel může cítit, že by jeho vstup do výpovědi informanta nemusel působit 

zdvořile a mohl navozenou komunikační situaci narušit. Na druhé straně pozor na situaci, kdy 

tazatel považuje údaje sdělované informantem za nesouvisející, ale v myšlenkové úvaze 

informanta mezi tématy nějaké propojení existuje, a proto bude podstatné i z hlediska výzkumu, 

jen to není na první poslech zřejmé.“135 

2.4 Metoda výzkumu 

2.4.1 Výzkumné cíle, otázky a hypotézy 

Hlavním cílem této práce je popsat mediální obraz Velké ceny České republiky v Českém 

rozhlase. Realizován je splněním dílčích cílů, mezi které patří například zjištění, jaká témata 

v souvislosti s brněnskou MotoGP zmíněné veřejnoprávní médium zařazuje do 

časopisu/rozhlasového vysílání, jaké užívá žánry či kdo jsou v souvislosti s touto tematikou 

jeho nejčastější respondenti. K dosažení cílů je použito několik metod, a to konkrétně historická 

metoda a kvantitativní a kvalitativní obsahová analýza. Jednotkou výzkumu byl stanoven 

žurnalistický vstup v časopise, respektive rozhlasový příspěvek. 

Hlavní výzkumná otázka zní:  

− VO: Jaký mediální obraz měla Velká cena České republiky ve zkoumaných letech 

v Českém rozhlase? 

 

 
133 SEDLÁKOVÁ, Renata. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. S. 213-214. 
134 Tamtéž, s. 217-219. 
135 Tamtéž, s. 219-220. 
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Hlavní výzkumná otázka bude zodpovězena pomocí následujících výzkumných otázek 

a hypotéz:  

− VO1: Kdy ve zkoumaném období vychází nejvíce článků v časopise Radiojournal? 

A příspěvků v rozhlasovém vysílání? 

− H1: V časopise Radiojournal bude nejvíce příspěvků vycházet po konání závodů. 

V rozhlasovém vysílání během jejich konání. 

 

− VO2: Jakým tématům se Český rozhlas v souvislosti s Velkou cenou České republiky 

věnuje nejvíce? 

− H2: V časopise Radiojournal se budou redaktoři věnovat zprávám ze závodu. 

V rozhlasovém vysílání dopravě a zprávám ze závodu. 

 

− VO3: Kdo je nejčastěji zpovídán v souvislosti s Velkou cenou České republiky? 

− H3: Nejčastějším respondentem budou pořadatelé závodu. 

 

− VO4: Jakou žánrovou formu redaktoři/moderátoři nejvíce používají? 

− H4: V časopise Radiojournal budou redaktoři nejčastěji inklinovat k reportážím, 

v rozhlasovém vysílání ke zvukovým zprávám. 

 

− VO5: Podává Český rozhlas nepravdivé či zkreslené informace? 

− H5: Ne. Jelikož je Český rozhlas veřejnoprávním médiem, pravděpodobně nepodává 

nepravdivé či zkreslené informace. 

 

− VO6: Používali moderátoři a redaktoři Českého rozhlasu v souvislosti s Velkou cenou 

České republiky hodnotící slova? 

− H6: Moderátoři ani redaktoři nepoužívají v souvislosti s Velkou cenou hodnotící 

výrazy. 

2.4.2 Sběr dat 

Analytická část práce se opírá především o články vydané v časopise Radiojournal a o rádiové 

příspěvky uvedené ve vysílání Rozhlasu.  
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Kvůli získání materiálů byl několikrát navštíven archiv Českého rozhlasu. K prostudování byla 

autorce poskytnuta všechna vydaná čísla časopisu Radiojournal, v potaz však byla brána pouze 

ta, která vyšla v období čtrnácti dnů před Velkou cenou České republiky a ve stejném časovém 

horizontu po jejím konání. Citace136 z nalezených článků byly využity v analytické části práce. 

Z minulého století se mnoho audionahrávek, které by zachycovaly závody Grand Prix, 

nedochovalo. V archivu se ani za pomoci archivářky Ivany Zuranové nepodařilo najít žádné, 

a tak bylo zkontaktováno rešeršní oddělení Českého rozhlasu. Jak sdělil jeho pracovník 

Miroslav Tomek, z 20. století je k dispozici v souvislosti s Velkou cenou pouze několik 

záznamů. Kompletní archiv související se závody má Český rozhlas až od roku 2003. Kvůli 

velkému množství audionahrávek však nebylo možné zaslat je všechny k podrobnějšímu 

rozboru. Nakonec tedy došlo k rozhodnutí využít mediálního archivu Newton Media Search, 

který představuje největší databázi mediálního obsahu na českém trhu. Během výzkumu bylo 

zjištěno, že do roku 2008 se v něm přepisy nenacházejí komplexní (spousta z nich zprávu či 

rozhovor pouze anotovala, kompletní přepis však nebyl k dispozici). Výzkum je tedy veden od 

roku 2009 do současnosti.  

Při vyhledávání článků souvisejících s Velkou cenou České republiky byla použita následující 

klíčová slova či slovní spojení: Velká cena České republiky, Grand Prix, MotoGP, Moto3, 

Moto2, Mistrovství světa silničních motocyklů, Masarykův okruh, brněnský okruh, 

automotodrom. Dalším kritériem při vyhledávání textů bylo uvedení rozhlasového příspěvku 

v rozmezí čtrnáct dní před brněnským závodem a čtrnáct dní po něm. Z výzkumu byly 

vynechány takzvané flešové zprávy. Zároveň došlo ke zjištění, že server Newton Media Search 

neobsahuje přepisy některých publicistických pořadů. V konečném důsledku byly při výzkumu 

využity pouze rozhovory z pořadu Ranní interview a přepisy nahrávek ze zpravodajských 

pořadů, jako například Zprávy, Události regionu, Ozvěny dne a podobně, a to jak z kanálu ČRo 

Radiožurnál, tak ze stanice ČRo Brno. Pokud se některý z příspěvků objevil ve vysílání obou 

stanic, byl do výzkumu započítán dvakrát. 

Pro potřeby této práce byly taktéž provedeny celkem tři rozhovory. Setkání s panem Luďkem 

Hubáčkem, redaktorem motoristické sekce Českého rozhlasu, proběhlo v kavárně Českého 

rozhlasu a trvalo přibližně hodinu a půl. Kromě vlastní práce na brněnských závodech pan 

 

136 V citacích byly kvůli autenticitě ponechány veškeré pravopisné i gramatické chyby 
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Hubáček přiblížil také působení Rozhlasu na místě konání obecně a autorce taktéž v muzeu 

ukázal techniku, kterou reportéři používali v minulosti, mimo jiné i na Masarykově okruhu. 

Jelikož v současné době nepracuje v Českém rozhlase žádný fotograf, který by mohl porovnat 

svou práci na starém a novém okruhu, došlo k oslovení pana Tomáše Gescheidta, který má 

s focením zkoumané akce na obou okruzích zkušenosti. Rozhovor s ním probíhal v kavárně 

v Brně v odpoledních hodinách a trval bezmála dvě hodiny. Pan Gescheidt zodpověděl nejenom 

všechny položené dotazy, ale proložil své vyprávění i vlastními zážitky, které byly v této práci 

taktéž použity. 

Poslední rozhovor byl proveden s traťovým komisařem Jaroslavem Peškem, který zažil závody 

jak na starém, tak na novém okruhu. Probíhal telefonicky a trval přibližně dvacet minut, což je 

v souvislosti s tím, že byla pouze potřeba doplnit odpovědi na v průběhu práce vyvstávající 

otázky, hodnoceno jako dostačující. 

Plánovaný byl ještě rozhovor s inženýrem Josefem Daňkem, který zařídila Jitka Severová 

z brněnského Rozhlasu. Panu Daňkovi byl na jeho žádost poslán po paní Severové telefonní 

kontakt, bohužel se však neozval. 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

3.1 Výsledky analýzy za použití historické metody 

1930-1937 

Velká cena České republiky dostávala v Českém rozhlase prostor od samotného počátku. 

Z období prvních závodů se žádné audionahrávky nedochovaly. Díky publikaci Aleše 

Norského a textům z Lidových novin však bylo o roli rozhlasového vysílání Radiojournalu na 

Grand Prix zjištěno více. Jak vyplývá ze zápisu z knihy výše zmíněného autora, firma 

Radiojournal nejenže nabízela přímé přenosy ze závodů posluchačům svého rozhlasového 

vysílání, ale starala se také o rozhlasové vysílání přímo na okruhu. Obstarávala jak technické 

vybavení, tak její hlasatelé komentovali závody přímo na místě. Úvodní tři léta byl přenos 

přenášen skrze vybavení společnosti Telefunken, od roku 1933 pak byla zakázka převedena na 

firmu Philips.137 Ačkoliv není nikde explicitně uvedeno, z jakého důvodu k tomu došlo, je 

možné se domnívat, že firma Telefunken o zakázku přišla kvůli potížím s přenosem. V textu 

vztahujícímu se k roku 1932 je totiž uvedeno: „Rozhlasový systém svěřený tentokráte pražské 

firmě Radiojournal naprosto zklamal a diváci na mnoha místech si stěžovali na špatný 

příjem.“138 Obdobně pak o situaci informovaly své čtenáře také Lidové noviny. „Jediným 

stínem letošního třetího ročníku Masarykova okruhu, stínem, který nelze zastírat, a naopak je 

třeba veřejně přibít na pranýř, bylo selhání rozhlasové služby. Nejen místní139 rozhlas, ale 

zčásti i státní rozhlas vysílaný z Brna soudobě do všech československých stanic způsobily 

statisícům úplné zklamání. […] Státní i místní rozhlas pořádal brněnský Radiojournal, ve 

skutečnosti však celá jeho tíha, a tedy i odpovědnost z dnešní ostudy je na pražském 

Radiojournalu, který provedl celou instalaci pod vedením technického ředitele inž. Jelínka 

z Prahy a který vyslal také skoro všechen obsluhující personál a tři hlasatele. Letošní 

rozhlasová služba byla zařízena tak, že byla instalována paralelní vedení a zařízení pro státní 

rozhlas a pro místní rozhlas, tzv. adressystém, takže bylo možné, vlastně mělo být možno, využít 

hlášení čtyř hlasatelů pro obě soustavy zároveň nebo odděleně jen pro státní či místní rozhlas. 

[…] Hned ráno při zahájení závodu diváci na hlavních shromaždištích – u hlavní tribuny, 

 
137 NORSKÝ, Aleš. Grand Prix Racing at the Brno Circuit 1930-1954.  
138 Tamtéž 
139 V tomto případě pravděpodobně „místní“ znamená „traťové“ 



39 

 

v Ostrovačicích, v Žebětíně a Pisárkách – shledali, že instalované ampliony jsou zcela 

nedostatečné. Jejich reprodukce byla takřka neslyšitelná…“140 

Převod zakázky zřejmě situaci vyřešil.141 Jeden z textů nacházející se v kronice 

Automotodromu Brno z roku 1933 totiž informuje o tom, jak „mohutné megafony Philipsonova 

pojízdného rozhlasu co chvíli oznamují vyřazení některého ze závodících vozů a lehké 

havárie.“142 A rozhlasový přenos v témže roce pochválily také Lidové noviny. „Místní rozhlas, 

zřízený firmou Philips, tentokrát fungoval znamenitě, zejména před hlavní tribunou, 

v Pisárkách a v Žebětíně, kde bylo slyšet každé slovo zřetelně a hlasatel podnikal vítězný závod 

s rachotem motoru.“143  

Bližší představu o tom, jak Radiojournal v prvních letech Grand Prix o závodech informoval, 

poskytují články vydané ve stejnojmenném časopise. V roce 1930 vysílal Radiojournal začátek 

závodu od 10:00 do 10:45, o dalším průběhu závodu pak posluchače informoval hlasatel 

O. Vačkař. V témže roce vyšel ve stejnojmenném časopise v námi zkoumaném období pouze 

jeden článek související s Grand Prix. Ten se zabýval vznikem trati a jejími parametry. Jeho 

autor V. Koch v textu použil mimo jiné i beletrizující prvky, kterými se pravděpodobně snažil 

esteticky zapůsobit na příjemce. Jako příklad je uvedena následující věta: „V těsném sousedství 

Brna, jen co by kamenem dohodil, svíjí se rozkošnou krajinou silnice z brněnských Pisárek přes 

Kohoutovice a Žebětín do Ostrovačic, kde ústí do státní silnice Brno-Jihlava.“144 Reportáž je 

 
140 JANATKA. M. J: Chiron definitivně vítězem Ceny presidentovy. Lidové noviny. Brno: Vydavatelské družstvo 

Lidové strany v Brně, 1932, 40(448), s. 1-2. ISSN 1802-6265. 
141 O problémech během vysílání Radiojournal ve svém časopise nijak neinformoval a ani se posluchačům 

neomluvil za špatný příjem. V roce 1937 však vydal dva články zabývající se právě problematikou vysílání 

z motocyklových závodů – konkrétně z ploché dráhy. Vlad V. Stibitz upozornil na to, že kvalitní přenos nezajistí 

pouze spolehlivé přístroje a odborná obsluha, ale je nutná také svědomitá montáž spojovacích vedení, promyšlené 

umístění a směrování reproduktorů a také správné umístění mikrofonu. „Bývá velmi obtížno nalézti takovou 

polohu, při níž by mikrofon nepřekážel řečníkovi – a při tom nezachycoval zvuk reproduktoru,“ uvedl Vlad V. 

Stibitz a dodal, že důležitou roli hraje také výběr hlasatele. „Je jediným pojítkem mezi ředitelstvím a diváky. Nestačí 

jen, aby měl bezvadnou výslovnost a aby ovládal mikrofonní techniku. Zde, na ploché dráze, musí být i odborník 

pohotovým reportérem, a především jest zapotřebí, aby uměl udržet kontakt s posluchači po celou dobu závodů.“ 

(STIBITZ, Vlad. Radiotechnika a sport. Ze zákulisí motocyklových závodů. Radiojournal. 1937, 15(39), s. 15-16.) 

Na kvalitě komentování mělo velký podíl také technické telefonní spojení mezi startem, paddockem, ředitelstvím 

závodu, hlasatelem, časoměřiči a strojovnou rozhlasového zařízení. A důležitý byl i výběr mikrofonu. V paddocku 

museli mít hlasatelé takový, aby přenášel lidský hlas. Ti na telefonních stanicích pak ve 30. letech 20. století 

používali při motocyklových závodech těžká náhlavní sluchátka, která jim umožnila komentovat závody bez toho, 

aniž by byli rušeni zvukem projíždějících motocyklů/automobilů.  (STIBITZ, Vlad. Radiotechnika a sport. Ze 

zákulisí motocyklových závodů. s. 15-16.) Díky nim pak také slyšeli mluvit svého kolegu na jiném stanovišti a 

navzájem se s ním mohli doplňovat. (K. F. Rušná reportáž. Radiojournal. 1937, 15(41), s. 15.) 
142 Archiv Automotodromu Brno 1930-2019 [kronika]. Masarykův okruh, Brno. 
143 JKA. Chiron opět vítězí. Lidové noviny. Brno: Vydavatelské družstvo Lidové strany v Brně, 1933, 41(468), s. 

1-4. ISSN 1802-6265. 
144 Archiv Automotodromu Brno 1930-2019 [kronika]. Masarykův okruh, Brno. 
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doplněna o tři kresby – konkrétně jde o layout trati (autorem O. Vačkař) a dvě jeho části 

(autorem Dostál). V tomto ani v žádném dalším čísle v námi zkoumaných vydáních 

Radiojournalu z roku 1930 už o závodu není žádná zmínka. Čtenář se tak například nedozvěděl, 

jak probíhal nebo kdo se stal jeho vítězem. 

O tom byl čtenář informován až v roce následujícím. V pozvánce na II. Masarykův okruh autor 

uvádí, kdo se stal vítězem kvalifikace i závodu v roce 1930, jaký byl jeho průběh či to, jak velká 

byla účast diváků. O tehdy aktuálním ročníku akce informoval až ve druhé části textu, v níž 

mimo jiné uvedl, na jaké jezdce se mohou přijít fanoušci motocyklového sportu podívat. 

Podrobněji se čtenáři mohli o druhém ročníku akce dozvědět až v čísle následujícím, ve kterém 

autor Edvard Valenta více přiblížil, co vše diváky o závodním víkendu čeká. 

Reportáže ze závodu na Masarykově okruhu byly v roce 1931 vysílány od 10:15 

s přerušováním do 16:00. Komentoval je tehdy pražský hlasatel F. Havel se svým brněnským 

kolegou J. Liškou. V programu brněnského rozhlasu je konkrétně uvedeno: 

− 10:15 - 11:00 - Reportáž z automobilových závodů na Masarykově okruhu 

− 11:30 – 11:40 – V přestávce koncertu hlášení průběhu automobilových závodů na 

Masarykově okruhu 

− 12:30 – 12:35 – Hlášení průběhu automobilových závodů na Masarykově okruhu  

− 14:45 – Závěr automobilových závodů. Reportáž z Masarykova okruhu 

− kolem 17:00 – Hlášení konečného výsledku automobilových závodů z Masarykova 

okruhu145 

Na rozdíl od roku 1930 se však čtenáři dozvěděli, kdo se stal vítězem závodu. Zmíněna pak 

byla také nehoda týkající se Němce Rudolfa Caraccioly, o dalších nehodách včetně té Josefa 

Šťastného a jeho spolujezdce Josefa Vlčka, kteří narazili do jednoho z domů u trati, už však 

autor neinformuje.  

O následujícím závodu informoval redaktor Radiojournalu J. M. Janatka podobně. V čísle 

vydaném týden před akcí byla zveřejněna pozvánka, v níž byly připomenuty závody 

z předešlých let. Nechyběla ani kresba mapy okruhu. V dalších námi zkoumaných číslech už 

závod nebyl zmíněn, a tak se čtenáři podobně jako v roce 1930 nic o dění na trati nedozvěděli. 

 
145 Pořady vysílacích stanic. Radiojournal. 1937, 9(39), s. 11. 
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Co se rozhlasového vysílání týče, nově byly v roce 1932 zřízeny hlasatelny i mimo start. 

V Ostrovačicích byla hlasatelská kabina zřízena na střeše rozhlasového autobusu, v Žebětíně 

pak nad tribunami pro obecenstvo. „Modulace z těchto míst přichází po státních telefonních 

linkách do hlavní ústředny u startu, kde jest rovněž jako při loňském okruhu i hlasatel, na 

linkový sdružovač (mixink), odkud pak přes zesilovač po linkách do studia na Stadioně.“146 

Reportéři u sebe měli také přenosné přijímače, aby mohli posluchače informovat o všech 

důležitých okamžicích. 

O závodech v roce 1933 v časopise není zmínka. Jak lze však vyčíst z programu, rozhlasové 

přenosy si posluchači mohli poslechnout v 10:00, 10:50, 11:30, 12:30, 13:25, 14:15 a v 16:40. 

Celkem pro ně tedy bylo přichystáno sedm vstupů.  

O čtvrtém ročníku Grand Prix Radiojournal opět informoval i prostřednictvím svého časopisu. 

Na rozdíl od textů z předešlých let se autor tentokrát zaměřil přímo na zprávu ze samotného 

závodu. Čtenář se dozvěděl, kolik diváků se sešlo kolem trati i kdo zvítězil v jednotlivých 

kubaturách. Opět však chybí podrobnější informace vztahující se například k průběhu Velké 

ceny. 

V roce 1935 upozornila na konání Grand Prix čtenáře už fotografie na titulní straně časopisu, 

která zachycovala mechanika opravujícího motocykl. Ve svém textu J. M. Janatka stejně jako 

v předchozích letech vzpomíná na minulé závody na okruhu v Brně, navíc také uvádí fakta 

o průběhu aktuálního ročníku seriálu a přibližuje například Velkou cenu Itálie v Monze. 

V pozávodní zprávě autor předkládá pouze základní údaje. V rozhlasových přenosech se 

posluchači kanálu Praha I. dočkali pouze tří vstupů, kanál Brno měl pak naplánovaný podobný 

počet vstupů jako v roce předchozím. U trati se tentokrát nacházeli reportéři F. A. Elstner, 

dr. F. Kožík a A. Komenda. 

V roce 1936 se závody v Brně nekonaly, o sedmém ročníku Grand Prix pak časopis 

Radiojournal informoval pouze zběžně. Před konáním Velké ceny vydal podobně jako 

v předešlých letech pozvánku. V ní autor s iniciály F. K. 147 vyzdvihoval důležitost závodů pro 

město. „Kdyby dnes Brno sestavovalo znovu svůj znak, snad by si do něj dalo vřeteno a turbinu, 

jako symbol svého průmyslu, ale ještě spíše by tam patřil závodní automobil v plném tempu, 

jako symbol Velké ceny Masarykovy, která každý rok vykřikne jméno Brna do celé Evropy. Na 

 
146 Archiv Automotodromu Brno 1930-2019 [kronika]. Masarykův okruh, Brno. 
147 Pravděpodobně jde o publicistu F. K. Zemana 
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brněnských školách nepíše se v úlohách na téma ‚podzim' o fialových oceánech a odlétajících 

vlaštovkách, nýbrž o tisících aut, která se sjedou začátkem podzimu do Brna, naplní jeho ulice 

ruchem amerických velkoměst a nakonec se shrnou kolem silnice, na níž bouří motory 

mercedesek, auto-unionů a alfa-romeí.“148 Zatímco pozvánka na závody si v časopise spolu 

s fotografií vysloužila hned celou stránku, pozávodní reportáž už byla skromnější. Autor se v ní 

zabýval spíše rolí Rozhlasu na místě konání akce a pokud se chtěl sportovní fanoušek dozvědět 

něco o průběhu závodu, musel sáhnout po jiných novinách. Ačkoliv se totiž například jeden 

z textů z roku 1937 zabýval osobností Tomáše Garrigua Masaryka, který zemřel jen čtrnáct dní 

před konáním Velké ceny, o předzávodním pietním aktu vedeném předsedou Čs. AMS 

inženýrem Vrbou k památce tehdejšího prezidenta v něm v reportáži nebyla žádná zmínka. 

Čtenář tehdy nebyl informován ani o výsledcích závodu či o tragické události, která celou 

Velkou cenu zastínila. V pátém kole závodu silnější kubatury nezvládl Hermann Lang v lesním 

úseku za Žebětínem řízení, dostal se do smyku a vjel mezi přihlížející diváky.  Dva na místě 

zemřeli, devět jich bylo zraněno. Samotnému jezdci se nic nestalo. Údajně byl dokonce natolik 

otřesený, že nasedl zpět do svého vozidla a chtěl pokračovat dál v závodě. Posléze Hermann 

Lang před novináři vypověděl, že jel v momentě smyku rychlostí téměř 300 km/h. 149  

Rozhlasový přenos však v porovnání s minulými ročníky nabídl posluchačům závody téměř 

bez přerušení. Přenos tehdy vysílalo celkem šest rozhlasových stanic – pražská a brněnská 

vysílala od 11:30 do 12:00 živý přenos ze závěru závodu kategorie do 1500 ccm, další program 

pak běžel v časech 12:20 – 13:50 a 14:30 – 16:00. V přestávkách byly vysílány nahrávky 

z gramofonové desky. Ze stanic v Bratislavě, Bánské Bystrici, Košicích a v Ostravě byl 

přenášen pouze odpolední program. „Kolo za kolem líčili střídavě reportéři od hlavní tribuny 

a z ostrovačických zatáček, takže posluchač ve své představě kroužil po okruhu současně 

s vedoucím závodníkem a měl téměř úplnější dojem ze závodu než přímí diváci,“150 napsal ve 

své reportáži ze závodu autor s iniciály F. K. 

1949-1989 

Během Protektorátu Čechy a Morava se Velká cena nejela. Motoristické závody se na brněnský 

okruh vrátily až v roce 1949. O tom, jak o nich informoval Radiojournal, však mnoho informací 

neexistuje. 

 
148 K. F. VII. Velká cena Masarykova: Brno 26. IX. 1937. Radiojournal. 1937, 15(39). 
149 NORSKÝ, Aleš. Grand Prix Racing at the Brno Circuit 1930-1954.  
150 K. F. Radiotechnika a sport. Ze zákulisí motocyklových závodů. s. 16. 
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Redaktoři časopisu po válce už o Grand Prix příliš nepsali. První samostatný text s ní související 

se nachází až v čísle 34 z roku 1963.151Kromě základních informací o trati autor textu přibližuje 

také úskalí televizních přenosů ze Závodu družby národů. Zároveň informuje, že diváci 

tentokrát na trati neuvidí Františka Šťastného, který v té době podstupoval rekonvalescenci. 

Obecně pak lze říct, že článek vybízí spíše ke sledování závodů v televizi než k poslouchání 

reportáží z nich v rádiu. Dokázat to je možné na následující ukázce: „Rozhodně bude letošní 

startovací listina patřit k nejbohatším v historii závodu. A podívaná to bude nevídaná. 

Doufáme, že i pro vás, kteří v neděli zasednete k televizorům.“152  

V dalších zkoumaných číslech z následujících ročníků už nebyly žádné samostatné články 

související s Velkou cenou ČSSR nalezeny. Pokud redaktoři o závodu informovali, tak pouze 

spolu s jinými sporty v rubrice Minuty ze sportu. Konkrétně se Grand Prix věnovali v letech 

1974 a 1977. V obou případech šlo o oznámení, reportáž ze závodu nebyla v časopise nalezena 

žádná. 

O rádiovém vysílání pak příliš informací neexistuje. V kronice Automotodromu Brno byla 

nalezena pouze informace, že si v roce 1954 Rozhlas zřídil na okruhu tři stanoviště. „Na věži 

Žebětínského kostela, v Pisárecké zatáčce a přímo na startu – odkud budou reportéři rozhlasu 

sledovat spolu s četnými posluchači, kteří nebudou moci navštívit tento veliký motoristický 

podnik, průběh závodu.“153 

Z programů jednotlivých stanic pak lze vyčíst, že se počet vstupů během závodního víkendu 

snížil. V dřívějších letech navíc posluchači přesně věděli, ve kterých časech se bude z okruhu 

vysílat. Co se brněnského rozhlasu týče, ještě v letech 1949 a 1950 jsou v programu uvedeny 

časy jednotlivých vstupů. Ve vydáních časopisu od roku 1951 se však tato informace objevuje 

jen velmi zřídka. Je tedy možné, že reportáže byly s největší pravděpodobností pouze součástí 

zpráv. Tuto informaci částečně potvrzují záznamy poskytnuté rešeršním oddělením Českého 

rozhlasu. Jelikož jich je však k dispozici pouhých deset154, nelze tuto domněnku pokládat za 

stoprocentně pravdivou.  

Z roku 1956 existuje k dispozici záznam ze dne po závodě, na kterém byl jako jeden z redaktorů 

Zdeněk Sucharda. Ten svůj příspěvek zahájil takto: „Byla to nesporně největší událost včerejší 

 
151 V roce 1954 byl závod zmíněn pouze jednou větou v rámci rubriky Co budeme vysílat o sportu 
152 Pk. Motory hřmí z obrazovky. Radiojournal. 1963, 30(34), s. 1. 
153 Archiv Automotodromu Brno 1930-2019 [kronika]. Masarykův okruh, Brno. 
154 V Českém rozhlase se z 20. století dochovaly pouze záznamy z let 1956, 1975, 1976, 1979, 1987 a 1990.  
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neděle. Závodníci ze šestnácti zemí a dvě stě tisíc diváků po celé délce trati byli naprosto 

přesvědčivým důkazem stále stoupající obliby a významu závodu, který patří k nejhodnotnějším, 

ale také k nejtěžším na světě.“155 Ve zprávě se Zdeněk Sucharda dále věnuje smrtelným 

nehodám dvou jezdců – konkrétně Francouze Michela Moutyho, který narazil do stromu, 

a Hanse Baltisbergera, jenž dostal takzvaného highsidera a dopadl do lesa mezi diváky. Tyto 

nehody označuje Zdeněk Sucharda za jedinou stinnou stránku závodu. Součástí reportáže je 

také ohlas Herolda Klinera, který je nejprve uveden v němčině, a poté redaktorem přeložen do 

češtiny. Reportáž má délku 3 minut a 31 sekund.156 

Z kroniky Masarykova okruhu vyplývá, že si v roce 1966 Československý rozhlas, konkrétně 

jeho brněnské studio, připravil na středu 20. července relaci, jíž se zúčastnili pracovníci Velké 

ceny Československa a přední tuzemští jezdci. Motocyklovým příznivcům odpovídali v čase 

od 17:20 do 18:00 na dotazy, které do brněnského Rozhlasu mohli zaslat buď písemně, anebo 

telefonicky. Případně mohli volat přímo do vysílání na číslo 25454.157 

Další z dostupných zdrojů Rozhlasu pochází z roku 1975. Vzhledem k tomu, že se konala 

výroční 25. Velké cena ČSSR, věnoval jí Rozhlas v programu více prostoru. Vladimír Havránek 

připravil do vysílání pořad o „závodech, na které se nezapomíná“. V záznamu spolu se svým 

hostem158 vzpomíná na jednotlivé ročníky Grand Prix. V přestávce tehdy zazněla píseň Marthy 

a Teny Elefteriadu s názvem Velká cena právě o závodech v Brně. Ve stejném roce byla vydána 

taktéž téměř hodinová reportáž nazvaná Pohledy do zákulisí 25. Velké ceny Československa. 

Zabývala se tím, jaké závody byly, jakou měly úroveň a jak se osvědčil nový okruh. Hosty byli 

tehdejší tajemník Velké ceny Miroslav Čada, sportovní redaktor Lev Vašíček a pracovník 

organizačního výboru Vladimír Havránek. 

Rešeršní oddělení pro potřeby práce poskytlo také záznamy krátkých reportáží ze zpravodajství 

z let 1976, 1979, 198. Zdeněk Vlk v nich ve všech případech zmiňuje především jména vítězů 

jednotlivých tréninků/závodů a umístění československých jezdců. Obdobně lze mluvit 

o příspěvku Jaroslava Mouchy ze závodů v roce 1989.  

O návštěvě okruhu za minulého režimu se blíže rozpovídal v roce 2013 redaktor Českého 

rozhlasu Jaroslav Šonka. „A dohled nad fanoušky závodů motorek byl opravdu důkladný. 

 
155 Reportáž ze závodu na brněnském okruhu [zvukový záznam ve formátu MP3]. Československý rozhlas, 1956. 
156 Tamtéž 
157 Archiv Automotodromu Brno 1930-2019 [kronika]. Masarykův okruh, Brno. 
158 Není uvedeno jméno hosta 
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Nejdříve se obě služby159 sešly a onen dozor si naplánovaly. Vlak, dálnice, kempy. Pak si 

vyměňovaly nashromážděné informace, což vedlo i v následujících týdnech k výslechům 

a důtkám. […] Soudruzi z StB a Stasi pak dlouho řešili podstatné problémy. Například, co dělali 

návštěvníci brněnských závodů v opilosti. Do jaké míry je vyslovení kritických poznámek vůči 

nejlepšímu zřízení v historii Německa, čímž byl myšlen východoněmecký režim, důsledkem 

konzumace alkoholu, jak také tento alkohol může ovlivnit přátelství lidu v obou zemích. Po 

návratu z Brna se odreagovaní východní Němci, jistě často s překvapením, setkali s kritickou 

reakcí služebně zodpovědných kádrováků. Dodnes se mohou dočíst o tom, kdy a kde byli, co 

tam dělali, a kolik a jakého piva vypili.“ 160 

Po roce 1989 

Po roce 1989 v časopise Českého rozhlasu žádný článek související s Grand Prix v Brně 

nevyšel. S rozvojem internetu jsou texty redaktorů soustředěny na webové stránky, na kterých 

je Velká cena pokrývána komplexně. 

V rozhlasovém vysílání má své místo Velká cena České republiky dodnes, a to v podobě 

krátkých příspěvků. „My sice máme k motocyklovým závodům velmi blízko, ale nemáme je kde 

odvysílat. Ve 30. letech se tomu mohli více věnovat. Dnes musíte vměstnat do necelých dvou 

minut to nejzajímavější. Dřív na to měli větší prostor.“161  

V současné době tedy živé přenosy ze závodů Český rozhlas posluchačům nenabízí, naopak 

pro ně pravidelně chystá krátké vstupy. V nich se reportéři snaží posluchačům v podobě dvou 

až čtyřminutových reportáží spíše přiblížit atmosféru na okruhu. „Jak se připravují závodníci, 

když je horko, tak jak počasí zvládají fanoušci nebo loni se třeba kolega proletěl v helikoptéře, 

která monitoruje ten závod.“162 

Z organizačního hlediska jezdí na Velkou cenu České republiky většinou tři reportéři. Reportér 

z Brna má na starosti zprávy a reportáže týkající se dopravy, jeho pražští kolegové pak pracují 

přímo na okruhu. Na ten vyráží v brzkých ranních hodinách, aby se vyhnuli případným 

dopravním zácpám. „Ve čtvrtek si vyzvedneme akreditaci, porozhlédneme se a podepíšeme si 

v press centru svá místa. V pátek a v sobotu jezdíváme obvykle na půl sedmou, na sedmou. A na 

hlavní závod taky tak brzy, protože pak už je obtížné proplést se mezi fanoušky. Nikdy jsme na 

 
159 Tajná služba východního Německa a Československa 
160 Přepis audionahrávky z 24. 8. 2013. 
161 Rozhovor s Luďkem Hubáčkem, vedoucím motoristické sekce Českého rozhlasu. Praha 18. 11. 2019. 
162 Tamtéž 
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okruh nepřijeli později než v osm ráno,“ popsal v rozhovoru Luděk Hubáček, který zároveň 

uvedl, že je pro něj z pohledu reportéra nejtěžší závodní den.  

Reportéři si vozí s sebou na místo vlastní notebook, MP3 nahrávač a externí mikrofon. „A ještě 

takové zařízení ve velikosti malé kabely se dvěma simkartami. Přes datový tok se jím připojíte 

do systému rádia. Je to slyšet, jako bych byl ve studiu i s těma ruchama, jako posluchač tak 

dostanete čistý zvuk.“163  

3.1.1 Shrnutí  

Jak bylo v předchozí kapitole demonstrováno, Český rozhlas se závody na Masarykově okruhu 

zabýval od jejich vzniku. Bohužel se však nedochovalo takové množství audio záznamů, které 

by umožnilo podrobněji popsat, jak přesně rozhlasové vysílání z okruhu v té době fungovalo 

a na co tehdejší hlasatelé kladli při komentování důraz.   

Na základě programových schémat bylo zjištěno, že Rozhlas postupně ustupoval od živého, 

mnohdy i více než hodinového, vysílání ze závodů a nahrazoval ho kratšími příspěvky 

z průběhu Velké ceny. Jak uvedl Luděk Hubáček, dělo se tak pravděpodobně z prostorového 

hlediska ve vysílání. Za sníženým zájmem o rozhlasové vysílání ze závodů může z části stát 

i rozvoj televizního vysílání. Od roku 1962 totiž Československá televize vysílala ze závodů 

přímé přenosy, a tak mohli příznivci motocyklového sportu sledovat vše naživo.  

Vzhledem k tomu, že mezi léty 1949 a 1989 panoval v Československu komunistický režim, 

bylo by možné se domnívat, že i to mělo na počet a délku příspěvků v rozhlasovém vysílání či 

v časopise vliv. Jelikož se však, co se tedy alespoň druhého ze jmenovaných zdrojů týče, nic 

v počtu příspěvků nezměnilo ani po roce 1989, nezdá se, že by komunismus sehrál 

v prezentování závodů mistrovství světa v Rozhlase nějakou roli. Jak navíc v rozhovoru 

provedeném pro tuto práci uvedl traťový komisař Jaroslav Pešek, komunisté považovali Závod 

družby národů za velmi prestižní událost. „Začal jsem na okruhu dělat až v 80. letech, ale co si 

pamatuju, tak to vždycky byla velká sláva. Oni vlastně i Velkou cenu přejmenovali na Závod 

družby národů. Vždycky se tam sjela spousta politiků, chtěli se ukázat.“164 To potvrdil i fotograf 

Tomáš Gescheidt, jak však dodal, kontroly na závodech byly opravdu důkladné. „Byla tam 

 
163 Rozhovor s Luďkem Hubáčkem, vedoucím motoristické sekce Českého rozhlasu. Praha 18. 11. 2019. 
164 Rozhovor s Jaroslavem Peškem, traťovým komisařem Masarykova okruhu. 13. 3. 2020. 
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spousta agentů Státní bezpečnosti, kteří všechno hlídali. Vím, že na mě pár lidí donášelo, ale 

nikdy jsem po tom víc nepátral. Možná bych byl až překvapený, kolik jich bylo.“165 

Na základě příspěvku v Radiojournalu z roku 1937 je možné tvrdit, že minimálně zpočátku 

byly nejen závody jedoucí se na Masarykově okruhu pro rozvoj rozhlasového vysílání důležité, 

a to z technického hlediska. Ve zmíněném článku se totiž jeho autor nechává slyšet, že „bývá 

velmi obtížno nalézti takovou polohu, při níž by mikrofon nepřekážel řečníkovi a při tom by 

nezachycoval zvuk reproduktoru. Tak například reportáž z motocyklové ploché dráhy má pro 

elektrotechniku i mnoho úkolů speciálních. Především jest zapotřebí bezvadného telefonického 

spojení mezi startem, parkovištěm, ředitelstvím závodu, hlasatelem, časoměřiči i strojovnou 

rozhlasového zařízení. Proto přímo na velitelském můstku instalována samostatná telefonní 

ústředna.“166 

Jak bylo navíc zjištěno během výzkumu, Rozhlas měl ve 30. letech 20. století na závodech 

mnohem větší roli, než vypovídají články zveřejněné v časopise Radiojournal. Kromě vlastního 

vysílání se totiž tehdejší hlasatelé starali i o komentování závodů přímo pro fanoušky 

nacházející se u trati brněnského okruhu. Nejdříve Rozhlas používal techniku společnosti 

Telefunken, kterou posléze kvůli problémům nahradil technikou firmy Philips. V archivních 

výtiscích Lidových novin lze dohledat informaci, že především v roce 1932 dosáhly tyto potíže 

takových rozměrů, že diváci hlasatelům na místě nerozuměli téměř žádné slovo. A ani přenos 

do rozhlasového vysílání nebyl údajně dokonalý.  

3.2 Výsledky kvantitativní obsahové analýzy 

Kvantitativní obsahová analýza umožní podívat se na zkoumané texty a rozhlasové příspěvky 

také z jiného než historického hlediska. Zkoumáno bude, jakým tématům dává Rozhlas 

v souvislosti s Velkou cenou České republiky nejvíce prostoru, či koho v souvislosti s touto 

problematikou nejčastěji zpovídá. Nejprve dojde k provedení analýzy textů z časopisů 

Radiojournal, posléze bude provedena analýza rozhlasového zpravodajství. 

 
165 Rozhovor s Tomášem Gescheidtem, motoristickým fotografem. Brno 13. 9. 2019. 
166 K. F. Radiotechnika a sport. Ze zákulisí motocyklových závodů. s. 15. 
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3.2.1 Kvantitativní obsahová analýza zpráv v časopise Českého rozhlasu v letech 1930 

až 2019 

První část kvantitativní obsahové analýzy se zaměřuje na články vydané v časopise 

Radiojournal v letech 1930 až 2019. Na rozdíl od následující analýzy příspěvků z rozhlasového 

vysílání nebude v této části práce věnován prostor respondentům, a to z toho důvodu, že ve 

zkoumaných textech nevystupují. Zároveň nebude více rozebírána tematická agenda. Redaktoři 

se totiž zabývali pouze jedním tématem, a to závody. 

3.2.1.1 Počet příspěvků v časopise 

V časopise Týdeník Rozhlas (a jeho dřívějších podobách) vyšlo mezi léty 1930 a 2019 celkem 

patnáct textů. Vůbec nejvíce se jich objevilo ve zkoumaných číslech v roce 1931, kdy se 

redaktoři tehdejšího Radiojournalu zmínili o Velké ceně hned čtyřikrát. Po druhé světové válce 

se informace o brněnském závodu objevovaly v časopise jen sporadicky, konkrétně v letech 

1954, 1963, 1974 a 1977. Ve dvou případech byly součástí rubriky Minuty ze sportu. 

V grafu není zaznamenán rok 1936, protože se tehdy závod zvaný ještě Masarykův okruh nejel.  

 

Graf č. 1: Počet článků v časopise Týdeník Rozhlas (a v jeho dřívějších podobách) 

Kromě dvou případů (roky 1934 a 1935) byly články v časopisech vydány vždy před závodem, 

případně v letech 1931 a 1937 jak před konáním Grand Prix, tak po jejím skončení. Domněnka, 

že nejvíce textů vycházelo po konání Velké ceny, tak potvrzena nebyla. Jak ukáže graf 

1

4

1

0

1

2 2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Počet příspěvků



49 

 

v kapitole 3.2.1.3 Žánrová analýza zabývající se žánry jednotlivých textů, ve velké většině byly 

články oznámeními na zkoumanou akci. 

 

Graf č. 2: Počet článků vydaných před a po Velké ceně v časopise Týdeník Rozhlas 

3.2.1.2 Prostor věnovaný příspěvkům 

Vzhledem k nízkému počtu příspěvků vydaných v časopise Českého rozhlasu nebyla získaná 

data vkládána do grafu, ale pouze do tabulky.  

 1930 1931 1932 1934 1935 1937 1954 1963 1974 1977 

Počet slov 881 1023 693 53 654 265 21 386 62 88 

Počet fotografií/kreseb 6 7 3 4 6 5 0 2 1 0 

Tabulka č. 1: Počet fotografií a slov v článcích v časopise Týdeník Rozhlas 

Nejvíce prostoru v časopise dostaly závody v roce 1931. Ve dvou případech šlo o delší články 

(358 a 573 slov), v dalších dvou pak o kratší texty. Jeden informoval čtenáře o rozhlasovém 

vysílání závodů v Polsku, ve druhém případě šlo pak o krátkou zprávu z Grand Prix. V témže 

roce bylo do Radiojournalu vydáno také nejvíce kreseb/fotografií, a to celkem sedm. Kromě 

jednoho případu, kdy se fotografie nacházely v horní části stránky a v dolní byla zasazena 

zpráva informující o průběhu II. Masarykova okruhu, byly všechny fotografie/kresby součástí 

článků a sloužily k dokreslení atmosféry. Zachycovaly buď jezdce na trati nebo diváky sledující 

závod. První pozvánka na závod vydaná dva týdny před jeho konáním byla zasazena na stranu 
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35, druhá nacházející se v čísle vycházejícím jen den před II. Masarykovým okruhem byla na 

straně číslo 5. Zpráva ze závodu vyšla na straně 22. 

Velké množství prostoru věnoval Radiojournal akci i rok předtím, kdy se jel Masarykův okruh 

poprvé. Zatímco v roce 1931 vydal o závodech celkem čtyři články obsahující celkem 

1023 slov, o premiérovém ročníku informoval sice pouze jedenkrát, rozsahově však článek 

obsahoval pouze o 142 slov méně. Jeho součástí byly fotografie zachycující budování trati 

a kresby jednotlivých částí okruhu. 

Články vydané v letech 1930 až 1937 byly umístěny (vyjma tří – dvou z roku 1931 a jedné 

pozávodní zprávy z roku 1935) na stránkách 3 až 6.  Kromě roku 1934 byla těmto zprávám 

včetně fotografií vždy věnována minimálně jedna celá strana. V roce 1935 byla fotografie 

týkající se brněnského závodu také na titulní stránce. Po druhé světové válce byly texty 

(s výjimkou toho z roku 1963) vždy umístěny na stranách 13 až 15, přičemž ve třech ze tří 

případů byly součástí rubrik Minuty ze sportu a Co budeme vysílat. 

3.2.1.3 Žánrová analýza 

 

Graf č. 3: Žánry textů v časopise Týdeník Rozhlas 

V časopise Českého rozhlasu bylo v letech 1930 až 2019 vydáno celkem sedm textů žánrově 

spadajících mezi oznámení. Jak uvádí Jílek, jde o „typ textu podobný zprávě, seznamuje ovšem 
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příjemce s událostí, která teprve proběhne.“167 Obsah bývá omezen na minimum, což bylo 

v jednom případě porušeno, článek však jinak vykazoval všechny znaky oznámení a byl proto 

do této kategorie zařazen. 

Ukázka z čísla 32 z roku 1977: 

„První srpnový týden, kterým začíná druhá polovina prázdnin, vyvrcholí významnou 

motoristickou událostí. Známý brněnský okruh bude od 5. do 7. srpna dějištěm jednoho 

z posledních závodů letošního mistrovství světa motocyklů. Předposledního dvanáctého 

podniku letošního seriálu – Mistrovství světa Velké cen ČSSR – se zúčastní všichni přední 

světoví jezdci obsahových tříd do 50 ccm, 350 ccm a 500 ccm. Nebude chybět ani elita 

borců, kteří startují v mistrovství světa motocyklů s přívěsnými vozíky. Vedle těchto čtyř 

závodů světového šampionátu je součástí Grand Prix ČSSR i národní závod motocyklů 

třídy do 250 ccm a 350 ccm. S prvními informacemi se přihlásí náš zpravodaj 

z brněnského okruhu už v pátek na stanici Praha v pořadu Hrajeme první směně 

a hovoříme o sportu, který začíná v 15.00. Cyklus zpravodajských relací bude pokračovat 

v sobotu a bude zakončen v neděli v pravidelném odpoledním zpravodajství na stanici 

Praha v pořadu Sport a hudba, a v Rozhlasových novinách.“ 

Ve čtyřech případech byly v časopise vydány zprávy. Všechny byly krátkého charakteru 

a sdělovaly čtenáři základní informace závodě.  

Ukázka z čísla 40 z roku 1935: 

„IV. Velká cena Masarykova na známém okruhu u Brna měla v neděli svá překvapení. 

Z favorizovaných vozů Auto-Union dojel jediný a na něm vítěz Rosemeyer (v kruhu 

nahoře). V slabé skupině zvítězil Angličan Seaman. Za Rosemeyerem přijeli do cíle 

závodu, jemuž přihlíželo na 150 lidí, Ital Nuvolari a Francouz Chiron na Alfa Romeo. 

Stuck se vzdal pro zranění na tváří. […].“ 

Čtyři texty byly shledány žánrově nezačlenitelnými. Článek z roku 1930 zdánlivě obsahoval 

znaky rozšířené zprávy o stavbě brněnské trati, asi v polovině textu však autor začal přecházet 

spíše k publicistickému referátu. Článek navíc vykazoval znaky dílčí oblasti beletrizující, do 

které ani jeden ze zmíněných žánrů nespadá. Autor používal frazeologismy typu „jen co by 

 
167 JÍLEK, Viktor. Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty: studijní text pro distanční studium. Olomouc: 

Univerzita Palackého, 2005. S. 101. 
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kamenem dohodil“, „vůz se rozpovídal“, „motor si zpívá svou nejradostnější píseň“ či „nebude 

to velkolepé?“ a v souvislosti s popisem trati a jejího okolí používal expresivní výrazy. 

Příkladem může být spojení „závodní dráha s bezvadným povrchem“ nebo „svíjí se rozkošnou 

krajinou silnice“. 

V dalších žánrově nezačlenitelných textech se autoři beletrizujícím prvkům spíše vyhýbali. 

Opět se v nich však mísily znaky více žánrů, a to publicistického referátu, oznámení a zprávy 

či rozšířené zprávy. 

3.2.2 Shrnutí  

V časopise Radiojournal a jeho pozdějších obdobách vyšlo v letech 1930 až 2019 celkem 

patnáct příspěvků zaměřujících se na Velkou cenu České republiky (Masarykův okruh, Závod 

družby národů apod.). Více než polovina článků byla vydána ve 30. letech 20. století, po druhé 

světové válce byly texty (kromě jediného) soustředěny především do rubriky Minuty ze sportu. 

Od roku 1977 už žádný článek související s brněnskými závody v časopise nevyšel. 

Proč tomu tak bylo, není zřejmé, a pro nalezení odpovědi by pravděpodobně musel být časopis 

analyzován jako takový. Je však možné, že pro redaktory Radiojournalu a jeho pozdějších 

obdob začaly motoristické akce pozbývat na atraktivnosti. Ve zkoumaných číslech totiž články 

jako takové ve druhé polovině 20. století téměř vymizely a periodikum z velké většiny 

obsahovalo pouze programy vysílání jednotlivých stanic. 

Nejenom vzhledem k počtu článků vydaných v prvních letech závodů, ale i vzhledem 

k jejich umísťování na první strany časopisu se však zdá, že byla tato akce pro Rozhlas důležitá 

alespoň v prvních letech svého konání. Jak bylo podotknuto už při předchozí analýze, 

motoristické akce byly pro Rozhlas jakousi „výzvou“ z hlediska bezchybného technického 

zajištění přenosu. 

Pokud jde o texty samotné, jejich naprostá většina (deset z patnácti) byla vydána před 

samotným závodem. To odpovídá také tomu, že sedm ze zkoumaných patnácti textů spadá 

žánrově mezi oznámení. Další čtyři články jsou pak žánrově nezačlenitelné, nicméně se ve třech 

z nich pozvání na závod vyskytuje taktéž. Rozhlas tak své posluchače informoval, že bude na 

místě a pokud budou mít motocykloví příznivci zájem, mohou závody „sledovat“ spolu s jejich 

hlasateli skrze přímý přenos.  
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Textů vydaných po konání Grand Prix bylo v Radiojournalu nalezeno pouhých pět a vždy šlo 

o krátké zprávy. Výsledkový servis tedy pro redaktory nebyl stěžejní.  

3.2.3 Kvantitativní obsahová analýza rozhlasových zpráv od roku 2009 

Druhá část analýzy se podobně jako ta předchozí věnuje sledování počtu příspěvků, prostoru 

jim věnovanému, tematické agendě a tomu, jaké byly zvoleny žánrové formy, tentokrát však 

v souvislosti s rozhlasovým vysíláním. Oproti předchozí kapitole byla následující část analýzy 

navíc rozšířena o oddíl zabývající se respondenty, které veřejnoprávní médium v souvislosti se 

závody MotoGP zpovídalo, a o tematickou analýzu. 

3.2.3.1 Počet rozhlasových příspěvků 

V průběhu let 2009 až 2019 odvysílal Český rozhlas celkem 170 příspěvků souvisejících 

s Velkou cenou České republiky. Nejméně jich bylo zaznamenáno právě v roce 2009, nejvíce 

pak v roce 2019, kdy byla námi vybraná klíčová slova zmíněna v celkem dvaceti příspěvcích. 

Jak vyplývá z grafu, kromě dvou případů (roky 2012 a 2017) byla tendence počtu příspěvků 

rostoucí nebo srovnatelná s předchozím rokem. 

 

Graf č. 4: Počet příspěvků v rozhlasovém vysílání v letech 2009 až 2019 

Následující graf ukazuje, že nejvíce příspěvků vydal ve sledovaných letech Český rozhlas 

v průběhu závodů MotoGP. Procentuálně vyjádřeno bylo v rozhlasovém vysílání odvysíláno ze 
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170 příspěvků celkem 75,88 % v pátek, v sobotu a v neděli.  19,41 % zpráv odvysílal Rozhlas 

před Grand Prix, pouhých 4,71 % pak po jejím skončení. 

 

Graf č. 5: Počet příspěvků vysílaných v Českém rozhlase před, během a po Velké ceně v České republice 

3.2.3.2 Prostor věnovaný příspěvkům 

Vzhledem k tomu, že nebyly pro potřeby práce získány veškeré zvukové záznamy z let 2009 

až 2019 a zároveň neexistuje jiná možnost, jak zjistit časovou délku všech příspěvků, byly 

jednotlivé výstupy měřeny na základě počtu slov. 
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Graf č. 6: Počet slov v rozhlasových příspěvcích 

Z uvedeného grafu vyplývá, že téměř 80 % všech zkoumaných rozhlasových příspěvků bylo 

zpracováno v délce do 200 slov. Tyto příspěvky měly nejčastěji charakter buď monologické 

zprávy, nebo příspěvku s jedním respondentem. Pokud jde o zprávy delšího charakteru, tedy 

nad 300 slov, odpovídaly jím příspěvky s více respondenty, nebo kratší rozhovory například 

o dopravní situaci na dálnici. Příspěvky nad 1000 slov byly všechny součástí Ranního 

interview.  

Rešeršní oddělení Českého rozhlasu poskytlo několik zkoumaných příspěvků k poslechnutí, 

a tak lze alespoň přibližně určit délku jednotlivých příspěvků v minutách. Zprávy s délkou do 

200 slov by časově přibližně odpovídaly minutě a deseti až dvaceti sekundám, ty s délkou 

kolem 300 slov pak měly přes minutu a půl. O podobné délce jednotlivých příspěvků 

chystaných pro rozhlasové vysílání se v rozhovoru vyjádřil i Luděk Hubáček. „Dnes je 

průměrná stopáž reportáže pro ranní vysílání minuta dvacet, pro odpolední pak minuta čtyřicet 

až minuta padesát. A do těch necelých dvou minut vy musíte vměstnat ani ne úplně všechno, ale 

alespoň to nejzajímavější.“168 

 
168 Rozhovor s Luďkem Hubáčkem, vedoucím motoristické sekce Českého rozhlasu. Praha 18. 11. 2019. 
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3.2.3.3 Tematické rozdělení příspěvků 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2.1 Tematická analýza, v rámci této metody je možné 

postupovat dvěma způsoby – deduktivně či induktivně. V práci bylo užito induktivního 

postupu, jednotlivé kategorie témat tak byly stanoveny až v průběhu prováděné analýzy. 

Některé příspěvky byly zařazeny do více kategorií, a to z toho důvodu, že pokrývaly více než 

jedno téma (obyčejně například v rozhovorech). Proto celkový počet článků (170) neodpovídá 

celkovému počtu témat v jednotlivých zprávách (233). 

Do kategorie návštěvnost byly začleněny takové příspěvky, které se zabývaly nejen počtem 

diváků u trati, ale také ty, jenž informovaly posluchače obecně o fanoušcích – např. odkud na 

Velkou cenu České republiky přijíždějí. Kategorie doprava obsahuje zprávy zabývající se 

situací na dálnici a příjezdem fanoušků na okruh (MHD a parkování), mezi doprovodné akce 

pak byly přiřazeny příspěvky o akcích jezdců mimo okruh. V kategorii bezpečnost se nacházejí 

zprávy o nepokojích, vandalismu a také možných teroristických útocích během závodů 

MotoGP, v kategorii GP pak příspěvky o závodech, jejich průbězích a výsledcích. Do kategorie 

organizace – automotodrom byly umístěny příspěvky zabývající se přípravami na okruhu 

jakéhokoliv druhu, do obdobné kategorie organizace – policie pak byly zařazeny takové zprávy, 

které hovořily o počtech policistů na jednotlivých místech a jejich úkonech. Názvy dalších 

kategorií pak přesně odpovídají tématům v textech a nebylo tedy nutné vytvářet pro ně další 

nadřazený název. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Návštěvnost 4 1 4 3 1 3 1 0 3 1 1 

Doprava 3 5 6 8 8 5 8 10 10 11 10 

Doprovodné akce 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

GP 2 0 2 1 4 4 6 3 2 5 2 

Bezpečnost 3 0 1 0 2 0 0 4 4 1 5 

Ubytování 2 0 1 0 3 0 0 0 2 2 1 

Organizace – 

automotodrom 
0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 

Ceny zboží 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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Organizace – 

policie 
1 5 1 1 0 0 3 0 3 2 0 

Počasí 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 2 

Finance 0 2 3 0 2 9 5 1 0 5 3 

Hygiena 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Tabulka č. 2: Tematické rozdělení rozhlasových příspěvků 

 

Graf č. 7: Počet rozhlasových příspěvků k danému tématu 

Jak vyplývá z výše vloženého grafu, Český rozhlas se v letech 2009 až 2019 nejvíce věnoval 

v souvislost s Grand Prix České republiky dopravě. Z celkových 170 příspěvků jich tomuto 

tématu bylo věnováno celkem 84, což činí 36,05 %. Většinou šlo o příspěvky kratšího 

charakteru. 

Ukázka ze dne 19. 8. 2016: 

Martin ULRICH, moderátor: „Až 70 autobusů zajistí hromadnou dopravu na 

motocyklovou Velkou cenu v Brně. Třídenní závody mistrovství světa dnes začínají na 

tamním Masarykově okruhu. Dopravní podnik spouští dvě bezplatné linky. Autobusy 

kyvadlově jezdí z okolních kempů. Druhá linka podle Jana Seidla z Dopravního podniku 

města Brna spojí okruh s centrem jihomoravské metropole.“ 
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Jan SEITDL, Dopravní podnik města Brna: „Při těch ideálních podmínkách jsme schopni 

tu trasu k automotodromu ujet za přibližně dvacet minut. Autobusy projedou i přes ty 

kontroly, kudy se nedostanou běžná osobní vozidla, která nemají výjimku, takže těmi 

autobusy se dostanou návštěvníci přímo až k okruhu.“ 

Pouze ve 31 příspěvcích (13,30 %) se Český rozhlas zmínil o průběhu závodu či jeho výsledku. 

To souhlasí s výpovědí Luďka Hubáčka, který v rozhovoru pro tuto diplomovou práci uvedl, 

že v tomto případě není pro Rozhlas výsledkový servis stěžejním. „Lidi hlavně v tom 

rozhlasovém podání zajímá hlavně atmosféra. Samozřejmě se zajímají i o výsledky, ale to je 

tam jako podružné. Přibližujeme tak MotoGP lidem také jinak, protože závody jako takové by 

jim nemusely tolik říct.“169 

Obdobný počet zpráv (30) byl pak věnován tématu finance. Jak lze vyčíst z tabulky 

č. 2 Tematické rozdělení rozhlasových příspěvků, moderátoři se tomuto tématu věnovali nejvíce 

v roce 2014, kdy tehdejší pořadatel závodů Automotodrom Brno oznámil promotérovi 

šampionátu Dorna informaci, že nemá zajištěno financování závodu.  

Ukázka ze dne 13. 8. 2014: 

Moderátor: „Motocyklová Velká cena se v Brně pojede i v příštích letech. Peníze na 

takzvaný zalistovací poplatek bude garantovat Jihomoravský kraj.“ 

Eva KÉZROVÁ, redaktorka: „Na potřebných zhruba 70 milionů korun pro zapsání do 

prestižního kalendáře mistrovství světa by měl přispět kraj, město Brno, některá 

ministerstva a také místní podnikatelé. Podle hejtmana Michala Haška je Grand Prix pro 

kraj důležitá.“ 

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/: „Pro regionální ekonomiku 

znamená na tržbách podle odhadů renomované firmy KPMG zhruba něco mezi 

750 miliony až jednou miliardou za ten týden.“ 

Počet příspěvků souvisejících s financováním závodu po roce 2014 klesl, s rokem 2018 však 

lze zaznamenat opětovnou zvyšující se tendenci v počtu příspěvků o financích. „Závody začaly 

získávat v rádiu více prostoru poté, co začaly být problémy s financováním MotoGP. Zamotá 

se do toho víc politiky a ano, řeší se to. Je atraktivní to, že se každý rok řeší, jestli vůbec Česká 

republika má na to, aby se v Brně jel světový závod. Jsou okolo toho různé dohady politického 

 
169 Rozhovor s Luďkem Hubáčkem, vedoucím motoristické sekce Českého rozhlasu. Praha 18. 11. 2019. 
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charakteru spíše než sportovního, protože ten okruh by to sám finančně neutáhl,“ uvedl Luděk 

Hubáček. V porovnání se statistikou zabývající se počtem příspěvků, lze jeho slova potvrdit.  

Ve dvaceti příspěvcích se Český rozhlas zabýval také bezpečností během MotoGP. Ve většině 

případů se zajímali jeho reportéři o nepokoje a vandalismus v kempech, v roce 2016 však 

zprávy směřovaly spíše k teroristickým útokům v Evropě a k tomu, jak se v souvislosti s nimi 

změní na okruhu oproti minulým létům bezpečností opatření. 

Zaznamenáno také bylo, že se v roce 2016 začali reportéři více zajímat o organizaci závodů na 

samotném okruhu a umožnili tak posluchačům podívat se na závody také z jiného úhlu pohledu.  

Ve stejném roce se reportéři v jednom příspěvku více zabývali také hygienou během konání 

závodů. Reagovali tak na rozvíjející se žloutenkovou epidemii. O dvě léta později se pak ve 

vysílání vícekrát objevilo téma počasí. V Brně vládla nadměrná horka a Český rozhlas se 

zajímal o hydrataci návštěvníků.  

Ukázka ze dne 5. 8. 2018: 

Luděk HUBÁČEK, redaktor: „Návštěvníky na Masarykově okruhu hodně trápily 

extrémní teploty. Záchranáři ošetřili o víkendu 10 fanoušku kvůli přehřátí organismu. Ani 

jeden z nich nakonec nemusel do nemocnice. Pokračuje lékař z Medicentra Rostislav 

Stříbrný.“ 

Rostislav STŘÍBRNÝ, lékař z Medicentra: „Většinou poté hodině se tak ten stav upravil, 

že je schopen potom odejít.“ 

3.2.3.4 Žánrová analýza 

Cílem žánrové analýzy bylo zjistit, jaký typ rozhlasových příspěvků Český rozhlas nejčastěji 

využívá. Při rozdělování zpráv do jednotlivých kategorií jsme vycházeli z publikace 

Zpravodajství v médiích, a to konkrétně z kapitoly Rozhlasová zpráva a rozhlasové 

zpravodajství Josefa Maršíka. 

Josef Maršík rozděluje několik žánrových rozhlasových forem. Monologická zpráva je čtená 

hlasatelem nebo moderátorem a není doplněna o další výpovědi. Zvuková zpráva bývá 

nejčastěji realizována telefonem. Vysílána bývá živě, nebo ze záznamu a jejím cílem je 
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poskytnutí autentického zvukového „svědectví přímého účastníka události.“170 Dále Josef 

Maršík rozlišuje reportážní zprávu. Jejím „významným činitelem je zvukový obraz události, 

který doplňuje se značnou informační hodnotou sdělení zpravodaje. Bez této doplňující 

informace by zpráva nebyla úplná.“171 Dialogizovanou formou rozhlasové zprávy je 

zpravodajský rozhovor, který odpovídá na základní otázky co, kdo, kdy, kde apod. 

Zpravodajské vystoupení je pak druhem rozhlasové zprávy, která „poskytuje posluchači 

informaci události prostřednictvím kompetentní nebo nějak zainteresované osoby.“172   

Ve výzkumu se objevilo také několik rozhovorů, které však nespadaly do kategorie 

zpravodajský. Vytvořena tak navíc byla kategorie publicistický rozhovor, který Josef Maršík do 

své publikace nezařadil. Naopak byly výzkumu vyřazeny flešové zprávy, takzvané headliny, 

jež v rozhlasovém zpravodajství pouze informují o tom, jakými událostmi se budou zprávy 

zabývat. 

Kvůli nedostupnosti zvukových záznamů nebylo možné se stoprocentní jistotou rozlišit 

zvukovou zprávu od zprávy reportážní, v níž hrají podstatnou roli okolní zvuky. Kategorie tedy 

rozlišovány nebyly a zprávy do nich spadající byly zařazeny do jednotné skupiny nazvané 

Zvuková/reportážní zpráva. 

 
170 MARŠÍK, Josef. Rozhlasová zpráva a rozhlasové zpravodajství. In: Zpravodajství v médiích. Praha: 

Karolinum, 2011. S. 68. 
171 Tamtéž 
172 MARŠÍK, Josef. Rozhlasová zpráva a rozhlasové zpravodajství. S. 68. 
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Graf č. 8: Žánrové formy rozhlasových příspěvků (část první) 

Jak lze na výše vloženém grafu vidět, kromě let 2013, 2017 a 2019 bylo moderátory/reportéry 

Českého rozhlasu nejčastěji použito zpravodajské vystoupení. Jak vyplývá z grafu 

následujícího, právě tato žánrová forma byla užívána celkově nejčastěji. 

 

Graf č. 9: Žánrové formy rozhlasových příspěvků (část první) 
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V souvislosti s Velkou cenou České republiky se Český rozhlas téměř vyhýbal zpravodajským 

rozhovorům. Od roku 2009 jich vzniklo pouhých šest. Většinou šlo o rozhovory s výše 

postavenými policisty o organizaci policie během závodů. Více prostoru dostaly publicistické 

rozhovory, v jejichž rámci se moderátoři soustředili zejména na zodpovězení otázek týkajících 

se financování brněnské Grand Prix, v několika případech pak byli hosty čeští závodníci. 

Český rozhlas se taktéž poměrně vyhýbá monologickým zprávám. Pokud je to možné, využívá 

Rozhlas svých zpravodajů přímo na místě konání akce, či doplní zprávu o výpověď 

zainteresované osoby. V takovém případě byly tyto zprávy řazeny do kategorií 

zvuková/reportážní zpráva či zpravodajské vystoupení.  

Zvukové/reportážní zprávy Český rozhlas v souvislosti s Grand Prix České republiky nejčastěji 

používal v případech, když reportéři informovali posluchače o dopravní situaci či o průběhu 

závodů.  

Ukázka z 4. 8. 2019: 

Martin KŘÍŽEK, moderátor: „Desetitisíce fanoušků odjíždí po Velké ceně České 

republiky z Brna. Dopravu v současné chvíli komplikuje nehoda osobního auta 

a motorkáře na silnici druhé třídy číslo 602. Rozjezd fanoušků z Masarykova okruhu 

sleduje i reportér Petr Tichý.“ 

Petr TICHÝ, redaktor: „Policie v tuto chvíli odstraňuje následky zmíněné nehody. Kolony 

se tvoří také před omezením mezi 190. až 194. kilometrem dálnice D1 směrem na Brno 

a také na exitu Brno západ. Řidiči, kteří v tuto chvíli vyjíždí z parkovišť, tak se rovněž 

zdrží na výjezdech z nich. Celkem na závody přijelo přes 11 000 aut a 2 a půl tisíce 

motocyklů. Fanoušci mohli využít také hromadnou dopravu, která byla zdarma, podle 

aktuálních informací je většina cestujících už přepravena do centra města. Z Masarykova 

okruhu v Brně Petr Tichý, Radiožurnál.“ 

Vstup zainteresované osoby použil Český rozhlas v 32,35 % z celkového počtu 170 zpráv. 

Ohledně Velké ceny České republiky žádali moderátoři o vyjádření policejního mluvčího, 

osoby pracující na Automotodromu Brno, hejtmana Jihomoravského kraje nebo mluvčího 

dopravního podniku města Brna.  
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Ukázka z 2. 8. 2019: 

Nikola HOLOUBKOVÁ, moderátorka: „Dvě stovky strážníků vyčlenila ode dneška do 

konce víkendu brněnská Městská policie v souvislosti s pořádáním motocyklové Velké 

ceny. Městští policisté varují například před kapsáři. Kvůli příjezdu tisícovek fanoušků 

musejí lidé počítat taky s problémy v dopravě. Více doplnil mluvčí brněnských strážníků 

Jakub Ghanem.“ 

Jakub GHANEM, mluvčí MP Brno: „Velká cena bývá spojená například s drobným 

vandalismem. Kromě toho máme zkušenost také s tím, že hluk ze silných motorů plaší zvěř 

v okolí automotodromu. V centru města posilujeme hlídky kvůli dohledu nad vjezdy do 

pěší zóny, protože návštěvníci města se tam občas vydávají na motorkách a mají tendenci 

tam projíždět.“ 

3.2.3.5 Respondenti 

Na základě předchozí kapitoly byla analýza rozšířena o otázku, koho Český rozhlas 

v souvislosti s Velkou cenou zpovídá nejčastěji (vyjma vlastních reportérů). Pokud ve vysílání 

hovořil někdo od policie, ať už šlo o mluvčího či krajského ředitele, byla výpověď zařazena do 

souhrnné kategorie policie. Obdobný byl postup i v dalších případech. Pokud byl tedy 

redaktorem zpovídán někdo z Masarykova okruhu, byl zařazen do kategorie automotodrom. 

Jestliže byl respondentem hasič či lékař, byla jeho výpověď zařazena do skupiny záchranné 

složky. V případě, kdy osoby z daného odvětví (např. taxikář) vystoupily v rozhlasovém 

vysílání ve zkoumaném čase pouze jedenkrát či dvakrát, byly přiřazeny do kategorie ostatní. 

Níže vložená tabulka říká, kolikrát v daný rok osoba spadající do jedné z kategorií v Rozhlase 

vystoupila. Celkové číslo se nerovná celkovému počtu zpráv. Některé výstupy totiž měly více 

respondentů než jednoho, jiné žádného. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Policie 4 3 1 6 2 1 2 2 5 6 3 

Fanoušci 3 0 0 1 4 0 0 1 3 0 0 

Majitelé kempů 1 0 0 0 3 0 0 0 2 2 0 

Automotodrom 0 2 2 0 2 3 1 5 1 2 2 
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JMK 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 2 

Záchranné sbory 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 

Ministerstva 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1 

Dopravní podnik 0 0 2 1 0 1 3 2 1 2 1 

Závodník 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

Město Brno 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 1 

Ostatní 0 0 0 0 2 1 1 3 0 1 1 

Tabulka č. 3: Respondenti zpovídaní v souvislosti s Velkou cenou České republiky 

 

Graf č. 10: Respondenti zpovídaní v souvislosti s Velkou cenou České republiky – souhrnný přehled 
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Mezi druhé nejčastěji zpovídané osoby se zařadili lidé pracující pro Masarykův okruh. 

V nejvíce případech šlo o mluvčího automotodromu nebo ředitelku. Na dotazy však Českému 

rozhlasu odpovídal také vlastník okruhu nebo jeho zaměstnanci, jako například traťový 

komisař.  

Fanoušky jako respondenty využíval Český rozhlas nejčastěji při reportážích z kempů či pro 

přiblížení atmosféry přímo na okruhu.  

Ukázka z 23. 8. 2012: 

Gabriela GRMOLCOVÁ, redaktorka: „Fanoušci Velké ceny jsou viditelní a poznatelní 

například i v Brně, a to podle oblečení, které vypadá jako dresy nebo na kterých mají 

barvy a čísla oblíbených jezdců.“ 

Osoba: „My všichni jezdíme na motorkách, takže je hezké vidět ty motorky v akci, a navíc 

jsme z Polska, takže je to blízko.“ 

Osoba: „No, pěkný, holky jsou tady, všechno.“ 

Osoba: „To je o atmosféře, o ženskejch a o motorkách.“ 

Ve 12 případech z celkových 137 se pak Český rozhlas obrátil na Jihomoravský kraj, který 

nejčastěji reprezentoval bývalý hejtman Michal Hašek. Vůbec nejvíce vstupů totiž pochází 

z roku 2014, kdy, jak jsme již upozornili v podkapitole zabývající se analýzou témat, byla 

nejvíce diskutovaným tématem otázka financování Velké ceny. A právě v souvislosti s touto 

problematikou byl bývalý hejtman zván do vysílání Českého rozhlasu.  

Ukázka ze dne 24. 8. 2014: 

Tereza TOMÁŠKOVÁ, moderátorka: „Velkou cenu motocyklů v Brně čeká hospodářský 

audit. Je to podmínka další finanční pomoci od státu. Pokud pořadatelé podmínku splní, 

slíbil jim premiér Bohuslav Sobotka peníze i na příští rok. Zároveň se ale také jedná 

o tom, jestli by hospodaření závodu nemohla dostat na starosti nově zřízená společnost 

nebo přímo Jihomoravský kraj. Hejtman Michal Hašek z ČSSD v pátek jednal 

s premiérem o formě finanční pomoci na příští rok.“ 

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje: „A to zhruba v horizontu 20 až 

40 milionů. Zatím je to takovéto rozpětí, které předpokládal i ten materiál, který byl 

projednáván letos vládou. Víte, že letos to nakonec skončilo 30 miliony, ale jedná se teď 
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o to, aby bylo stanovisko z hlediska dodržení evropských předpisů, aby nešlo o takzvanou 

nedovolenou veřejnou podporu.“ 

Do kategorie ostatní byly zařazeny výpovědi pacientky Dětské nemocnice FN Brno, kterou 

čeští jezdci navštívili během jedné z doprovodných akcí, taxikáře, ekonoma, analytika, 

historičky, spolumajitelky občerstvení, člena Spolku pro GP ČR Brno a šéfa Dorny, Carmela 

Ezpeleta. 

3.2.4 Shrnutí 

Druhá část analýzy se zabývala rozhlasovými příspěvky z let 2009 až 2019. Jejich počty se 

s výjimkou dvou let kontinuálně zvedaly. Ve více než 75 % byly vydány vždy v průběhu akce 

a měly krátký charakter.  

Na základě tematického rozdělení příspěvků bylo usouzeno, že se Český rozhlas vždy snaží 

informovat o Velké ceně České republiky v souvislosti s aktuální tuzemskou, či dokonce 

světovou situací. V roce 2014 se oproti předchozím létům moderátoři a redaktoři zabývali více 

tématem finance, a to vzhledem k oznámení Automotodromu Brno o ukončení pořadatelství 

v dalších letech. O dva roky později přibylo oproti minulosti příspěvků zabývajících se 

bezpečností, jelikož ve světě došlo k několika teroristickým útokům. Stejně tak se jeden 

příspěvek týkal hygieny, v Brně se totiž v té době rozšířila žloutenka. 

Každoročně však nejvíce prostoru ve vysílání zabírají v souvislosti s Grand Prix příspěvky 

o dopravě. Ze 170 zpráv se jich tomuto tématu věnovalo 84, což je 36,05 %. Byla tak potvrzena 

domněnka uvedena v metodologické části práce, která říkala, že se v Rozhlasu budou nejčastěji 

objevovat témata související s dopravou. 

Tematickému rozdělení příspěvků odpovídá také výběr respondentů. Nejčastěji byli zpovídáni 

policisté, a to ve zprávách o dopravní situaci. Pravidelně pak moderátoři mluvili také 

s organizátory z Automotodromu Brno a Dopravním podnikem města Brna. V roce 2014 

narostl počet respondentů pracujících pro Jihomoravský kraj, od roku 2015 lze pak podobnou 

situaci sledovat v počtu odpovídajících v kategorii Město Brno. V obou případech došlo 

k navýšení z důvodu ukončení spolupráce Dorny s Automotodromem Brno a naopak navázání 

spolupráce první uvedené společnosti s nově vzniklým Spolkem pro GP v ČR, mezi jehož 

zástupce patří jak JMK, tak město Brno. 
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Konstatovat tedy lze, že mezi příspěvky s daným tématem a výběrem respondentů bezesporu 

existuje souvislost. 

Pokud to bylo možné, byly zprávy obohaceny o vstup buď redaktora, nebo jiné zainteresované 

osoby. I proto, co se žánrového členění týče, využíval Český rozhlas nejčastěji formu 

zpravodajského vystoupení nebo zvukové/reportážní zprávy. Pokud byl využit žánr 

publicistický rozhovor, tak většinou v Ranním interview, ve zpravodajském rozhovoru pak 

nejčastěji jako respondenti vystupovali zástupci policie. Monologickou zprávu využili 

moderátoři ve třiadvaceti případech. 

3.3 Výsledky kvalitativní obsahové analýzy 

Kvalitativní analýza umožňuje výzkumníkovi sledovat zkoumané jednotky více do hloubky. 

V tomto případě je využita k zodpovězení posledních dvou výzkumných otázek, které se týkají 

podávání zkreslených či nepravdivých informací a toho, zda redaktoři Českého rozhlasu 

využívají ve svých projevech hodnotící výrazy. Analyzovány byly všechny dostupné 

rozhlasové příspěvky od roku 2009, kterých je k dispozici celkem 170. 

3.3.1 Nepravdivé či zkreslené informace 

Na základě dostupných informací bylo v rámci kvalitativní obsahové analýzy zjišťováno, zda 

se Český rozhlas dopustil v letech 2009 až 2019 v rozhlasovém vysílání chyby ve smyslu 

podání posluchači nepravdivé či zkreslené informace. Do výzkumu byly zahrnuty pouze 

výpovědi moderátorů a redaktorů, vynechány tak byly příspěvky osob v Rozhlase 

nepracujících. 

V roce 2009 podával Rozhlas mírně zkreslující informace o počtu diváků na předcházející 

Grand Prix České republiky. Ve několika případech bylo zmíněno, že Velkou cenu navštívilo 

„téměř 240 000 diváků“ nebo „bezmála „240 000 diváků“.  Pochybení je možné vidět v tom, 

že moderátoři nesdělili, že se jedná o součet všech diváků, kteří na okruh dorazili za tři dny. 

Reálně lze totiž hovořit o počtu nižším. Pokud by byla výpověď moderátora zkoumána 

doslovně, bylo by možné za chybu považovat i několikrát vyřknuté „minulý rok na závody 
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přijelo skoro 240 000 lidí“. Z oficiálních statistik společnosti Dorna vyplývá, že třetí den (tedy 

v den závodu) navštívilo Masarykův okruh pouze 146 133 diváků.173 

Obdobně chybovali moderátoři také v roce 2011. Pouze Martin Křížek a Štěpánka Čechová 

upozornili, že jde o návštěvnost za celý závodní víkend. „Téměř 240 tisíc lidí navštívilo během 

víkendu Velkou cenu silničních motocyklů.“ 

Za mírné pochybení je možné označit také informaci uvedenou v roce 2012 moderátorkou 

Janou Petrovou. „Nejprestižnější závod Masarykova okruhu přiláká každoročně kolem čtvrt 

milionu diváků.“ Ze statistických tabulek lze totiž vyčíst, že kolem čtvrt milionu návštěvníků 

dorazilo za všechny tři dny konání Grand Prix pouze v letech 2007, 2008, 2010 a 2011. V roce 

2009 to bylo 217 000 osob, před rokem 2007 byl počet diváků dokonce menší než 160 000 

osob, před rokem 2004 pak návštěvnost nedosahovala ani čísla 100 000.174 Za zkreslenou 

výpověď je možné považovat také zprávu Jany Guldy, která v rozhlasovém vysílání řekla, že 

Velká cena České republiky „tradičně přitahuje sta tisíce návštěvníků.“ 

V roce 2013 se v rozhlasovém vysílání objevila informace, že se „hlavní závod se pojede 

v neděli a mohlo by se na něj přijít podívat až 200 tisíc fanoušků“. Při pohledu na oficiální 

statistiky, kdy v neděli přišlo na okruh maximálně 156 000 fanoušků175, jde opět z pohledu 

moderátorky Kateřiny Causidisové o mírně zkreslující informaci, byť jde jen o odhad. 

Podobnou informaci podal posluchačům v roce 2017 Martin Benda, který uvedl: „Na 

brněnském automotodromu dnes končí Velká cena silničních motocyklů, organizátoři očekávají 

až 200 tisíc fanoušků motosportu.“ Návštěvnost však v neděli nedosáhla ani poloviny 

uváděného čísla. 

Obdobně chybovali moderátoři či redaktoři i v dalších letech. Jen výjimečně upozornili 

posluchače, že uváděné číslo o návštěvnosti je vlastně číslo, které organizátoři získali za tři dny 

konání Velké ceny České republiky. 

 
173 Press Kit. Brno: Monster Energy Grand Prix České republiky. 2019. S. 88-89.  
174 Tamtéž 
175 Press Kit. Brno: Monster Energy Grand Prix České republiky. S. 88-89. 
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3.3.1.1 Shrnutí a interpretace první části kvalitativní obsahové analýzy 

Na základě kvalitativní analýzy vybraného vzoru rozhlasových zpráv lze uvést, že Český 

rozhlas svým posluchačům pravidelně podává mírně zkreslené informace o návštěvnosti na 

okruhu.  

Ačkoliv ve vysílání zaznívala čísla získaná z oficiálních statistik, moderátoři a redaktoři 

veřejnoprávního rozhlasového média ve většině případů zapomínali posluchačům sdělit, že jde 

o návštěvnost za tři dny konání Velké ceny České republiky. K podobnému pochybení však 

dochází i v jiných médiích a nelze tak brát tento druh informace za záměrně zkreslený. 

Podobně je možné uvažovat také o výše zmíněné výpovědi „minulý rok na závody přijelo skoro 

240 000 lidí“, kdy moderátor pravděpodobně nechtěl vztáhnout počet návštěvníků pouze na 

neděli, která právě závodům patří, ale celkově na Grand Prix České republiky.  

Kromě nepřesností v návštěvnosti v příspěvcích žádné chyby nalezeny nebyly. Rozhlas v letech 

2009 až 2019 vysílal z okruhu z velké většiny živě a zaměřoval se tak spíše na v dané chvíli 

aktuální informace, které jsou dnes již neověřitelné. Mezi ně se řadí například pořadí jezdce 

v závodě, který je v polovině, dopravní informace o velikosti kolony a podobně. 

3.3.2 Používání hodnotících slov ve vysílání 

Druhá část kvalitativní analýzy se soustředí na to, zda Český rozhlas brněnské závody 

a okolnosti s nimi spojené nějakým způsobem ve svém vysílání hodnotí a zda používá 

v souvislosti s Grand Prix České republiky hodnotící výrazy, a to především v podobě 

shodných a neshodných přívlastků. Stejně jako v předchozí části kvalitativního výzkumu byly 

vynechány výpovědi externích mluvčích, a zároveň také takové výpovědí, ve kterých se 

zaměstnanci Rozhlasu odkazovali na vyjádření jiné osoby (např. „Podle hejtmana Michala 

Haška je Grand Prix pro kraj důležitá.). V potaz byly brány pouze vlastní výpovědi moderátorů 

a redaktorů veřejnoprávního média.  

Hodnotící výrazy zaznívaly ve vysílání velmi zřídka. V roce 2009 mluvili moderátoři 

a redaktoři Velkou cenu České republiky jako o „největší motoristické události roku“, „hlavní 

nejdůležitější motoristické události roku“ či jako o „nejdramatičtějším závodu sezóny“. 

Obdobně pak byly závody označovány i v dalších letech. V roce 2010 zazněl ve vysílání 

například výraz „prestižní podnik“. Ve vysílání také několikrát zazněla slovní spojení jako 

„největší sportovní akce v zemi“, „hlavní akce sezóny“, „nejprestižnější závod Masarykova 
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okruhu“, „největší jihomoravská akce roku“ nebo dokonce „největší tuzemská motoristická 

akce“. O závodu moderátoři několikrát opět hovořili jako o „významném podniku“, zmíněno 

taktéž bylo, že díky Velké ceně mají brněnské restaurace, kavárny, ale i veřejné domy vyšší 

tržby.  

Negativně citově zabarvená slova moderátoři téměř nepoužívali. V roce 2009 bylo 

zaznamenáno, že Grand Prix „negativně proslula kvůli množství krádeží a motorek“. Aniž by 

pak Petr Tichý svá slova potvrdil odkazem na další osobu, uvedl: „Pro mnohé politiky, ale také 

veřejnost jsou závody pouze komerční akcí, která se sportem, alespoň podle jejich názoru, nemá 

nic společného.“ 

Z velké většiny však moderátoři ve svých výpovědích jakékoliv hodnotící slova vynechávali. 

Níže uvádíme několik příkladů: 

Ukázka ze dne 12. 8. 2011: 

Zdeněk TRUHLÁŘ, moderátor: „V Brně začala tréninky letošní motocyklová Grand Prix 

České republiky.“ 

Ukázka ze dne 23. 8. 2013: 

Kateřina CAUSIDISOVÁ, moderátorka: „Do Brna přijíždějí tisíce příznivců motorek, 

jede se tam Grand Prix České republiky silničních motocyklů. Velká cena začala ráno 

tréninkovými jízdami, hlavní závod se pojede v neděli a mohlo by se na něj přijít podívat 

až 200 tisíc fanoušků.“ 

Ukázka ze dne 5. 8. 2019: 

Jiří CHLUM, moderátor: „Nedělními hlavními závody skončil další ročník Velké ceny 

České republiky v Brně, zatímco desetitisíce fanoušků už jsou zpátky doma, napilno mají 

úklidové čety v kempech i technici na okruhu.“ 

3.3.2.1 Shrnutí a interpretace druhé části kvalitativní obsahové analýzy 

Moderátoři a redaktoři Českého rozhlasu v souvislosti s Velkou cenou České republiky 

hodnotící výrazy příliš nepoužívali. Pokud byly citově zabarvená slova, přívlastky či jiné formy 

hodnocení této akce použity, tak na základě předešlých zkušeností (viz kolony na dálnicích) 

nebo v případech, kdy šlo o zcela zřejmou věc. Jako příklad je možné použít spojení „největší 

tuzemská motoristická akce“, kdy lze i na základě statistických údajů z dalších pořádaných 
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motoristických události na českém území dokázat, že žádná větší motoristická akce nebyla 

v posledních letech v tuzemsku uspořádána.  

Pokud byla používána citově zabarvená slova či slovní spojení, tak spíše v pozitivním slova 

smyslu. Negativně citově zbarvených slov bylo ve spojení s Grand Prix nalezeno pouze 

minimální množství a příklady byly uvedeny v předešlé kapitole. Jelikož však expresivních slov 

užívali moderátoři opravdu minimálně, je z tohoto pohledu postoj Českého rozhlasu k Velké 

ceně považován za neutrální. 

Poznámka: Diskutovat lze o výběru témat. Moderátoři a redaktoři o závodech ve špatném slova 

smyslu sice příliš nemluvili, nepříliš dobrý pohled na ně však vytvářeli skrze obsahy témat. Ta 

často obsahovala slova s negativními konotacemi, jako například problémy nebo komplikace, 

a i pokud měl moderátor možnost zeptat se například: „Jak vypadá situace na dálnici?“, 

dotázal se spíše: „Jsou na dálnici nějaké komplikace?“ Několikrát navíc zaznělo spojení kvůli 

závodům, jako například v roce 2009 z úst Štěpánky Čechové, která motoristické akci 

přisoudila vinu za potíže v dopravě. „Kvůli motocyklovým závodům bude také zvýšený provoz 

na brněnské dálnici D1 i v okolí jihomoravského krajského města.“ Jelikož se však tato kapitola 

soustředí primárně na hodnotící výrazy, není možné z pohledu obsahu daných tematických 

okruhů a výběru slov moderátorů hodnotit, jak Český rozhlas na Velkou cenu České republiky 

v letech 2009 až 2019 pohlížel. Záměrem je spíše touto poznámkou naznačit směr, kterým by 

se dalo ve výzkumu na toto téma pokračovat.  
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo předložit čtenáři mediální obraz Velké ceny České republiky 

v Českém rozhlase. Zjištěno bylo, že toto veřejnoprávní médium informovalo o závodech 

pravidelně od roku jejich vzniku, tedy 1930. Jak vychází z několika článků v časopise 

Radiojournal, motoristické akce celkově byly pro Rozhlas důležité zejména vzhledem k jeho 

rozvoji, kdy se jeho redaktoři učili pracovat s technikou tak, aby posluchači přenesli co nejlepší 

zvuk. O tom, že ne všechno dopadlo vždy dokonale, svědčí zpráva z Lidových novin z roku 

1932. Ty informují nejenom o problémech se zvukovým přenosem, o nichž není v časopise 

Radiojournal ani zmínka, ale také o tom, že redaktoři Rozhlasu tedy na místě působili také v roli 

komentátorů a popisovali děj divákům stojícím přímo u trati.  

Možná i proto informovali redaktoři časopisu o Grand Prix především v prvních sedmi letech 

jejího konání. Čtenáři tehdy bylo popisováno, jak vypadá trať a její jednotlivé úseky, 

v oznámeních o konání Masarykova okruhu pak byly často popsány i závody z předchozích let 

a jejich nejzásadnější momenty včetně vítězů jednotlivých kategorií. Obecně se však časopis 

výsledkovým servisem příliš nezabýval, o čemž svědčí i počet zpráv vydaných po uskutečnění 

akce. S jedinou výjimkou nebyly v časopisech zveřejňovány ani informace o nehodách 

závodníků, natož smrtelných. V rozhlasovém vysílání pak dostávaly závody také obrovský 

prostor, jak lze vyčíst z programového vysílání ve 30. letech. 

O období po druhé světové válce mnoho informací neexistuje. V časopise Radiojournal vyšly 

do roku 1977 pouhé čtyři texty, poté už žádný. Zřejmě také proto, že se časopis začal zaměřovat 

spíše na informace o rozhlasu jako takovém, případně se věnoval vlastním pořadům a sportovní 

informace pro něj přestaly být podstatné.  

Z období od roku 1949 do roku 1989 se dochovalo pouhých deset rozhlasových příspěvků. 

Kvůli tomu nebylo možné provést analýzu toho, zda se v informování Rozhlasu o Velké ceně 

nějakým způsobem projevil v tehdejší komunistický režim, což bylo původním záměrem. 

K dispozici sice byla jednotlivá čísla časopisu Radiojournal (a jeho pozdějších obdob), ten se 

však po druhé světové válce o brněnské Grand Prix příliš nezmiňoval. To by samozřejmě mohlo 

poukazovat na fakt, že režim panující v Československu v letech 1948 až 1989 přeci jen 

informování o Mistrovství světa silničních motocyklů v Rozhlase nějak ovlivnil, to však bylo 

do jisté míry vyloučeno. Jednak proto, že v časopise Rozhlasu se o závodech neobjevila žádná 

zmínka ani po roce 1989, kdy komunismus padl, a jednak i vzhledem k výpovědi traťového 

komisaře Jaroslava Peška. Aby však bylo možné tuto informaci pokládat za stoprocentně 
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pravdivou, musel by být proveden hlubší výzkum, který však kvůli nedostatku materiálů není 

možný.  

Více do hloubky byly tedy analyzovány až příspěvky z rozhlasového vysílání z let 2009 až 

2019. Jelikož nebylo v možnostech Českého rozhlasu poskytnutí všech nahrávek, a to kvůli 

jejich velkému množství, bylo využito databáze Newton Media Search, která po zadání 

klíčových slov vygenerovala v zadaných datech celkem 170 příspěvků. Jak vzešlo najevo, více 

než 75 % z nich si mohli posluchači poslechnout v době konání Velké ceny České republiky. 

Ve výběru témat se Český rozhlas vždy snažil zaměřit na aktuální dění. V roce 2014 se tak 

dostaly do popředí příspěvky o financování závodů, o dva roky později se pak moderátoři 

s redaktory více zabývali bezpečností v souvislosti s teroristickými útoky. Obecně byla 

nejčastějším tématem doprava, což odpovídá i tomu, že dostávali nejvíce prostoru ve vysílání 

zástupci policie.  

Nutno podotknout, že lze výsledek části kvantitativního výzkumu zaměřujícího se právě na 

rozhlasové vysílání zgeneralizovat pouze na námi zkoumanou oblast. Jak již bylo uvedeno 

v kapitole 2.4.2 Sběr dat, přepisy některých pořadů nebyly v Newton Media Search k dispozici 

a zkoumány tak byly pouze příspěvky z Ranního interview a ze zpravodajství daných stanic. 

V poslední části práce došlo k provedení kvalitativní analýzy, na jejímž základě bylo zjištěno, 

že Český rozhlas zaujímá k brněnským závodům víceméně neutrální postoj. Hodnotící slova 

jeho moderátoři a redaktoři používali ve zkoumaných příspěvcích pouze minimálně. A pokud 

ano, tak z velké části v takových případech, kdy by bylo možné statisticky dokázat, že je 

například Velká cena České republiky „největší tuzemskou motoristickou akcí“. Zároveň se 

Český rozhlas vyhýbal také zkreslujícím či nepravdivým údajům. Jedinou výjimku tvořily 

statistické údaje o počtech návštěvníků na jednotlivých závodech, kdy nepodával posluchačům 

zcela přesné informace.  

Celkově lze říct, že Český rozhlas dodržuje standardy veřejnoprávního média. Zatímco 

v časopisu Týdeník Rozhlas bychom v současné době zmínku o Grand Prix České republiky 

jen těžko hledali, ve vysílání se závodům ve sledovaném období Rozhlas nevyhýbal, naopak 

o ní i o okolnostech s ní související své posluchače pravidelně informoval.  
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SUMMARY 

The diploma thesis aim was to present the reader media image of the Grand Prix of the Czech 

Republic in the Czech Radio. As it was discovered, the public broadcast has been informing 

about the races from its first holding since 1930. Thanks to the articles in the magazine 

Radiojournal motorcycle events were important for the Czech Radio, especially for its technical 

development. The fact that not everything turned out perfectly is prooved by a report published 

in Lidové noviny in 1932. It says that technical problems with the audio transmission were not 

mentioned in Radiojournal. Thanks to the report, we can also say that the Czech Radio reporters 

described the action not only to its broadcast listeners but also to the spectators standing around 

the track. 

Maybe that is the reason why the editors informed readers about the magazine dealing with 

Grand Prix mainly in the first seven years. In those times, they published articles which focused 

on the track, its layout, and previous races, including descriptions of the most important 

moments. In general, the magazine did not pay much attention to the results as proved by 

the number of articles published after the event. With only one exception, information about 

rider accidents was not mentioned in any of the articles. As we know from the program 

schedule, the races received a huge space in radio broadcasting in the 1930s. 

Not much information about the races from the time after the second world war is available. 

The magazine Radiojournal published only four articles until the year 1977, then none. 

Probably, it happened because of the magazine concentrated on the articles more connected 

with its program schedule, or devoted itself to its programs, and information about sport events 

ceased to be important. 

Only ten audio records remained preserved from the period of 1949 to 1989. That is why 

the analysis focused on how the communist regime affected public radio broadcasting could 

not be done. As it was already pointed out, Radiojournal issues were available. None of the 

articles mentioned Grand Prix in Brno much after the Second World War. This could, of course, 

point to the fact that the regime prevailing in Czechoslovakia in years 1948-1989 affected 

the track of information coming to the Czech Radio about World Motorcycle Championship. 

Because of these two reasons, it was ruled out. Firstly, Týdeník Rozhlas did not mention 

the races after the year 1989, and secondly, due to the track commissioner Jaroslav Pešek's 

statement. However, in order to evaluate this information as one hundred percent true, deeper 

research would have to be done. Due to the lack of materials, it is not possible. 
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The attention was more paid to the public radio broadcast contributions from the years 2009 

to 2019. The Czech Radio was not able to provide us with all of the audio records, so it was 

decided to use Newton Media Search. After assigning the keywords, the database generated 

170 transcripts of audio records. The listeners could hear during the holding the Grand Prix of 

the Czech Republic 75 % of them. 

The Czech Radio was always trying to select topics focused on current domestic or world 

situation in context with Grand Prix. In 2014, the reporters informed more about the financing 

of races. Two years later they paid more attention to security due to the earlier terrorist attacks 

in Europe. In general, the most common topic was “transport”, which corresponds with the fact 

that the police representatives received the most space of all responders in the broadcast. 

It should be noted that the result of quantitative research focused on radio broadcasting can be 

generated only in the picked researched area. As it was mentioned in the chapter 2.4.2 Sběr dat, 

the transcriptions of some programs were not available in Newton Media Search. So only 

the contributions from the Ranní Interview and the news of the Czech Radio stations were 

examined. 

In the last part of the diploma thesis, the qualitative analysis was provided. It was found out 

that the Czech Radio occupies more or less a neutral attitude towards the Grand Prix in Brno. 

Moderators and reporters had been using the evaluative words only minimally. If they had, it 

was because, in most of the cases, they could statistically prove it. For example, the statement 

that the Grand Prix of the Czech Republic is „the largest domestic motorsport events“. As it 

was also discovered, the Czech Radio was trying to avoid misleading or untrue data, with only 

one exception - statistical data about the attendances of Grand Prix.
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PŘÍLOHY  

Příloha č. 1: Rozhovor s Tomášem Gescheidtem 

Tomáš Gescheidt se narodil v roce 1950, od šesti let pak chodil na brněnské motocyklové 

závody jako fanoušek. Do dneška vynechal pouze dva, a to jednou z důvodu jeho návštěvy NSR 

a podruhé, když byl na vojně. Od roku 1977 jezdí na Velkou cenu jako fotograf. Do roku 1990 

pracoval pro odbor propagace Grand Prix České republiky, po pádu komunistického režimu 

pak začal fotit pro různé časopisy. Jako externí redaktor/fotograf pracuje do dnešního dne. 

 

Vy jste fotil jak na starém, tak na novém okruhu. Co se pro vás, fotografa, za tu dobu 

změnilo? 

„V roce 1977 se jezdilo na starém okruhu až do roku 1982. V roce 1987 byl postavený nový 

automotodrom, takže já jsem vlastně měl pět, šest let možnost fotografovat na starém okruhu. 

Zatímco teď musíte mít pas, abyste mohli chodit podél trati, tenkrát to všechno fungovalo na 

čestné slovo. Musel jsem se domluvit, že bych na daném místě rád fotografoval a ten traťový 

komisař řekl buď ano, nebo ne. S tím, že v řadě případů řekl ne, takže jsem musel vyhledat 

prostor, který byl více bezpečný.“ 

 

Bylo pro fotografy vymezené, kam mohli chodit? 

„Na starém okruhu byly takzvané zakázané úseky, kam se nesmělo. Pokud tam člověk šel, tak 

poprvé se stalo, že ho traťový komisař vážně upozornil, že tady teda fotit nemůže, a pokud tam 

fotil podruhé, tak mu třeba mohl sbalit akreditaci. Ale já jsem takové věci nikdy nedělal. Když 

jsem někam přišel a byl jsem tam poprvé, zeptal jsem se, jestli tam můžu fotografovat, a ten 

traťový komisař mi řekl ne, ztraťte se nebo nemám na vás čas, tak jsem si musel najít takové 

místo, kde se fotografovat mohlo. 

Obecně v minulosti závody tak bezpečné nebyly. V okolí tratě byly balíky slámy a podobně. Já 

osobně jsem nikdy nefotografoval ze zakázaných prostor a vždycky jsem se díval, aby se něco 

nestalo.“  
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Musel jste v té době žádat o nějaké zvláštní povolení, abyste mohl u trati fotit? 

„Podle mého názoru byl v minulosti problém se na motorky vůbec dostat, protože v Česku 

existoval Klub motoristických novinářů, který shromažďoval pouze profesionály. Já jsem 

profesionálem nikdy nebyl, takže z tohoto důvodu jsem se ani nesnažil nějak se tam dostat. 

Právě v období komunismu jsem ale fotografoval pro odbor propagace s tím, že jsem se dostal 

i do boxů a měl jsem oficiální povolení fotografovat u trati. 

Ale i teď je to poměrně složité. Když si žádáte o novinářský průkaz, musíte poslat společnosti 

Dorna základní údaje s tím, že po vás chtějí vaše fotografie z posledních dvou ročníků. Já třeba 

vůbec nevím, co to znamená pro nováčky. To člověk snad nemá ani šanci akreditaci získat.“ 

 

Fotil jste za komunistického režimu i v zahraničí? 

„V letech 1981 až 1986 jsem jezdil fotit do Jugoslávie s tím, že ta Jugoslávie byla jediná, kam 

se dalo vycestovat. Byl k tomu potřeba devizový příslib, na to jsem měl nějaké známé. Když 

začínal nový rok, tak jsem odešel za nějakou sekretářkou v Československé obchodní bance, 

připomněl jsem se, dal jsem jí bonboniéru nebo něco takového a potom mi přišel devizový 

příslib a já jsem vyrazil. Po roce 1989 se to úplně uvolnilo, předtím to byl problém.“ 

 

Byla na brněnských závodech nějaká omezení? 

„Byla tam řada agentů Stání bezpečnosti, kteří přihlíželi závodům a všechno hlídali. Vím, že 

na mě pár lidí donášelo, ale nikdy jsem po tom víc nepátral. Možná bych byl až překvapený, 

kolik jich bylo. 

Problém byl se závodními motocykly. Já jsem teda nikdy nezávodil, ale kvalitní motocykly se 

tenkrát vyráběly v Japonsku, Itálii a tak dále a naši jezdci si je museli za poměrně složitých 

podmínek kupovat. To byl někdy velký problém.“ 

 

I z povídání starších jezdců mi přijde, že byla v paddocku atmosféra uvolněnější. 

„Ano, je to pravda. Tenkrát se říkalo, že je to takzvaný kontinentální cirkus, který jezdil závody 

mistrovství světa i závody nemistrovství světa, jako byla zpočátku i Grand Prix České 
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republiky. Závodníci si po večerech grilovali nějaké dobroty, myslím, že to bylo výrazně 

volnější než dnes, kdy je to hodně profesionalizované.“  

 

Bylo pro vás i díky tomu jednodušší dostat se k jezdcům? 

„Ano. Já jsem třeba v roce 1981 navázal kontakt s jedním německým závodníkem. Byli jsme 

i u jeho otce na chatě u Mnichova a s tímto pánem jsme se nějakým způsobem navzájem oblíbili 

a hovořili jsme v té době, kdy to bylo řekněme trestné, o politických problémech.  

Nebo třeba jednou Eddie Lawson slíbil, že k nám přijde na návštěvu. S manželkou jsme 

přemýšleli, co budeme vařit, věděli jsme, že třeba nemá rád hřiby. I když jsem už v té době 

fotografoval, během našeho setkání jsem nepořídil jediný záběr. Eddie Lawson k nám tehdy, 

v roce 1987, přišel se svojí přítelkyní a ta návštěva byla obrovsky příjemná.“ 

 

Fotit na kterém okruhu pro vás bylo zajímavější? 

„Teď jsou závody bezpečnější, to znamená, že se zdaleka neodehrává takové množství tragédií 

jako v letech minulých, důsledkem toho ale je, že se fotografuje z větší vzdálenosti. To je asi 

největší rozdíl. 

Ty závody před tím, než je převzala Dorna, byly výrazně nebezpečnější. Já osobně jsem viděl 

třeba tragickou havárii Billa Ivyho na Sachsenringu, to mi bylo devatenáct let a říkal jsem si, 

proč to vůbec dělám. Jel jsem tam tehdy vlakem, neměl jsem domluvené, kde budu spát. 

A samozřejmě pršelo, tak jsem se v dešti, zmoknutý, vydal do nějakého campingu a říkal jsem 

se svojí lámanou němčinou, jestli bych někde mohl přespat. A oni, že ať jdu za nimi. No, 

a nakonec to skončilo tak, že jedna parta, která tam měla dva stany, mi jeden půjčila. Výsledek 

byl takový, že jich pět nebo šest spalo v jednom stanu a já jsem spal sólo.“ 

 

A na kterém okruhu fotíte nejradši? 

„Byl jsem čtyřiadvacetkrát v Assenu.“ 
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Ano, to je hezký okruh. Také jsem tam byla… 

„Tak pokud jste tam byla, tak to asi nemusím vyprávět. Je tam nádherná trať. Určitě je mojí 

nejoblíbenější.“ 

 

Plánujete si dopředu, co budete na Velké ceně fotit? 

„Většinou fotím jeden rok z vnitřní strany a druhý rok ze strany vnější. Některé fotografie si 

archivuji a vždycky si pak k sobě přiřazuji fotky zatáček z vnitřku i vnějšku. Jinak obecně si 

plánuji dopředu, kam půjdu. Defacto přes ten víkend obejdu celý okruh.“ 

 

Máte fotku, které si ceníte? 

„No ježišmarja! Angličané vydávají ročenku Motocourse, ve kterém jsem měl několik 

fotografii s tím, že poslední fotografii jsem tam měl v roce 1998. To jsem fotil stopětadvacítky 

a v posledním kole havaroval vedoucí jezdec a já jsem se k tomu nachomýtl. S tím, že letos 

Aron Canet vyhrál závod Moto3 a já jsem ve warm-up vyfotil jeho havárii, se kterou jsem 

letos176 obeslal i ročenku Motocourse. Říkali mi, že ji zařadí, když se stane mistrem světa.“  

 

 

176 Rok 2019 
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Příloha č. 2: Fotografie Tomáše Gescheidta – Kork Ballington a Anton Mang, 1979177 

 

 

 
177 Zdroj: Tomáš Gescheidt 
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Příloha č. 3: Fotografie Tomáše Gescheidta – Wilco Zeelenberg a Giacomo Casanova, 

1986178 

 

 
178 Zdroj: Tomáš Gescheidt 
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Příloha č. 4: Fotografie Tomáše Gescheidta – Valentino Rossi, 2018179 

 

 
179 Zdroj: Tomáš Gescheidt 
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Příloha č. 5: Fotografie Tomáše Gescheidta – Marc Márquez, 2019180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
180 Zdroj: Tomáš Gescheidt 
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Příloha č. 6: Rozhovor s Luďkem Hubáčkem 

Luděk Hubáček pracuje jako vedoucí motoristické sekce v Českém rozhlase. Setkání s ním 

proběhlo v kavárně Rozhlasu a trvalo přibližně hodinu a půl.   

 

Jak dlouho jako redaktor jezdíte na závody MotoGP? 

„Šestým rokem. Spoustu času mi zabírá už samotná příprava před GP, protože se neřeší jen 

závody jako takové, ale řeší k tomu i problémy s dopravou a ubytováním, takže jen dva dny mi 

zabere příprava, než odjedu do Brna. A tam odjíždím tři dny před závody. Chodím tam na 

tiskovou konferenci, která bývá den před tréninkem, a druhý den… Víte, lidi hlavně v tom 

rozhlasovém podání zajímá hlavně atmosféra. Samozřejmě se zajímají i o výsledky, ale to je 

tam jako podružné. Přibližujeme tak MotoGP lidem také jinak, protože závody jako takové by 

jim nemusely tolik říct. Osobně jsem dělal třeba několik reportáží o záchranné službě na okruhu, 

kdyby se stalo nedej bože něco tragického. Vždycky si vyberu jeden pohled a dělám minimálně 

tak dvě reportáže z toho okolí, co se děje na MotoGP. Že tam třeba během jednoho týdne 

najedou stovky kamionů s těmi motorkami. To jsou podle mě věci, které posluchači více 

vstřebají, než kdybychom jim řekli jo, vyhrál třeba Rossi.“ 

 

Před příjezdem na okruh bývají hlavně v neděli kolony. V kolik hodin na okruh vyrážíte? 

„Ve čtvrtek si vyzvedneme akreditaci, porozhlédneme se, podepíšeme si v press centru svá 

místa, samozřejmě se snažíme o ta nejlepší. V pátek a v sobotu jezdíváme obvykle na půl 

sedmou, na sedmou. A na hlavní závod taky tak brzy, protože pak už je obtížné proplést se mezi 

fanoušky. Nikdy jsme na okruh nepřijeli na okruh později než v osm ráno.“  

 

Který den je pro vás nejnáročnější? 

„Ten závodní den je asi nejtěžší. Musíte nabídnout posluchači něco na ráno, musíte udělat 

zprávy typu v kolik se pojedou závody, jaké byly tréninky a podobně. Hned ráno po 

takzvaných warm-upech chodíme vyzpovídat české jezdce. A to je hrozně o nervy. Když si 

vezmu, že se to jezdí hrozně za sebou, odjede se Moto3, kde jezdí Jakub Kornfeil, nějak se mu 

zadaří, a jezdci této kategorie jsou v paddocku až úplně vzadu. Teď je tam hlouček novinářů 

a on všem věnuje dejme tomu deset minut. Potom zase běžíte celou cestu zpátky do tiskového 
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centra, kde musíte co nejrychleji udělat tiskovou zprávu. Pak začnou závody, řešíte závody, 

mezitím pak běháte za jezdci, ptáte se jich, jak se jim dařilo a podobně. Nejdříve musíte pokrýt 

zpravodajství, přichystat nějakou zprávu o tom, že se to už dojelo. No, takže ve výsledku 

odjíždíme z okruhu kolem šesté.“ 

 

Snažíte si také domlouvat rozhovory přímo s jezdci? 

„Ano, třeba s Karlem Abrahamem, který závodí v té nejsilnější kubatuře. Třeba s ním jsem 

dělal rozhovor o tom, jak trénuje, nebo s kým třeba jezdí na závody. Jeho táta byl vlastně taky 

závodník, a i díky němu teď samozřejmě Abraham může závodit.“ 

 

Chystáte si reportáže i dopředu? 

„Ne, jde o reportáže přímo z místa. Časově je to hrozně individuální. Musíte si nejdříve 

domluvit rozhovor, na který někdy čekáte strašně dlouho, třeba až po odjetí tréninku, 

kvalifikace, a pak na něj máte deset patnáct minut. Něco se dá udělat den dopředu, třeba věci 

typu, jakým způsobem se udržuje závodní okruh, ale aktuální věci, které se dětí ten den, že je 

tam horko, závodní dráha má tolik a tolik stupňů, jak jsou připraveni organizátoři, tak to 

víceméně děláte na koleni. Natočíte to, běžíte do press centra a tam se snažíte to nejrychleji 

připravit.“ 

 

Kolik vstupů máte během víkendu? 

„Za víkend bývala dopoledne minimálně jedna reportáž, odpoledne reportáž a mezi tím živé 

vstupy typu, jak se připravují jezdci, jak to zvládají fanoušci, jestli se odjel hlavní závod, takže 

se to všechno odvíjí okolo dění závodu. Ty reportáže jsou ve stylu navození atmosféry, takže 

kolega se třeba minulý rok proletěl v helikoptéře, která monitoruje závody seshora.“  

 

Když jste zmínil svého kolegu. Kolik lidí z Českého rozhlasu na závody jezdí? 

„Když se jezdí na GP, tak zatím jeli vždycky dva redaktoři z Prahy a jeden redaktor z Brna 

a bylo to rozdělené tak, že redaktor z Brna dělal dopravu, kde nechat auto, pozor na zloděje 

a tak, a já jsem měl s kolegou tyto věci okolo MotoGP.“ 
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Jakou techniku si s sebou vozíte? 

„Máme nahrávadla v MP3, můžeme si k tomu připojit externí mikrofon se sluchátky. Já tomu 

říkám, že je to taková ufonská práce, protože jste středem pozornosti. Když má někdo sluchátka 

na uších a mikrofon v ruce a chodí tam mezi tisíci opilými fanoušky, tak jsme někdy terčem 

posměchu. Což mě ale vůbec nevadí, naopak to někdy otočíme i v reportáži. 

Jinak si vozím vlastní notebook, MP3 nahrávač a externí mikrofon A ještě takové zařízení ve 

velikosti malé kabely se dvěma simkartami. Přes datový tok se jím připojíte do systému rádia. 

Je to slyšet, jako bych byl ve studiu i s těma ruchama, jako posluchač tak dostanete čistý zvuk. 

Když to ale porovnám s minulým stoletím, tak bych řekl, že to máme poměrně jednoduché. 

Vezmeme si malé nahrávadlo a notebook a můžeme jet. Nechci říkat, že je to úplně brnkačka, 

ale je to o hodně jednodušší než dříve, kdy se všechno propojovalo přes telekomunikace.“  

 

Dříve se vysílaly živé reportáže ze závodů. Víte, proč se od toho upustilo? 

„Co se říká, co vlastně i vyplývá ze schématu, tak schéma Českého alias Československého 

rozhlasu se měnilo. Dříve toho sportu, i celosvětového, nebylo tolik. Od 30. let se jezdily 

automobilové závody a od 50. let motocyklové a redaktoři tomu mohli věnovat víc času. Dnes 

je průměrná stopáž reportáže pro ranní vysílání minuta dvacet, pro odpolední pak minuta 

čtyřicet až minuta padesát. A do těch necelých dvou minut vy musíte vměstnat ani ne úplně 

všechno, ale alespoň to nejzajímavější. To dříve nebylo, dříve na to měli třeba pět minut.  

Navíc dneska kvůli atraktivnosti bude Radiožurnál teď vysílat radši hokejové mistrovství světa 

nebo fotbalový zápas reprezentace nebo tenis, který má široký záběr v rámci České republiky, 

a to MotoGP už se dělá jenom vstupy. Dělají se vstupy z královské kubatury, pokud máme 

někoho v těch nižších, tak se většinou dělá vstup ze startu a pak ze závěru, kdy se jedou třeba 

poslední dvě nebo jedno kolo. A už se reportuje jenom to finále.  

Díky tomu, že se mediální svět tolik změnil, neudržíte pozornost posluchače. Teď se hodně 

mění formát rádia jako celku. Dříve byly většinou hodinové bloky, typu, dám příklad Ranní 

Radiožurnál, pak dopoledne s někým a každý den měl motorismus svůj hodinový pořad. 

Jmenovalo se to Motorevue, vysílalo se to od jedné hodiny do dvou a měli jste čas odvysílat 

několik příspěvků. Postupně, jak se rádio a doba měnily, začalo se upouštět od hodinových 

bloků, protože posluchač nemá zájem poslouchat hodinovou reportáž třeba o autech.“ 
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Máte nějaké informace o tom, zda se třeba v Radiožurnálu do vysílání ze závodu během 

komunismu zasáhla politika? 

„V té době se i kvůli tomu, že bylo spoustu ruských jezdců, závod jmenoval Závod družby 

národů. Ale že by se tam odvíjela politika, to asi ne. Vyhrávali jezdci z celého světa.“ 

 

Co můžu z laického pohledu říct, tak mi přijde, že dává Radiožurnál závodům MotoGP 

více prostoru než jiná rádia. 

„No, ono to začalo získávat hodně prostoru poté, co začaly být problémy s financováním 

MotoGP. Zamotá se do toho víc politiky a ano, řeší se to. Je atraktivní to, že se každý rok řeší, 

jestli vůbec Česká republika má na to, aby se v Brně jel světový závod. Jsou okolo toho různé 

dohady politického charakteru spíše než sportovního, protože ten okruh by to sám finančně 

neutáhl.“  
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Příloha č. 7: Rozhovor s Jaroslavem Peškem 

Jaroslav Pešek je traťovým komisařem Masarykova okruhu. Pracuje na něm už od 80. let, kdy 

se ještě závody Mistrovství světa silničních motocyklů jezdily na takzvaném starém okruhu. 

Kontakt na něj poskytl tiskový mluvčí Automotodromu Brno Petr Boháč. Rozhovor probíhal 

telefonicky. 

 

Jak mi prozradil pan Boháč, vy jste pracoval ještě na takzvaném starém okruhu. Máte 

tedy určitě nějaké vzpomínky i na to, jak to během závodů chodilo za komunismu. Jak se 

z vašeho pohledu tehdejší režim díval na mistrovství světa? 

„Začal jsem na okruhu dělat až v 80. letech, ale co si pamatuju, tak to vždycky byla velká sláva. 

Oni vlastně i Velkou cenu přejmenovali na Závod družby národů. Vždycky se tam sjela spousta 

politiků, chtěli se ukázat.“ 

 

Lišily se v té době nějak vaše pracovní úkoly? 

„Tenkrát jsme se vždycky před konáním závodů týden před nimi v pátek sešli, řekli jsme si, 

kdo a co bude dělat a vyfasovali jsme montérky. Takové ty staré overaly. V pondělí se se pak 

sešli přímo na okruhu a rozházeli jsme balíky se slámou, které tam fungovaly jako ochranné 

bariéry. Po ukončení závodu jsme měli zase slezinu, na které jsme dostali pamětní medaile. 

Dnes je to jiné. Všichni traťoví komisaři musí před zahájením sezóny napsat testy jak ze zásahu, 

tak z pravidel, jako třeba jaká vlajka, co znamená a tak. Pak se účastníme zdravotních 

a protipožárních školení a kdo tyto testy neudělá, tak má smůlu a nemůže sloužit.  

Posun je pak také v tom, že máme vysílačky a máme přímý kontakt s dispečinkem. To na tom 

minulém okruhu nebylo. Byli tam dva telefoňáci a dva traťáci na jednom místě a ta komunikace 

byla složitější.“ 

 

Kolik přibližně traťových komisařů na okruhu pracuje? 

„To se mění. Ale je škoda, že dnes tu práci dělají lidé jen kvůli penězům. My jsme kdysi sloužili 

třeba i jen za svačinu, vystačili jsme si s desetikorunou nebo dvacetikorunou na den. Měli jsme 

to pravé motoristické srdce. Dnes dostáváme 115 korun na hodinu a jim se to zdá málo. Navíc 
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by někteří nejraději jezdili jen když se koná mistrovství světa nebo nějaká jiná větší akce, ale 

třeba když jsou klubové jízdy, na kterých bývá nejvíc práce a zásahů, ta na ty je lidí málo.“ 

 

Zmínil jste ochranné bariéry, jak ty se za ty roky změnily? 

„Na starém okruhu šlo jen o balíky se slámou, to ty jezdce moc neuchránilo. Na novém okruhu 

sice byly první dva roky taky balíky se slámou, hned potom ale byly vyměněny za látkové, a za 

další tři roky se nahrazovaly balíky, které určila Dorna. Dnes je tam trojitá ochrana. Navíc, 

diváci se tenkrát dostali přímo ke svodidlům, to dnes neexistuje. Tenkrát, když bylo nějaké 

místo na okruhu zakázané, tak se tam natáhly jen takové ty policejní pásky a pověsila se tam 

cedule. Třeba stání na Veselce bylo úplně zakázané.“ 

 

A ani novináři nemohou všude… 

„Ano. Dnes na obslužku můžou jen akreditovaní novináři, musí mít ale správný typ paddock 

passu. A jak už jsem řekl, jsou tam kryti svodidlama, dvojitýma gumama a ještě balíkama. 

Navíc je před nimi dvacet, třicet metrů velká štěrková zóna, takže by se jim stát nic nemělo. 

Kdežto na starém okruhu se novináři nacpali, kam mohli. Nic je nechránilo. Dnes, když někdo 

vytáhne foťák a cpe se přes svodidla, tak na něj zahvízdáme, a když toho nenechá, zavoláme 

sekuriťáky, kteří ho sbalí, dotáhnou na dispečink a tam mu můžou třeba i vzít akreditaci.“ 

 

Když se ještě vrátíme k bezpečnosti. Co kromě ochranných bariér se změnilo? 

„Spousta věcí. Dnes je to hodně o bezpečnosti. Tenkrát tam stály dva vozy hasičů, pár doktorů, 

dnes, když se na to podívám, tak na každé stanici je někdo s hasicím přístrojem, lékař. Celkově 

je pak na okruhu několik vozů sanitek.  

Když závodník spadne, tak mu dnes stačí nasednout na přichystaný moped, který ho odveze 

zpět do paddocku a třeba jezdci z MotoGP můžou hned skočit na další motorku.“ 
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Příloha č. 8: Plán automobilové závodní dráhy Masarykova okruhu u Brna 181 

 

 
181 VAČKAŘ. O. Plán automobilové závodní dráhy Masarykova okruhu u Brna [kresba]. 1930. In: Radiojournal. 

8(39), s. 3. 
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Příloha č. 9: Kresba: Serpentiny nad Ostrovačicemi 182 

 

 

182 DOSTÁL. Serpentiny nad Ostrovačicemi [kresba]. 1930. In: Radiojournal. 8(39), s. 4. 
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Příloha č. 10: Ukázka článku Haló – III. Masarykův okruh autorka J. M. Janatky 183 

 

 
183 Zdroj: autorka práce 
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Příloha č. 11: Titulní strana časopisu Radiojournal z 28. září 1935184 

 

 
184 Zdroj: autorka práce 
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Příloha č. 12: Ukázka žánrově nezačlenitelného článku Masarykův okruh u Brna autora 

V. Kocha 185 

 

 
185 Zdroj: autorka práce 
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Příloha č. 13: Ukázka z kroniky Masarykova okruhu (rok 1930)186 

 
186 Zdroj: autorka práce 
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Příloha č. 14: Ukázka z kroniky Masarykova okruhu (rok 1956)187 

 

 
187 Zdroj: autorka práce 
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Příloha č. 15: Ukázka z kroniky Masarykova okruhu (rok 1987)188 

 

 
188 Zdroj: autorka práce 


