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Anotace	

	 Obsahem	 předkládané	 diplomové	 práce	 je	 rozvoj	 sportovní	 žurnalis ky																					

v	 období	 první	 republiky	 v	 Československu,	 tedy	 od	 vyhlášení	 samostatnos 	 v	 říjnu	

1918	 do	 uzavření	 mnichovské	 dohody	 v	 září	 1938.	 Výzkum	 je	 zaměřený	 především									

na	 specializované	 všesportovní	 časopisy,	 přičemž	 jeho	 základ	 stojí	 na	 podrobném	

rozboru	 šes 	 nejvýznamnějších	 žurnálů	 -	 Slavistovi,	 Sportovní	 revue,	 Sportovního	

věstníku,	Sportu,	Staru	a	Rekordu.	Vzhledem	k	nedostatku	původní	literatury	jsou	tato	

periodika	 hlavním	 zdrojem	 informací,	 který	 doplňují	 další	 údaje	 z	 dobového	 sku																

a	archivních	materiálů	ins tucionální	a	osobní	povahy.	Při	jejich	zpracování	byly	použity	

zejména	přímá	a	nepřímá	historiografická	metoda.	 Součás 	 textu	 je	 také	představení	

klíčových	 novinářů	 a	 sportovních	 funkcionářů,	 kteří	 časopisy	 vytvářeli	 a	 výrazně												

m	 formovali	 sportovní	 žurnalis ku	 jako	 svébytnou	 profesi.	 Jde	 především																										

o	 	 šéfredaktory	 a	 klíčové	 redaktory	 zkoumaných	 tulů	 -	 Karla	 Petrů,	 Josefa	 Fantu,	

Miloslava	 Josefa	 Horáčka,	 Ondřeje	 Sekoru	 a	 Ferdinanda	 Scheinosta.	 Nechybí																			

ani	přehled	sportovních	 fotografů,	 jelikož	 i	 	měli	na	vývoj	a	úspěch	specializovaných	

všesportovních	 časopisů	 nezanedbatelný	 podíl.	 Práce,	 která	 jako	 první	 ucelený	 text	

přináší	 širší	 pohled	 na	 všesportovní	 magazíny	 meziválečného	 období,	 sleduje	 také	

kooperaci,	 konkurenci	 a	 soupeření	 sportovních	 novinářů	 a	 jejich	 vliv	 na	 fungování	

českého	sportu	a	jeho	obrazu	v	zahraničí.		

Annota on	

	 This	 diploma	 thesis	 deals	 with	 development	 of	 sports	 journalism	 during													

the	First	Czechoslovak	Republic,	which	applies	 to	 the	period	 from	October	1918	un l	

Munich	agreement	in	September	1938.	Research	is	focused	par cularly	on	specialized	

sports	magazines	and	it	is	based	on	analysis	of	the	six	most	significant	ones	-	Slavista,	

Sportovni	revue,	Sportovni	vestnik,	Sport,	Star	and	Rekord.	Given	the	paucity	of	original	

literature	those	journals	were	primary	sources	of	informa on.	Others	important	were	

period	 newspapers	 and	 ins tu onal	 and	 personal	 archive	 materials.	 Both	 direct											

and	 indirect	 methods	 of	 historiography	 were	 used	 when	 analysing	 those	 sources.									

The	aim	of	 this	 thesis	 is	 to	describe	 the	progress	of	 sport	 journalism	between	world	

wars	 in	 the	 broader	 context	 and	 get	 to	 know	 whether	 or	 not	 had	 sport	 journalism	
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developed	into	a	full- me	occupa on.	In	addi on	this	text	portrays	the	most	influen al	

sport	 journalists	of	 that	period	 -	Karel	Petru,	 Josef	Fanta,	Miloslav	 Josef	Horacek	and	

Ondrej	 Sekora	 and	 also	 brings	 a	 chapter	 about	 sports	 photography,	 which	 was	

inseparable	part	of	popular	sport	magazines.	This	thesis	is	a	first	scholarly	text	to	bring	

a	wider	perspec ve	on	specialized	sports	magazines	in	Czechoslovak	Republic	between	

years	 1918	 and	 1938	 and	 follows	 the	 coopera on	 and	 rivality	 among	 journalists											

and	their	influence	on	sport	in	Czechoslovakia	in	general.		
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ÚVOD	

	 Historie	 sportovní	 žurnalis ky	 v	 českých	 zemích	 byla	 narozdíl	 od	 historie																

a	 sportu	 samotných	v	odborných	publikacích	a	 vysokoškolských	kvalifikačních	pracích	

většinou	 opomíjena.	 Jediný	 ucelenější	 pohled	 na	 dějiny	 českého	 sportovního	

novinářství	 nabízela	 dlouho	 jen	 stať	 Přemysla	 Ježka	 z	 roku	 1965	 pojmenovaná	 České	

sportovní	 časopisy	 od	 jejich	 počátků	 až	 do	 roku	 1918.	 Hlouběji	 téma	 popsal																						

až	PhDr.	David	Lukšů,	Ph.D.,	který	se	při	studiu	na	Univerzitě	Karlově	věnoval	počátkům	

sportovní	 žurnalis ky	na	 stránkách	periodického	 sku	do	 roku	1918.	Obsáhlý	výzkum	

rozpracoval	ve	své	bakalářské,	diplomové,	rigorózní	a	následně	i	disertační	práci	z	roku	

2011,	 čímž	 položil	 základ	 pro	 své	 následovatele.	 Jedním	 z	 prvních	 navazujících	 textů	

byla	 má	 bakalářská	 práce	 z	 roku	 2014,	 ve	 které	 jsem	 se	 věnoval	 nejvýznamnějšímu	

všesportovnímu	časopisu	první	republiky	Star.	Ve	stejném	roce	a	rovněž	pod	vedením	

Davida	Lukšů	téma	rozvinul	 také	Ondřej	Kalát.	V	diplomové	práci	představil	postavení	

sportu	v	 československém	denním	 sku	mezi	 lety	1918	a	1928.	První	 knižní	publikaci	

věnující	 se	 alespoň	 částečně	 historii	 sportovní	 žurnalis ky	 napsal	 v	 roce	 2019															

Doc.	 Mgr.	 Mar n	 Pelc,	 Ph.D.	 Jeho	 Sport	 a	 česká	 společnost	 do	 roku	 1939																														

z	 nakladatelství	 Lidových	 novin	 popisuje	 vývoj	 sportovního	 novinářství	 především													

v	 páté	 kapitole	 (Od	 zpravodajství	 k	 publicis ce:	 žurnalis cké	 pole	 a	 sport),	 přičemž	

informace	čerpal	Mar n	Pelc	i	z	prací	Davida	Lukšů	a	mé.		

	 Období	 první	 republiky	 v	 Československu,	 kterému	 se	 tato	 práce	 věnuje,	 bylo	

dosud	pokryto	jen	částečně.	Cílem	následujícího	textu	je	poznání	meziválečné	historie	

českého	 sportovního	 novinářství	 pomocí	 specializovaných	 časopisů	 a	 co	 možná	

nejkomplexněji	představit	jeho	vývoj	až	do	podepsání	mnichovské	dohody	v	září	1938.	

Součástmi	 práce	 jsou	 pro	 lepší	 pochopení	 širších	 souvislos 	 také	 vývoj	 českého	

sportovního	 hnu ,	 postavení	 sportovních	 novinářů	 v	 žurnalis cké	 obci	 a	 progres	

sportovní	 žurnalis ky	 coby	 svébytné	profese.	 I	přes	nedávný	příspěvěk	Mar na	Pelce	

bylo	 vzhledem	 k	 nedostatku	 odborné	 literatury	 věnující	 se	 sportovním	 časopisům														

v	období	první	 republiky	nezbytné	vycházet	především	z	dobového	 sku	a	archivních	

materiálů	 ins tucionální	 a	 osobní	 povahy	 pomocí	 přímé	 a	 nepřímé	 historiografické	

metody.	 K	 doplnění	 kontextu	 bylo	 možné	 využít	 literatury	 věnující	 se	 historii	

sportovního	 hnu 	 v	 Československu	 (například	 Památník	 Československé	 tělesné	

výchovy	a	sportu	od	autorů	Zatloukala,	Hlavy-Svobody	a	Veselé	nebo	Stručný	přehled	
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vývoje	sportovních	odvětví	v	Československu	od	Emanuela	Bosáka).	Základním	zdrojem	

přesto	 zůstaly	 dobová	 periodika	 a	 archivní	 materiály,	 jejichž	 studium	 bylo	 ale	 kvůli	

omezením	pro 	šíření	koronaviru	COVID-19	v	době	od	března	do	května	2020	značně	

omezeno	 a	 bez	 vstřícnos 	 pracovnic	 knihovny	 Fakulty	 tělesné	 výchovy	 a	 sportu																	

a	Oddělení	dějin	tělesné	výchovy	a	sportu	Národního	muzea	by	ani	nebylo	možné.		

	 Hlavní	část	práce	 tvoří	původní	výzkum	šes 	nejvýznamnějších	všesportovních	

časopisů	 prvorepublikového	 období:	 Slavisty	 (1919),	 Sportovní	 revue	 (1919-1921),	

Sportovního	 věstníku	 (1919-1930),	 Staru	 (1926-1938),	 Sportu	 (1921-1929)	 a	 Rekordu	

(1930-1948).	 Opro 	 tezím	 není	 v	 textu	 v	 předpokládaném	 rozsahu	 zpracován	 žurnál	

Sportsman	 (1919-1925),	 který	 je	 v	 dostupných	 archivech	 k	 dispozici	 jen	 částečně															

a	nebylo	tak	možné	sestavit	jeho	ucelený	obraz.	Věnuji	se	mu	proto	v	obecné	kapitole					

o	 sportovních	 časopisech	 stejně	 jako	 Sportovnímu	 přehledu,	 který	 neměl	 na	 vývoj	

sportovního	novinářství	odhadovaný	vliv.	Zcela	jsem	vynechal	část	o	komparaci.	Rozdíly	

mezi	 jednotlivými	 tuly	 jsou	 zřejmé	 už	 z	 předchozích	 kapitol,	 jejichž	 pořadí	 bylo	

upraveno	 tak,	 aby	 na	 sebe	 lépe	 navazovaly.	 Jinak	 se	 struktura	 práce	 držela	

předložených	 tezí.	 Poznání	 o	 zkoumaných	 časopisech	 je	 rozšířeno	 o	 portréty	 jejich	

nejvýraznějších	osobnos 	-	Karla	Petrů,	Josefa	Fanty,	Miloslava	Josefa	Horáčka,	Ondřeje	

Sekory	 a	 Ferdinanda	 Scheinosta,	 kteří	 zároveň	 podstatně	 ovlivňovali	 dění	 v	 celém	

sportovním	 hnu 	 v	 Československu.	 Představeni	 jsou	 i	 významní	 fotografové	

meziválečné	 éry,	 jelikož	 i	 	 měli	 na	 popularitě	 a	 rozvoji	 sportovních	 časopisů	

nezanedbatelný	podíl.	K	odhalení	dosud	neznámých	souvislos 	přispělo	 také	 studium	

dobových	deníků,	především	Národních	listů,	Národní	poli ky,	Lidových	novin,	Českého	

slova	 a	 Poledního	 listu.	 Další	 doplňující	 informace	 poskytly	 pozůstalos 	 prvního	

českého	 sportovního	 žurnalisty	 z	 povolání	 Viléma	 Heinze-Henryho	 a	 sportovního	

bibliografa	Přemysla	Ježka	a	fondy	Policejního	ředitelství	v	Praze.	Možnost	nahlédnout	

do	 zmíněných	materiálů	 nabídly	 Ústřední	 tělovýchovná	 knihovna	 pří	 Fakultě	 tělesné	

výchovy	a	sportu,	knihovna	Oddělení	dějin	tělesné	výchovy	a	sportu	Národního	muzea,	

Oddělení	časopisů	Knihovny	Národního	muzea,	Národní	archiv	a	Archiv	hlavního	města	

Prahy.	 Citace	 ze	 zkoumaných	 časopisů	 a	 archivních	materiálů	 nebyly	 upraveny	 a	 jsou	

použity	v	původním	jazykovém	znění.		
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1. METODOLOGICKÁ	VÝCHODISKA	

 Předkládaná	diplomové	práce	vychází	z	kvalita vního	výzkumu.	Pomocí	rozboru	

dokumentů	 a	 historicko-srovnávacího	 přístupu	 hodno 	 relevantní	 historická	 data														

a	 jejich	 význam	 pro	 vytvoření	 uceleného	 obrazu	 o	 sportovní	 žurnalis ce																															

v	meziválečném	Československu.	Analýza	dokumentů	patří	podle	předního	odborníka	

na	metodologii	 Jana	Hendla	k	základní	činnos 	kvalita vního	 i	kvan ta vního	bádání.	

Vše,	 co	 bylo	 napsáno,	 lze	 z	 různých	 hledisek	 zkoumat. 	 Dokumenty	 jsou	 především	1

knihy,	novinové	články,	deníky,	 záznamy	projevů	nebo	 fotografie,	ale	považovat	 za	ně	

můžeme	 jakékoli	 stopy	 lidské	 existence,	 jež	 napomáhají	 k	 rekonstrukci	 historických	

procesů	nebo	ověřování	historických	faktů.	Projevují	se	v	nich	osobní	nebo	skupinové	

vědomé	a	nevědomé	postoje,	hodnoty	a	ideje.	Analýza	textů	je	důležitá	zejména	tehdy,	

když	 se	 jedná	 o	 časově	 vzdálené	 událos .	 Historie	 nejčastěji	 pracuje	 s	 písemnými	

prameny,	 které	 rozděluje	 do	 tří	 skupin	 na:	 literární	 (nara vní)	 prameny,	 prameny	

ins tucionální	 povahy	 a	 prameny	 osobní	 povahy.	Mezi	 literární	 prameny	 patří	 kromě	

odborné	 literatury	 a	 beletrie	 ještě	 prameny	 historické	 (kroniky,	 anály)	 a	 publicis cké	

(noviny,	 časopisy).	Prameny	 ins tucionální	povahy	 tvoří	nejrozsáhlejší	 skupinu,	do	níž	

se	 řadí	 oficiální	 dokumenty	 o	 úředních	 jednáních	 a	 ekonomických	 opatřeních,	 lis ny,	

spisy,	 pamětní,	 evidenční,	 matriční	 a	 správní	 knihy	 záznamy	 ze	 sčítání	 lidu	 atd.	

Písemnos 	osobní	povahy	zahrnují	osobní	a	veřejnou	korespondenci,	pamě 	a	deníky	

veřejných	 osob	 a	 činitelů.	 Předpokladem	 historicko-srovnávací	 metody	 je	 i	 studium	

dříve	 publikovaných	 poznatků	 o	 tématu,	 iden fikace	 souboru	 pramenů	 a	 následně	

jejich	 shromáždění. 	 Výhodou	 zmíněného	 postupu	 je	 rozmanitost	 dokumentů,	 která	2

otevírá	 přístup	 k	 jinak	 těžko	 dostupným	 informacím.	 Data	 navíc	 nejsou	 vystavena	

působení	zdrojů	chyb	nebo	zkreslení,	 jež	vznikají	při	 rozhovorech,	pozorování,	měření	

nebo	 testování.	 Strategii	 naopak	 limituje	 osoba	 výzkumníka,	 který	 může	 výsledky	

ovlivnit	 svými	 preferencemi.	 Historický	 náhled	 pak	 umožňuje	 lépe	 chápat	 lidské	

chování	 a	myšlení	 m,	 že	 zabraňuje	 izolaci	 výzkumníka	 v	pouhé	přítomnos .	 Stejnou	

metodologii	zvolili	při	zpravování	svých	kvalifikačních	prací	na	téma	historie	sportovní	

žurnalis ky	 PhDr.	 David	 Lukšů,	 Ph.D	 a	 Mgr.	 Ondřej	 Kalát,	 kteří	 své	 výzkumy	 obhájili										

	HENDL,	Jan.	Kvalita vní	výzkum:	základní	teorie,	metody	a	aplikace.	Praha:	Portál,	2016.	s.	134.	ISBN	978-80-262-0982-9.	Dostupné	také	z:	h ps://1

kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:6261f7f0-ef06-11e8-8d10-5ef3fc9ae867	

	SEDLÁKOVÁ,	Renáta.	Výzkum	médií:	nejužívanější	metody	a	techniky.	Praha:	Grada,	2014.	s.	387.	ISBN	978-80-247-3568-9.	Dostupné	také	z:	h p://2

www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:78c852c0-5d19-11e8-b415-5ef3fc9bb22f	
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na	Fakultě	sociálních	věd	Univerzity	Karlovy	v	letech	2011	a	2014.	Při	psaní	diplomové	

práce	 o	 ohlasech	 sportovního	 sku	 na	 úspěchy	 československého	 a	 českého	 fotbalu										

na	 Fakultě	 tělesné	 výchovy	 a	 sportu	 Univerzity	 Karlovy	 ji	 aplikoval	 také	Mgr.	 Robert	

Babák.	

	 Tato	 diplomová	 práce	 má	 především	 deskrip vní	 charakter	 a	 jejím	 cílem																	

je	 pomocí	 specializovaných	 všesportovních	 časopisů	 prohloubit	 poznání																														

o	 československé	 sportovní	 žurnalis ce	 světovými	 válkami.	 Dále	 pak	 představit	

nejvýraznější	sportovní	novináře	zkoumaného	období	a	jejich	postavení	v	žurnalis cké	

obci.	 K	 tomu	 posloužily	 jako	 primární	 literární	 prameny	 žurnály	 Slavista,	 Sportovní	

revue,	Sportovní	věstník,	Sportsman,	Sport,	Star	a	Rekord.	U	většiny	z	nich	se	dochovaly	

téměř	všechny	ročníky,		navíc	ve	stavu	umožňujícím	jejich	podrobné	studium.	Výjimkou	

je	Sporstman,	který	je	v	archivech	dostupný	jen	částečně.	Vzhledem	k	tomu,	že	časopisy	

na	 svých	 stránkách	 často	 uveřejňovaly	 podrobnos 	 o	 redakci,	 majiteli,	 vydavateli															

i	novinářích,	 jsou	pro	 tuto	práci	 relevantním	zdrojem	 informací.	Zkoumané	 tuly	 jsou	

uloženy	 v	 Ústřední	 tělovýchovné	 knihovně	 pří	 Fakultě	 tělesné	 výchovy	 a	 sportu,	

knihovně	 Oddělení	 dějin	 tělesné	 výchovy	 a	 sportu	 Národního	 muzea	 a	 Oddělení	

časopisů	 Knihovny	 Národního	 muzea.	 Jako	 ins tucionální	 prameny	 posloužily	 fondy	

Národního	archivu	a	Archivu	hlavního	města	Prahy,	 které	obsahují	 veškeré	 informace							

o	 redakčních	 a	 ekonomických	 změnách	 periodik.	 Dílčí	 informace	 o	 novinářích																										

a	sportovních	spolcích	poskytly	matriční	knihy,	pobytové	přihlášky	a	spolkové	katastry	

ze	 stejných	 archivů.	 Důležitými	 prameny	 osobní	 povahy	 byly	 pozůstalos 	 novináře	

Viléma	 Heinze-Henryho	 a	 bibliografa	 Přemysla	 Ježka	 nebo	 literárně	 zpracované	

vzpomínky	ředitele	Melantrichu	Jaroslava	Šaldy	a	redaktora	Karla	Bureše.	 
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2.	SPORT	V	ČESKOSLOVENSKU	PO	SVĚTOVÉ	VÁLCE	

	 28.	říjen	1918,	den	našeho	národního	osvobození,	přinesl	sportu	svobodu	vůle,	

která	 byla	 v	 předchozích	 dese le ch	 omezována	 bojkotem	 rakouských	 úřadů.																						

Po	 u šení	 válečných	 bouří	 se	 český	 sport	 probudil	 k	 nové	 činnos 	 s	 nebývalou	

intenzitou.	 “Hluboké	 rány,	 které	 lidstvu	 válečná	 li ce	 zasadila,	 jest	 nutno	 co	 nejdříve	

vyléči .	 A	 věru,	 že	 jedním	 z	 nejlepších	 lékařů	 jest	 sportovní,	 cílevědomá,	 tělu	 i	 duši	

otužující	 činnost.” 	 Sport	 se	 stal	 v	 období	 první	 republiky	 oblíbeným	 a	 rozšířeným	3

způsobem	 trávení	 volného	 času.	 K	 jeho	 rozvoji	 přispěl	 ekonomický	 růst	 a	 pokrok																

v	 sociálním	 zákonodárství.	 Už	 19.	 prosince	 1918	 přijalo	 Národní	 shromáždění	 zákon																															

o	 osmihodinové	 pracování	 době,	 který	 se	 týkal	 zaměstnanců	 ve	 všech	 odvětvích																			

a	 stanovil	 také	“poskytnou 	zaměstnancům	 jednou	 týdně	nerušenou	přestávku	aspoň	

32	hodin.” 	Počátek	roku	1919	byl	ve	sportovních	organizacích	obdobím	bilancí,	valných	4

hromad,	 programových	 projevů	 a	 voleb.	 Dosavadní	 svazy,	 vzniklé	 ještě	 za	 rakouské	

monarchie,	 se	 začaly	 přetvářet	 v	 samostatné	 federace.	 Pro	 české	 sportovní	 kruhy														

to	nebylo	nic	nového	“neboť	český	sport	dovedl	už	téměř	před	dvěma	dese le mi	svůj	

sport	se	zdejšími	rakouskými	i	říšskými	Němci	vynés 	na	mezinárodní	forum	a	vytvoři 	

tak	“českou	otázku”,	která	už	z	pořadu	nezmizela.” 	Během	následujících	dvou	let	byly	5

ustaveny	 nebo	 přetvořeny	 Československý	 svaz	 kanoistů	 (1919),	 Československý	

plavecký	 svaz	 (1919),	 Československý	 svaz	 házené	 a	 ženských	 sportů	 (1920),	

Československý	olympijských	výbor	(1919)	nebo	Československý	svaz	fotbalový	(1921).		

	 Sportovní	 činnost	 obyvatel	 Československé	 republiky	 neměla	 jen	 pozi vní	 vliv	

na	zdraví	národa,	ale	také	upevňovala	postavení	nově	vzniklého	státu	na	mezinárodním	

poli.	“Český	sport	jest	důležitou	složkou	nejen	v	boji	pro 	sobě	samým	o	obnovy	čistoty	

a	mravnos 	v	našem	životě	soukromém	a	veřejném,	ale	i	nepostradatelným	činitelem,	

ba	 řekl	 bych	 kromě	 Sokolstva	 pákou	 naší	 zahraniční	 činnos 	 o	 propagaci	 českého	

jména,” 	 napsal	 v	 lednu	 1920	 do	 Sportovní	 revue	 předseda	 hokejového	 svazu	 Adolf	6

Dušek.	Československý	sport	také	brzy	navázal	přerušené	mezinárodní	vztahy,	přičemž	

styky	obnovoval	 zejména	s	národy	dohodovými	a	 spřátelenými	neutrály.	V	 roce	1919	

	Slavista:	illustrovaný	sportovní	týdeník.	Praha:	Sportovní	klub	Slavia,	30.1.1919,	12(1).3

	Sbírka	zákonů	a	nařízení	státu	československého.	V	Praze:	Státní	 skárna,	27.12.1918,	1918(17).	s.	81.	ISSN	1804-0705.	Dostupné	také	z:	h p://4

www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:3905b300-86dd-11e9-8834-5ef3fc9bb22f	

	Národní	listy.	Praha:	Julius	Grégr,	26.1.1919,	59(23,	ranní	vydání).	s.	6.	ISSN	1214-1240.	Dostupné	také	z:	h p://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/5

uuid:629bfe28-435e-11dd-b505-00145e5790ea	

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	22.1.1920,	5(1).6
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zaznamenal	 první	 pronikavý	 úspěch	 českého	 sportu	 fotbal.	 Na	 jaře	 došla	 svazu	 dvě	

pozvání	 z	 ciziny.	 První	 z	 Paříže,	 kam	 zvalo	 vrchní	 velitelství	 americké	 armády																								

k	 tzv.	 dohodovým	 hrám,	 a	 druhé	 k	 vojenským	 slavnostem	 v	 Římě.	 V	 Paříži																									

na	 Pershingově	 olympiádě 	 Čechoslováci	 turnaj	 osmi	 národů	 vyhráli,	 když	 ve	 finále	7

porazili	Francii	3:2.	V	Římě,	kam	bylo	posláno	slabší	družstvo,	podlehli	ve	finále	Belgii	

0:1.	Proniknout	do	mezinárodních	 struktur	ale	 trvalo	českému	 fotbalu	 i	přes	výborné	

výsledky	 déle,	 než	 se	 čekalo.	 “Jest	 opravdu	 smutný	 zjev,	 že	 musíme	 dohodové	

footballové	 kruhy	 teprve	 sami	 upozorňova ,	 že	 existuje	 samostatný	 československý	

football,	 který	 má	 právo	 bý 	 v	 mezinárodní	 footballové	 federaci	 slyšen	 stejně	 jako	

kterýkoli	 z	 oněch	 národů	 dohodových.	 V	 novinách	 mnoho	 již	 bylo	 psáno	 o	 návrhu	

členské	 lis ny	 F.	 I.	 A.	 F.	 pocházející	 od	 barona	 Laveleye, 	 v	 němž	 naše	 národnost	8

schází.” 	Členem	FIFA	se	stal	československý	fotbal	až	v	roce	1923.		9

	 Českoslovenš 	 sportovci	 reprezentovali	 republiku	 v	 zahraničí	 velmi	 úspěšně.								

Do	 světové	 špičky	 patřili	 kromě	 fotbalistů	 také	 hokejisté,	 veslaři	 nebo	 stolní	 tenisté.	

Přitom	podpora	státu	byla	poměrně	malá,	na	což	upozornila	v	květnu	1926	 i	 redakce	

Sportovního	 věstníku.	 “Od	 založení	 tohoto	 státu	 nebylo	 oficiálně	 vykonáno	 v	 naší	

republice	 pro	 sport	 nic	 anebo	 velmi	 málo.	 Přes	 všechny	 moderní	 zásady,	 které	 jsme	

přijali,	sport	zůstal	vzdálen	velké	a	všestranné	práci	pro	zdokonalení	blahobytu	v	malé	

republice.” 	 Nejvyšší	 finanční	 částka	 na	 sport	 a	 tělesnou	 výchovu	 byla	 vynaložena												10

v	 roce	 1923,	 konkrétně	 5	 774	 000	 korun.	 Ve	 třicátých	 letech	 byl	 státní	 příspěvek	

výrazně	nižší.	V	roce	1937	to	bylo	už	jen	550	000	korun. 	Sportovci	na	zlepšení	svých	11

podmínek	 ak vně	 pracovali	 a	 během	 meziválečného	 období	 uspořádali	 dva	 velké	

manifestační	 průvody	 Prahou.	 Požadovali	 především	 zrušení	 připravované	 daně															

ze	 sportovních	 podniků	 a	 také	 vybudování	 většího	 počtu	 sportovišť,	 zejména	 pak	

národního	 stadionu.	 V	 červenci	 1920	 prošlo	 ulicemi	 hlavního	města	 19	 síc	 a	 v	 září	

1927	dokonce	30	 síc	sportovců	ze	všech	odvětví.	Výraznější	podpory	od	státu	se	ale	

nedočkali.		

	Pershingova	olympiáda	(anglicky	Inter-Allied	Games)	se	konala	v	Paříži	od	22.	června	do	6.	července	1919	na	počest	vítězství	států	Dohody	v	1.	7

světové	válce.	Pojmenována	byla	po	americkém	armádním	generálovi	Johnu	Josephovi	Persingovi,	který	vlastnoručně	podepsaným	dopisem	pozval	do	
Francie	celkem	29	zemí.	Sportovního	klání	se	nakonec	zůčastnilo	18	z	nich.

	Édouard	de	Laveleye	(1854-1938)	byl	první	předseda	belgické	fotbalové	asociace,	jednoho	ze	šest	zakládajících	členů	FIFA.8

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	19.12.1919,	1(1).9

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	18.5.1926,	60(8).10

	BOSÁK,	Emanuel.	Stručný	přehled	vývoje	sportovních	odvětví	v	Československu.	Praha	:	Olympia,	1969,	str.	28.11
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2.1	VÝVOJ	SPORTOVNÍCH	SPOLKŮ	

	 Systém	 tělesné	 výchovy	 a	 sportu	 mezi	 dvěma	 světovými	 válkami	 odrážel	

společenské	 poměry	 v	 Československu.	 Národnostní,	 poli cká,	 ideologická																											

i	 hospodářská	 různorodost	 státu	 se	 plně	 projevily	 také	 ve	 sportovních	 organizacích.	

Odlišnost	 a	 konkurence	 značného	 počtu	 spolků	 bránila	 jejich	 stagnaci,	 ale	 zároveň	

vedla	také	k	tříštění	sil	a	plýtvání	materiálních	zdrojů.		

	 Bezprostředně	 po	 vyhlášení	 samostatnos 	 byl	 na	 popud	 členů	 Kruhu	

sportovních	 novinářů	 Viléma	 Heinze-Henryho,	 Miloslava	 Horáčka	 a	 Jaroslava	 Kalvy	

podniknut	pokus	o	zastřešení	celého	sportovního	hnu .	Zkraje	 listopadu	1918	vznikla										

po	řadě	zdařilých	anket	Československá	sportovní	obec	“Československá	obec	sportovní	

byla	 založena	 jako	 ústředí	 všech	 ústředí,	 jako	 hlava	 všeho	 českého	 sportu.” 	 Prvním	12

předsedou	organizace	se	stal	profesor	Jan	Jesenský.	Za	členy	výboru	byli	zvoleni	“Šašek	

(football),	Dr.	Teyř	 (hockey),	Dr.	 Jiří	Guth	 (Olymp.	Výbor),	Čížek	 (veslaři),	Trs	 (Cyklisté),	

Roessler-Ořovský	 (lyžaři	a	 tennis),	Tuček	 (šermíři),	Burgermeister	 (plachtění),	Dr.	Tůma	

(atle ).	Mimo	to	všichni	členové	Kruhu	sportovních	novinářů	to ž	Heinz	(Národní	listy),	

Kalva	 (Národní	 poli ka)	 a	 Horáček	 (České	 slovo).” 	 Postupně	 se	 členy	 výboru	 stali	13

zástupci	 téměř	 všech	 sportovních	 odvětví	 včetně	 Sokola.	 Mezi	 hlavní	 úkoly	

Československé	 sportovní	 obce	 patřilo	 zajištění	 jednotného	 postupování	 sportovních	

svazů	 v	 otázkách	 domácího	 i	 mezinárodního	 rázu	 nebo	 založení	 sportovního	 muzea													

s	 přidruženou	 odbornou	 knihovnou	 se	 studovnou.	 Okolnos 	 a	 doba,	 v	 níž	 byla	

ustavena,	ale	nepřály	jejímu	rozvoji	a	když	se	jí	nepodařilo	hned	zpočátku	najít	u	úřadů	

porozumění	 pro	 vytvoření	 jednotných	 státních	 sportovních	 svazů,	 organizovali																		

se	 sportovci	 jiných	 národnos 	 samostatně.	 Tím	 pádem	 se	 Československá	 sportovní	

obec	stala	organizací	pouze	národní	a	ne	státní,	a	 její	vliv	byl	omezen	pouze	na	vývoj	

domácí	situace.		

	 Nemalou	měrou	 přispěla	 k	 oslabení	 Československé	 sportovní	 obce	 i	 neúčast	

některých	svazů.	Zejména	kopané	se	nezdálo,	že	by	měla	mít	coby	nejpočetnější	sport	

stejné	 slovo	 jako	 ostatní.	 Sama	 navíc	 sdružovala	 všechny	 národnostní	 svazy	 v	 rámci	

Československé	associace	 footballové	a	nemohla	se	 tak	 stát	členem	organizace,	která	

neměla	vyřešený	poměr	sportovců	všech	národnos 	v	republice.	Na	mimořádné	valné	

	Slavista:	illustrovaný	sportovní	týdeník.	Praha:	Sportovní	klub	Slavia,	12.10.1919,	5(1).							12

	Právo	lidu:	časopis	hájící	zájmy	dělníků,	maloživnostníků	a	rolníků.	Kukleny	u	Králova	Hradce:	Ladislav	Pavel,	5.11.1918,	27(249).	s.	[4].	ISSN	13

0862-5913.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:43766370-dfe0-11e7-8939-5ef3fc9ae867	
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hromadě	 4.	 ledna	 1920	 odmítli	 fotbalisté	 “zasahování	 do	 záležitos 	 Č.S.S.F	 ze	 strany	

nelegální	 (rozuměj	 Čs.	 Sportovní	 Obec.),” 	 čímž	 bylo	 zrušeno	 dřívější	 uznání	14

Československé	 obce	 sportovní	 za	 nejvyšší	 instanci. 	 Josef	 Fikl,	 člen	 S.K.	 Smíchov													15

a	 sportovní	 novinář,	 komentoval	 průběh	 schůze	 následovně:	 “Jednání	 valné	 schůze	

Č.S.S.F.	 působilo	 dojmem	 trapným,	 jehož	 snivost	 stoupá,	 čímž	 většího	 odstupu	

(dobově)	 dosahuji….Výbojná	 posice	 Č.S.S.F.	 pro 	 Čs.	 O.	 Sp.	 vyvolána	 jest	 týmiž	

vlastnostmi,	které	urči 	činitelé	zaseli	 již	dříve	v	Čs.	Sb.	Soudců.	Ty	 jsou:	Nedůtklivost,	

ješitnost,	 přespřílišná	 samolibost	 či	 sebeláska	 a	 nezřízený	 touha	 po	 popularitě. 																	16

K	urovnání	sporů	mezi	oběma	organizacemi	došlo	o	dva	měsíce	později,	když	fotbalisté	

opětovně	 uznali	 Československou	 sportovní	 obec	 za	 nejvyšší	 instanci	 v	 republice.		

Výbor	spolku	poté	vypadal	následovně:	“Prof.	Šimon,	plavci,	dr.	Friš,	Čs.	A.	A.	U.,	Dušek,	

Hockey,	Roessler-Ořovský,	Svaz	lyžařů,	dr.	Joe	Gruss,	Federace	Šermířů,	Kubrycht,	Čs.	U.	

J.	V.,	dr.	Čížek,	Těžká	athle ka,	Inž.	Šercl,	střelci,	dr.	Guth-Jarkovský,	sekční	rada,	turisté,	

J.	Polák,	veslaři,	továrník	Fořt,	automobilisté,	St.	Rybák,	plachtění,	prof.	Svojsík,	skau ,	

dr.	 Týř,	 lawn	 tennis,	 J.	 Scheinost,	 Čs.	 S.	 F,	 St.	 Rybák,	 kanoisté.	 V	 zastoupení	 min.	

zdravotnictví	a	tělesné	výchovy	byl	přítomen	valné	hromadě	sekční	rada	dr.	Masák.” 		17

	 Podobně	 napjaté	 vztahy	 měla	 Československá	 sportovní	 obec																																				

i	 s	 Československým	 olympijským	 výborem,	 se	 kterým	 už	 od	 svého	 vzniku	 soupeřila										

o	 právo	 obesílat	 mezinárodní	 soutěže	 včetně	 olympijských	 her.	 “Olympijský	 výbor	

neuznává	 prý	 Československé	 Sportovní	 Obce	 jako	 nejvyšší	 sportovní	 instance.	 Tato	

zpráva	 jistě	by	vzrušila	každého	sportovce,	kdyby	byla	 m,	čímž	bohužel	právě	 -	není.	

Není	o	ní	poslední	dobou	ani	slechu,	což	několik	týdnu	před	antverpskou	Olimpadou	je	

velmi	trapné.	Co	dělají	všechny	svazy,	jejichž	společným	orgánem	Obec	je?” 	Nedůvěra,	18

podezíravost	 a	 řevnivost	 jednotlivých	 skupin	 vedly	 k	 tomu,	 že	 veškeré	 snahy	

Československé	 obce	 sportovní	 o	 sjednocení	 sportu	 vyšly	 naprázdno.	 Obec	 pomalu	

ztrácela	na	významu	až	klesla	na	úroveň	obyčejného	spolku.	Zanikla	po	necelých	dese 	

letech	 činnos 	 na	 likvidační	 valné	 hromadě	 22.4.1928.	 “Sportovci	 tak	 měli	 svoje	

nejvyšší	 ústředí,	 jakým	 je	 chtěli	 mí ,	 avšak	 příš 	 doba	 ukázala,	 že	 neuměli	 sobě	

vládnou 	 […]	 Obec,	 která	 jest	 první	 etapou	 k	 reorganisačnímu	 vývoji	 pro	 sdružení	

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	8.1.1920,	3(1).	14

	Ze	100	hlasujících	bylo	pro	zrušení	48,	pro 	25,	zdrželo	se	27.15

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	8.1.1920,	3(1).	16

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	25.3.1920,	14(1).17

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	27.5.1920,	23(1).	18
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veškerého	 sportovstva	 zaniká,	 postoupivši	 své	místo,	 doufejme	 za	 lepších	existenčních	

podmínek	novému	Všesportovnímu	Výboru.” 		19

	 Všesportovní	výbor	byl	sice	oficiálně	ustaven	11.	března	1928,	svou	činnost	ale	

zahájil	spontánně	už	v	září	1927	při	organizaci	všesportovních	manifestací.	“Ač	nedostal	

spolkovou	 formu,	 proplul	 mnohými	 úskalími	 různých	 sportovních	 i	 jiných	 zájmů.” 	20

Výhodou	Všesportovního	výboru	bylo,	že	vznikl	z	 inicia vy	samotných	svazů	a	ne	jako	

Československá	sportovní	obec	zásahem	vnějším	činitelů.	“Československý	všesportovní	

výbor	 zdůrazňuje	 stanovami,	 že	 je	 sdružením	 pracovním	 a	 nikoliv	 vrchnostenským.” 									21

V	 nové	 organizaci	 měli	 s	 nadpoloviční	 většinou	 mandátů	 klíčové	 slovo	 fotbalisté,																

z	 jejichž	 řad	 také	 vzešlo	 vedení.	 Předsedou	 byl	 zvolen	 šéf	 asociace	 Rudolf	 Pelikán															

a	 sekretářem	 tajemník	 Karel	 Petrů.	 “Dnes	 sedí	 u	 stolu	 23	 sportovních	 svazů,	 dosud	

harmonicky	spolupracujících.	Je	z	nich	snad	víc	než	50%	těch,	kteří	jsou	dosud	loyálními	

členy	Obce	 -	 m,	 že	Obec	 svým	dosavadním	 členům	dává	 volnou	 ruku,	 usnadňuje	 se	

celá	 situace	 a	 při	 troše	 opatrnos 	 a	 dobré	 vůle	 je	možno	 vytvoři 	 organisaci	 trvalou												

a	úspěšnou.” 	Vznikem	Všesportovního	výboru	sice	došlo	ke	smíru	většiny	sportovních	22

organizací,	 prak cky	prospěšné	výsledky	ale	 tento	orgán	nepřinesl.	 Jednotlivá	ústředí	

se	 starala	 spíše	 sama	o	 sebe	a	 fotbal	 jako	hospodářsky	nejsilnější	 sport	 se	na	ostatní	

svazy	 příliš	 neohlížel.	 Také	 spolupráce	 Československého	 všesportovního	 výboru																	

s	 Českým	 olympijským	 výborem	 se	 v	 těchto	 letech	 zlepšila	 a	 směřovala	 k	 vytvoření	

jednotné	 tělovýchovné	 organizace.	 To	 se	 podařilo	 po	 mnichovském	 diktátu,	 když													

11.	 října	 1938	 vznikl	 Jednotný	 výbor	 československých	 sportovců,	 jehož	 jádro	 tvořili	

právě	funkcionáři	obou	zmíněných	spolků.		

	 Ani	 fotbalisté	 nebyli	 ve	 své	 práci	 jednotní.	 Narušovaly	 ji	 vnitřní	 spory,	 které	

vedly	až	k	 rozkolu	Českého	svazu	 footballového	v	 roce	1920,	kdy	 se	vedení	 roztříš lo							

na	dva	výbory	-	v	Plzni	a	v	Pardubicích.	Příčinou	neshod	byl	rozdílný	pohled	na	platné	

stanovy.	 “Zástupci	 župy	 středočeské	 či	 tak	 zv.	 skupiny	 plzeňské	 žádali	 svolání	 valné	

hromady	 dle	 stanov	 někdejšího,	 za	 války	 rozpuštěného	 Českého	 svazu	 footballového,	

tedy	dle	stanov	z	roku	1908,	kdežto	druhá	skupina	tak	zv.	pardubická	mající	v	programu	

	Národní	listy.	Praha:	Julius	Grégr,	23.4.1928,	68(17).	s.	3.	ISSN	1214-1240.	Dostupné	také	z:	h p://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/19

uuid:50b5f8d1-435f-11dd-b505-00145e5790ea	

	Přítomnost:	nezávislý	týdeník.	Praha:	Fran šek	Borový,	20.10.1927,	4(41).	s.	652.	ISSN	1805-2924.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/20

uuid:9fe6b700-ea79-11e8-8d10-5ef3fc9ae867	

	Národní	listy.	Praha:	Julius	Grégr,	12.3.1928,	68(11).	s.	3.	ISSN	1214-1240.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/21

uuid:cc929440-8bb1-11e7-b4a5-005056825209	

	Přítomnost:	nezávislý	týdeník.	Praha:	Fran šek	Borový,	20.10.1927,	4(41).	s.	653.	ISSN	1805-2924.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/22

uuid:9ff29de0-ea79-11e8-8d10-5ef3fc9ae867	
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rovnost	 všech	 žup	 na	 valné	 hromadě	 žádala	 svolání	 valné	 schůze	 dle	 stanov	 Čs.	 S.	 F.												

z	ledna	1919.	[…]	Ve	sporu	tomto	byla	by	otázka,	podle	kterých	stanov	valná	hromada	

bude	se	kona 	pp.	delegáty	celkem	lhostejná,	kdyby	se	navzájem	jeden	druhého	nebáli.	

Župa	 středočeský	 bojí	 se,	 že	 by	 ostatní	 župy	 jí	 mohly	 spla 	 její	 postup	 na	 poslední	

valné	hromadě	a	venkov	opět	chce	překazit	samovládu	jedné	župy.” 	Paradoxní	situace	23

skončila	smírem	obou	skupin	a	následnou	dohodou	na	společné	valné	hromadě,	která	

se	konala	10.	dubna	1921.	Výbory	v	Plzni	a	v	Pardubicích	podaly	rezignaci	a	zvolen	byl	

jediný	společný	výbor	svazu	s	novým	názvem	Československý	svaz	footballový.		

	 Také	 v	 meziválečném	 období	 docházelo	 k	 názorovým	 střetům	 mezi	 zástupci	

Sokola	 a	 sportu.	 Sokolové	 vyčítali	 sportovcům	 mimo	 jiné	 to,	 že	 přehlíží	 kulturně	

vzdělávací	činnost	a	neúčastní	se	ideově	výchovné	činnos 	národa.	Hlavní	rozdíly	mezi	

oběma	 směry	 tělesné	 výchovy	 shrnul	 v	 roce	 1923	 pro	 Sportovní	 almanach	 inspektor	

tělesné	 výchovy	 a	 zakladatel	 sokolské	 rytmiky	 Augus n	 Otčenášek:	 “Nejvýznačnější	

známkou	však	hlubokého	rozdílu	obou	světů	jsou	dvě	slova.	Rekord	a	profesionalismus.	

Pro 	nim	stojí	 sokolské:	Výchova	a	obětavost!	 Sport	 v	přílišné	 touze	 zvýši 	 výkonnost	

člověka	slabší	konstrukce	vyčerpá,	ba	i	zničí.	Sport,	zejména	sport	internacionální,	chce	

sensaci,	 vystřebává	 a	 odhazuje	 do	 propadliště	 nelítostně	 lidi,	 kteří	 už	 nemohou	 dát	

sensaci.	Sport,	poněvadž	chce	sensaci,	zapla 	je	dobře,	svede	pak	schopné	lidi	k	tomu,	

že	 opus 	 své	 povolání	 a	 ukazují	 své	 sportovní	 uměni	 v	 cyklis ce,	 zápasu,	 footballu															

a	 jiných	 sportech	 za	 peníze.	 To	 by	 ještě	 nebylo	 tak	 zlé,	 hůře	 však	 jest,	 že	 mnozí	

vykonávají	 sport	 za	 peníze	 zakrytě.	 Tím	 se	 pěstuje	 sobectví,	 neúcta	 k	 povolání	

produk vnímu	 a	 hyne	 obětavost	 jako	 přežitek.” 	 Počáteční	 antagonismus	 plynul																	24

u	Sokolů	z	obavy,	že	jim	bude	sport	ubírat	členy.	Další	příčinou	bylo	to,	že	Sokol	uznával	

především	 tělocvik	 na	 nářadí	 a	 ve	 sportu	 viděl	 málo	 umění	 a	 mnoho	 cizích	 vlivů.																

“V	 obou	 těchto	 způsobech	 tělesné	 výchovy	 vynikli	 jsme	 nad	 obecný	 průměr	 a	 známi	

jsme	po	celém	skoro	světě,	v	obou	dobyly	si	uznání	naše	výkony,	ale	sami	mezi	sebou	

doma	 se	 příliš	 rádi	 nemáme	 nebo	 aspoň	 až	 do	 nedávné	 doby	 jsme	 se	 neměli.” 																				25

I	 Sokolové	 ale	 museli	 brzy	 uznat	 rostoucí	 význam	 sportu	 a	 jeho	 popularitu																									

ve	společnos .	Docházelo	tak	k	postupnému	sbližování	dvou	rozdílných	směrů	tělesné	

výchovy,	čímž	Československo,	podle	Jiřího	Gutha	Jarkovského,	sledovalo	světový	trend.	

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	24.2.1921,	2(9).	23

	Sportovní	almanach.	Praha:	Sportsman,	1923.	s.3424

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	8.1.1920,	3(1).	25
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"Dlužno	podotknou ,	že	v	Americe	není	 rozdílu	mezi	 tělocvikem	a	sportem	 jako	u	nás								

a	 každý	Sokol	 je	 tam	nejen	gymnastou,	ale	 i	 řádným	athletem	ve	 smyslu	 sportovním,	

zápasníkem,	 rohovníkem,	 hráčem	 rozmanitých	 her	 atd.” 	 Sokol	 začal	 vytvářet																	26

tzv.	“odbory	pro	speciální	výcvik”	neboli	sportovní	odbory	a	rozvíjel	ve	svých	jednotách	

především	 lyžařství,	odbíjenou,	košíkovou	nebo	plavání.	 Sport	 se	 stal	pevnou	činnos 	

sokolského	hnu ,	které	se	 mto	krokem	částečně	vrá lo	ke	svým	kořenům.	Zakladatel	

Sokola	 Miroslav	 Tyrš	 to ž	 sport	 podporoval	 a	 například	 veslařství	 nebo	 atle ka																		

se	 v	 19.	 stole 	 rozvíjely	 právě	 pod	 jeho	 patronátem.	 Ze	 vzájemné	 spolupráce	 navíc	

mohly	 těžit	 obě	 strany,	 zejména	 při	 využi 	 sportovišť.	 "Ve	 valné	 většině	 našich	

sokolských	 jednot	 cvičí	 se	 pouze	 v	 tělocvičnách,	 letním	 cvičištěm	 na	 volném	 vzduchu	

může	 se	 pochlubi 	 jen	málo	 jednot,	 hlavně	 venkovských	 […]	 V	 tomto	 směru	měly	 by	

tedy	 sokolské	 kruhy	 naváza 	 styky	 se	 sportovními,	 požáda 	 je	 o	 propůjčení	 hřišť,															

o	 odborné	 pokyny	 případně	 i	 o	 vedení	 v	 tom	 kterém	 oboru	 lehké	 atle ky,	 šermu,	

plavectví,	 veslařství,	 bruslení,	 lyžařství	 atd.	 a	 hlavně	 nebráni 	 svým	 členům,	 kteří	

projeví	 větší	 schopnos 	 k	 některému	 zvláštnímu	 odvětví	 tělocviku	 prostého,	 aby	

rozvinuli	 je	 a	 uplatnili	 v	 klubu	 sportovním,	 kde	 je	 k	 tomu	přeci	 jen	 lepší	 příležitost.” 	27

Sportovci	 mohli	 zase	 na	 oplátku	 využít	 v	 zimě	 zázemí	 Sokola.	 “Jako	 zveme	 borce	

sokolské	 v	 létě	 na	 sportovní	 hřiště,	 tak	 voláme:	 “	 Sportovci	 v	 zimě	 do	 tělocvičen!”	

Nemáme	u	nás	 většinou	možnos 	 zimního	 trainingu,	proto	nechť	 sportovci	přes	 zimu	

sokolským	tělocvikem	udrží	svoje	svaly	v	pružnos ,	a	ty,	které	sportem	zanedbali,	aspoň	

takto	 utuží.” 	Sbližování	 sportu	 se	 Sokolem	bylo	 dokončeno	na	 začátku	 třicátých	 let,	28

kdy	sportovní	odbory	tělovýchovných	jednot	uzavíraly	dohody	s	jednotlivými	svazy,	aby	

se	mohly	účastnit	jejich	sportovních	soutěží.	“Nechceme	spolknout	sport,	ale	nechceme	

jít	 tak	 daleko,	 abychom	 jednou	 zavádějíce	 speciální	 cvičení	 museli	 náš	 nářaďový	

tělocvik,	který	nám	dal	kázeň	a	organisaci	budící	 závist	ciziny,	bránit	pro 	novotářství								

a	specialisaci.	Chceme	užít	všeho	a	poskytnout	československému	člověku	plné	rados ,	

plného	 uži 	 všech	 krás	 a	 kouzel,	 která	 tělocvik	 a	 sport	 rovnoměrně	 se	 prostupující	

dovede	dát.” 	29

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	27.5.1920,	23(1).26

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	8.1.1920,	3(1).27

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	8.1.1920,	3(1).28

	Star.	Praha:	Melantrich,	1932,	375(7).29
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3.	SPORT	NA	STRÁNKÁCH	DENÍKŮ	

	 Velký	 rozmach	 českého	 sportu,	 projevující	 se	 ve	 zvýšené	 činnos 	 všech	 klubů										

i	 ústředí,	 nemohl	 zůstat	 beze	 stopy	 ani	 ve	 sportovní	 žurnalis ce.	 Jedním																													

z	 nejviditelnějších	 projevů	 emancipace	 sportovního	 zpravodajství	 byl	 přesun																					

na	poslední	stranu,	která	byla	ještě	v	první	polovině	dvacátých	let	vyhrazena	v	hlavních	

denících	inzerci. 	K	tomuto	revolučnímu	nápadu	se	ve	svých	vzpomínkách	hlásil	ředitel	30

Melantrichu	Jaroslav	Šalda.	“Vypozoroval	 jsem,	že	mnozí,	 zejména	mladí	čtenáři,	když	

vezmou	noviny	do	rukou,	netrpělivě	převracejí	listy	a	hledají	nejdříve	sport	a	sport	také	

první	 čtou.	Nedalo	mi	mnoho	přemýšlení,	abych	pochopil,	 co	 je	 třeba	udělat.	Rozhodl	

jsem	 se	 přeřadit	 sport	 na	 poslední,	 zadní	 stránku	 novin.	 Tato	 poslední	 stránka	 stala											

se	 pro	 sportovní	 zájemce	 stranou	 první	 a	 našli	 ji	 hned	 bez	 dlouhého	 a	 netrpělivého	

listování.	 […]	 Postupně	 tuto	 úpravu	 opakovaly	 po	 nás	 i	 ostatní	 české	 listy.	 Je-li	 dnes	

sport	 na	 poslední	 stránce	 všech	 novin	 samozřejmos ,	 víte	 aspoň,	 čí	 to	 byl	 nápad.” 	31

Podle	 historika	Mar na	 Pelce	 se	 ale	 jednalo	 spíše	 o	 obecnější	 trend	 a	 “česky	 psané	

deníky	provedly	změnu	postupně	během	dvou	prvorepublikových	dekád.“ 	Ne	všechny	32

noviny	 ale	 braly	 na	 rostoucí	 popularitu	 sportu	 ohled.	 Ve	 veřejnos 	 stále	 převládal	

názor,	že	 je	sport	 jen	okrajovou	zábavou	malé	skupiny	obyvatelstva.	 Jedním	z	důvodů	

byla	 i	 skutečnost,	 že	 tehdejší	 deníky	 byly	 úzce	 spjaty	 s	 poli ckými	 stranami																								

a	 ty	 důležitost	 sportu	 často	 přehlížely.	 Úspěch	 sportovních	 rubrik	 jednotlivých	 listů	

navíc	mnohdy	závisel	jen	na	nadšení	a	píli	odpovědných	redaktorů,	kteří	psali	o	sportu	

spíše	z	vlastního	zájmu,	než	z	povinnos .	I	tak	mělo	sportovní	zpravodajství	v	roce	1918	

už	pevnou	 tradici,	 která	 se	výrazně	projevovala	 zejména	v	nejvýznamnějších	denících	

prvorepublikového	 období	 -	 Národních	 listech,	 Národní	 poli ce,	 Českém	 slově																				

a	Lidových	novinách.	

	 	

	PELC,	Mar n.	Sport	a	česká	společnost	do	roku	1939:	osobnost	-	ins tuce	-	reflexe.	Praha:	NLN,	2018.	s.	112.	ISBN	978-80-7422-660-1.30

	ŠALDA,	Jaroslav.	Budování	 sku	za	Rakouska,	Československé	republiky	a	jeho	obrana	za	německé	okupace.	Praha:	Eva,	2001.	s.	97.	ISBN	31

80-238-8732-7.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:e5e974e0-5e6c-11e6-95c7-005056825209	

	PELC,	Mar n.	Sport	a	česká	společnost	do	roku	1939:	osobnost	-	ins tuce	-	reflexe.	Praha:	NLN,	2018.	s.	112.	ISBN	978-80-7422-660-1.32

17

https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:e5e974e0-5e6c-11e6-95c7-005056825209


3.1	NÁRODNÍ	LISTY	 	

	 Národní	 listy	 si	 všímaly	 sportovních	 událos 	 už	 od	 svého	 vzniku	 v	 roce	 1861.	

Nikoli	 ovšem	 ve	 speciální	 sekci,	 ale	 v	 běžném	 textu,	 a	 bývaly	 to	 zprávy	 poměrně	

obsáhlé.	 Zárodky	 sportovní	 rubriky	 se	 v	Národních	 listech	objevily	 až	 v	devadesátých	

letech,	 kdy	 nepravidelně	 vycházely	 zprávy	 “Z	 kruhů	 sportovních”.	 Autorem	 takových	

zpráv	 byl	 Karel	 Čupr.	 “Bylo	 to	 většinou	 šest,	 někdy	 deset,	 málokdy	 patnáct	 řádek,	

ponejvíce	o	šermu,	bruslení,	cyklis ce,	koňských	dos zích,	ale	také	o	šachu…” 	Řádná	33

sportovní	 rubrika	 se	 v	 Národních	 listech	 objevila	 poprvé	 19.	 února	 1899	 v	 nedělní	

příloze	 pod	 názvem	 “Sport”	 a	 bylo	 k	 ní	 připojeno	 skromné	 programové	 prohlášení:										

“V	této	rubrice	budeme	referova 	o	všech	důležitějších	zjevech	ve	světě	sportovním.” 	34

Už	o	týden	později	zabraly	sportovní	zprávy	pod	 tulem	“Sportovní	věstník	Národních	

listů”	 tři	 čtvrtě	strany	a	 staly	 se	pravidelnou	součás 	nedělní	přílohy.	Sport	měl	navíc	

podporu	 ředitele	 Národních	 listů	 Prokopa	 Grégra,	 který	 byl	 stejně	 jako	 Karel	 Čupr	

nadšeným	 šermířem	 a	 zabezpečil	 Sportovnímu	 věstníku	 pravidelné	 místo	 i	 rozsah.	

“Věstník	měl	vyplňovat	v	odpoledním	vydání	půlstránku	nad	románem,	v	ranním	vydání	

byl	opro 	tomu	omezen	jen	na	nejnutnější	zprávy.” 	Útlum	sportovního	zpravodajství	35

nastal	v	Národních	listech	a	dalších	denících	během	první	světové	války.	Řada	sportovců	

i	 novinářů	 byla	 na	 frontě	 a	 o	 sportovní	 zprávy	 nebyl	 takový	 zájem.	 V	 polovině													

května	1918	bylo	vydávání	Národních	 listů	policejním	výměrem	zastaveno	a	 rozběhlo	

se	 znovu	 až	 bezprostředně	 po	 vyhlášení	 československého	 samostatnos .	 Hned																		

v	prvním	poválečném	vý sku	z	19.	října	1918	byla	rubrika	Sportovní	věstník	obnovena.	

Obsahovala	tři	krátká	avíza	na	nejbližší	sportovní	podniky.	V	meziválečných	letech	ji	řídil	

Vilém	 Heinz-Henry,	 který	 do	 Národních	 listů	 přešel	 z	 Národní	 poli ky.	 V	 roce	 1906	

převzal	 od	 externisty	 Karla	 Reisnera	 pozici	 vedoucí	 sportovní	 rubriky	 a	 stal	 se	 m	

prvním	 českým	 sportovním	 redaktorem	 z	 povolání.	 Ředitel	 Grégr	 ho	 přijal																									

na	doporučení	osobnos 	českého	automobilismu	Emila	Miřičky	a	Jana	Heberleho,	který	

byl	 Grégrovým	 dávným	 přítelem	 z	 Českého	 šermířského	 klubu.	 I	 pod	 Heinzovým	

vedením	měla	sportovní	 rubrika	v	Národních	 listech	pevnou	pozici.	“Vždy	vedení	 listu	

uznávalo	její	význam,	vždy	jí	vyhražovalo	dostatek	místa	ve	všech	vydáních	a	zejména								

	HEINZ,	Vilém.	Sportovní	rubrika	v	Národních	listech	(1940).	Rukopis	článku	ze	dne	30.	10.	1940.		Archiv	tělesné	výchovy	a	sportu	Národního	muzea,	33

pozůstalost	V.	Heinz,	karton	9,	složka	5f	4.

	Národní	listy.	Praha:	Julius	Grégr,	19.2.1899,	39(50,	ranní	vydání).	s.	10.	ISSN	1214-1240.	Dostupné	také	z:	h p://www.digitalniknihovna.cz/mzk/34

uuid/uuid:5facd8f0-5d12-11dc-aa63-0013e6840575	

	HEINZ,	Vilém.	Sportovní	rubrika	v	Národních	listech	(1940).	Rukopis	článku	ze	dne	30.	10.	1940.		Archiv	tělesné	výchovy	a	sportu	Národního	muzea,	35

pozůstalost	V.	Heinz,	karton	9,	složka	5f	4.
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v	 neděním.	 A	 pro	 založení	 pondělníku	 /rána/	 byl	 ohled	 na	 potřeby	 sportu	 –	 snad	 to	

smím	říci	–	přímo	rozhodujícím.“ 	Aby	vtěsnal	do	každého	vydání	co	nejvíce	informací,	36

nechal	 Heinz	 sknout	 sportovní	 rubriku	 drobným	 písmem.	 Nebylo	 to	 sice	 příliš	

vzhledné	 ani	 moderní,	 svůj	 účel	 to	 ale	 splnilo.	 Obsahem	 byly	 především	 zprávy																		

z	 odvětví,	 ke	 kterým	 měl	 Heinz	 nejblíže,	 a	 které	 zároveň	 odrážely	 zájem	 čtenářů.																	

S	 velkým	 náskokem	 vedl	 fotbal,	 od	 přelomu	 devatenáctého	 a	 dvacátého	 stole 	

nejpopulárnější	 sport	 v	 českých	 zemích.	 Následovaly	 veslařství,	 cyklis ka,	 avia ka														

a	automobilismus	a	velkou	zásluhu	měly	Národní	listy	také	na	rozšíření	ledního	hokeje.	

Během	 řízení	 sportovní	 redakce	 Heinz	 změnil	 její	 název	 na	 “Sport	 a	 hry”	 na	 počest	

stejnojmenného	předválečného	časopisu,	který	spolu	s	Václavem	Kaufmannem	založil	a	

po	 celou	 dobu	 jeho	 vydávání	 byl	 jeho	 šéfredaktorem. 	 “Jako	 přesvědčený	37

tradicionalista	 jsem	 z	 úcty	 ke	 svým	 předchůdcům	dlouho	 zachovával	 název	 Sportovní	

věstník	a	jeho	rozdělení	v	rubriky.	Teprve	po	mnohých	letech	jsem	změnil	název	na	Sport	

a	hry	na	památku	 sportovního	 týdeníku,	 který	–	 jak	 se	všeobecně	uznává	–	 se	platně	

zasloužil	 o	 rozvoj	 českého	 sportu.” 	 Zásluhy	Heinze	na	popularizaci	 sportovního	 sku	38

uznávaly	 i	 jeho	novinářš 	kolegové	včetně	jeho	spolupracovníka	z	 let	vydávání	Sportu													

a	her	a	šéfa	sportovní	sekce	Melantrichu	Miloslava	 Josefa	Horáčka:	“Dnes	není	 téměř	

novin,	 které	 by	 neměly	 sportovní	 rubriku.	 To	 vše	 se	musilo	 probojova .	 K	 tomu	 bylo	

zapotřebí	 ovšem	mnoho	 trpělivos ,	 vůle,	 znalos 	 a	 zkušenos .	 Těmito	 vlastnostmi	 je	

Henry-Heinz	 znamenitě	 vybaven.” 	V	 čele	 sportovní	 redakce	 Národních	 listů	 působil	39

Vilém	Heinz-Henry	až	do	roku	1936,	kdy	odešel	do	důchodu.	Dalšími	významnými	členy	

sportovní	sekce	byli	například	Josef	Fikl	nebo	Fran šek	Bodlák.		

	 	

	HEINZ,	Vilém.	Sportovní	rubrika	v	Národních	listech	(1940).	Rukopis	článku	ze	dne	30.	10.	1940.		Archiv	tělesné	výchovy	a	sportu	Národního	muzea,	36

pozůstalost	V.	Heinz,	karton	9,	složka	5f	4.

	Časopis	Sport	a	hry	vycházel	v	letech	1902-1914.	37

	HEINZ,	Vilém.	Sportovní	rubrika	v	Národních	listech	(1940).	Rukopis	článku	ze	dne	30.	10.	1940.		Archiv	tělesné	výchovy	a	sportu	Národního	muzea,	38

pozůstalost	V.	Heinz,	karton	9,	složka	5f	4.

	Star.	Praha:	Melantrich,	1931,	284(6).					39
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3.2	ČESKÉ	SLOVO	A	OSTATNÍ	DENÍKY	MELANTRICHU	

	 Miloslav	 Josef	 Horáček	 měl	 na	 rozvoj	 deníkového	 zpravodajství	 o	 sportu	

podobně	 výrazný	 podíl	 jako	 Heinz	 a	 patřil	 mezi	 nejak vnější	 české	 novináře.																				

Byl	redaktorem	Věstníku	SK	Slavie,	Hal imu,	Sportu	a	her,	Sportovního	věstníku	nebo	

Národní	 Poli ky 	 a	 zkraje	 roku	 1907	 se	 stal	 vedoucím	 sportovní	 redakce																													40

ve	 vydavatelském	 domě	 Melantrich,	 kam	 ho	 přivedl	 člen	 Československé	 strany	

národně	 sociální	 Jiří	 Pichl,	 aby	 se	 podílel	 na	 vzniku	 nového	 ústředního	 deníku	 České	

slovo.	“Bydleli	někde	vedle	sebe	a	Pichl	pozoroval	svého	mladého	souseda,	jak	v	neděli,	

když	 se	 kopaná	 hrála	 také	 mimo	 Prahu,	 dostává	 plno	 telegramů.	 Bylo	 mu	 to	 divné,	

slovo	dalo	slovo	a	Pichl	se	dozvěděl,	že	Horáčkovi	se	telegramují	výsledky	zápasů	a	že	je	

o	 ně	 velký	 zájem.	 O	 co	 je	 zájem,	 to	musí	 být	 v	 novinách.	 Vyzval	 tedy	 Pichl	 Horáčka												

ke	 spolupráci	 v	 novinách	 a	 tak	 Horáček	 své	 telegramy	 začal	 nosit	 do	 naší	 redakce													

a	 o	 sportu	 psá .“ 	 Sportovní	 rubrika	 byla	 součás 	 Českého	 slova	 už	 od	 jeho	 vzniku														41

1.	března	1907.	“Sport	nesmí	proto	bý 	přehlížen	a	podceňován,	z	výstřelku	nesmíme	

odsuzova 	 celek	 a	 ideový	 podklad	 téhož.	 Milerádi	 vyhradili	 jsme	 místo	 sportu	

domácímu,	 vědouce	 dobře,	 že	 rozumně	 jeho	 pěstění	 a	 fedrování	 může	 přinés 	 jen	

prospěch	 národa	 malého	 počtem,	 ale	 velkého	 úkoly.	 Zdraví	 lidské	 samo	 sebou																					

je	zárukou	zdárné	práce	a	té	poslouži 	dle	svých	sil	nejlepších	pokládáme	i	my	za	svou	

povinnost.” 	Sportovní	zpravodajství,	především	Horáčkovy	fotbalové	referáty,	výrazně	42

přispěly	k	oblibě	melantrišských	deníků.	Největšího	zájmu	se	těšilo	Večerní	České	slovo,	

které	vzniklo	v	 listopadu	1918	a	vedl	ho	přímo	generální	 ředitel	Melantrichu	 Jaroslav	

Šalda.	“Na	velké	rozšíření	Večerního	Českého	slova	mělo	vliv	několik	faktorů.	Především	

to	 bylo	 pohotové,	 pestré,	 stručné	 a	 přehledné	 zpravodajství,	 jemuž	 pro	 usnadnění	

orientace	vyhradilo	poslední	stranu	listu.	Novinkou	byly	pro 	dosavadním	perokresbám	

a	 reprodukcím	 obrázků	 také	 autotypie	 a	 konečně	 si	 list	 získal	 značnou	 popularitu	

zaváděním	mutačních	stránek.” 	Ve	druhé	polovině	dvacátých	 let	bylo	Večerní	České	43

slovo	 dokonce	 nejrozšířenějšími	 novinami	 v	 Čechách,	 později	 i	 ve	 střední	 Evropě.														

	JEŽEK,	Přemysl.	Kartotéka	sportovních	osobnos .	Archiv	tělesné	výchovy	a	sportu	Národního	muzea.	Pozůstalost	Přemysla	Ježka.	Nezpracováno.	40

	ŠALDA,	Jaroslav.	Budování	 sku	za	Rakouska,	Československé	republiky	a	jeho	obrana	za	německé	okupace.	Praha:	Eva,	2001.	s.	96.	ISBN	41

80-238-8732-7.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:e5d66210-5e6c-11e6-95c7-005056825209	

	České	slovo:	ústřední	deník	československé	strany	socialis cké.	Praha:	Melantrich.	1.3.1907.	1(1),	s.	7					42

	BERÁNKOVÁ,	Milena,	Alena	KŘIVÁNKOVÁ	a	Fraňo	RUTTKAY.	Dějiny	československé	žurnalis ky:	celost.	vysokošk.	učebnice,	Díl	3:	Český	a	slovenský	43

sk	v	letech	1918-1944.	Praha:	Novinář,	1988.	s.	162.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:8c126540-e01f-11e2-a0b3-5ef3fc9bb22f	
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V	roce	1938	přesáhl	jeho	náklad	615	 síc	kusů. 	Největší	zájem	o	něj	byl	v	neděli,	kdy	44

se	 konala	 většina	 sportovních	 akcí.	 “Zástupy	 fanoušků	 po	 nedělních	 zápasech																			

před	 budovou	 “Hvězdy”	 se	 množily.	 Byli	 to	 převážnou	 většinou	 mladí	 a	 mladší	 lidé.												

A	tak	došlo	k	mé	propagační	větě:	“My	mladí	čteme	Večerní	České	slovo!”	Zapůsobila.	

Objevila	 se	 v	 listě,	 byla	 všude	na	hřiš ch,	 v	 prodejnách	novin	 a	 na	nárožích.	 Stala	 se	

heslem	dne	(jakýmsi	běžným	úslovím),	Opakována	byla	sty	úst	i	v	běžných	rozhovorech	

lidí	nijak	na	věci	nezúčastněných,”	popisoval	úspěch	Večerního	Českého	slova	Šalda. 		45

	 S	 víkendovými	 sportovními	 podniky	 byl	 úzce	 spjat	 také	 úspěch	 pondělního	

vydání	Českého	slova,	které	bylo	také	velmi	populární	a	podle	Šaldy	bylo	předlohou	pro	

další	 podobné	 listy.	 “Úspěch	 našeho	 “Pondělníku”,	 přivoděný	 zejména	 dobrou																						

a	 pohotovou	 sportovní	 rubrikou,	 přiměl	 obchodníka	 se	 sportovními	 potřebami	 Fantu,	

tehdy	 předsedu	 “Footballové	 asociace”,	 aby	 se	 svým	 bratrem	 pokusil	 se	 vydávat	

konkurenční	 “Pondělní	 list”.	Mezi	 Fantou	 a	 Horáčkem	 bylo	 dávné	 soupeření,	 kterému	

jsem	 nikdy	 správně	 neporozuměl.	 Panovala	 všeobecně	 domněnka,	 že	 náš	 Horáček,	

idealista	a	odpůrce	jakéhokoli	profesionalismu	a	obchodování	ve	sportu,	nesnáší	dobře	

obchodní	 zvyklos 	 Fantovy.	 V	 určitých	 kruzích	 vedení	 klubů	 měl	 Fanta	 úspěch																						

a	 zorganizoval	 pro 	 Horáčkovi	 a	 jeho	 tendencím	 opozici,	 která	 měla	 za	 následek,																				

že	“Stříbrný	pohár	Českého	slova”	zůstal	po	několik	let	neobsazen.	Tento	stříbrný	pohár	

jsme	věnovali	fotbalovému	sportu	už	před	první	světovou	válkou.” 		46

	 Čtenáři	Českého	slova	a	Večerního	Českého	slova	přibývali,	navíc	rostly	 i	počty	

sportovních	 akcí	 po	 celé	 Praze	 a	Horáček	už	 sám	na	 vše	nestačil.	 Sportovní	 oddělení	

Melantrichu	se	tak	začalo	rozrůstat.	“Ve	Fantově	“Pondělním	listu”	dobře	se	uplatňoval	

sportovní	reportér	dr.	Krása,	dobrý	osobní	přítel	Fantův.	A	tu	na	oplátku	toho,	co	Fanta	

provádí	 Horáčkovi	 a	 co	 konec	 konců	 s há	 nás,	 vzkázal	 jsem	 dr.	 Krásovi,	 aby	 k	 nám	

přišel.	Přišel	upjatě	a	odcházel	se	slibem,	že	přestoupí	do	našeho	“Pondělníku”.	Stal	se	

naším	věrným	a	pilným	spolupracovníkem,	na	kterého	bylo	spolehnu .” 	Jaroslav	Šalda	47

přivedl	 do	 početné	 sportovní	 redakce	 Melantrichu	 i	 další	 oblíbené	 prvorepublikové	

novináře.	 Mezi	 nimi	 i	 Václava	 Hlavu-Svobodu,	 který	 započal	 v	 Českém	 slově	 svou	

	Časopisecký	katalog	ČSR.	Praha:	Rudolf	Mosse,	1938,	1938(1).	s.	[20b].	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:248c7b79-44

f9e2-4d26-9996-c45c4928823a	

	ŠALDA,	Jaroslav.	Budování	 sku	za	Rakouska,	Československé	republiky	a	jeho	obrana	za	německé	okupace.	Praha:	Eva,	2001.	s.	97.	ISBN	45

80-238-8732-7.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:e5e974e0-5e6c-11e6-95c7-005056825209	

	ŠALDA,	Jaroslav.	Budování	 sku	za	Rakouska,	Československé	republiky	a	jeho	obrana	za	německé	okupace.	Praha:	Eva,	2001.	s.	97.	ISBN	46

80-238-8732-7.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:e5e974e0-5e6c-11e6-95c7-005056825209	

		ŠALDA,	Jaroslav.	Budování	 sku	za	Rakouska,	Československé	republiky	a	jeho	obrana	za	německé	okupace.	Praha:	Eva,	2001.	s.	98.	ISBN	47

80-238-8732-7.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:e5fc87b0-5e6c-11e6-95c7-005056825209	
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žurnalis ckou	 dráhu,	 nebo	 Emila	 Synka.	 “I	 tento	 sportovní	 redaktor	 se	 objevil																				

ve	 Fantově	 Pondělním	 listu	 a	 když	 byl	 dotázán,	 rád	 k	 nám	 přestoupil	 […]	 referáty														

dr.	Synka	se	velmi	lišily	od	zpravodajství	běžného,	takže	se	velmi	četly.	Předčil	v	různých	

směrech	ostatní	sportovní	 redaktory,	byl	vzdělanější,	měl	 literární	schopnos 	a	dovedl	

se	jinak	pohybovat	ve	světě.	I	jeho	styl	byl	proto	jiný,	než	obvyklý	sportovní	žargon	[…]	

Jinou	 zajímavou	 postavou	 našeho	 sportu	 byl	 redaktor	 Hlava.	 Odlišný,	 svérázný	 typ,	

málo	ukázněný,	ale	celkem	do	našeho	redakčního	ensemblu	dobře	zapadající.	Týdenní	

přehledy	 v	 jeho	 podání	 se	 dobře	 četly.	 Jeho	 přiléhavě	 š plavé	 poznámky	 na	 adresu	

některých	 hráčů	 i	 klubů	 přivodily	 mi	 ovšem	 mnohé	 intervence.	 Jeden	 nějak	 dotčený	

oblékl	 se	 zvlášť	 jen	 proto	 dokonce	 do	 legionářské	 uniformy,	 aby	 své	 intervenci	 mto	

způsobem	dodal	větší	 váhy.” 	Dalšími	 členy	 sportovní	 redakce	Melantrichu	byli	Hugo	48

Jindřich	 Slípka,	 Antonín	 Šulc,	 Karel	 Bureš,	 Ferdinand	 Scheinost	 (později	 odešel																		

do	 Poledního	 listu	 konkurenčního	 vydavatelství	 Tempo)	 nebo	 bývalý	 boxerský	

promotér,	manažer	a	trenér	Fran ška	Nekolného 	Vladimír	Hruban.	“Vladimír	Hruban	49

byl	obeznalý	v	mnoha	odvětvích	vědy	a	života	-	kromě	oblas 	sportu.	Na	tomto	poli	byl	

laik,	 ale	 svou	 houževnatos 	 se	 snažil	 tuto	 mezeru	 vyplnit	 jakmile	 zasedl	 za	 stůl	 v	

sportovních	redakcích	Melantrichu.” 		50

	 Melantrich	 byl	 pokládán	 za	 skový	 podnik	 národně	 socialis cké	 strany,																		

ale	 postupně	 se	 vymanil	 z	 jejího	 područí.	 Oficiálním	 stranickým	 deníkem	 zůstalo	 jen	

České	slovo.	A-Zet,	Telegraf	a	Večerní	České	slovo	byly	ideově	nezávislé.	Jejich	redaktoři	

nemuseli	být	ve	straně	a	podle	vzpomínek	Karla	Bureše	mnohdy	ani	nebyli.	“Generála	

nezajímala	poli cká	víra	jeho	vojáků.	Žádal	 jedno:	pište	tak,	aby	náklady	našeho	 sku	

rostly,	 aby	 poutal	 čtenáře	 všech	 společenských	 vrstev,	 aby	 jejich	 řady	 mohutněly																		

a	 	 inzeren 	 se	 ucházely	 o	 místo	 na	 stránkách	 našich	 listů.” 	 Ne	 všechny	 deníky	51

Melantrichu	ale	byly	sportu	nakloněny.	Na	konci	dvacátých	let	se	ujal	vedení	Českého	

slova	 Karel	 Zdeněk	 Klíma,	 který	 přišel	 z	 Lidových	 novin,	 seriózního	 listu	 pokrokové	

inteligence,	 a	 sport	 omezil	 na	 jediný	 sloupek.	 Klíma,	 v	 žurnalis cké	 obci	 přezdívaný	

“Kazetka”,	 měl	 v	 Melantrichu	 jako	 nejlépe	 placený	 novinář	 první	 republiky	 výsadní	

	ŠALDA,	Jaroslav.	Budování	 sku	za	Rakouska,	Československé	republiky	a	jeho	obrana	za	německé	okupace.	Praha:	Eva,	2001.	s.	98.	ISBN	48

80-238-8732-7.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:e5fc87b0-5e6c-11e6-95c7-005056825209	

	Fran šek	Nekolný	(1907-1990)	byl	československý	boxer.	Zúčastnil	se	olympijských	her	v	Antverpách	v	roce	1928.	V	roce	1931	se	stal	mistrem	49

Evropy.	Je	označován	za	největšího	průkopníka	československého	boxu.	

	BUREŠ,	Karel.	V	týmu	s	Foglarem:	příběh	redaktora	legendárních	časopisů.	Praha:	Toužimský	&	Moravec,	2009.	s.	59.	ISBN	978-80-7264-106-2.	50

Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:7adcf510-ed38-11e4-9c07-001018b5eb5c	

	BUREŠ,	Karel.	V	týmu	s	Foglarem:	příběh	redaktora	legendárních	časopisů.	Praha:	Toužimský	&	Moravec,	2009.	s.	33.	ISBN	978-80-7264-106-2.	51

Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:780480b0-ed38-11e4-9c07-001018b5eb5c	
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postavení	 a	 populární	 zpravodajství	 se	mu	nehodilo	 do	 koncepce.	 Jako	 konzerva vec	

neviděl	 ve	 sportu	 ani	 tělesné	 výchově	 důležitou	 součást	 moderního	 člověka.	 A-Zet,	

Večerní	 české	 slovo	 a	 později	 i	 Telegraf	 naopak	 přivítaly	 sport	 s	 otevřenou	 náručí																		

a	dokázaly	se	o	čtenáře	podělit.	A-Zet	vycházel	brzy	ráno,	Telegraf	v	poledne	a	Večerník	

odpoledne.	Na	konci	zkoumaného	období,	zkraje	roku	1938,	byl	souhrnný	náklad	všech	

melantrišských	deníků	přes	1	100	000	kusů. 		52

3.3	NÁRODNÍ	POLITIKA	

	 Jednou	z	nejstarších	sportovních	rubrik	disponovala	také	Národní	poli ka,	která	

vznikla	v	dubnu	1885	z	české	přílohy	německy	psaného	listu	Poli k.	Jejím	vydavatelem	

byl	Tiskařský	a	vydavatelský	závod	Poli ka.	Po	vzniku	Československa	v	roce	1918	měl	

deník	nejblíže	k	národně	demokra cké	straně	Karla	Kramáře,	i	když	sám	sebe	označoval	

jako	nepoli cký.	Náklad	Národní	poli ky	dosahoval	v	týdnu	145	 síc	a	v	neděli	380	 síc	

vý sků. 	 Zárodek	 sportovní	 rubriky	 s	 tulkem	 “Sport”	 se	 v	 ní	 poprvé	 objevil																				53

2.	 ledna	 1900.	 “V	 prvních	 měsících	 vycházel	 “Sport”	 nejčastěji	 -	 téměř	 pravidelně																

v	 neděli,	 ale	 objevoval	 se	 také	 v	 jiných	 dnech.	 V	 květnu	 1900	 poprvé	 nechybělo	

sportovní	 zpravodajství	 v	 Národní	 poli ce	 ani	 jeden	 den	 v	 týdnu.	 Pravidelněji	 se	

každodenní	 informace	 o	 sportu	 objevovaly	 v	 listu	 od	 roku	 1902,” 	 napsal	 do	 své	54

disertační	 práce	 odborník	 na	 předválečnou	 sportovní	 žurnalis ku	 David	 Lukšů.	

Sportovní	 rubriku	 v	 Národní	 poli ce	 založil	 Stanislav	 Práchenský,	 pražský	 advokát															

a	významný	 funkcionář	SK	Slavia,	který	byl	 zároveň	členem	správní	 rady	vydavatelství	

Poli ka.	 Své	 postavení	 v	 družstvu	 uměl	 využít	 k	 propagaci	 sportu.	 Sám	 byl	 “činný																

ve	všech	sportech:	ve	footballu	má	znamenitý	sprint	na	míč	a	rád	chodí	pod	sprchu,	na	

athle ku	 se	 dívá	 z	 lože,	 v	 šermu	 je	 lepší	 než	 v	 řečnění,	 byl	 na	 všech	 veslařských	

závodech,	 když	 se	 jelo	 o	 “kaiserpreis”,	 o	 turis ce	 vede	 zvláštní	 rubriku,	 v	 tennisu	má	

smůlu,	 cyklista	 je	 výborný,”	 představil	 ho	 časopise	 Hal ime	 v	 nadsázce	 Karel	 Jiří	

Vopálecký. 	Nejvíce	 prostoru	 věnovala	 Národní	 poli ka	 fotbalu,	 sledovala	 ale	 i	 další	55

	Časopisecký	katalog	ČSR.	Praha:	Rudolf	Mosse,	1938,	1938(1).	s.	[20b].	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:248c7b79-52

f9e2-4d26-9996-c45c4928823a	

	Časopisecký	katalog	ČSR.	Praha:	Rudolf	Mosse,	1926	-	193853

	LUKŠŮ,	David.	Počátky	sportovní	žurnalis ky	na	stránkách	periodického	 sku	na	přelomu	19.	a	20.	stole .	Sport	jako	součást	českého	masového	54

sku	[online].	Praha,	2011	[cit.	2020-02-16].	Dostupné	z:	h p://hdl.handle.net/20.500.11956/47321		
Disertační	práce.	IKSŽ	FSV	UK,	Katedra	mediálních	studií.	Vedoucí	práce	Doc.	PhDr.	Barbara	Köpplová,	CSc.	s.56

	KAUFMANN,	J.	V.	a	Joe	GRUSS,	ed.	Hal ime:	mimořádné	vydání	"Sportu	a	her"	u	příležitos 	footballových	zápasů	S.K.	Slavia.	Praha:	Sport	a	hry,	55

1905,	4(11-12).	s.1	
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obl íbené	 sporty	 -	 cykl is ku,	 veslařství ,	 at le ku,	 tenis ,	 šerm,	 zápas																																				

nebo	 automobilismus.	 Když	 v	 roce	 1910	 přesídlil	 Stanislav	 Práchenský	 se	 svou	

advokátní	 praxí	 do	 Vlašimi,	 přihlásil	 se	 na	 pozici	 šéfredaktora	 sportovní	 rubriky	

propagátor	automobilismu	a	avia ky	Jaroslav	Kalva,	který	do	ní	už	před m	pravidelně	

přispíval.	 “Pan	 V.	 Beneš,	 chefredaktor	 Národní	 Poli ky	 oznámil	 nám,	 že	 se	 ucházíte														

o	místo	sportovního	redaktora	Národní	poli ky,	které	dnem	1.	ledna	1912	se	uprázdní,	

ježto	 pan	 JUDr.	 Prachenský	 koncem	 t.	 m.	 místa	 toho	 se	 vzdá	 […]	 Správní	 výbor	 […]	

jmenoval	 Vás	 externím	 členem	 redakce	 Národní	 poli ky	 pro	 vedení	 rubrik	 Sport																											

a	 turis ka	 a	 budete	 jako	 každý	 jiný	 člen	 redakce	 Národní	 poli ky	 podřízen	

chefredaktoru	 listu.	 Vyměřil	 Vám	 honorář	 K.	 150,-	 měsíčně	 splatný	 ve	 lhůtách	

an cipálních	[…]	za	zprávy	vlastní	i	za	zprávy	odjinud	za	honorář	pro	jmenované	rubriky	

opatřené	[…]	ujednání	pla 	od	1.	 ledna	1912.” 	Sportovní	 rubriku	vedl	 Jaroslav	Kalva								56

až	do	 července	 roku	1936,	 kdy	odešel	 ze	 zdravotních	důvodů	předčasně	do	důchodu											

a	místo	něj	nastoupil	bývalý	generální	 tajemník	Československé	associace	 footballové	

Karel	 Petrů,	 “který	 dokázal	 z	 ranní	 a	 hlavně	 polední	 rubriky	 vytvořit	 přitažlivou	 část	

novin.” 	Dalšími	členy	sportovní	sekce	byli	například	Jaromír	Hořec,	Jan	Buda,	Otakar	57

Štembera,	Miroslav	 Hladký	 nebo	 fotograf	 Jiří	 Pardubský.	 Všichni,	 včetně	 Karla	 Petrů,	

vytvořili	 v	 květnu	 1945	 po	 zániku	 Národní	 poli ky	 základ	 sportovní	 redakce	 Mladé	

fronty,	 do	 jejíž	 čela	 se	 postavil	 Miroslav	 Hladký,	 pozdější	 spoluzakladatel	 sportovní	

redakce	Československé	televize.	Jaromír	Hořec	se	stal	dokonce	šéfredaktorem	celého	

deníku.	

3.4	LIDOVÉ	NOVINY	

	 Vlivným	 pražským	 deníkům	 konkurovaly	 svým	 sportovním	 zpravodajstvím													

v	podstatě	 jen	brněnské	Lidové	noviny.	Titul,	který	vznikl	16.	prosince	1893	spojením	

olomouckého	 časopisu	 Pozor	 a	 Moravských	 listů,	 se	 stal	 pod	 vedením	 Adolfa	

Stránského	 jedním	 z	 nejvýznamnějších	 deníků	 na	 Moravě.	 Od	 roku	 1920	 měl	 také	

redakci	 v	 Praze. 	 Sportovní	 rubrika	 se	 v	 Lidových	 novinách	 objevila	 poprvé																						58

	Archiv	tělesné	výchovy	a	sportu	Národního	muzea.	Jmenování	Jaroslava	Kalvy	externím	redaktorem	rubriky	Národní	poli ky.	Pozůstalost	Jaroslava	56

Kalvy,	Karton	2,	134/6	II.c.

	HOŘEC,	Jaromír,	Jiří	KOLEČKO	a	Miroslav	SÍGL.	Poválečná	léta:	vzpomínky	zakladatele	Mladé	fronty.	Praha:	Mladá	fronta,	2010.	s.	69.	ISBN	57

978-80-204-1797-8.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:97915810-9432-11e7-a9a4-005056827e51	

	PERNES,	Jiří	a	Jiří	RUML.	Svět	Lidových	novin	1893-1993:	stoletá	kapitola	z	dějin	české	žurnalis ky,	kultury	a	poli ky.	Praha:	Lidové	noviny	ve	58

spolupráci	s	NLN,	1993.	s.	56.	ISBN	80-7106-056-9.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:bb16f210-c5c1-11e3-bb44-5ef3fc9bb22f	
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11.	 prosince	 1900	 na	 popud	 jihlavského	 funkcionáře	 Českého	 ústředí	 jednoty	

velocipedistů	 Jana	 Koženého. 	 “Na	 základě	 několika	 klubů	 moravských,	 žádal	 jsem	59

Lidové	noviny	o	 rubriky	sportovní:	Věstník	sportovní,	na	což	ochotně	zmíněná	redakce	

přistoupila.	Dovoluji	 si	 proto	 zavedení	 rubriky	 této	v	předním	deníku	moravském	slav.	

klubům	sportovním	a	pp.	jednotlivcům	a	sportsmanům	oznámi 	s	přáním,	aby	veškeré	

zprávy	klubovní	a	vůbec	zprávy	všech	sportů	z	Moravy	a	Slezska	hojně	do	věstníku	toho																

k	 uveřejňování	 zasílány	 byly.” 	 Původně	 byla	 sportovní	 rubrika	 Lidových	 novin	60

označena	 tulkem	 “Věstník	 cyklis cký”	 jako	 odkaz	 ke	 svému	 původu	 v	 cyklis cké	

organizaci,	 už	 o	 týden	 později	 ale	 vyšla	 pod	 názvem	 “Věstník	 sportovní”	 v	 rozsahu	

bezmála	 jednoho	 sloupce.	 “Z	 větší	 čás 	 obsahoval	 zprávy	 z	moravských	 cyklis ckých	

klubů,	 informace	o	 lyžování	v	Novém	Městě	na	Moravě	a	opět	také	výzvu	sportovním	

klubům,	 aby	 novinám	 posílaly	 příspěvky	 o	 své	 činnos ,” 	 napsal	 Lukšů.	 Věstník	61

sportovní	 vycházel	 až	 na	 výjimky	 jednou	 týdně.	 Pravidelnou	 rubriku	 s	 názvem	 Sport	

zavedly	 Lidové	 noviny	 až	 10.	 března	 1906.	 Po	 válce	 se	 sportovní	 rubrika	 vrá la															

pod	 tulem	“Sport	a	hry”	na	stránky	Lidových	novin	28.	ledna	1919	v	poměrně	velkém	

rozsahu.	 Všech	 tři	 a	 devadesát	 řádků	 věnovala	 valné	 hromadě	 fotbalového	 svazu												

a	 jejímu	poděkování	prezidentu	Masarykovi:	 “První	valný	sjezd	československého	svaz	

fotbalového	 dnes	 pořádaný	 projevuje	 Vám,	 pane	 presidente,	 nejoddanější	 úctu	 spolu										

s	výrazem	vděčnos ,	že	jste	svojí	činnos ,	nemající	příkladu	v	dějinách	žádného	národa,	

zabezpečil	 podmínky	 svobodné	 vývoje	 života	 Čechoslováku.” 	 Rubrika	 Sport	 a	 hry	62

vycházela	v	 Lidových	novinách	nepravidelně	a	 zkraje	 roku	1920	se	 sloučila	 s	 rubrikou	

“Sokolský	 věstník”	 pod	 názvem	 “Tělesná	 výchova”.	 Jedním	 z	 prvních	 sportovních	

redaktorů	 Lidových	 novin	 byl	 učitel	 tělocviku	 a	 brněnský	 propagátor	 Sportu	 Jaroslav	

Karásek.	 Mezi	 nejvýraznější	 meziválečné	 osobnos 	 patřili	 vynikající	 atlet	 a	 hráč	

pozemního	hokeje	Jan	Byk	a	zakladatel	českého	ragby,	kreslíř	a	ilustrátor	Ondřej	Sekora.	

Ve	zkoumaném	období	mělo	sportovní	zpravodajství	Lidových	novin	pravidelný	rozsah	

půl	 strany.	 Zprávy	 kopírovaly	 popularitu	 jednotlivých	 odvětví	 a	 většinou	 se	 týkaly	

kopané,	 lehké	 i	 těžké	 atle ky,	 plavání,	 cyklis ky,	 jezdectví,	 šermu,	 veslařství,	 lyžařství										

	LUKŠŮ,	David.	Počátky	sportovní	žurnalis ky	na	stránkách	periodického	 sku	na	přelomu	19.	a	20.	stole .	Sport	jako	součást	českého	masového	59

sku	[online].	Praha,	2011	[cit.	2020-02-16].	Dostupné	z:	h p://hdl.handle.net/20.500.11956/47321		
Disertační	práce.	IKSŽ	FSV	UK,	Katedra	mediálních	studií.	Vedoucí	práce	Doc.	PhDr.	Barbara	Köpplová,	CSc.	s.57

	Cyklista:	odborný	list	pro	zájmy	sportu	cyklis ckého.	Praha:	Český	klub	sportovní,	1920,	17(12).	s.	15060

	LUKŠŮ,	David.	Počátky	sportovní	žurnalis ky	na	stránkách	periodického	 sku	na	přelomu	19.	a	20.	stole .	Sport	jako	součást	českého	masového	61

sku	[online].	Praha,	2011	[cit.	2020-02-16].	Dostupné	z:	h p://hdl.handle.net/20.500.11956/47321		
Disertační	práce.	IKSŽ	FSV	UK,	Katedra	mediálních	studií.	Vedoucí	práce	Doc.	PhDr.	Barbara	Köpplová,	CSc.	s.58

	Lidové	noviny.	Brno:	Vydavatelské	družstvo	Lidové	strany	v	Brně,	28.1.1919,	27(28,	ranní	vydání).	s.	5.	ISSN	1802-6265.	Dostupné	také	z:	h p://62

www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:254937c0-61e6-11dc-a8fe-000d606f5dc6	
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a	 automobilismu.	 V	 ranním	 a	 odpolední	 vydaní	 se	 navíc	 lišily.	 V	 roce	 1938,	 dva	 roky									

po	tom,	co	se	hlavním	sídlem	redakce	stalo	Topičovo	nakladatelství	v	Praze,	už	Lidové	

noviny	přinášely	ráno	i	večer	téměř	celou	sportovní	stranu.	V	pondělním	ranním	vydání	

byla	sportovní	rubrika	rozšířena	už	z	výše	zmíněných	důvodů	na	dvě	stránky. 	63

4.	POZICE	SPORTOVNÍHO	NOVINÁŘE	

	 Když	 se	 Vilém	 Heinz-Henry	 stal	 v	 roce	 1906	 jako	 vedoucí	 sportovní	 rubriky	

Národní	 listů	 prvním	 sportovním	 novinářem	 z	 povolání,	 neměl	 v	 redakci	 vlastní	 stůl											

a	zprávy	ukládal	na	smluvené	místo	na	regále	vedle	starých	ročníků	Národních	 listů. 	64

Postavení	 sportovních	 žurnalistů	 se	 podle	 vzpomínek	 Karla	 Bureše	 příliš	 nezměnilo									

ani	 po	 první	 světové	 válce.	 „Sportovní	 novináři	 stáli	 v	 jiných	 redakcích	 (a	 leckde	 stojí											

i	 dnes)	 na	 nejnižším	 stupni	 žurnalis ckého	 žebříčku.	 Poli č 	 a	 kulturní	 často	 svými	

kolegy	ze	„zadní	stránky“	vědomě	nebo	podvědomě	pohrdali	[…]	Měl	jsem	k	nim	úctu,	

to	ano,	představoval	jsem	si,	co	všechno	musí	přečíst	a	prostudovat	a	mít	cit	a	nadání																

pro	umění,	ale	také	jsem	viděl,	že	sedali	na	vyhrazených	místech	nejen	při	premiérách,	

ale	že	chodili	na	i	na	generální	zkoušky,	na	předpremiérová	uvádění	filmů,	a	pak	jejich	

kri ky	 a	 hodnocení	 vycházela	 v	 novinách	 až	 několik	 dní	 po	 událos .	Měli	 na	 recenze	

mnoho	času.	Za mco	my,	 sporťáci,	musili	 jsme	své	 referáty	napsat	 ihned	po	utkáních	

nebo	 soutěžích,	 někdy	 ještě	 dřív	 než	 zápas	 skončil.“ 	 V	 Melantrichu,	 kde	 Bureš	65

pracoval,	 měli	 sportovní	 novináři	 pro	 svou	 práci	 přece	 jen	 příznivější	 podmínky.																

K	 dispozici	 měli	 tři	 místnos ,	 kde	 se	 o	 ně	 šéfredaktoři	 příliš	 nestarali.	 “Svědčilo	 to														

o	výlučném	postavení	sportovní	zpravodajství	v	podniku,	o	jeho	svébytnos ,	ale	i	izolaci.	

Ostatně	 ani	 vládě	 ani	 parlamentu	 se	 tehdy	 péče	 o	 sport	 a	 tělovýchovu	 nevešla																		

do	 programu.	 Pro	 nás,	 sportovní	 redaktory	 to	 byla	 výhoda.	 Byli	 jsme	 samostatní																

a	nevadilo	nám,	že	se	redaktoři	předních	stránek	na	nás	dívají	svrchu	nebo	shovívavě.	

Ale	 ne	 všichni.	 Někteří	 dokonce	 přátelsky.	 Počet	 redaktorů,	 kteří	 zajišťovali	 obsah	

sportovních	stránek	A-Zetu	a	Večerního	českého	slova,	byl	minimální:	dva	 tři	 lidé	 jako	

vedoucí	 rubrik,	 dva	 tři	 studen ,	 kteří	 byli	 placeni	 od	 řádků	 (30	 haléřů,	 později	 50	

	HOFFMANN,	Mar n.	Star	-	sportovní	časopis	první	republiky	[online].	Praha,	2014	[cit.	2019-10-13]	Dostupné	z:	h p://hdl.handle.net/63

20.500.11956/70945	Bakalářská	práce.	IKSŽ	FSV	UK,	Katedra	mediálních	studií.	Vedoucí	práce	PhDr.	David	Lukšů,	Ph.D.

	Archiv	tělesné	výchovy	a	sportu	Národního	muzea.	Pozůstalost	Viléma	Heinze.	Sportovní	rubrika	v	Národních	listech	(1940).	Rukopis	článku	ze	dne	64

30.	10.	1940.	Karton	9,	složka	5f	4.
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haléřů),	 byla	 to	 nuzácká	mzda.	Na	 večerní	 služby	 chodili	 paušalisté,	 úředníci	 odjinud,														

a	já	rád	vzpomínám	na	jednoho	z	nich	Dr.	Václava	Krásu,	magistrátního	radu,	bývalého	

hráče	prvoligového	Unionu	Žižkov.	Ten	řádkařům	pomáhal,	zastával	se	jich	u	vedoucích	

redaktorů	ba	až	i	u	tajemníka	ředitelství.”	 		66

	 Sportovní	rubriky	byly	v	meziválečné	období	samozřejmos 	každého	listu.	Doby,	

kdy	 o	 sportu	 psali	 tvz.	 lokálkáři,	 kteří	 se	 zabývali	 především	 událostmi	místního	 rázu															

a	o	sportu	moc	nevěděli,	byly	dávno	pryč.	Sportovní	žurnalis ka	už	byla	výhradou	buď	

samotných	sportovců	nebo	 jiných	sportovních	činitelů,	 jejichž	cesta	k	novinařině	byla	

mnohdy	 otázkou	 náhody.	 Tak	 se	 ke	 svému	 budoucímu	 povolání	 dostal	 i	 Karel	 Bureš,	

kterého	do	Melantrichu	přivedl	Miloslav	Horáček.	“Bylo	to	v	roce	1932,	hrál	jsem	rugby	

v	mužstvu	 VŠ	 Letná,	 starý	 pán	 za	mnou	 jednou	 ještě	 po	 zápase	 přišel	 ještě	 na	 hřiš 											

a	 jestli	prý	bych	nechtěl	psát	o	rugbyové	sportu	do	novin.	Měl	 jsem	hluboko	do	kapsy									

a	 tak	 jsem	přikývl.	Bylo	 to	 skrovné	psaní,	 rugby	byl	a	 je	dodnes	málo	 rozšířený	sport.	

Placen	 jsem	byl	od	 řádku,	ale	 když	 jsem	později	 dostal	do	 resortu	 ještě	hokej	a	 tenis,	

bylo	 mi	 hej.	 Ale	 opravdu	 vystaráno	 jsem	 měl,	 alespoň	 jsem	 si	 to	 myslil,	 když	 mne	

profesor	Hugo	Slípka	přijal	za	redaktora	sportovního	týdeníku	Star.” 	Práce	novináře	šla	67

Burešovi	 od	 ruky.	 V	 týdeníku	 Staru	 se	 vypracoval	 na	 pozici	 vedoucího	 redaktora																			

a	 spolu	v	 Jaroslavem	Foglarem	vedl	 také	úspěšný	 časopis	pro	mládež	Mladý	hlasatel.	

“Redaktoři,	kteří	se	dobře	osvědčili	byli	dobře	placeni.	Měli	jsme	třináct	měsíčních	platů,	

z	 toho	 ten	 třináctý	nám	pokladna	vyplácela	na	Vánoce,	a	v	posledních	předválečných	

letech	 jsme	 dostávali	 ještě	 čtrnáctý,	 který	 nám	 podnik	 ukládal	 do	 spořitelny	 patřící										

do	 bankovní	 sféry	 Melantrichu. 	 Novoročními	 přídavky	 byli	 odměňováni	 i	 Jaroslav	68

Hejret	 a	 Jaroslav	 Kalva	 -	 sportovní	 redaktoři	 Národní	 poli ky,	 nejčtenějšího	 listu																

té	 doby.	 Měsíční	 plat	 byl	 proměnlivý	 v	 závislos 	 na	 množství	 článků.	 Například	 v	

prosinci	1921	dostal	Hejret	2780	Kč	a	Kalva	2	280	Kč, 	přičemž	běžný	úředník	si	vydělal	69

měsíčně	zhruba	1300	korun.	Plat	poslance	byl	ve	stejném	roce	5000	Kč	a	“byl	vyňat	ze	

zdanění,	čímž	se	dostal	přibližně	na	osminásobek	nejvyšších	dělnických	platů”. 	Kromě	70
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mimořádných	 odměn	 měli	 žurnalisté	 podle	 smlouvy	 Syndikátu	 novinářů																															

s	 Československými	 dráhami	 nárok	 i	 na	 zlevněnou	 celoroční	 jízdenku	 po	 státních	

železnicích.	 "Stála	o	něco	víc,	než	sedm	 síc	korun	a	pla la	pro	 jízdy	na	všech	 tra ch												

v	 republice.	 Redaktorům,	 kteří	 často	 služebně	 cestovali,	 Melantrich	 tuto	 jízdenku	

pla l,” 	vzpomínal	Karel	Bureš.	Služební	cesty,	mnohdy	i	za	hranice,	byly	součas 	práce	71

sportovního	 novináře	 čím	 dál	 častěji.	 V	 roce	 1926	 doprovázel	 fotbalovou	 Spartu															

na	 americkém	 turné	 redaktor	 Svornos 	 Ferdinand	 J.	 Špička ,	 v	 roce	 1933	 zas	 byla	72

součás 	výjezdu	národního	družstva	do	Varšavy	delegace	Klubu	sportovních	novinářů	

“složená	z	kol.	předsedy	V.	Heinze,	jednatele	Maršáka,	Hlavy,	Laufera	a	Schwarze.” 		73

	 Povolání	sportovního	novináře	bylo	mezi	světovými	válkami	na	vzestupu.	 Jeho	

větší	 rozvoj	 ale	 brzdili	 podle	 redaktora	 Václava	 Hlavy-Svobody	 novináři,	 kteří	 začali												

o	 sportu	 psát	 ještě	 před	 první	 světovou	 válkou	 a	 vedle	 redakční	 činnos 	 vykonávali								

svá	občanská	povolání.	“Shodou	okolnos 	téměř	ve	všech	sportovních	rubrikách	(!)	ještě	

v	roce	1920-1930,	tedy	plných	deset	let	šéfredaktory	sportovních	rubrik	radové	a	vrchní	

radové.	V	“České	slově”	bylo	to	vrchní	rada	Horáček,	v	“Národní	poli ce”	rada	Grund,										

v	 “Národních	 listech”	 rada	 Fikl,	 ve	 “Večeru”	 vrchní	 rada	 Loos	 a	 v	 “Právu	 lidu”	 rada	

Jelínek.	 Tato	 vláda	 radů	 nepus la	 dlouho	 žádného	 novináře	 z	 povolání	 do	 svých	 řad											

a	 ještě	 dlouhá	 léta	 někteří	 z	 nich	 zabírali	 místo	 schopnějším	 mladým	 novinářům																		

z	povolání,	ujídali	jim	chleba	a	ještě	existenčně	jinak	poškozovali	celý	novinářský	stav.” 	74

Svobodovy	 vzpomínky	 ale	 nekorespondují	 se	 zjištěnou	 skutečnos .	 Sportovní	 rubriku							

v	 Národních	 listech	 vedl	 letech	 1906-1936	 Vilém	 Heinz-Henry 	 a	 v	 Národní	 poli ce											75

v	 letech	 1912-1936	 Jaroslav	 Kalva. 	 Václav	 Svoboda,	 přezdívaný	 Hlava,	 pracoval																	76

v	Českém	slově	pod	vedením	Miloslava	Horáčka,	z	jehož	vlivu	se	ale	postupně	vymanil														

a	stal	se	vedoucím	sportovním	redaktorem	ve	Večerním	Českém	slově.	Vlastní	vedoucí	

sportovní	 čás 	 měly	 i	 ostatní	 deníky	 Melantrichu.	 A-Zet	 redigoval	 bývalý	 funkcionář	

Sparty	 Emil	 Schwarz	 a	 Telegraf	 Emil	 Synek.	 Horáčkovi	 tak	 zbylo	 jen	 České	 slovo.																

“V	polovině	třicátých	let	měly	deníky	už	své	vedoucí	sportovní	redaktory	a	 	se	vymkli										
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z	pravomoci	mírumilovného	pana	Horáčka,	který	jako	poštovní	rada	byl	v	Melantrichu	

jen	paušalistou,	nebyl	kádrovým	zaměstnancem.	Titul	šéfredaktora	mu	formálně	zůstal,	

ale	 vděku	 se	 v	 redakci	 na	 stará	 kolena	 nedočkal.	 Vedoucí	 sportovních	 rubrik	 A-Zet,	

Večerního	českého	slova	i	Telegrafu	v	něm	viděli	zbytečného	člověka,	který	jim	překáží									

v	 snahách	o	 větší	 autoritu	 a	 o	 vyšší	 plat.	 Ale	 nemohli	 ho	 připravit	 o	 zásluhy	 úspěšné	

propagace	 sportu	 mezi	 českou	 mládeží.““ 	 Lepší	 pověs ,	 než	 mezi	 vlastními	 kolegy,							77

se	 sportovní	 novináři	 těšili	 v	 samotné	 sportovní	 obci.	 Ta	 jim	 sice	 mnohdy	 vyčítala	

tendenční	 referování,	 ale	 zároveň	 uznávala	 jejich	 vlil	 na	 rozvoj	 a	 popularizaci	

sportu.“Čsl.	 žurnalis ce	 pokládá	 nově	 zvolený	 výbor	 ČSSF	 za	 povinnost	 vyslovi 	 své	

upřímné	díky	 za	 její	 úspěšnou	 činnost	 pro	 propagaci	 našeho	 nejrozšířenějšího	 sportu,	

naší	 kopané.	 Jestliže	 tento	 sport	 dokázal	 si	 vynu 	 uznání	 celého	 sportovního	 světa,	

nastal	mu	 m	do	budoucna	úkol	velmi	zodpovědný.	Udrže 	dobrý	zvuk	čsl.	sportovního	

jména,	přispě 	ještě	více	k	jeho	dalším	úspěchům.	Výbor	ČSSF,	jako	jedna	z	povolaných	

ins tucí,	 zve	 ke	 spolupráci	 za	 mto	 vytyčeným	 cílem	 všechny	 sportovce	 dobré	 vůle,	

zejména	pak	zástupce	 sku,	jejichž	význam	pro	naši	kopanou	nade	vše	uznává	a	prosí,	

aby	 mto	významem	a	vlivem	přispěli	k	lepší	budoucnos 	kopané.”78

Postavení	 sportovních	 novinářů	 výrazně	 neohrozil	 ani	 vznik	 České	 skové	

kanceláře.	 V	 letech	 1920	 až	 1930	 ji	 navíc	 vedl	 Emil	 Čermák,	 který	 jako	 bývalý	

šéfredaktor	Lidových	novin,	mluvčího	skupiny	intelektuálů	kolem	prezidenta	Masaryka,	

sportu	 příliš	 neholdoval.	 Existence	 sportovního	 zpravodajství	 nebyla	 v	 ČTK	 nijak	

oficiálně	 zakotvena	 a	 její	 servis	 využívali	 sportovní	 novináři	 hlavně	 jako	 zdroj	

zahraničních	 informací	 nebo	 fotografií.	 Domácí	 zpravodajství	 pro	 ně	 nemělo,	 i	 přes	

veškerou	 snahu	 jednoho	 ze	 zakladatelů	 Aloise	 Krbce,	 příliš	 velkou	 váhu,	 čemuž	

nasvědčuje	i	článek	Ondřeje	Sekory	z	Lidových	novin	z	roku	1925.	“Pamatujete	se,	jak	

tenkrát	z	našich	sportovkyň	v	Polsku	nadělali	samé	paničky	a	dali	jim	takové	časy,	že	by	

to	 i	 nemluvňata	 musila	 běžet	 rychleji?	 Pamatujete	 si,	 jak	 byl	 Borotra	 návštěvou																					

na	 pražských	 tenistových	 dvorcích?	 Tenkráte	 dávala	 Četka	 výsledky	 pod	 tulem:	

Daviscupové	 utkání	 Československo	 -	 Francie.	 V	 neděli	 se	 jí	 stala	 pěkná	 zmýlená																			

s	 cyklis ckým	 závodem	 kolem	 Francie.	 Nehledíc	 k	 tomu,	 že	 závodníka	 Buysse	

přejmenovala	na	Brusse	psala,	 že	první	dva	 jeli	na	kolech	Hutschinson	a	 tře 	na	kole	

Dunlop!	A	 za m	 i	Hutchinson	 i	 Dunlop	 jsou	 známé	 francouzské	 známky	 -	 pneuma k.	
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Oni	to ž	první	dva	 jeli	na	kolech	značky	Automoto	a	tře 	na	kole	značky	Alcyon.	Tyto	

dny	však	svoji	 zpravodajskou	službu	korunuje.	V	některých	pražských	 listech	se	objevil	

obrázek	 našeho	 světového	 mistra	 Koželuha.	 Promiňte,	 jestli	 se	 mýlíme	 -	 ale	 máme												

z	 otcovství	 tohoto	 kousku	 v	 podezření	 zase	 Četku.	On	 je	 to ž	 na	 obrázku	místo	 Karla	

Koželuha	 jeho	 nejmladší	 bratr,	 náš	mistr	 tennista	 amatér	 -	 Jenda	 Koželuh.	 Ale	 ani	 to	

bychom	neměli	Četce	za	zlé.	Smutnější	je,	že	zprávu	o	kolech	-	pneuma kách	o skly	až	

na	 jednu	 výjimku	 všechny	 časopisy	 a	 na	 obrázek	 Jedny	 Koželuhy	 jich	 také	 několik	

nalítlo.” 	S	posměšnou	kri kou	práce	České	 skové	kanceláře	během	olympijských	her	79

v	 Paříži	 nešetřila	 ani	 sportovní	 redakce	 Národních	 listů.	 “Četka	 překvapila	 ve	 svých	

překladech	 zpráv	 z	 Olympiady	 několika	 záhadnými	 označeními.	 U	 čtenáře	 neznalého	

sportovních	termínů	vzbudily	údiv	se	zajímavými	závěry.	Za	délkami	tra 	v	atle ckých	

zprávách	 objevila	 se	 slova	 “po	 rovině”.	 Aha,	 tentokráte	 se	 běhá	 po	 rovině	 a	 jindy																		

do	kopce	a	s	kopce,	pomyslil	si	mnohý.	Ve	skutečnos 	vzniklo	toto	označení	nesprávným	

překladem	 slova	 “flat”	 znamená	 hladký,	 bez	 překážek.	 V	 plaveckých	 zprávách	 čteme	

“pažmo”	za	některými	délkami.	Patrně	se	domníval	překladatel	a	s	ním	někteří	čtenáři,	

že	 jindy	 se	 plave	 “nožmo”	 bez	 pomoci	 rukou.	 Jest	 to	 překlad	 slova	 “brasse”,	 značí	

plavání	 na	 prsou	 […]	 	 Jistě	 stačila	 velice	malá	 nohama	 dotyčného	 úředníka,	 aby	 ČTK	

uvarovala	se	těchto	“kiksů”,	které	se	octly	ve	všech	listech	pražských.” 	Důvodem	častých	80

chyb	mohl	být	i	fakt,	že	sportovní	informace	se	narozdíl	o	ostatního	zpravodajství	ČTK	

nepřepisovaly	a	nerozesílaly	se	na	 štěných	arších,	ale	do	redakcí	se	 jen	telefonovaly.	

Sportovní	 zprávy	 vydávala	 ČTK	 zpočátku	 jednou	 týdně	 v	 neděli	 a	 byly	 součás 	

všeobecného	 přehledu.	 “Byly	 to	 s	 počátku	 jen	 několikařádkové	 referáty	 o	 zápasech	

vedoucích	 klubů	 Sparty	 a	 Slavie,	 k	 nimž	 později	 přistoupily	 referáty	 i	 o	 jiných	 větších	

zápasech	v	kopané,”	 vzpomínal	 Fran šek	Maršák. 	 Impuls	ke	 zkvalitnění	 sportovního	81

servisu	přišel	až	v	roce	1926,	kdy	o	něj	projevil	zájem	Radiojournal	a	byl	za	něj	ochoten	

zapla t	 podobnou	 částku	 jako	 třeba	 za	 informace	 z	 poli ky.	 O	 rok	 později	 pak	 ČTK	

založila	sportovní	redakci,	jejímž	dlouholetým	vedoucí	se	stal	Fran šek	Maršák,	ak vní	

sportovec	 a	 účastník	 automobilových	 závodů.	 Pod	 jeho	 dohledem	 nabylo	 sportovní	

zpravodajství	na	důležitos 	a	také	na	obsahu.	Denně	mělo	až	dvacet	stránek,	i	když	se			

	Lidové	noviny.	Brno:	Vydavatelské	družstvo	Lidové	strany	v	Brně,	25.7.1925,	33(367,	ranní	vydání).	s.	8.	ISSN	1802-6265.	Dostupné	také	z:	h p://79

www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:7af71920-83ac-11dc-840d-000d606f5dc6	

	Národní	listy.	Praha:	Julius	Grégr,	23.7.1924,	64(202,	večerní	vydání).	s.	2.	ISSN	1214-1240.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/80

uuid:1e7f9d80-6d84-11e7-b92d-005056827e51	

	PELC,	Mar n.	Sport	a	česká	společnost	do	roku	1939:	osobnost	-	ins tuce	-	reflexe.	Praha:	NLN,	2018.	s.	115.	ISBN	978-80-7422-660-1.81
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o	 něj	 starali	 jen	 dva,	 někdy	 tři,	 redaktoři.	 Na	 konci	 dvacátých	 let	 pla lo	 České	 slovo											

za	sportovní	servis	1000	korun	měsíčně.		

	 V	květnu	1923	začal	v	Československu	vysílat	rozhlas,	který	začal	brzy	využívat	

také	 služby	 sportovních	 novinářů.	 Miloslav	 Josef	 Horáček	 z	 Českého	 slova	 pro	 něj															

v	 letech	 1925	 až	 1926	 připravoval	 a	 četl	 sportovní	 zpravodajství	 a	 3.	 října	 1926	měl	

komentovat	první	přímý	přenos	 z	 kopané	mezi	pražskou	Slávii	 a	maďarskou	Hungarií.	

Na	Letnou	se	ale	nedostavil	a	na	poslední	chvíli	ho	zastoupil	jednatel	Slavie	Josef	Laufer.	

“Společně	s	ředitelem	Radiojournalu	mě	přemluvili,	že	by	ostudu	měl	nejen	rozhlas,	ale	

také	Slavia,	a	už	mě	vlekli	nahoru	na	 tribunu,” 	vzpomínal	později	 Laufer,	 který	poté	82

spolupracoval	 s	 rozhlasem	 jako	 externista	 dalších	 40	 let.	 Rozhlasové	 sportovní	

reportáže	 si	 posluchači	 rychle	 oblíbili	 a	 ve	 vysílání	 je	 vyžadovali,	 přesto	 si	 vedoucí	

postavení	 ve	 sportovním	 referování	 udržely	 deníky	 a	 časopisy.	 Vývoj	 rozhlasu	 to ž	

brzdily	 samy	 sportovní	 kluby,	 které	 měly	 obavy,	 že	 jim	 nové	 médium	 odláká	 diváky														

ze	 stadionů	 a	 m	 sníží	 finanční	 zisky.	 Došlo	 to	 tak	 daleko,	 že	 pořadatelé	 přestali	

reportáže	povolovat	a	některá	zvláště	významná	fotbalová	utkání	nesměla	být	vysílaná	

vůbec.	Bylo	to	třeba	letenské	derby	mezi	Spartou	a	Slavii	v	dubnu	1929. 	83

4.1	SPOLUPRÁCE	SPORTOVNÍCH	NOVINÁŘŮ	

	 Sportovní	 novináři	 se	 začali	 sdružovat	 do	 různých	 spolků	 ještě	 před	 první	

světovou	 válkou.	 Z	 inicia vy	 Heinze,	 Horáčka	 a	 Kalvy	 vznikl	 v	 létě	 roku	 1912	 Kruh	

sportovních	novinářů.	O	jeho	prvních	krocích	informovaly	tehdejší	deníky,	včetně	Práva	

lidu,	na	konci	srpna.	“Kruh	sportovních	novinářů,	který	se	právě	ustavil,	oznamuje	 mto	

sportovním	 sdružením,	 že	 počínaje	 dnem	 1.	 září	 zřídil	 bursu	 pro	 oznamování	

sportovních	 zpráv	 o	 výsledcích	 sportovních	 událos 	 v	 nově	 zřízené	 kavárně	 Tůmově	

“Orient”	 v	 Celetné	 ulici.	 Sdružení,	 jež	 reflektují	 na	 rychlé	 informování	 obecenstva,															

se	 žádají,	aby	zprávy	o	podnicích	 sportovních	na	sportovní	bursu	ve	 svátek	a	v	neděli	

večer	 v	 čas	 dodala.	 Zprávy	 dlužno	 zasíla 	 písemně,	 telefonicky,	 buď	 telegraficky	

počínaje	7.	hodinou	večerní.” 	Na	základě	sportovní	burzy	nefungovalo	jen	informování	84

	JEŠUTOVÁ,	Eva.	Od	mikrofonu	k	posluchačům:	z	osmi	dese le 	českého	rozhlasu.	Praha:	Český	rozhlas,	2003.	s.	65.	ISBN	80-86762-00-9.	Dostupné	82

také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:9e844c20-4b52-11e5-a525-5ef3fc9ae867	

	JEŠUTOVÁ,	Eva.	Od	mikrofonu	k	posluchačům:	z	osmi	dese le 	českého	rozhlasu.	Praha:	Český	rozhlas,	2003.	s.	65.	ISBN	80-86762-00-9.	Dostupné	83

také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:9e844c20-4b52-11e5-a525-5ef3fc9ae867	

	Právo	lidu:	časopis	hájící	zájmy	dělníků,	maloživnostníků	a	rolníků.	Kukleny	u	Králova	Hradce:	Ladislav	Pavel,	29.8.1912,	21(238).	s.	[1].	ISSN	84

0862-5913.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:ff050ba0-db8a-11e7-adb0-005056825209	
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o	domácím	dění,	ale	také	o	zahraničích	akcích.	Bylo	zvykem,	že	zpravodaj	z	ciziny	zasílal	

své	 referáty	 právě	 na	 adresu	 kavárny	 a	 odtud	 se	 pak	 šířily	 do	 dalšího	 sportovního	

sku. 	 Sportovní	 burza	 fungovala	 podle	 vzpomínek	 Viléma	 Heinze-Henryho	 ještě	85

několik	let	po	vzniku	Československa	a	skončila	až	se	vznikem	pravidelného	sportovního	

zpravodajství	České	 skové	kanceláře. 		86

	 Kruh	 sportovních	 novinářů	 neoslabila	 ani	 světová	 válka.	 Bezprostředně																	

po	 utvoření	 Československé	 republiky,	 na	 konci	 října	 1918,	 inicioval	 založení	

Československé	obce	 sportovní,	 která	měla	 zastřešovat	 veškerý	 československý	 sport.	

Na	 její	 vznik	 vzpomínal	 Vilém	 Heinz-Henry	 při	 manifestační	 všesportovní	 schůzi																

na	 konci	 listopadu	 1926:	 “Byli	 to	 zbylí	 sportovní	 novináři	 po	 válce,	 kteří	 chopili	 se	

vytvoření	 nejvyšší	 sportovní	 korporace,	 správně	 očekávali	 sportovní	 novináři	 rozmach	

sportu	 po	 válce.” 	 Členové	 Kruhu	 cí li	 sounáležitost	 založenou	 na	 výlučnos 	 svého	87

povolání	 a	 často	 se	 podporovali	 během	 nejrůznějších	 sporů	 se	 sportovními	

organizacemi.	Jeden	z	největších	řešili	na	konci	listopadu	1922,	kdy	výbor	Středočeské	

župy	fotbalové	nařídil	bojkot	redakce	Českého	slova	a	Sportsmana	za	kri ku	pražských	

fotbalových	poměrů.	Oba	 listy	podléhaly	 vedení	Miloslava	Horáčka.	Kruh	 sportovních	

novinářů	 se	 svého	místopředsedy	 rázně	 zastal:	“Sport.	 novináři	 konstatují,	 že	poměry										

v	 našem,	 zvláště	 pak	 pražském	 footballu,	 jsou	 takové,	 že	 kri ka	 těchto	 jest	 přímo	

žádoucí,	 aby	 zjednána	 byla	 náprava,	 neboť	 setrvání	 v	 nynějším	 provádění	 a	 řízení	

tohoto	sportu	středočeskou	župou	nastalo	nebezpečí,	že	football	přestává	bý 	složkou	

tělesné	 výchovy,	 za	 jejíž	 povznesení	 žurnalis ka	 po	 více	 než	 25	 let	 neúnavně	 pracuje.	

Tělesná	výchova	věnuje	za	svůj	rozmach	z	valné	čás 	dennímu	 sku.	Sportovní	novináři	

posuzují	 ostře	 formu	 i	 obsah	 známého	 usnesení	 středočeské	 župy	 footballové																						

a	očekávají,	že	buď	župa	středočeská	sama	nebo	Č.	S.	F.	zruší	okamžitě	toto	usnesení.	

Nestane-li	 se	 tak,	 podepsané	 listy	 na	 schůzi	 zastoupené	 budou	 míje 	 podniky	

středočeské	 župy,	 jakožto	 takové	 i	 klubů,	 které	 usnesnení	 župního	 výboru	 ze	 dne																

3.	 listopadu	 uposlechnou.	 V.	 Heinz-Henry	 (Národní	 listy),	 Jaroslav	 Kalva	 (Národní	

poli ka),	 Karel	 Jelínek	 (Právo	 lidu),	 O o	 Schimetschek	 (Morgem	 post),	 J.	 R.	 Horňák	

(Venkov	 -	 večer),	 Jan	 Byk	 (Lidové	 noviny),	 M.	 J.	 Horáček	 (Česko	 slova,	 Sportsman),												

	LUKŠŮ,	David.	Počátky	sportovní	žurnalis ky	na	stránkách	periodického	 sku	na	přelomu	19.	a	20.	stole .	Sport	jako	součást	českého	masového	85

sku	[online].	Praha,	2011	[cit.	2020-02-16].	Dostupné	z:	h p://hdl.handle.net/20.500.11956/47321		
Disertační	práce.	IKSŽ	FSV	UK,	Katedra	mediálních	studií.	Vedoucí	práce	Doc.	PhDr.	Barbara	Köpplová,	CSc.	s.133

	Archiv	tělesné	výchovy	a	sportu	Národního	muzea.	Pozůstalost	Viléma	Heinze.	Sportovní	zpravodajství	dříve	a	dnes.	Rukopis	článku	pro	Jubilejní	86

sborník	SK	Slavia.	Karton	9.	Složka	5f	3.

	Tribuna.	1926(266).	s.	2.	ISSN	1805-7179.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:22566570-dbc0-11e6-89a8-005056822549	87
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dr.	Rabe-Jenkins	(Prager	Tagbla ),	Josef	Břenek	(Reforma,	Nový	večerník),	Fred	Nemetz	

(Bohemia),	 E.	 F.	 Taussig	 (Sport-Revue	 Wien),	 L.	 Honka	 (Prager	 Montagsbla ).																							

K	 prohlášení	 připojily	 se	 Čas,	 28.	 říjen	 a	 Tribuna.” 	 Nevraživost	 mezi	 sportovními	88

novináři	a	středočeskou	župou	trvala	v	podstatě	celé	meziválečně	období.	Ještě	v	lednu	

1938	byli	 žurnalis 	 vyhnání	 z	 její	 schůze	pohárové	komise.	“To	se	nestává	novinářům	

ani	 u	 soudu	 při	 tajném	 líčení,	 a	 máme	 za	 to,	 že	 záležitost	 bude	 předmětem	 jednání													

v	 Klubu	 sportovních	 novinářů.	 Přeje-li	 si	 komise,	 aby	 některé	 věci	 z	 určitých	 důvodů	

nepřišly	 do	 veřejnos ,	 stačí	 vyslovi 	 toto	 přání	 a	 novináři	 se	 podle	 toho	 jisté	 zařídí.	

Posíla 	 však	novináře	 za	dveře,	mohlo	by	mí 	 pro	ústředí	 nežádoucí	 následky.	 Pokud	

není	náš	sport	pod	státní	kontrolou,	je	ve	veřejném	zájmu	žádoucí,	aby	byl	kontrolován	

novináři.	S	 m	se	musí	všichni	sportovní	činovníci	v	ústředích	chtěj	nechtěj	smíři .” 	89

	 Na	 základech	 Kruhu	 sportovní	 novinářů	 vznikl	 v	 roce	 1923	 Klub	 sportovních	

novinářů,	jehož	členové	se	o	rok	později	podíleli	i	na	utvoření	Mezinárodní	organizace	

sportovních	novinářů	AIPS.	 Jedním	z	pě 	 zakládajících	 členů	byl	Ondřej	 Sekora,	 který												

ve	 Francii	 pobýval	 jako	 zpravodaj	 Lidových	 novin	 a	 vznik	 AIPS	 popsal	 jako	 “začátek	

jakési	nové,	poněkud	 lepší	epochy	sportovní	 žurnalis ky.” 	Sekora	se	ujal	 také	 funkce	90

pokladníka	 a	 byl	 zvolen	 i	 do	 komise	 pověřené	 vypracováním	 profesionálního	 řádu.										

Do	 výboru	 spolku	 byl	 zvolen	 i	 předseda	 KSN	 Vilém	 Heinz 	 a	 do	 komise																														91

pro	 vypracování	 stanov	 Jan	 Byk. 	 Po	 ustavení	 Syndikátu	 československých	 novinářů									92

v	roce	1926	fungoval	Klub	sportovních	novinářů	 jako	 jeho	sportovní	sekce	a	v	březnu	

roku	 1931	 se	 přetvořil	 v	 celostátní	 spolek.	 “Nová	 organisace,	 která	 má	 sdružova 	

sportovní	 žurnalisty	 naší	 republiky	 všech	 národnos ,	 nese	 název	 “Klub	 sportovních	

novinářů”. 	 Výbor	 Klubu	 byl	 následující:	 "Předsedou	 byl	 jednohlasně	 zvolen	 nestor	93

sportovních	 žurnalistů	 Vilém	 Heinz	 (Národní	 listy),	 I.	 místopředsedou	 J.	 M.	 Horáček	

(České	 slovo),	 II.	místopředsedou	 J.	 Kalva	 (Národní	 poli ka),	 pozice	 III.	místopředsedy	

bylo	 vyhrazeno	 německým	 kolegům,	 mezinárodní	 sekretářem	 Jos.	 Laufer	 (Prager	

	Večer:	lidový	deník.	Praha:	Roln.	 skárna,	13.11.1922,	9(256).	s.	4.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:4b9430a0-c8f0-11e9-88

af5a-005056827e51	

	Venkov:	orgán	České	strany	agrární.	Praha:	Tiskařské	a	vydavatelské	družstvo	rolnické,	19.01.1938,	33(15).	s.	6.	ISSN	1805-0905.	Dostupné	také	z:	89

h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:f4ba26f0-5892-11e8-87e4-5ef3fc9ae867	

	Sport.	Brno:	Josef	Theimer.	4(35).	s.	1	90

	The	history	of	AIPS,	José	Maria	Lorente,	Interna onal	Sports	Press	Associa on,	2011.	Dostupné	z	h ps://www.aipsmedia.com/91

HealthSystem_project/Aips/Pages/aipshistory/AIPSFipbook/mobile/index.html	

	Sport.	Brno:	Josef	Theimer.	4(35).	s.	1	92

	Večer:	lidový	deník.	Praha:	Roln.	 skárna,	18.03.1931,	18(65).	s.	4.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:fd839590-1d92-11e8-93

bdb0-005056827e51	
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Presse),	 tajemníkem	 Fran šek	 Maršák	 (ČTK),	 pokladníkem	 Grund	 (Národní	 poli ka).	

Místo	účetního	reservováno	německým	kolegům.	Zapisovatelem	zvolen	Jos.	Vogl	(ČTK)	

a	Slípka	(Star).	Revisorem	J.	Loos	(Večer).	II	revisor	za	německé	žurnalisty.	Členy	výboru	

bez	 funkce:	 Bodlák	 (Národní	 listy),	 Byk	 (Lidové	noviny),	Hejret	 (Čsl.	 republika),	 Jelínek	

(Právo	 lidu),	 Scheinost	 Ferd.	 (Polední	 list),	 který	 však	 volbu	 nepřijal.	 Jedno	 místo																

ve	 výboru	 rovněž	 reservováno	 kolegům	 německým.	 Do	 čestného	 soudu	 zvoleni																	

red.:	Bodlák,	Byk,	Jelínek,	Loos,	dr.	Krása.	Současně	zvoleny	tříčlenná	komise	sestávající	

z	 redaktorů	dr.	Krásy,	Bodláka	a	Maršáka,	která	provede	konečnou	redakci	stanov,	 jež	

budou	v	nejbližších	dnech	zadány	ke	schválení.	Sekretariát	klubu	je	v	Praze	II,	Lützovova	

(dnešní	Opletalova)	ulice	číslo	5. 	94

	 Klub	 sportovních	 novinářů	 byl	 vlivným	 spolkem,	 který	 často	 zasahoval																		

do	 českých	 i	 zahraničních	 otázek	 a	 vytvářel	 mezinárodní	 styky.	 Ke	 konci	 roku	 1933	

schválil	 polsko-československou	 skovou	 dohodu	 a	 další	 připravovala	 s	 Jugoslávií														

a	 Bulharskem. 	 Na	 stejné	 schůzi	 také	 vyjednala	 vznik	 novinářských	 legi mací	95

opravňujících	ke	vstupu	na	všechny	sportoviště	a	sportovní	podniky	v	republice.	Zkraje	

roku	1939	pak	jeho	zástupci	-	Bejček,	Horáček	a	Petrů	-	jednali	s	ministerstvem	financí	

o	 přípravách	 na	 zavedení	 sázek	 v	 českém	 fotbale. 	 Kromě	 sportovního	 dění	 se	 Klub	96

sportovních	 novinářů	 silně	 angažoval	 i	 v	 dalších	 oblastech.	 Pár	 dní	 před	 obsazením	

Československa	německými	vojsky	v	březnu	1939	věnoval	2000	korun	Národní	pomoci.	

“Klub	 sportovních	 novinářů,	 přesto,	 že	 těžce	 opatřuje	 si	 finanční	 prostředky																							

na	 nejnutnější	 spolkovou	 režii,	 věnoval	 usnesením	 členské	 schůze	 2000	 K	 Národní	

pomoci.	 Příkladný	 čin	 sportovních	 novinářů	 bude	 ostatními	 sportovci	 jistě	 hojně	

následován.	Nutno	ho	 m	vice	zdůrazni ,	že	částka	2000	K	činí	celých	20%	spolkového	

jmění	 klubu.” 	 Zkraje	 roku	 1940	 pak	 Klub	 sportovních	 novinářů	 splynul	 s	 Národním	97

svazem	novinářů,	který	se	stal	jedinou	stavovskou	organizací	v	české	 sku.	V	rámci	NSN	

vytvořili	 sportovní	 novináři	 odbornou	 skupinu	 Sdružení	 sportovních	 novinářů.	 “Na	

ustavující	 schůzi	 této	 skupiny,	 konané	 11.	 ledna,	 byl	 zvolen	 předsedou	 Karel	 Petrů	

(Národní	poli ka)	a	do	výboru	kol.	 F.	Bodlák	 (Národní	 listy),	 F.	Boš k	 (Národní	 střed),	

	Večer:	lidový	deník.	Praha:	Roln.	 skárna,	18.03.1931,	18(65).	s.	4.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:fd839590-1d92-11e8-94

bdb0-005056827e51	

	Večer:	lidový	deník.	Praha:	Roln.	 skárna,	15.11.1933,	20(264).	s.	4.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:172886e0-06e9-11ea-95

baca-005056825209

	Český	deník.	Plzeň:	Závody	pro	průmysl	 skařský	a	papírnický,	21.1.1939,	28(21).	s.	5.	ISSN	1801-2639.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/96

uuid/uuid:3db958b9-bdde-49f8-aba4-822c9e45036f	

	Večer:	lidový	deník.	Praha:	Roln.	 skárna,	10.03.1939,	26(59).	s.	8.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:4324c8e0-97

f280-11e8-9210-5ef3fc9bb22f	
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J.Byk	 (Lidové	 noviny),	 J.	 Dušek	 (České	 slovo),	 ing.	 J.	 Holeček	 (Lidové	 listy),																									

hosp.	 M.	 J.	 Horáček	 (České	 slovo),	 V.	 Kolařík	 (Národní	 práce),	 kol.	 F.	 Maršál	 (ČTK),														

Z.	Šafránek	(Polední	list),	hosp.	F.	Široký	(Venkov).	Náhradníky	A.Kříž	(Vlajka),	F.	Marek	

(Venkov),	 J.	 Novotný	 (Telegraf),	 B.	 Šelmberk	 (Národní	 poli ka)	 a	 J.	 Trousil	 (ČTK).	

Revisory:	J.	Kašpar	(Naše	zprávy),	V.	Sábl	(Nár.	noviny).” 	98

5.	POKUSY	O	ZALOŽENÍ	SPORTOVNÍHO	DENÍKU	

	 V	období	první	republiky	se	pojmem	sportovní	 sk	rozuměly	výhradně	časopisy,	

veškeré	 snahy	 o	 vytvoření	 etablovaného	 deníku	 to ž	 skončily	 nezdarem.	 Jeden																			

z	 experimentů	 provedl	 v	 červenci	 1924	 Miloslav	 Josef	 Horáček,	 který	 spojil	 svého	

Sportsmana	 s	 deníkem	 28.	 říjen. 	 “Dohodou	 s	 redakcí	 28.	 října	 bude	 za m	99

“Sportsman”	vydáván	obrázkový	jako	dosud	jednou	týdně,	mimo	to	však	bude	vycháze 	

denně	 za m	 jako	 bezplatná	 příloha	 28.	 října.	 […]	 Jakmile	 to	 dovolí	 poměry,	 přikročí												

k	dalšímu	kroku,	t.	j.	k	vydávání	zcela	samostatného	denního	listu.” 	Spolupráce	obou	100

redakcí	 ale	 netrvala	 ani	 jeden	 rok.	 Sportsman	 přestal	 vycházet	 17.	 černa	 1925																						

a	samostatným	deníkem	se	nikdy	nestal.		

	 Myšlenkou	 každodenního	 sportovní	 zpravodajství	 se	 intenzivně	 zabýval	 také	

fotbalový	funkcionář	Josef	Fanta,	kteří	řídil	týdeník	Sportovní	věstník.	Zkraje	roku	1929	

oznámil	 pražskému	 policejnímu	 ředitelství,	 že	 “od	 3.	 února	 bude	 vycháze 	 Sportovní	

věstník	denně	pod	 tulem	Sportovní	deník.” 	Realizace	tohoto	záměru	byla	několikrát	101

odložena	až	v	roce	1930	časopis	zanikl.		

	 Zřejmě	 nejúspěšnější	 pokus	 o	 založení	 prvního	 sportovního	 deníku																												

v	Československu	měl	na	svědomí	bývalý	místopředseda	Středočeské	župy	footballové	

Josef	 Burda.	 V	 Praze	 vydával	 od	 15.	 února	 1936	 do	 20.	 ledna	 1937	 denní	 list	 Sport,	

který	 měl	 ale	 sloužit	 spíše	 obchodním	 zájmům	 jeho	 sportovní	 sázkové	 kanceláře	

Sposak.	“Zrodila	se	myšlenka,	že	by	místo	drahé	inserce,	mohl	p.	Burda	propagaci	svého	

obchodního	podniku	provádě 	levněji	a	účinněji	vlastním	časopisem,	a	že	by	snad	úřady	

	Tisk	a	novináři:	věstník	československých	novinářů	:	orgán	Syndikátu	československých	novinářů.	Praha:	Syndikát	československých	novinářů,	98

01.-02.1940,	14(5-6).	s.	55.	Dostupné	také	z:	h p://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:e6e1efc4-85b1-43cd-a0c5-7b8be24d7754	

	Deník	28.	říjen	založila	skupina	poslanců	kolem	Josefa	Hudce	a	Fran ška	Modráčka.	Vycházel	v	Praze	v	letech	1921-1926.99

	Sportsman:	Slovanský	všesportovní	obrázkový	list.	Praha:	Miloslav	Josef	Horáček.	2.7.1924,	6(24).100

	Státní	oblastní	archiv	v	Praze.	Policejní	ředitelství	Praha	II.	Karton	292,	signatura		210/5.	Oznámení	o	změně	názvu	Sportovního	věstníku	na	101

Sportovní	deník.	

35

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:e6e1efc4-85b1-43cd-a0c5-7b8be24d7754


dívaly	se	na	 jeho	obchody	shovívavěji,	 jestliže	by	založený	časopis	byl	mluvčím	nějaké	

sportovní	 organizace.” 	Pro	 tyto	účely	 se	Burda	dohodl	 se	 středočeskou	 župou,	 kde	102

měl	stále	 ještě	přátelské	kontakty	z	doby	svého	působení.	Sport	 se	 tak	stal	oficiálním	

orgánem	 župy,	 funkci	 odpovědného	 redaktora	 zaujal	 vedoucí	 župní	 kanceláře	 Emil	

Bryndač	 a	 pozici	 administra vního	 ředitele	 bratr	 bývalého	 předsedy	 Josefa	 Fanty	

Oldřich.	 Mezi	 sportovními	 novináři	 zvedl	 vznik	 Burdova	 deníku	 velkou	 vlnu	 odporu.	

“Jest	 příhanou	 čs.	 sportu,	 že	 prvý	 sportovní	 deník	 slouží	 nepokrytě	 zájmům	 sázkové	

kanceláře.	 Jest	 příhanou	 čs.	 sportu,	 že	 prvý	 sportovní	 deník	 slouží	 “bezbolestnému”	

vykořisťování	 nevědomos 	 těch	 nejdrobnějších	 sportovních	 nadšenců.” 	 Sportovní	103

hnu 	 silně	 protestovalo	 i	 pro 	 samotným	 sázkám	 na	 sport,	 obávalo	 se	 především	

špatného	 vlivu	 na	 mládež.	 “Lidé,	 kteří	 organizují	 tyto	 sázky,	 inkasují	 velké	 zisky																			

a	 vynakládají	 mnoho	 peněz	 na	 reklamu	 svých	 výnosných	 podniků	 ve	 sportovních	

časopisech.	Je	nebezpečí,	že	by	se	mohly	některé	sportovní	časopisy	stá 	hospodářsky	

závislými	na	zájmech	těchto	organizátorů	sázek.	Je	v	tom	velké	nebezpečí	pro	mládež.	

Vývoj	 a	 tradice	 našeho	 sportu	 je	 poměrně	 nedávná	 pro 	 anglické,	 takže	 většina	

sportovních	“fanoušků”	je	ještě	mladší	a	ta	je	snadno	sváděna	k	lehkomyslnému	názoru	

možné	 týdenní	 výhry	bez	 jakékoliv	 zušlechťující	myšlenky,	 že	 m	prospívá	k	nějakému	

obecnému	prospěchu.” 	Na	konci	března	1936	byly	sportovní	sázky	zakázány	a	všem	104

kancelářím	 odebrány	 licence, 	 čímž	 deník	 ztra l	 svůj	 původní	 účel	 a	 po	 půl	 roce	105

zanikl.	Podíl	na	tom	mělo	zřejmě	i	trestní	s hání	Josefa	Burdy	za	neoprávněnou	činnost	

boxerského	manažera,	kvůli	čemuž	na	jaře	1937	uprchl	do	Francie.	

	Rekord:	československý	všesportovní	list.	Praha:	Karel	Klapač,	3.4.1936,	7(14).	102

	Rekord:	československý	všesportovní	list.	Praha:	Karel	Klapač,	27.3.1936,	7(13).	103

	Rekord:	československý	všesportovní	list.	Praha:	Karel	Klapač,	13.3.1936,	7(11).104

	Národní	listy.	Praha:	Julius	Grégr,	12.4.1936,	76(102).	s.	3.	ISSN	1214-1240.	Dostupné	také	z:	h p://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/105

uuid:6cdfc00c-435f-11dd-b505-00145e5790ea	
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6.	SPORTOVNÍ	ČASOPISY	

 Jediným	 český	 sportovním	 časopisem,	 který	 přečkal	 první	 světovou	 válku	byly	

Sportovní	 listy. 	 Od	 roku	 1908	 je	 vydával	 Fran šek	 Malý.	 Když	 v	 únoru	 roku	 1914	106

zemřel,	 převzal	 jeho	 list	 Fran šek	 Hübner.	 Bohatě	 ilustrovaný	 časopis	 informoval																						

o	širokém	spektru	sportovních	odvětví,	především	ale	hájil	zájmy	Českého	athle ckého	

svazu,	který	založil	Malý	v	roce	1903	jako	pro váhu	České	amateurské	athle cké	unie.	

Pod	 vedením	 Hübnera	 vycházely	 Sportovní	 listy	 nejprve	 dvakrát	 a	 později	 jednou	

měsíčně	až	do	října	1936,	kdy	zanikly.		

	 Částečně	 první	 světovou	 válku	 překlenul	 také	 Sportovní	 přehled	 vydavatele	

Josefa	Friedla.	Ačkoli	 se	 Friedl	narodil	 v	Praze,	 tak	 se	brzy	přestěhoval	do	Olomouce,	

kde	byl	 v	mládí	 ak vním	 fotbalistou	 a	 později	 významným	 funkcionářem	 sportovních	

organizací.	 Podílel	 se	 třeba	 na	 založení	 Moravskoslezské	 sportovní	 rady	 nebo	

Sportovního	 klubu	 Olomouc.	 K	 novinařině	 se	 dostal	 poprvé	 v	 roce	 1911.	 Tehdy	

nastoupil	 jako	 ekonom	 do	 knih skárny	 Bohumila	 Knechtla	 vydávající	 deník	 Pozor,														

v	 němž	 se	 Friedl	 uchy l	 jako	 sportovní	 redaktor	 a	 později	 se	 podílel	 na	 vzniku	

samostatné	sportovní	 redakce.	Sportovní	přehled	založil	 v	 roce	1917	a	vydával	ho	do	

prosince	1919.		

	 Proběhly	také	pokusy	obnovit	některé	předválečně	všesportovní	časopisy.	Karel	

Šindelář	 se	 v	 července	 1921	 snažil	 oživit	 svůj	 Start,	 který	 měl	 být	 svou	 grafickou	

úpravou,	 bohatým	 obsahem	 a	 množstvím	 kvalitních	 fotografií	 přímým	 konkurentem	

nejvýznamnějšího	předválečného	časopisu	Sport	a	hry.	O	měsíc	později	ale	v	necelých	

sedm	 a	 padesá 	 letech	 zemřel	 a	 jeho	 nástupce	 Bře slav	 Šicner	 udržel	 “neodvislý,	

všesportovní	 časopis	 s	 esperantskou	 čás ”	 už	 jen	 do	 října	 stejného	 roku.	 O	 mnoho	

úspěšnější	 nebyla	 ani	 snaha	 Karla	 Petrů	 navázat	 na	 Sport	 a	 hry.	 V	 roce	 1919	 sice	

vyjednal	s	původním	vydavatelem	pokračování	a	z	velké	čás 	dal	dohromady	i	tehdejší	

redakční	 aparát,	 obnovený	 týdeník	 ale	 vycházel	 pod	 novým	 názvem	 Sportovní	 revue	

pouze	dva	roky	a	zanikl	stejně	jako	Start	v	říjnu	roku	1921.		

	 Po	 vzniku	 Československa	 a	 nastolení	 demokra cké	 vlády	 bylo	 jedním																						

z	 nejdůležitějších	 poli ckých	 práv	 občanů	 právo	 na	 svobodu	 sku,	 kterého	 hojně	

využívaly	 i	 sportovní	 spolky.	 Téměř	 všechna	 ústředí	 měla	 v	 určitých	 etapách	 první	

	JEŽEK,	Přemysl.	České	sportovní	časopisy	vydávané	od	jejich	počátků	až	do	roku	1918.	Praha:	Státní	pedagogické	nakladatelství,	1965.	s.	154.	106

Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:03586f40-a03e-11e2-bc29-005056825209	
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republiky	 své	 oficiální	 listy,	 kde	 uveřejňovaly	 úřední	 zprávy	 a	 jiná	 důležitá	 oznámení.	

Fotbal	si	jako	nejpopulárnější	sport	meziválečného	období	mohl	svého	mluvčího	vybírat	

a	 soustředil	 se	 tak	 logicky	 na	 nejčtenější	 tuly.	 Postupně	 využíval	 ke	 své	 propagaci	

Sportsmana,	Sportovní	revue,	Sportovní	věstník,	Star	nebo	Rekord,	který	v	únoru	1933	

dokonce	 přešel	 pod	 správu	 fotbalové	 asociace.	 I	 další	 oblíbené	 sporty	 jako	 tenis,	

atle ka,	 cyklis ka,	 rohování,	 veslování	 nebo	 hokej	 měly	 ve	 všesportovních	 listech												

své	 pevné	místo,	 tolik	 prostoru	 jako	 fotbal	 ale	 nedostávaly	 a	 tvořily	 vlastní	 časopisy.	

Cyklisté	měli	 zásluhou	 Augus na	 Vondřicha	 zpátky	 svého	 Cyklistu.	 Závodník,	 výrobce										

a	 prodejce	 kol	 vlastní	 značky	 AVON,	 obnovil	 předválečný	 časopis	 v	 roce	 1920.																

Pod	hlavičkou	Českého	sportovního	klubu	Karlín,	jehož	byl	předsedou	a	Československé	

ústřední	 jednoty	 velocipedistů,	 kde	 působil	 jako	 pokladník,	 ho	 vydával	 jednou																			

či	dvakrát	měsíčně	až	do	roku	1946.	V	početnější	konkurenci	ale	zůstal	“odborný	list	pro	

zájmy	 sportu	 cyklis ckého”	 spíše	 stranou	 a	 na	 dřívější	 úspěch	 nenavázal.	 Jedním															

z	 pravidelných	 přispěvatelů	 Cyklisty	 byl	 také	 Vilém	 Heinz-Henry,	 který	 měl	 velkou	

zásluhou	 i	na	obnovení	časopisu	Auto,	 jehož	vznik	v	roce	1913	sám	podní l.	Po	válce		

začalo	 Auto	 opět	 vycházet	 v	 květnu	 1920	 jednou	 nebo	 dvakrát	 měsíčně																											

až	do	15.	prosince	roku	1948,	kdy	ho	nahradil	časopis	Motorista.	“Časopis	Auto,	který	

vychází	 již	 30	 let,	 změní	 od	 příš ho	 roku	 své	 jméno	 a	 svou	 tvářnost.	 Ponese	 název	

“Motorista”,	 oficiální	 orgán	 Autoklubu	 RČS,	 a	 bude	 vycháze 	 jednou	 měsíčně,	 vždy										

25.	 v	 měsíci	 ve	 formátu	 A5,	 čili	 polovičním.	 Rozsah	 byl	 pro	 začátek	 stanoven																		

na	8	stran.” 	Menší	sportům	mnohdy	nezbylo	nic	jiného,	než	se	spolehnout	na	vlastní	107

produkci.	Svůj	časopis	tak	měly	letci	(Letectví,	měsíčně	1921-1939),	golfisté	(Sportovní	

revue,	měsíčně	1936-41),	žokejové	(Dos hový	a	jezdecký	sport,	2x	měsíčně	1926-1932,	

Turf,	 každý	 dos hový	 den	 1930-1934),	 lukostřelci	 (Lukostřelecký	 věstník,	 1933-37),	

rybáři	(Rybář,	měsíčně	1933-35)	nebo	i	kuželkáři	(Kuželkářský	sport,	měsíčně	1937-43)				

a	hráči	bridge	(Česká	bridge	revue,	měsíčně	1934-35).		

	 Publikačně	ak vní	byly	také	velké	sportovní	organizace.	Český	olympijský	výbor	

skl	 v	 letech	 1924	 až	 1929	 dvakrát	 měsíčně	 Olympijský	 věstník,	 než	 ho	 nahradila	

Ročenka	 Československého	 olympijského	 výboru.	 Vysokoškolský	 sport	 Praha	 vydával	

desetkrát	 ročně	v	 letech	1925	až	1934	Věstník	vysokoškolského	sportu	a	 svůj	 list	měl											

i	 tělovýchovný	 spolek	 Sokol.	 Stejnojmenný	 čtrnác deník	 založil	 v	 roce	 1871	Miroslav	

	Auto.	Praha:	Čs.	klub	automobilistů,	1948,	30(11-12).	s.	114.	Dostupné	také	z:	h p://kramerius.techlib.cz/kramerius-web-client/uuid/107

uuid:d85a9425-4ea3-11e7-be46-001b63bd97ba	
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Tyrš.	 Byl	 jeho	majitelem,	 nakladatelem	 i	 redaktorem	 až	 do	 července	 roku	 1884,	 kdy	

odjel	 na	 léčebný	 pobyt	 do	 Rakouska,	 kde	 o	 měsíc	 později	 za	 dosud	 neobjasněných	

okolnos 	 zemřel.	Po	něm	převzala	 "časopis	 věnovaný	 zájmům	tělocvičným	a	výchově	

sokolské”	Pražská	tělocvičná	jednota	Sokol	a	vydávala	ho	až	do	roku	1952,	kdy	byl	Sokol	

usnesením	 ÚV	 KSČ	 zrušen.	 V	 posledních	 letech	 vycházel	 jen	 pětkrát	 ročně.	 Kromě	

sokolského	 ústředí	 vydávaly	 časopisy	 i	 samostatné	 jednoty,	 mnohdy	 se	 podobným	

názvem.	TJ	Sokol	Žižkov	měl	Náš	ruch,	TJ	Sokol	Kroměříž	Náš	život,	TJ	Sokol	Louny	Naši	

cestu,	TJ	Sokol	Říčany	Naše	snahy	a	TJ	Sokol	Vinohrady	Naše	zvěs .	 	108

	 Nejvýznamnější	 všesportovní	 časopisy	 první	 republiky	 vycházely	 zejména															

v	 Praze	 a	 byly	 soustředěny	 kolem	 zkušených	 žurnalistů	 a	 funkcionářů	 Karla	 Petrů	

(Slavista	 1919,	 Sportovní	 revue	 1919-1921,	 Rekord	 1930-1950),	 Miloslava	 Josefa	

Horáčka	(Sportsman	1919-1925,	Star	1926-1938)	nebo	Josefa	Fanty	(Sportovní	věstník	

1919-1930).	Vůbec	prvním	všesportovním	časopisem	v	poválečném	Československu	byl	

Sportsman.	V	polovině	března	1919	ho	začal	vydávat	Karel	Unger,	už	po	měsíci	ho	ale	

převzal	 kompletně	 do	 své	 správy	 odpovědný	 redaktor	Miloslav	 Josef	 Horáček	 a	 jako	

majitel	 a	 vydavatel	 ho	 řídil	 až	 do	 července	 1925,	 kdy	 žurnál	 zanikl. 	 Sportsman	 byl														109

v	 mnoha	 ohledech	 předlohou	 pro	 úspěšné	 sportovní	 časopisy	 první	 republiky.	

Informoval	 o	 všech	 sportovních	 odvětví,	 přinášel	 metodické	 a	 vzpomínkové	 články	

úspěšných	 sportovních	 osobnos 	 a	 pravidelně	 o skoval	 velké	 množství	 fotografií.	

Bohatý	 obsah	 a	 nákladná	 grafická	 úprava	 se	 také	 odrážely	 na	 ceně,	 které	 vzrostla													

až	 na	 1.20	 Kč	 v	 roce	 1925.	 Většinu	 své	 existence	 tak	 byl	 Sportsman	 nejdražším	

sportovním	časopisem	na	trhu.	Z	konkurenčních	listů	stála	více	peněz	pouze	Sportovní	

revue,	jejíž	cena	se	na	konci	roku	1920	vyšplhala	až	na	1.80	Kč,	než	poté	klesla	skokově	

na	1	Kč.	

	 Výsadní	 postavení	 zaujímal	 mezi	 sportovními	 časopisy	 meziválečného	 období	

Star,	 který	 byl	 výjimečný	 svou	 obrazovou	 složkou	 a	 také	 elitní	 skladbou	 redakce.	

Horáček	ho	založil	v	březnu	1926	coby	pokračovatele	Sportsmana	a	vedl	ho	za	pomoci	

dalších	předních	sportovních	novinářů	-	Slípky,	Šulce,	Bureše,	Synka	nebo	Krásy.	Dalším	

významným	 časopisem	 meziválečného	 období	 byl	 Rekord.	 Na	 konci	 února	 1930	 ho	

začal	vydávat	předseda	Československého	amatérského	plaveckého	svazu	Karel	Klapač,	

	Česká	retrospek vní	bibliografie,	Řada	2,	Díl	2:	Časopisy.	Časopisy	České	republiky	1919-1945	(CERBI	C2).	Sdružení	knihoven	ČR.	ISBN	108

80-86249-26-3.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:196d0d20-0048-11e4-a680-5ef3fc9bb22f	

	Státní	oblastní	archiv	v	Praze.	Policejní	ředitelství	II.	Karton	16,	Signatura	2905.	Oznámení	o	změně	vydavatele	časopisu	Sportsman.109
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který	 byl	 zároveň	 i	 jeho	 odpovědným	 redaktorem.	 V	 dubnu	 1931	 ho	 na	 této	 pozici	

vystřídal	 fotbalový	činovník	Karel	Petrů,	čímž	v	podstatě	započala	 jeho	přeměna	v	 list	

fotbalového	ústředí.	Vydavatelem	Rekordu	byla	Československá	associace	footballová	a	

později	 Český	 svaz	 footballový	 až	 do	 února	 1949.	 Tehdy	 časopis	 přešel	 pod	 správu	

České	 obce	 sokolské	 a	 změnil	 svůj	 název	 na	 Instruktor	 kopané.	 “Vydáváním	 časopisu	

“Instruktor	 kopané”	 zaniká	 časopis	 “Rekord”.	Ministerstvo	 informací	 a	 osvěty	 / skový	

odbor/	ruší	proto	platnost	povolení	k	 sku	[…]	a	“Rekord”	škrtá	z	evidence	vydávaných	

časopisů” 	 Rekord	 byl	 podstatně	 méně	 bohatý	 na	 fotografie	 a	 ilustrace	 než	 Star,	110

kombinoval	 byl	 ale	 funkci	 sportovní	 věstníku	 s	 publicis kou	 a	 byl	 informačně	

přínosnější. 	 Kromě	 Karla	 Petrů	 patřili	 mezi	 nejvýraznější	 osobnos 	 časopisu	 také	111

Ferdinand	Scheinost	nebo	Karel	Lajer.	Pražským	časopisům	se	mohl	ze	zbytku	republiky	

rovnat	jen	brněnský	Sport	z	vydavatelství	Lidových	novin,	v	němž	působil	jako	vedoucí	

redaktor	Ondřej	Sekora.		

	 Ve	skromnějších	podobách	vycházely	všesportovní	časopisy	i	v	dalších	městech	

Československé	republiky.		V	Kladně	měly	v	letech	1929-1930	Kladenský	sport,	v	Kolíně	

v	 letech	 1928-1936	 týdeník	 Polabský	 sportovní	 zpravodaj,	 v	 Příbrami	 v	 letech	

1923-1928	 Příbramský	 sport,	 v	 Přerově	 v	 letech	 1929-1930	 Přerovský	 sport	 nebo																

v	 Roudnici	 nad	 Labem	 v	 roce	 1922	 Podřípský	 sport.	 Většinou	 se	 jednalo	 o	 týdeníky,	

které	 neměly	 silné	 ekonomické	 zázemí	 a	 nevycházely	 dlouho.	 Jihočeský	 sport	

vydavatele	 Bohuše	 Picky	 ze	 Sušice	 se	 od	 9.	 září	 1920	 do	 24.	 listopadu	 1921	 dočkal												

42	vydání.	Český	sport	plzeňských	vydavatelů	Vojtěcha	Krejčíka	a	Václava	Pechra	měl	od	

1.	dubna	1919	do	12.	 listopadu	1919	 jen	29	čísel	a	Sportovec	ostravského	vydavatele	

Fran ška	 Klučky	 v	 srpnu	 roku	 1922	 dokonce	 jen	 3	 čísla.	 Meziválečná	 sportovní	

žurnalis ka	byla	bohatá	i	na	cizojazyčné,	především	německy	psané,	časopisy.	V	Praze	

vycházel	Reise	und	Sport,	v	Brně	Die	Sportwoche	a	v	Mariánských	Lázních	Stadion,	další	

podobné	 listy	 bychom	 našli	 i	 v	 Sokolově,	 Ostravě	 nebo	 Karlových	 Varech.	 V	 Praze	

dokonce	vydával	sportovní	časopis	Die	Tennisbühne	v	letech	1932	až	1933	slavný	český	

tenista	německé	národnos 	Roderich	Menzel. 	112

	Státní	oblastní	archiv	v	Praze.	Policejní	ředitelství	II.		Karton	281.	Signatura	192/2.		Oznámení	o	zániku	časopisu	Rekord.110

	PELC,	Mar n.	Sport	a	česká	společnost	do	roku	1939:	osobnos ,	ins tuce,	reflexe.	Praha:	NLN,	2018.	s.	125	ISBN	978-80-7422-660-1.111

	Roderich	Menzel	(1907-1987)	reprezentoval	Československo	v	Davisově	poháru.	V	roce	1934	byl	ve	světovém	žebříčku	na	5.	místě.	112
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6.1	SLAVISTA	

“Slavista	je	poc vý,	taktuplný,	inteligentní	člověk,	bezvadný		

a	hledaný	společník,	obětavý	kamarád	i	klubista	a	výborný	sportovec.” 	113

	 Věstníky,	 informační	 a	 propagační	 skoviny	 vydávaly	 také	 samotné	 sportovní	

kluby,	 mezi	 nimiž	 vévodila	 této	 činnos 	 SK	 Slavia.	 Slávisté	 měli	 svůj	 časopis																								

už	od	počátku	dvacátého	stole ,	 kdy	 začali	hektograficky	 šířit	Věstník	SK	Slavia,	 který	

dosahoval	nákladu	150	kusů	a	od	února	1901	musel	být	kvůli	velkému	zájmu	vydáván	

skem.	Po	první	světové	válce	pokračovala	Slavia	v	 skové	ak vitě	a	v	létě	1919	vznikl	

pro	její	potřeby	časopis	Slavista.	Oficiální	oznámení	o	vydávání	“nepoli ckého	týdeníku	

věnovanému	 sportovním	 zájmům”	 zaslala	 redakční	 rada	 pod	 vedením	 studenta	 práv	

Karla	Petrů	policejnímu	ředitelství	v	Praze	dne	12.	srpna	1919 	a	ve	svém	programu	114

akcentovala,	 že	 je	 “třeba	 stále	pracova 	na	 zvýšení	a	 zachování	mravní	úrovně.	To	 je	

první	 bod	 programu	 našeho	 listu	 […]	 Co	 znamenali	 Sokolové	 pro	 dvacátý	 osmý	 říjen									

-	a	co	my	sportovci?	A	přece	prý	jde	jen	o	dva	různé	směry	jednoho	programu:	tělesné	

výchovy.	Hle,	 zde	 je	nejtěžší	problém.	Přispě 	našimi	 slabými	 silami	k	 jeho	 řešení,	 toť	

další	účel	našeho	listu.	Další	náš	úkol	týká	se	čistě	 jen	naší	Slavie	[…]	Abychom	docílili	

lepšího	kamarádského	souži 	u	nás,	větší	ještě	lásky	k	naší	Slavii,	většího	nadšení	v	naší	

klubové	činnos ,	také	to	bude	naším	úsilím.” 	115

	 Původně	zamýšlení	název	Slávista,	který	Petrů	uvedl	 i	do	oficiálního	oznámení,	

se	zřejmě	kvůli	administra vní	chybě	změnil	na	Slavista	a	už	časopisu	zůstal.	První	číslo	

vyšlo	 7.	 září	 1919	 s	 pod tulem	 “Sportovní	 týdeník	 S.	 K.	 Slavia”.	 Obsahovalo	 zprávy												

z	 atle ky,	 kopané,	 plavání,	 dění	 ve	 sportovním	 klubu	 Slavia	 a	 také	 rozhovor																											

s	 propagátorem	 sportu	 Josefem	 Amosem	 Pipalem.	 Osm	 stran	 textu	 doplnily	 tři	

fotografie	 -	 Pipalův	portrét	 a	momentky	 ze	 spojeneckých	her	 v	 Paříži.	Mnoho	 článků								

se	do	vydání	navíc	nevešlo	 kvůli	 nedostatku	místa	a	 řada	 jich	 také	přišla	po	 redakční	

uzávěrce,	 což	 byl	 prvotní	 signál	 k	 blížícím	 se	 změnám.	 “Je	 přirozené,	 že	 první	 číslo	

Slavisty	není	 dokonalým	obrazem	 toho,	 jak	 si	 náš	 list	 představujeme.	Abychom	snáze	

zmohli	 nával	 práce,	 zvláště	administra vní,	 jež	 je	 obvyklým	 zjevem	při	 počátku	 všech	

	Slavista:	illustrovaný	sportovní	týdeník.	Praha:	Sportovní	klub	Slavia,	7.9.1919,	1(1).	s.2113

	Státní	oblastní	archiv	v	Praze.	Policejní	ředitelství	I	-	všeobecná	registratura	1914-1920.	Karton	66.	Signatura	58/71.		114

Oznámení	o	zahájení	vydávání	časopisu	Slavista.

	Slavista:	illustrovaný	sportovní	týdeník.	Praha:	Sportovní	klub	Slavia,	7.9.1919,	1(1).	s.2115
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časopisů,	 vydáme	 druhé	 číslo	 20.	 t.	 m.	 Ostatní	 čísla	 vycháze 	 pak	 budou	 pravidelně	

každou	 sobotu.	 Zveme	 všechny	 české	 sportovce	 k	 součinnos 	 a	 prosíme	 též	 o	 zaslání	

fotografických	 snímků,	 jež,	 podle	 možnos ,	 budeme	 reprodukova .” 	 Ačkoli	 byl	116

Slavista	původně	projektován	jako	klubový	věstník,	vytčený	cíl	mu	byl	brzy	příliš	těsný																				

a	postupně	věnoval	svůj	prostor	celé	sportovní	obci.	Vedení	redakce	sledovalo	rostoucí	

poptávku	 po	 všesportovních	 časopisech	 a	 nechtělo	 čtenáře	 zklamat.	 “Většina	 našich	

listů	vidí	 sport	 takřka	vůbec	 jen	v	kopané,	 za m	co	ostatní	 rubriky	 jsou	přidávány	 jen	

jaksi	 k	 ukonejšení	 svědomí,	 avšak	 svým	 rozsahem	 i	 obsahem	 (obsahující	 často	 jen	

klubová	 návěs )	 jsou	 vedle	 kopané	 pravými	 popelkami.	 Tyto	 skutečnos 	 měli	 jsme											

na	 mysli,	 když	 jsme	 z	 klubového	 věstníku	 chtěli	 tvoři 	 pro	 širší	 naši	 sportovní	 obec.	

Proto	 již	 od	prvních	 čísel	 věnovali	 jsme	 se	 co	nejvíce	 ze	 svého	 (tak	 skrovného!)	místa	

athle ce,	 přípravám	 k	 olympijským	 hrách	 a	 -	 ačkoli	 sezony	 obou	 těchto	 odvětví	 byly	

skončeny	-	lawn-tennisu	a	veslařství. 	Už	od	svého	začátku	plnil	Slavista	svou	původně	117

zamýšlenou	 funkci	 klubového	 věstníku	 jen	 okrajově.	 Dění	 ve	 Slavii	 věnoval	 v	 každém	

vydání	sloupek	o	pár	řádcích	a	později	přidal	i	historický	seriál	“Z	minulos 	S.	K.	Slavia”.	

Větší	 prostor	 dostávaly	 obecné	 sportovní	 zprávy.	 I	 proto	 redakční	 rada	 brzy	 změnila	

pod tul	 ze	 “sportovního	 týdeníku	 S.	 K.	 Slavia”	 na	 “ilustrovaný	 sportovní	 týdeník”.	

Ambice	 listu	ale	přesto	zůstaly	nenaplněny.	“Po	stránce	 ideové	rozhodli	 jsme	se	nebýt	

listem	 s	mnoha	 referáty,	 které	 většinou	 čís 	 lze	 též	 ve	 sportovních	 rubrikách	 denních	

listů,	 nýbrž	 přehledně,	 revuálně	 podat	 svým	 čtenářům	 obraz	 sportovní	 činnos 	

minulého	 týdne,	 stejně	 živě	 sledova 	 všechny	 živé	 otázky	 sportovní	 […]	 Přiznáme	 se,								

že	 jsme	 tuto	 sobě	 danou	 úlohu	 splnili	 jen	 z	 čás .	 Zabránil	 nám	 v	 tom	malý	 rozměr	

našeho	 listu,	 a	 kromě	 toho	úzký	 kruh	 spolupracovníků,	 který	byl	 ustaven	prvotně	pro	

řízení	jen	klubového	věstníku.” 		118

	 Po	 obsahové	 stránce	 měl	 Slavista	 jednoduchou	 redakční	 úpravu.	 Zprávy	 byly								

do	 rubrik	 řazeny	 ve	 dvou	 sloupcích.	 Text	 zřídka	doplňovaly	 černobílé	 fotografie	nebo	

kreslené	 karikatury.	 Dva	 týdny	 před	 zánikem	 časopisu,	 23.	 listopadu	 1919,	 o skla	

redakce	 snímek	 zachycující	 finiš	 závodu	 žen	 v	 běhu	 na	 padesát	metrů,	 který	 byl	 “asi	

první	momentkou	českých	závodů	žen.” 	Během	pár	týdnů	od	svého	vzniku	si	vedení	119

redakce	 v	 čele	 s	 Karlem	 Petrů	 vytvořilo	 rozsáhlou	 síť	 spolupracovníků	 z	 různých	

	Slavista:	illustrovaný	sportovní	týdeník.	Praha:	Sportovní	klub	Slavia,	7.9.1919,	1(1).	s.	8						116

	Slavista:	illustrovaný	sportovní	týdeník.	Praha:	Sportovní	klub	Slavia,	30.11.1919,	12(1).	s.90117

	Slavista:	illustrovaný	sportovní	týdeník.	Praha:	Sportovní	klub	Slavia,	30.11.1919,	12(1).	s.	90118

	Slavista:	illustrovaný	sportovní	týdeník.	Praha:	Sportovní	klub	Slavia,	23.11.1919,	11(1).	s.	90119
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sportovních	 odvětví	 a	 začalo	 chystat	 půdu	 pro	 vznik	 nového	 listu,	 který	 měl	 kromě	

sportovních	 zpráv	 a	 článků	 obsahovat	 také	 rubriky	 společenskou	 či	 divadelní.	

“Vyjednáváme	 s	 dřívějšími	 vydavateli	 “Sportu	 a	 her”	 časopisu,	 který	 též	 vznikl																				

z	klubového	věstníku	slávis ckého	a	povede-li	jednání	naše	k	cíli,	budeme	vydáva 	další	

jejich	 ročníky,	 v	 nichž	 by	 spolupracovali	 někteří	 z	 těch,	 kteří	 stáli	 u	 kolébky	 “Sportu												

a	 her”	 a	 byli	 jejich	 spolupracovníky	 za	 slavné	 jejich	 pamě .”	 Poslední	 číslo,	 v	 pořadí	

třinácté,	 vyšlo	 7.	 prosince	 1919.	 Slavista	 zanikl,	 aby	 uvolnil	 místo	 svému																		

nástupci	 -	 Sportovnímu	 revue.	 “Přestáváme	 vydávat	 “Slavistu”	 jehož	 rozměry	 staly										

se	 nám	 těsnými,	 abychom	 mohli	 s	 novou	 chu 	 i	 rados 	 počí 	 s	 vydáváním	

illustrovaného	 “Sportovního	 revue”.	 První	 číslo	 vyjde	 v	 pátek	 19.	 t.m.	 Všem	 našim	

spolupracovníkům	 srdečným	 dík	 za	 spolučinnost.	 “Na	 shledanou”	 ve	 “Sportovním	

revue!”	 	Oficiální	oznámení	o	zániku	Slavisty	poslal	Karel	Petrů	policejnímu	ředitelství	120

dne	 12.	 prosince	 1919	 spolu	 s	 doplněním,	 že	 “místo	 dosavadního	 časopisu	 Slavista,	

budeme	 vydáva 	 illustrovaný	 týdeník	 Sportovní	 revue.	 Kromě	 tulu	 a	 formátu	 24x32	

cm	(dříve	19x25)	se	ničeho	nemění:	ani	redakce	ani	vydavatelství	atd.” 		121

6.2	SPORTOVNÍ	REVUE	

	 Sportovní	 revue	 vznikla	 jako	 nástupce	 Slavisty	 “podle	 způsobu	 Sportu	 a	 her,	

které	mají	nám	bý 	světlým	vzorem.” 	Za mco	samotná	redakce	v	čele	s	Karlem	Petrů				122

i	její	zázemí	zůstalo	stejné, 	časopis	se	dočkal	výrazných	změn.	Kromě	většího	formátu	123

papíru	 byl	 rozšířen	 i	 co	 do	 počtu	 stran.	 Z	 osmi,	 kterými	 disponoval	 Slavista,	 jich	měl	

zpočátku	 dvacet.	 Úvodní	 číslo	 nového	 všesportovního	 listu	 vyšlo	 19.	 prosince	 1919.	

Obsahovalo	články	z	kopané,	házené,	junáctví,	automobilismu,	zimních	sportů,	atle ky,	

tenisu,	avia ky,	cyklis ky	a	šermu.	Nechyběla	ani	sportovní	rubrika	psaná	v	anglickém	

jazyce	 “Sport	 in	 Czechoslovakia”,	 jejíž	 “autor	 jest	 týž,	 který	 vedl	 stejnou	 rubriku	 v	

prvních	ročních	Sportu	a	her,	jeden	to	ze	zakladatelů	českého	sportu	vůbec.” 	Uvedená	124

citace	nasvědčuje	tomu,	že	oním	autorem	byl	Karel	Hammer,	který	ve	Sportu	a	hrách	

	Slavista:	illustrovaný	sportovní	týdeník.	Praha:	Sportovní	klub	Slavia,	7.12.1919,	13(1).	s.	96					120

	Státní	oblastní	archiv	v	Praze.	Policejní	ředitelství	I	-	všeobecná	registratura	1914-1920.	Karton	66.	Signatura	58/71.		121

Oznámení	o	ukončení	vydávání	časopisu	Slavista.

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	19.12.1919,	1(1)122

	Kancelář,	expedici	i	administraci	měla	redakce	Sportovní	revue	v	ulici	28.	října	číslo	17	v	paláci	Úvěrní	banky123

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	19.12.1919,	1(1)124
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vedl	anglicky	psanou	rubriku	zvanou	“Sport	in	Bohemia”	a	byl	také	jedním	z	průkopníků	

české	sportu	(především	fotbalu	a	tenisu).	Hammer	opus l	české	sportovní	dění	v	roce	

1905,	kdy	se	 jako	absolvent	pražské	techniky	a	odborník	na	železniční	dopravu	musel	

kvůli	práci	přestěhovat	z	Prahy	do	tyrolského	Lienzu.	Později	se	ale	do	hlavního	města	

vrá l	 a	 žurnalis ce	 a	 sportu	 se	 věnoval	 dál,	 čemuž	 nasvědčují	 pravidelné	 články																

ve	Sportovní	revue,	podepsané	Hammerovým	pseudonymem	“Jimmy”.	V	květnu	1920	

navíc	 Hammer	 spolu	 s	 Josefem	Grussem	 připravili	 v	 rámci	 knihovny	 Sportovní	 revue	

nová	pravidla	kopané.	“Tato	pravidla	jsou	z	pera	nejpovolanějšího:	dra	J.	Grusse,	autora	

posledních	jich	vydání	(1908)	a	 ing.	dra	Jimmy	Hammra,	autora	prvních	footballových	

pravidel	vůbec	(1902),	dokonalých	to	znalců	anglických	poměrů	a	anglického	jazyka.” 																				125

V	 neposlední	 řadě	 byl	 pak	 Karel	 Hammer	 uveden	mezi	 spolupracovníky	 Sportovního	

revue	 přímo	 na	 stránkách	 časopisu. 	 “I	 jiní	 z	 prvních	 pracovníků	 Sportu	 a	 Her	 stojí															126

v	 naších	 řadách,	 takže	 se	 kojíme	 nadějí,	 že	 brzy	 se	 podaří	 nám	 naší	 Sportovní	 revue	

přivés 	 na	 výši	 předválečných	 slavné	 pamě 	 Sportu	 a	 her.” 	 Dalšími	 přispěvateli	127

Sportovního	 revue	 byli	 tenisový	 trenér	 Fran šek	 Buriánek,	 lední	 hokejista	 Miloslav	

Fran šek	 Fleischmann,	 tenista	Karel	Robě n,	běžec	 SK	 Slavia	Praha	Karel	 Přibyl,	 pilot	

Břes lav	Plischke,	předseda	československého	hokejového	svazu	Adolf	Dušek,	redaktor	

Národních	 listů	 a	 Národní	 poli ky	 Jan	 Hejret,	 průkopník	 házené	 Jaroslav	 Tran na,	

středoškolský	 profesor	 a	 tělovýchovný	 pracovník	 Prokop	 Bureš,	 vášnivý	 lyžař	 a	

obchodník	s	nejen	sportovním	zbožím	Vladimír	Jiří	Ro ,	dlouholetý	člen	atle cké	unie	

Slavoj	 Friš,	 profesor	 zubního	 lékařství	 a	 zdatný	 sportovec	 Jan	 Jesenský	nebo	milovník	

adrenalinových	motoris ckých	sportů	a	cestovatel	Bře slav	Jan	Procházka.	

	 Novinkou	 Sportovní	 revue	 bylo	 zavedení	 divadelní	 rubriky	 s	 názvem	 “Mimo	

hřiště”,	což	byl	v	rámci	sportovních	 skovin	v	té	době	nezvyklý	počin.	“Povíme	tedy	ve	

stručnos ,	co	nás	k	zavedení	této	rubriky	vedlo.	Život	sportovcům	nekončí	odchodem	ze	

hřiště	 a	 byť	 sportsman	 trainoval	 co	 nejpilněji,	 stráví	 na	 hřiš 	 přece	 jen	 část	 svého	

denního	 života.	 […]	 Pochybujeme,	 že	 mohl	 by	 nám	 imponova 	 sportovec	 nejlepších	

kvalit,	který	by	neměl	pražádného	zájmu	o	duševní	život	a	jeho	požitky,	ať	už	hudbou	a	

zpěvem,	slovem	nebo	obrazem.” 	Grafická	úprava	časopisu	odrážela	dobové	možnos 	128

zobrazování	sportu.	Úvodní	číslo	obsahovalo	celkem	třináct	fotografií	a	ilustrací	včetně	

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	29.4.1920,	19(1)125

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	19.12.1919,	1(1)			126

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	19.12.1919,	1(1)			127

	Sportovní	revue.	Praha:	S.	K.	Slavia,	8.1.1920,	3(1)	128
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momentek	z	ragbyového	zápasu	v	Anglii,	podzimní	pražské	cross-country	nebo	portrétu	

člena	Národního	divadla	 Jiřího	Steimara. 	Poslední	dvě	 strany	 zcela	 vyplnila	 inzertní	129

oznámení,	 mezi	 kterými	 nechyběla	 ani	 reklama	 na	 brusle,	 lyže	 a	 sáňky	 jednoho																			

z	 přispěvatelů	 Sportovního	 revue	 Vladimíra	 Jiřího	 Ro a. 	 Fotografie	 k	 o štění	 se	130

redakce	snažila	získávat	i	pomocí	soutěží	pro	fotoamatéry.	“Sportovní	revue	vyhražuje	si	

reprodukční	 právo	 i	 k	 snímkům	 cenou	 nepoctěným,	 jichž	 výlohy	 budou	 ovšem	

hraženy.” 		131

	 První	číslo	Sportovní	revue	se	dočkalo	velkého	zájmu.	“Našli	se	i	sportovci,	kteří	

sami	o	sobě	zaslali	nám	adresy	k	zaslání	ukázkového	čísla,	slíbili	 jeho	rozšiřování	atd.,	

našli	se	ovšem	i	jiní,	kteří	nás	zklamali.	Tře 	skupinou	jsou	pochybovači,	nevěřící	Tomáši.	

Čekají	 prý,	 co	 se	 časem	 z	 nás	 vyklube	 a	 čí	 orgán	 prý	 budeme.	 Odpovídáme:	 Zveme	

znovu	ke	 spolupráci	 všechny	 sportovce	dobré	vůle,	bez	 rozdílu	 “zabarvení”	a	 táborů…

Náš	 list	 jest	 otevřen	 každému,	 kdo	 chce	 mí 	 český	 sport	 velký	 a	 krásný.” 	 Snaha	132

redakce	 vybudovat	 nezávislý	 list	 narážela	 na	 skepsi	 některých	 čtenářů,	 která	 zřejmě	

pramenila	 z	 faktu,	 že	 Sportovní	 revue	 byla	 přímým	 nástupcem	 Slavisty	 a	 jeho	

vydavatelem	a	zodpovědným	redaktorem	byl	klubový	funkcionář	Karel	Petrů.	Že	by	měl	

být	ale	časopis	názorovou	tribunou	Slavie,	redakce	odmítala.	“Zaujatost	nám	bude	cizí	

jak	 co	 se	 samotných	 klubů,	 tak	 i	 jednotlivých	 sportovních	 oborů	 týče	 a	 zveme	 proto	

všechny	sportovce	dobré	vůle	ke	spolupráci.” 	Kromě	toho,	že	musela	Sportovní	revue	133

vyvracet	 názorovou	 zaujatost,	 narážela	 prak cky	 od	 svého	 vzniku	 i	 na	 technické	

překážky,	 kvůli	 kterým	 se	 nepodařilo	 navázat	 na	 obsahovou	 kvalitu	 úvodního	 vydání.	

“Technické	 překážky	 stupňované	 vánočními	 svátky	 přinu ly	 nás	 i	 tentokráte	 odloži 	

celou	 řádu	 článků	 a	 rubrik,	 tak	 např.	 pokračování	 naší	 rubriky,	 přednášku																								

prof.	 J.	 A.	 Pipala	 o	 skoku	 o	 tyči,	 rubriku	 fotografickou	 atd.	 Přes	 to,	 že	 i	 dnešní	 číslo	

vydáváme	 nad	 slíbené	 minimum	 12	 stran,	 prosíme	 za	 poshovění,	 neboť	 hodláme																	

v	 nejbližší	 době	 rozšíři 	 “Sport.	 Revue”	 o	 nové	 rubriky.” 	 Rozvoj	 Sportovní	 revue	134

brzdily	 také	 rostoucí	 ceny	 sku	 i	 štočků.	 “Počítajíce	 již	 dnes	 s	 mto	 zdražením,	 které	

zasáhne	 hned	 druhé	 číslo	 Sportovní	 revue,	 stanovili	 jsme	 cenu	 jednotlivého	 čísla															

	Jiří	Steimar	(1887-1968)	byl	český	divadelní	a	filmový	herec.	Hrál	ve	více	než	60	filmech	včetně	Kdo	zabil	Jesie	(1966)	nebo	Limonádový	Joe	aneb	129

Koňská	opera	(1965).	Spolupracoval	i	s	rozhlasem.	Jeho	vnukem	byl	herec	Jiří	Kodet	a	pravnučkami	jsou	Anna	Polívková,	

	Obchod	V.	J.	Ro a	sídlil	na	Malém	náměs 	v	Praze	a	Jungmanově	ulici	356	v	Plzni.	130

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	26.12.1920,	2(1).	s.31									131

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	26.12.1920,	2(1).	s.31	132

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	19.12.1919,	1(1)	.	s.1133

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	26.12.1920,	2(1).	s.31	134
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na	1.60	K.	Předpla telé	obdrží	svá	čísla	levněji,	neboť	předplatné	na	čtvrt	roku	(13	čísel)	

činí	18	K,	na	půl	roku	35	K,	na	rok	70	K	[..]	Kdo	zná	poměry,	ví,	že	 i	při	 těchto	cenách	

budeme	 na	 Sportovní	 revue	 dopláce .” 	 S	 nelehkou	 ekonomickou	 situací	 se	 snažilo	135

vedení	listu	bojovat	 m,	že	lákalo	čtenáře,	aby	se	stali	abonenty.	Peníze	z	předplatného	

byly	jedním	z	nejčastějších	způsobů,	jak	zajis t	ekonomickou	stabilitu	tehdejší	 skovin.	

“Chcete-li	nám	pomoci	v	naší	snaze	vybudova 	opravdu	representační	český	sportovní	

list	 na	 způsob	 časopisů,	 kterými	 cizí	 národové	 již	 po	 řadu	 let	mohou	 se	 chlubi ,	 pak	

jednejte	 tak,	 jak	 káže	 vlastní	 Váš	 prospěch:	 přihlédněte	 blíže	 k	 výhodám,	 jež	 jsme	

stanovili	pro	naše	předpla tele.	Podaří-li	se	nám	zakotvi 	v	české	sportovní	veřejnos ,	

vynaložíme	všechny	prostředky	k	dalšímu	zdokonalení	“Sportovní	revue” 	Podporu	se	136

Sportovní	 revue	 snažila	 získat	 i	 mezi	 sportovními	 organizacemi.	 Postupně	 se	 stala	

oficiálním	 orgánem	Československého	 svazu	 hockeyového,	 Československé	 amatérské	

athle cké	 unie,	 Československé	 lawn-tennisové	 associace,	 Československého	 svazu	

plaveckého,	 Svazu	 československých	 lyžařů,	 Československé	 obce	 sokolské	 a	 ke	 konci	

roku	 1920	 namísto	 Sportovního	 věstníku	 i	 Československého	 svazu	 footballového. 	137

“Řekněme	 upřímně,	 že	 bylo	 to	 pro	 naši	 redakci	 překvapením,	 o	 němž	 neměli	 jsme														

do	poslední	 chvíle	 tušení.	 Je	ovšem	samozřejmé,	 že	 tuto	 funkci	přijímáme	 rádi,	 neboť	

nechceme	 pochybova ,	 že	 nedělní	 valná	 hromada	 pardubická	 byla	 schůzí	 seriosních	

sportovců,	 kteří	 československý	 sport	 footballový	 chtějí	 přivés 	 k	 největšímu	

rozkvětu.” 	 Sportovní	 revue	 převzala	 tuto	 funkci	 v	 době,	 kdy	 vedle	 sebe	 existovaly													138

v	důsledku	sporu	o	platní	stanovy	dva	svazy	 -	 jeden	s	výborem	v	Pardubicích	a	druhý											

s	 výborem	 v	 Plzni.	 “Naším	 heslem	 při	 tom	 bude	 snaha	 odstrani 	 neblahou	 nynější	

rozdvojenost	 v	 naší	 kopané,	 která	 právě	 v	 této	 chvíli,	 v	 době	 vyjednávání	 s	 Němci																	

a	Maďary,	je	potřeba	největší	konsolidovanos .” 	Boj	mezi	oběma	výbory	fotbalového	139

ústředí	 se	 často	 odrážel	 i	 na	 stránkách	 sportovních	 časopisů.	 “V	 posledním	 čísle	

“Sportovní	revue”,	která	o	sobě	prohlásila,	že	chce	pracova 	k	dohodě	ČSSF	a	těší	se	té	

c ,	 že	 je	úředním	 listem	pardubické	oposice,	 je	ukázka,	 jak	 tomu	“Sportovní	 revue”	či	

spíše	 cizokrajná	 značka	 “Chy”	 rozumí.	Ve	 své	 zoufalé	 snaze	prokáza 	 svým	patronům	

službu	za	každou	cenu,	nestydí	 se	 značka	“Chy”	citova 	 falešně	můj	článek	ze	“Sport.	

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	19.12.1919,	1(1).135

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	19.12.1919,	1(1).136

	Sportovní	věstník	se	stal	oficiální	orgánem	ČSSF	na	mimořádné	valné	hromadě	v	Pardubicích	5.	prosinec	1920.137

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	9.12.1920,	1(51).138

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	9.12.1920,	1(51).139
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Věstníku”	 a	 pokouší	 se	 činit	 závěry,	 odpovídajíc“	 ítaké	 poc vému	 referování”	 značky	

“Chy”	ve	“Sport.	Revue,” 	stěžoval	si	jeden	z	členů	plzeňského	výboru	Vladimír	Řezáč	140

na	článek	zodpovědného	redaktora	Sportovní	revue	Karla	Petrů	(Chy,	Charley).	Kromě	

svazů	 zastřešující	 jednotlivé	 sporty	 byla	 Sportovní	 revue	 také	 oficiálním	 listem	 klubu		

AC	Praha. 		141

	 Čtenáře	 se	 Sportovní	 revue	 snažila	 získat	 vydáváním	 speciálních	 příloh,																	

tzv.	Knihovny	Sportovní	 revue,	v	 jejímž	 rámci	vyšly	například	Výprava	českých	veslařů	

do	Paříže	1919,	Mezinárodní	pravidla	kanadského	hockeye	od	Jana	Marii	Fleischmanna,	

Československé	 lehkoatle cké	rekordy,	Pravidla	kopané	1920	od	Josefa	Grusse	a	Karla	

Hammera	nebo	Pravidla	 vodního	póla	od	Eduarda	 Šimona.	 “Chceme	 mto	 způsobem	

sjedna 	čtenářům	zajímavé	sportovní	knihy,	pracujíce	 tak	k	obohacení	naší	dosud	tak	

chudé	 sportovní	 literatury.	 “Knihovna	 Sportovní	 revue”	 přinese	 díla	 týkající	 se	 všech	

odvětví	sportovních,	pokud	možno	illustrovaná.” 	I	přes	veškerou	snahu	o	zdokonalení	142

listu	 se	 vedení	 Sportovní	 revue	nedařilo	 vymanit	 z	 ekonomických	problémů.	Náklady					

na	jedno	vydání	se	za	půl	roku	více	než	zdvojnásobily.	Redakce,	vědoma	si	už	tak	vyšší	

ceny	 listu,	 nechtěla	 přistoupit	 ke	 zdražení	 a	 složitou	 situaci	 vyřešila	 snížením	 počtu	

stran	 ze	 dvanác 	 na	 osm.	 “Budeme	 “Sport.	 Revui”	 vydáva 	 pro	 nejbližší	 čas																								

o	 8	 stranách.	 Vynasnažíme	 se	 grafickou	 úpravou	 a	 drobnějším	 skem,	 aby	 čtenářům	

dostalo	 se	 přibližně	 stejného	 obsahu	 jako	 doposud	 a	 těšíme	 se,	 že	 brzy	 bude	 nám	

možno	rozsah	našeho	listu	opětně	rozšíři .” 	O	osmi	stranách	ale	vyšla	jen	následující	143

dvě	vydání	(čísla	21	a	22).	Redakce	brzy	uznala,	že	takový	rozsah	je	pro	Sportovní	revue	

v	 její	 zamýšlené	 podobě	 příliš	 malý.	 Pro	 nedostatek	 místa	 musela	 odkládat	 velké	

množství	článků	a	vrá la	se	tak	opět	k	objemu	dvanác 	stran.	“Tím	jsme	ovšem	nuceni	

při	 úžasné	 drahotě	 pomýšle 	 na	 zdražení	 jednotlivých	 čísel	 “Sportovní	 Revue.”	 Jeden	

jediný	 prostředek	 může	 toto	 zdražení	 zamezi 	 a	 tento	 prostředek	 je	 v	 rukou	 našich	

čtenářů.	Kdybychom	mohli	náklad	našeho	listu	zvýšit	alespoň	o	33	procent,	zlevnily	by	

se	výrobní	ceny	“Sport.	Revue”	poměrně	tak,	že	nebyli	bychom	nuceni	 ji	zdražovat.” 	144

Ekonomické	 problémy	 a	 technické	 překážky	 se	 odrazily	 i	 v	 grafické	 úpravě	 Sportovní	

revue.	Text	byl	zhuštěn	a	počet	 fotografií	v	 jednotlivých	číslech	výrazně	klesl,	obvykle	

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	24.12.1920,	2(103).140

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	17.2.1919,	1(9).141

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	19.12.1919,	1(1).142

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	6.5.1920,	1(20).143

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	27.5.1920,	1(23).144
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na	 jednu	 či	 dvě.	 Přesto	 ke	 zdražení	 časopisu	 nakonec	 došlo.	 “Od	 prosincového	 dne	

loňského	 roku,	 kdy	 vyšlo	 první	 číslo	 “Sportovní	 revue”,	 několikráte	 četli	 jsme	 ve	 všech	

ostatních	listech	známá	oznámení	o	zdražení	toho	kterého	listu.	Nezdražovali	jsme	však,	

až	 náklady	 stále	 zvyšovaly.	 Doufali	 jsme,	 že	 při	 stále	 rostoucím	 počtu	 našich	 čtenářů	

nebudeme	 nuceni	 učini 	 tento	 krok.	 Poměry	 jsou	 silnější,	 než	 naše	 nejlepší	 vůle.	

Počínaje	 mto	 číslem	 zvyšujeme	 cenu	 jednotlivého	 čísla	 na	 Kč	 1.80	 v	 předplacení													

na	Kč	1.50.” 		145

	 Konec	prvního	ročníku	Sportovní	revue	byl	ve	znamení	velkých	změn.	Redakce	

se	 v	 prosinci	 1920	 a	 administrace	 se	 přestěhovala	 z	 ulice	 28.	 října	 do	 Knihkupectví	

Svoboda	 na	 Václavské	 náměs 	 číslo	 57	 a	 přesunul	 se	 i	 sk	 z	 knih skárny	 V.	 Paláska										

a	F.	Krause	v	Praze	do	knih skárny	J.	Šnajdra	v	Kladně.	Změnil	se	také	den	vycházení	ze	

čtvrtka	na	středu	a	došlo	 i	ke	zlevnění	 jednotlivých	čísel,	aby	si	 časopis	našel	čtenáře											

i	v	hůře	situovaných	vrstvách	společnos .	“Sportovní	revue”	počínaje	druhým	ročníkem	

vycháze 	 bude	 ve	 středu	 v	 poledne.	 Kromě	 toho	 můžeme	 již	 dnes	 svým	 přátelům	

prozradi ,	že	dějí	se	přípravy	k	zlevnění	“Sport.	revue”,	která	bude	stá 	pravděpodobně	

v	 drobném	 prodeji	 1	 Kč	 číslo.” 	 Ani	 tyto	 změny	 ale	 nedokázaly	 zájem	 o	 Sportovní	146

revue	oživit.	Časopis	byl	sice	levnější,	ale	obsahově	a	graficky	už	nebyl	tolik	atrak vní.	

Tíživá	 situace	 vyvrcholila	 v	 létě	 1921,	 kdy	 Karel	 Petrů	 předal	 časopis	 kompletně																

do	 správy	 kladenskému	 fotbalového	 funkcionáři	 Antonínu	 Roučkovi.	 Ani	 Rouček	 ale	

nedokázal	 Sportovní	 revue	 zachránit,	 i	 když	 se	 o	 to	 snažil	 dalšími	 změnami.	 Chystal	

zatrak vnit	 grafickou	 podobu	 nebo	 i	 rozšířit	 síť	 zahraničních	 zpravodajů																																

a	spolupracovníků.	“Čsl.	sportovní	veřejnost	postrádá	dosud	sportovního	listu,	který	by	

slovem	i	obrazem	podával	její	výs žný	obraz	sportovního	ruchu	v	celé	naší	osvobozené	

vlas .	 Podnikli	 jsme	 kroky,	 abychom	 tomuto	 nedostatku	 odpomohli.	 Třebaže	 všechna	

naše	 jednání	 nebyla	 dosud	 přivedena	 ke	 konečným	 výsledkům,	 můžeme	 se	 jíž	 dnes	

pochlubi 	 jedním	 z	 nich,	 které	 každého	 čsl.	 sportovce	 i	 každého	 Čecha	 jistě	 potěší.	

Počínaje	 dnem	 1.	 září	 přináše 	 bude	 náš	 list	 samostatnou	 přílohu	 “Sport																												

na	 Slovensku” 	 Aby	 redakce	 s hla	 připravit	 všechny	 změny,	 musela	 si	 vzít	147

čtrnác denní	 redakční	 prázdniny.	 Další	 číslo	 vyšlo	 opro 	 předpokladu	 o	 den	 později									

2.	záři	1921.	“Stalo	se	tak	proto,	že	nám	nebyly	včas	dodány	obrázky.	Ačkoli	nám	není	

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	8.7.1920,	1(29).145

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	9.12.1920,	1(51).146

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	11.8.1921,	2(33).147
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možno	 dodrže 	 tentokráte	 to,	 co	 jsme	 slíbili	 před	 prázdninami	 o	 rozšíření	 obrázkové												

i	 textové	 čás 	 našeho	 listu,	 slibujeme,	 že	 se	 v	 nejkratší	 době	 polepšíme	 a	 slíbenému	

dostojíme.” 	Problémy	ale	neustaly	a	časopis	směřoval	nadále	ke	svému	konci.	“Řada	148

překážek,	která	se	nám	poslední	dobou	nahromadila	v	cestu,	způsobila,	že	list	náš	musí	

překonáva 	 velké	 nesnáze	 vnitřní.	 Přiznáváme	 se	 k	 tomu	 zcela	 veřejně,	 protože	

nepochybujeme,	 že	 přátelé	 našeho	 listu	 rádi	 nám	prominou	některé	 nedostatky,	 jichž	

jsme	si	poslední	dobou	sami	vědomi.	Učinili	jsme	všechno,	aby	překážky,	o	nichž	jsme	se	

zmínili,	 byly	 co	 nejdříve	 odstraněny,	 a	 chováme	 naději,	 a	 to	 oprávněnou,	 že	 budeme	

moci	v	dohledné	době	přikroči 	k	zdokonalení	našeho	listu,	aby	zaujímal	místo,	kterého	

si	 svým	 nestranným,	 na	 všechny	 strany	 nezávislým	 referováním	 vydobyl.	 Doufáme	

pevně,	 že	není	daleko	doba,	která	přinese	výsledky	všech	akcí,	 jež	 jsme	k	 zdokonalení	

našeho	listu	zahájili.” 	Poslední	vydání	Sportovní	revue	číslo	40,	které	je	dohledatelné	149

v	 dostupných	 archivech,	 je	 datováno	 22.	 října	 1921.	 Poté	 přestal	 časopis	 s	 největší	

pravděpodobnos 	 vycházet.	 V	 polovině	 dubna	 1923	 zaslal	 Karel	 Petrů	 policejnímu	

ředitelství	 v	 Praze	 sdělení,	 že	 “není	 Sportovní	 revue	 vydávaná	 již	 rok	 a	 půl.” 																				150

Ze	 seznamu	 periodických	 časopisů	 byla	 Sportovní	 revue	 vymazána	 1.	 června	 1923,										

což	 policejní	 ředitelství	 v	 Praze	 potvrdilo	 dopisem	 Sportovnímu	 klubu	 Slavia	 k	 rukám	

sekretáře	Josefa	Laufera. 		151

6.2.1	KAREL	PETRŮ	(24.1.1891	-	30.12.1953)	

	 Karel	Vladimír	Petrů	se	narodil	24.	ledna	1891	do	rodiny	hos nského	Fran ška			

a	jeho	manželky	Anežky	v	Březových	Horách,	západní	čás 	okresního	města	Příbram. 		152

V	 roce	 1904	 dostal	 jeho	 otec	 místo	 úředníka	 v	 Praze	 a	 celá	 rodina	 (Karel	 měl	 ještě	

bratry	Augus na	a	Ladislava)	se	přestěhovala	do	Prahy. 	Během	studia	na	gymnáziu	153

se	Karel	Petrů	přihlásil	do	SK	Slavia,	kde	také	pod	pseudonymem	Charley	započala	jeho	

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	2.9.1921,	2(34).148

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů,	22.10.1921,	2(40).149

	Státní	oblastní	archiv	v	Praze.	České	místodržitelství	Praha,	PM	1911-1921,	Karton	5295,	Signatura	8/4/19-172.	Výzva	k	dodání	povinných	vý sků.			150

	Státní	oblastní	archiv	v	Praze.	Policejní	ředitelství	Praha	I	-	všeobecná	registratura	1914.1920,	Karton	66,	Signatura	58/71.	151

Oznámení		o	vymazání	Sportovní	revue	ze	seznamu	periodických	časopisů.

	Matriční	záznam	o	narození	a	křtu	Karla	Petrů.	Státní	oblastní	archiv	Praha.	Dostupné	z:	h ps://ebadatelna.soapraha.cz/d/4266/384#	152

	Pobytová	přihláška	pražského	policejního	ředitelství.	Národní	archiv	České	republiky.	Dostupné	z:	katalog.ahmp.cz/pragapublica/Zoomify.ac on?153

xid=727A03A6537A11E293CC0010DCCFC60F&en tyType=10120&en tyRef=%28%5En%29%28%28%28loc	
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žurnalis cká	 dráha.	 Psal	 do	 klubových	 věstníků	 a	 později	 se	 stal	 šéfredaktorem	 listů,	

které	z	nich	vzešly	 -	Slavisty	a	Sportovní	revue.	Ve	Slavii	působil	až	do	roku	1922,	kdy	

přesídlil	do	Neratovic	a	stal	se	předsedou	a	čestným	členem	tamnějšího	klubu. 		154

	 Po	 studiu	 dokončení	 práv	 na	 Univerzitě	 Karlově	 se	 Petrů	 vydal	 na	 dráhu	

funkcionáře,	 organizátora,	 propagátora	 a	 publicisty	 českého	 sportu.	 Osm	 let	 byl	

sekretářem	 Československé	 associace	 footballové	 a	 dokonce	 dvakrát	 déle	 zastával	

stejnou	 pozici	 také	 v	 Československém	 svazu	 footballovém.	 K	 práci	 pro	 fotbalová	

ústředí	 se	 přitom	 dostal	 náhodou	 na	 doporučení	 dalšího	 sportovního	 funkcionáře													

a	žurnalisty	Rudolfa	Richtera.	“Když	se	to ž	ustavoval	samostatný	sekretariát	ČSSF,	měl	

jsem	 jím	 bý 	 já	 a	 měl	 jsem	 jedna 	 s	 tříčlennou	 komisí	 (Dr	 Petřík,	 Ing	 Theimer,	 Dr	

Kos nek)	 o	 podmínkách.	 Jako	 ak vní	 státní	 úředník	 nemohl	 jsem	 na	 místo	 to	

reflektovat,	náhodou	jsme	se	s	Petrů	setkali	a	upozornil	jsem	ho	na	tuto	možnost.	Místo	

ono	mu	bylo	propůjčeno	a	později	současně	zastával	 i	místo	sekretáře	Všesportovního	

výboru	 (nástupce	 Sportovní	 obce,	 jejímž	 sekretářem	 byl	 také,	 stejně	 jako	 prvním	

placeným	sekretářem	ČSF	od	roku	1912	do	května	1915), 	napsal	Richter	v	soukromé	155

korespondenci	Milanu	 Švagrovskému.	Na	 přelomu	 dvacátým	 a	 třicátých	 let	 byl	 Petrů	

také	 členem	 Českého	 olympijského	 výboru,	 Sportovní	 komise	 města	 Prahy	 nebo	

poradního	 sboru	 Ministerstva	 sociální	 a	 zdravotní	 správy.	 Věnoval	 se	 ale	 především	

fotbalu.	Za	dobu	své	činnos 	zastával	střídavě	také	funkce	místopředsedy,	pokladníka,	

technického	 referenta	 a	 revisora	 Středoevropského	 poháru	 a	 z	 pozice	 sekretáře	

fotbalové	 asociace	 vedl	 tři	 roky	 týdeník	 Rekord.	 “Ve	 svém	 oboru	 jest	 výborným	

prak kem	 i	 teore kem,	kterému	 jest	 zákulisí	našeho	 fotbalu	 tak	dobře	známo,	 že	 jest	

mu	 pak	 pouhou	 hračkou	 rozluš 	 sebe	 zamotanější	 záležitost	 a	 proto	 snad	 je	 též	

členem	 všech	 různých	 komisí,	 které	 existují	 u	 Č.S.S.F.	 a	 Čs.S.A.F.” 	 V	 roce	 1934	 byl	156

asociačním	kapitánem	a	vedoucím	národního	mužstva	na	mistrovství	světa	v	Itálie,	kde	

Čechoslováci	 došli	 až	 do	 finále,	 ve	 kterém	 prohráli	 s	 domácí	 reprezentací	 1:2.	

“Associační	 kapitán	 Petrů,	 férovej	 chlap,	 který	 uměl	 každým	 všechno	 říct	 na	 rovinu,	

dobře	postavil	mužstvo.	Všichni	to	byli	dobří	kluci,	žádné	frajer	tam	nebyl,” 	vzpomínal	157

na	 šampionát	 a	 Karla	 Petrů	 jeden	 z	 hráčů	 Jaroslav	 Bouček.	 Ve	 fotbalových	 ústředích	

	Sport.	Brno:	Josef	Theimer.	19.7.1926.	7(29),	s.	6154

	RICHTER,	Rudolf.	Archiv	tělesné	výchovy	a	sportu	Národního	muzea.	Pozůstalost	Rudolfa	Richter.	Karton	2a7,	Korespondence	s	Milanem	155

Švagrovským.

	Rekord:	československý	všesportovní	list.	Praha:	Karel	Klapač,	19.7.1927,	7(29).	s.6156

	Stadion:	obrazový	týdeník.	Praha:	Melantrich,	1984,	32(17).	s.	21.	ISSN	0038-8920.	Dostupné	také	z:	h p://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/157

uuid:d8543720-f5ab-11e7-b2c4-005056825209	
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pracoval	Petrů	až	do	konce	roku	1936,	kdy	na	vlastní	žádost	odešel,	aby	se	mohl	naplno	

věnovat	žurnalis ce.	V	Národní	poli ce	převzal	po	Jaroslavu	Kalvovi	pozici	šéfredaktora	

sportovní	 redakce	a	stal	 se	novinářem	z	povolání. 	“Karel	Petrů	přišel	k	novinám	po	158

mnohaleté	 činnos 	generálního	 sekretáře	 fotbalové	asociace	a	 své	bohaté	 zkušenos 	

zužitkoval	 plně	 nejen	 k	 účinné	 propagaci	 sportu,	 ale	 i	 k	 organizaci	 sportovní	

žurnalis ky.” 	Sportovní	bibliograf	Přemysl	 Ježek	si	do	své	databáze	novinářů	napsal	159

ke	 Karlu	 Petrů	 poznámku:	 “Jest	 žurnalis ky	 činný	 a	 píše	 téměř	 do	 všech	 sportovních	

časopisů.” 		160

	 O	fotbalu	napsal	Karel	Petrů	také	velké	množství	publikací,	z	nichž	nejzásadnější	

jsou	osmi	set	stránkové	Dějiny	československé	kopané	z	roku	1946.	Dílo,	které	plánoval	

vytvořit	 i	 za	 pomoci	 Rudolf	 Richtera.	 Ten	 ale	 nabídku	 odmítl.	 “Svého	 času,	 když	 byl	

pověřen	 sepsáním	 historie	 kopané,	 chtěl,	 abych	 s	 ním	 na	 této	 spolupracoval,																				

ale	nepřistoupil	jsem	na	to.	Měl	prý	nějakou	aféru	homosexuálního	rázu	v	době,	kdy	byl	

v	 sportovní	 redakci	 Mladé	 Fronty,	 bližšího	 o	 tom	 nevím	 ničeho.“ 	Do	Mladé	 fronty	161

přivedl	Karla	Petrů	její	první	šéfredaktor	a	spoluzakladatel	Jaromír	Hořec,	který	pro	něj	

psal	sportovní	články	o	basketbalu	do	Národní	poli ky.	Petrů	stál	navíc	přímo	u	zrodu	

nového	deníku	ještě	během	druhé	světové	války.	“Poskytoval	nám	blahosklonné	místo	

v	 jedné	 z	 místnos 	 sportu	 […]	 popisoval	 jsem	mu,	 jak	 by	 se	 měl	 deník	 organizovat,	

nas nil	 jsem	 představu,	 aby	 se	 kolem	 kvalitní	 redakce	 shromažďovala	 velká	 síť	

odborných	spolupracovníků.	Byla	mi	vzorem	i	sportovní	 redakce	vedená	Karlem	Petrů,	

kde	vedle	čtyř	redaktorů	poskytovali	speciální	referáty	externisté	placení	za	řádky,	které	

vypsali.” 	 Karel	 Petrů	 o	 ambicích	 Jaromíra	 Hořce	 nejprve	 pochyboval,	 když	 ale																		162

v	květnu	1945	přestala	vycházet	Národní	poli ka,	do	nově	vzniklé	Mladé	Fronty	přešel	

a	 do	 její	 ostravské	 redakce	 později	 přijal	 dalšího	 velikána	 československé	 sportovní	

žurnalis ky	Víta	Holubce.	“Můj	nástup	do	redakce	MF	byl	velkolepý:	přijímal	mne	Karel	

Petrů,	 tentýž,	 který	 v	 roce	 1934	 vedl	 jako	 asociační	 kapitán	 československé	

reprezentační	 mužstvo	 na	 mistrovství	 světa	 fotbalistů	 v	 Itálii	 až	 ke	 stříbrným	

	Národní	poli ka.	V	Praze:	Poli ka,	1883-2008.	25.1.1941,	59(25).	ISSN	1802-5110.158

	Tisk	a	novináři:	věstník	československých	novinářů	:	orgán	Syndikátu	československých	novinářů.	Praha:	Syndikát	československých	novinářů,	159

01.-02.1941,	15(5-6).	s.	86.	Dostupné	také	z:	h p://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:e9afa445-1157-47eb-8f30-4ce9d9cf1cd8	

	JEŽEK,	Přemysl.	Kartotéka	sportovních	osobnos .	Archiv	tělesné	výchovy	a	sportu	Národního	muzea.	Pozůstalost	Přemysla	Ježka.	Nezpracováno.	160

	RICHTER,	Rudolf.	Archiv	tělesné	výchovy	a	sportu	Národního	muzea.	Pozůstalost	Rudolfa	Richter.	Karton	2a7,	Korespondence	s	Milanem	161

Švagrovským.

	SÍGL,	Miroslav	a	Jaromír	HOŘEC.	Generace	45:	[pamětníci	Mladé	fronty	1945-1950].	Praha:	Riopress,	1997.	s.	16.	ISBN	80-85611-42-2.	Dostupné	162

také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:6bf4de30-78bd-11e5-a2d8-005056825209	
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medailím.” 	V	Mladé	 frontě	 byl	 Karel	 Petrů	 jako	 nejstarším	 člen	 celé	 redakce	 ještě	163

zkraje	padesátých	let.	Opus l	 ji	po	tom,	co	komunisté	sesadili	v	březnu	1950	z	funkce	

šéfredaktora	 Jaromíra	 Hořce	 a	 vyměnili	 ho	 za	 Aloise	 Svobodu.	 O	 necelé	 čtyři	 roky	

později,	30.12.1953,	Karel	Petrů	zemřel	ve	věku	nedožitých	tři	a	šedesá 	let.	

6.3	SPORTOVNÍ	VĚSTNÍK	

	 “Středočeská	župa	byla	takový	kolos,	že	si	dovolila		

vydávat	vlastní	časopis	se	Svazem	fotbalových	soudců.”	 		164

	 Sportovní	 věstník	 patřil	 vedle	 konkurenčního	 Staru	 k	 nejdéle	 vycházejícím	

všesportovním	listům	první	republiky.	Poprvé	se	objevil	v	prodeji	v	pátek	19.	září	1919	

jako	“časopis	věnovaný	zájmům	českých	sportovců	a	oficiální	orgán	Středočeské	 župy	

footballové	 a	 Sboru	 československých	 soudců	 footballových”.	 “Vznikl	 z	 naprosté	

nutnos ,	ježto	postrádali	jsme	sportovní	časopis,	v	němž	by	jak	malý,	tak	velký	klub	měl	

své	 útočiště.” 	 Vydavatelem	 a	 nakladatelem	 Sportovního	 věstníku	 bylo	 Tiskové													165

a	 vydavatelské	 družstvo	 sportovních	 klubů	 a	 soudců	 v	 čele	 s	 předsedou	 Janem	

Brejchou,	později	Fran škem	Čapkem.	Hlavními	postavami	listu	byli	zejména	v	začátcích	

bratři	 Josef	 a	Oldřich	 Fantovi	 a	 Eduard	Kraus.	 “Žádný	 z	 nás	 nevěděl,	 jak	 dopadneme,	

jelikož	 jsme	 byli	 v	 novinařině	 nováčkové	 a	 “Národní	 poli ka”	 a	 “Národní	 listy”	 nás	

odsoudily	 k	 brzkému	 zániku.	 Tehdy	 jsme	 s	 kol.	 E.	 Krausem	 sehnali	 adresy	 prodejen,	

udělali	s	J.	Fantou	v	dnešní	 skárně	“Pokrok”	první	číslo	a	vyšli	jsme	v	malém	formátu								

o	 nákladu	2000	 vý sků,”	 vzpomínal	Oldřich	 Fanta. 	Vedení	 redakce	 si	 vytyčilo	 jasný	166

cíl,	 kterým	 bylo	 pravidelné	 a	 systema cké	 informování	 o	 sportovních	 událostech																

z	celého	světa.	K	tomu	využívalo	spolupráce	s	Českou	 skovou	kanceláří,	která	měla	už	

zkraje	 dvacátých	 letech	 smlouvy	 s	 největšími	 světovými	 agenturami	 -	 francouzskou	

Havas,	britskou	Reuters	a	německou	Wolff.	Další	zprávy	ze	zahraničí	dodávali	časopisu	

buď	 sami	 sportovní	 funkcionáři	 a	 referen 	 nebo	 i	 novináři,	 kteří	 kluby	 na	 výjezdech	

	SÍGL,	Miroslav	a	Jaromír	HOŘEC.	Generace	45:	[pamětníci	Mladé	fronty	1945-1950].	Praha:	Riopress,	1997.	s.	80.	ISBN	80-85611-42-2.	Dostupné	163

také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:715e36a0-78bd-11e5-a2d8-005056825209	

	Svět	devadesá 	minut:	z	dějin	československé	kopané.	Olympia.	s.	133.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:c87c9560-164

bbff-11e4-9541-005056827e51	

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	29.12.1919,	1(29).	s.1	165

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	31.10.1929,	11(89).	s.1166
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doprovázeli.	Pověst	Sportovního	věstníku	vystavěla	 redakce	na	původním	a	 seriózním	

zpravodajství.	 “Zprávy	 nejsou	 vystřihované	 a	 vyráběné	 uměle	 pro	 sensaci,	 nýbrž	 jsou	

pravidelným	výtěžkem	historie,	 kterou	 snažíme	 se	 zobrazit	 slohem	barvitým	a	 jasným	

zároveň.” 	Inspiraci	hledal	Sportovní	věstník	i	v	zahraniční.	“I	zde	máme	své	vzory,	jsou	167

to	pařížský	žurnál	“L’Auto”	nebo	“Echo	des	sports”,	milánská	“Gaze a	dello	Sport”	nebo	

snad	stockholmský	“Idro sbladet”. 	Za	časopisem	stálo	po	ekonomické	stránce	nejen	168

Tiskové	a	vydavatelské	družstvo	sportovních	klubů	a	soudců,	ale	také	přímo	Josef	Fanta	

coby	 zdatný	 podnikatel,	 který	 provozoval	 hojně	 navštěvovaný	 obchod	 se	 sportovními	

potřebami	 “U	 footballisty"	 v	 Královské	 (dnešní	 Sokolovské)	 ulici	 číslo	 77	 přímo																		

u	 zastávky	 tramvaje.	 Své	 podnikání	 také	 pravidelně	 propagoval	 přímo	 na	 stránkách	

Sportovního	 věstníku,	 i	 když	 v	 reklamách	 se	 často	 objevovalo	 klamavé	 jméno																					

A.	 Fanta. 	 Podle	 brněnského	 časopisu	 Sport	 kvůli	 tomu,	 aby	 “mu	 ve	 fotbalových	169

organisacích	 nemohlo	 být	 vytýkáno,	 že	 jako	 obchodník	 sportovními	 potřebami	 není	

amatérem	 ve	 smyslu	 tehdy	 zavedených	 pojmů	 rozlišovacích	 a	 že	 tudíž	 není	 schopen	

zastáva 	čestných	funkcí.” 		170

	 Rozjezd	časopisu	výrazně	finančně	i	organizačně	podpořil	také	pražský	továrník	

Josef	Beim.	Do	začátku	přispěl	částkou	3000	Kč.	Další	peníze	obstaral	Josef	Fanta,	který	

se	 jako	 předseda	 Středočeské	 župy	 stal	 šéfredaktorem	 časopisu	 a	 jako	 sídlo	 redakce	

poskytl	 svůj	 byt	 v	 Pobřežní	 ulici	 číslo	 52	 v	 Karlíně.	 Čistý	 zisk	 z	 prodeje	 listu	 přitom	

připadal	 úrazovému	 fondu	 Středočeské	 župy.	 Místo	 zodpovědného	 redaktora	 zaujal	

Eduard	Kraus	a	Oldřich	Fanta	se	stal	 jeho	zástupcem.	Úvodní	číslo	Sportovní	věstníku		

se	 dočkalo	 velkého	úspěchu.	 Všech	 2000	 vý sků	 se	 rychle	 se	 rozebralo.	 Trafiky	 psaly						

o	 další	 kusy	 a	 kolportéři	 hlásili,	 že	 prodali	 první	 stovky.	 “Počítali	 jsme	 režii,	 udělali	

rozpočet	 a	 přišli	 jsme	 k	 názoru,	 že	 je	 nutno	 vycházet	 dvakrát	 týdně. 	 V	 porovnání									171

s	 dalšími	 všesportovními	 časopisy	 meziválečného	 období	 Sportovní	 věstník	 nijak	

výrazně	nevyčníval.	 Celých	 jedenáct	 let	 vycházel	 jen	o	 čtyřech	 stranách	 se	 skromnou	

grafickou	 úpravou	 téměř	 bez	 fotografií	 a	 ilustrací	 (výjimkou	 bylo	 v	 tomto	 ohledu	

pozdější	 středeční	 obrázkové	 číslo).	 Obsah	 plnily	 především	 informace	 z	 fotbalového	

dění,	 čímž	 Sportovní	 věstník	 plnil	 funkci	 oficiálního	 orgánu	 fotbalové	 svazu																										

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	2.1.1926,	8(1).	s.1167

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	2.1.1926,	8(1).	s.1168

	V	soudní	při	se	redaktorem	Sportu	Ondřejem	Sekorou	Fanta	uvedl,	že	obchod	nepatří	jemu,	ale	jeho	manželce	Anně	Fantové.169

	Sport.	Brno:	Josef	Theimer,	15.3.1927,	7(11).	s.13170

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	31.10.1929,	11(89).	s.1	171
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a	 středočeské	 župy.	 Čtenáři	 ale	 v	 listu	 pravidelně	 nacházeli	 i	 zprávy	 z	 ostatních	

sportovních	odvětví	 -	 z	hokeje,	 tenisu,	atle ce,	házené,	 rohování	či	 	 veslování	 -	které	

dostávaly	 prostor	 i	 na	 úvodní	 straně	 v	 podobě	 hlavního	 článku. 	 Výjimečně	 se	 na	172

tulku	 jinak	 všesportovního	 listu	 dostaly	 také	 událos 	 poli cké. 	 Režie	 a	 náklad	173

Sportovního	 věstníku	 na	 začátku	 dvacátých	 let	 rostly	 a	 byly	 potřeba	 další	 finance.	

Tentokrát	je	dala	sama	Středočeské	župa	a	to	v	celkové	výši	65	 síc	korun.	Šlo	o	půjčku,	

za	 kterou	 si	 vzala	 Tiskové	 a	 vydavatelské	 družstvo	 sportovních	 klubu	 a	 soudců	 do	

nájmu.	V	roce	1924	smlouva	skončila	a	Sportovní	věstník	měl	na	200	 síc	korun	pasiv,	

která	převzala	správa	 listu	s	podmínku,	že	půjčka	bude	župě	vrácena	a	ta	bude	v	 listě	

uveřejňovat	 zprávy.	 Vydavatelství	 půjčku	 spla lo	 i	 s	 úroky,	 dále	 vynaložilo	 nejméně												

50	 síc	 na	 daně	 a	 dalších	 15	 síc	 na	 penzijní	 připojištění.	 Částky	 to	 byly	 na	 tehdejší	

dobu	 závratné,	 ale	 při	 obratném	 hospodaření	 se	 zapla ly.	 V	 roce	 1926	 pak	 uzavřela	

Středočeská	župa	s	Tiskovým	a	vydavatelským	družstvem	sportovních	klubů	a	soudců	

smlouvu	na	 tři	 roky	 za	 800	 korun	měsíčně	 za	 čtyři	 strany,	 které	 pravidelně	 vyčerpala										

a	někdy	měla	i	málo.	 	174

	 Sportovní	 věstník	 nejen	 informoval	 o	 sportovním	 dění,	 ale	 byl	 také	 jeho	

ak vním	 hybatelem.	 Pořádal	 fotbalový	 pohár	 Středočeské	 župy	 a	 když	 bylo	 potřeba,	

uměl	 i	 pomoci.	 Ke	 konci	 roku	 1929	 uspořádal	 finanční	 sbírku	 na	 pomoc	 nadějnému	

běžci	 na	 středních	 tra ch	 Boháčovi,	 který	 “spadl	 dne	 12.	 září	 těsně	 před	 maturitou											

a	 několik	 dní	 před	 odjezdem	 k	 dalším	 studiím	 do	 Prahy,	 s	 hrušně,	 a	 utrpěl	 vážné	

poranění	míchy,	jemuž	možné	čeli 	snad	jedině	opera vním	zákrokem.” 	Později	zase	175

pomohl	bývalému	kapitánovi	SK	Plaňany,	Josefu	Musílkovi	když	“utrpěl	v	matchi	těžký	

úraz,	který	skončil	amputací	nohy.” 	Kromě	organizování	podobných	sbírek	redakce	 i	176

sama	 finančně	 přispívala.	 “Chefredaktor	 J.	 Fanta	 zahájil	 sbírku	 příspěvkem	 Kč	 100,	

redakční	 aparát	 S.	 V.	 Kč	 50.” 	 Na	 základě	 “úřední	 a	 loajální” 	 spolupráce	 mezi	177 178

Středočeskou	 župou,	 potažmo	 celou	 Československou	 associací	 footballovou	 a	

	např.	10.	května	1927	referát	z	prvního	rugbového	zápasu	v	Praze,	5.	července	1926	článek	o	VII.	všesokolském	sletu,	14.	ledna	1925	článek	o	172

hokejovém	mistrovství	Evropy

	např.	12.	února	1923	Trestní	sankce	pro 	Německu173

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	31.10.1929,	11(89).	s.1174

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	18.10.1926,	8(125).	s.2175

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	1.6.1926,	8	(66).	s.	3176

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	1.6.1926,	8	(66).	s.	3177

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	31.10.1929,	11(89).	s.1178
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Československým	 svazem	 footballovým 	 přinášel	 Sportovní	 věstník	 úřední	 zprávy	179

těchto	organizací,	ačkoli	nebyl	jejich	úředním	listem	a	přicházel	 m	o	místo	na	reklamu	

a	kluby	o	referáty.	Díky	silnému	ekonomickému	zázemí	si	to	ale	mohl	dovolit.	“A	přitom	

jsme	 dali	 amatérským	 klubům	 za	 100.000	 Kč	 pohárů	 a	 diplomů,	 nehledě	 k	 tomu,														

že	nám	mnohé	zůstaly	dlužny	 i	předplatné	a	 za	hromadné	objednávky.	Dělali	 jsme	 to	

pro	propagaci	a	dáme	zase	rádi,”	hlásil	Fanta. 	Kromě	fotbalového	svaz	a	středočeské	180

župy	 byl	 Sportovní	 věstník	 oficiálním	 periodikem	 i	 dalších	 sportovních	 organizací,	

například	Svazu	házené	a	ženských	sportů,	Československého	svazu	těžké	atle ky	nebo	

už	od	svého	vzniku	Sboru	soudců	fotbalových.	

	 Na	 jaře	 1922	 začal	 Sportovní	 věstník	 vycházet	 třikrát	 týdně.	 K	 “Pondělí	

Sportovního	 věstníku”	 a	 pátečnímu	 “Sportovnímu	 věstníku”	 přibylo	 ještě	 středeční	

vydání.	 “Rozšíření	 listu	 bylo	 svrchovanou	 nezbytnos ,	 neboť	 dosavadní	 rozměry	

nemohly	 vyhově 	 potřebě	 našeho	 footballového	 sportu,	 jenž	 nabývá	 čím	 dále	 větší							

a	 větší	 obliby.	 Rozmach	 sportovního	 sku	 jest	 také	 přímým	 důkazem	 rozvoje	 sportu														

a	 toto	 faktum	 musí	 potěši 	 každého	 sportovce	 bez	 rozdílu	 klubové	 příslušnos ,															

m	 spíše,	 jedná-li	 se	 o	 list,	 který	 jest	 majetkem	 župy,	 tedy	 všech	 klubů	 a	 nikoliv	

výdělečným	 podnikem	 jednotlivce,	 respek ve	 jednoho	 klubu.” 	 Vedení	 redakce	181

zároveň	 odlišilo	 jednotlivá	 vydání	 obsahem.	 “Pondělí”	 bylo	 věnováno	 výhradně	

podrobným	referátům	o	všech	fotbalových	zápasech	hraných	v	neděli	v	Praze	a	okolí.	

Referáty	 volali	 kluboví	 sekretáři	 nebo	 referen 	 vedení	 redakce	 telefonem	do	 pražské	

kavárny	Union,	která	byla	v	období	první	republiky	centrem	kulturního	života	v	Praze.	

Pondělník	 přinášel	 zprávy	 o	 událostech	 nejen	 v	 republice,	 ale	 také	 v	 Německu,	

Rakousku,	 Maďarsku,	 Anglii,	 Francii,	 Švýcarsku	 nebo	 Polsku.	 Kromě	 toho	 obsahoval												

i	 pravidelné	 rubriky	 o	 jiných	 sportech,	 například	 o	 atle ce,	 plavání	 nebo	 házené.	

Středeční	číslo	bylo	vyhrazeno	ostatním	výsledkům	fotbalových	utkání,	které	se	nevešly	

do	pondělního	vý sku,	obsáhlé	 rubrice	o	mezinárodním	sportu,	 klubovým	a	úředním	

zprávám	Československého	svazu	 footballového,	Československé	asociace	 footballové,	

Sboru	 rozhodčích,	 Svazu	 házené	 a	 ženských	 sportů	 nebo	 i	 jednotlivých	 žup.	 Mělo	

bohatší	 grafickou	 úpravu	 a	 bylo	 štěno	 na	 kvalitnějším	 papíře.	 Navíc	 jako	 jediné	

obsahovalo	pravidelnou	fotografickou	přílohu.	Většinou	se	jednalo	o	fotografie	pražské	

	Oficiálním	listem	ČSSF	se	stal	Sportovní	věstník	v	roce	1923,	funkci	převzal	po	zaniklém	časopisu	Československá	kopaná)	179

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	31.10.1929,	11(89).	s.1180

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	27.3.1922,	4(25).	s.1181
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agentury	 Ideal	Karlín	 Jindřicha	Zelenky,	která	sídlila	v	Královské	ulici	 shodou	okolnos 	

jen	 pár	 metrů	 od	 sportovního	 obchodu	 Josefa	 Fanty.	 Další	 obrázky	 dodávaly	 samy	

sportovci	 a	 sportovní	 kluby.	 Páteční	 vydání	 zase	 patřilo	 událostem	 nastávajícího	

víkendu,	 oficiálním	 sdělením	 Sboru	 fotbalových	 rozhodčích	 o	 obsazení	 všech	 zápasů,	

přestupům	hráčů,	důležitým	oznámením	klubů,	vážným	úvahám	a	veřejným	diskuzích			

o	 sportu.	 “Dnes	 jest	 náš	 list	 pevným,	 vžitým	 v	 nejširších	 vrstvách	 sportovců,	 jest	

nejčtenějším	 sportovním	 listem,	 vycházející	 v	 největším	 nákladu	 -	 dnes	můžeme	 hrdě	

říct,	že	“Sportovní	věstník”	jest	obdeníkem.” 	182

	 Středeční	vydání	Sportovní	věstníku	vyšlo	poprvé	vyšlo	29.	března	1922	o	páté	

hodině	 večerní	 a	 bylo	 rychle	 rozebráno.	 Později	 se	 obrázkový	 Sportovní	 věstník	 stal	

nejčtenějším	 sportovním	 listem	 v	 Československu.	 “Spousty	 dopisů,	 jež	 nám	 došly,	

dokazují,	 jak	 radostně	 bylo	 nové	 vydávání	 uvítáno.	 Za	 vaši	 spolupráce	 musíme																	

se	dosta 	k	vytčené	metě	-	mí 	svůj	svůj	sportovní	deník.” 	Snahu	o	vytvoření	prvního	183

sportovního	 deníku	 v	 Československu	 deklarovala	 redakce	 už	 koncem	 roku	 1920.	

“Hodláme	 dle	 možnos 	 vycháze 	 v	 nejbližší	 době	 co	 deník.	 Prosíme	 o	 dosavadní	

přízeň.” 	Trvalo	to	ale	dalších	více	než	osm	let,	než	se	Sportovní	věstník	k	tomuto	cíli	184

opět	 přiblížil.	 17.	 ledna	 1929	 poslali	 Josef	 a	 Oldřich	 Fantovi	 dopis	 policejnímu	

ředitelství,	ve	kterém	oznámili	vznik	deníku	s	názvem	“Sportovní	deník”.	Jenže	realizace	

záměru	 museli	 nejprve	 odložit	 “kvůli	 špatnému	 počasí” 	 a	 následně	 od	 něj																					185

za	nejasných	okolnos 	v	březnu	roku	1930	úplně	upus li.	”Sdělujeme	zdvořile,	že	název	

Sportovní	věstník	zůstává	na	dále,	neboť	od	změny	názvu	bylo	upuštěno.” 	Ze	složky	186

pražského	 policejního	 ředitelství	 vyplývá,	 že	 krátce	 poté	 přestal	 Sportovní	 věstník	

vycházet.	 Zkraje	 srpna	 1930	 byl	 dopisem	 vydavatele	 Oldřicha	 Fanty	 okresnímu	

policejnímu	 komisařství	 vymazán	 ze	 seznamu	 periodických	 časopisů.	 Zodpovědný	

redaktor	 Emil	 Bryndač	 se	 ještě	 stejný	 měsíc	 pokusil	 na	 Sportovní	 věstník	 navázat															

a	 vlastní	 režií	 zřídil	 periodický	 skopis	 “Pondělní	 zpravodaj”. 	V	dubnu	1931	ho	pak	187

předal	 do	 správy	 Středočeské	 župy	 Československého	 svazu	 footballového,	 která	 ho	

vydávala	do	února	1936.	

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	24.3.1922,	4(24).	s.1182

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	3.4.1922,	4(28).	s.2183

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	22.12.1919,	1(28).	s.1184

	Oznámení	o	odložení	vydávání	Sportovního	deníku	ze	dne	27.	února	1929,	NAČR,	Policejní	ředitelství	Praha	I	-	všeobecná	registratura185

	Oznámení	o	zachování	Sportovního	věstníku	ze	dne	17.	března	1930,		ze	dne	NAČR,	Policejní	ředitelství	Praha	I	-	všeobecná	registratura,	186

	Státní	oblastní	archiv	v	Praze.	Policejní	ředitelství	II.	Karton	292,	Signatura	210/5.	Oznámení	o	zahájení	vydávání	časopisu	Pondělní	zpravodaj.187
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6.3.1	KONFLIKTY	A	KONTROVERZE	SPORTOVNÍHO	VĚSTNÍKU	

	 Za mco	 mezi	 čtenáři	 byl	 Sportovní	 věstník	 velmi	 oblíbený,	 mezi	 sportovními	

novináři	z	jiných	redakcí	tomu	bylo	spíše	naopak.	Nešlo	ale	ani	tolik	o	list	samotný	jako	

o	 jeho	 šéfredaktora	 Josefa	 Fantu,	 coby	 předsedu	 Středočeské	 župy,	 která	 měla																			

v	 Československém	 svazu	 footballovém	 a	 potažmo	 celém	 sportovním	 hnu 	 jako	

nejpočetnější	 organizace	 výsadní	 postavení.	 “Ať	 vystupuji	 jako	 soudce,	 jako	 předseda	

župy,	 jako	 redaktor	a	konečně	 i	 soukromě.	Připadám	si	 jako	zajíc,	 který	 jest	 štván,	ne	

však	 loveckými	 krásnými	 psy,	 nýbrž	 zvířaty	 sice	 také,	 ale	 mnohem	 vyššími																													

a	 silnějšími…” 	 Bývalý	 sudí	 a	 úspěšný	 obchodník	 Fanta	 byl	 navíc	 neústupným	188

vyjednavatelem,	 což	 přispělo	 k	 jeho	 přezdívce	 “Železný	 župan.”	 Díky	 svému	 pohledu							

na	 směřování	 sportu	 v	 Československu	 byl	 často	 terčem	 útoků	 čás 	 sportovních	

žurnalistů.	 Fanta	 si	 s	 m	 ale	 těžkou	 hlavu	 nedělal	 a	 kri ku	 bral	 s	 nadhledem.	 “Jsme	

mnohým	 (lépe	 řečeno	 naše	 neodvislost)	 trnem	 v	 oku,	 a	 to	 snad	 právě	 nám	 dělá	

radost.” 	189

	 Mezi	 nejčastější	 kri ky	 Fantovy	 práce	 patřil	 vedoucí	 sportovní	 redakce	

vydavatelství	 Melantrich	 Miloslav	 Josef	 Horáček,	 který	 mu	 měl	 za	 zlé	 prosazování	

profesionalismu	a	upřednostňování	středočeské	župy	před	venkovem.	Naopak	Fantovi	

vadil	 Horáčkův	 způsob	 referování	 a	 jeho	 údajná	 prodejnost.	 “Jak	 provádí	 s	 důvěrou											

v	 seriosnost	 svěřené	mu	 referentství,	 ví	 každý,	kdo	 ji	 sleduje	a	nemohlo	bý 	pro	něho	

nalezeno	přiléhavějšího	pojmenování	než	zloduch.	Dokud	football	náš	byl	ve	vývoji,	tyl	

neslýchaně	 ze	 sportu	 obou	 vedoucích	 klubů.	 Jeho	 chauvinis cké	 útoky	 a	 zlehčování	

jednoho	z	těchto	klubů,	jeho	útoky	vždy	osobní	a	pro klubové,	ješitnost	v	úsudcích,	byly	

odporné.	[…]	Přišla	válka	a	persekuce.	Rozpus li	Svaz,	s hali	funkcionáře.	A	do	tohoto	

chaosu	 zasáhl	 ry ř	 smutné	 postavy	 p.	 Horáček.	 Velebil	 spojení	 vídeňské,	 prováděl	

barnumskou	reklamu	mrzkým	zápasům	vídeňským	a	byl	ve	svém	živlu.	Čile	se	zúčastnil	

práce	 v	 tomto	 těžkém	 a	 pro	 nás	 hanebném	 ovzduší.	 [..]	 Když	 v	 roce	 1919	 byla	 první	

valná	 hromada	 našeho	 vlastního	 samostatného	 a	 nám	 tak	 milého	 Svazu,	 zkoušel												

své	štěs 	znovu.	Tou	dobou	začali	se	vrace 	řady	pracovníků,	znající	pravé	ledví	tohoto	

šiřitele	 tělesné	 kultury,	 a	 tento,	 vycí v	 nebezpečí,	 rychle	 zmizel,	 zanechav	 po	 sobě	

památku,	 výpravu	 římskou,	 která	 hezkých	 pár	 síc	 ztráty	 jeho	 spoluvinou	 Svazu	

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	19.6.1922,	4(61).	s.2188

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	31.12.1920,	2(105).	s.1189
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přinesla.	 […]	 Sport.	 rubrika	 “Českého	 slova”	 a	 “Pondělníku”	 neslouží	 v	 jeho	 rukách	

sportovním	 ideálům,	 jimiž	se	 farizejsky	ohání,	nýbrž	 jest	odvislá	na	dobrém	zaplacení.	

[…]	A	tento	“gentleman”	jest	špatně	podařené	zosobnění	boje	venkova	pro 	Praze.	Lépe	

řečeno	hledání	ztraceného	štěs 	ve	sportu	,	při	čemž	účel	svědčí	prostředky	a	tyto	našel	

v	 uměle	 vyvolaném	 boji	 venkova	 pro 	 Praze,	 jehož	 byl	 inspirátorem,	 pak	 tajným																	

i	 veřejným	 podněcovatelem.	 K	 provádění	 svých	 plánů	 potřeboval	 výkonnou	 sílu																			

a	vynašel	 ji	v	moravském	sportovním	dopisovateli	“Lidových	novin”	v	panu	Kos nkovi,	

který	potřebuje	pana	Horáčka	existenčně	a	s	plnou	vervou	počal	hrá 	přidělenou	roli.								

A	 této	 věrně	 duši	 umožnila	 Praha	 svoji	 benevolencí	 při	 hlasování	 zvolení	 do	 výboru									

Čs.	 svazu	 footbalového	 v	 plné	 důvěře	 v	 přednesených	 slibech.	 Netrvalo	 to	 dlouho															

a	 objevil	 se	 tento	 pán	 nikoliv	 jako	 vážný	 pracovník,	 ale	 jako	 demagog	 a	 rozsévač	

rozvratných	metod	 Horáčkových.	 […]	 Tito	 dva	 hrdinové,	 direktor	 a	 jeho	 vykonavatel,	

jsou	 bojem	 Praha-venkov.	 […]	 A	 co	 vlastě	 chtějí	 uvedení	 pomoci	 svého	 uměle	

vytvořeného	boje	docíli ?	Především	a	hlavně	chopi 	se	moci	a	pak	vše	dle	své	potřeby	

upravi 	 […]	 aby	 venkov	 nabyl	 převahy	 ve	 Svazu	 a	 tento	 defini vně	 ovládl.	 Za	 mto	

účelem	má	bý 	župa	středočeská	rozdrobena	a	jednou	pro	vždy	odpravena.	 		190

	 Nepřátelský	 vztah	 měl	 Josef	 Fanta	 také	 se	 členem	 SK	 Smíchov	 a	 redaktorem	

sportovní	 rubriky	 Národních	 listů	 Josefem	 Fiklem.	 Počátek	 jejich	 sporu	 sahal	 do	 léta	

1916,	 kdy	 byl	 Český	 svaz	 footballový	 zrušen	 dekretem	 rakouských	 úřadů.	 Kluby	

následně	promýšlely	strategii,	jak	reorganizovat	český	fotbal	a	vytvořit	svaz	nový.	Tuhle	

snahu	překazili	na	valné	hromadě	delegá 	šes 	klubů,	kteří	pod	výhružkou	rozpuštění	

ihned	 vstoupili	 do	 rakouského	 svazu,	 což	 bral	 Josef	 Fanta	 jako	 zradu.	 Mezi	 nimi	 byl													

právě	 i	 předseda	 Smíchova	 Josef	 Fikl.	 Fanta	 jako	 zástupce	 klubu	Úředníci	 Karlín	 tlaku	

nepodlehl	 stejně	 jako	 třeba	 předseda	 rozpuštěného	 svazu	 a	 člen	 ČAFC	 Ludvík	 Dyk.	

Incident	 měl	 dohru	 ještě	 to	 samé	 léto.	 Josef	 Fanta	 tehdy	 jako	 sudí	 ukončil	 zápas																			

SK	 Smíchova	 pro 	 Meteoru	 VIII	 předčasně	 kvůli	 neslušnému	 chování	 jednoho	 ze	

smíchovských	 hráčů.	 “Ukončení	 zápasu	 doprovázel	 hráč	 Smíchova	 s	 poznámkou:	

“Kašlem	na	soudce.	Svaz	je	rozbitý.	Nemůže	se	nám	nic	stát.”	Na	to	reagoval	jsem	slovy:	

“Tak	proto	jste	zradili	český	sport!”	a	dostalo	se	mi	odpovědi:	“Pane,	za	to	dostanete	tři	

roky!”	Já	na	to	prostě	řekl:	“Klidně	deset	let,	Vy	mrvo!”	A	šel	jsem	z	hřiště	do	místnos 	

Meteoru.	 Již	 do	 hřiště	 vešel	 p.	 Fikl	 a	 chtěl	 se	 mnou	 hovoři ,	 já	 odmítl.	 V	 místnos 	

Meteoru	mě	 zastavil	 opětovně	 a	 žádal	 o	 legi mování.	 Na	můj	 dotaz,	 proč	 tak	 chce,	

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.		?(96).	s.3	190
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odvě l,	 že	 učiní	 na	mně	 trestní	 oznámení,	 pro	 výroky,	 které	 jsme	 na	 hřiš 	 učinil.	 […]	

Sbor	dostal	dopis,	v	němž	p.	Fikl	sděluje,	že	jsme	nazval	Smíchov	slovy:	Zrádce	a	mrvo!	

Žádal,	abych	byl	ze	sboru	soudců	vyloučen,	 jinak,	že	na	mně	učiní	policejní	oznámení.	

Sbor	 ohromen	 mto	 přátelským	 jednáním	 formálně	 mě	 potrestal	 a	 vzhledem																				

ke	 strašným	 tehdejším	 poměrům	 mě	 kamarádsky	 vyzval,	 abych	 se	 činnos 	 vzdal.	

Uznávaje,	 těžkou	pozici	 sboru,	 vyhověl	 jsme	a	 vzdálil	 jsme	 s	 trpkými	pocity.	Na	 jedné	

straně	vidě 	zradu	a	na	druhé	udavačství,	které	přímo	na	sobě	jsem	ucí l,,	to	bylo	příliš	

mnoho.	Tak	 jako	 jsem	slíbil,	 že	zradu	přibiji	na	pranýř,	 slíbil	 jsem,	že	 i	 toto	udavačství											

v	příhodném	čase	odkryji.” 	Příhodný	čas	nastal	pro	Josefa	Fantu	ke	konci	roku	1919,	191

kdy	 se	 stal	 místopředsedou	 Středočeské	 župy,	 která	 na	 valné	 hromadě	 “na	 základě	

svědků	 odsoudila	 jednání	 p.	 Fikla	 a	 doporučila	 Smíchovu	 škrtnu 	 téhož	 ze	 seznamu	

členů.” 	 Spor	 Fanty	 a	 Fikla	 řešila	 i	 Československá	 sportovní	 obec	 jako	 nejvyšší	192

instance	 v	 republice,	 na	 což	 vzpomíná	 Josef	 Fanta	 následovně:	 “Schůze	 zúčastnilo											

se	 šest	 členů,	 a	 to	 místopředseda	 p.	 Fikl,	 o	 nějž	 se	 jednalo,	 referent	 “České	 Slova”																		

p.	Horáček	a	jeho	pravá	ruka	p.	Kos nek,	moji	nejúhlavnější	osobní	nepřátelé,	dále	dva	

páni,	 které	 dle	 jména	 neznám.	 Schůzi	 řídil	 p.	 Dr.	 Gruss.	 Při	 mém	 referování	 choval													

se	 p.	 Horáček	 takovým	 způsobem,	 že	 jsem	 tuto	 opus l. 	 Vůbec	 k	 fungování	193

Československé	 sportovní	 obce	 mělo	 vedení	 redakce	 Sportovního	 věstníků	 v	 čele															

s	Josefem	Fantou	výhrady	a	nedůvěřovalo	jí.	“Obec	nedovedla	za	šest	let	své	existence	

dokáza 	 svoji	 životaschopnost	 a	 oprávnění	 své	 existence.	 Těžké	 problémy	 byly																					

v	posledním	čase	našemu	sportu	skoro	každodenním	údělem.	Otázka	pseudoamatérská,	

otázka	hřišť	našich	sportovních	klubů,	výchova	dorostu,	a	to	jak	ak vních	sportovců,	tak	

klubových	 činovníků,	 lékařské	 spolupráce	 ve	 sportu	 kulturního	ovlivňování	 sportu	atd.	

atd.	 To	byly	problémy	hodně	pozornos 	a	práce	 těch,	 kteří	 po	 léta	 chtějí	 reklamova 	

pro	sebe	právo	nejvyšší	sportovní	ins tuce	v	našem	státě.”	 	194

	 Úřední	 cestou	 řešil	 Josef	 Fanta	 také	 při	 s	 šéfredaktorem	brněnského	 časopisu	

Sport	 Ondřejem	 Sekorou	 a	 přispěvatelem	 listu	 Egonem	 Sternem,	 kteří	 ho	 urazili	

tvrzením,	 “že	 jest	mravně	 neschopný	 vés 	 Československou	 asociaci	 footballovou.” 	195

Fanta	dal	následně	příkaz	svému	právnímu	zástupci,	aby	oba	žaloval	pro	přečin	utrhání	

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	13.12.1920,	2(100).	s.1191

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	13.12.1920,	2(100).	s.2192

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	6.12.1920,	2(96).	s.3193

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	10.2.1926,	8(18).	s.1	194

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	27.5.1927,	9(63).	s.2195
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na	 c .	 Žalobu	 ale	 po	 naléhání	 obžalovaných	 stáhl	 a	 spokojil	 se	 s	 omluvou:	

“Prohlašujeme	 mto	 soukromým,	 mnou	 dr.	 Egonem	 Sternem,	 advokátem	 v	 Praze,	

vlastnoručně	 psaným,	 a	 mnou,	 Ondřejem	 Sekorou,	 podepsaným	 dopisem,	 že	 rčením	

mravně	neschopný	v	článku	uveřejněném	v	časopise	“Sport”	dne	18.	VIII	1926	č.	33	pod	

názvem	 “Co	 jste	 vlastně	 asociaci	 udělal”	 neměli	 jsme	 v	 úmyslu	 Vás	 vini 	 z	 ničeho	

nečestného	a	nechtěli	jsme	Vás	rčením	 mto	urazi .	V	Praze,	dne	12,	května	1927.” 		196

	 I	Sportovní	věstník	se	ale	musel	omlouvat,	aby	se	vyhnul	žalobě.	V	únoru	1926	

publikoval	 článek	 s	 nadpisem	 Nordické	 hry,	 ve	 kterém	 urazil	 pražského	 obchodníka	

Emericha	 Ratha.	 Ten	 se	 pro 	 kri ce	 ohradil	 a	 vedoucí	 redaktor	 Alois	 Žaloudek	 byl	

následně	 nucen	 na	 stránkách	 časopisu	 zveřejnit	 omluvu:	 “Prohlašuji,	 že	 článek	 byl	

uveřejněn	 na	 základě	 informacích	 redakci	 došlých,	 o	 jich	 pravdivos 	 jsem																											

se	 nepřesvědčil	 […]	 Následkem	 toho	 odvolávám	 veškerá	 urážlivá	 tvrzení	

inkriminovaného	 článku,	 c 	 p.	 Emericha	 Ratha	 se	 dotýkající.” 	 Osobní	 boje,	197

malicherné	 spory	 a	 úkladná	 napadání	 vedly	 vedení	 redakce	 Sportovního	 věstníku													

k	 tomu,	 aby	 se	 snažilo	 o	 větší	 nezávislost	 listu.	 “Budeme	 třeba	 i	 pro 	 všem	 hlása 	

pravdu,	 třeba	 bezohlednou	 a	 bolestnou,	 že	 budeme	 na	 stranami	 i	 nad	 osobami,																		

a	že	sportu	nám	bude	 jediným	cílem,	plánem	 i	programem.	 […]	Než	nezůstaneme	 jen											

u	footballu,	tennis,	hockey	a	box	budou	u	nás	nadále	fedrovány	jako	dosud	a	cyklis ka,	

lehká	 atle ka,	 plavectví	 a	 šerm	 dostanou	 u	 nás	 stejné	 přístřeší	 jako	 v	 roce	 právě	

minulém.” 	198

6.3.2	REDAKCE	SPORTOVNÍHO	VĚSTNÍKU	

	 Hlavní	 postavou	 Sportovního	 věstníku	 byl	 po	 celou	 dobu	 jeho	 existence	 Josef	

Fanta.	 Časopis	 s	 pomocí	 svého	 bratra	 Oldřicha	 nejen	 založil,	 ale	 byl	 také	 jeho	

šéfredaktorem,	 administrátorem	 a	 v	 několika	 etapách	 i	 zodpovědným	 redaktorem.	

Josef	 Zatloukal	 sice	 píše,	 že	 všechny	 funkce	 zastával	 Fanta	 bezplatně	 a	 pro	 redakční											

a	 administrační	 provoz	 dal	 navíc	 k	 užívání	 i	 svůj	 vlastní	 byt	 v	 Pobřežní	 ulici	 číslo	 52																					

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	27.5.1927,	9(63).	s.2196

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	4.5.1926.	8(54).	s.2197

	Sportovní	věstník.	Praha:	Nakladatelské	a	vydavatelské	družstvo	československých	sportovních	klubu	a	soudců.	2.1.1926,	8(1).	s.2198
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v	 Karlíně, 	 brněnský	 časopis	 Sport,	 ale	 přinesl	 informaci,	 že	 si	 od	 1.	 ledna	 1925	199

“nechává	vypláce 	1500	Kč	platu	 jako	šéfredaktor	Sportovního	věstníku.” 	Na	vzniku	200

časopisu	 měl	 výrazný	 podíl	 také	 Eduard	 Kraus,	 který	 byl	 stejně	 jako	 bratři	 Fantovi	

fotbalovým	 rozhodčím.	 Jako	 zodpovědný	 redaktor	 vedl	 Sportovní	 věstník	 v	 jeho	

začátcích.	 Během	 následujících	 jedenác 	 let	 se	 na	 této	 pozici	 vystřídalo	 dalších	 pět												

lidí	 -	 Josef	 Fanta,	 Fran šek	 Novák,	 Fran šek	 Cejnar,	 Alois	 Žaloudek	 a	 Emil	 Bryndač.	

Všichni	 fotbaloví	 sudí	nebo	 funkcionáři	 spja 	 se	 středočeskou	župou.	Do	Sportovního	

věstníku	 přivedli	 bratři	 Fantové	 také	 tři	 později	 nejpopulárnější	 sportovní	 novináře	

první	republiky	-	Fran ška	Krásu,	Emila	Synka	a	Václava	Hlavu-Svobodu.	Všichni	tu	začali	

svou	 žurnalis ckou	 kariéru.	 Kompletnější	 představu	 o	 redakční	 základně	 si	 můžeme	

udělat	 díky	 vzpomínkám	 Oldřicha	 Fanty:	 “Zbývá	 ještě	 vzpomenou 	 našich	

spolupracovníků.	 V	 prvé	 řadě	 těch,	 kteří	 “táhnou	 káru”	 aniž	 pozorují,	 jak	 jim	 neděle											

a	 léta	 ubývají.	 Nejstarší	 z	 nás	 je	 Fran šek	 Čapek,	 bývalý	 dlouholetým	 předsedou	

družstva,	Fran šek	Benátský,	kontrolor	a	pokladník,	 Josef	Fanta,	šéfredaktor	a	nynější	

předseda	 podniku,	 kolegové	 Musich,	 Hejda	 a	 Švarc	 z	 dozorčí	 rady,	 E.	 Kraus,	 jeden															

z	prvních	redaktorů,	K.	Lajer,	redaktor-odborník	a	sportovní	 literát,	kolegové	V.	Parpel,	

Fogl	 a	 Kalina,	 kolega	 J.	 Honejsek,	 dorostenecký	 pracovník,	 hotelier	 Šťastný	 z	 Dejvic,	

inženýr	 Nenedál	 ze	 Slavie,	 redaktor	 F.	 Scheinost	 a	 Kalina	 z	 Večerního	 listu,	 redaktor	

Stypa	z	Národní	poli ky,	redaktor	dr.	Synek,	dr.	Krása,	Hlava,	Klier	a	Schwarz	z	Českého	

slova,	 redaktor	 J.	 Laufer	 z	 Radiojournalu	 a	 Prage	 Presse,	 šéfredaktor	 Četky	 Maršák,	

kolega	Červenka	ze	sboru	soudců,	úřední	aparát	ČsAF,	ČsSF,	a	Středočeská	župa	v	čele								

s	 generálním	 sekretářem	 JUC.	K.	Petrů	a	 ředitelem	kanceláře	E.	Bryndačem,	 sekretáři									

A.	Volák,	J.	Kulhánek,	účetní	Davídek,	a	sl.	Řebřinová,	předsedové	ústředí	prof.	Pelikán,	

R.	Henčl,	dr.	Přecechtěl,	Káďa	a	Pospíšil,	plzeňský	Ženíšek,	pardubický	Jaňura,	kladenský	

Franěk,	 budějovický	 Vaněk	 a	 brněnský	 Bursa,	 kol.	 Beneš	 z	 Rapidu,	 tov.	 Röder																					

z	 Nuselského,	 holešovič 	 kol.:	 Beck,	Moudrý	 a	 Želízko,	 vysočanš 	 kol.	 Černý	 a	 Kalfus,	

smíchovský	kol.	Jareš,	libeňský	kol.	Zika	a	pí.	Žonková,	břevnovský	kol.	Hofman,	inž.	Kočí	

z	Vysokoškoláků,	inž.	Krejčí	a	kol.	Havrda	z	plavců,	inž.	Sobotkievič	z	hockeyistů	a	mnozí	

jiní,	jichž	jména	ani	neznáme	a	nepamatujeme	a	přece	s	námi	pracovali	a	pracují.” 	201
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slavných	událos 	:	věnováno	českým	a	slovenským	sportovcům.	Bra slava:	Josef	Zatloukal	[distributor],	1947.	s.	187.	Dostupné	také	z:	h ps://
kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:46bcd190-970f-11e3-a880-5ef3fc9ae867	
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6.3.4	JOSEF	FANTA	(29.12.1889	-	19.10.1960)	

	 Na	plácku	karlínské	 Invalidovny	se	zrodilo	mnoho	slavných	postav	naší	kopané								

a	 také	 několik	 populárních	 klubů	 včetně	 AC	 Sparta. 	 Právě	 tady	 nasákl	 sportem																202

i	místní	 rodák	 Josef	 Fanta,	 jedna	 z	 nejvýznamnějších	 a	nejvlivnějších	osobnos 	 české	

fotbalové	 historie.	 “Když	 byla	 hřiště	 opuštěna,	 stala	 se	 rejdištěm	 všech	 karlínských	

kluků,	 jejich	 kroužky	 tu	 sváděly	 footballové	 boje,	 které	 měly	 dozvuky	 na	 žižkovských	

vrších	v	typických	klukovských	bitkách.	Mezi	nimi	byl	nejagilnější	dese letý	Josef	Fanta,	

který	 již	 tehdy	 měl	 organisační	 talent	 a	 mezi	 kroužky	 honosných	 jmen	 SK	 Blesk,																	

SK	Vltava,	AC	Žižkovka,	SK	Kočičák	a	AFK	Kometa	vyjednával	zápasy	a	staral	se	o	rušný	

chod	 četných	 utkání,	 hraných	 buď	 hadrákem	 nebo	 na	 tennisových	 kurtech	

“vysmenjčeným”	 tennisákem.” 	 Své	 organizační	 nadání	 uplatňoval	 malý	 Josef	 také											203

v	 pořádání	 atle ckých	 závodů	 na	 dráze	AC	 Sparta,	 kde	 se	 nejčastěji	 běhalo	 o	 šesták,	

který	 většinou	 věnovali	 Sparťané	 Rudl	 nebo	 Richtr. 	 Ani	 zlomená	 noha	 a	 ruka	204

neochladily	Fantovu	vášeň	pro	fotbal,	 i	když	z	hráče	se	stal	fotbalovým	funkcionářem.	

Stejně	jako	jeho	bratr	Oldřich	byl	také	populárním	rozhodčím	a	v	letech	1914	až	1922	

řídil	 řadu	důležitých	zápasů	včetně	derby	 letenských	klubů	Slavie	a	Sparty.	 Jako	první	

český	 sudí	 pískal	 velké	 mezinárodní	 turnaje	 včetně	 olympijských	 her	 v	 Antverpách													

v	roce	1920.	Důležitější	práci	ale	vykonal	pro	český	fotbal	jako	funkcionář.	V	roce	1913	

začal	 na	 doporučení	 dr.	 Sládka	 z	 karlínské	 radnice	 působit	 v	 Českém	 svazu	

footballovém.	V	něm	se	po	skončení	první	světové	války	stal	v	pouhých	dvace 	letech	

jako	zástupce	SK	Úředníci	mluvčím	 jednotné	 fronty	malých	klubů.	Ty	vytýkaly	vedení,		

že	pro	četné	aféry	Slavie	a	Sparty	zapomínají	na	poslání	sportu	a	hlavně	na	ně	samotné.	

Opozici	se	za	vydatné	podpory	SK	Kladno	podařilo	Svaz	ovládnout.	Na	rozšíření	fotbalu	

mezi	malými	kluby	měl	Fanta	velkou	zásluhou.	Mnohým	z	nich	poskytl	zadarmo	dresy							

a	další	sportovní	náčiní	ze	svého	obchodu,	kvůli	němuž	byl	jinak	spíše	kri zován.	Podle		

publikace	Josefa	Zatloukala	byl	Fanta	 jeden	z	mála	podnikatelů,	kteří	uměli	 také	něco	

	Kromě	Sparty	měly	své	původní	hřiště	na	Invalidovně	také	Čechie	Karlín,	Meteor	VII.,	ČAFK	Karlín,	Česká	vlajka	nebo	SK	Prosek.202
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rozdat. 	Propagace	malých	klubů	měla	blahodárný	vliv	na	vzestup	kopané	v	Praze	i	na	205

venkově	a	Josef	Fanta	se	díky	němu	propracoval	do	důležitých	vedoucích	pozic.	Brzy	se	

stal	 místopředsedou	 Středočeské	 župy	 footballové	 a	 v	 říjnu	 1920	 poprvé	 také	 jejím	

předsedou.	 V	 tom	 roce	 měla	 už	 146	 členských	 klubů.	 Díky	 této	 pozici	 se	 Fanta	 stal	

jedním	 z	 nejmocnějším	mužů	 českého	 fotbalu.	 Bez	 souhlasu	 Pražanů 	 se	 v	 té	 době	206

nedalo	uskutečnit	téměř	nic.	Počet	hlasů	na	valné	hromadě	Československé	associace	

footballové	byl	to ž	odvozen	od	počtu	registrovaných	počtů	klubu	a	hráčů.		

	 I	 liga	 byla	 zprvu	 pražskou	 záležitos 	 a	 stalo	 se	 tak	 zvykem,	 že	 předseda	

středočeské	župy	byl	zároveň	i	asociačním	kapitánem,	který	sestavoval	a	ve	spolupráci		

s	 nejzkušenějšími	 hráči	 také	 trénoval	 reprezentační	 družstvo.	 Fanta	 tak	 vedl	 národní	

tým	 například	 na	 Perschingově	 olympiádě	 v	 roce	 1919,	 na	 olympijských	 hrách																				

v	Antverpách	v	roce	1920	nebo	při	vítězných	výjezdech	do	Švédska,	Dánska,	Rakouska,	

Belgie,	Maďarska,	Jugoslávie,	Rumunska	a	Turecka.	V	roce	1926	se	zúčastnil	také	turné	

Sparty	 po	 Spojených	 státech	 amerických	 a	 zájezdu	 do	 Paříže.	 Nikdo	 v	 období	 první	

republiky	nerozhodoval	o	národním	družstvu	tolik	jako	on. 	207

	 Už	na	začátku	roku	1922	prosazoval	Josef	Fanta	jako	župní	předseda	vybudování	

sportovního	 domu	 pro	 československé	 fotbalisty	 a	 také	 vlastní	 skárny.	 “Dnes	

roztroušeny	 jsou	 hrací	 oddělení,	 župy,	 soudci,	 svaz	 atd.	 po	 různých	 kavárnách																					

a	 restauracích.	 A	 co	 ostatní	 sporty.	 Ty	 jsou	 roztroušeny	 po	 celé	 Praze,	 tedy																									

po	koncentraci	ani	zdání.	Sportovci	postrádají	dále	své	čítárny,	klubovny	většího	slohu,	

místnos 	 k	 pořádání	 přednášek,	 kursů	 a	 representační	 místnos 	 vůbec.” 	 Fantova	208

myšlenka	 se	 dočkala	 realizace	 zkraje	 roku	 1928,	 kdy	 župa	 spolu	 s	 asociací	 zakoupila	

čtyřpatrový	dům	v	centru	Prahy	v	Kozí	ulici	číslo	7. 	209

	 Fanta	 také	 propagoval	 sportovní	 styky	 se	 Sovětským	 svazem,	 který	 ale	 nebyl	

narozdíl	 od	 Československa	 členem	mezinárodní	 fotbalové	 federace	 FIFA.	 “Jsou	 tedy	

bratři	Rusové	daleko	před	námi	a	můžeme	se	od	nich	mnohému	přiuči .” 	V	roce	1935	210

	ZATLOUKAL,	Josef,	Václav	HLAVA-SVOBODA,	Ludvík	CHADA	a	Jaroslava	VESELÁ.	Památník	Československé	tělesné	výchovy	a	sportu:	kapitoly	205

slavných	událos 	:	věnováno	českým	a	slovenským	sportovcům.	Bra slava:	Josef	Zatloukal	[distributor],	1947.	s.	186.	Dostupné	také	z:	h ps://
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	Středočeské	župa	sdružovala	kromě	fotbalistů	z	Prahy	a	jejích	předměs 	už	jen	kluby	z	Benešovska,	Řičanska	a	Kralupska.206
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vedl	 i	 přes	 zákaz	 FIFA,	 která	 nedovolovala	 a	 utkání	 členy	 s	 nečleny,	 výpravu	

československých	fotbalistů	do	Moskvy,	Petrohradu	a	Kyjeva.	

	 Jako	 jeden	 z	 nejvlivnějších	 fotbalových	 funkcionářů	 zastával	 Fanta	 také	 funkci	

předsedy	 svazu	 (1923-1924)	 i	 asociace	 (1926-1927). 	 Nejdéle	 se	 ale	 udržel	 v	 čele	211

středočeské	 župy	 (1923-1924	 a	 1930-36),	 kde	 působil	 až	 do	 roku	 1936,	 kdy	 byla														

po	dalších	bojích	ve	fotbalovém	prostředí	rozpuštěna	a	ustavena	nová,	ve	které	se	už	

Fanta	neměl	příležitost	angažovat.	Ještě	jednou	se	dostal	Fanta	ke	slovu	po	únorovém	

převratu	 v	 roce	 1948,	 kdy	 se	 stal	 předsedou	 akčního	 výboru	 středočeské	 župy.	

Nedlouho	po	převratu	se	ale	zavedené	pořádky	ve	fotbale	rychle	změnily,	župní	výbory	

byly	rozpuštěny	a	vznikla	krajská	zřízení	se	jmenovanými	funkcionáři.		

	 	

6.4	STAR	

	 Ke	 konci	 roku	 1926	 vyrostl	 Sportovnímu	 věstníku	 konkurent,	 který	 ho	 brzy												

ve	 všech	 směrech	 překonal	 a	 připravil	 ho	 o	 pozici	 nejpopulárnějšího	 sportovního	

časopisu	v	prvorepublikovém	období.	Stál	za	ním	navíc	největší	Fantův	nepřítel	Miloslav	

Josef	Horáček.	 Týdeník	 “Star”	 s	 pod tulem	 “sportovní,	 tělovýchovné	 a	 automobilové	

rozmanitos ”	 vzešel	 z	 práce,	 kterou	Horáček	 odvedl	 už	 během	 vydávaní	 Sportsmana										

v	 letech	 1919	 až	 1925.	 Když	 Sportsman	 přestal	 vycházet,	 soustředil	 se	 Horáček																	

na	 vytvoření	 nového	 všesportovního	 listu.	 Podporu	 našel	 ve	 svém	 domovském	

vydavatelství	Melantrich,	kde	externě	pracoval	jako	vedoucí	sportovní	redaktor	denních	

listů.	Časopis	byl	úzce	spjatý	právě	s	Horáčkem,	který	byl	po	celou	dobu	jeho	existence	

odpovědným	redaktorem	a	to,	jak	časopis	vypadal,	byla	především	jeho	zásluha.	Obsah	

byl	 pak	 výsledkem	 spolupráce	 s	 vedoucími	 redaktory,	 kteří	 byli	 během	 dvanác 	 let	

existence	Staru	celkem	čtyři	-	kromě	Horáčka	později	také	Hugo	Jindřich	Slípka,	Antonín	

Fran šek	Šulc	a	Karel	Bureš.	Nedílnou	součás 	týdeníků	byla		i	samotná	sportovní	obec.	

Sportovci,	 trenéři	 a	 funkcionáři	 pravidelně	 přispívali	 do	 časopisu	 svými	 články.	 Bez	

jejich	 pomoci	 by	 se	 Star	 nejvýznamnějším	 všesportovním	 časopisem	 první	 republiky	

nestal.	 Popularitou	 navázal	 Star	 na	 předválečný	 časopis	 Sport	 a	 hry,	 který	 vycházel	 v	

českých	 zemích	 v	 letech	1902	až	1914	a	do	 kterého	Horáček	 také	 zpočátku	přispíval.	

Podobně	jako	Sport	a	hry	si	 i	Star	získal	čtenáře	původními	reportážemi,	metodickými	

	Spolkový	katastr.	Archiv	hlavního	města	Prahy.	Dostupné	také	z:	h p://katalog.ahmp.cz/pragapublica/Zoomify.ac on?211

xid=ED0A42782D3411E0823D00166F1163D4&en tyType=10038&en tyRef=%28%5En%29%28%28%28localArchiv%2C%5En%2Chot_%29%28unidata
%29%29%28363219%29%29&scanIndex=0	
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články	 a	 bohatou	 fotografickou	 přílohou.	 “Co	 najdete	 každý	 týden	 ve	 Staru?	 Zprávy													

z	 domova	 i	 ciziny	 ze	 všech	 oborů	 sportu.	 Množství	 cenných	 sportovních	 obrázků.	

Napínavý	 román	 sportovní.	 Rady,	 jak	 nejlépe	 provozovat	 váš	 oblíbený	 sport.	 Vše,													

po	čem	sportovec	touží.”	 	212

	 Ve	stejném	období,	kdy	Horáček	připravoval	podmínky	pro	vznik	Staru,	se	stal	

ředitelem	 Melantrichu	 Jaroslav	 Šalda	 a	 přinesl	 nové	 nápady	 a	 technická	 vylepšení,	

které	 výrazně	 přispěly	 k	 úspěšnému	 formátu	 nového	 všesportovního	 časopisu.	

„Myšlenka	 ředitele	 Šaldy	 vydávat	 noviny	 ilustrované	 vede	 k	 další	 inovaci	 skárny:	

Melantrich	má	prvenství	s	ofsetovým	strojem	na	 sk	časopisů	o	16	stranách.” 	Šalda	213

sice	 sport	 sám	 neprovozoval	 a	 příliš	 mu	 nerozuměl,	 vnímal	 ale	 jeho	 rostoucí	 oblibu											

a	 dokázal	 ji	 využít	 ku	 prospěchu	 svého	 vydavatelského	 domu.	 “Vydavatelstvo	

Melantrich	 se	 rozhodlo	 k	 vydávání	 “Staru”	 s	 přáním,	 vysloveným	 řed.	 Šaldou,	 aby	

sporty,	 jichž	 vývoj	 nedál	 se	 tak	 rychle	 jako	některých,	 již	 velmi	 populárních,	měly	 list,										

v	němž	by	jim	byla	věnována	zvýšená	pozornost.	Sporty	oblíbené	mají	již	větší	možnos 	

propagace	v	rubrikách	denních	novin.” 	Při	tvorbě	Staru	využil	Miloslav	Josef	Horáček	214

nejen	svých	bohatých	zkušenos 	ze	žurnalis cké	praxe,	ale	také	kontaktů,	které	nasbíral	

coby	 ak vní	 fotbalista	 a	 fotbalový	 funkcionář.	 Byl	 zakládajícím	 členem	 sportovní	

redakce	 v	 Melantrichu	 a	 na	 vznik	 nového	 všesportovního	 listu	 upozornil	 v	 hlavním	

deníku	 vydavatelského	domu	České	 slovo.	 “Star	 je	 listem	všech	přátel	 sportu	a	proto	

všichni	milovníci	sportu	si	koupí	v	úterý	2.	Března	t.r.	v	prodejnách	novin	zvláštní	vydání	

sportovního	týdeníku	Star	za	20	hal.	Nový	sportovní	týdeník	přinese:	obrázky	a	zprávy					

z	posledních	sportovních	podniků	a	kromě	toho	 i	zajímavou	soutěž,	v	níž	hlavní	cenou	

jest	motocykl	 v	 ceně	 Kč	 8.500	 a	 pro	 tři	 účastníky	 soutěže	 volná	 jízda	 autem	 na	 tra 	

Paříž,	 Lyon,	 Nizza,	 Janov,	 Benátky,	 Vídeň,	 Praha.” 	 Ještě	 před	 samotným	 Starem	215

vydalo	 vedení	 redakce	 v	 nákladu	 65	 síc	 kusů	 čtyřstránkový	 obrázkový	 leták,	 aby	

zjis lo,	 jaký	 bude	 o	 nový	 časopis	 zájem.	 Zvláštní	 předběžné	 vydání	 bylo	 rychle	

rozebráno.	 “…číslo	 vydaného	 zvláštního	 předběžného	 vydání	 a	 zájem,	 které	 vzbudilo,	

vyjadřuje	velmi	zřetelně,	že	Star	se	stane	 m,	čím	si	ho	přejeme	mí ,	nejpopulárnějším																																	

a	 	nejhledanějším	listem	[…]	Dáváme	se	s	rados 	a	pevnou	vůlí	do	nové	práce,	věříme,										

že	 se	 nám	 tato	 za	 podpory	 veřejného	 mínění	 podaří	 […]	 Chceme	 soustředit	 kolem	
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redakce	Staru	všechny	kladné	složky	sportovního	a	tělocvičného	ruchu	mladé	republiky,	

vítáme	 proto	 každý	 podnět,	 kterým	 ve	 Staru	 budeme	 moci	 prospě 	 československé	

mládeži.	 Sport	 a	 tělocvik	 sta síci	 svých	 příznivců	 a	 nadšenců	 zápolících	 o	 fysické	

povznesení	 lidu	 je	 mocnou	 složkou	 našeho	 veřejného	 života,	 je	 něčím,	 co	 rozechvívá	

neděli	 co	neděli	 sta síce	 jeho	příznivců,	 je	 rados 	desítek	 síců	mladých	 žen	a	mužů.	

Referova 	 objek vně	 o	 tomto	 ruchu	 slovem	 i	 obrazem,	 pomáha 	 k	 jeho	 rozšíření,												

to	považujeme	za	svoji	novinářskou	povinnost	a	této	práci	bude	Star	věnova 	veškeré	

své	úsilí.	Zdraví	a	štěs 	lidu,	radost	všech,	kdož	chtějí	věčně	zůsta 	mladými,	jsou	oním	

krásným	a	velikým	cílem,	ke	kterému	chceme	dospě .” 	Stejně	rychle	bylo	rozebráno								216

i	 úvodní	 číslo	 vydané	 9.	 března	 1926	 v	 nákladu	 50	 síc	 vý sků.	 O	 dva	 dny	 později	

sháněla	administrace	časopisu	po	Praze	zbylá	vydání,	aby	uspokojila	poptávku	zejména	

z	českého	venkova.	Žádná	ale	nesehnala.	“Skutečnost	tato	ukazuje	více	než	vlídné	přije 	

s	jakou	naše	široká	veřejnost	odpověděla	na	snahu	redakce.” 		217

	 V	polovině	dvacátých	letech	měl	Melantrich	s	vydáváním	ilustrovaných	časopisů	

už	bohaté	zkušenos .	Od	roku	1920	 skl	Pražský	ilustrovaný	zpravodaj	a	od	roku	1925	

Hvězdu	 československých	 paní	 a	 dívek.	 Pro	 výrobu	 Staru	 a	 ostatních	 obrázkových	

časopisů	 zakoupil	 ředitel	Melantrichu	 Jaroslav	 Šalda	 nový	 stroj,	 který	 skl	 v	 rozsahu	

šestnác 	 stran.	 “První	 stroj	 byl	 z	 Frankenthalu,	 kde	 měli	 největší	 zkušenos 																											

s	 hlubo skem.	Měl	 čtyři	 skací	 jednotky	a	dva	 vykladače,	 takže	 skl	 2x16	 stran,	 s hl	

jich	 4	 až	 5	 síc	 za	 hodinu.	 Další	 stroj	 jsem	 objednal	 z	 Augsburgu,	Měl	 osm	 skacích	

jednotek	na	2x16	stran	dvoubarevně,	nebo	16	stran	čtyřbarevně	a	tři	vykladače.	Tuším,	

že	 stál	 i	 s	 elektrickou	 výbavou,	 kterou	 dodala	 Českomoravská-Kolben,	 půl	 druhého	

miliónu	Kč.” 	Stejně	jako	ostatní	časopisy	vydavatelství	Melantrich	byl	Star	až	do	roku	218

1929	 štěn	v	sídle	Melantrichu	na	Václavském	náměs ,	kde	byly	umístěny	dva	rotační	

ofsetové	 stroje	 pro	 sk	 z	 hloubky.	 Poté	 se	 ale	 musel	 kvůli	 rostoucímu	 nákladu	

obrázkových	deníků	a	časopisů	přestěhovat	do	Husovy	(dnešní	Dr novy)	ulice	číslo	10	

na	Smíchov,	do	bývalé	 skárny	Koppe-Bellmann,	kterou	Melantrich	zakoupil	už	v	roce	

1926	 a	 kde	 byly	 nejprve	 knih skařská	 produkce	 a	 reprodukční	 oddělení.																													

Po	přestěhování	na	Smíchov	se	změnil	i	den	vycházení	z	úterý	na	sobotu,	což	přispělo												

k	 obsahovému	 rozvoji	 listu.	 “Již	 od	 počátku	 vycházení	 Staru	 byli	 jsme	 žádáni																						
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jak	prodejnami,	tak	i	odběrateli,	abys	Star	vycházel	před	nedělí,	tak,	aby	v	něm	mohly	

bý 	oznamovány	všechny	sportovní	podniky.	Nemohli	jsme	dříve	vyhově 	těmto	přáním	

z	důvodů	 technických.	 Teprve	nyní	 nové	 rozdělení	 práce	 v	 skárně	dovoluje	nám	 tuto	

změnu.	[…]	Změnou	touto	zdokonalujeme	náš	všesportovní	týdeník,	který	bude	přináše 	

v	nejkratší	době	obrázky	a	články	ze	všech	sportovních	podniků	sobotních	a	nedělních.	

Všechny	sportovní	podniky	nastávající	soboty	a	neděle	budou	oznamovány	ve	Staru.” 	219

V	 roce	 1932	 prošel	 Star	 grafickou	 úpravou.	 Názvy	 jednotlivých	 sekcí	 byly	 opro 	

ostatnímu	 textu	 zvýrazněny	 a	 redakce	 zavedla	 i	 nové	 rubriky.	 Časopis	 se	 dočkal	 také	

obsahového	rozšíření	ze	šestnác 	na	dvacet	stran.	“Dobrá	věc	musí	zvítězit,	bylo	naše	

přesvědčení,	 když	 jsme	 nelitovali	 žádných	 obě 	 a	 předkládali	 svým	 čtenářům	 vždy	 to	

nejlepší,	 co	 bylo	 možno	 získat	 po	 stránce	 obrázkové	 i	 textové.	 Zdokonalení	 grafické	

úpravy,	rozšíření	na	20	stran,	zařazení	dvou	stran	pro	moravský	a	slovenský	venkov,	to	

jsou	zjevná	fakta,	která	mluví	o	naší	službě	sportu.” 	K	dalšímu	rozvoji	v	počtu	stran	220

došlo	ke	konci	roku	1937.	“Rozsah	byl	rozšířen	o	4	hlubo skové	strany,	takže	dnes	má	

24	 stran	 a	 je	 největším	 sportovním	 týdeníkem	 ve	 střední	 Evropě.” 	 Že	 byl	 Start	221

skutečně	 časopisem	 evropského	 formátu	 dokládá	 i	 dopis	 anglického	 novináře	 J.	 A.	

Williamse	 redakci	 z	 roku	 1935:	 “O	 vás	 Čechoslovácích	 čtu	 často	 a	 obdivuju	 vaši	

sportovní	vyspělost	a	všestrannost.	Častokrát	si	naladím	radio	na	Prahu	a	poslouchám	

vaše	orchestrální	koncerty,	leč	někdy	se	stane,	že	natočím	Prahu	a	tam	se	mluví	a	pak	

bych	věru	rád	rozuměl	vaší	řeči.	Překvapila	mne	vysoká	úroveň	vašeho	sportovního	 sku	

–	 můj	 československý	 přítel	 zasílá	 mně	 váš	 “Star”	 a	 mohu	 říci,	 že	 my	 takový	 levný															

a	 všestranný	 časopis	 nemáme.	 Naše	 sportovní	 listy	 jsou	 specialisovány	 na	 určitě	

sportovní	odvětví.” 	Star	byl	 časopisem	s	nejrozvinutější	grafickou	úpravou	v	období	222

první	 republiky.	 Experimentoval	 i	 s	 barevnou	 složkou.	 Nejvíce	 používal	 červenou,	

modrou	 a	 zelenou,	 i	 když	 vždy	 jen	 velmi	 omezeně.	 Plně	 barevným	 časopisem	 se	 ale	

nikdy	 nestal,	 protože	 to	 neumožnily	 tehdejší	 technologie.	 Jednotlivá	 čísla	 mnohdy	

obsahovala	 i	 krátké	 sportovní	 povídky.	 Na	 pokračování	 ve	 Staru	 nevycházely	 jen	

romány,	 ale	 i	 vzpomínky	 různých	 sportovních	 osobnos ,	 například	 boxera	 Gena	

Tunneyho,	 profesionálního	 fotbalisty	 Ladislava	 Ženíška	 nebo	 fotbalového	 sudího	

Fran ška	 Cejnara.	 Star	 také	 pravidelně	 obsahoval	 soutěže.	 Už	 v	 prvním	 čísle	 mohli	
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čtenáři	 hrát	 o	 motocykl	 v	 ceně	 8	 500	 korun,	 let	 aeroplánem,	 volné	 jízdy	 autem	 dle	

vlastní	potřeby,	hodinky	Omega	nebo	sportovní	náčiní.	Hlavní	cílem	soutěží	bylo	zvýšit	

prodejnost	 časopisu.	 “Soutěže,	 které	 jsme	 vypisovali	 ve	 “Zpravodaji”	 a	 dalších	

obrázkových	 časopisech,	 byly	 v	 naší	 malé	 a	 mladé	 republice	 něco	 zcela	 nového																			

a	přinášely	vždy	úspěch.” 		223

	 Výjimečnost	Staru	spočívala	především	v	 jeho	obrazové	složce.	Pravidelně	 skl								

v	každém	čísle	na	50	fotografií.	V	čísle	609,	v	polovině	listopadu	1937,	jich	bylo	dokonce	

dvakrát	tolik,	což	by	unikátní	počin.	Přitom	vydavatelství	Melantrich	mělo	od	roku	1932	

jediného	oficiálního	fotografa,	kterým	byl	Karel	Hájek.	Tomu	navíc	sport	mnoho	neříkal	

a	 jeho	 fotografování	 přenechával	 svému	 asistentovi	 Svatopluku	 Sovovi.	 Hlavní	 zdroje	

obrazového	 materiálu	 měl	 Star	 v	 agentuře	 Ideal	 Karlín	 a	 v	 samotných	 sportovcích													

a	 sportovních	 klubech,	 které	 za	 o štěné	 kusy	 dostaly	 zaplaceno.	 “Zachycujte	

fotoaparátem	svůj	život	ve	všech	jednotlivých	jeho	projevech	a	proměnách.	Zachycujte	

co	 nejvíce	 jasu,	 rados ,	 smíchu,	 pohybu.	Mnoho	 lidí	 to	 pochopilo,	 ale	 mnoho	 dosud	

nikoli.	 Tak,	 jako	 je	 v	 dnešní	 době	 život	 nemyslitelný	 s	 negramotnos 	 v	 psaní	 a	 čtení,	

stává	 se	 skoro	 nemožný	 bez	 fotografování.	 Sportovci,	 fotografujte!	 Star	 vám	 dobré	

obrázky	rád	o skne.” 	I	přes	veškeré	grafické	inovace	a	obsahová	zdokonalení	prodej	224

Staru	od	prvního	 ročníku	postupně	klesal,	 za mco	u	ostatních	 ilustrovaných	 časopisů	

Melantrichu	po	nákupu	hlubo skových	 skáren	naopak	rostl.	“Sportovcům	povětšinou	

stačily	sportovní	zprávy	v	našich	denních	 listech,”	vzpomínal	 tehdejší	 ředitel	koncernu	

Jaroslav	 Šalda. 	 Z	 počátečních	 50	 síc	 klesl	 náklad	 Staru	 v	 roce	 1938	 na	 polovinu,	225

přitom	nejčtenější	 časopis	vydavatelství	Hvězda	československých	paní	a	dívek	dosáhl	

ve	 stejném	 období	 téměř	 550	 síc	 prodaných	 kusů. 	 Star	 byl	 nejméně	 výnosným	226

časopisem	 Melantrichu,	 což	 v	 době	 mnichovského	 diktátu	 přispělo	 k	 jeho	 zániku.	

“Palcové	 tulky	 prvních	 stránek	 denních	 novin,	 zaplavujících	 ulice	 novými	 a	 novými	

vydáními,	 nedopřejí	 nám	 času,	 abychom	 se	 dostali	 k	 poslední	 sportovní	 stránce.	

Nezbyde	na	to	prostě	čas	[…]	V	době,	kdy	vlny	poli ckých	událos 	zaplavují	naše	mysli,	

zmizí	 zájem	 o	 to,	 jak	 hrál	 SK.	 Přeš ce	 pro 	 SK.	 Volduchy,	 postaví-li	 běžec	 Šallé	 nový	
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rekord	nebo	kdo	bude	příš m	soupeřem	černého	Joe	Louise.	Zájem	o	sportovní	událos 	

je	v	psí	a	nikdo	se	nad	 m	nepozastaví.” 	Konec	časopisu	byl	náhlý,	ještě	poslední	číslo	227

obsahovalo	výzvy	k		předplacení	nebo	nedokončený	sportovní	román	Kulhavý	běžec	od	

Evžena	 Rošického,	 stejně	 jako	 další	 články	 na	 pokračování.	 Poslední	 číslo	 Staru	 vyšlo				

21.	září	1938. 	228

6.4.1	REDAKCE	STARU	

	 Jádro	 časopisu	 Star	 tvořili	 redaktoři	 sportovního	 oddělení	 vydavatelství	

Melantrich	 -	 Václav	 Svoboda,	 Fran šek	 Krása,	 Emil	 Synek	 a	 další,	 které	 vedl	 z	 pozice	

šéfredaktora	Miloslav	 Josef	Horáček.	Horáček	byl	 zodpovědným	 redaktorem	časopisu	

po	celou	dobu	jeho	existence	a	více	než	pět	let	ho	redigoval	sám.	Až	ke	konci	roku	1931	

vznikla	 ve	 Staru	 pozice	 vedoucího	 redaktora,	 na	 kterou	 dosadil	 profesora	 tělocviku																				

a	 bývalého	 redaktora	 Národní	 poli ky	 Huga	 Jindřicha	 Slípku.	 Slípka	 byl	 zapáleným	

sportovcem.	Vynikal	především	v	bojových	uměních	a	v	centru	Prahy	v	domě	u	Nováků	

dokonce	 vlastnil	 spolu	 s	 Bělou	 Friedländerová	 tělocvičnu,	 kterou	 pravidelně	

navštěvovali	 herci	 Jan	 Werich	 s	 Jiřím	 Voskovcem,	 jejichž	 Osvobozené	 divadlo	 sídlilo										

na	stejné	adrese.	Slípka	psal	do	Staru	nejvíce	o	atle ce	a	o	letectví	a	byl	také	autorem	

románů	na	pokračování.	V	 letech	1934-1936	zastoupil	Slípku	ve	vedení	Staru	Antonín	

Fran šek	 Šulc,	 bývalý	 běžec	 kladenské	 Sparty	 a	 obdivovatel	 Otakara	 Jandery. 																				229

S	 jedním	 z	 nejlepších	 atletů	 první	 republiky	 později	 Šulc	 spolupracoval	 při	 psaní	

metodických	 článků	 do	 Staru.	 Přitom	 s	 novinařinou	 začínal	 jako	 kulturní	 referent.														

V	 kladenské	 filiálce	 Melantrichu	 dokonce	 vedl	 kulturní	 rubriku.	 Po	 studiích	 v	 Praze												

se	 ale	 začal	 v	 Českém	 slově	 věnovat	 výhradně	 sportu.	 V	 roce	 1934	 byl	 jako	 reportér										

na	mistrovství	světa	ve	fotbale	v	Římě.	Posledním	vedoucím	redaktorem	Staru	byl	Karel	

Bureš	z	Plzně.	Krajský	přeborník	v	plavání	vynikal	také	v	tenisu	nebo	hokeji,	který	hrál		

za	 I.	ČLTK.	Při	 studiích	přírodovědy	na	Karlově	univerzitě	 založil	na	 studentské	kolonii		

na	Letné	ragbyový	oddíl	TJ	VŠ	Letná.	Vedoucím	redaktorem	Staru	byl	Bureš	v	posledním	

roce	existence	časopisu.		

	Star:	Sportovní,	tělovýchovné	a	automobilové	rozmanitos .	Praha:	Melantrich.	21.10.1938,	11(653).	s.	7	227

	HOFFMANN,	Mar n.	Star	-	sportovní	časopis	první	republiky	[online].	Praha,	2014	[cit.	2019-10-13]	Dostupné	z:	h p://hdl.handle.net/228

20.500.11956/70945	Bakalářská	práce.	IKSŽ	FSV	UK,	Katedra	mediálních	studií.	Vedoucí	práce	PhDr.	David	Lukšů,	Ph.D.

	Otakar	Jandera	(1898-1977)	byl	jeden	z	nejúspěšnějších	československých	atletů.	Byl	několikanásobný	mistrem	Československa		v	běhu	přes	229

překážky,	trojskoku,	skoku	do	výšky	a	do	dálky.	V	letech	1924	a	1928	se	zúčastnil	olympijských	her.	
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	 Kromě	 vlastní	 redakce	 se	 Star	 opíral	 také	 o	 výraznou	 spolupráci	 se	 sportovní	

obcí,	 která	 měla	 na	 úspěchu	 týdeníku	 nezanedbatelným	 podíl.	 Svými	 úvahami																			

a	 metodickými	 články	 do	 Staru	 přispívali	 například	 boxer	 Jiří	 Hoyer,	 tenista	 Karel	

Koželuh,	hokejista	Josefa	Maleček	nebo	veslař	Jiří	Zavřel.	Horáček	dokázal	ke	spolupráci	

na	 tvorbě	 časopisu	 kromě	 samotných	 sportovců	 přivést	 i	 uznávané	 trenéry																														

a	funkcionáře	Fran ška	Miloslava	Marka,	Miloše	Vejchodu	Ambrose	nebo	Jana	Plichtu.	

Vše	ale	do	finální	podoby	editovali	redaktoři	časopisu.“Redakce	s	vedoucím	redaktorem	

v	 čele	 rozhoduje	 o	 redakčním	materiálu	 textovém	 i	 obrázkovém,	 stará	 se	 též	 o	 jeho	

zpracování.	 Jedině	 redakce	 rozhoduje	 o	 tom,	 a	 je	 také	 odpovědna	 za	 to,	 co	 je	 v	 listě	

uveřejněno.“ 	Skrze	Star	promlouvali	k	českým	čtenářům	i	hvězdy	světového	formátu,	230

tenisté	René	Lacoste	a	Bill	Tilden	nebo	plavec	Peter	Johan	Weissmuller.	I	jejich	pohled	

na	sportovní	dění	dokázal	Horáček	čtenářům	zprostředkovat.		

6.4.2	MILOSLAV	JOSEF	HORÁČEK	(1.9.1878	-	20.12.1948)	

	 Miloslav	Josef	Horáček	se	narodil	v	Novém	Městě	nad	Metují.	Během	studií	na	

gymnáziu	v	Křemencově	ulici	v		Praze	si	oblíbil	sport,	především	kopanou,	které	se	začal	

věnovat	 i	 ve	 svém	 volném	 čase.	 Byl	 členem	 klubu	 Kickers	 a	 s	 míčem	 se	 proháněl	

především	po	dnes	už	neexistující	zahradě	Kanálka	v	pražských	Vinohradech.	“Jsa	sám	

nadán	 znamenitou	 hráčskou	 inteligencí	 a	 technikou,	 učinil	 se	 středem	 footballového	

kroužku	na	Kanálce,	 z	 něhož	 vyšli	 první	mistři	 kopacího	míče	Baumrukové,	 Setzerové,	

Žámostové,	 Starý	 (Jenny)	 a	 jiní	 a	 jiní,	 jimž	 byl	 učitelem	a	přes	 stejný	 věk	 i	 otcovským	

rádcem.” 	Aby	Horáček	utajil	svou	fotbalovou	ak vitu	před	učitelským	sborem,	který	231

v	té	době	studentům	zakazoval	zapojovat	se	do	sportovních	klubů,	zvolil	si	pro	zápasy	

přezdívku	 “Blackey”	 podle	 obránce	 vídeňské	 Crickety	 George	 Blackeyho. 																								232

Ze	 středoškolských	 fotbalových	 kroužků	 pomáhal	 utvořit	 první	 závodní	 družstvo																

SK	 Slavia.	 Sám	 se	 do	 něj	 ale	 trvale	 neprosadil	 a	 hrál	 spíše	 za	 rezervu.	 Byl	 u	 prvního	

mezistátního	zápasu	v	historii	českého	fotbalu	Praha	-	Vídeň	v	roce	1899.	Ve	stejném	

roce	také	zorganizoval	zápas	Slavie	s	berlínským	výběrem,	když	při	nákupu	sportovního	

	Star:	Sportovní,	tělovýchovné	a	automobilové	rozmanitos .	Praha:	Melantrich.	6(299).230

	Národní	listy.	Praha:	Julius	Grégr,	1.9.1928,	68(242).	s.	5.	ISSN	1214-1240.	Dostupné	také	z:	h p://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/231

uuid:5070b33e-435f-11dd-b505-00145e5790ea	

	LUKŠŮ,	David.	Počátky	sportovní	žurnalis ky	na	stránkách	periodického	 sku	na	přelomu	19.	a	20.	stole .	Sport	jako	součást	českého	masového	232

sku	[online].	Praha,	2011	[cit.	2020-02-16].	Dostupné	z:	h p://hdl.handle.net/20.500.11956/47321	Disertační	práce.	IKSŽ	FSV	UK,	Katedra	
mediálních	studií.	Vedoucí	práce	Doc.	PhDr.	Barbara	Köpplová,	CSc.	s.134

70

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:5070b33e-435f-11dd-b505-00145e5790ea
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:5070b33e-435f-11dd-b505-00145e5790ea
http://hdl.handle.net/20.500.11956/47321


vybavení	odpověděl	na	inzerát	berlínského	obchodu	se	sportovními	potřebami	Steidel.	

Ten	pak	jeho	dopis	předal	redakci	Spiel	und	Sport	a	od	něj	přišla	odpověď,	že	do	Prahy	

přijede	 tým	 složený	 z	pě 	nejlepších	berlínských	družstev.	 Tím	 také	 začala	Horáčkova	

novinářská	spolupráce	se	Spiel	und	Sport. 	Krátce	nato	pak	Horáček	s	ak vní	kariérou	233

fotbalisty	 skončil.	 Přezdívku	 “Blackey”	 si	 ale	 ponechal	 a	 sportu	 se	 začal	 věnovat	 jako	

žurnalista,	 trenér,	 funkcionář	 a	 propagátor.	 Psal	 do	 klubových	 věstníků	 SK	 Slavia																				

a	 v	 roce	 1902	 se	 stal	 jedním	 z	 prvních	 redaktorů	 později	 nejúspěšnějšího	 časopisu	

předválečného	 období	 Sport	 a	 hry,	 odkud	 později	 odešel	 do	 konkurenčního	

Sportovního	přehledu.	 Jako	externista	 spolupracoval	 také	 s	deníkem	Národní	poli ka.	

Od	 roku	 1907	 vedl	 ve	 vydavatelství	 Melantrich	 sportovní	 rubriku.	 Jeho	 znalost	

fotbalového	prostředí	se	kladně	odrážela	v	referátech,	které	měly	mezi	čtenáři	Českého	

slova	 velký	 úspěch.	 „Když	 se	 v	 Praze	 začala	 hrát	 kopaná,	 stal	 se	 Horáček	 jejím	

propagátorem	v	 „Českém	slově“	a	ostatních	našich	 listech.	Byl	učitelem,	 instruktorem										

a	 sportovním	 soudcem	 zároveň.	 Jeho	 reportáže	 o	 kopané	 byly	 oblíbeny	 a	 obliba	 se	

přenášela	 také	 na	 listy,	 které	 je	 o skovaly.” 	 Melantrich	 měl	 spojenou	 sportovní	234

redakce	 pro	 všechny	 své	 listy	 a	 Horáček	 byl	 jejím	 prvním	 šéfredaktorem.	 „Přesvědčil	

vedení	Melantrichu,	 že	 čtenáři	 chtějí	 o	 sportu	 číst,	 že	 sport	 začíná	pronikat	mezi	 širší										

a	širší	kruhy	populace,	a	proto	tedy	noviny	o	sportu	psát	musí.	Nemyslil	přitom	na	lepší	

prodejnost	 sku,	 to	 nebylo	 v	 jeho	 povaze	 a	 v	 jeho	 záměrech,	 poháněla	 ho	 láska																	

ke	sportu,	víra	v	jeho	smysl.	Otevřel	sportovnímu	zpravodajství	širokou	cestu	na	stránky	

deníků	Melantrichu,	byl	 jejich	prvním	a	posledním	šéfredaktorem,	napsal	o	Horáčkovi	

ve	svých	pamětech	Karel	Bureš. 		235

	 Ačkoli	 byl	 Miloslav	 Horáček	 byl	 velmi	 ak vním	 žurnalistou,	 nikdy	 se	 nestal	

profesionálem	 a	 žil	 především	 ze	 svého	 platu	 ředitelského	 rady	 Hypoteční	 banky.	

Novinařinu	 bral	 jako	 prostředek	 k	 propagaci	 sportu,	 který	miloval.	 “Práce	 pro	 dobrý	

sport	 není	 zvláště	 v	 dnešních	 dobách	 lehkou,	 moje	 žurnalis cká	 činnost	 je	 toho	

důkazem,	 je	mnohaletým	stálým	bojem	ve	Sportovním	Přehledu,	Sportsmanu,	Českém	

Slově,	Staru,	A-Zetu	a	 jiných	 listech	za	poc vý	sport.” 	Už	během	žurnalis cké	dráhy	236

	Svět	devadesá 	minut:	z	dějin	československé	kopané.	Olympia.	s.	51.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:c3855 0-233

bbff-11e4-9541-005056827e51	

	ŠALDA,	Jaroslav.	Budování	 sku	za	Rakouska,	Československé	republiky	a	jeho	obrana	za	německé	okupace.	Praha:	Eva,	2001.	s.	96.	ISBN	234

80-238-8732-7.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:e5d66210-5e6c-11e6-95c7-005056825209	

	BUREŠ,	Karel.	V	týmu	s	Foglarem:	příběh	redaktora	legendárních	časopisů.	Praha:	Toužimský	&	Moravec,	2009.	s.	58.	ISBN	978-80-7264-106-2.	235

Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:7ac9e240-ed38-11e4-9c07-001018b5eb5c	

	Star:	Sportovní,	tělovýchovné	a	automobilové	rozmanitos .	Praha:	Melantrich.	7(342).236
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zastával	Horáček	významné	sportovní	 funkce.	Byl	například	předsedou	Českého	svazu	

footballového	 nebo	 Československé	 atle cké	 amatérské	 unie,	 podílel	 se	 na	 vzniku	

Českého	 sportovní	 obce	 a	 po	 jejím	 zániku	 i	 Všesportovního	 výboru.	 Na	 konci	 1926											

mu	bylo	podle	redakce	Národních	listů	nabídnuto,	aby	se	v	Melantrichu	ujal	ředitelské	

pozice	 místo	 Jaroslava	 Šaldy,	 kterému	 dělal	 tajemníka	 a	 který	 seděl	 kvůli	 podezření												

z	finančních	podvodů	tři	a	půl	měsíce	ve	vyšetřovací	vazbě	v	pankrácké	věznici.	Horáček																						

ale	 odmítl. 	 Jeho	 klubová	 příslušnost,	 coby	 bývalého	 ak vního	 fotbalisty,	 sekretáře															237

a	 čestného	 člena	 SK	 Slavia,	 mu	 byla	 podle	 Jaroslava	 Šaldy	 někdy	 na	 škodu.	 “To	 mu	

později,	 zejména	 když	 se	 “Sparta”	 stala	 rovnocenným	 soupeřem	 “Slavie”,	 a	 národ	

fanoušků	se	rozdělil	na	dva	nesmiřitelné	tábory	přívrženců	těchto	klubů,	často	vyneslo	

mnohé	 výtky	 stranickos 	 od	 přívrženců	 i	 činovníků	 jiných	 klubů,	 zejména	 ovšem															

od	 rivala	 “Slavie”	 pražského	 klubu	 “Sparty”.	 Mnohokrát	 docházely	 výtky	 a	 obžaloby													

až	k	mé	soudné	stolici.	To	když	se	některým	fanouškům	zdálo,	že	Horáčkovým	referátem	

o	 zápasu	 byla	 jejich	 klubu	 nebo	 oddělení	 učiněna	 křivda,	 která	 volá	 o	 pomstu.” 	238

Horáček	 byl	 horlivým	 odpůrcem	 profesionalismu	 ve	 sportu,	 kvůli	 čemuž	 byl	 často													

ve	 sporu,	 jinak	 to	 byl	 ale	 podle	 Karel	 Bureše	 “člověk	 laskavý,	 přátelský,	 umírněný														

ve	 slovech	 i	 pohybech,	 seriózní,	 nikdy	 nikoho	 slovem	ani	 skem	nenapadnul,	 snad	 se												

za	novináře	ani	nehodil.	Žil	pro	sport	a	dovedl	o	něm	psát	jako	znalec	sportovní	praxe											

i	 ducha.” 	 Podobně	 viděl	 Horáčka	 i	 významný	 americký	 tělovýchovný	 a	 sportovní	239

pracovník	 Joseph	 Amos	 Pipal,	 který	 se	 narodil	 v	 Praze	 a	 v	 Československu	 přispěl																			

k	 rozvoji	 řady	 sportovních	 odvětví:	 “Horáček	 je	 neúnavný	 a	 nezištný	 pracovník,	 vždy	

často	fair	a	nestranný,	často	hodně	ostrý	ve	své	kri ce,	ale	přitom	má	vždy	před	sebou	

jeden	 jediný	 cíl:	 prospě 	veliké	 věci	 s	 velikým	duchem,	bez	 sobeckos 	a	 stranictví.” 												240

Za	 svou	 práci	 pro	 rozvoj	 sportu	 se	 stal	Miloslav	 Josef	 Horáček	 v	 roce	 1934	 čestným	

členem	klubu	Sportovních	novinářů.	Zemřel	v	Praze	čtyři	dny	před	Vánocemi	roku	1948																							

v	sedmdesá 	letech.	

	Národní	listy.	Praha:	Julius	Grégr,	7.12.1926,	66(335,	večerní	vydání).	s.	2.	ISSN	1214-1240.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/237

uuid:cd597ad0-7836-11e7-89ee-5ef3fc9ae867	

	ŠALDA,	Jaroslav.	Budování	 sku	za	Rakouska,	Československé	republiky	a	jeho	obrana	za	německé	okupace.	Praha:	Eva,	2001.	s.	96.	ISBN	238

80-238-8732-7.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:e5d66210-5e6c-11e6-95c7-005056825209	

	BUREŠ,	Karel.	V	týmu	s	Foglarem:	příběh	redaktora	legendárních	časopisů.	Praha:	Toužimský	&	Moravec,	2009.	s.	59.	ISBN	978-80-7264-106-2.	239

Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:7adcf510-ed38-11e4-9c07-001018b5eb5c	

	Sportovní	revue.	Praha:	Karel	Petrů.	17.3.1920,	2(12).	s.	4240
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6.5	REKORD	

	 Na	 začátku	 třicátých	 let	 začal	 v	 Praze	 vycházet	 také	 časopis	 Rekord.																					

Jako	 všesportovní	 týdeník	 ho	 založil	 předseda	 Československého	 amateurského	

plaveckého	 svazu	 Karel	 Klapač,	 který	 byl	 zároveň	 jeho	 vydavatelem	 i	 odpovědným	

redaktorem.	 Úmysl	 vydávat	 Rekord	 oznámil	 policejnímu	 ředitelství	 26.	 února	 1930:	

“Budu	 vydáva 	 v	 Praze	 periodický	 časopis	 pod	 tulem:	 Rekord,	 československý	

všesportovní	 list	 a	 to	 zpočátku	 jednou	 týdně,	 vždy	 v	 pátek,	 později	 dvakrát	 týdně,	

popřípadě	 u	 příležitos 	 významných	 sportovních	 událos 	 budou	 vydávána	 zvláštní	

vydání.	List	bude	obsahova 	články	týkající	se	sportu	a	her,	tělesné	výchovy,	 lázeňství,	

turis ky,	 jakož	 i	 část	 insertní.” 	 První	 číslo	 nového	 časopisu	 vyšlo	 22.	 března	 1930											241

v	 rozsahu	dvanác 	stran,	přičemž	celý	poslední	 list	byl	věnován	 reklamě.	Obsahovalo	

články	 z	 kopané,	 rohování,	 tenisu,	 atle ky,	 plavání,	 kanois ky,	 lázeňství,	 turis ky,	

ženských	 sportů	 a	 automobilismu.	 Kromě	 toho	 čtenářům	představilo	 i	 humoris ckou	

rubriku	 “Za	 bariérou”:	 “Je	 tu	 nutná,	 neboť,	 “Rekord”,	 který	 chce	 bý 	 listem	 všech	

sportovců,	nemůže	opomenou 	ani	 tu	důležitou	stránku	všude	a	 tedy	 i	ve	sportovním	

životě	se	silně	a	zdravě	uplatňující	 -	humor	a	v p.” 	Další	pravidelná	zábavní	rubrika	242

dostala	 jméno	 “Co	 týden	 dal	 a	 komu	 kdo	 vynadal”	 a	 na	 staros 	 ji	 měl	 Josef	 Špunt.	

“Vaše	 slovutné	 vyzvání,	 abysem	 s	 vámi	 spolupracoval	 na	 novém,	 světovém	 Rekordu,	

zas hlo	 mě	 v	 plné	 míze	 života	 a	 já	 konstatuji,	 že	 po	 jednoroční	 pauze	 ve	 své	

žurnalis cké	 činnos 	 jsem	 nasbíral	 nové	 síly	 a	 v py,	 za	 které	 odmítám	 ovšem	 nést	

zodpovědnost,	 protože	 se	 jim	 smála	 již	 generace	 Přemysla	 Oráče.” 	 Textovou	 část	243

úvodního	 čísla	 doplnilo	 deset	 fotografií	 a	 tři	 ilustrace.	 Grafická	 úprava	 Rekordu	 byla	

bohatá	a	kvalitou	se	blížila	nejvyspělejšímu	Staru.	Při	poloviční	ceně	50	halířů	to	z	něj	

udělalo	velmi	lákavé	čtení.	Například	do	Plzně	redakce	poslala	čtyři	sta	vý sků	a	zpět	se	

jí	vrá la	žádost	o	tři	 síce.	“Těší	nás,	že	se	1.	číslo	“Rekordu”	všeobecně	líbilo.	Přirozeně,	

že	 se	objevila	 tu	a	 tam	 také	výjimka	v	podobě	 špatně	 tajené	 zlos .	Nevadí	 -	naopak!	

Zlost	 zlých	 nebo	 malicherných	 lidí	 je	 také	 důkazem,	 že	 jdeme	 k	 dobrému	 cíli:																											

K	vybudování	dobrého	a	hlavně	nezávislého	sportovního	 sku.” 		244

	Státní	oblastní	archiv	v	Praze.	Policejní	ředitelství	Praha	II.	Karton	281,	signatura	192/9.	Oznámení	o	zahájení	vydávání	časopisu	Rekord.241

	Rekord:	československý	všesportovní	list.	Praha:	Karel	Klapač,	21.3.1930,	1(1).	s.12	242

	Rekord:	československý	všesportovní	list.	Praha:	Karel	Klapač,	21.3.1930,	1(1).	s.12243

	Rekord:	československý	všesportovní	list.	Praha:	Karel	Klapač,	29.3.1930,	1(2).	s.4	244
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	 K	oblibě	časopisu	přispěly	 i	časté	soutěže	o	zajímavé	ceny	(například	o	pánský	

nebo	 dámský	 oblek,	 tenisovou	 raketu	 nebo	 elegantní	 klobouk).	 Abonen 	 byli	 navíc	

zařazeni	 do	 losování	 o	 zahraniční	 výlety.	 Popularita	 Rekordu	 neunikla	 ani	 sportovním	

organizacím	 a	 ještě	 během	 roku	 1930	 se	 stal	 oficiálním	 listem	 Československého	

všesportovního	 výboru,	 Středočeské	 župy	 footballové	 a	 Československé	 associace	

footballové,	přesto	se	prezentoval	 jako	“stoprocentně	nezávislý	 list.” 	Stejně	důrazně	245

odmítal	i	jakoukoli	poli ckou	příslušnost,	i	když	byl	 štěn	v	podniku	Tempo,	který	patřil	

jednomu	 z	 nejvýraznějších	 poli ků	 první	 republiky	 Jiřímu	 Stříbrnému.	 “Náš	 poměr												

k	 skárně	Tempo	je	poměr	zákazníka	k	dodavateli.	Ani	o	cen metr	více.	Tiskneme	tam,	

kde	to	pro	nás	nejvýhodnější	[…]	Opakujeme:	Jsme	jediným	velikým,	naprosto	poli cky	

nezávislým	 sportovním	 listem,	 nezávislým	 nalevo	 i	 napravo.” 	 Svou	 pověst	 stavěl	246

Rekord	 také	 na	 originálních	 textech	 a	 zprávy	 zaslané	 více	 redakcím	 nezveřejňoval.	

“Rekord	nechce	bý 	sbírkou	jinde	již	dávno	o štěných	zpráv,	nýbrž	chce	svým	čtenářům	

předkláda 	 jen	 nové,	 jinde	 dosud	 neo štěné	 věci.”	 Vysokou	 úroveň	 ale	 časopis	

nedokázal	 udržet	 ani	 během	úvodního	 ročníku.	 Postupně	 ubývaly	 fotografie,	 text	 byl	

štěn	drobným	písmem	až	do	čtyř	sloupců	a	grafická	úprava	celkově	upadala.	Rozsah	

časopisu	 navíc	 kvůli	 technickým	 problémům	 často	 kolísal	 mezi	 čtyřmi	 a	 dvanác 	

stranami.		

	 V	 dubnu	 1931	 převzaly	 Rekord	 od	 Karla	 Klapače	 fotbalová	 asociace	 spolu											

se	 všesportovním	 a	 olympijským	 výborem	 a	 pro	 jeho	 správu	 ustavily	 Tiskové																							

a	 vydavatelské	 družstvo	 Rekord.	 Zodpovědným	 redaktorem	 byl	 zvolen	 generální	

tajemník	 Československé	 associace	 footballové	 Karel	 Petrů.	 Družstvo	 ale	 špatným	

hospodařením	 časopis	 během	 následujícího	 roku	 značně	 zadlužilo	 a	 přivedlo	 ho															

na	pokraj	záhuby.	Před	 likvidací	ho	zachránila	až	zkraje	roku	1933	fotbalová	asociace,	

která	ho	za	několik	desítek	 síc	odkoupila.	Navíc	obstarala	bezplatné	redigování	i	účetní	

vedení	 listu,	 čímž	 jeho	 finanční	 situaci	 stabilizovala.	 “Pro	 veřejnost	 je	 možno	

konstatova ,	 že	 hospodářství	 Rekordu	 je	 dobré.” 	Z	finanční	 krize	pomohla	Rekordu	247

roční	smlouva	na	20	 síc	Kč	s	podnikem	Libo.	Tomu	redakce	pomáhala	shánět	obrázky	

fotbalistů	pro	 jeho	čokolády,	které	poté	 inzerovala	na	svých	stránkách.	 I	pod	vedením	

fotbalové	 asociace	 se	 ale	 Rekord	 dál	 odchyloval	 od	 své	 původní	 podoby.																										

	Rekord:	československý	všesportovní	list.	Praha:	Karel	Klapač,	2.11.1934,	5(44).	s.1	245

	Rekord:	československý	všesportovní	list.	Praha:	Karel	Klapač,	12.4.1930,	1(4).	s.8	246

	Rekord:	československý	všesportovní	list.	Praha:	Karel	Klapač,	21.12.1934,	5(51).	s.2	247
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Stal	se	oficiálním	orgánem	dalších	sportovních	ústředí 	a	jeho	stránky	plnily	zejména	248

úřední	oznámení	a	zápisy	ze	schůzí.	Obsahu	dominovaly	fotbalové	zprávy	rozdělené	do	

rubrik	podle	krajů	-	například	Ze	západních	Čech,	Od	Krušných	hor,	Z	Podbrdska,	Z	Hané	

nebo	Z	východu	Slovenska.	“Snažili	jsme	se	napomoci	Župám	 m,	že	jsme	takřka	všem	

oblastem	 republiky	 věnoval	 v	 Rekordu	 stálé	místo	 a	 referovali	 o	 tamních	 událostech.	

Doufali	 jsme,	 že	 zainteresujeme	 i	 ty,	 kteří	 stáli	dosud	 stranou.	Marně.	Výsledek	 je	 jen	

jediný:	 že	 trpíme	 v	 Rekordu	 stálým	 nedostatkem	 místa,	 kterého	 jsme	 věnovali	 příliš	

místním	zprávám	z	celé	republiky	na	úkor	zpráv	rázu	všeobecného.	A	tak	si	naši	čtenáři	

právem	mohli	 stěžovat	 na	 obsah	 rekordu.” 	 Redakce	 se	 netajila	 zklamáním	 z	 toho,	249

jakým	směrem	se	Rekord	ubírá	a	jeho	úpadek	kladla	za	vinu	přímo	fotbalovým	župám,	

které	 neplnily	 dané	 sliby,	 list	 mezi	 svými	 členy	 nešířily	 nebo	 ho	 ignorovaly	 úplně. 	250

Problémy	s	nedostatkem	místa	se	Rekord	pokusil	vyřešit	 m,	že	od	března	1933	rozšířil	

obsah	z	dosavadních	čtyř	na	šest	až	osm	stran,	což	ale	doprovodilo	zdražení	časopisu									

z	50	halířů	na	1	Kč.	Když	ani	to	nepomohlo,	rozhodl	se	o skovat	úřední	zprávy	jen	těch	

žup,	 které	 ho	 jmenovaly	 svým	 oficiálním	 listem.	 V	 roce	 1934	 přišel	 Karel	 Petrů																		

s	 návrhem,	 aby	byly	 úřední	 zprávy	 publikovány	 v	 denním	 sku	 a	 Rekord	 se	 přeměnil									

na	 měsíčník,	 výbor	 i	 finanční	 komise	 ho	 ale	 odmítly	 a	 obsah	 časopisu	 se	 tak	 ani																

v	 dalších	 letech	 zkoumaného	 období	 nezměnil.	 “Jsme	 si	 vědomi,	 že	 Rekord	 dosud	

nedosáhl	met,	které	si	při	jeho	založení	vytkli	vydavatelé	[…]	Dosud	tomu	bránily	četné	

úřední	 zprávy,	 které	 při	 veškeré	 své	 důležitos 	 pro	 širokou	 veřejnost	 byly	 málo	

zábavným	 čtením.”	 	 Narozdíl	 třeba	 od	 časopisu	 Star	 přežil	 Rekord	 i	 mnichovskou	251

dohodu	 a	 období	 protektorátu	 a	 v	 nákladu	 kolem	 osmi	 síc	 vý sků	 vycházel	 až	 do	

konce	roku	1948,	kdy	ho	nahradil	Instruktor	Kopané.	Z	evidence	časopisů	byl	vymazán	

8.	 února	 1949.	 “Vydáváním	 časopisu	 Instruktoru	 kopané	 zaniká	 časopis	 Rekord.	

Ministerstvo	informací	a	osvěty	/ skový	odbor/	ruší	proto	platnost	povolené	k	 sku	pro	

časopis	Rekord	a	Rekord	škrtá	z	evidence	vydávaných	časopisů.” 	252

	Kromě	Československého	všesportovního	výboru,	Středočeské	župy	footballové	a	Československé	associace	footballové	byl	Rekord	také	úředním	248

listem	Československého	olympijského	výboru,	Českého	svazu	footballového,	Československé	atle cké	amatérské	unie,	Středočeského	okrsku	
Č.A.A.U.,	Jezdeckého	svazu,	Československého	amatérského	plaveckého	svazu,	Svazu	kanoistů	republiky	Československé,	České	župy	Československé	
unie	boxerů	amatérů.

	Rekord:	československý	všesportovní	list.	Praha:	Karel	Klapač,	2.11.1934,	5(44).	s.1	249

	Rekord:	československý	všesportovní	list.	Praha:	Karel	Klapač,	2.11.1934,	5(44).	s.1	250

	Rekord:	československý	všesportovní	list.	Praha:	Karel	Klapač,	27.12.1935,	6(52).	s.6	251

	Státní	oblastní	archiv	v	Praze.	Policejní	ředitelství	Praha	II.	Karton	281,	signatura	192/9.	Oznámení	o	ukončení	vydávání	časopisu	Rekord.252
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6.5.1	REDAKCE	REKORDU	

	 Po	ekonomické	i	redakční	stránce	se	Rekord	opíral	v	prvních	letech	své	existence	

především	o	Karla	Klapače	a	Ferdinanda	Scheinosta,	kteří	 se	znali	 ze	Sparty	a	časopis	

založili	 společně.	 “Vydavatelem	 Rekordu	 je	 předseda	 plavecké	 sekce	 AC	 Sparta																				

a	 spolumajitelem	 čestný	 člen	 Sparty	 red.	 Scheinost.” 	 Sparťanské	 kontakty	 uplatnili	253

Klapač	a	Scheinost	 i	při	hledání	 skárny.	Smlouvu	uzavřeli	 s	 koncernem	Tempo,	který	

vlastnil	bývalý	předseda	letenského	klubu	a	poli k	Jiří	Stříbrný.	 	I	přesto	Rekord	často	254

Spartu	na	 svých	 stránkách	 kri zoval.	 Především	 za	 to,	 že	 se	neřídí	 sportovními	 zájmy										

a	 dává	 přednost	 poli ckým	 rozhodnu m.	 V	 důsledku	 toho	 byl	 prodej	 časopisu	 jen	

necelý	 měsíc	 od	 svého	 vzniku	 na	 sparťanském	 hřiš 	 zakázán. 	 Klapač	 zareagoval	255

okamžitou	 rezignací	 na	 funkci	 předsedy	 plaveckého	 odboru,	 čímž	 ještě	 posílal	

neodvislost	listu.	

	 Než	se	Rekord	dostal	do	správy	fotbalové	asociace	a	omezil	obsah	především	na	

kopanou,	 měl	 širokou	 síť	 přispěvatelů	 ze	 všech	 sportovních	 odvětví.	 “Okruh	

spolupracovníků	“Rekordu”	jest	veliký	a	téměř	všichni	vykonávají	práci	pro	list	nezištně	

a	 s	 největší	 obětavos .” 	 O	 automobilismu	 psal	 Miloš	 Molenda	 z	 Autoklubu,																					256

o	 cyklis ce	 syn	 zakladatele	 lakýrnické	 firmy	 FRAMAR	 Fran šek	 Mar nek,	 o	 plavání	

nástupce	 Karla	 Klapače	 na	 pozici	 předsedy	 plaveckého	 svazu	 Ladislav	 Hauptman,																					

o	 boxu	 předseda	 unie	 profesionálů,	 rozhodčí	 a	 spoluautor	 první	 boxerských	 pravidel	

Václav	 Pondělíček,	 o	 hokeji	 předseda	 hokejového	 svazu	 Adolf	 Dušek,	 o	 veslování	

předseda	 veslařského	 klubu	 v	 Praze	 a	 účastník	 olympijských	 her	 v	 Antverpách	 Jiří	

Wihan,	 o	 řecko-římském	 zápase	 a	 filmu	 filmový	 kri k	 a	 publicista	 Vladislav	 Eduard	

Coufal,	 o	 tenise	 předseda	 lawn-tennisové	 asociace	 Karel	 Robě n	 a	 trenér	 Fran šek	

Buriánek	 a	 o	 stolním	 tenisu	 předseda	 tabletennisové	 asociace	 Ota	 Papež.	 Dalšími	

významnými	autory	byli	syn	vzpěrače	a	zápasníka	Fridolína	Hoyera	Jiří	Hoyer,	fotbaloví	

sudí	 Fran šek	 Cejnar,	 atlet	 Otakar	 Jandera,	 rakouský	 fotbalový	 trenér	 a	 funkcionář	

Hugo	Meisl	nebo	předseda	fotbalové	asociace	a	všesportovního	výboru	Rudolf	Pelikán.	

Z	 novinářů	 přispívali	 do	 Rekordu	 například	 Karel	 Hammer,	 Viktor	 Srkal	 z	 Národní	

	Polední	list.	Praha:	Tempo,	19.04.1930,	4(109).	s.	10.	ISSN	1804-8838.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:54beb8f0-253

f770-11e3-97df-5ef3fc9bb22f

	Jiří	Stříbrný	byl	předsedou	AC	Sparta	v	letech	1923-1927.254

	Polední	list.	Praha:	Tempo,	19.04.1930,	4(109).	s.	10.	ISSN	1804-8838.	Dostupné	také	z:	h ps://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:54beb8f0-255

f770-11e3-97df-5ef3fc9bb22f

	Rekord:	československý	všesportovní	list.	Praha:	Karel	Klapač,	25.12.1930,	1(41).	s.6	256
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poli ky	nebo	Karel	 Jelínek	 z	 Práva	 lidu.	 Finální	 podobu	 časopisu	měl	 vždy	na	 staros 	

odpovědný	 redaktor,	 který	 články	 ostatních	 autorů	 redigoval	 (kromě	 úředních	 zpráv,	

které	se	o skovaly	v	původní	podobě).	Od	vzniku	Rekordu	do	mnichovské	dohody	se	v	

této	 funkci	 vystřídali	 postupně	 Karel	 Klapač	 (1930-1931),	 Karel	 Petrů	 (1931-1934)	 a		

Karel	 Lajer	 (1934-1938).	 Sídlo	 redakce	 bylo	 v	 paláci	 YMCA	 v	 ulici	 Na	 Poříčí	 12																							

a	od	dubna	1931	v	sídle	fotbalového	ústředí	Kozí	ulici	číslo	7.	

6.5.2	FERDINAND	SCHEINOST	(7.	12.	1889	-	14.	7.	1941)	

	 Novinářsky	 nejvýznamnější	 postavu	 týdeníku	 Rekord	 byl	 Ferdinand	 Scheinost.	

Narodil	 se	 7.	 prosince	 1889	 v	 Sušici	 jako	 vnuk	 zakladatele	 známé	 firmy	 na	 výrobu	

zápalek.	 Po	 smr 	 otce	 se	 v	 květnu	 1902	 přestěhoval	 s	 matkou	 a	 čtyřmi	 sourozenci	

(Josefem,	 Boženou,	 Annou	 a	 Zdeňkou)	 do	 Prahy. 	 Sportu	 se	 věnoval	 už	 během	257

docházení	 na	 gymnázium	 v	 Hájkově	 ulici	 na	 Vinohradech.	 Ak vně	 se	 angažoval																		

v	 místním	 klubu	 ČAFC,	 který	 byl	 zkraje	 dvacátého	 stole 	 po	 Slavii	 druhým	

nejúspěšnějším	 pražským	 týmem.	 Po	 tom,	 co	 se	 dostala	 “ča a”	 do	 ekonomických	

problémů	 přestoupil	 Scheinost	 do	 Sparty,	 jejíž	 snaha	 o	 narušení	 nadvlády	 Slavie															

mu	 byla	 sympa cká.	 Po	 vystudování	 obchodní	 akademie	 české	 sportovní	 prostředí												

na	 čas	 opus l	 a	 odjel	 na	 3	 roky	 do	 Turecka,	 kde	 pracoval	 jako	 německo-francouzský	

korespondent.	 “Znal	 jazyky,	 některé	 velmi	 dobře,	měl	 krásné	 společenské	 vystoupení,	

byl	 výborný	 řečník.” 	 Po	 návratu	 domů	 se	 Ferdinand	 Scheinost	 věnoval	 sportu	258

především	jako	funkcionář	Sparty,	českého	fotbalového	svazu	i	československé	asociace	

a	 také	 jako	 novinář.	 “Jak	 to	 konal,	 to	 se	 říká	 málo,	 zdánlivě	 klidný,	 společenských	

způsobů,	klidný	do	té	doby,	dokud	se	děly	věci	ve	prospěch	jeho	myšlenky,	jeho	názoru.	

Sotvaže	 cí l,	 že	 se	 to	 nedaří,	 nebo	 že	 dokonce	 zájem	 jeho	 Sparty,	 našeho	 sportu	 je	

ohrožen,	 pak	 vybuchl.	 Nejdříve	 logikou,	 přísnou	 logickou	 stavbou	 svých	 vět	

přesvědčoval,	získával,	často	velmi	často	vítězil.	Ale	když	i	 jeho	logika	byla	slabá,	pro 	

citům	druhého	nebo	 lepším	důvodům	druhých,	 pak	nerad	ustupoval.” 	Ve	Spartě	 se	259

Scheinost	 vypracoval	 mezi	 klíčové	 osobnos .	 Pomáhal	 s	 organizací	 zápasů,	 sháněl	

finance	 pro	 chod	 klubu	 a	 měl	 také	 ojedinělou	 plnou	 moc	 k	 jednání	 a	 rozhodování													

	Pobytová	přihláška	Vilemy	Scheinostové	z	pražského	policejního	ředitelství.	Dostupné	z	h p://digi.nacr.cz/prihlasky2/?257

session=ce6fe504b01a7cac77e998e4a4f8f0e90fc1d57e64f27467b8cb0fe76c47ab01&ac on=image&record=7	

	Rekord:	československý	všesportovní	list.	Praha:	Karel	Klapač,	17.7.1941,	12(26).	s.1258
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o	 všech	 hráčských	 otázkách.	 Po	 přetahované	 se	 Slavií	 v	 čele	 s	 Karlem	 Petrů	 přivedl											

v	 roce	1913	na	Letnou	z	ČAFC	Vinohrady	nejlepšího	 fotbalistu	meziválečného	období	

Karla	“Káďu”	Peška,	který	pak	odehrál	za	Spartu	přes	600	zápasů. 	Zkušenos ,	které	260

Scheinost	 načerpal	 v	 zahraničí	 jako	 obchodní	 úředník	 využíval	 ve	 Spartě	 jako	

mezinárodní	 sekretář	 a	 stejnou	 funkci	 zastával	 také	 v	 českém	 svazu	 a	 československé	

asociaci.	 Pro	 klub	 i	 fotbalová	 ústředí	 domluvil	 velké	 množství	 zahraničních	 výjezdů,	

během	nichž	procestoval	téměř	celý	svět.	Významnou	stopa	zanechal	v	českém	sportu											

i	jako	novinář.	V	letech	1913	až	1914	vydával	vlastním	nákladem	časopis	Sport.	V	roce	

1923	 se	 vlivem	 Jiřího	 Stříbrného,	 v	 té	 době	 předního	 poli ka	 národních	 socialistů,	

dostal	 Ferdinand	 Scheinost	 do	 stranického	 deníku	 České	 slovo,	 kde	 působil	 do	 roku	

1927.	 “Jeho	 posice	 v	 Čes.	 Slově,	 kde	 byl	 redaktorem	 sportovní	 rubriky	 byla	

neudržitelnou	 od	 té	 chvíle,	 kdy	 Stříbrný	 byl	 ze	 strany	 čsl.	 socialistů	 vyloučen.” 	261

Scheinost	poté	z	Melantrichu	odešel	do	Stříbrného	deníku	Polední	list	a	později	se	stal	

vedoucím	redaktorem	 listů	vycházejících	v	 jeho	koncernu	Tempo. 	“Jako	novinář	byl	262

věcný,	 protože	 cí l,	 že	 pro	 jeho	 logiku	 je	 realita	 nejlepší	 základnou.	 A	 měl	 i	 paměť	

mimořádně	dobrou.	Pamatoval	si	podrobnos 	jednání,	výroky	jednotlivých	osob,	jejich	

poznámky	při	debatách.	A	to	mu	pomáhalo	při	jeho	práci	novinářské	nesmírně.	A	jako	

novinář	 byl	 i	 pracovitý.	 Všechno	musel	 vědět	 do	 nejmenších	 podrobnos ,	 vyptával	 se	

jako	při	výslechu,	a	pak	teprve	psal	svůj	článek,	který	ovšem	vždy	něco	znamenal.” 	V	263

Tempu	vydal	Ferdinand	Scheinost	v	roce	1940	i	své	největší	knižní	dílo	Slavné	postavy	

naší	 kopané,	 založené	 právě	 na	materiálech,	 které	 napsal	 pro	 Rekord.	O	 rok	 později,			

14.	července,	po	vážné	nemoci	zemřel	v	necelých	52	letech.	

	 


	Rekord:	československý	všesportovní	list.	Praha:	Karel	Klapač,	21.6.1930,	1(14).	s.1	260

	Národní	listy.	Praha:	Julius	Grégr,	19.11.1926,	66(317,	večerní	vydání).	s.	2.	ISSN	1214-1240.	Dostupné	také	z:	h p://www.digitalniknihovna.cz/261

mzk/uuid/uuid:3d7f42c8-435e-11dd-b505-00145e5790ea	

	Tisk	a	novináři:	věstník	československých	novinářů	:	orgán	Syndikátu	československých	novinářů.	Praha:	Syndikát	československých	novinářů,	262

09.-10.1941,	16(1-2).	s.	11.	Dostupné	také	z:	h p://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:fff10bba-2cdb-4d76-bf9c-641cb0146923	

	Rekord:	československý	všesportovní	list.	Praha:	Karel	Klapač,	17.7.1941,	12(26).	s.1263
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6.6	SPORT	

	 Zdatnou	konkurenci	měly	pražské	časopisy	v	brněnském	Sportu,	za	kterým	stál	

synovec	 zakladatele	 Lidových	 novin	 Adolfa	 Stránského	 a	 jejich	 hospodářský	 ředitel	

Alfred	 Stránský.	 Na	 podzim	 roku	 1921	 převzal	 svépomocí	 klubů	 založený	 “Moravský	

sport”	 a	 za	 značné	 finanční	 inves ce	 ho	 přebudoval	 nejprve	 na	 “Sport	 v	 neděli”																	

a	 později	 na	 “Sport”.	 Zajis l	mu	 také	potřebné	možnos 	pro	 vývoj	 a	 řídil	 jeho	osudy	

plných	pět	 let,	než	22.	února	1927	náhle	zemřel	na	chřipku	a	zápal	plic	ve	47	 letech.	

“Byl	 muž	 širokého	 rozhledu	 a	 byl	 organizátorský	 talent	 velkého	 slohu.	 Nesčetné	

technické	 překážky	 při	 budování	 velkého	 denního	 sku,	 vycházejícího	 mimo	 hlavní	

město	 státu,	 dovedl	 krok	 za	 krokem	 překonávat	 a	 odstraňovat	 důmyslem,	 inicia vou								

a	 houževnatou	 energií,”	 vzpomínal	 na	 Frédu,	 jak	 se	mu	díky	 jeho	 laskavé	 a	 přátelské	

povaze	 přezdívalo,	 Karel	 Čapek. 	 Pod	 vedením	 Stránského	 přesáhl	 týdeník	 Sport	264

hranice	Moravy	a	stal	se	oficiálním	orgánem	Svazu	házené	a	ženských	sportů	a	dokonce	

i	Československé	sportovní	obce.		

	 Ačkoli	 byl	 sport	 majetkem	 Lidových	 novin, 	 měl	 podle	 údajů	 v	 zápa 																							265

i	své	vlastní	vydavatele.	Postupně	se	na	této	pozici	vystřídali	předseda	Moravské	Slavie	

Josef	 Theimer	 a	 členové	 sportovní	 sekce	 Lidových	 novin	 Ondřej	 Sekora,	 Karel	 Budil,	

Leopold	 Zeman	a	 Jaroslav	Maria	 Janatka,	 kteří	 zároveň	 zastávali	 funkci	 odpovědného	

redaktora	 a	měli	 tak	 zásadní	 vliv	 na	 finální	 podobu	 časopisu.	 Od	 pražských	 časopisů										

se	 brněnský	 Sport	 lišil	 už	 na	 první	 pohled	 svým	menším	 formátem	A4,	 po	 obsahové	

stránce	 se	 ale	 konkurentům	 z	 hlavního	 města	 dokázal	 díky	 rozmanité	 sí 	 redaktorů										

a	 přispěvatelů	 naplno	 vyrovnat.	 Přinášel	 zprávy	 ze	 všech	 populárních	 odvětví	 z	 celé	

republiky	 -	 kopané,	 tenisu,	 atle ky,	 šermu,	 cyklis ky,	 plavání,	 šachu,	 automobilismu,	

letectví,	hokeje,	skau ngu	a	zimních	sportů,	ženských	sportů	a	měl	také	výrazný	podíl	

na	rozšíření	ragby,	které	si	Sekora	oblíbil	během	služebního	pobytu	ve	Francii	a	pomoci	

týdeníku	 Sport	 ho	 rozšiřoval	 i	 v	 Československu.	 “Moravská	 Slavia	 hledá	 po	 Brně	

sportovce,	 kteří	 by	 se	 chtěli	 této	 hře	 věnovat.	 Jakmile	 se	 přihlásí	 dostatečný	 počet																

(v	jednom	mužstvu	hraje	15	hráčů),	učiní	se	ihned	všechny	kroky	k	tomu,	aby	mohl	být	

na	začátku	příš 	sezony	zahájen	ten	nejradikálnější	trening	a	abychom	již	v	dubnu	nebo	

v	 květnu	 mohli	 ukázat	 obecenstvu	 první	 veliký	 a	 dobře	 hraný	 zápas.	 Přihlášky	 lidí	

		Lidové	noviny.	Brno:	Vydavatelské	družstvo	Lidové	strany	v	Brně,	23.2.1927,	35(96,	ranní	vydání).	s.	3.	ISSN	1802-6265.	Dostupné	také	z:	h p://264

www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:86d45cf0-86b1-11dc-8c65-000d606f5dc6	

	Moravská	orlice.	Fran šek	Uman,	9.2.1930,	68(6).	s.	6.	ISSN	1803-117X.	Dostupné	také	z:	h p://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/265
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silného	 těla	 a	 silné	 vůle	 přijímá	 redakce	 sportu.” 	 Od	 27.	 ledna	 1926	 vycházely																	266

v	 Sekorově	 překladu	 ve	 Sportu	 také	 první	 pravidla	 ragby.	 Kromě	 klasického	

zpravodajství	 z	 domova	 a	 z	 ciziny	 skl	 časopis	 i	 různé	metodické	 články,	 romány	 na	

pokračování,	 portréty	 československých	 a	 zahraničních	 sportovců	 a	 měl	 i	 bulvární	

rubriky	 “Klepy”	 a	 “Z	 cizího	 humoru”,	 kde	 si	 mohli	 čtenáři	 přečíst,	 že	 si	 atle 	 Adrian	

Paulen	 z	 Nizozemska	 a	 O o	 Peltzer	 z	 Německa	 museli	 “při	 anglických	 mistrovstvích	

vyměnit	 trenýrky	 za	 delší,” 	 nebo	 že	 když	 při	 plaveckých	 závodech	 Českého	267

veslařského	klubu	Brno	vyvolavač	hlásil,	že	“Jaroš	skáče	“skok	š ky	s	upažením”,	ozval	

se	z	publika	hlas:	“Jak	pak	š ka	upažuje?”	Odpověď	ale	nedala	na	sebe	dlouho	čeka :	

“Ploutvama”!” 	Důležitou	složkou	časopisu	byly	 také	Sekorovy	 ilustrace	a	karikatury,	268

díky	nímž	získal	týdeník	nezaměnitelnou	grafickou	podobu.	Zdatným	kreslířem	byl	navíc	

také	Janatka.	I	jeho	kresby	měly	ve	Sportu	své	pravidelné	místo.	

	 Mezi	čtenáři	byl	brněnský	týdeník	oblíbený,	kladné	ohlasy	přicházely	do	redakce	

z	 celé	 republiky.	 Fran šek	 Kavalír	 z	Moravské	Ostravy	 napsal,	 že	 Sport	 “jest	 skutečně	

nejlepším	 naším	 sportovním	 časopisem	 […]	 Rubriky	 jsou	 vedeny	 velmi	 svědomitě															

a	vzorně,	takže	-	přihlížíme-li	k	všeobecnos 	časopisu,	nelze	klás 	v	tomto	směru	větší	

požadavky.” 	Početnou	skupinu	čtenářů	měl	Sport	také	v	Praze	mezi	členy	AC	Sparta.	269

“Tento	časopis	je	v	Praze	dos 	rozšířen	a	čten.	I	členové	našeho	klubu	tento	časopis	rádi	

čítávali.” 	Díky	velkému	počtu	odběratelů	mohla	 redakce	v	průběhu	 let	 ztrojnásobit	270

počet	stran.	Cena	jednotlivých	čísel	přitom	vzrostla	jen	o	pě nu	na	1	Kč	a	20	h.	“Věrni	

svým	cílům	a	snahám,	postoupili	 jsme	opět	o	velký	krok	kupředu.	Z	osmi	stránkového	

časopisu	vybudovali	 jsme	postupem	doby	týdně	24	stran	nejlepší	sportovní	četby,	aniž	

zvýšili	 bychom	 při	 tom	 předplatné.” 	 Během	 olympijských	 her	 v	 Paříži	 v	 roce	 1924	271

vycházel	 Sport	 dokonce	 dvakrát	 týdně	 a	 byl	 obohacen	 o	 původní	 reportáže	 Ondřeje	

Sekory,	 který	 v	 té	 době	 působil	 ve	 Francii	 jako	 zpravodaj	 Lidových	 novin.	 Nastavený	

trend	ale	vedení	 listu	nedokázalo	udržet	a	v	dalších	letech	rozsah	kolísal	mezi	čtrnác 								

a	dvace 	stranami,	přičemž	vždy	čtyři	 listy	byly	obrazové.	Fotografie	z	domácího	dění	

	Sport.	Brno:	Josef	Theimer,	11.11.1925,	5(46).	s.3266

	Sport.	Brno:	Josef	Theimer,	4.1.1927,	7(1).	s.18	267

	Sport.	Brno:	Josef	Theimer,	5.9.1923,	3(36).	s.2		268

	Sport.	Brno:	Josef	Theimer,	20.12.1927,	7(51).	s.11	269

	Sport.	Brno:	Josef	Theimer,	28.10.1925,	5(43).	s.9	270

	Sport.	Brno:	Josef	Theimer,	30.5.1924,	4(23).	s.11271
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dodával	redakci	nejčastěji	atlet	a	amatérský	fotograf	Alfons	Franta,	dalšími	dodavateli	

obrazového	materiálu	byli	Klouda	z	Prahy,	Vejmělek	z	Brna	nebo	Bunči	ze	Záhřebu.	

	 Sport	si	pěstoval	svou	pověst	jako	list,	který	nežije	z	inzercí	velkých	ani	malých	

klubů,	z	podpor	fotbalových	ústředí	nebo	příspěvků	soukromníků	a	finance	získává	jen	

z	 prodeje	 vý sků.	 “Neprodáváme	 sportovních	 potřeb	 a	 nekše ujeme	 ve	 sportu,	

nepíšeme	za	inserci	a	nejsme	ani	 jinak	horováni	sportovci.	Těší	nás,	že	můžeme	zpívat	

podle	svých	not.” 	Ke	konci	dvacátých	 let	ale	začali	 čtenáři	Sportu	postupně	ubývat.							272

V	roce	1927	zemřel	jeho	zakladatel	Alfred	Stránský,	odpovědný	redaktor	Ondřej	Sekora	

odjel	do	Francie	na	druhou	služební	cestu	a	vedení	 listu	se	rozhodlo	pro	“dalekosáhlé	

změny	 vnitřní	 i	 vnější.” 	 Řídící	 redakční	 kruh	 ve	 složení	 Jiránek,	 Rýpar,	 Zeman																				273

a	Mrkvička	 postupně	 přesunul	 těžiště	 Sportu	 od	 zpravodajství	 k	 publicis ce.	 “Není-li	

nám	sport	jen	bezduchým	bojem	o	rekordy,	chceme-li	pomocí	sportu	usilovat	o	zdravý	

soulad	kultury	ducha	i	těla,	a	připravova 	nové	generace	pro	boj	se	životem	a	o	život,	

musíme	 nezbytně	 přetvoři 	 svůj	 list	 pro	 tyto	 svrchované	 důležité	 tendence.” 	Nový	274

obsah	 časopisu	 tvořily	 převážně	 úvahy,	 glosy,	 fejetony	 a	 články	 ze	 sportovní	 historie.	

Charakter	 náročnější	 revue	 ale	 čtenáře	 nezaujal.	 “Tak	 zvané	 gros,	 bezejmenný	 dav,	

bohužel	 zůstává	 dále	 pouze	 m	 nemyslícím	 fanouškujícím	 chlapcem,	 který	 dává	

přednost	přemílání	zpráv,	jež	mohl	si	přečís 	již	v	pondělních	listech,	před	cílevědomou,	

vyšší	 a	 m	 i	 nesnadnější	 úkoly	 si	 ukládající	 činnos 	 na	 poli	 sportovní	 žurnalis ky,” 	275

postěžovali	si	redaktoři	Sportu	Jaroslav	Maria	Janatka	a	Jan	Byk.	Snaha	v sknout	Sportu	

novou	 podobu	 vedla	 nejprve	 k	 pozastavení	 sku	 “na	 prahu	mrtvé	 letní	 sezony” 	 a	276

později	 k	 úplnému	 zániku.	 “Dnes	 je	 již	 jisto,	 že	 “Sport”	 nebude	 více	 vycháze .	 Je	 ho	

škoda	potud,	že	jeho	zánikem	Morava	ztrácí	svůj	jediný	sportovní	větší	list	a	že	obnovení	

jeho	 vydávání	 bude	 stá 	mor.	 sportovce	 nová	 opět	 a	 nová	 úsilí.” 	Moravská	Orlice,	277

konkurenční	 list	 Lidových	 novin,	 viděla	 hlavní	 důvody	 zániku	 Sportu	 v	 protežování	

některých	 klubů	 a	 nesprávných	 ekonomických	 úvahách.	 “Polemikou,	 mnohdy	

netak ckou	 a	 zbytečnou	 vyvolal	 odpor	 a	 sabotáž,	 příliš	 velkou	 redakční	 režií	 a	

naprostým	 přehlížením	 inzerce	 znemožnil	 udržení	 své	 finanční	 rovnováhy	 a	 musil	 se	

	Sport.	Brno:	Josef	Theimer,	4.8.1926,	6(31).	s.2		272
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takto	konec	konců	dosta 	do	situace,	z	níž	nebylo	jiného	východiska,	nežli	úplná	změna	

dosavadního	 režimu	v	 redakci	 a	administraci,	 anebo	 zastavení	 listu.	Volila-li	 se	druhá	

eventualita,	 stalo	 se	 tak	 asi	 jedině	 proto,	 že	 majitel	 “Sportu”	 nedovedl,	 dle	 našeho	

náhledu,	nají 	pro	vedení	listu	vhodných	lidí,	kteří	by	jeho	prosperitu	mohli	zajis .” 	278

Poslední	číslo	Sportu	vyšlo	29.	června	1929.	

6.6.1	REDAKCE	SPORTU	

	 Časopis	 Sport	 patřil	 do	 vydavatelství	 Lidových	 novin	 a	 sídlil	 také	 na	 stejné	

adrese	 v	 České	 ulici	 číslo	 6,	 při	 jeho	 tvorbě	 ale	 spolupracovala	 řada	 osobnos 	 z	 celé	

republiky.	 Jádrem	 všesportovního	 týdeníku	 byli	 kmenoví	 autoři	 Lidových	 novin																		

z	brněnské	a	pražské	redakce,	z	nichž	nejvýraznější	stopu	v	něm	zanechal	 i	díky	svým	

ilustracím	 Ondřej	 Sekora.	 V	 průběhu	 roku	 1922	 se	 stal	 odpovědným	 redaktorem	

časopisu	 a	 s	 roční	 přestávkou	 způsobenou	 služební	 cestou	 do	 Paříže	 ho	 vedl																						

až	 do	 listopadu	1926,	 kdy	odjel	 do	 Francie	podruhé.	V	době	 Sekorovy	nepřítomnos 	

řídili	 časopis	postupně	 Jaroslav	Maria	 Janatka,	Karel	Budil	 a	 Leopold	Zeman,	pozdější	

šéfredaktor	 Lidových	 Novin.	 Důležitými	 členy	 brněnské	 redakce	 byli	 také	 Vladimír	

Rýpar,	 Vladimír	 Sach	 a	 Vladimír	 Krychtálek,	 který	 jako	 zkušený	 sprinter	 vedl	 rubriku										

o	 lehké	 atle ce.	 Z	 pražské	 filiálky	 pak	 pravidelně	 posílali	 své	 články	 Jan	 Byk,	 Zdeněk	

Grund,	Antonín	Kalina	nebo	Otomar	Zdeněk. 		279

	 Významnými	přispěvateli	časopisu	byli	i	sami	ak vní	sportovci.	Velký	přínos	měl	

pro	 týdeník	 zejména	 Alfons	 Franta.	 Sprinter	 a	 skokan	Moravské	 Slavie	 Brno	 dodával	

redakci	nejen	postřehy	z	atle ky,	ale	i	fotografie	ze	všech	sportovních	odvětví,	které	se	

objevovaly	 pravidelně	 uvnitř	 listu	 i	 na	 tulní	 straně.	 Do	 Sportu	 psali	 i	 jiní	 vynikající	

brněnš 	 běžci	 Václav	 Vohralík,	 Viktor	 Strniště	 a	 Jaroslav	 Vykoupil.	 Ze	 sportovních	

funkcionáři	 byli	 nejčastějšími	 spolupracovníky	 časopisu	 průkopník	 brněnského	 tenisu	

Florian	 Dvořák,	 mezinárodní	 sekretář	 Československého	 svazu	 házené	 a	 ženských	

sportů	 a	 pozdější	 předseda	 Československé	 associace	 footballové	 Václav	 Valoušek,	

náčelník	lehkoatle ckého	odboru	Moravské	Slavia	Fran šek	Majda,	jednatel	Moravské	

Slavie	Josef	Grác	nebo	významný	organizátor	brněnského	a	moravského	sportu	Vojtěch	

	Moravská	orlice.	Fran šek	Uman,	9.2.1930,	68(6).	s.	6.	ISSN	1803-117X.	Dostupné	také	z:	h p://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/278

uuid:ad81d0b0-fac9-11de-8fcd-000d606f5dc6	

	Sport.	Brno:	Josef	Theimer,	28.10.1925,	5(43).	s.	10279

82

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:ad81d0b0-fac9-11de-8fcd-000d606f5dc6
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:ad81d0b0-fac9-11de-8fcd-000d606f5dc6


“Berty”	 Ženatý,	 který	 si	 s	 redakcí	 dopisoval	 ze	 Spojených	 států	 amerických,	 kde	 žil														

v	emigraci.	Příležitostně,	spíše	na	žádost	redakce,	se	k	aktuálním	tématům	vyjadřovali	

do	Sportu	také	Karel	Petrů,	průkopník	házené	Jaroslav	Tran na,	tělovýchovný	pracovník	

a	 čelní	 představitel	 organizace	 YMCA	 Fran šek	 Miloslav	 Marek	 nebo	 všestranný	

sportovec	 a	 syn	 Fridolína	 Hoyera	 Jiří.	 “Celou	 redakci	 Sportu,	 jejíž	 členové	 řádní																					

i		mimořádní,	jsou	roztroušeni	v	různých	místech	republiky,	tvoří	lidé,	jimž	nikdo	nemůže	

vytknout	špatné,	nepoc vé	se	snažení	sportovní.” 	280

6.6.2	ONDŘEJ	SEKORA	(25.9.1899	-	4.7.1967)	

	 Ondřej	Sekora	se	narodil	25.	9.	1899	v	Králově	poli	u	Brna.	O	sport	 se	zajímal							

od	 malička	 a	 během	 navštěvování	 gymnázia	 v	 Brně	 a	 Vyškově	 hrál	 kopanou	 a	 cvičil												

v	 Sokole.	 Jeho	velkou	 zálibou	bylo	 také	malování	 a	 kreslení,	 čemuž	 se	 věnoval	 stejně	

intenzivně.	 Ve	 studiích	 pokračoval	 na	 Právnické	 fakultě	 v	 Brně,	 první	 státnice	 ale	

nedopadly	 dobře	 a	 dál	 už	 poté	 nepokračoval.	 Svou	 novinářskou	 kariéru	 započal															

ve	 dvace 	 letech	 v	 Lidových	 novinách,	 kam	 ho	 přivedl	 výtvarný	 redaktor	 Bohumil	

Markalous 	 a	 měl	 to	 štěs ,	 že	 byl	 už	 po	 několika	 příspěvcích	 přijat	 jako	 sportovní	281

referent.	“Nelze	dnes	bez	hlubšího	studia	rozeznat,	které	zprávy	ze	sportu	či	z	“Tělesné	

výchovy”,	 jak	 byla	 tato	 rubrika	 pojmenována,	 patřily	 právě	 Sekorovi,	 pokud	 nebyly	

uvedeny	pod	jeho	šifrou	“ra”.	Snad	poprvé	se	objevila	5.	července	1921. 	Pracovitému	282

a	inicia vnímu	Sekorovi	ale	přestala	rychle	vyhovovat	jistá	neosobnost	a	stereotypnost	

sportovního	zpravodajství	a	 jeho	referáty	se	začaly	vymykat	standardní	podobě.	“Brzy	

začal	psát	krátké,	živě	reportáže,	inspirované	nejen	samotnými	sportovními	akcemi,	ale	

také	 třeba	 blátem	 na	 hřiš 	 nebo	 ohlasem	 diváků	 na	 závodech	 policejních	 psů.	 Často	

tyto	 reportáže	 doprovázel	 kresbičkami	 a	 v	 roce	 1923	 nakreslil	 také	 emblémy	

jednotlivých	disciplín	-	kopané,	cyklis ka,	atle ky,	rohování,	lyžování,	avia ky	aj.,	které	

pak	byly	užívány	dlouhá	léta.” 	283
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	 Po	roce	od	svého	nástupu	dostal	Ondřej	Sekora	na	staros 	také	časopis	Sport,	

ve	 kterém	nadále	uplatňoval	 kromě	 svého	osobitého	psaní	 i	 kreslířské	nadání.	 Stejně	

jako	 pro	 sportovní	 rubriku	 Lidových	 novin	 namaloval	 i	 pro	 něj	 záhlaví	 jednotlivých	

sportovních	 disciplín.	 Šéfredaktor	 Lidových	 novin	 Arnošt	 Heindrich	 si	 Sekoru	 oblíbil											

a	na	podzim	roku	1923	ho	vyslal	na	roční	pobyt	do	Paříže	s	úkolem	posílat	každý	měsíc	

“3	 osmiobrázkové	 sportovní	 cykly,	 dvanáct	 kreslených	 v pů,	 dva	 kreslený	 cykly	 pro	

dětskou	rubriku	a	1	obrázkový	seriál	pro	nedělní	přílohu.” 	Jako	novinář	se	v	roce	1924	284

zúčastnil	zimních	olympijských	her	v	Chamonix	a	také	letních	v	Paříži,	kde	se	jako	člen	

přípravného	 výboru	 podílel	 na	 vzniku	 Mezinárodní	 organizace	 sportovních	 novinářů	

AIPS.	 I	 přes	 velké	 pracovní	 vy žení	 si	 našel	 Sekora	 čas	 i	 na	 další	 ak vity.	 Snažil	 se	

proniknout	 do	 francouzského	 sportovní	 sku,	 obcházel	 redakce	 největších	 deníků													

a	časopisů	a	z	těchto	návštěv	publikoval	ve	Sportu	své	zápisky	jako	seriál	pod	názvem	

“Na	 pou 	 pařížskými	 sportovními	 redakcemi.”	 Ve	 Francii	 si	 také	 zamiloval	 ragby															

a	 po	 návrat	 do	 Československa	 se	 stal	 jeho	 první	 trenérem	 a	 rozhodčím.	 V	 neděli													

9.	 května	 1926	 uspořádal	 a	 soudcoval	 první	 ragbyový	 zápas	 mezi	 českými	 kluby	

Moravskou	Slavií	a	AK	Žižka,	který	se	setkal	u	diváků	s	velkým	nadšením.	“Radost	z	nové	

věci	 ustoupila	 brzy	 vášnivému	 zauje 	 pro	 hru	 a	 skvělé	 útoky,	 které	 byly	 s	 obou	 stran	

podnikány,	byly	vším	obecenstvem	bouřlivě	podporovány	a	když	se	sázely	trojky	a	když	

se	pak	i	střílely	branky,	byly	to	pokřiky	těch	nejslavnějších	dnů.	Obecenstvo	pochopilo.							

A	 kdo	 odcházel,	 odcházel	 nadšen	 a	 mnozí	 se	 slovy:	 “Je	 to	 lepší	 než	 football.” 																				285

V	průběhu	roku	pak	vydal	knihu	“Rugby,	jak	se	hraje	a	jeho	pravidla”.	V	roce	1927	odjel	

Sekora	 jako	 zpravodaj	 Lidových	 novin	 do	 Paříže	 znovu	 a	 jako	 první	 český	 novinář															

v	 historii	 referoval	 z	 nejslavnějšího	 cyklis ckého	 závodu	 světa	 Tour	 de	 France.																		

Po	 návratu	 se	 už	 ve	 vedení	 týdeníku	 Sport	 neangažoval.	 Časopis	 to ž	 stále	 vycházel											

v	Brně,	 za mco	Sekora	následoval	hlavní	 redakci	 Lidových	novin,	která	 zakoupila	 jako	

nové	 sídlo	 Topičovo	 nakladatelství	 na	 pražské	 Národní	 třídě,	 a	 přestěhoval	 se	 do	

hlavního	města.	Tam	se	také	oženil	s	dcerou	židovského	obchodníka	z	Letné	Ludmilou	

Roubíčkovou	a	v	roce	1931	se	jim	narodil	syn	Ondřej.		

	 V	 Lidových	 novinách	 nepůsobil	 Ondřej	 Sekora	 jen	 jako	 sportovní	 redaktor															

a	 kreslíř,	 ale	 také	 jako	 poli cký	 karikaturista	 a	 v	 letech	 1927	 až	 1941	 také	 redigoval	

rubriku	 “Dětský	 koutek”.	 Nepjatá	 finanční	 situace	 rodiny,	 způsobená	 především	

	ZÍDEK,	Petr	a	Zdeněk	HAZDRA.	Osobnos 	Lidových	novin:	životní	příběhy	lidí,	kteří	vytvářeli	nejstarší	český	deník	(1893-1989).	Praha:	Knižní	klub,	284

2014.	Universum	(Knižní	klub).	s.	144.	ISBN	978-80-242-4507-2.
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manželčinou	 neschopnos 	 hospodařit,	 donu la	 Sekoru	 publikovat	 i	 mimo	 jeho	

mateřský	list,	zejména	v	oblas 	dětské	literatury.	Většina	jeho	knížek	měla	původ	právě	

v	 komiksech	 Dětského	 koutku.	 Sekorova	 nejpopulárnější	 postava	 Ferda	 Mravenec													

se	 objevila	 v	 Lidových	 novinách	 poprvé	 v	 roce	 1933	 a	 o	 tři	 roky	 později	 vyšla																					

ve	vydavatelství	Josefa	Horka	knížka	“Ferda	Mravenec,	práce	všeho	druhu”.	V	Lidových	

novinách	 působil	 Ondřej	 Sekora	 až	 do	 roku	 1941,	 kdy	 dostal	 výpověď	 z	 rasových	

důvodů,	 protože	 jeho	 manželka	 Ludmila	 byla	 židovka	 (to	 vedlo	 i	 k	 jeho	 vyloučení													

ze	 Syndikátu	 novinářů).	 Po	 válce	 pracoval	 jako	 redaktor	 deníku	 Práce	 a	 sa rického	

časopisu	Dikobraz,	který	založil.	Od	roku	1949	přešel	do	Státního	nakladatelství	dětské	

knihy	a	od	roku	1952	žil	 jako	spisovatel	a	 ilustrátor	na	volné	noze.	Za	své	knihy	získal	

Ondřej	 Sekora	 různá	 ocenění	 a	 roku	 1964	 byl	 jmenován	 zasloužilým	 umělcem.	 Jeho	

veřejnou	činnost	ukončil	záchvat	mrtvice	v	roce	1964,	o	tři	roky	později	v	Praze	zemřel.	

Je	pohřben	na	hřbitově	Na	Malvazinkách	v	Košířích.	

7.	FOTOGRAFIE	VE	SPORTOVNÍCH	ČASOPISECH	

	 V	 době	 vzniku	 samostatného	 Československa	 byla	 fotografická	 technika																

už	 na	 takové	 úrovni,	 že	 dovolovala	 zachy t	 pohyb	 v	 reálném	 prostředí	 sportovních	

podniků.	Za mco	ale	v	sousedním	Německu	zažívala	sportovní	fotografie	ve	dvacátých	

letech	boom,	u	nás	tak	velkého	rozvoje	nedosáhla.	V	roce	1921	zemřel	průkopník	české	

reportážní	 fotografie	 Rudolf	 Bruner-Dvořák	 a	 na	 jeho	 práci	 nedokázal	 dlouho	 nikdo	

úspěšně	navázat.	Nejdůležitější	 změnou	 tak	byl	 vznik	obrazové	 redakce	České	 skové	

kanceláře	pod	vedením	filmového	kri ka	a	 funkcionáře	organizací	filmových	novinářů	

Artuše	 Černíka,	 díky	 které	 dostávaly	 všesportovní	 časopisy	 i	 snímky	 ze	 zahraničních	

agentur,	 zejména	 z	 francouzské	 Havas,	 britské	 Reuters	 a	 německé	 Wolff.	 Žádný																						

z	 českých	 fotografů	 to ž	 nejezdil	 fotografovat	 sport	 za	 hranice.	 Občas	 ale	 nahradily	

jejich	práci	samotní	sportovci	nebo	sportovní	funkcionáři.	Díky	nim	mohl	například	Star	

o sknout	v	roce	1928	momentky	z	olympijských	her	v	Amsterdamu.	“Obrázky	tyto	jsou	

zhotoveny	 tajně	 a	 kradmo	 (byloť	 fotografování	 na	 stadionu	 přísně	 zakázáno)	 panem	

účet.	 radou	 Rudolfem	 Richterem,	 pokladníkem	 Čsl.	 olympijského	 výboru.	 Nejsou-li	

některé	 reprodukčně	 prvotřídní,	 zato	 obsahem	 jsou	 jistě	 pro	 nás	 jedinečné.“ 																				286

S	 rozvojem	 sku	 a	 rostoucí	 potřebou	 většího	 množství	 fotografií	 vznikly																																		
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v	 Československu	 další	 agentury,	 jako	 např.	 Journal,	 Indusfoto	 nebo	 Fotolegie	 atd. 	287

Největších	kvalit	z	nich	dosahovaly	firmy	Press	Photo	Service	a	Ideal	Karlín.	

7.1	IDEAL	KARLÍN	
	 	

	 Majitelem	 ateliéru	 Ideal	 Karlín	 byl	 fotograf	 Jindřich	 Zelenka,	 který	 se	 vyučil													

a	 pracoval	 u	 zakladatele	 české	 reportážní	 fotografie	 Rudolfa	 Brunnera-Dvořáka.																

Už	v	roce	1914	si	otevřel	v	Nuslích	svůj	vlastní	podnik,	ale	poté	byl	odvelen	na	válečnou	

frontu	 a	 vrá l	 se	 až	 koncem	 roku	1918.	 Po	 válce	 založil	 novou	 agenturu	 Ideal	 Karlín,	

která	sídlila	na	Královské	třídě.	V	týdnu	se	pracovalo	především	v	ateliéru.	Strategická	

poloha	 v	 pražském	 Karlíně	 zajišťovala	 různorodou	 a	 pravidelnou	 klientelu.	 U	 Zelenky								

se	scházely	slavné	osobnos 	 i	úspěšní	sportovci,	například	zápasník	Gustav	Frištenský	

nebo	fotbalový	brankář	Fran šek	Plánička.	O	víkendu	se	s	technikou,	především	nepříliš	

pohotovou	 kamerou	 Ne el	 na	 desky	 formátu	 13	 x	 18	 cm,	 vyráželo	 pod	 širé	 nebe.	

Fotografoval	 se	 zejména	 fotbal	 a	 atle ka.	 “Fotografovat	 sport	 představovalo	 brát													

to	 úprkem	 z	 jednoho	 stadiónu	 na	 druhý	 a	 večer	 už	 ateliér	 Ideal	 nabízel	 snímky																		

ze	 sobotních	 a	 nedělních	 zápasů	 redakcím	 deníků	 a	 časopisů,”	 vzpomínal	 fotograf	

Fran šek	 Illek. 	Přímo	na	 sportovních	 stadionech	měl	 navíc	 Ideal	 Karlín	 své	 vývěsní	288

skříňky,	kde	zhotovené	snímky	nabízel	ke	koupi	za	cenu	mezi	čtyřmi	a	šes 	korunami.	

“Fotografie	byly	technicky	 i	záběrově	na	tehdejší	dobu	(dvacátá	 léta	20.	stole )	velice	

kvalitní	 a	 daly	 základ	 kvalitní	 práci	 našich	 pozdějších	 prvorepublikových																		

fotografů	 –	 reportérů,”	 sdělil	 mi	 svůj	 názor	 na	 kvalitu	 práce	 fotoateliéru	 Ideal	 Karlín											

v	osobní	korespondenci	historik	české	sportovní	fotografie	Jiří	Koliš. 		289

	 Agentura	 Jindřicha	 Zelenky	 zásobovala	 svými	 fotografiemi	 všechny	 významné	

sportovní	 časopisy.	 Narozdíl	 od	 ostatních	 bývaly	 také	 označeny	 a	 lze	 je	 tak	 snadno	

iden fikovat.	 Ve	 fotoateliéru	 se	 později	 vyučil	 a	 pracoval	 i	 syn	 zakladatele	 Jindřich	

Zelenka	mladší,	 který	 spolu	 s	otcem	vedl	podnik	až	do	 roku	1958,	kdy	byl	 znárodněn									

a	 převeden	 pod	 družstvo	 Fotografia.	 Při	 rekonstrukci	 ateliéru	 byl	 navíc	 téměř	 celý	

archiv	převážně	skleněných	nega vů	zničen,	na	čemž	měl	svůj	podíl	 i	 Jindřich	Zelenka	

	KLAMAR,	Joe.	Naučte	se	fotografovat	sport	krea vně.	Brno:	Zoner	Press,	2009.	s.	28.	ISBN	978-80-7413-032-8.	Dostupné	také	z:	h p://287

www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:6347fe30-0047-11e7-bff9-005056825209
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mladší.	“Doslova	vyhazoval	lopatou	vše	z	místnos 	v	prvním	patře	na	dvůr!	Několikrát	

jsem	 s	 ním	 telefonicky	 hovořil,	 odmítnul	 se	 ale	 setkat	 osobně	 a	 tvrdil,	 že	 si	 nenechal								

ani	 jediný	nega v	a	že	nic	mu	nebylo	dovolené	si	odnést.	Se	sestrou	se	nestýkal,	paní	

Paulová	mi	 řekla,	 že	 její	 bratr	 byl	 velice	 zvláštní	 a	 ten	 konec	 rodinného	 podniku	 prý												

v	 této	 dras cké	 podobě	 v	 podstatě	 zavinil	 sám.	 Něco	 se	 zcela	 jistě	 zachránit	 dalo.							

Sama	se	domnívala,	že	ta	živelná	likvidace	přispěla	ke	smr 	jejího	otce,”	napsal	Koliš.	

7.2	PRESS	PHOTO	SERVICE	

	 U	Zelenky	se	vyučil	také	Alexander	Paul.	Ve	fotoateliéru	se	také	seznámil	s	jeho	

dcerou	Růženou,	kterou	si	později	 vzal	 za	 ženu.	Po	 třech	 letech	v	 Idealu	Karlín	přešel	

Paul	do	fotooddělení	Centropressu,	kde	se	sešel	s	Fran škem	Illekem.	Společně	se	svým	

šéfem	 Pavlem	 Altschulem	 pak	 v	 roce	 1931	 vytvořili	 vlastní	 agenturu	 s	 názvem														

Press	Photo	Service.	Zaměřovali	se	především	na	poli ckou	a	sportovní	fotografii.	“Jak	

jsme	 začali	 se	 sportem,	 objevily	 se	 po že.	 Na	 sport	 byl	 Zelenkův	 Foto	 Ideal	 Karlín!”	

vzpomínal	 Illek, 	 který	měl	 v	PPS	na	 staros 	právě	 fotografování	 sportu	a	 reportáží.	290

Sportovní	snímky	se	stále	dobře	prodávaly	zejména	v	den	sportovních	událos 	i	přímo	

na	 stadionech,	 proto	 se	 Paul	 a	 Illek	 vydávali	 fotografovat	 den	 před	 samotnou	 akcí											

na	 poslední	 trénink.	 Přes	 noc	 pak	 fotografie	 nechali	 vyvolat	 a	 často	 je	 pak	 sami	

prodávali.	 Po	 víkendu	 se	 pak	 Press	 Photo	 Service	 věnoval	 stejně	 jako	 Ideal	

“fotografickému	 zpravodajství	 pro	 výkladní	 skříně”.	 Za	 stálý	 poplatek	poskytovali	 Illek								

s	 Paulem	 fotografie	 z	 poli ckých,	 kulturních	 a	 sportovních	 akcích,	 které	 zasouvali															

s	 krátkým	 popiskem	 do	 dřevěných	 rámečků	 a	 vystavovali	 je	 ve	 výkladech	 především										

v	 centru	 Prahy.	 Během	 okupace	 byla	 činnost	 Press	 Photo	 servis	 utlumena.	 Agentura									

se	 přejmenovala	 na	 Lichtbildnder	 Paul	 und	 Lilek	 a	 místo	 zpravodajské	 fotografie															

se	věnovala	převážně	fotografování	památek	pro	knižní	publikace	a	umělecké	a	výstavní	

činnos .		

	 


	MRÁZKOVÁ,	Daniela	a	Vladimír	REMEŠ.	Cesty	československé	fotografie:	vyprávění	o	historii	československé	fotografie	prostřednictvím	životních	a	290

tvůrčích	osudů	vybraných	osobnos 	a	mezních	vývojových	okamžiků.	Praha:	Mladá	fronta,	1989.	s.	118.	Dostupné	také	z:	h p://
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7.3.	KAREL	HÁJEK	A	SVATOPLUK	SOVA	

	 Vedla	Altschula,	 Illka	 a	 Paula	 byl	 zastáncem	moderní	 obrazové	 reportáže	 také	

Karel	 Hájek.	 Dvorní	 fotograf	 Melantrichu	 byl	 prací	 pro	 noviny	 doslova	 posedlý,	 což	

potvrzují	 i	 slova	 publicisty	 Vladimíra	 Rýpara:	 “Dlouhou	 řadu	 let	 se	 potom	 vyčerpával	

úmornou	 službou	 předválečného	 fotoreportéra,	 která	 ho	 hnala	 z	 místa	 na	 místo,													

od	 jedné	událos 	k	druhé,	ve	dne	 jako	v	noci,	o	nedělích	 jako	ve	všední	den.	Pracoval	

dobře,	 nač	 to	 zamlčovat,	 ale	 nepracoval	 jednostranně.	 Fotografoval	 se	 stejným	

zauje m	mordy	jako	hradní	kuloáry,	pohřby	biskupů	jako	slečny	na	plovárně,	katastrofy	

jako	 sport,	 senzačky	 jako	 žánry	 vynikající	 výtvarné	 hodnoty.”	 	 Slovní	 spojení	291

“katastrofy	 jako	sport”	použil	Rýpar	 zřejmě	proto,	 že	Hájek	neměl	 sport	v	 lásce	a	ani	

mu	 příliš	 nerozuměl. 	 Pracoval	 sice	 klidně	 18	 hodin	 denně,	 7	 dní	 v	 týdnu,																							292

byl	 ale	 zároveň	 schopný	 vynechat	 mezistátní	 fotbalové	 utkání	 nebo	 jiné	 významné	

sportovní	 akce.	Na	 fotografování	 sportu	 si	 tak	 našel	 Svatopluka	 Sovu,	 který	mu	dělal	

později	 v	 Melantrichu	 asistenta	 a	 svými	 snímky	 zásoboval	 sportovní	 rubriky	 všech	

deníků	a	časopisů	Melantrichu.	 I	když	byl	Sova	velmi	dobrým	fotografem,	kvality	 Illka								

a	 Paula	 nedosáhl.	 Drobné	 nedostatky	 ale	 dokázal	 nahradit	 mimořádným	 nasazením.	

“Jednoho	dne	 si	 v	 redakci	deníku	 “A-Zet”	 vymysleli,	 že	 vy sknou	noviny	pro	 fotbalové	

fanoušky	 bezprostředně	 po	 nedělním	 utkání.	 Sova	 při	 derby	 Slávie	 a	 Sparty	 během	

prvních	 zhruba	 15	 minut	 naexponoval	 služebním	 Rolleiflexem	 celý	 film	 (12	 záběrů	

formátu	6x6	cm)	a	ten	rychle	donesl	k	plotu,	kde	na	místech	k	stání	byl	přípraven	řidič	

Melantrichu.	 Film	 byl	 co	 nejrychleji	 dopraven	 do	 redakce	 na	 Václavské	 náměs ,	 kde									

už	 byl	 připraven	 laborant.	 Ten	 film	 vyvolal	 a	 okamžitě	 zvětšil	 3	 vybrané	 snímky																		

ke	 zpravodajství	 z	 utkání,	 které	 z	 tribuny	 průběžně	 telefonoval	 píšící	 redaktor																				

do	 redakce.	 Odtud	 posílali	 text	 po	 sloupcích	 do	 sazárny,	 takže	 přibližně	 10	minut	 po	

skončení	 zápasu	 byly	 hotové	 první	 vý sky.” 	Od	 roku	 1933	 se	 Svatopluk	 Sova	 živil	293

výhradně	 fotografováním	 pro	 Hájka,	 plnohodnotným	 zaměstnancem	 Melantrichu	 se	

stal	 až	 o	 pět	 let	 později. 	Oba	 si	 rozuměli	 a	 svou	práci	 brali	 spíše	 jako	 řemeslo	 než	294

umění.	
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7.4	JAROSLAV	BALZAR	

	 Na	 stránkách	 všesportovních	 časopisů	 se	 často	 objevovaly	 také	 fotografie	

Jaroslava	Balzara.	Sám	Balzar	sice	nepatřil	mezi	sportovní	ani	reportážní	fotografy,	sport	

ho	ale	zajímal,	především	automobilismus.	V	Praze	si	otevřel	na	začátku	dvacátých	let	

nejprve	 v	 Hybernské	 ulici	 a	 později	 na	 Jungmannové	 náměs 	 vlastnil	 ateliér,	 který	

sportovci	 často	 navštěvovaly.	 Ve	 Staru	 byly	 o štěny	 například	 jeho	 portréty	 tenisty	

Karla	Koželuha	nebo	boxera	Fran ška	Nekolného.	Jeho	portrétní	styl	byl	ve	dvacátých	a	

třicátých	 letech	 patrně	 nepopulárnější	 a	 nejpříznačnější	 pro	 masovou	 kulturu	

meziválečné	 doby.	 “Jakkoliv	 se	 dvacátá	 léta	 vyznačovala	 příklonem	 k	 civilnos ,	 v	

portrétní	tvorbě	přetrvával	zájem	o	podobiznu	s	atributy	vyšších	společenských	vrstev.	

Těmi	už	 však	 většinou	nebyla	aristokracie,	 novými	hvězdami	 se	 stávali	 filmoví	 herci	 a	

herečky,	 sportovci	atd.”	 	Díky	zájmu	o	sport,	divadlo	a	kulturu	se	Balzar	na	začátku	295

třicátých	 let	 spřátelil	 s	 hudebním	 dirigentem	 Václavem	 Talichem	 a	 hercem	 Vlastou	

Burianem.	 Jeho	 snímky	 tak	 plnily	 i	 časopis	 Ozvěny	 Vlasty	 Buriana,	 který	 vedl	 básník,	

prozaik	 a	 překladatel	 Vilém	 Szpyk.	 V	 roce	 1942	 vyneslo	 profesionální	 a	 společenské	

Jaroslava	Balzara	na	pozici	předsedy	Zemské	jednoty	společenstev	fotografů	v	Čechách.		

	GRMOLENSKÁ,	Mar na.	Jaroslav	Balzar:	fotografie.	FOTO	:	časopis	pro	všechny	fotografy	[online].	8.11.2013	[citováno	28.4.2020].	Dostupné	z	295
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ZÁVĚR	

	 V	 období	 mezi	 světovými	 válkami	 se	 stal	 sport	 díky	 nárůstu	 volného	 času	

způsobeným	ekonomickým	 rozvojem	a	pokrokem	v	 sociálním	 zákonodárství	 nedílnou	

součás 	 československé	 společnos .	 Sportovci	 se	 sdružovali	 do	 různých	 spolků																		

a	 organizací	 a	 své	 činnos 	 se	 věnovali	 s	 nebývalou	ak vitou.	 Tento	 rozmach	nezůstal	

bez	 odezvy	 ani	 v	 žurnalis ce.	 Nejvýznamnější	 deníky	 měly	 pravidelnou	 sportovní	

rubriku	 už	 od	 přelomu	 devatenáctého	 a	 dvacátého	 stole ,	 její	 význam	 pro	 úspěch	

celého	 listu	 ale	 výrazně	 stoupl	 a	 s	 ním	 i	 poptávka	 po	 sportovních	 novinářích	 -	

odbornících.	Mezi	nimi	stále	dominovala	generace	kolem	Heinze,	Kalvy	a	Horáčka,	která	

se	 v	 dr vé	 většině	 věnovala	 sportu	 jen	 z	 vlastního	 zájmu	 a	 žila	 především	 ze	 svých	

civilních	 povolání,	 čímž	 brzdila	 rozvoj	 sportovní	 žurnalis ky	 coby	 sportovní	 profese.	

Změna	 přišla	 ve	 třicátých	 letech,	 kdy	 podstatná	 část	 z	 nich	 odešla	 do	 důchodu																			

a	ve	vedoucích	pozicích	je	v	redakcích	vystřídali	jejich	nástupci,	pro	které	už	bylo	psaní	

o	 sportu	 nejen	 zálibou,	 ale	 mnohdy	 i	 jediným	 zaměstnáním.	 Možnost	 obživy	

poskytovala	 sportovní	 žurnalis ka	 i	 díky	 rozvoji	 specializovaných	 časopisů,	 které	

vycházely	prak cky	bezprostředně	po	vyhlášení	samostatnos 	a	pokryly	celou	éru	první	

republiky.			

	 Nejvýznamnějším	všesportovním	periodikem	meziválečného	období	byl	týdeník	

Star,	 který	 byl	 výjimečný	 svou	 fotografickou	 přílohou	 a	 kvalitou	 redakčního	 aparátu.	

Kromě	 klasického	 zpravodajství	 navíc	 přinášel	 čtenářům	 i	 metodické	 a	 vzpomínkové	

články	a	sportovní	 romány	na	pokračování.	Díky	silnému	ekonomického	zázemí,	které	

měl	ve	vydavatelství	Melantrich,	navíc	dokázal	 jako	 jediný	udržet	cenu	po	celou	dobu	

své	 dvanác leté	 existence	 na	 1	 Kč	 a	 ve	 srovnání	 s	 konkurencí	 byl	 nejlevnější.	 Jeho	

vydávání	 zastavil	 až	mnichovský	 diktát.	Ostatní	 časopisy	 se	 konstantně	 vysoké	 úrovni	

Staru	 nedokázaly	 vyrovnat.	 Sportovní	 revue,	 Rekord	 a	 Sport	 sice	 měly	 v	 počátcích	

podobně	nákladnou	grafickou	úpravu	a	srovnatelný	obsah,	dopla ly	ale	buď	na	slabé	

ekonomické	 zázemí,	 nebo	 nezajímavý	 obsah.	 Ani	 Sportovní	 věstník	 neohrozil	 výsadní	

postavení	Staru,	i	když	stál	na	pevných	finančních	základech.	Vycházel	až	třikrát	týdně,	

fotografie	 ale	 obsahovalo	 jen	 středečních	 vydání	 a	 zbylá	 dvě	 nebyla	 dostatečně	

čtenářsky	atrak vní.		Výzkum	ukázal,	že	deníkové	a	časopisecké	sportovní	zpravodajství	

bylo	 silně	provázané	a	opíralo	 se	o	 stejné	 žurnalis cké	a	 sportovní	osobnos ,	 z	nichž	

vynikali	zejména	Miloslav	Josef	Horáček,	Josef	Fanta,	Karel	Petrů,	Ondřej	Sekora	nebo	
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Ferdinand	 Scheinost.	 Všichni	měli	 své	 domovské	 deníky,	 vedle	 nichž	 psali	 právě	 i	 do	

sportovních	 žurnálů	 a	 někteří	 navíc	 působili	 ještě	 ve	 vrcholných	 funkcích	 v	 různých	

klubech	a	ústředích,	ať	už	to	byl	tajemník	fotbalového	svaz	a	asociace	Karel	Petrů,	nebo	

předseda	 a	 činovník	 stejných	 ústředí	 Josef	 Fanta,	 který	 měl	 navíc	 i	 obchod	 se	

sportovními	potřebami.	Ve	zkoumaném	období	proběhly	také	první	pokusy	o	založení	

sportovního	deníku,	ani	jeden	ale	nelze	označit	za	úspěšný.	Josef	Burda	sice	svůj	záměr	

zrealizoval	 a	 necelý	 rok	 vydával	 deník	 Sport,	 ten	 ale	 sloužil	 především	 obchodním	

zájmům	 jeho	 sportovní	 sázkové	 kanceláře.	 Miloslav	 Horáček	 spojil	 svůj	 týdeník	

Sportsman	s	deníkem	28.	říjen,	kde	ho	vydával	 jako	bezplatnou	příloha.	Po	roční	roce	

spolupráce	 skončila,	 když	 Horáčkův	 časopis	 zanikl.	 O	 deníkovém	 zpravodajství	

přemýšlel	 také	 Josef	 Fanta,	 který	 plánoval	 na	 deník	 přeměnit	 svůj	 Sportovní	 věstník.	

Realizaci	ale	několikrát	odložit	a	pak	od	ní	z	nejasných	důvodů	upus l	úplně.		

	 Hlavním	 cílem	 této	 práce	 bylo	 představit	 vývoj	 československé	 sportovní	

žurnalis ky	 mezi	 světovými	 válkami	 prostřednictvím	 specializovaných	 všesportovních	

časopisů	 a	 jejich	 vůdčích	 osobnos .	 Neměl	 jsem	 ambici	 předložit	 jejich	 kompletní	

soupis,	ale	spíše	představit	ty,	které	byly	pro	zkoumané	období	charakteris cké	a	měly	

největší	vliv.	Z	podstatné	čás 	se	mi	to	podařilo	a	přinesl	 jsem	řadu	nových	 informací								

o	 stavu	 sportovního	 novinářství	 v	 období	 první	 republiky	 a	 provázanos 	 deníkového									

a	 časopiseckého	 referování.	 Pokusil	 jsem	 se	 také	 popsat	 a	 na	 konkrétních	 případech	

zdokumentovat	 utváření	 profese	 sportovního	 žurnalisty,	 která	 v	 této	 éře	 prošla	

výraznou	proměnou	a	 stala	 se	 plnohodnotným	 zaměstnáním.	 Samostatnou	 kapitolou	

jsem	věnoval	 také	sportovní	 fotografii,	která	měla	na	úspěch	všesportovních	časopisů	

zásadní	vliv	a	přinesl	jsem	pohled	na	její	hlavně	představitele.		

	 Předkládaný	text	není	finální,	ale	pouze	průběžnou	verzí	mého	výzkumu	historie	

sportovní	 žurnalis ky,	 kterému	 se	 věnuji	 od	 roku	 2014.	 Přináší	 inspiraci	 a	 otevírá	

možnos 	 pro	 další	 studium.	 Prostor	 pro	 bádání	 nabízí	 například	 oblast	 spolupráce												

a	 konkurence	 sportovních	 novinářů,	 bílá	 místa	 jsou	 stále	 také	 v	 širokém	 poli	

časopisectví.	K	dispozici	 jsou	stále	 ještě	 fondy,	které	mohou	současné	poznání	rozšířit								

a	přinést	další	podněty.	
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SUMMARY		

	 Thanks	 to	 increasing	 amount	 of	 free	 me	 caused	 by	 economic	 growth															

and	progress	 in	social	 law,	sport	became	 inseparable	part	of	Czechoslovakian	society.	

Sportsmen	 gathered	 in	 clubs	 and	 associa ons	 and	 pursued	 their	 ac vity																												

in	 unprecedented	 manner.	 This	 development	 was	 also	 highly	 reflected	 in	 sports	

journalism.	The	main	newspapers	had	already	had	sport	sec ons	established	for	many	

years,	 but	 their	 importance	 was	 much	 higher,	 which	 influenced	 the	 development																	

of	sport	journalism.	In	the	period	between	two	world	wars,	genera on	around	Heinz,	

Kalva	 and	 Horacek	 was	 s ll	 dominant.	Majority	 of	 them	 had	 other	 occupa on	 then	

sports	journalism,	which	hindered	its	development	as	a	profession.	This	changed	in	the	

1930’s,	when	 the	first	 genera on	of	 sports	 journalists	 re red	 and	 their	 leading	 roles	

were	 overtaken	 by	 their	 succecors,	 who	 became	 professionals.	 Professionalisa on											

of	sports	journalism	was	also	allowed	by	evolu on	of	specialized	sports	magazines.		

	 The	 most	 significant	 sports	 magazine	 of	 first	 republic	 in	 Czechoslovakia	 was	

weekly	Star,	which	had	excep onal	photography	a achment	and	high	quality	editorial	

staff.	 Star	 also	had	 stabile	 economic	background	 thanks	 to	 its	 publisher	Melantrich	 -	

the	biggest	publishing	house	of	that	era	and	was	able	to	maintain	lowest	prize	among	

sports	magazines.	Other	magazines	could	not	compete	with	the	Star.	Sportovni	revue,	

Rekord	and	Sport	were	 in	 their	establishing	years	quite	 similar	 in	 graphic	design	and	

content,	but	could	not	maintain	high	level	either	because	lack	of	money	or	una rac ve	

content.	 Sportovni	 vestnik	 had	 strong	 ecomomic	 background,	 but	 chosed	 different	

strategic	of	publishing	-	up	to	three	 me	a	week	with	only	four	pages	of	content,	which	

led	to	una rac ve	graphic	design.	This	research	shows	that	sports	 journalism	in	daily	

newspapers	 and	 specialized	magazines	was	 strongly	 connected	 through	personali es		

such	 as	Miloslav	 Josef	Horacek,	 Josef	 Fanta,	 Karel	 Petru,	Ondrej	 Sekora	or	 Ferdinand	

Scheinost.	All	of	them	wrote	for	their	respec ve	daily	newspapers	and	also	contributed	

(or	o en	even	owned)	to	the	sports	magazines.	In	this	period,	we	can	also	track	a	first	

a empts	 to	 establish	 daily	 sports	 newspapers,	 but	 none	 of	 them	 very	 successful.	

Between	years	1936	and	1937	Josef	Burda	published	daily	sports	newspapers,	but	their	

purpose	was	to	support	his	Sports	be ng	company	Sposak	rather	than	inform	readers	

about	 sport	 events.	Miloslav	 Josef	 Horacek	merged	 its	 weekly	 Sportsman	with	 daily	

newspapers	 called	 28.	 rijen	 and	published	 it	 as	 a	 free	 of	 charge	 suplement.	 But	 this	

coopera on	lasted	only	a	year	un l	Sportsman	perished	in	1925.	Also	Josef	Fanta	tried	
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to	convert	his	weekly	Sportovni	vestnik	into	daily	newspapers	and	even	announced	his	

aim	to	police	directorate	in	Prague,	but	failed	to	complete	it.	

	 The	 aim	 of	 this	 thesis	 was	 to	 deal	 with	 development	 of	 sport	 journalism	

between	 world	 wars	 in	 Czechoslovakia	 and	 its	 leading	 personali es.	 I	 did	 not	 have										

an	 ambi on	 to	 introduce	 all	 the	 sports	magazines,	 but	 rather	 to	 focus	 on	 the	most	

significant	 ones,	 which	 characterised	 the	 era	 and	 had	 the	 biggest	 influence																						

on	 the	development	of	 the	sports	 journalism.	 I	 this	context	 I	managed	to	bring	a	big	

amount	of	new	informa on	about	the	state	of	Czechoslovakian	sports	journalism	and	

its	daily	newspapers	and	magazines.	Using	specific	cases	I	tried	to	describe	progress	of	

sports	journalism	as	a	profession,	which	underwent	a	significant	evolu on	and	became	

a	 full	 me	 occupa on.	 One	 chapter	 was	 devoted	 to	 sports	 photography,	 because	 it	

played	important	role	in	successful	sports	magazines.		

	 This	 text	 is	not	final,	but	 just	an	actual	version	of	my	ongoing	 research	 in	 the	

field	of	sport	history,	which	I	have	started	back	in	2014.	I	hope	it	brings	inspira on	and	

opens	 another	 op ons	 for	 further	 research.	 Next	 subsequent	 study	 could	 be																		

for	 example	 devoted	 to	 coopera on	 and	 compe on	 of	 sports	 journalists	 between	

world	wars.	There	are	s ll	archive	fonds,	which	could	bring	broader	context	and	wider	

perspec ve.		
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