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Anotace 

 

Diplomová práce se zabývá fenoménem kulturní apropriace a užíváním obrazu amerických 

Indiánů v americké a evropské kultuře. V obou kulturách jsou američtí Indiáni 

prezentování zkresleným obrazem univerzálního bělošského Indiána, což způsobuje, že 

jsou vnímáni pouze jako relikty minulosti. Práce se věnuje projevům apropriace obrazu 

Indiána v současné americké a evropské kultuře. Vzhledem k rozsáhlosti tématu jej autorka 

zúžila pouze na jeden projev kulturní apropriace, čímž je problematika indiánských 

maskotů a log ve sportovním prostředí. Na americkém kontinentu autorka zvolila nejvíce 

kontroverzní případ fotbalového týmu Washingtonských Rudokožců. V evropském 

prostředí autorka vybrala český hokejový tým HC Škoda Plzeň přezdívaný Plzeňští 

Indiáni. Na těchto dvou případech se snaží ilustrovat odlišné chápání problematiky 

apropriace obrazu amerických Indiánů v americké a evropské kultuře. 

 

 

Annotation 

This master thesis is focused on the phenomenon of cultural appropriation and the use of 

American Indian imagery in American and European culture. In both cultures are 

American Indians represented by distorted image of the universal White Man’s Indian, 

which leads to the perception of them only as relicts of the past. The master thesis 

examines examples of appropriation of the American Indian in contemporary culture. 

Considering the extensiveness of this topic, the author focuses only on one example of 

cultural appropriation, which is the issue of Native American mascots and sports logos in 

sport. On the American continent, the author chose the most controversial case of the 

Washington football team – the Washington Redskins. In Europe, the author chose the 

Czech hockey team – HC Škoda Plzeň, nicknamed the Pilsen Indians. On these two cases, 

she illustrates the differences in the understanding of the issue of cultural appropriation of 

Native American image in American and European cultures. 
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Úvod 

V září roku 2019 byla ohrožena kandidatura kanadského premiéra Justina Trudeaua 

potom, co svět obletěla jeho fotka z roku 2001, kde byl převlečen za arabského prince, na 

které měl nabarvený obličej na hnědo. Trudeau tak učinil během svého působení na 

soukromé škole, kde byl učitelem. Oblékl se ku příležitosti školního večírku s tématikou 

Arabské noci. Po incidentu Trudeau vydal prohlášení, ve kterém se omluvil, že si nebyl 

vědom, že tím zraňuje určitou skupinu lidí.
1
 Reakce na tuto kauzu ve společnosti byly 

smíšené. Jedna skupina tento incident odsoudila jako projev kulturní apropriace. Druhá 

skupina lidí Trudeau obhajovala, že je obětí přehnané politické korektnosti současné doby, 

která na americkém kontinentu vzkvétá. Kulturní apropriace přece není žádný skutečný 

problém, kterým by se měla společnost zabývat.  

Kulturní apropriace označuje nevhodné přejímání některých aspektů minoritní 

kultury kulturou dominantní. Tento termín byl poprvé použit v roce 1945, ale do širšího 

používání v mluvě se dostal až v 80. letech 20. století.
2
 Až v posledních letech se však stal 

předmětem ostrých debat a zdrojem etických problémů ve společnosti.  

Nejenže kulturní apropriace je skutečným problémem, ale přináší sebou hned dva 

navazující problémy. Zaprvé má kulturní apropriace negativní vliv na identitu skupiny, 

která je apropriovaná. Apropriace většinou vede ke zkreslenému obrazu skupiny, čímž jsou 

vytvářeny stereotypy. Stereotyp představuje soubor představ o jedinci nebo skupině, který 

významně ovlivňuje hodnocení a postoje vůči nim
3
, což může vyústit v diskriminaci 

apropriované skupiny lidí.
4
 Zadruhé kulturní apropriace byla a je prostředkem 

kolonialismu. Dominantní kultura si přivlastňuje kulturu menšiny, čímž ukazuje svoji 

nadřazenost ve společnosti. Apropriace představuje jeden z determinantů rovnováhy nebo 

spíše nerovnováhy moci ve společnosti.
5
 

                                                 
1
 Rebekah Riess, Steve Almasy, and Eric Levenson, “Justin Trudeau says he does not know how many times 

he's worn blackface in his life“, CNN, 20
th

 September 2019. 

https://edition.cnn.com/2019/09/18/americas/justin-trudeau-brownface-photo-canada/index.html (staženo 

4.ledna 2020) 
2
 “New Words Notes March 2018“, Oxford English Dictionary online, https://public.oed.com/blog/march-

2018-new-words-notes/ (staženo 4.ledna 2020) 
3
 „Meaning of stereotype in English”, Cambridge Dictionary online, 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stereotype (staženo 4.ledna 2020) 
4
 James O. Young and Conrad G. Brunk, The Ethics of Cultural Appropriation (New Jersey: Wiley 

Blackwell 2009), 5. 
5
 Young and Brunk, The Ethics, 7. 

https://edition.cnn.com/2019/09/18/americas/justin-trudeau-brownface-photo-canada/index.html
https://public.oed.com/blog/march-2018-new-words-notes/
https://public.oed.com/blog/march-2018-new-words-notes/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stereotype
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Tématem této diplomové práce je kulturní apropriace a stereotypizace amerických 

Indiánů v americké a evropské kultuře. V porovnání přístupu dominantní bělošské 

společnosti k ostatním menšinám, které jsou v americké a evropské kultuře rovněž 

stereotypizovány a karikaturovány, však američtí Indiáni vybočují. V případě že se jedinec 

převlékne za Afroameričana a nabarví si obličej na černo, je tento čin shledán nevhodným 

a rasistickým projevem. Stejně tak, když dojde ke karikatuře Asiatů v podobě nabarvení se 

na žluto, nebo zešikmení očí. V evropském prostředí by zobrazování Židů, jako lidí 

s velkými nosy, představovalo rovněž projev rasismu. Jakmile si však lidé nabarví obličej 

na rudo a vezmou si čelenku z peří, je to vzdávání pocty Původním obyvatelům 

amerického kontinentu. Z jakého důvodu jsou lidé k tomuto projevu rasismu slepí? 

V americké a evropské kultuře je obraz amerických Indiánů distancovaný od reality 

a historie. Příčinou tohoto distancování je Američany vytvořený obraz univerzálního 

ušlechtilého Indiána s pozitivními vlastnostmi, který je všudypřítomný. Jedním z cílů této 

diplomové práce bude vysvětlení skutečnosti, proč se bělošský obraz Indiána vryl do 

paměti a kompletně distancoval od reality, což v dnešní době zapříčiňuje nepochopení 

problematiky apropriace kultury amerických Indiánů. Druhým cílem bude porovnání 

odlišností a podobností obrazů Indiána v americké a evropské kultuře. V práci bude 

zodpovězena otázka, jak se liší chápání problematiky apropriace kultur amerických 

Indiánů v americkém a evropském prostředí. 

Výchozí teze, kterou se snažím v diplomové práci potvrdit svými argumenty, zní 

následovně: Chápání problematiky apropriace kultur amerických Indiánů je odlišné ve 

Spojených státech a v Evropě. V americkém kulturním prostředí je obraz Indiána spojen 

s americkou identitou, s ukázáním začlenění Euroameričanů na kontinentu a jejich 

nadřazenosti, je opleten krutou historií a koloniální tradicí. Na rozdíl od toho v evropském 

prostředí se jedná o nekriticky přejatý romantický obraz z 19. století a fascinaci americkou 

kulturou zejména Divokým západem. Lze nalézt i společný aspekt. V americké i evropské 

kultuře je obraz spojen s nostalgickým útěkem od modernity. Nevhodnost apropriace 

kultur amerických Indiánů je potenciálně lépe pochopitelné na americkém kontinentu, kde 

existuje ve společnosti jistá historická odpovědnost za činy předků. Oproti tomu na 

evropském kontinentu je uvědomění nevhodnosti velice těžce vysvětlitelné. Evropané 

necítí historickou odpovědnost za krutosti napáchané na Původních obyvatelích, z toho 

důvodu nevidí v apropriaci kultury amerických Indiánů problém. 
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Vzhledem k rozsáhlosti tématu jsem jej zúžila pouze na jeden projev kulturní 

apropriace obrazu amerických Indiánů, čímž je problematika indiánských maskotů a log 

sportovních týmů, na kterém se budu snažit problém vysvětlit. V prostředí Spojených států 

jsem zvolila nejvíce kontroverzní případ fotbalového týmu Washingtonských Rudokožců, 

kteří i přes dlouholeté protesty Původních obyvatel odmítají svůj rasistický název a logo 

změnit. V evropském prostředí jsem vybrala český hokejový tým HC Škoda Plzeň, 

přezdívaný Plzeňští Indiáni. Na těchto dvou případech se budu snažit ilustrovat odlišné 

chápání kulturní apropriace  amerických Indiánů v jednotlivých kulturách. 

Diplomová práce je rozdělena do třech kapitol. První kapitola se věnuje historii 

obrazu Indiána v americké a evropské kultuře. V této kapitole vyzdvihuji hlavní fenomény 

v historii, které ovlivnily vývoj obrazu bělošského Indiána. Kapitola začíná prvními 

setkáními kolonistů s Indiány a jejich záznamy o nich a jejich následné přivážení na 

evropské dvory. Už zde se rodí obraz „dobrého Indiána“, který kolonistům pomáhá při 

jejich dobývání Nového světa a „zlého Indiána“, který dobývání vzdoruje. Důležitým 

zlomem je vznik Spojených států amerických a událost, která vstoupila do historie jako 

Bostonské pití čaje, kdy se Euroameričané převlékli za Indiány, aby se odlišili od svých 

evropských předků. Zde se spojuje americká identita s obrazem Indiána. Následuje doba 

expanze na západ a odsun amerických Indiánů na území po kterých Euroameričané zatím 

neprahli a vznik rezervací. Zde převládá obraz „špatných Indiánů“, který má usnadnit 

zabírání půdy amerických Indiánů. V novinách jsou nabízeny peníze za skalpy. Na konci 

19. století, kdy jsou američtí Indiáni odsunuti do rezervací začíná nostalgický stesk po nich 

a rodí se obraz „vymírajícího“ Indiána. Tato doba je pro obraz Indiána stěžejní. Rodí se 

obraz ušlechtilého divocha, který je v průběhu 20. století oblíbenou postavou v knihách, 

představeních a filmech. Ve 20. století díky rozmachu médií se rozšiřuje obraz Indiána 

nejvíce. Tato kapitola provází čtenáře historii obrazů Indiána v americké a evropské 

kultuře a pomáhá mu pochopit, proč se obraz distancoval od reality. 

Druhá kapitola se soustředí na indiánské sportovní maskoty a loga v americkém 

prostředí. Kapitola začíná historií maskotů, která sahá do 20. let 20. století. Věnuji se zde 

debatě zastánců a odpůrců indiánských maskotů a log. Zastánci používají základní dva 

argumenty, čímž je důležitá sportovní tradice týmu, kterou by změna loga a názvu zničila a 

vzdání pocty americkým Indiánům. Odpůrci argumentují rasismem, historií genocidy a 

diskriminace Původního obyvatelstva ze strany Američanů a srovnáváním s jinými 

minoritami, které nejsou karikaturované. Kapitola dále ukazuje reálné dopady, které tato 
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forma kulturní apropriace na indiánské komunity má – stud za své indiánské kulturní 

dědictví, negativní vliv na psychický stav Původních obyvatel, přispívání k depresím 

vedoucím k sebevraždám, které jsou v indiánských komunitách častým jevem. Dále 

kapitola nabízí případovou studii Washingtonských Rudokožců, ve které čtenář najde 

zdůvodnění používání jejich loga, historii indiánského aktivismu proti tomuto týmu a 

soudních sporů. Na této případové studii ilustruji nepochopení problematiky apropriace 

kultury amerických Indiánů v americké společnosti. 

Třetí kapitola je zaměřena na indiánské sportovní maskoty a loga v evropském 

prostředí, zejména v tom českém. Kapitola začíná příklady evropských týmů, které 

adoptovaly indiánského maskota a logo. Následně se soustředí na plzeňský hokejový tým a 

historii Indiána v Plzni. Plzeňský hokejový tým spojuje svého maskota a logo 

s osvobozením Plzně Američany na konci druhé světové války. Tito američtí vojáci měli 

insignii s podobiznou hlavy indiánského náčelníka. Plzeňský hokejový tým tudíž chtěl 

tímto gestem poděkovat americké armádě. Dokonce zažádal o schválení použití insignie 

americkou armádu. V této kapitole čtenáři ukazuji nepochopení problematiky v evropském 

a českém prostředí.  

Při výzkumu jsem použila dostupné publikace na téma kulturní apropriace, obrazu 

Indiána v americké a evropské kultuře, indiánských sportovních maskotů a log, které 

budou rozebrány v následujících odstavcích. Dostupnost primárních zdrojů byla limitována 

evropským prostředím a omezenou možností vycestovat do Spojených států. Použila jsem 

kvalitativní analýzu dostupných internetových zdrojů, čímž byly například oficiální 

prohlášení sportovních týmu a jejich majitelů, audiovizuální nahrávky, plakáty či 

fotografie. Hlavními primárními zdroji byly rozhovory. Dále jsem tedy použila výzkumnou 

metodu orální historie. Byl dodržen etický postup výzkumu. Narátoři byli vždy 

informování o tématu, o účelu výzkumu, publikování a o záznamu rozhovoru. Narátoři 

podepsali formuláře o informovaném souhlasu s rozhovorem. Jednalo se o tématické 

rozhovory s předem připraveným seznamem otázek. Komunikace probíhala formou 

osobního setkání nebo přes internet. Svůj vhled poskytli zástupci Původních obyvatel, 

obchodní manažer Plzeňského hokejového týmu, autor loga Plzeňského Indiána, akademici 

zabývající se touto problematikou a hobbysté, čímž jsou myšleni lidé hrající si na Indiány 

v evropském prostředí, či věnující se tradiční kultuře amerických Indiánů.  

Sekundárních pramenů na téma stereotypních vyobrazení Indiánů v americké 

kultuře zejména týkajících se sportovních maskotů a log existuje v akademickém poli 
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dostatek, stejně tak jako publikací o historii obrazu Indiána v americké kultuře. Oproti 

tomu publikací na téma obraz Indiánů v evropském prostředí už tolik neexistuje. 

Nepodařilo se mi najít žádnou publikaci, která by pokrývala indiánské maskoty a loga 

v prostředí Evropy. Na toto téma existuje pouze pár novinových článků. I z tohoto důvodu 

jsem se rozhodla pro výběr tohoto tématu, protože této zajímavé problematice 

chybí evropský pohled a chtěla jsem přispět k rozšíření akademické debaty na toto téma. 

Tato práce staví na existující literatuře na téma obrazu amerických Indiánů, 

zejména pak na knize Playing Indian od Phillipa J. Deloria. Deloria se v knize věnuje 

tématu zidealizovaných obrazů Indiánů a hraní si na ně v různých érách americké historie. 

Deloria začíná událostí Bostonského pití čaje a končí tématem kontrakultury a Novým 

věkem. V knize je rovněž ukázán ambivalentní vztah, který Američané k Původním 

obyvatelů chovají. Američtí Indiáni jsou pro Američany zároveň svobodné, patriotické 

bytosti Nového světa ve spojením s přírodou, ale i neinteligentní divoši neschopni udržet si 

svou kulturu. Deloria předkládá myšlenku, že hraní si na Indiány a imaginace Indiánů 

pomohla Američanům definovat a zkonstruovat jejich zcela novou národní identitu po 

odvržení svých evropských kořenů. Z této křehké nové identity se zrodila americká 

národní identita, která podle Delorii nebyla zcela zabezpečená. Deloria končí svou knihu 

slovy „být Američanem znamená být nedokončený“
6
.  Kniha celkově poskytuje výborný 

vhled do problematiky reprezentace Původních Indiánů v americké kultuře a poskytuje 

skvělý základ k porozumění důvodu, proč došlo k přivlastnění obrazu Indiána Američany. 

Tato kniha mi poskytla pochopení provázanosti obrazu Indiána s americkou identitou a 

jeho významu v americké kultuře, ze kterého jsem pak vycházela při porovnávání chápání 

obrazu Indiána v  evropské/české společnosti. 

Shari M. Huhndorf se ve své knize Going Native věnuje podobnému tématu jako 

Deloria. Stejně jako Deloria považuje hraní si na Indiány a bělošské napodobování kultur 

Původních obyvatel za prostředek, který Euroameričanům pomohl definovat jejich novou 

americkou identitu. Zároveň tato hra a napodobování pomáhala Euroameričanům vyrovnat 

se s jejich ambivalentními pocity ohledně modernity i s jejich úzkostmi z hrůz, které byly 

spojeny s počátkem jejich nového národa. Jedním ze zajímavých argumentů, které kniha 

nabízí je myšlenka, že dobývání kontinentu neskočilo americkým vojenským triumfem. I 

ve 20. století si bělošská část americké společnosti dokazuje svoji dominantu a moc nad 

Původním obyvatelstvem. Už ne cestou zabírání území a zdrojů, ale cestou kulturní 

                                                 
6
 Phillip J. Deloria, Playing Indian, (New Haven and London: Yale University Press, 1999), 191. 
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apropriace. Tuto myšlenku nekončící éry kolonialismu na americkém kontinentu uváděli 

v rozhovorech s autorkou i akademici s kořeny mezi Původním obyvatelstvem. Huhndorf 

svou knihu nezačíná vznikem Spojených států jako Deloria, ale až na konci 19. století, kdy 

se Euroameričané snažili přepsat historii vojenského dobývání Západu. Odkazuje zde na 

dvě důležité výstavy, na kterých si Euroameričané nárokovali Indiánství jako součást své 

kolektivní identity – Výstava století ve Filadelfii v roce 1876 a Světová výstava Kolumba 

v roce 1893. Kniha je zakončena stejně jako ta Deloriova v období Nového věku, kdy je v 

Indiánství viděno řešení všech nedostatků moderní doby. 

Další publikací která se věnuje historii obrazu Indiána v americké kultuře je The 

White Man’s Indian od Roberta F. Berkhofera. Berkhofer začíná knihu objevem Ameriky. 

Poukazuje na Kolumbův špatný geografický odhad, který vedl k tomu, že Kolumbus 

nazval Původní obyvatele Indiáni, protože si myslel, že doplul do Indie a tento název se 

uchytil. Berkhofer se ve své knize soustředí právě na vznik obrazu bělošského Indiána. 

Hlavní myšlenkou knihy je, že již v dobách kolonizace se Španělé, Francouzi i Angličané 

shodovali ve velmi jednoduchých a kolonizaci sloužících domněnkách o Indiánech. 

V myšlenkách evropských kolonistů kolovaly dva obrazy Indiánů. První byl zlý brutální 

Indián, kterému se nedalo věřit. Druhý byl hodný volný, statečný a nevinný Indián. 

Všichni Indiáni měli ale společnou jednu věc, byli podřadní západní křesťanské civilizaci. 

Berkhofer ve své knize prokazuje, že se toto smýšlení, které bylo vytvořeno v době objevu 

Nového světa udrželo v myslích Euroameričanů. Obraz bělošského Indiána prokazuje ve 

filozofii,  vědě, umění, literatuře i vládní politice. Tato kniha mi pomohla uvědomit si 

zakořeněný dominantní bělošský přístup k vnímání amerických Indiánů a zároveň také  

přetrvávající ideje o amerických Indiánech již z dob kolonialismu, které jsou stále 

přítomné v americké a evropské společnosti. 

Jednou z velice mála publikacích, které lze nalézt na téma historie obrazu Indiána 

v Evropě představuje kniha Europe’s Indians, Indians in Europe, jejíž autorkou je Dagmar 

Wernitznig. Hlavním tématem knihy je evropská fascinace Indiánstvím, která je zde 

sledována v průběhu historie. Wernitznig začíná dobou kolonizace, kdy probíhali první 

setkaní Evropanů s Původními obyvateli. Objevitelé dokonce přiváželi Původní obyvatele 

na evropské dvory. Z prvních setkání a prvních obrazů vznikající podle popisů evropských 

kolonistů se Wernitznig přesouvá do doby romantismu, kdy začínají být populární novely 

z Divokého západu. Zmiňuje zde nejznámější evropské autory, jimiž byli Karl May, Karl 

Postl a Charles Sealsfield. Dále se věnuje Wild West show Buffalo Billa, která projížděla 
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Evropou a způsobila senzaci a velmi ovlivnila obraz Indiána v Evropě. V druhé půlce 

knihy se věnuje hraní si na Indiány v podobě neoprimitismu a ezoterismu. Kniha poskytuje 

základní přehled fenoménu různých dob, které ovlivnily evropské smýšlení o amerických 

Indiánech a jejich fascinaci Indiánstvím. Kniha mi poskytla orientaci v historickém vývoji 

obrazu Indiána v Evropě potřebnou k výzkumu evropského chápání apropriace kultur 

amerických Indiánů. 

Kniha C. Richarda Kinga Media Images and Representations spadá do série knih o 

soudobých problémech Původních obyvatel, jejichž autoři se snaží o vzdělání mladých lidí, 

zejména Američanů, o problémech indiánských kmenů. Tento díl, jak už z názvu jasně 

vyplývá, se zaměřuje na reprezentaci obrazu Indiánů v médiích. King zde poukazuje jak 

dřívější bělošské představy o Indiánech stále setrvávají ve filmech, televizi, žurnalismu, 

mediích, internetu a v oblasti sportu. King se zabývá tématem indiánských sportovních 

maskotů. Kniha nejenže poskytuje čtenáři přehledný základ této problematiky, ale také 

zmiňuje snahu Původních obyvatel o vytváření nových nezkreslených obrazu sebe samých, 

které by dokázaly správně ukázat historii, tradice i soudobé problémy Původních obyvatel. 

Knihu jsem využila především k načerpání vědomostí o reprezentaci Indiánu v oblasti 

filmu a v oblasti sportu. 

C. Richard King dále vydal knihu The Native American Mascot Controversy – A 

Handbook, která poskytuje úvod do problematiky indiánských sportovních maskotů. King 

čtenářům vysvětluje proč je takový obraz důležitý a proč proti němu Původní obyvatelé 

bojují. Dále poukazuje na nevhodnost anti-indiánského rasismu ve školství. King se snaží 

ukázat čtenáři jiné vnímání amerických Indiánů, rasy, historie a důležitost obrazu v kultuře 

a jejich vliv na identitu. Svou knihou se snaží rozšířit uvědomělost a pochopení a 

propagovat změnu indiánských maskotů. Kniha dále zaujme velkým množstvím 

poskytnutých primárních zdrojů v podobě právních dokumentů, vládních rezolucí  

prohlášeních kmenových rad a vzdělávacích institucí. V závěru knihy King poskytuje 

dodatečné zdroje k dalšímu výzkumu. Celkově kniha přináší velmi dobrý přehled 

informací dané problematiky.  

Poslední zmíněnou publikací C. Richarda Kinga je kniha Redskins: Insult and 

Brand. Doktor King se zde soustředí na případ Washingtonského fotbalového týmu. 

Washingtonští Rudokožci, jak lze název týmu přeložit, představují nechvalně známý 

případ zatvrdilosti proti změně jména, značky a loga. Doktor King ve své knize sleduje 

historii týmu a evoluci rasistického původu slova Rudokožci, sleduje také dlouholetý boj 
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za změnu názvu týmu. Zároveň však případ Washingtonských Rudokožců zasazuje do 

problému amerického zkresleného vnímání Původních obyvatel. Velice zajímává je 

kapitola nazvaná „Vymazání“, kde se King věnuje otázce, jak je možné oslavovat a bránit 

fotbalový tým s rasistickým názvem. Odpovědí je symbolická exterminace. Stereotypní 

obraz zachycuje Původní obyvatele v minulosti a odlidšťuje je. Tím se stávají v dnešní 

době neviditelní. Kniha doktora Kinga výborně vysvětluje na konkrétním případu 

Washingtonských Rudokožců problematiku kulturní apropriace.  

Kritik by mohl vytknout, že zde rozebírám více knih od doktora C. Richarda Kinga. 

Připouštím mírnou osobní zaujatost, protože jsem měla tu čest s doktorem Kingem 

komunikovat a konzultovat. Vnímám ho jako odborníka a respektovaného akademika 

v oblasti kulturní antropologie a tématu indiánských sportovních maskotů, a chtěla jsem 

zde vyzdvihnout jeho knihy. Na téma indiánských maskotů byly ovšem vydány další 

skvělé publikace. Já bych doporučila tyto dva tituly : Dancing at Halftime: Sports and the 

Controversy over American Indian Mascots od Carol Spindel, Redskins? Sports Mascots, 

Indian Nations and White Racism od Jamese V. Fenelona. 

Můj výzkum navazuje na tyto publikace a nabízí zde evropský pohled, zejména ten 

český díky případové studii Plzeňských Indiánů. Snažím se nabídnout transatlantický 

pohled na problematiku indiánských maskotů. Shledávám další výzkum žádoucí s 

přihlédnutím k nárůstu indiánských maskotů v evropském sportovním prostředí, protože 

díky tomu může vzniknout debata o této problematice, která v evropském prostředí ještě 

nezačala a je potřebná. 

 

Terminologie 

 V českém jazyce se objevují dvě možností psaní slova – Indián jako obyvatel kontinentu 

nebo indián  jako příslušník antropologické skupiny Lingvistický antropolog Zdeněk 

Salzmann odůvodňuje psaní indiána s malým i, díky rozličnosti Původních národů 

Ameriky: 

„Název (běloši) se vztahuje na podobně různorodá obyvatelstva Evropy, Blízkého a 

Středního východu, severní Afriky a části Indie (a později ovšem i na mnoho přistěhovalců 

do Nového světa a Austrálie). Tento rozbor nasvědčuje tomu, že by bylo správnější psát 

jméno Indián s malým počátečním písmenem, tj. v podobě indián.“
7
 

 

                                                 
7
 Zdeněk Salzmann, „O psaní slova indián“, Naše řeč, ročník 74(1991), č.2, 106-107. http://nase-

rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7006 (staženo 10.března 2020) 

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7006
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7006
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Rozhodla jsem se však v této diplomové práci používat termín Indián/i s velkým I, protože 

toto slovo bylo původně odvozeno od zeměpisného jména Indie, poněvadž si evropští 

objevitelé mysleli, že dosáhli břehu Indie. Psaní velkého I má tudíž historické 

opodstatnění.
8
  

Dále jsem se rozhodla kapitalizovat i označení Původní obyvatel/é. Vychází z anglického 

jazyka a kapitalizování Native American/ Native North American. Z toho důvodu že se 

jedná o potomky původních/originálních obyvatel kontinentu. Nikoliv potomky 

přistěhovalců, kteří se stali také postupem času rodilými/původními obyvateli Ameriky.
9
 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Salzmann, „O psaní“, 106-107. 

9
 “NATIONAL ABORIGINAL HEALTH ORGANIZATION TERMINOLOGY GUIDELINES“, 

International Journal of Indigenous Health , 8. 

https://journals.uvic.ca/journalinfo/ijih/IJIHDefiningIndigenousPeoplesWithinCanada.pdf (staženo 10.března 

2020) 

 

 

https://journals.uvic.ca/journalinfo/ijih/IJIHDefiningIndigenousPeoplesWithinCanada.pdf


 

 

11 

1. Historie obrazu Indiána v americké a evropské (české) kultuře 

Tato kapitola si neklade za cíl detailně popsat vývoj bělošského obrazu Indiána 

v americké a evropské kultuře. Cílem této kapitoly je představení základních fenoménů 

určitých období v americké a evropské historii, které napomáhaly utvářet a formovat obraz 

Indiána v americké a evropské kultuře. Kapitola by měla zodpovědět čtenáři otázky, jak 

tento historický vývoj ovlivnil obraz Indiána v obou kulturách a jaký dopad měl tento 

vývoj na chápání této problematiky v americkém a evropském kulturním prostředí.  

Výchozí teze této kapitoly zní následovně: Historický vývoj bělošského obrazu 

Indiánů na americkém kontinentu způsobil vzdálení obrazu Indiána od reality a historie. 

Euroameričané dokázali vytvořit obraz odlidštěného univerzálního Indiána, který se dle 

potřeb doby měnil z romantického noblesního divocha, který byl součástí nové americké 

identity a pomohl Euroameričanům odhodit evropské kořeny, na krutého, divošského 

nepřítele, který podporoval chtíč dobývání nového území a potvrzení bělošské 

nadřazenosti na novém kontinentu. Tento obraz smyšleného univerzálního Indiána se stal 

všeobecně přijímanou skutečností v americké i evropské kultuře a vytvořil z Původních 

obyvatel kontinentu pouhou karikaturu.
10

 V evropském prostředí se k fascinaci Původními 

obyvateli přidala i fascinace americkou kulturou. Obraz Indiána, ačkoliv byl přejatý 

z americké kultury, nezůstal statický, a postupem času byl upravován Evropany dle 

momentálních potřeb jejich kultur. V evropském prostředí se obraz Indiána pohyboval od 

moudrého náčelníka, který dokázal vést svůj kmen i skrze konflikty, k Indiánovi 

mírumilovnému, hluboce spirituálnímu spjatému s přírodou, který věří v rovnocennost 

v rámci společnosti.
11

  

Bělošský obraz Indiána v obou kulturách je dnes víceméně pozitivní. Důležitým 

rozdílem je však vztah, jaký Američané a Evropané k Původním obyvatelům mají. 

V případě Američanů je vztah velice ambivalentní, jak řekl v rozhovoru s autorkou doktor 

C. Richard King: „Američané Indiány milují a nenávidí, chtějí jimi být a zároveň je zabít, 

obdivují je a zároveň jimi pohrdají.“
12

 Tento vztah je ovlivněný komplikovanou historií 

                                                 
10

 Sierra S. Adare, Indians stereotypes in TV science fiction/ First Nation’s voices speak out, (Austin: 

University of Texas Press, 2005), 17-24. 
11

 James A. Clifton, The Invented Indian Cultural Fictions and Government Policies, (New York: Routledge 

1990), 317. 
12

 C. Richard King, email autorce, 4. listopadu 2019. 

Dr. King je přes 20 let profesorem na Drakově univerzitě a Washingtonské státní univerzitě. Zabývá se 

studiem rasy a populární kultury, etnickými konflikty, kulturní politikou sportu a Původními obyvateli. 
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mezi euroamerickými kolonisty a Původními obyvateli. V případě Evropanů je vztah 

k americkým Indiánům velice pozitivní. Evropané Indiány milují, obdivují je a chtějí jimi 

být. Na evropském kontinentu došlo k velmi malé interakci s americkými Indiány. Tato 

minimální interakce a pocit nekomplikované historie vzájemných vztahů s americkými 

Indiány je příčinou evropské pozitivní imaginace o Indiánech, jejichž obraz představuje 

hlavně ztracené ctnosti a morální hodnoty západní civilizace. Evropané tuto imaginaci 

používají jako zrcadlo vlastní společnosti.  

Je však třeba dodat, že tvrzení popisující historické vztahy mezi Evropany a 

Původními obyvateli amerického kontinentu jako nekomplikované, je tvrzením 

diskutabilním. Vzhledem k tomu, že to byli právě kolonisté z evropského kontinentu, kteří 

přišli do Nového světa a zdecimovali Původní obyvatele a podmanili si nové území, které 

dřív patřilo Původním obyvatelům. V evropském chápání však existuje jakýsi předěl a 

distancování se od odpovědnosti za tyto činy. Americká revoluce, kdy se euroameričtí 

kolonisté zřekli svých evropských kořenů, vymazala jakoukoliv spojitost a odpovědnost 

Evropanů vůči Původním obyvatelům. V rozhovoru s autorkou doktorka Stephanie Pratt 

řekla: „Zdá se, že došlo k historickému odříznutí, když se Spojené státy americké staly 

samostatným národem a od té doby Původní obyvatelé nebyli problémem pro Evropu, 

z níž všechny kolonizující síly přišly.“
13

 

Toto zřeknutí se odpovědnosti má implikace pro pochopení problematiky kulturní 

apropriace obrazu Indiána. Evropané necítí žádnou odpovědnost za krutosti, které byly 

napáchány na Původním obyvatelstvu na území Nového světa. Z tohoto důvodu je pro ně 

problematika kulturní apropriace hůře pochopitelná. V americkém prostředí, kde je 

koloniální tradice spjata s historií i přítomností a dochází k interakci s Původním 

obyvatelstvem, je lehčí problematiku kulturní apropriace  identifikovat, přijmout a 

následně řešit. 

 

 

                                                                                                                                                    
Publikoval mnoho knih na téma indiánských sportovních maskotů a reprezentace Původních obyvatel 

v mediích. 
13

 Dr. Stephanie Pratt, rozhovor autorky s Dr. Stephanie Pratt přes email, 25.července 2019. 

Doktorka Stephanie Pratt je nezávislá akademička momentálně pracující na své další knize, která se bude 

zabývat obrazy původních obyvatel Severní Ameriky v umění od Renesance po 19. století. V posledních 

letech působila jako ambasador Crow Creek Dakota Nation v překladu do češtiny by název kmene zněl národ 

Vrán z Creek v Dakotě, což je indiánská kmen jejího otce. 
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1.1 „Nový svět“ 

Objevení Nového světa bylo součástí éry nového ekonomické smýšlení, kdy státy 

chtěly rozšířit svou sféru vlivu mimo Evropu. Nová území měla přinést evropským zemím 

statut velmoci, a s tím také bohatství. Nejznámějším příběhem této části historie je 

objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem v roce 1492. Kolumbus v domnění, že přistál na 

asijském pobřeží v Indii, nazval tamější obyvatele kontinentu los Indos. Španělé 

pokračovali v používání termínu Indos pro všechny obyvatele Nového světa i po zjištění, 

že Kolumbus udělal geografickou chybu.
14

 Tento pojem degradoval různorodé národy 

Původních obyvatel do jednoho národu z důvodu toho, že se lišily od evropské civilizace. 

V roce 1493 Kolumbus poslal dopis do Španělska, ve kterém představil Nový svět 

a jeho obyvatele španělské společnosti a hlavně španělskému dvoru, na kterém záviselo 

financování Kolumbových cest. První obraz Původních obyvatel tedy vzešel z pera 

Kryštofa Kolumba.  

 

Lidé z tohoto ostrova a dalších ostrovů, které jsem objevil a o kterých mám 

informace, chodí nazí, ženy i muži (…). Jsou velice plaší. Poté co ztratí strach, jsou 

však bezelstní a štědří se vším, co jim patří, že by tomu člověk, co to neviděl na 

vlastní oči, nevěřil. (…) Spokojí se s jakoukoliv maličkostí, kterou jim člověk dá, je 

jim jedno zda to má cenu nebo ne. (…) Za kožený řemínek námořník obdržel zlato 

hodnoty dva půl castellanos a ostatní námořníci obdrželi mnohem víc za jiné věci 

malé hodnoty. (…) Mohou se z nich stát křesťané, kteří mohou sloužit s láskou Vaši 

Výsosti a celému kastilskému národu a darovat nám věci, kterých mají nadbytek a 

které jsou pro náš národ důležité.
15

 

 

Evropané si z počátku tvořili obrázek o Indiánech pouze z dopisů a popisů 

cestovatelů. Následně však byli první představitelé Původních obyvatel přiváženi 

evropskými objeviteli na evropské dvory jako předmět studie. Původní obyvatelé zde 

předváděli své ceremoniály a tradice.
16

 Představovali pro evropskou společnost exotické 

bytosti z jiného světa. Vzbuzovali senzaci a byli předmětem zábavy. Ukázkovým případem 

je plavení Původních obyvatel na kanoi po řece Temži v roce 1603. Evropští objevitelé 

                                                 
14

 Robert F. Berkhofer Jr., The White Man’s Indian, (New York: Alfred A. Knopf, 1978), 4-5. 
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však měli další důvod, proč přiváželi Původní obyvatele na ukázku na královské dvory, a 

to jako propagaci své koloniální agendy. Chtěli si tím zajistit finance pro své cesty a 

kolonizaci nového území. 
17

 

V éře dobývání Nového světa se zrodil obraz bělošského Indiána, jak ho viděli 

kolonisté a sloužil potřebám objevitelů, kolonistů i jednotlivým národům, které se snažily 

upevnit si svůj mocenský a ekonomický status získáním nového území. V této době vznikl 

i obraz bezbožného krvelačného divocha, který pomohl ospravedlnit převzetí území 

Nového světa nadřazenou a vyspělou Evropou. Evropané stavěli jako protipól k obrazu 

Indiánů kontrast vlastní evropské společnosti, která byla intelektuálně, kulturně, vojensky, 

politicky i společensky nadřazena novému kontinentu, který byl plný bezbožných divochů 

a barbarů.
18

  

Evropští monarchové udělovali objevitelům právo ke kolonizaci Nového světa ve 

jménu koruny. Toto právo jim však bylo uděleno vyšší instancí – papežem. Zde je nutné 

zmínit dvě papežské buly, které podpořily kolonizaci nových území evropskými 

mocnostmi. První byla Inter Caetera z roku 1456, skrze níž papež Kalixtus III. udělil 

Portugalsku právo dominovat na nově objevených územích.
19

 Druhá byla Inter Caetera 

z roku 1493, kterou papež Alexandr VI. udělil Španělsku exkluzivní práva na území 

Nového světa.
20

  

Z těchto dvou bul se na konci 15. století zrodila Doktrína objevu, která dávala 

evropským monarchům legální právo zabrat území, která patřila nekřesťanským 

panovníkům. Evropské národy, ať už to byli Španělé, Francouzi, Holanďané nebo 

Angličané, si na tomto základě nárokovali území Původních obyvatel. Vlastnictví 

přechozích obyvatel tím bylo automaticky anulováno, stejně tak jako jejich suverenita či 

rovnost.
21

 

Evropští kolonisté si kolonizaci ospravedlňovali jako projev tzv. boží vůle. Zabírání  

území Původnímu obyvatelstvu byl tudíž výkon boží moci.
22

 Církev tak představovala 

další evropskou sílu, která pronikla do Nového světa za účelem rozšíření svého vlivu. 
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Vysílala misionáře mezi kmeny Původních obyvatel, aby šířili víru a pomohli těmto 

„neznabohům“ najít správnou víru. Misionáři také ovlivňovali obraz Indiánů v evropské 

kultuře skrze jejich písemnosti, kterými se snažili dostat podporu a financování svých 

misí.
23

 

Doba kolonizace měla velký vliv na obraz Původních obyvatel v myslích 

evropských kolonistů. Vznikl obraz ušlechtilých, mírumilovných, primitivních Indiánů, 

kteří se stanou dobrými služebníky a křesťany podporovaly evropské sny o Novém světě,  

a také obraz zlých Indiánů, jako například barbarů z karibských ostrovů, kteří praktikovali 

kanibalismus. Ti mohli být prodání do otroctví a zabrání jejich území tím bylo 

ospravedlněno.
24

 

Kolonizace Nového světa sebou samozřejmě přinesla boje mezi evropskými 

mocnostmi. V oblasti severní Ameriky proti sobě stáli hlavně Britové, Francouzi, Španělé 

a Nizozemci. Největším rivalem Britů byli Francouzi. Tento mocenský souboj byl ovšem 

rozhodnut díky Sedmileté válce nebo Francouzsko-indiánské válce v letech 1756-1763.
25

 

Mírem uzavřeným v Paříži v roce 1763 Francouzi postoupili Britům Nové Skotsko, Cape 

Breton, ostrovy sv. Vavřince a celou Kanadu. Z bývalé Nové Francie jim zbyly pouze dva 

malé ostrovy jižně od New Foundlandu – St. Pierre a Miquelon. Oblast Louisiany dostali 

Španělé. Británie tak zvítězila nad Francií v koloniálním světě. Odstranění francouzské 

hrozby znamenalo pro historický vývoj významný zvrat, britské kolonie už nadále 

nepotřebovaly zůstat v imperiálním svazku.
26

 

 Cestu k samostatnosti spustil akt londýnské vlády v čele s premiérem Georgem 

Grenvillem, která se snažila snížit obrovský národní dluh činící 147 milionů liber, do 

kterého se země dostala velkou měrou kvůli nákladné válce s Francií. Z toho důvodu měli 

britští kolonisté finanční břímě sdílet. Byly přijaty dva zákony, které měly dostat peníze 

zpět do státní pokladny – tzv. cukerní zákon z roku 1764 a tzv. zákon o kolkovném 1765.
27

 

Následovala velká vlna odporu ze strany britských kolonistů a dála průnik nespokojenosti 

s britskou nadvládou.
28
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Britští kolonisté už měli dost nadvlády britského impéria a vše vyvrcholilo 16. 

prosince roku 1773, kdy se rebelové převlékli za Indiány a vyházeli z britské lodě kotvící 

v bostonském přístavu bedny s čajem rovnou do moře jako projev nespokojenosti. Tato 

událost vešla do historie ve známost pod názvem Bostonské pití čaje a zanechala velkou 

stopu v americkém povědomí. Bostonské pití čaje představovalo jednu z prvních událostí 

Americké revoluce a zároveň významně ovlivnilo vytváření nové americké identity.
29

 

Ve své knize Hraní si na Indiány tvrdí významný akademik Philip J. Deloria, že si 

Euroameričané na obrazu Indiána vystavili americkou identitu, protože se chtěli 

distancovat od své předchozí identity evropské a vytvořit dojem, že na kontinent patří. 

Z toho důvodu se převlékli během Bostonského pití čaje za americké Indiány. Deloria se 

dále ve své knize opírá o myšlenky britského spisovatele D. H. Lawrence. Lawrence ve své 

práci Studie klasické americké literatury tvrdí, že s definováním americké identity jsou 

spojena dvě dilema. První dilema spočívalo v tom, že Euroameričané měli problém 

s definicí americké identity. Řešením bylo odvození  identity od protikladu, k čemuž 

posloužila identita Původních obyvatel. Původní obyvatelé reprezentovali instinkt a 

svobodu, zatímco Euroameričané byli spoutáni sociálním řádem západní civilizace a 

logickým myšlením. Druhé dilema představovala rozpolcenost toho, co vlastně 

Euroameričané chtěli. Euroameričané chtěli, aby v jejich nové americké společnosti vládl 

řád západní civilizace, ale zároveň toužili po svobodě divochů. Americká identita nakonec 

byla kompromisem mezi všemi těmito protipóly. Deloria dále přidává k Lawrencově tezím 

další dilema, čímž byl pocit spojení s kontinentem. Euroameričané si přáli patřit na 

kontinent a američtí Indiáni jim mohli poskytnout rady, jak se na kontinentě naučit žít a jak 

cítit sounáležitost s kontinentem, ale zároveň představovali překážku tomuto spojení, 

protože vždy budou američtí Indiáni těmi původními obyvateli kontinentu. Euroameričané 

věděli, že pokud chtějí kontinent ovládnout, musí Původní obyvatele ovládnout či zničit.
30

 

Euroameričané tak založili osadnicko-koloniální tradici jejich nové americké společnosti, 

která je dodnes součástí jejich americké identity.
31

 

      Dne 4.7. 1776 vyhlásilo 13 britských kolonií nezávislost, což vedlo ke vzniku 

Spojených států amerických. Nově vzniklé Spojené státy americké představovaly naplnění 
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osvícenských liberálních myšlenek 18. století, o kterých se v Evropě jen filozofovalo. 

Odvrhly monarchii ve znamení demokratické vlády. Zabezpečovaly politickou, 

náboženskou svobodu i svobodu jednotlivce. Od svého počátku však tento progresivní stát 

prosazoval jasnou myšlenku ve vztahu k Původnímu obyvatelstvu, a to, že zájmy 

Spojených státu budou vždy postaveny před zájmy Původního obyvatelstva.
32

 

 

1.2 Expanze a doba romantismu 

Doba expanze na západ a doba romantismu představuje stěžejní období pro vývoj 

obrazu Indiána. Pro úplné pochopení vývoje obrazu Indiána v této periodě, je potřeba 

nejprve nastínit historický vývoj dějin Spojených států. Spojené státy se na svém počátku 

rozléhaly pouze na východním pobřeží dnešních Spojených států. Hraničily s územím 

Původních obyvatel, dále pak se španělskými a francouzskými koloniemi.
33

 Sílily však 

hlasy po expanzi na západ. V roce 1803 Spojené státy odkoupily celé území Louisiany od 

Francie
34

, která potřebovala finanční prostředky na válčení s Velkou Británií. Koupí 

Louisiany Spojené státy zvětšily svoji rozlohu na dvojnásobek.
35

 

V cestě expanzi dále stály národy Původních obyvatel, nejprve z východní a z 

jihovýchodní části Spojených států. Prezident Jackson přišel v roce 1830 s radikálním 

řešením otázky amerických Indiánů, kterým byla politika přemístění/odsunu. Kmeny 

Původních obyvatel byly přesouvány vojskem Spojených států na území dnešní Oklahomy, 

na němž byly zřízeny indiánské rezervace.
36

 Skoro všechny východní kmeny se odmítaly 

vzdát své půdy a přesunout se na jiné, ve většině případů nehostinné a neúrodné území a 

kladly odpor. Nechvalně známá se stala série odsunu Cherokeeů v letech 1838 až 1839 

z východu na území západně od řeky Mississippi. Přibližně 16, 000 Cherokeeů muselo 

zdolat 1,200 mil při nichž byli Indiáni vystaveni nemocem, hladu a špatnému počasí. 

Odhadem při tomto tzv. Pochodu slz zemřelo přibližně 4000 Cherokeeů.
37

 

Územní expanzionismus byl ospravedlněn tzv. Manifestem Destiny do češtiny 

přeloženo asi jako „předurčení osudem“, který popsal John Louis O’Sullivan v časopise 
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Democratic Review v létě roku 1845. O’Sullivan se ve svém článku věnoval především 

otázce anexe Texasu a vyslovil přesvědčení, že Texas stejně jako americký kontinent lze 

považovat za předmět kolonizace. Manifest Destiny se stal heslem pro právo a povinnost 

rozšiřovat hranice Spojených států a šířit tímto americkou civilizace dále na západ. 

Americká civilizace totiž byla vyšší než ty, která vytvořila indiánská či hispánská kultura.
38

 

Expanze pokračovala. V roce 1848 smlouvou z Guadalupee Hidalgo, která ukončila 

válku s Mexikem, získaly Spojené státy veškeré mexické území severně od Rio Grande, 

ten stejný rok bylo objeveno zlato v Kalifornii. Tisíce zlatokopů a osadníků se z toho 

důvodu vydalo na západ, kde procházeli  území indiánských kmenů. I přes to, že konfliktů 

mezi osadníky a Indiány nebylo tolik, vláda Spojených států je chtěla eliminovat a 

uzavírala dohody s indiánskými kmeny o zajištění bezpečného průchodu a budování cest 

skrze indiánské území výměnou za různé služby a komodity. S koncem Americké 

občanské války byla zvýšena přítomnost amerických vojsk na západě. S rostoucím počtem 

osadníků se vláda rozhodla opět pro systém rezervací. Indiánské kmeny se ovšem nechtěly 

vzdát svého území a vzdorovaly americké armádě. Započala tím éra vojenských střetů 

mezi americkou armádou a Původními obyvateli, které jsou označovány jako éra 

Indiánských válek.
39

  

Bitva u Little Big Hornu v roce 1876 byla posledním velkým vítězstvím Původních 

obyvatel nad americkým vojskem, přesněji Custerovou 7. kavalerií, za které později kmeny 

Siouxů a Šajenů draze zaplatily. V roce 1890 obnovená 7. kavalerie pomstila smrt svého 

velitele Custera povražděním zhruba 300 neozbrojených Lakotských Siouxů, především 

žen a dětí. Tento strašný skutek vešel do historie pod názvem Masakr u Wounded Knee. 

Z americké strany je však tato událost stále označována jako bitva. Masakrem u Wounded 

Knee skončila éra Indiánských válek. Byl zneškodněn poslední odpor ze strany Původních 

obyvatel, který bránil konsolidaci území.
40

 

Z éry Indiánských válek vzešla slavná osobnost z řad Původních obyvatel – Geronimo. 

Apačský náčelník, který statečně vzdoroval americké armádě. V době kdy se ho americká 

snažila dopadnout ho americké noviny vyobrazovaly jako nebezpečného, krvelačného 

divocha. Ovšem po jeho vzdání se v roce 1886 se stal hrdinou a bojovníkem za svobodu a 
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symbolem času minulých.
41

 Příklad Geronima krásně ilustruje změnu obrazu Indiánů 

v americké společnosti po skončení Indiánských válek. Původní obyvatelé už nadále 

nepředstavovali žádnou překážku pro Spojené státy. Obraz krvelačných divochů nebyl 

potřeba k ospravedlňování násilí na nich. 

V americké společnosti se však rozrostla úzkost z krutostí, které Američané napáchali 

na Původním obyvatelstvu. Od této chvíle se začal v americké kultuře objevovat obraz 

„vymírajících Indiánů“. Tento obraz měl odlehčit svědomí euroamerických kolonistů a 

vytvořit iluzi bělošské nevinnosti. „Vymírající Indiáni“, kteří se nedokázali přizpůsobit 

pokroku doby a z toho důvodu byly odsouzeni zmizet. Euroameričané si tím také utvrdili 

svojí dominanci na americkém kontinentu. Původní obyvatelé „vymřeli“ a kontinent 

oficiálně patřil kolonistům.
42

 

Byl zde i další faktor ovlivňující obraz Indiána v americké kultuře, a tím byly rychlé 

sociální změny, které přinesla druhá polovina 19. století. Občanská válka, která způsobila 

otřes už tak křehké politické jednotě Spojených států, industrializace a urbanizace, které 

měnily strukturu a fungování společnosti. Velký přiliv imigrantů z různých koutů Evropy i 

ze světa ohrožoval anglosaskou hegemonii Spojených států. Euroameričtí kolonisté začali 

přemýšlet o tom, jak definovat americkou národní identitu a jak spojit americké hodnoty 

svobody, rovnosti a demokracii s historií koloniálního násilí a otroctví. Rychlé sociální 

změny způsobily, že Euroameričané začali vzpomínat na dobývání Západu a život 

s Původními obyvateli s nostalgií. Indiáni kteří byli „vyhynulí“ a nepředstavovali tudíž 

žádnou hrozbu se staly perfektním symbolem a mýtem toho na čem byly Spojené státy 

založeny a představovali smysl historické autenticity a národní identity.
43

 

Obraz Indiána se stal součástí americké identity a díky tomu se začal v průběhu 19. 

století těšit velké oblibě v oblasti umění a literatury. Začaly vycházet tak zvané dime 

novels (přeloženo do češtiny romány za desetník) což byla forma levných knih, většinou 

paperbacků, jejichž ústředním tématem byla expanze na Divoký Západ a život Indiánů. 

V těchto románech se typicky objevoval archetyp ušlechtilého Indiána, který měl všechny 

morální ctnosti bělošské západní civilizace, byl mistrem přežití v divočině a v doprovodu 

bělošského přítele se snažil porazit zlé bělošské nepřátele nebo krvelačné divochy. 
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Významným  americkým autorem románů o Původních obyvatelích byl James Fenimor 

Cooper. Z jeho pentalogie Příběhy kožené punčochy je nejznámější novela Poslední 

Mohykán (1826). Další autorkou byla Anne Sophia Winterbotham, jejíž nejslavnější 

novelou se stala Maleska; indiánská žena bílého lovce (1860). Dalším bestsellerem té doby 

se stala román amerického spisovatele Edwarda S. Ellise Seth Jones, nebo zajatec na 

hranici (1860).
44

 

Na evropském kontinentu v 19. století se stalo téma emigrace do severní části 

amerického kontinentu, ať už z politických, ekonomických či náboženských důvodů, 

aktuální. Není divu, že se probojovalo i do literatury. Tyto novely z Divokého západu 

poskytovaly Evropanům, kteří nepodnikli cestu za dobrodružstvím, či novým životem do 

Spojených států, aspoň z malé části možnost zážitku života na Divokém Západě Spojených 

států. Řadu slavných evropských spisovatelů těchto dobrodružných novel tvořili z velké 

části autoři německého původu: Karl Postl, Friedrich Armand Strubber, Friedrich 

Gerstäcker, Karl Postl který tvořil pod pseudonymem Charles Sealsfield a Baulduin 

Mölhausen. Ovšem nejvýznamnějším autorem dobrodružných románů o Indiánech na 

evropském kontinentu je jednoznačně Karel May.
45

 

Karel May je otcem příběhů o apačském náčelníkovi Vinnetouovi a jeho pokrevním 

bratru, německému imigrantovi Old Shatterhandovi, které velkou měrou ovlivnily obraz 

Indiána v Evropě. Postava Vinnetoua zde ztělesňuje všechny stereotypy „ušlechtilého 

divocha“. May dokonce vložil proces civilizování Indiánů do svých příběhů. Vinnetou se 

od Old Shatterhanda učí zvykům a stává se z něj Rudý gentleman, avšak je limitován svým 

divošstvím. Vinnetou se bojí vlaků, čímž Karel May ukazuje neschopnost Vinnetoua 

adaptovat se do doby pokroku. Novely Karla Maye zůstávají součástí základní literatury 

pro německé studenty na školách. „Mayovky“ jak se hovorově nazývají knihy Karla Maye 

v České republice ovlivnily velkou měrou obraz Indiána na evropském kontinentu a 

pomohly s rozšířením pohádkového světa Divokého západu, který je ale vzdálený realitě a 

historii.
46

 

V českém prostředí lze vyzdvihnout především dvě díla z tohoto období. Prvním je 

poezie od Josefa Václava Sládka inspirovaný jeho pobytem v Americe koncem šedesátých 

let 19. století, v němž píše o krutém osudu Původních obyvatel – Na hrobech indiánských 
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(1875) a Pomník Indiánův (1875).
47

 Druhým je opereta Bedřicha Smetany Prodaná 

nevěsta (1866), ve které vystupuje postava Indiána, která cestuje se souborem 

komediantů.
48

 

V americké a evropské společnosti ovšem nezůstalo pouze u knih. Lidé toužili vidět 

tyto mýtické bytosti, které „vymírali“. Výstavy a show které ukazovaly prototyp 

divošského života Indiánů se staly velice populární a vyhledávanou zábavou a měly veliký 

vliv na obraz Indiána v americké i evropské společnosti. Američané a Evropané byli 

fascinováni touto prezentací divošství, primitivismu a exotismu. Původní obyvatelé byli 

najímáni, aby předváděli své tradice a zvyky. Indiáni představovali prehistorickou formu 

života a poslední minuty této formy života byly zachyceny právě v těchto show 

z Divokého západu, či výstavách jak tvrdili pořadatelé. Show byly doplňovány motem 

„Vaše poslední šance spatřit Indiány, dokud jsou tu ještě s námi“.
49

 

Američtí Indiáni se stali centrálními postavami tzv. Westernových show. Westernové 

show zachycovaly život na divokém západě Spojených států, kde žili Indiáni, kovbojové a 

banditi. Byl to smyšlený pohádkový svět, který byl vytvořen na základě nostalgického 

stesku po dobách minulých, v který ovšem dominantní bělošská kultura jak v Evropě, tak 

v Americe začala věřit. Nejznámější a největší Westernovou show z Divokého západu 

založil Buffalo Bill Cody v roce 1883. Tato show objížděla Spojené státy i Evropu. 

Z počátku měl Cody v jeho show pouze bělošské herce, kteří si malovali obličej rudou 

barvou a předstírali, že jsou Indiáni. Později se však k jeho show přidali i skuteční zástupci 

kmenů Původních obyvatel.
50

  

Zde vyvstává otázka proč, chtěli být Původní obyvatelé součástí show, která využívala 

jejich kulturu k výdělku a zkreslovala jejich historii i tehdejší život? Příčinou byly žalostné 

podmínky Indiánů v rezervacích. Američtí Indiáni ztratili většinu své půdy a byli nuceni 

živořit na nehostinném území rezervací. Byli hlídáni zástupci vlády Spojených států a bylo 

jim zakázáno praktikovat jejich kulturní tradice a náboženské zvyky v rámci politiky 

asimilace. Mnoho Původních obyvatel se s touto těžkou životní situací nedokázalo smířit. 

Když však revoltovali, byli uvrženi do vězení. Indiánským vězňům byla nabídnuta 
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možnost volby, a to být zavřeni v cele, a nebo nastoupit do Westernové show. Pro mnoho 

Indiánu show znamenala menší utrpení. Mohli praktikovat své kulturní a náboženské 

tradice. Dostávali zaplaceno. Z těchto důvodů se Původní obyvatelé podíleli na show, které 

rozšiřovaly zkreslený obraz o jejich životě a kultuře. Show pro ně bylo vysvobození z cel, 

nebo z života v rezervacích.
51

 

Americká i evropská společnost milovala Indiány a romantickou představu o životě na 

Divokém západě, které jim přinášely knihy, výstavy a Westernové show. Stále ovšem něco 

chybělo. Američané i Evropané toužili potom stát se Indiány, aspoň na krátký okamžik. 

Z toho důvodu se na začátku 20. století stala populárním forma hraní si na Indiány v 

podobě woodcraftu a skautingu. Američané i Evropané si z Indiánů vytvořili idealizované 

verze jich samých. Indiáni ztělesňovali ctnosti ztracené v moderní době. Obraz Indiána 

tedy nastavoval jakési zrcadlo americké a evropské společnosti.
52

  

Woodcraft bylo první hnutí zahrnující v sobě element hraní si na Indiány. Toto 

hnutí založil v roce 1901 Kanaďan Ernest Thompson Seton. Seton pozval skupiny 

problémových mladých chlapců kempovat s cílem jejich nápravy. Rozdělil je do 

smyšlených indiánských kmenů, hrál s nimi hry v přírodě a vedl je k výrobě indiánských 

kostýmů. Tento výchovný experiment fungoval náramně. Setonův úspěch byl otisknut 

v deníku Ladies Home Journal v roce 1902 a od té doby se Setonův indiánský program 

šířil společností. Seton chtěl, aby děti oceňovaly přírodu a život v ní. Chtěl je naučit, jak 

v přírodě přežít. Chtěl z nich vychovat silné jedince. Seton byl také ovlivněn úzkostí 

z modernizace a industrializace a snažil se o útěk před tímto pokrokem společnosti. Ideál 

našel v životě Indiánů. Seton nebyl sám, kdo pociťoval tuto úzkost z moderní doby, z toho 

důvodu bylo jeho hnutí tak populární. Američané a Evropané potřebovali mít možnost 

úniku a odpočinku od moderního života.
53

  

V roce 1907 vytvořil lord Robert Baden-Powel na evropském kontinentu skautské 

hnutí, které neslo podobnou filozofii jako to Setonovo. Lord Baden-Powel byl povoláním 

voják a právě na vojenském myšlení byl založený skauting. Skauti jezdili tábořit, byli 

rozděleni do družin a cílem bylo vštípení mravních zásad. V roce 1908 lord Baden-Powel 

vydal knihu skautských her a dovedností Skauting pro chlapce
54

. Po jejím vydáním se 

skauting začal rychle šířit. Seton shledával vojenský přístup nevkusným a skauting jako 
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takový plagiatorstvím jeho woodcraftu. Seton byl i navzdory jeho názoru na skauting 

nucen spolupracovat s lordem Baden-Powelem, z toho důvodu že lidé začali preferovat 

skauting před woodcraftem a shledávali Indiány nevhodným příkladem pro děti. Seton se 

tedy rozhodl ovlivnit hnutí skauting zevnitř, během pár let byl však sesazen z vlivné 

pozice. Nicméně nepolevil ve své snaze a založil hnutí pro mladé dívky Camp Fire Girls, 

kde si dívky vybraly svá indiánská jména a vyráběly si ceremoniální šaty a čelenky a učily 

se domácím pracím.
55

  

Skauting a woodcraft ovlivnily pohled nespočtu dětí na americké Indiány. Indiáni byli 

nadále prezentování jako lidé minulosti a opak modernity. Skautské hnutí i woodcraft 

prezentoval dětem kulturu  a historii amerických Indiánu zkresleným pohledem dominantní 

bělošské společnosti a vytvářel tak začarovaný kruh, kdy se z dětí stali dospělí lidé, kteří 

už díky tomu nebyli schopni vidět zkreslený obraz Indiána v kultuře. 

 19. století a začátek 20. století bylo stěžejním obdobím pro vývoj obrazu Indiána 

v americké a evropské kultuře. Zrodil se obrázek ušlechtilého divocha zmraženého v čase, 

který „vymřel“. Američané i Evropané si tento obraz zamilovali a začali ho považovat za 

ten jediný autentický obraz Indiánů. Tento obraz se stal nedílnou součástí jejich kultur. 

1.3 Nástup Hollywoodu a populární kultury 

Ve 20. století se obraz Indiána dále rozšiřuje. Je postaven na pevných základech 

ušlechtilého divocha z 19. století a je dále aplikován v kultuře dle aktuálních potřeb 

společnosti. Na přelomu 20. století navíc nastupuje nové médium, které pomáhá rozšiřovat 

bělošský obraz Indiána v kultuře – film. V roce 1894 vyšel první pohyblivý snímek, který 

zobrazoval Původní obyvatele. Otcem tohoto snímku s názvem Sioux Ghost Dance byl 

Thomas Edison.
56

 

 Edison dále vyprodukoval více filmů, ve kterých zachycoval americké Indiány. Tato 

němá éra filmu měla společnou ústřední tématiku, kterou byly tance, střílení a život 

Indiánů. Němé snímky se inspirovaly ve westernových show Buffalo Billa Codyho. Sám 

Cody se podílel na tvorbě němých filmů. Nejznámějším Codyho počinem byl snímek 

s názvem Indiánské války z roku 1914. Producenti němých filmů se snažili zachytit, to co 

bylo považováno za autentický život Indiánů. Inspiraci pro vzor autentického života 

Indiánů načerpávali z novel za desetník a westernových představení. Z toho důvodu 
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prezentovali Původní obyvatele skrze vystavěné klišé z konce 19. století, především jako 

pomalované válečníky s čelenkou z pér a s tomahavky.
57

 

Vedle němých filmů vznikaly i dokumentární snímky, které by neměly být opomenuty. 

Ty se snažily zachytit život amerických Indiánů před tím než „zmizí“. Příkladem uvedu 

Edwarda S. Curtise, který byl sice hlavním povoláním fotograf Původních obyvatel, ale 

produkoval i dokumentární snímky. Jeho snímek In the Land of the Head-Hunters (1914) 

zachycuje kmen Kwakiutlů z ostrova Vancouver a jeho tradiční život. Curtis studoval život 

členů kmene Kwakiutl  a snažil se zachytit vše od lovu, hodování, tradic, náboženství až po 

války. Poslání Curtisovo práce, ať už se jednalo o fotografie či dokumentární snímky, bylo 

zachytit tradiční život Původních obyvatel, předtím než ho asimilace zničí.
58

 Dokumentární 

film tudíž podporoval v americké společnosti narativ a obraz „vymírajících Indiánů“. 

Ve 20. letech 20. století vypukla Zlatá éra Hollywoodu a filmového průmyslu a Indiáni 

a kovbojové se stali lukrativním a oblíbeným námětem filmů. Těmto filmům se hovorově 

začalo přezdívat westerny.
59

 Tvůrci westernových filmů se snažili převyprávět historii 

konfliktů mezi Původním obyvatelstvem a euroamerickými kolonisty z jejich pohledu. 

Původní obyvatelé jsou ve westernech prezentováni jako relikty minulosti, jako mizející 

rasa. Tito filmaři si nelámali hlavu s geografií nebo rozlišením jednotlivých indiánských 

kmenů, kultur či tradic. Ve westernech vystupuje Indián z Velkých plání. Tento 

univerzální Indián je většinou stoický divoch, který moc nemluví a nemá žádné zázemí. 

Pouze kočuje územím Spojených států a náplní jeho života je být dobrým lovcem a 

válečníkem. Tento Indián je buď dobrý nebo zlý. Postava dobrého Indiána ve filmu se ve 

většině filmech spřátelí s bělochem, pomůže mu nebo ho zachrání i za cenu toho, že by 

mohla přijít o svůj život, nebo ohrozit svůj kmen, a tak se stává dobrým Indiánem. Zlý 

Indián je krvelačný divoch, který neakceptoval bělošskou nadvládu a používá násilí v boji 

s bělochy a zabíjí je či rabuje bělošské vesnice.
60

 Příkladem westernů ze zlaté éry 

Hollywoodu je mnoho, pro ukázku lze zmínit tyto slavné tituly: Whoopee! (1930) 

Stagecoach (1939), Nothwest passage (1940), The Last of the Redman (1947), Last of the 

Comanches (1953), atd.
61
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Až do 60. let 20 století se westerny těšily velké oblibě. Avšak éra bojů za občanská 

práva ve Spojených státech znamenala úpadek obliby těchto filmů. Američané se začali 

soustředit na současné problémy, na válku ve Vietnamu a práva menšin. Dospívala 

generace tzv. Baby boomerů, což byli lidé, kteří nezažili hrůzy světových válek, protože se 

narodily až po nich a začali se distancovat od hodnot svých rodičů. Rozvíjela se zde 

kontrakultura, která jasně vystupovala proti hodnotám a normám mainstreamové 

společnosti i proti jednání vlády Spojených států. Pohrdala násilím a brutálními zásahy 

americké armády ve spojitosti s válkou ve Vietnamu.
62

 Klasické hollywoodské westerny 

tuto novou generaci nezajímaly. 

 Naopak se v 60. letech staly populárními tzv. anti-westerny, ve kterých byla 

odsuzována bělošská agrese a útoky na kmeny amerických Indiánů. Běloši zde 

představovali anti-hrdiny, bělošské divochy, agresivní zabijáky Indiánů toužící po zisku. 

Filmaři se skrze anti-westerny snažili nastavit zrcadlo pokrytecké, zkorumpované, násilné, 

demoralizované americké společnosti 60. let. Nejznámějším anti-westernem z tohoto 

období je Malý velký muž (1970), natočený podle stejnojmenné novely Thomase Bergela.
63

 

Tento film se snaží o demýtizaci westernů zpochybňuje myšlenku, že kavalerie 

představovala ty dobré a američtí Indiáni byli ti zlí. Kritizuje narativ bělošského heroismu. 

Ve filmu dochází ke střílení žen a dětí a velký hrdina  generál Custer je zde prezentován 

jako šílenec. Hlavní postava Jack Crabb přebíhá z jedné strany na druhou, chvíli je běloch, 

chvíli je Indián.
64

  

Návrat hollywoodských westernů  nastal v 70. letech, avšak filmový obraz Indiána byl 

pozměněn historickými událostmi 60. let. Filmaři vycítili změnu v americké společnosti. 

Westerny už nemohly prezentovat heroické dobývání divokého západu Euroameričany a 

přestřelky s Indiány.
65

 Dalším důvodem bylo také působení hnutí American Indian 

Movement (AIM) neboli Hnutí amerických Indiánů založené v roce 1969 spolu s 

hnutím Red Power, které přivedly v 70. letech pozornost americké dominantní společnosti 

na problémy indiánských komunit (chudoba, násilí, závislost na návykových látkách, 
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nemoci, atd.) a na historické křivdy v podobě porušených smluv uzavřených s americkou 

vládou o území.
66

 

 Red Power představující radikální aktivismus si zvolilo cestu konfrontací a 

občanských nepokojů, aby ukázalo na prohřešky americké vlády vůči americkým 

Indiánům. Jejich činy přitáhly pozornost široké americké společnosti a médií, z nich lze 

jmenovat nejznámější: Okupace Alcatrazu (1969-1971), Pochod porušených smluv (1972), 

Okupace Wounded Knee (1973).
67

 Díky protestům Red Power část Američanů začala 

s americkými Indiány soucítit. Začali konečně akceptovat hrůznou historii a činy, které na 

Původním obyvatelstvu jejich předci napáchali. Filmaři tak uzpůsobili své filmy o 

Divokém západu tomuto sentimentu doby. Indiáni nadále nemohli být prezentováni jako 

němí divoši, kteří „vymizeli“. Z toho důvodu Hollywood začal nabízet nový obrázek 

Indiána jako oběti útlaku americké vlády.
68

 

Filmaři ve svých filmech přešli od oslavy dobytí divokého západu a vyhubení 

amerických Indiánů k uznání genocidy a toho, že to bylo špatné.
69

 Začali měnit i přístup 

natáčení, k filmu byli přizváni zástupci Původních obyvatel ke konzultaci. Byli najímáni 

v hojném počtu indiánští herci do role Indiánů, které dřív ztvárňovali běloši. Dokonce 

Indiáni ve filmech začali mluvit a to i jazyky Původních obyvatel a ne pouze zvuky, které 

jazyky amerických Indiánů měly připomínat, jako tomu bylo předtím. Ovšem postava 

bělocha byla stále hlavní postavou filmu. Do westernů byly promítány i historické milostné 

romance, ale nadále i nostalgii po dávných dobách a životě „autentických“ Indiánů, kteří 

již nebyli oběťmi progresu, ale oběťmi vlády Spojených států.
70

  

Ukázkovým příkladem je film Tanec s vlky (1990) režiséra a hlavní hvězdy Kevina 

Costnera, natočený podle stejnojmenného románu Michaela Blakea. Tanec s vlky vypráví 

příběh vojáka Severu v Americké občanské válce, který se dostává do opuštěné vojenské 

pevnosti a čeká na příjezd posil. Během čekání se spřátelí s kmenem Siouxů a přijímá 

jejich život. Film ukazuje americké Indiány v pozitivním světle, ukazuje stereotypní 

romantický obraz života divochů v souladu s přírodou, který si Dunbar volí před životem 

ve zkorumpované bělošské civilizaci. Po příjezdu vojenských posil je kmen Siouxů nucen 
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před nimi utéct. Film chce poukázat na genocidu amerických Indiánů a dnešní historické 

trauma s ní spojené.
71

  

Hollywoodské westerny se dostaly samozřejmě i na evropský kontinent, který jim 

naprosto propadl. V Evropě se filmový tvůrci snažili napodobovat tyto filmy. Známé se 

staly tzv. „špagetové westerny“ italských režisérů. Film Sergia Leona Pro hrst dolarů 

(1964), v jehož hlavní roli stojí Clint Eastwood se stal jedním z nejúspěšnějších 

špagetových westernů.
72

  

Pro tuto diplomovou práci je ovšem nejrelevantnější zmínit německou koprodukční 

filmovou ságu o Vinnetouvi – fiktivní postavě Indiána z knih Karla Maye, která byla 

zmíněna již na předchozích stránkách. Tato filmová sága, která byla z velké části natočena 

v Jugoslávii se dostala do kin a televizí států východního bloku a stala se obrovským 

hitem. V tehdejším Československu Vinnetou našel cestu do srdcí každého dítěte. Děti si 

následně na Vinnetoua a Old Shatterhanda hrály a nabývaly představy, že takto vypadají 

opravdoví Indiáni.
73

 Filmy o Vinnetouovi svou popularitou zastínily i slavné 

východoněmecké Indianerfilme.
74
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obr.č. 1 a 2.: Fotka z alba rodiny Purkytů, chlapec vpravo na fotce je autorky otec, Jaroslav 

Purkyt, hrající si na Vinnetoua s kamarádem někdy kolem roku 1967 na Lužnici. 

 

Filmový průmysl, ať už ve Spojených státech nebo v Evropě, přispěl obrovskou měrou 

k rozšíření stereotypního obrazu ušlechtilého Indiána minulosti. Film se stal oblíbenou 

zábavou a dokázal úspěšně vštípit lidem stereotypní představu o univerzálním noblesním 

Indiánovi. 

Ruku v ruce s nástupem filmu, rádia a automobilů ve 20. letech 20 století se společnost 

začala orientovat na konzum. Lidé chtěli stále víc a víc věcí a výrobci se snažili o to, aby si 

zákaznici zakoupili právě jejich výrobky. Právě v této době se rodí masová reklama 

v konzumní společnosti.
75

 Producenti chtěli zákazníky přesvědčit o tom, že potřebují právě 

jejich produkt a snažili se svou značku udělat atraktivní. Výrobci tedy hledali atraktivní 

název a ikonu pro svoje výrobky a mnoho z nich dochází k závěru, že ušlechtilý autentický 

Indián, ikona filmu a knih a všech dětských her zaručeně prodá jejich produkt. Tak se 

stereotypní obraz Indiána dostal do dalšího média a ukotvil do povědomí evropské a 

americké společnosti. Indián totiž otvírá symbolický svět představující  přírodu, 

autenticitu, privitismus, divokost a násilnost, který propůjčuje atraktivitu výrobkům.
76

 

Prvním velkým odvětvím, které využívalo obraz Indiána k prodeji svého produktu byly 

tabákové firmy. Nutno dodat, že obchodníci s tabákem využívali ikonu Indiána již od 17. 

století. Ovšem v 17. století nebyl marketing ještě tak sofistikovaný jako v době rozkvětu 

populární kultury, kde masová reklama měla a stále má velký vliv ve společnosti. V dnešní 

době lze uvést příklady amerických tabákových firem, které stále používají indiánský 

motiv: Natural American Spirit, Sky Dancer, Smokin Joes, Seneca, Geronimo a Red Man. 

Tyto firmy se snaží prodat svůj produkt na základě symboliky přírody a autentičnosti 

Indiánů. Slibují přírodní produkt Indiánů, stejný jako používali indiánští válečníci při 

kouření mírové dýmky.
77
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obr.č.3: obal Smokin Joes cigaret      obr.č.4: obal od žvýkacího tabáku Red Man 

 

Druhým odvětvím je automobilový průmysl, který svá auta pojmenovává podle 

jednotlivých indiánských kmenů. Příkladem lze uvést auto Cherokee Jeep či Pontiac. Zde 

vyvstává otázka proč by tyto dva symbolické světy obraz Indiána představující  přírodu, 

autenticitu, privitismus a obraz automobilu představujícího rychlost, pokrok, technologii a 

nezávislost chtěli prodejci spojovat?
78

Automobilové firmy se snaží prodat produkt na 

základě životního stylu, které auto nabízí. Například Jeep pojmenuje auto Cherokee, 

protože zákazníkovi bude Indián evokovat svobodu, volnost a prozkoumávání divočiny, 

načež si zákazník tyto hodnoty spojí s výrobkem a vybere si právě tento automobil. Této 

svobody Indiánů a prozkoumávání divočiny využívají například i firmy, které vyrábějí 

outdoorové vybavení. Zákazník si pak vybere právě batoh s názvem Iroquois nebo Sitting 

Bull či kanoe s názvem Mohawk.
79

 

Obraz Indiána se dostal dále i do potravinářského průmyslu. Všichni na světě znají 

nanuky Eskimo a jejich karikaturní ztvárnění této skupiny Původních obyvatel.
80

 Dalším 

zajímavým příkladem je firma Land O‘ Lakes vyrábějící máslo a další mléčné výrobky, 

která již od roku 1921 má na obalech vyobrazenou indiánskou princeznu Miu sedící na 

břehu jezera mezi stromy. Jedná se o klasické stereotypní vyobrazení indiánské princezny 

spojené s přírodou. V únoru roku 2020 firma oznámila, že ze svých obalů sundá obraz 

indiánské princezny Miy, toto rozhodnutí firma učinila. Mluvčí firmy se odvolali na studii 
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Americké psychologické asociace, která zkoumala negativní dopad na sebevědomí 

amerických Indiánů.
81

 

 

    

  

obr.č.5: obal Land O’Lakes másla     obr.č.6: obal Eskymo 

 

Americké výrobky s indiánskými názvy nebo motivy pronikly samozřejmě i na 

evropský kontinent a Evropa se začala indiánskými značkami inspirovat. Pro tuto 

diplomovou práci, která se bude soustředit z velké části na české kulturní prostředí, bude 

uveden soudobý ilustrační příklad značky s indiánským motivem z českého prostředí.  

V červenci roku 2018 představila firma Apache svá kola na největším evropském 

cyklistickém veletrhu Eurobike v Německu. Ke své sedmnáctileté apačské tradici oblékla 

firma hostesky do indiánských kostýmů a lákala návštěvníky do svého teepee, kde jim 

představovala svá kola včetně modelů Scalp, Tepee, Hawk a Arrow. Veletrh Eurobike 

ovšem navštívil americký novinář Steve Frothingam, který si byl vědom nevhodnosti 

tohoto stereotypního vyobrazení a vydal o tom článek na serveru Bicycle Retailer.
82
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Frothingham napsal, že značka šokovala některé návštěvníky ze Spojených států, kde 

začíná být stereotypní vyobrazování Indiánů nepřijatelné.
83

  

Firmě, ale i sportovcům, kteří kola Apache používají, začaly chodit emaily se 

stížnostmi, že je způsob prezentace firmy hloupý a využívá ke své propagaci tragický osud 

Indiánů. Zástupci firmy Apache oponovali s argumentem, že jde o kulturní nedorozumění, 

že využívání indiánských názvů vnímají lidé v Evropě jinak než lidé v Americe. Majitel 

firmy Vladimír Míka se vyjádřil následovně: „Jsme odkojeni knihami Karla Maye a filmy, 

v nichž Apači a další Indiáni představují kladné hrdiny, symboly svobody, cti a 

dobrodružství. Evropa Indiány miluje. A na tom jsme založili i svou prezentaci, nikoli na 

snaze někoho urazit.“
84

 Firma však vzápětí prohlásila, že ruší model kola s názvem Scalp a 

nebude využívat ani fotografie indiánských náčelníků, s tím že respektují odlišný pohled 

v Evropě a ve Spojených státech na používání indiánské symboliky v marketingu.
85

 

Využívání obrazu Indiána v reklamách a v názvech firem dále rozšířilo stereotypy o 

Původních obyvatelích. Ve Spojených státech se v dnešní době o nevhodnosti tohoto 

vyobrazování již mluví. Na případu české firmy Apache je jasně vidět, že na evropském 

kontinentu se problematika neřeší. Romantické stereotypy o Indiánech v reklamách 

způsobují otupění lidí vůči rasistickému vyobrazení, a tito lidé následně nedokáží vidět 

nevhodnost reklamy. S reklamou a značkami je propojena problematika indiánských 

maskotů. Sportovní týmy začaly rovněž využívat ve 20. a 30. letech 20. století obraz 

Indiána. Této problematice budou ovšem věnovány následující dvě kapitoly, z toho důvodu 

bude v této kapitole opominutá. 

Zbývá zmínit poslední fenomén, který ovlivnil vnímání Původních obyvatel 

v americké a evropské kultuře, a to je hraní si na Indiány v podobě hobbysmu a 

kontrakultury. Téma hraní si na Indiány bylo v této kapitole již zmíněno ve spojení se 

skautským hnutím a woodcraftem, kdy si mládež hrála na Indiány k utužení ducha a 

morálky díky programům Ernesta Thompsona Setona a lorda Roberta Baden Powela.  

Fenoménu hraní si na Indiány zasvětil Phillip J. Deloria knihu Playing Indian.  V této 

knize sledoval vliv hraní si na Indiány na utváření americké identity a sledoval ho 

v průběhu dějin od založení Spojených států. Ovšem v tomto smyslu ovlivnění obrazu 

Indiána v kultuře by se autorka ráda soustředila pouze na hobbysty a kontrakulturu, kteří 
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v druhé polovině 20. století velmi ovlivnili vnímání Původních obyvatel amerického 

kontinentu. 

Již v předchozích odstavcích byla zmíněna sociální změna v americké společnosti 

v 50. a 60. letech 20. století, kterou přinesla éra hnutí za občanská práva, kontrakultura, 

odpor proti Vietnamské válce a generace Baby boomerů. Tito lidé hledali možnost útěku 

z této společnosti a odlišný životní styl než byl konzumerismus a kapitalismus. Část z nich 

nalezla řešení v „autentickém“ životě Indiánů. Tito lidé si začali hrát na Indiány, vytvořili 

si vlastní komunity, kde žili v teepech a vše co potřebovali k životu si vyráběli. Lidé z 

bělošských indiánských komunit chodili oblečeni v kožených vestách s čelenkami a peřím 

na hlavě a s mokasíny na nohou a oslovovali se vymyšlenými indiánskými jmény. 

Následovali romantickou představu „autentických“ Indiánů žijících pospolu v komunitách  

v harmonii přírody.
86

 

Pro Američany, kteří protestovali proti vietnamské válce a činům americké vlády 

ve Vietnamu, měl obraz Indiána význam boje a vzdoru. Stejně tak jako indiánské kmeny 

vzdorovaly vládě Spojených států a jejímu imperialismu, tak i zástupci kontrakultury 

vzdorovali proti vládě a jejímu imperialismu ve Vietnamu. V této době vstoupila na scénu i 

hnutí environmentalistů, která bojovala proti ničení přírody. Environmentalisté zase viděli 

spojitost Indiánů a přírody, z toho důvodu se převlíkali za Indiány nebo používali obraz 

Indiána při svých protestech.
87

 Krásným příkladem je kampaň neziskové organizace 

Udržte Ameriku krásnou, která v roce 1971 na Den země vydala jednu z nejznámějších 

reklamních kampaní 20. století – „Plačící Indián“.
88

 V reklamě vystupuje herec Železné oči 

Cody, který pádluje se svou kanoí znečištěnou řekou plnou odpadků. Dopluje ke břehu, 

vystoupí a rozhlédne se kolem sebe, kde vidí komíny továren a silnici plnou troubících aut. 

Z jednoho auta řidič vyhodí odpadky, které přistanou Codymu u nohou, tomu stékají slzy 

po tváři a narátor reklamy řekne repliku „Některým lidem na planetě záleží jiným ne. Lidé 

začali znečisťovat planetu, ale mohou to zastavit.“
89

 Zde je opět vidět stereotypní spojení 

obrazu amerických Indiánů s přírodou nechápajících dobu pokroku a nehodících se do 

moderní doby. 
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 obr.č.7: Plačící Indián (1971) 

 

V evropském prostředí se hraní na Indiány stalo populárním hlavně ve střední 

Evropě, zejména ve státech, které byly součástí Východního bloku. V centrální Evropě se 

hraní si na Indiány v podobě hobbysmu datuje od roku 1910, kdy byly zakládány kluby 

Divokého západu především v Německu a Rakousku, kde byli Němci ovlivněni novelami 

Karla Maye. Do Maďarska se hraní si na Indiány rozšířilo ve 30. letech 20. století díky 

Orientalistovi Ervinu Baktayovi, který zde založil tzv. „salón“ a pořádal schůzky kovbojů a 

každoročně v blízkosti Budapešti pořádal rekonstrukci bitvy u Little Big Horn. Češi a 

Slováci rovněž zakládali indiánská hnutí inspirovaná však Setonovým woodcraftem
 90

 

 Po druhé světové válce se obliba indiánského hobbysmu opět zvedla a indiánské 

kluby se začaly oddělovat od woodcraftu a skautingu a rozšiřovat se. Lidé začali pokládat 

hraní si na Indiány za jejich koníček, proto jsou dnes označováni za hobbysty. Tito lidé 

začali brát svůj koníček vážně a začali se studiem kultur, jazyků, tradic a historie 

jednotlivých kmenů Původních obyvatel zabývat. Snažili se o autentické napodobení 

života Indiánu z dob před Indiánskými válkami. Z toho důvodu hobbysté odjížděli z měst 

nejčastěji někam na louky za města, kde žili v teepech a vše potřebné si vyráběli. Chodili 

oblečeni v stereotypní oblečení Indiánů z Velkých planí a v mokasínech. Dávali si 

indiánská jména.
91

 

S příchodem komunismu do Evropy si někteří Euroindiáni, jak se indiánských 

hobbystům v Evropě říkalo, zejména ve východním Německu a Československu hraní na 

Indiány spojili s útlakem komunistických vlád a vzdorem proti nim. Vcítili se do role 

utlačovaných Indiánů, kteří vzdorovali americkému imperialismu. Stejně tak Euroindiáni 

vzdorovali sovětskému imperiálnímu komunismu. V kanadském dokumentárním filmu If 

only I were Indian režiséra Johna Paskieviche je zachyceno setkání amerických Indiánu 
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s českými Euroindiány z pražského kmene Bílý Wampum (založen 1980). V dokumentu 

jednotliví členové kmene uvádí důvody, proč se stali členy kmene. Důvodem byla 

samozřejmě láska ke kulturám Původních obyvatel, únik z měst do přírody, ale i vzdor 

komunistické vládě.
92

  

S pádem komunismu, otevřením hranic a globalizací bylo pro hobbysty možné 

vyjet do Ameriky a setkat se s indiánskými kmeny, což mnoho z nich udělalo a splnilo si 

tak svůj životní sen. Reakce zástupců indiánských kmenů byla však rozdílná. Někteří 

hobbysty přijali mezi sebe a pomáhali jim v jejich vzdělávání se v indiánských kulturách. 

Jiní ovšem hobbysty odsuzovali jako vykradače indiánských kultur a shledávali jejich 

koníček za nevhodný.  

V rozhovoru autorky s LeAndrou Nephin, která je členkou kmene Omahů 

v Nebrasce, žije ve Velké Británii, kde je na postgraduálním studiu kognitivně behaviorální 

terapie na Oxfordské univerzitě, přes 25 let se věnuje pomoci lidem i dětem, kteří zažili 

domácí či sexuální násilí nebo trpí závislostí na alkoholu nebo návykových látkách, 

mezinárodní aktivistkou za práva Původních obyvatel a členkou rady výzkumného 

projektu Beyond the Spectacle: Native North America Presence in Britain
93

, vyjádřila 

Nephin svůj nesouhlas s činností Euroindiánů následovně: 

 

Je to urážlivé a ukazuje to, že kolonizace Indiánů stále neskončila. (…) Oni si nás 

fetišizují. Berou si jen tu fantazii a spiritualitu. Co se v podstatě stalo je to, že na 

obou kontinentech, tedy zejména v případě euroamerických kolonistů, došlo ke ztrátě 

spojení se svými předky, tito lidé se pak snaží zaplnit toto prázdno kulturou našich 

předků. (…) Co já vnímám ze své zkušenosti s životem v Evropě, momentálně žiji ve 

Velké Británii. Evropané nemají kontakt s americkými Indiány, a tak si vymýšlí 

příběhy a fantazie, kdo jsme my Indiáni jako lidé, ale mají pouze obrázek, který je 

jim předkládám v kulturním prostředí a my jsme pro ně tudíž jen karikatury z dob 

Divokého západu.
94

 

 

Mezi hobbysty panuje shodný názor na nařknutí ze strany Původních Indiánů. 

Nesouhlas části Původních obyvatel s hobbysmem respektují, ale ke kultuře Původních 
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obyvatel přistupují s velkým respektem a vzdělávají se v ní a snaží se, aby se na ni 

nezapomnělo. Pro ilustraci autorka uvede citaci s rozhovoru s českou hobbystkou 

Kateřinou Gottwaldovou alias Zpívajícím srdcem:  

 

Co se týče názorů Indiánů na nás hobbysty, tak jejich názory jsou různé. Jedněm to 

vadí a mají za to, že jim jejich kulturu krademe a druzí to mají naopak. Ti jsou z nás 

vedle, mají radost, že jejich kulturu vracíme zpět na nohy. Oba názory chápu a 

respektuji je. Já jejich kulturu miluji a udělala bych vše pro to, abych alespoň pár 

lidem sdělila jak žili a jak žijí dnes. Nehodlám dopustit, aby se na jejich kulturu 

zapomnělo.
95

 

 

Ve střední Evropě mezi hobbysty začaly být v 90. letech velice populární události 

zvané powwow. Powwow jsou v originálu indiánská společenská setkání plnná hudby, 

zpěvu a tance, kde jde především o setkání příslušníků různých indiánských kmenů 

z celých Spojených států a Kanady. Podstatou powwow je setkávání a udržování tradic a 

kultur Původních obyvatel.
96

 Powwow ve Spojených státech i v Kanadě dostalo ovšem 

v 80. letech i další rozměr. Pro některé americké Indiány a jejich komunity se stalo 

prostředkem k vydělání peněž díky davům diváků, které na některá powwow přijíždí. 

Příkladem lez uvést Red Earth, the Gathering of Nations, Schemitzun. Američtí Indiáni tak 

získávají prostředky, ketré mohou použít na rozvoj komunit.
97

 

V centrální Evropě Euroindiáni začali tyto taneční slavnosti Původních obyvatel 

napodobovat. Evropská powwow jsou navštěvována především Euroindány ze sousedních 

států centrální Evropy, ale někdy i zástupci Původních obyvatel. Například v České 

republice je každoroční powwow zaštiťováno Indian Corral Westerners International (IC), 

což je organizace která sdružuje všechny příznivce kultury Původních obyvatel Severní 

Ameriky. V České republice se Indian Corral také věnuje pořádání vzdělávacích seminářů 

a přednášek, tábořením ve stylu Indiánů, výrobě indiánských předmětů a vystoupením pro 

veřejnost.
98

  Vedle Indian Corralu existuje ještě vedlejší organice Liga lesní moudrosti, 

která se zaměřuje na indiánský hobbysmu, ale následuje učení Ernesta Thompsona Seton –
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woodcraft.
99

 Tyto dvě organizace nabízejí platformu pro milovníky tradičního života 

amerických Indiánů v době před rezervacemi. 

Hobbysmus v Evropě, zejména tedy ve střední Evropě ve státech, které byly 

součástí Východního bloku, má vliv na obraz Indiána v této části Evropy. I když se 

Euroindiáni snaží o studium kultur Původních obyvatel, soustředí se z velké části na 

období 19. století a soudobý život Indiánů často přehlíží, čímž ať neúmyslně a s původním 

dobrým úmyslem dělají z Původních obyvatel relikty minulosti a napomáhají 

stereotypnímu obrazu. Mladší generace hobbystů má však lepší možnosti vzhledem 

k otevřeným hranicím a internetu. Někteří z nich se věnují i současnému životu Indiánů. 

Příkladem lze uvést vzdělávací přednášku „Šajeni ve 21. Století: Stýkaní a potýkání z první 

ruky, kdy Indian Corral příjezd Šajenů na Univerzitu Karlovu, kde se konala otevřená 

přednáška pro veřejnost
100

. Hlouběji v minulosti lze zmínit protest českých Indiánů před 

kanadskou ambasádou v Praze v lednu roku 2013. Čeští Indiáni zde vyjádřili svůj 

nesouhlas se zákonem Bill C-45, který mohl umožnit komerční využití půdy v kanadských 

indiánských rezervacích.
101

 Hobbysmus není tak černobílý, nejde být proto hozen do 

jednoho pytle s problematikou indiánských maskotů či filmů, i když také přispívá 

k rozšiřování stereotypu. 

Historický vývoj bělošského obrazu Indiánů způsobil distancování obrazu Indiánů 

od reality a historie jak na americkém tak na evropském kontinentu. Tento obraz 

smyšleného univerzálního Indiána bělošské kultury vytvořil z Původních obyvatel 

kontinentu pouhou karikaturu. V americké i v evropské kultuře se díky působení kulturních 

prostředků jako jsou knihy, představení, filmy, reklamy a maskoti tento obraz bělošského 

Indiána stále udržuje v povědomí dominantní bělošské kultury. Následující dvě kapitoly 

budou zasvěceny jednomu z těchto kulturních prostředků, a to maskotům. 
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2. Maskoti a loga v americkém sportovním prostředí 

Obraz Indiána je neodmyslitelnou součástí amerického sportovního prostředí. Ve 

Spojených státech existuje velké množství sportovních týmů pyšnících se indiánskou 

symbolikou. Zde vyvstává otázka proč si tolik amerických sportovních týmů zvolilo právě 

Indiána? Obraz Indiána je totiž ve Spojených státech spojen s americkou identitou a  

patriotismem.  

V americkém kulturním prostředí má obraz Indiána pevné historické základy. 

Obraz je zde spojen s vytvářením americké identity, s ukázáním začlenění se 

Euroameričanů na americkém kontinentu a s ukázáním jejich nadřazenosti nad Původními 

obyvateli. Obraz je zde opleten krutou historií vztahů mezi Euroameričany a Indiány a 

osadnicko-koloniální tradicí a slouží k ospravedlnění koloniální expanze. Byl a stále je 

projevem bělošské dominance nad Původním obyvatelstvem. 

Většina Američanů si však tuto spojitost neuvědomuje a z toho důvodu jim symbol 

Indiána ve sportu nepřijde nevhodný. Akademik Kevin Bruyneel ve své práci Rasa, 

kolonialismus a politika indiánských sportovních jmen a maskotů: Případ 

Washingtonského fotbalového týmu podává zajímavý pohled, že je dnešní debata o 

kontroverznosti použití indiánských maskotů stavěna na argumentech diskriminace, urážky 

a vyloučení spíše než na debatě o koloniálních aspektech kulturní apropriace.
102

 Historická 

odpovědnost by mohla Američanům pomoci v pochopení, proč je používání stereotypního 

obrazu Indiána ve sportu i samozřejmě jinde v kultuře nevhodné. 

V této kapitole se pokusím ilustrovat na historii maskotů a log, indiánského 

aktivismu, současné debatě o indiánských maskotech a logech chápání této problematiky 

americkou společností. Kapitola nabídne taky případovou studii fotbalového týmu 

Washingtonských Rudokožců. 

2.1 Historie maskotů a sportovních log ve Spojených státech a odporu proti nim 

Američané začali používat obraz Indiána ve sportu na konci 19. století v době 

industrializace, urbanizace a rozkvětu Spojených států tak zvané době Zlaté éry. Od 20. let 

20. století začaly první americké univerzitní i profesionální sportovní týmy adoptovat 

indiánské maskoty. Paradoxem je, že doba rozkvětu obrazu Indiána ve sportovním 
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prostředí probíhala zároveň s nejsilnější vlnou politiky asimilace vůči americkým 

Indiánům ze strany americké vlády.
103

  

V poslední čtvrtině 19. století začal fungovat systém internátních škol pro děti 

Původních obyvatel. Děti byly násilně odváženy od rodičů do škol, kde nemohly 

praktikovat své náboženství, oblékat se do svého tradičního oblečení, mluvit vlastní řečí 

ani používat svá indiánská jména. Byla jim přiřazena nová anglická jména a vštipována 

křesťanská víra. Situace nebyla o moc lepší ani v rezervacích, kde měli dospělí jedinci 

Původních obyvatel také zákaz praktikovat cokoliv spojené s jejich kulturními tradicemi. 

V té samé době si americké sportovní kluby začaly s výběrem bělocha, který se stal 

maskotem a mohl si obléct tradiční oblečení a napodobovat tradice kultur Původních 

obyvatel.
104

  

V univerzitním prostředí stáli za výběrem maskota a loga v největší míře studenti, 

kteří byli ovlivnění „hraním si na Indiáni“, a to z toho důvodu, že na začátku 20. století byl 

populární woodcraft a skauting. Tato hnutí měla kultivovat a tříbit mládež a pomoci jim 

znovu nalézt spojení s přírodou v době rychlé urbanizace a modernizace. Skauting a 

woodcraft byl založen na inspiracích v kultuře Původních obyvatel. Jako příkladem lze 

uvést Univerzitu Illinois, kde si studenti zvolili indiánského maskota a logo, náčelníka 

Illiniweka, jako projev jejich náklonosti k Původním obyvatelům na základě jejich 

zkušenosti ze skautu z mládí.
105

 

Dalším důvodem, proč si sportovní týmy zvolily Indiána za logo a maskota bylo 

připomínání si národů Původních obyvatel, které měli spojitost s územím univerzit, 

například Seminolové floridské univerzity. Byl to projev romantismu a nostalgie. 

Američanům se zastesklo po dobách, kdy američtí Indiáni nemuseli žít v rezervacích. Jiné 

sportovní týmy založily svoji tradici indiánského maskota a loga na základě náhody. 

Například díky tomu že o sportovním týmu vyšel článek v novinách, který přirovnával 

jejich sportovní snahu k indiánské bojovnosti nebo na základě barev uniformy, či jiné 
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nahodilosti.
106

 Na konci 20. století celkem 2500 škol mělo za svého maskota a logo 

Indiána.
107

 Z indiánských maskotů a log ve sportu na profesionální úrovni se staly 

multimilionové franšízy.
108

  

Avšak k oblíbenosti a úspěchu indiánského motivu ve sportu se přidala negativní 

odezva ze strany Původních obyvatel, která je dodnes trnem v oku sportovním klubům. 

Hlasitější kritiku ze strany Původních obyvatel odstartovalo období hnutí za občanská 

práva v 60. a 70. letech 20. století. Předtím nebyla kritika tak viditelná z důvodu politiky 

asimilace a terminace americké vlády vůči Původním obyvatelům, kdy byly hlasy 

amerických Indiánů potlačovány. Období hnutí za občanská práva však dalo americkým 

Indiánům prostor k boji za jejich smluvní práva a ke kritice nespravedlivých poměrů. 

Nejvýznamnějším advokátem této doby se stal Národní kongres amerických Indiánů 

(NCAI – National Congress of American Indians), který v roce 1968 vyhlásil kampaň za 

zbavení se negativních a poškozujících stereotypů v médiích, populární kultuře, a stejně 

tak ve sportu. Tuto kampaň vede dodnes.
109

 

Dalším významným představitelem odporu proti indiánským logům a maskotům 

byli studenti z řad Původních obyvatel. V 70. letech 20. století se studenti na univerzitách 

sdružovali, protestovali a požadovali eliminaci indiánských maskotů a log. Studenti 

Dartmouthu a Standfordu byli mezi prvními, kteří v 70. letech dokázali změnit Indiána za 

rasově neutrálního maskota a logo.
110

  

Především případ Dartmouthu je velice zajímavý. Zakladatel školy Eleazar 

Wheelock v roce 1769 napsal do zakládací listiny, že jeho škola bude sloužit ke vzdělávání 

mladých zástupců indiánských kmenů. Navzdory tomuto cíli nemnoho Původních obyvatel 

studovalo na Dartmouthu. První absolvent indiánského původu promoval na univerzitě až 

v roce 1788. Díky tomu že univerzitu tvořili z valné většiny euroameričtí studenti, se začal 

na kampusu rozšiřovat zkreslený obraz bělošského ušlechtilého Indiána. Populárními se 

staly vycházkové hole s hlavou Indiána (viz.obr.č.8), které nosila bohatší vrstva v 

prostorách kampusu. Ve 20. letech 20. století dartmouthský fotbalový tým přijal název 

Dartmouthští Indiáni. Díky tomu se na škole rozjel prodej reklamního zboží fotbalového 
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týmu s indiánskou symbolikou. V 70. letech se však tehdejší ředitel Dartmouthu John G. 

Kemeny rozhodl obnovit počáteční cíl univerzity a to vzdělávání Původních Američanů. 

Během 70. let došlo k nárůstu počtu studentů s indiánskými kořeny. Ti okamžitě shledali 

Dartmouthského Indiána nevhodným a urážejícím a začali organizovat boj za jeho 

eliminaci. Univerzitní rada Původním obyvatelům vyhověla a nařídila eliminaci indiánské 

symboliky ze sportovního prostředí na Dartmouthské univerzitě v roce 1974. Avšak ne 

všichni studenti Dartmouthu se smířili se změnou jejich univerzitního maskota, proto se po 

roce 1974 objevoval Indián dál na plakátech univerzitních fanoušků či na oblečení 

fanoušků (viz.obr.č.12).
111

 

                  

obr.č.8: vyřezávaná hůl z Darthmouthského kampusu obr.č.9: plakát z roku 1966 z 

fotbalového utkání univerzit 

Princeton a Dartmouth  

                                                 
111

 Elizabeth Janowski, “Past and Present: Native-American symbols at Dartmouth”, The Dartmouth, 26th 

October 2018. https://www.thedartmouth.com/article/2018/10/janowski-native-symbols (staženo 

18.února 2020) 

 

 

https://www.thedartmouth.com/article/2018/10/janowski-native-symbols


 

 

41 

         

obr.č.10: Dartmoutský Indián vítající hosty         obr.č.11: Fanoušci Darthmoutských  

v Glee Club Concert and Dance v roce 1956                          Indiánů, rok neuveden 

  

 

 

 

 

 

 

Obr.č.12: Triko s logem Indiána, foto z roku 1980 

 

V případě Stanfordu to byl fotbalový trenér Pop Warner, kdo ve 30. letech 20. Století 

navrhl, aby byl Indián použit jako maskot stanfordských atletických týmů. Indiánské logo a 

maskot reprezentovaly univerzitu až do roku 1970 (viz.obr.č.13), kdy skupina 55 studentů 

s indiánskými kořeny podala stížnost. Tito studenti argumentovali tím, že maskot i logo 
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předává špatný obraz o Indiánech a zesměšňuje jejich náboženské praktiky. Univerzitní 

rada v čele s ředitelem Richardem Lymanem stížnost vyslyšela a v roce 1972 byl indiánský 

maskot i logo změneny.
112

 

 

    obr.č.13: Stanfordský Indián 

 

Dartmouth a Standford představují příklady úspěchu indiánského studentského 

aktivismu. Ovšem musí být řečeno, že snaha studentů s indiánskými kořeny nebyla na 

kampusech vždy vyslyšena. Příkladem je univerzita v Illinoisa, kde snahu studentů o 

eliminaci indiánského maskota, která začala v roce 1988, zastavili nekompromisní členové 

univerzitní dozorčí rady. Studenti se následně nesoustředili pouze na univerzitní prostředí, 

ale začali s protesty i mimo kampus. Cílem jejich boje se staly i profesionální týmy.
113

 

Válku indiánským maskotům a logům dále vyhlásili národní organizace, organizace 

amerických Indiánů, regionální kmenové organizace, jednotlivé indiánské kmeny, menší 

regionální organizace, náboženské skupiny i jednotlivci. Všichni jmenování vyvinuli a 

vyvíjí snahu o ukončení používání stereotypního vyobrazení Indiánů ve sportovním 

prostředí i v kulturním prostředí jako takovém.
114
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V roce 1991 se zformovala významná skupina odpůrců – Národní koalice proti 

rasismu ve sportu a v médiích (National Coalition on Racism in Sports and Media, 

zkratkou NCRSM). Toto hnutí seskupovalo a dodnes seskupuje americké Indiány bojující 

proti stereotypnímu vyobrazení Indiánů v mediích i ve sportovním prostředí. Jsou známí 

svými protesty před sportovními stadióny po celých Spojených státech.
115

 Například 29. 

října 2019 NCRSM zorganizovala velký protest čítající 300 amerických Indiánů 

pochodujících v ulicích kolem stadiónu před zápasem Washingtonských Rudokožců 

s Vikingy, který se odehrál v Minnesotě. Protestující drželi plakáty s nápisy „V rasismu 

není úcta“ a „Nejsme Vaši maskoti“ a také plakáty s přeškrtnutým logem 

Washingtonských Rudokožců.
116

 

V roce 1999 Národní asociace pro pomoc barevným lidem (National Association 

for the Advancement of Colored People, zkatka NAACP) vydala rezoluci, kterou podpořila 

boj proti indiánským logům a maskotům. V rezoluci NAACP apelovala na všechny 

profesionální sportovní týmy, školy a univerzity, které stále používají indiánského maskota 

a logo, aby se zamyslely nad použitím obrazu lidí, kteří byli v minulosti utlačováni a 

respektovali jejich kulturu a tradice.
117

 

Další významná podpora přišla ze strany skupin odpůrců indiánských log a 

maskotů, kteří nejsou Původními obyvateli. Zaprvé to byla podpora ze strany Americké 

psychologické asociace, která v roce 2005 vydala rezoluci, ve které volala po okamžitém 

ukončení používání indiánských maskotů, symbolů a vyobrazení. APA svojí rezolucí 

poukázala na negativní efekty, které má stereotypní vyobrazení na psychické zdraví a 

chování Amerických Indiánů, čímž jsou deprese, problémy s užíváním návykových látek a 

sklony k sebevraždám.
118

  

Zadruhé přišla podpora ze strany Národní vysokoškolské atletické asociace 

(National Collegiate Athletic Association, zkratka NCAA), která sdružuje 1257 škol, 

univerzit, atletických konferencí a sportovních organizací. NCAA je svaz organizující 

sportovní programy mnoha univerzit ve Spojených státech i v Kanadě.
119

 V roce 2005 
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vydala výkonná komise NCAA prohlášení o nové politice zákazu pořádání jakýkoliv 

šampionátů, turnajů a sportovních soutěží pod záštitou NCAA, v případě že škola nebo 

univerzita používá nekorektní nebo urážlivé logo nebo maskota.
120

 NCAA odůvodnila své 

rozhodnutí, tvrzením že každá škola a univerzita si může vybrat jakéhokoliv maskota, ale 

NCAA jakožto národní organizace má jasné základní principy, a to že maskoti, názvy a 

vyobrazení nemohou být nepřátelská či ofenzivní ve smyslu rasy, etnicity nebo národního 

původu.
121

 

Zatřetí se proti indiánským maskotům a logům vymezily i některé náboženské 

skupiny. Mezi ně patří Církev Metodistů, Centrální kongres amerických rabínů nebo 

Asociace sjednocených Univerzalistů.
122

 V prosinci roku 2013 se dokonce zástupci 

různých náboženských skupin spojili v boji proti změně rasistického názvu 

Washingtonským Rudokožcům a symbolů jejich týmů. 61 prominentních vůdců 

jednotlivých náboženských skupin podepsalo dopis adresovaný samotnému majiteli 

Washingtonského fotbalového týmu Danu Snyderovi. V dopise stálo: „Každý z nás, 

nehledě na náboženské tradice, pohlaví nebo barvu pleti, je stvořen k Boží podobě. (…) 

Všichni bychom měli jednat s druhými s respektem a pochopením, stejně tak jak bychom 

si přáli, aby bylo zacházeno s námi samými. (…) Slovo, které je ve slovníku definováno 

jako rasově urážlivé, by nemělo být propagováno a oslavováno v Americe, která je 

vystavena na ideálech respektu a začlenění.“
123

 

Výsledkem odporu a boje je eliminace 2/3, což se odhaduje býti kolem 2000 

indiánských maskotů a log za posledních 35 let. Přibližně 1000 jich stále přetrvává 

v dnešní době.
124

 Nicméně podle poslední studie z roku 2014 zveřejněné díky online 

databázy MascotDB jsou čísla přetrvávajících maskotů dokonce vyšší. Studie hovoří o 

2128 maskotech a názvů sportovních týmu. Podle studie se nejvíce maskotů nachází na 
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středozápadě Spojených států, kde žije nemnoho amerických Indiánů.
125

 Důvodem, proč se 

zde nachází maskoti a názvy v tak hojném počtu, je fakt, že se zde lidé nedostávají do 

kontaktu s Původními obyvateli a američtí Indiáni zde nevyvíjí odpor proti maskotům a 

logům, díky tomu, že na území nežijí. 

Navzdory velkým úspěchům hnutí odporu se stále mnoho škol, univerzit a 

profesionálních týmů odmítá vzdát svého indiánského loga a maskota. Důvodů proč 

indiánští maskoti a loga přetrvávají je hned několik. Zaprvé, debata o problematice 

maskotů a log není dialogem. Mnoho Američanů debatu degraduje z toho důvodu, že 

nemají pochopení k problematice stereotypů a rasistických vyobrazení jiných etnických 

skupin. Podle nich je to pouhý projev přehnané politické korektnosti. Debata se pak stává 

spíše bojem na mediálním poli o obhájení svých argumentů, než konstruktivním dialogem 

dvou stran s možností nalezení kompromisu či řešení.
126

 

Zadruhé, má problematika mnohem širší kořeny. Stereotypy Indiánů lze nalézt ve 

filmech, knihách, obrazech, tisku, ve školách, na univerzitách atd. Američané jsou 

obklopeni tímto zkresleným a nesprávným vyobrazením Indiána, který je ve společnosti 

akceptován ve všech kulturních sférách. Z toho důvodu této problematice nerozumí a jsou 

k ní slepí. Problematika by proto měla být adresována jako celistvý problém.
127

  

Třetím problémem je, že se z maskotů a log staly symboly spojené s tradicí. 

Například školy a univerzity se brání změně maskota a loga z důvodu ztráty tradice, svého 

reprezentativního symbolu, protože by to mohlo vést k poklesu finančních darů od 

absolventů.
128

 Indiánští maskoti a loga pro školu představují atraktivní značku, která 

přitahuje sponzory a nese sebou sportovní tradici školy/univerzity. Tak je tomu 

samozřejmě i na poli profesionálních týmů. 

Čtvrtým problém je finanční výnosnost maskotů, log a obchodního zboží s nimi 

spojenými. Rasismus spojený s byznysem vytvořil v oblasti profesionálního sportu 

mnohamilionové franšízi, kterých se samozřejmě vlastníci nechtějí vzdát.
129
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Hnutí odporu proti stereotypním indiánským maskotům a logům čelí těmto 4 

důvodům pro ponechání maskotů a log ze strany zastánců v mediální debatě. Tato mediální 

debata zvedá povědomí o problematice indiánských maskotů a log. V následující 

podkapitole budou představeny základní argumenty strany obhajující ponechání si 

indiánských maskotů a log a strany bojující proti nim. 

 

2.2 Debata 

Kontroverze využití obrazu Indiána ve sportu vyvolává intenzivní debatu. Na 

národní i lokální úrovni zastánci i oponenti indiánských maskotů a log zformulovali 

argumenty o tom, co pro ně maskoti představují a z jakého důvodu by měli být ponecháni, 

či eliminováni.
130

  Na této debatě lze krásně vidět, jak se Američané snaží obhájit 

používání obrazu Indiána ve sportu, ale odpůrci díky použití historie genocidy, 

kolonialismu a rasismu se je snaží přesvědčit o nevhodnosti použití. Tato mediální debata 

je velice důležitá pro zvedání povědomí o této problematice v americké společnosti. 

V následujících paragrafech představím základní argumenty debaty. 

Zastánci indiánských maskotů a log používají základní dva argumenty na svou 

obranu. První zní: „pro tým a jeho fanoušky, název logo či maskot představuje důležitou 

tradici, která si zaslouží respekt a ponechání“
131

. Druhý argument zní následovně: „ tyto 

názvy loga či maskoti mají vzdávat hold Původním obyvatelům Ameriky, jejich kultuře a 

tradicím, a v tomto duchu jsou také používány a odráží týmovou hrdost“.
132

 

Zastánci tvrdí, že jejich maskot, logo či název je součásti jejich školní, univerzitní 

či týmové tradice, a že změna by znamenala pouze ustoupení nátlaku „politicky 

korektních“ skupin. Součástí jejich obhajoby indiánského maskota či loga je většinou i 

útok na americké Indiány v podobě tvrzení, že indiánské komunity mají mnohem 

závaznější problémy, které by měly řešit. Dále navrhují indiánským aktivistům, aby se přes 

to přenesli, našli si nějaké konstruktivnější zaměstnání nebo se s tím srovnali, vždyť se 

jedná o pouhý název, obrázek či maskota.
133

 

Na druhou stranu pro zastánce však indiánský maskot, logo či název znamená 

tradici, která je s jejich institucí spojená po mnoho let. Vyjadřují obavy, že pokud by se své 
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tradice vzdali, podkopalo by to jejich jméno. Například univerzity se obávají, že pokud by 

název, logo a maskota změnily, mělo by to negativní vliv na dary od absolventů, na 

kterých je univerzita finančně závislá.
134

  

Situace se stává ještě závaznější na úrovni profesionálních týmu. Fanoušci 

profesionálních týmů poukazují na důležitou a dlouholetou tradici jejich jména, loga či 

maskota, ke kterým pociťují sentiment. Odvolávají se na vzpomínky z dětství a na 

skutečnost, že chtějí stejný zážitek poskytnou i svým dětem. To je přesně zachyceno i ve 

vyjádření majitele klubu Washingtonských Rudokožců Dana Snydera: „Když pomyslím na 

název Washingtonští Rudokožci, vybaví se mi, to co za tím stojí. Myslím tím tradici a 

hrdost, kterou chci předat svým třem dětem, stejně tak jako ji můj otec předal mně –  stejně 

tak jako vy ji sdílíte se svou rodinou a přáteli. Respektuji názor těch, kteří nesouhlasí. Chci 

však, aby věděli, že jim rozumím a budu dále naslouchat jejich názorům a učit se z nich. 

My ovšem nemůžeme ignorovat 81-letou tradici, název Rudokožci bude i nadále 

uchovávat spousty vzpomínek a význam toho, odkud jsme přišli, kdo jsme a kým chceme 

být v letech, které nastanou.“
135

 

Sean Labar, skalní fanoušek Washingtonských Rudokožců z Richmondu prohlásil: 

„Vždy jsem byl fanoušek Rudokožců a vždy jsem se ztotožňoval s hrdostí, která je 

spojována se jménem týmu. Vyrostl jsem za zpěvu Sláva Rudokožcům a při pozorování 

náčelníka Zeeho, který povzbuzoval davy fanoušků na tribunách. Je tam tolik historie 

spojené se jménem týmu.“
136

 Sean Labar začal dokonce aktivně vystupovat proti změně 

názvu výrobou a prodejem triček „Ponechejme si jméno“, které si od něj zakoupil i 

samotný majitel týmu Washingtonských Rudokožců Dan Snyder.
137

  

Smutné je, že 81-letá tradice Washingtonského fotbalového týmu znamená pro 

zastánce i samotného majitele klubu víc než několikanásobně starší historie, kultura a 

tradice Původních obyvatel, která Washingtonský tým karikaturuje a uráží. Tradice 

euroamerické kultury je důležitější než respektování tradic Původních obyvatel. 

Akademik Kevin Bruyneel ve své práci Rasa, kolonialismus a politika indiánských 

sportovních jmen a maskotů: Případ Washingtonského fotbalového týmu představuje 

zajímavý pohled na argument zastánců týkající se hodnoty tradice. Bruyneel říká, že 

argument tradice je naprosto legitimní, ovšem jedná-li se o tradici osadnicko-koloniální. 
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Osadnicko-koloniální tradice nahrazuje skutečnou historii amerických Indiánů i jejich 

přítomnost narativem osadníků, kteří tím vytváří pocit, že na území Spojených států 

patří.
138

 Akademička Jean O’Brien k tomuto jevu odkazuje jako k narativu nahrazení. 

Narativ nahrazení představuje tedy formu vymazání a přepsání historie,
139

 která umožňuje 

oslavovat například Washingtonské Rudokožce a bránit je argumentem historické tradice.  

Druhým zásadním argumentem zastánců je tvrzení, že názvy loga a maskoti mají 

vzdávat hold Původním obyvatelům Ameriky, jejich kultuře a tradicím. Tento argument je 

dokonce častější než argument tradice daného týmu. Zastánci tvrdí, že jejich úmyslem není 

znehodnocovat kulturu Původních obyvatel ani je žádným způsobem degradovat, naopak 

je to projev úcty, kterou cítí k americkým Indiánům a jejich kultuře. Oslavují tím hrdinství, 

sílu, nezávislost, vytrvalost a odvahu amerických Indiánů. Z důvodu toho použití 

indiánských maskotů a log je kompliment nikoliv urážka, a proto trvají na jejich 

ponechání. Američtí Indiáni by podle zastánců měli být pyšní na jejich pozitivní obraz  v 

kultuře a na povědomí, které o nich většinová americká společnost má.
140

 

Bruyneel opět spojuje argument vzdávání holdu a úcty americkým Indiánům 

s tradicí osadnického kolonialismu. Bruyneel píše: „(…) vzdání holdu je také forma 

narativu nahrazení, díky níž osadnická kolektivní identita amerického národa (…) přebírá 

moc od Původních obyvatel, Původní obyvatele jsou pak viděni jako kulturní artefakt, 

který ve své nejušlechtilejší podobě je všudypřítomný v minulosti a neviditelný 

v přítomnosti.“
141

 Bruyneel tvrdí, že tento narativ předkládá lidem myšlenku, že američtí 

Indiáni tragicky vymizeli a osadníci je nejlépe uctí tím, že převezmou jejich jména a jejich 

vyobrazení v kultuře. Bruyneel to nazývá typickým koloniálním chováním, kdy osadníci 

přebírají moc a upřednostňují svoji kolektivní identitu. Výsledkem je fakt, že jsou Původní 

obyvatelé v dnešní době neviditelní a jsou uvězněni v minulosti.
142

 

Jak už bylo zmíněno v první kapitole, američtí Indiáni hráli velkou roli v kulturní 

představivosti kolonistů. Euroameričané imitovali Indiány a na základě toho si vytvářeli 

svou individuální i kolektivní identitu. Apropriace kultury amerických Indiánů 

představovala jakousi ukázku nadřazenosti Euroameričanů na kontinentě. V nedávné době 

začali však akademici poukazovat i na další fenomén –primitivismus a divošství jako 
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kritické zrcadlo nastavené moderní společnosti.
143

 Ve 20. století s příchodem uspěchané 

moderní doby, urbanizace, industrializace a uvolněnějších mravů, se americké společnosti 

zastesklo po ztracených hodnotách předchozí doby. Američané si začali promítat své 

idealizované hodnoty do obrazu amerických Indiánů. Divošství představovalo kulturní 

kritiku společnosti a moderní doby.
144

 

Kombinace nostalgického stesku po dobách minulých a projekce idealizovaných 

vlastností a hodnot do obrazu amerických Indiánů spolu s tradicí osadnického kolonialismu 

vytváří bariéru nepochopení problematiky indiánských log a maskotů většinovou 

americkou společností. Američané nechápou, že jsou to ideály jejich společnosti, které 

byly americkým Indiánům přiřazeny, a které neříkají nic zásadního o indiánské kultuře, 

tradicích či historii. Dále nechápou, že by si obraz o vlastní kultuře a historii chtěli 

Původní Američané určovat sami, že apropriace americkou společností, která kulturní 

obraz o indiánských kmenech degraduje na stereotypní vyobrazení, není ukázka úcty nýbrž 

nadřazenosti. V poslední řadě Američané nerozumí nebo nechtějí rozumět, že jejich 

nostalgie k dobám minulým, kdy expandovali na západ Spojených států a vedli války proti 

indiánským kmenům, nejen že připomíná bolestivou kapitolu historie indiánských kmenů, 

ale uzavírá je v minulosti, díky tomu že se o Indiánech mluví jako o vymírajících lidech, 

kteří se nedokáží přizpůsobit progresu. 

 

Oponenti indiánských maskotů a log používají tři základní argumenty. Zaprvé, 

poukazují na fakt, že to jsou rasistická vyobrazení. Zadruhé, se snaží racionalizovat debatu 

o maskotech, protože jak již bylo zmíněno zastánci debatu degradují tvrzením, že je to 

pouhý tlak „politicky korektních“ skupin, které problematiku maskotů a log zveličují. 

Oponenti se tedy snaží přirovnávat problematiku maskotů k situaci jiných rasových skupin, 

nejvíce k Afroameričanům, aby Američané pochopili nevhodnost symboliky. Zatřetí se 

oponenti snaží zasazovat problematiku do historického kontextu diskriminace a útlaku vůči 

americkým Indiánům ze strany Euroameričanů, aby si Američané, kteří mnohdy nejsou tak 

znalí historie Původních obyvatel uvědomili, že používání Indiánů jako maskotů a log není 

vhodné.
145

 

Nejčastějším argumentem oponentů proti indiánský logům a maskotům bývá, že 

jsou to rasistická stereotypní vyobrazení. Akademici rozlišují dva typy stereotypního 
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obrazu Indiána. Prvním je „krvelačný divoch“, což je Indián který je násilný, agresivní a 

bojovný. Druhým typem je „ušlechtilý divoch“, což je Indián který je většinou tichý, 

primitivní, citlivý, hrdý mírumilovný, spojený s přírodou.
146

 Ve světě sportu je spíše 

používám krvelačný divoch, který evokuje stereotyp bojovnosti, odvážnosti, hrdosti.
147

 

Ilustrační příklad představují Bojovní Siouxové (viz.obr.č.14). Atletické týmy 

reprezentující Univerzitu v Severní Dakotě se pyšnily názvem i logem Bojovní Siouxové 

od 30. let 20. století. V roce 2005 univerzita začala čelit nařknutí z toho, že jejich název a 

logo je ofenzivní a rasistické. Stížnosti přišly jak ze strany Národní vysokoškolské 

atletické asociace NCAA tak ze strany indiánských studentů. Univerzita vzdorovala kritice 

po 7 let. Poté  v roce 2012 byl případ řešen státní radou vyššího vzdělání a legislativy, kde 

bylo odhlasováno, že univerzita název i logo musí změnit. Od roku 2012 se z Bojovných 

Siouxů stali Bojovné vrány.
148

 

 

    

obr.č.14: hokejový tým UND držící vlajku s logem Bojovných Siouxů 

 

Stereotypy jsou zkreslené a klamné zobecnění vlastností určité skupiny lidí, které 

přispívá ke kulturní zaujatosti a předsudkům.
149

 Lidé většinou uvěří stereotypnímu 

zobrazení, následně si stereotypní vlastnosti spojí s určitou skupinou a na skupinu nahlíží s 

předsudky. Opak je však pravdou ne všichni američtí Indiáni byli agresivní, odvážní a hrdí 

                                                 
146

 Adare, ''Indian'' Stereotypes, 26-27. 
147

 King, The Native American Mascot, 24. 
148

 Pat Borzi, “The Sioux Nickname Is Gone, but North Dakota Hockey Fans Haven’t Moved On”, The New 

York Times, 1
st
 March 2016. https://www.nytimes.com/2016/03/03/sports/hockey/with-sioux-nickname-

gone-north-dakota-hockey-fans-are-fighting-change.html (staženo 17.února) 
149

 Fenelon, Redskins?, 62. 

https://www.nytimes.com/2016/03/03/sports/hockey/with-sioux-nickname-gone-north-dakota-hockey-fans-are-fighting-change.html
https://www.nytimes.com/2016/03/03/sports/hockey/with-sioux-nickname-gone-north-dakota-hockey-fans-are-fighting-change.html


 

 

51 

bojovníci a s jistotou se dá říct, že se většina Indiánů v dnešní době nevěnuje boji. To je 

další problém stereotypního zobrazení Indiána – zkresluje realitu a zanechává americké 

Indiány v minulosti.
150

 Indiáni díky tomu zůstávají zmraženi v časech, kdy Američané 

expandovali na západ. Většina Američanů má však už jen malé povědomí o soudobém 

životě Indiánů. Pro většinu je to etnická skupina lidí, která vymizela z toho důvodu, že se 

nedokázala vyrovnávat s dobou progresu. To je krásně vidět na obrázkách č. 15 a 16. 

Obraz Indiána je symbolizován indiánskou čelenkou, stereotypním oblečením 

univerzálního Indiána, která se inspiruje oblečením kmenů z Velkých Plání a tomahawky. 

 

   

            obr.č.15: maskoti ve stereotypním oblečení Indiánů z Velkých Plání z dob19. století 

 

obr.č.16: Atlantští fanoušci s napodobeninami tomahawků a indiánských čelenek 

 

Zastánci maskotů a log se vyhraňují proti argumentu, že jsou to rasistické 

stereotypní vyobrazení etnické rasy a tvrdí, že jejich vyobrazení nemůže být rasistické, 

když má pozitivní význam. V první řadě je pro zastánce maskotů těžce snesitelný fakt, že 
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jsou nazýváni rasisty.
151

 I když je situace ve Spojených státech v současné době 

charakterizována rasovou stratifikací a vylučováním určitých etnických skupin, většina 

Američanů o sobě nesmýšlí jako o rasistech. Profesor sociologie Eduardo Bonilla-Silva 

řekl satiricky, že žijeme v době, která je charakterizována rasismem, ovšem bez 

přítomnosti jediného rasisty.
152

 Většina Američanů věří, že překonali dobu Jima Crowa,
153

 

prošli periodou hnutí za občanská práva a dosáhli nové éry multikulturalismu, rasové 

slepoty a rasismus se ztratil v minulosti.
154

 

Jak je tedy možné, že hrdý bojovný Indián je rasistický stereotypní obraz? 

K zodpovězení této otázky se oponenti uchylují k přirovnávání problematiky k jiným 

rasovým skupinám. Většina stereotypů týkajících se rasových skupin jsou ve většině 

případů negativní. Lidé si tak snadněji uvědomují, že mají tyto stereotypy negativní dopad 

a jsou rasistické. Například když se o Afroameričanech hovoří jako o kriminálnících nebo 

o Mexičanech ve Spojených státech jako o lenivých pracovnících. Na druhou stranu jsou 

s rasovými skupinami spojeny i pozitivní vlastnosti, například že Asiati jsou inteligentní, 

nebo že Židé jsou zdatní obchodníci. I přesto, že jde o zdánlivě pozitivní vlastnosti, nesou 

tyto předsudky svá úskalí. Ku přikladu stereotyp, že jsou všichni Asiaté inteligentní 

přispívá k vysokému tlaku na asijské studenty. Dalším příkladem je stereotyp o Židech 

jako dobrých obchodnících, který se stal podkladem tvrzení, že Židé přebírají světovou 

ekonomiku, což vedlo od antisemitsky laděných činů ze strany nacistů až k Holokaustu. I 

přesto, že jsou to vlastnosti zdánlivě pozitivní, vedou ke vzniku problematických tvrzení, 

kterým lidé uvěří a ve finále vyústí ve vážné následky.
155

 

Indiánští maskoti a loga, ačkoliv se mohou zdát svým zastáncům jako pozitivní 

obraz ušlechtilých bojovných Indiánů, v praxi mezi sportovními fanoušky mohou nést anti-

indiánský rasismus. Na stadionech kde hrají Washingtonští Rudokožci je často slyšet 

pokřik fanoušků „Rudokožci Vás skalpují“ a z opačného tábora pokřik „Zabijte 

Rudokožce“ nebo „Táhněte zpět do rezervací“.
156

 Tady vyvstává otázka, kde zde mají 
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Původní obyvatelé najít vzdání holdu či pozitivní obraz jejich kultury, jak zastánci 

maskotů tvrdí? 

Degradování Původních obyvatel na pouhé karikatury či maskoty se sebou nenese 

žádné pozitivní důsledky. Zde nabízím hezkou citaci, pana Michael Haneyho, který je 

původem z poloviny Seminol a z druhé Lakota. Působí jako aktivista proti indiánským 

maskotům a stereotypnímu obrazu Indiánů. Na toto téma řekl řekl: „Dokud nás bílí 

Američané nebudou vnímat jako lidi, ale jako maskoty, nebo animované postavičky, nikdy 

nám nepomohou vyřešit naše současné problémy v poli vzdělání, ekonomiky a rozvoje.“
157

 

 Vnímání  Původních obyvatel Američany je omezeno na tyto stereotypy, většina 

Američanů nepřichází s Indiány do kontaktu, ani není moc znalá jejich historie a jejich 

soudobých problémů. Místo lpění na faktu, že pozitivní vlastnosti nemůžou mít negativní 

následky, by Američané měli začít vést dialog s americkými Indiány, zapojit je do 

reprezentace jejich kulturního obrazu a snažit se o nápravu historické neznalosti a omezení 

zkreslených faktů. To ovšem znamená běh na dlouhou trať. 

2.3 Dopady na indiánské komunity 

Ačkoliv je široce rozšířeným tvrzením v americké společnosti, že jsou indiánští 

maskoti a loga pouze symboly, které nemají váhu, byly prokázány škodlivé a negativní 

dopady, které tyto symboly mají na indiánské komunity. Obraz Indiánů v kultuře má vliv 

na formování identity Původních obyvatel a na jejich sebevědomí. Stereotypy mohou 

poškodit psychické zdraví zástupců amerických Indiánů, což přispívá negativnímu chování 

jedinců a celkovým problémům indiánských komunit.
158

 

Nejvíce jsou ovlivněné děti a dospívající členové Původních národů, jejichž 

identita je ve fázi formování a vývoje. Rodiče těchto dětí se snaží předat svým dětem 

kulturní historii jejich kmene, tak aby si k ní děti vytvořily hezký vztah a pozitivně přijaly 

své indiánské kulturní dědictví. Tento úkol se stává náročným v prostředí, které je plné 

stereotypních nepřesných obrazů o Indiánech přetvářející jejich kulturní dědictví v 

karikaturu. Děti Původních obyvatel se pod vlivem těchto stereotypů začnou za své 

kulturní dědictví stydět.
159
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V dokumentárním filmu In Whose Honor, který popisuje boj aktivistky Charlene 

Teters z kmene Spokane ve státě Washington proti univerzitnímu maskotovi náčelníkovi 

Illiniwekovi, Charlene Teters zmiňuje pocity svých dětí ze setkání s univerzitním 

maskotem: „Všichni na tribuně křičeli náčelník. On vyběhl v nádherné čelence a začal 

poskakovat. Moje děti se v ten moment svezly do sedadel a já si uvědomila, že nemohu jen 

nečinně přihlížet. Začala jsem protestovat před stadionem, protože jsem nevěděla, co 

jiného dělat, zprvu jsem tam stála úplně sama, ale dělala jsem to pro své děti.“
160

  Stud 

indiánských dětí za své kulturní dědictví ohrožuje budoucnost kulturních tradic amerických 

Indiánů. 

Problém s negativním vlivem stereotypů na identitu Původních obyvatel je dále 

spojen s vlivem na sebevědomí. Sebevědomí je důležité pro psychické zdraví a 

vyrovnanost jedince. Jeho narušení přispívá k negativnímu chování jedince a projevům 

jako například užívání drog, alkoholu, sebe poškozování a projevu násilí.
161

 Američtí 

Indiáni jsou ovlivněni stereotypními obrazy a mají kvůli nim špatné mínění o sobě samých. 

Nízké sebevědomí se spojuje s depresemi a mnoho Původních obyvatel se následkem toho 

uchyluje k užívání alkoholu a drog. Závislost na návykových látkách představuje závažný 

problém indiánských komunit a také tvoří jednu z nejčastějších příčin předčasných úmrtí 

amerických Indiánů nejčastěji adolescentů.
162

 Dalším výše zmíněným problémem 

indiánských komunit je násilí, zejména domácí násilí na ženách a dětech. Hlavním 

důvodem proč je násilí v indiánských komunitách tak časté je samozřejmě nadměrné 

užívání drog a alkoholu, které zapříčiňuje agresivní chování.
163

 

Násilí vyskytující se v rodinném zázemí a častá závislost dospívajících Indiánů na 

alkoholu a drogách společně s historickým a kulturním traumatem a chudobou mezi 

indiánskými komunitami má za následek vysoko míru sebevražd. Mezi adolescenty a 

mladými zástupci amerických Indiánů ve věku od 15 do 34 let je míra sebevražd dva a půl 

krát vyšší než je americký národní průměr, je to také druhá nejčastější příčina smrti v 

indiánských komunitách.
164

 V posledních průzkumech, které proběhly v rozmezí let 2003-
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2014 se míra sebevražd mezi americkými Indiány vzrostla. Z celkového počtu 1 531 

sebevražd jednu třetinu představovali američtí Indiáni ve věku 10 až 24 let.
165

 

Dalším problémem je výskyt těchto stereotypních symbolů na půdách škol a 

univerzit. Sportovní maskoti, loga a názvy přetváří školy a univerzity v nepřátelské studijní 

prostředí pro příslušníky Původních národů. Školy a univerzity s indiánským maskotem ve 

své podstatě aplikují jistou formu diskriminace vůči americkým Indiánům, díky tomu že 

propagují nepřesný obraz některých jejich studentů. Američtí Indiáni mají právo na 

sebeurčení a reprezentaci jejich kultury a historie. Školy a univerzity jejich práva 

porušují.
166

 Následkem nepřátelského studijního prostředí je snížení počtu studentů z řad 

amerických Indiánů a tím i jejich úspěšnosti v dosažení vyššího vzdělání. Ve školním 

prostředí by se neměly vyskytovat rasistické stereotypní symboly, které znevažují kulturu 

kterékoliv etnické skupiny. Propagace stereotypů o jakékoliv etnické, rasové či náboženské 

skupině vzdělávacími institucemi dává studentům i všem ostatním špatný příklad, že 

stereotypizace etnických minorit je společensky akceptovatelná.
167

 Přesně z toho důvodu 

mají Američané problém porozumět problematice maskotů a log, protože byli a jsou 

obklopeni stereotypy o Indiánech (viz. zmíněné prostředí škol a univerzit), které se staly 

postupem času společensky akceptovatelnými většinovou americkou společností. 

Americké školy a univerzity nesou svojí vinu v propagaci stereotypních symbolů o 

Indiánech a v udávání špatných příkladů svým studentům akceptování stereotypů rasových 

či etnických minorit.  

Stereotypní obraz Indiána není pouhým bezvýznamným kulturním symbolem. 

Tento symbol ovlivňuje formování identity Původních obyvatel, budoucnost jejich 

kulturních tradic, kvalitu života v jejich komunitách i prostředí studia ve kterém se mohou 

realizovat a rozvíjet. Negativní dopady si bohužel dominantní americká společnost 

uvědomuje jen minimálně.  

 

2.4 Výzvy indiánského aktivismu: případ Washingtonských Redskinů/Rudokožců 

Washingtonští Rudokožci představují jednu z nejvýdělečnějších a nejznámějších 

sportovních franšíz, jsou středem pozornosti amerických i mezinárodních medií a 
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největším trnem v oku indiánských aktivistů v boji proti maskotům a logům. Už jen název 

Rudokožci je svou definicí rasistický - identifikuje skupinu lidí podle barvy pleti. I když 

věrní zastánci Washingtonského fotbalového týmu odmítají vidět paralelu jejich názvu 

například se slovem „negři“.
168

  

 

 

obr.č.17: logo Washingtonských Rudokožců 

 

Mezi zastánci a oponenty navíc existují dvě teorie původu slova Rudokožec. 

Oponenti Washingtonského týmu mají teorii, že slovo Rudokožec vzniklo asociací se 

vzkvétajícím obchodem se skalpy amerických Indiánů, což bylo součástí armádní strategie 

vedoucí ke zbavení se Indiánů na území Spojených států. Původní obyvatelé tak byly 

loveni a zabíjeni Euroameričani, kteří za jejich skalpy získávali finanční odměnu. Slovo 

Rudokožec je tedy v tomto původu spojeno s genocidou amerických Indiánů. Slovo nese 

symboliku koloniálního násilí páchaném na Původních obyvatelích Spojených států.
169

  

Proti oponentům samozřejmě vystupují zastánci Washingtonských Rudokožců se 

svou teorií o původu slova. Zastánci i tým samotný prosazuje teorii, že slovo vzniklo mezi 

americkými Indiány. Zakládají svou teorii na studii lingvisty Ivse Goddarda. Podle 

Goddarda má slovo Rudokožec naprosto neutrální původ. Slovo Rudokožec vzniklo na 

území francouzského koloniálního území v období poloviny 18. století k odlišování 

Původních obyvatel a Euroameričanů. Goddard uvádí příklad diplomatických jednáních 

mezi Euroameričany a Indiány, při němž náčelník kmene Meskawki Černá Bouře 
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oslovoval skupinu Euroameričanů a zástupců jeho kmene slovy „Běloši a Rudoši“. 

Oslovování podle barvy pleti v té době bylo běžné a nemělo hanlivý význam.
170

 

Nehledě na to, že byla studie Ivse Goddarda na akademickém poli ztrhána z důvodu 

používání zaujatých zdrojů k podpoření jeho tvrzení, i kdyby původně slovo Rudokožec 

nebylo spojeno s hanlivým významem,  během kontinentální expanze Euroameričanů na 

západ a v období odsunu Indiánů z jejich území slovo Rudokožec získalo symboliku násilí 

a genocidy vůči Původnímu obyvatelstvu.
171

 

Kdy tedy Washingtonský fotbalový tým přejímá název Rudokožci a symbol 

Indiána za svůj? Píše se rok 1932 a Washingtonský fotbalový tým sídlí v Bostonu a sdílí 

název Braves v překladu Stateční s místním baseballovým týmem. Na scénu přichází nový 

majitel George Preston Marshall, který se rozhodne změnit název týmu na Rudokožci ze 

dvou důvodů, aby uklidnil spory bostonského baseballového týmu s bostonským 

fotbalovým týmem, a aby poctil nového trenéra Williama „Osamělou hvězdu“ Dietze, 

který sám sebe identifikuje jako Lakotu, což se později prokáže jako lež. William Dietze 

byl původem Němec.
172

 Sám případ Wiliama Dietze je ukázka kulturní apropriace. 

Euroameričané toužící po nové americké identitě a odlišení se od svých evropských 

kořenů, začali v průběhu času tvrdit, že jejich předci mají z části indiánskou krev. Tento 

fenomén částečného indiánského dědictví jim dodával pocit začlenění se na kontinentu a 

přetrval i do dnešní doby. 

V roce 1937 se fotbalový tým přemisťuje do hlavního města, kde se oficiálně stává 

Washingtonskými Rudokožci. Marshall nejenže přináší nový název, ale přináší i rasovou 

segregaci do amerického fotbalového prostředí. Marshall podporuje zákaz afroamerických 

hráčů v NFL, což trvá až do roku 1946  a v případě Washingtonských Rudokožců až do 

roku 1962, kdy je tým donucen přijmout afroamerické hráče do svého týmu 

administrativou prezidenta Kennedyho. Důvod, proč došlo k segregaci afroamerických 

hráčů, byla doba Velké deprese, kdy miliony Američanů přišly o práci a nezaměstnanost 

dosáhla 24%. Boj o práci přiostřoval rasovou nevraživost. V té době byly ve Spojených 

státech rozšířené slogany „žádná práce pro negry, dokud nebudou mít všichni bílí muži 

práci“ nebo „negři zpět na bavlnová pole“.
173

 Zoufalá ekonomická situace zapříčinila 
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nárůst rasismu a zvýšila mezirasové napětí ve Spojených státech. Marshall byl zasažen 

právě touto mentalitou doby.  

Marshall bojoval až do 60. let proti rasové rovnosti a proti afroamerickému hnutí za 

občanská práva. V té stejné době Americká nacistická strana demonstrovala ve 

Washingtonu D.C. s nápisy „udržme Rudokožce bílé“ (pozn. autorky: myšleno 

Washingtonský fotbalový tým). Marshall hlásal, že začne do svého týmu nabírat „negry“, 

až Harlemští Globetrotteři začnou nabírat bílé. Jak už bylo zmíněno, Marshall svůj boj 

prohrál s administrativou prezidenta Kennedyho v roce 1962, kdy byl donucen do svého 

týmu přijmout afroamerického hráče.
174

 

I když byl George Marshall v předchozích odstavcích vylíčen v negativním světle 

jako podporovatel rasismu a rasové segregace, jedno mu nesmí být odepřeno - a to že to 

byl skvělý podnikatel, který dokázal z  Washingtonského fotbalovém týmu vybudovat 

úspěšnou značku. Marshall rozuměl mediím a dokázal je využívat k propagaci svého týmu. 

Vybudoval svoji značku na populárním obrazu Indiána a na romantických představách o 

Indiánství, které byly ve 30. letech na vrcholu popularity díky westernovým filmům. 

Američané milovali hraní si na Indiány a věci s Indiány spojené a Marshall si toho byl 

dobře vědom.
175

 

V roce 1963 postihla Marshalla silná mozková příhoda. V roce 1967, dva roky před 

tím než Marshall zemřel, si Washingtonští Rudokožci zaregistrovali svojí obchodní značku 

jako gesto ochrany dědictví jejich „otce zakladatele“ George P. Marshalla. V roce 1968 

začali indiánští aktivisté svojí válku proti Washingtonským Rudokožcům. Následovalo 25 

let úsilí v podobě protestů, dopisů a mediálních kampaní o přesvědčení týmu, aby své 

jméno změnili.
176

 

Washingtonští Rudokožci na nátlak aktivistů nereagovali. Jediný argument z jejich 

strany byla úcta k Indiánům. Washingtonští Rudokožci uctívali Původní obyvatele tím, že 

se s nimi odmítali setkat a neodpověděli na jediný dopis od indiánských aktivistů. 

Původním obyvatelům začalo být jasné, že Washingtonští Rudokožci svůj název 

dobrovolně nezmění. Indiánští aktivisté se proto díky schopnému právníkovi Stephenu R. 

Bairdovi uchýlili k žalobě. Baird vymyslel strategii jak napadnout ochranu značky 

Washingtonských Rudokožců, což bylo klíčové pro ochranu příjmů z  prodeje jejich velice 

výnosného obchodu s reklamními předměty. Baird našel v zákoně o obchodních  značkách 
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z roku 1946 znění, na kterém mohla být žaloba postavena. Jednalo se o Lanhamův zákon, 

který byl formulován následovně: „Žádné chráněné obchodní značce nesmí být odepřena 

registrace, pokud se ovšem – nezakládá na skandální záležitosti, nebo na záležitosti 

znevažující jinou osobu,… nebo haní jinou osobu.“
177

 

V září roku 1992 indiánští aktivisté vedeni významnou aktivistkou Susan Harjo 

vyplnili petici v americkém Úřadu patentů a chráněných obchodních značek (US Patent 

and Trademark Office’s, PTO) s žádostí o zrušení federální registrace a ochrany obchodní 

značky Washingtonských Rudokožců. V březnu roku 1994 bylo rozhodnuto, že bude spor 

vyslyšen u soudu specializovaném na ochranu obchodních značek. Soud se táhl několik let. 

V dubnu roku 1999 přišlo rozhodnutí soudců, ve kterém stálo, že registrace chráněné 

obchodní známky Washingtonských Rudokožců bude zrušena, což znamenalo velké 

vítězství aktivistů.
178

 Toto vítězství však nemělo dlouhé trvání, neboť se Washingtonští 

Rudokožci odvolali k vyššímu soudu a to k federálnímu okresnímu soudu, ten rozhodnutí 

soudu pro ochranu obchodních značek nepotvrdil. Důvody byly dva. První byl nedostatek 

prokazatelných důkazů znevažování Původních obyvatel. Druhý důvod byl, že skupina 

aktivistů adresovala žalobu s velkou časovou prodlevou, myšleno že aktivisté čekali 

s vyplněním petice dlouho po svých 18. narozeninách, kdy byli oprávněni adresovat 

problém u soudu. Tato doba mohla podle tvrzení soudu ovlivnit jejich úsudek i okolnosti. 

Spor vešel ve známost jako Pro-Football, Inc. v. Harjo. Skupina indiánských aktivistů 

v čele se Susan Harjo se nechtěla vzdát a vyplnila petici k udělení slyšení u Nejvyššího 

soudu Spojených států amerických, ten případ ovšem nikdy nevyslyšel.
179

 

Susan Harjo se ovšem nevzdala, a mezi lety 2005 až 2006 zorganizovala skupinu 

mladých indiánských aktivistů, kteří podali žalobu. Susan Harjo vybrala velmi mladé 

zástupce Původních obyvatel, aby soud nemohl případ shodit  z důvodu časové prodlevy, 

která mohla ovlivnit úsudek žalobců.
180

 Soudní případ, který vešel ve známost pod názvem 

Blackhorse v. Pro Football, Inc., byl vyslyšen až v roce 2013 a to u specializovaného 

soudu spadajícího pod americký úřad patentů a chráněných obchodních značek, který 

rozhodl ve prospěch žalobců. Washingtonští Rudokožci se odvolali a v roce 2014 federální 

odvolací soud rozhodl opět ve prospěch žalobců. Původní obyvatelé se dočkali svého 

vítězství. Washingtonským Rudokožcům byla odepřena ochrana všech jejich 6  
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registrovaných obchodní značek.
181

 Pro Původní obyvatele to znamenalo velké vítězství a 

naději, že získávají pochopení lidí, a že by Washingtonský tým mohl změnit svůj název. 

To však zůstalo jen nenaplněnou představou. 

Daniel Snyder, současný majitel klubu Washingtonských Rudokožců, v rozhovoru 

pro USA Today Sports v květnu roku 2013 vyjádřil k soudnímu sporu následovně: „My 

nikdy název nezměníme. Je to takhle jednoduché. NIKDY – použijte Caps Lock.“
182

 Svůj 

slib dodržel dodnes. Washingtonský tým se navíc nevzdal v soudním sporu o ochranu své 

obchodní značky, od které se odvíjí příjmy z reklamních předmětů Washingtonských 

Rudokožců, a podal odvolání. Odvolání se zastavilo u federálního odvolacího soudu 

čtvrtého obvodu v Richmondu ve Virginii. Právníci zastupující Washingtonský tým měli 

ovšem štěstí, že asijsko-americká kapela The Slant ( poznámka autorky: slant ve významu 

šikmý/šikmooký, hanlivé označení Asiatů) také sváděla svůj soudní spor o jejich obchodní 

značku. V roce 2017 jejich spor došel až k Nejvyššímu soudu Spojených států pod názvem 

Matal v. Tam. Kapela The Slant vystavila svůj argument na zpochybnění Lanhamova 

zákona, který je podle nich protiústavní, protože porušuje první dodatek ústavy Spojených 

států amerických a to svobodu slova. Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch skupiny The Slant 

a prohlásil, že zákaz registrace obchodních značek se znevažujícím názvem je proti 

svobodě slova.
183

 

Washingtonský fotbalový tým vyhrál válku s federálním úřadem a může  znovu 

získat patent na ochranu své značky, což je klíčové pro ochranu příjmů z  prodeje jejich 

velice výnosného obchodu s reklamními předměty. Vítězství Původních obyvatel nemělo 

dlouhé trvání. Indiánští aktivisté ztratili svojí legální páku na Washingtonské Rudokožce, 

když byl Lanhamův zákon prohlášen za protiústavní. Avšak to neznamená konec boje proti 

Rudokožcům. I když teď z pohledu zákona první dodatek dává komukoliv právo 

registrovat si rasistickou obchodní značku, která bude pod ochranou federálního úřadu, 

neznamená to, že je to rázem v pořádku, a že to utiší indiánské komunity.
184

  

                                                 
181

 “Judge's ruling on Redskins trademark”, The Washington Post, 7
th

 August 2015. 

https://www.washingtonpost.com/apps/g/page/local/judges-ruling-on-redskins-trademark/1750/ (staženo 

18.února 2020) 
182

 Erik Brady, “Daniel Snyder says Redskins will never change name“, USA Today, 10
th

 March 

2013https://eu.usatoday.com/story/sports/nfl/redskins/2013/05/09/washington-redskins-daniel-

snyder/2148127/ (staženo 2.listopadu 2019) 
183

 Ian Shapira and Ann E. Marimow, “Washington Redskins win trademark fight over the team’s name”, 

The Washington Post, 29
th

 June 2017, https://www.washingtonpost.com/local/public-

safety/2017/06/29/a26f52f0-5cf6-11e7-9fc6-c7ef4bc58d13_story.html (staženo 2.listopadu 2019) 
184

 Editorial Board, “The Washington football team’s legal victory isn’t a win worth celebrating”, The 

Washington Post, 4
th
 July, https://www.washingtonpost.com/opinions/the-washington-football-teams-

https://www.washingtonpost.com/apps/g/page/local/judges-ruling-on-redskins-trademark/1750/
https://eu.usatoday.com/story/sports/nfl/redskins/2013/05/09/washington-redskins-daniel-snyder/2148127/
https://eu.usatoday.com/story/sports/nfl/redskins/2013/05/09/washington-redskins-daniel-snyder/2148127/
https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/2017/06/29/a26f52f0-5cf6-11e7-9fc6-c7ef4bc58d13_story.html
https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/2017/06/29/a26f52f0-5cf6-11e7-9fc6-c7ef4bc58d13_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-washington-football-teams-victory-over-the-federal-trademark-office-isnt-a-win-worth-celebrating/2017/07/04/9e337e68-5cf7-11e7-a9f6-7c3296387341_story.html


 

 

61 

Případ Washingtonských Rudokožců se právě i díky těmto soudním sporům stal 

velice viditelným problémem v mediální sféře a vzbudil povědomí americké společnosti o 

této problematice. Důležitým zlomem byla podpora indiánských aktivistů ze strany 

prominentních lídrů, z nichž nejvýznamnější byl bývalý prezident Spojených států Barack 

Obama. V rozhovoru z 5. října roku 2013 pro Associated Press, prezident Barack Obama 

vyjádřil podporu následujícími slovy:  

 

Kdybych já byl majitelem týmu a věděl jsem, že to jméno – i když by neslo slavnou 

historii – uráží  skupinu lidí, přemýšlel bych o změně. (…) Já si myslím, že všechna 

tato jména a maskoti spojené s Původními Američany, Původní Američané na ně 

mají silný negativní názor a nemyslím si, že naše citové pouto k nějakému 

konkrétnímu jménu by mělo vyhrát nad legitimním znepokojením, které o nich lidé 

mají.
185

  

 

Boj proti změně jména dále podpořili i někteří členové Kongresu, kteří napsali 

v roce 2013 dopis samotnému majiteli klubu, aby zvážil změnu jména týmu.
186

 Podpora se 

dále rozšířila i mimo politické kruhy a to do řad vedení Národní fotbalové ligy a mezi 

bývalé hráče. Například dva z nejslavnějších bývalých hráčů Washingtonských Rudokožců 

Art Monk a Darrel Green podpořili změnu jména týmu. Art Monk řekl: „Původní 

Američané tvrdí, že Rudokožci či Náčelníci jsou ofenzivní, a kdo jsme my, abychom jim 

tvrdili, že to ofenzivní není?“
187

 

Od roku 2013 množství médií a prominentních sportovních reportérů oznámilo, že 

ve znamení podpory boje indiánských aktivistů proti Washingtonským Rudokožcům, 

přestanou používat název Rudokožci v jejich článcích či vysílání. Tak tomu učinili 

například reportér Sports Illustrated Peter King nebo reportérka pro USA Today Christine 

Brennan. Mezi novinami které odmítají používat název Washingtonského fotbalového 

týmu lze jmenovat The Kansas City Star, The Lincoln Journal, The St. Cloud Times, The 
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Oregonian.
188

 Ovšem nejznámějšími novinami, které odmítli nadále používat název 

Rudokožec je The Washington Post.
189

 Vedení redakce The Washington Post vydalo v roce 

2014 následující prohlášení:  

 

Termín Rudokožci, jak již zmiňujeme od roku 1992, je velmi ofenzivní. Majitel týmu 

předtím Jack Kent Cooke a nynější Daniel M. Snyder nesouhlasí. Pro nás je to věc 

jasná a zatímco budeme čekat, než si to NFL uvědomí a najde zásady slušného 

chování a ohleduplnosti, tak jsme se rozhodli, že nebudeme nadále používat tuto 

urážku. Je to standard, který aplikujeme na všechny výrazy z ofenzivního slovníku a 

jméno týmu s jistotou uráží nejen Původní Američany, ale mnoho dalších 

Američanů.
190

 

 

Pozitivní stránkou tohoto dlouhého boje Původních obyvatel proti 

Washingtonským Rudokožcům, je to že problematika maskotů získává stále větší podporu 

a pochopení ze strany dominantní americké společnosti. Otázkou zůstává proč i přes to 

zvýšené pochopení stále mnoho Američanů odmítá přijmout fakt, že indiánští maskoti a 

loga jsou rasistická vyobrazení? Proč je boj Původních obyvatel stále shazován jako projev 

přehnané politické korektnosti?  

Hlavním důvodem, proč není problematika maskotů a sportovních log a vlastně i 

celá problematika s rasistickým vyobrazováním Původních obyvatel akceptována jako 

legitimní problém, je skutečnost, že americká společnost je založena na obhajování 

symbolů kulturní dominance. Obhajování Washingtonských Rudokožců je projevem 

vštípeného myšlení osadnického kolonialismu a nadřazenosti dominantní skupiny lidí ve 

společnosti.
191

 Euroameričané se stali dominantní skupinou americké společnosti a 

dokázali převzít a dodnes kontrolovat obraz Původních obyvatel.  

Jak argumentuje Daniel Snyder i fanoušci Washingtonského týmu, název 

Rudokožci je jejich dlouholetá tradice, kterou chtějí předat dětem. S jejich tvrzením lze 

souhlasit je to dlouholetá tradice Euroameričanů přivlastňujících si obraz Indiánů, kterou 

se dá s velkou jistotou říci předají svým dětem.  
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Ať už se jedná o indiánského sportovní maskoty a loga, či postavy Indiánů ve 

westernových filmech či knihách, vždy je reprezentován bělošský univerzální Indián. 

Tento Indián představuje propagandu zkreslené historie vztahů Euroameričanů a 

Původních obyvatel, která sloužila a slouží k ospravedlnění koloniální expanze. Byla a 

stále je projevem dominance Euroameričanů nad Původním obyvatelstvem a měla a má 

navozovat zdání, že Euroameričané na kontinent patří. Američané vyrůstající obklopeni 

tímto zkresleným kulturním obrazem, který představuje ve společnosti univerzální pravdu 

nejsou schopni prohlédnout jeho nevhodnost. 

3. Maskoti a loga v evropském sportovním prostředí 

Indiánští maskoti a loga si našly cestu přes Atlantik a dostaly se i do v evropského 

sportovního prostředí. Ve velké části případů se evropské sportovní týmy, které se během 

utkáních a šampionátů střetávaly s americkými týmy, nechaly inspirovat a rozhodly se po 

jejich vzoru osvojit indiánské maskoty a loga. V dalších případech šlo o inspiraci 

v romantických obrazech Indiánů v jejich kultuře například z představení Buffalo Bill 

shows. Obrázek Indiána pro Evropany představuje bojovnost a statečnost. Evropané milují 

koncept „ušlechtilého divocha“, kterému chtějí vzdát hold.  

V evropském měřítku se otevírá zcela nové pole nepochopení problematiky, jemuž 

bude tato kapitola zasvěcena. Evropané nemají povědomí o amerických Indiánech a jejich 

historii. Obrázek o Indiánech si utváří na základě romantických vyobrazeních zachycených 

v knihách, představeních, filmech, či na obrazech. S americkými Indiány téměř vůbec 

nepřichází do styku. Zde by mohl kritik tvrzení napadnout, že předchozí popis vystihuje i 

situaci ve Spojených státech, tak jak může být nepochopení problematiky v Evropě odlišné 

a představovat zcela nové pole? Kritikův protiargument je částečně pravdivý. Ano, popis 

situace v Evropě je částečně platný i pro Spojené státy, avšak nepochopení problematiky 

maskotů je odlišné v evropském a americkém kulturním prostředí zejména díky dvěma 

faktorům – pozadí implementace obrazu Indiána, vidění skrze evropský/americký kulturní 

pohled a odlišnost v tom, co je v kulturách akceptovatelné díky jiným zvykům i historii.  

První odlišnost představuje pozadí, na kterém byl obraz Indiána vystavěn. Jak bylo  

v předchozí kapitole zmíněno v americkém prostředí je obraz spojen s definováním 

americké identity. Euroameričtí kolonisté si dále obraz Indiána přivlastňují za účelem 

ospravedlnění kruté historie kolonizace a expanze Nového světa a ukázání dominance na 

novém kontinentu. Obraz Indiána v americkém prostředí je tedy spjat s tradicí osadnického 
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kolonialismu i s americkou identitou. Američané vytváří vlastní zkreslený obraz o 

Původních obyvatelích, který představuje univerzálního bělošského Indiána zmraženého 

v čase a tento zkreslený obraz si předávají z generace na generaci.  Díky tomu jsou slepí 

vůči nevhodnosti kulturní apropriace, protože se stereotypní obraz Indiána stal univerzální 

pravdou americké společnosti. 

Vnímání Indiánů v americké společnosti krásně vystihuje Kevin Bruyneel ve své 

práci Rasa, kolonialismus a politika indiánských sportovních jmen a maskotů: Případ 

Washingtonského fotbalového týmu: „V paměti osadníků Původní obyvatelé existují i 

neexistují (…) všudypřítomnost i neviditelnost Indiánů jsou dvě strany mince představující 

paměť osadníků. (…) Problém ve vztahu americké osadnické společnosti a její minulosti 

tkví v tom jak si tato společnost svojí minulost zapamatovává a předává si fakta i mýty. 

Důležitou roli v tomto procesu hraje ospravedlnění násilí, vyvlastnění a apropriace.“
192

 

V evropském prostředí je pozadí implementace naprosto odlišné. Obraz Indiána zde 

není spojen s utvářením identit evropských států ani s tradicí osadnického kolonialismu. 

V evropském případě se jedná o přejímání americké kultury a fascinaci americkými 

Indiány. Obraz Indiána se v Evropě rozšířil hlavně v období romantismu, kdy se jak 

v americké tak evropské společnost projevil nostalgický stesk po dobách minulých. Obraz 

Indiána poskytl jistý útěk od modernity a pojítko s předchozí dobou. Díky tomu se stal tak 

populárním a rozšířil se v evropské společnosti. 

Evropané nekriticky přejali zkreslený obraz Indiána od Američanů. Ten se stal 

romantickým ideálem, díky němuž mohou utéci od reality moderního světa, nebo si ho 

promítnout jako ideál boje proti politickému útlaku. V evropských zemích Východního 

bloku, ku příkladu v Československu, představovali Indiáni ideál odporu proti nadřazené 

moci. Lidé, kteří nesouhlasili s komunistickým režimem proto často inklinovali 

k  hobbysmu zaměřenému na woodcraft.
193

  

Evropané netuší, proč je přivlastnění narativu a obrazu o Indiánech problematické. 

Po dlouhá léta viděli obraz Indiána skrze kaleidoskop evropské kultury, který je zcela 

odtržený od historie
194

 a ztělesňuje všechny ctnosti západní civilizace, díky tomu se stal 
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194

 Odtržení od historie je diskutabilní, když to byli právě evropští kolonisté, co přijeli do Nového světa, jak 

už bylo adresováno v první kapitole. Ovšem v evropském prostředí toto distancování od historie kolonizace 

Ameriky hraje roli v pohledu na kulturní apropriaci. Evropané odpovědnost necítí. 
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obraz společensky akceptovatelný,
195

 což představuje problém, protože když jsou teď 

Evropané konfrontováni s nevhodností bělošského obrazu Indiána, nevidí problém a obraz 

Indiána považují za neškodný. 

Ukázkovým příkladem je belgický fotbalový tým K.A.A. Gent znám také pod 

názvem Buffalo. Inspiraci fotbalový tým získal z roku 1895, kdy Gent navštívil Wiliam 

Cody, přezdívaný Buffalo Bill, se svým cirkusem z amerického Divokého západu. Pokřik 

Buffalo se ujal v Gentu, když publikum povzbuzovala Buffala Billa během představení. 

Tento pokřik si převzali i studenti, kteří povzbuzovali gentského atleta Omara Smeta na 

olympijských hrách v roce 1920 v Antverpách. Tak se pokřik Buffalo dostal do 

sportovních kruhů v Belgii. V roce 2001 gentský fotbalový tým změnil své logo a maskota 

na indiánského náčelníka Buffalo Bena. V roce 2011 dostal Buffalo Ben i společnici 

Buffalo Mel (viz obr.č.18).
196

  

 

 

 

obr.č.18: Buffalo Mel a Buffalo Ben 

 

Buffalo Ben a Buffalo Mel existovali bez kritiky od roku 2001 až do roku 2016. 

V roce 2016 významná aktivistka za indiánská práva Susan Harjo v rozhovoru pro noviny 

De Standaard zkritizovala gentské maskoty jako bělošské stereotypní indiánské regálie. 

Harjo se snažila poukázat na to, že i když je maskot či název míněn dobře ze strany týmu, 
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je to stejně špatné. Stereotypní maskoti a loga mají dopad na sebevědomí mladých 

amerických Indiánů. Harjo apelovala na správní radu K.A.A. Gentu, že si musí uvědomit, 

že indiánští maskoti jsou stejně rasističtí jako barvení tváře na černo.
197

 

K.A.A. Gent nebyl otevřený debatě, avšak se k situaci vyjádřil na svých oficiálních 

webových stránkách. Gentský fotbalový tým napsal, že inspiraci nalezl v Siouxských 

náčelnících, kteří vystupovali v představení Buffalo Billa společně s kovboji. Logo a 

maskot podle týmu není stereotypní karikatura. Ani nezobrazuje agresivního divocha. Je to 

neutrální obraz náčelníka Původních Američanů.
198

 Wim Beelaert, koordinátor K.A.A. 

Gent Foundation, se vyjádřil ke kritice následujícími slovy: „My nemáme žádný dluh vůči 

indiánské komunitě. Myslím, že jsou to dvě odlišné věci tady a ve Spojených státech. My 

pracujeme v jiném historickém i kulturním kontextu.“
199

 

K.A.A. Gent není jediná instituce v Belgii, která má v logu hlavu Indiána. Belgické 

letectvo používá obrázek Siouxského náčelníka od roku 1938. Všechna vládní letadla 

včetně toho které používá král Filip nesou obrázek Indiána. Stejně tak jako K.A.A. Gent i 

belgické letectvo tvrdí, že logo Siouxského náčelníka  nemá představovat projev neúcty 

vůči Původnímu obyvatelstvu Spojených států.
200

 

V případě gentského fotbalového týmu a belgického letectva se nejedná o otázku 

národní identity, kulturní nadřazenosti ani o ospravedlnění křivd spáchaných v historii. Jde 

o nekriticky přejatý obraz Indiána získaný díky exportu americké show Buffalo Billa, který 

si Belgičané zamilovali a zakomponovali do své kultury. Tento obrázek má pro ně 

pozitivní význam. Další faktor, který hraje roli, je fakt, že Belgičané nemají společnou 

historii s Indiány, z toho důvodu necítí žádnou historickou odpovědnost za křivdy.  

Belgie nemá přímou spojitost s kolonizací severní Ameriky, avšak belgická 

koloniální minulost je nechvalně známá ve spojitosti s Kongem. S touto historií se Belgie 

těžko vypořádává. Díky této paralele by možná problematika přivlastňování obrazu 

Indiána Evropany jako projev stále probíhající kolonizace, mohla být adresována 

v belgické společnosti. Třeba by se stal problém nevhodnosti indiánských maskotů a log 

pro Belgičany pochopitelnější. 
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V evropském prostředí však existuje výjimka potvrzující pravidlo. Tím je anglický 

hokejový klub Streathamští Rudokožci (Streatham Redskins). V 70. letech dvacátého 

století se klub po vzoru Chicagských Černých Jestřábů (Chicago Blackhawks) rozhodl 

změnit své logo na indiánskou hlavu a své jméno na Streathamští Rudokožci. Jak zmiňuje 

klub na svých oficiálních stránkách: „Bylo tak učiněno v dobrém úmyslu, mělo to 

evokovat myšlenku nelítostných bojovníků (…).“
201

 

 

 

obr.č.19: dres Streathamských Rudochů 

 

V březnu roku 2016 streathamský hokejový klub oznámil, že se rozhodl pro změnu 

názvu i loga. Tuto změnu podnítila americká debata za změnu názvu Washingtonských 

Rudokožců, díky níž si streathamský hokejový klub uvědomil, že jejich název může urážet 

Původní obyvatele. Klub prohlásil, že nebyl vystaven žádnému nátlaku zvenčí, aby změnil 

svůj název.
202

 „Jako progresivní a do budoucna hledící tým, který chce oslovit nové 

podporovatele, podnítit zájem v místních dětech, aby se přidaly do junior klubu a vytvářet 

pozitivní obrázek hokeje v našem velkém městě, jsme se rozhodli opustit název Rudokožci 

(…).“
203

 Trenér Warren Rost ve svém vyjádření ke změně pronesl: „Klub vždy odrážel 

diverzitu v našem okolí a v Londýně samém. Pokud si ponecháme název Rudokožci, tak 
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v nadcházejících 5, 10, 20 letech, si myslím název přinese negativní odezvu (…). Změňte 

ten název. Koho zajímá název? Nikdy to nebylo o jménech, vždy to bylo o lidech.“
204

 Tak 

se ze Streathamských Rudokožců stali Streathamští Červení Jestřábi.
205

 

Případ Streathamského týmu vzbuzuje naději, že Evropané začínají vnímat 

americkou debatu kolem indiánských log a maskotů a jsou schopni pochopit problematiku 

indiánských maskotů a log. Cesta k uvědomění bude však ještě dlouhá. Jak se k situaci 

vyjádřila akademička Stephanie Pratt „Američané a Kanaďané o tomto problému debatují, 

ale Evropané s debatou na toto téma teprve začínají – někteří možná ani to ne.“
206

 

Problémem však je ten fakt, že když sportovní týmy diskuzi zaznamenají, tak o ní 

často nejeví zájem. Mluvčí švédského hokejový týmu Frolundští Indiáni Peter Pettersson 

Kymmer prohlásil: „My z dálky sledujeme diskuzi o Washnigtonských Rudokožcích a 

Clevelandských Indiánech, ale upřímně si myslíme, že v našem případě to není 

k Původním Američanům ofenzivní. Právě naopak, je to pocta a my jsme hrdí, že můžeme 

nosit logo ve znamení Indiánů.“
207

 Zde se střetáváme s již zmíněním problémem 

nepochopení nevhodnosti apropriace obrazu Indiána, který je ještě hlubší než v americkém 

prostředí. Evropané se distancují od kolonizace amerického kontinentu, čímž jim používání 

obrazu Indiána přijde neofenzivní. 

Tato kapitola bude dále zaměřena na případovou studii, která se bude podrobněji 

věnovat tomuto fenoménu chápaní kulturní apropriace ve sportovním prostředí v Evropě. 

Předmětem studie bude situace v České Republice, kde se zaměřím na plzeňský hokejový 

tým. Cílem kapitoly bude vysvětlení historického kontextu, proč si plzeňský hokejový tým 

zvolil za své logo a maskota právě Indiána. Následovat bude analýza situace, přehled 

názorů a stanoviska v debatě o problematice maskotů. Na této případové studii Plzeňského 

Indiána se budu snažit ilustrovat chápání problematiky přivlastňování obrazu Indiána 

v České republice. 

3.1 Plzeňský Indián 

Projíždění ohněm, pálení šalvěje, imitace indiánského pokřiku z řad fanoušků a 

v neposlední řadě indiánský maskot oblečený ve stereotypním oblečení Indiánů z Velkých 

Plání nesoucí na hlavě posvátnou čelenku. To vše představuje Plzeňský hokejový tým. 
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Plzeňský hokejový tým se rozhodl adoptovat indiánské logo v roce 2009. Důvodem byl 

odchod generálního partnera firmy Lasselsberger v roce 2008. Téhož roku se ze zámoří 

vrátila ikona plzeňského i světového hokeje Martin Straka, který se stal majoritním 

vlastníkem a posléze i prezidentem klubu. Straka rozhodl o změně jména plzeňského 

hokejového týmu na HC Plzeň 1929 a nezůstalo jen u změny názvu. Muselo se změnit i 

logo. Pochopitelně si hokejový tým nemohl ponechat logo svého bývalého generálního 

partnera, a tak byl osloven významný plzeňský umělec Jiří Světlík. Jiří Světlík nejdříve 

pracoval na návrhu nového loga, které mělo představovat rytířskou přilbici, ale pak přišel 

nový sportovní ředitel Milan Tichý s nápadem Indiána. Nový nápad byl přijat s 

nadšením.
208

 

V rozhovoru s autorkou se k přijetí nového loga obchodní ředitel plzeňského 

hokejového týmu Rudolf Matějka vyjádřil následovně: „Při rozhodování o novém 

vizuálním stylu zvolil klub cestu důsledné vazby na historii a tradice a to jak samotného 

klubu, tak města Plzně.“
209

 Zde vyvstává otázka jak se obraz Indiána spojuje s historií 

města Plzně a plzeňského hokejového klubu. Příběh plzeňského Indiána, který bude 

v následujících odstavcích představen, představuje lehce atypickou ukázku evropské 

fascinace americkou kulturou a americkými Indiány.
210

  

Příběh Indiána je v Plzni spojen s osvobozením území od německé nadvlády za 

druhé světové války. Plzeň spadá do území západních Čech, které v květnu 1945 byly 

osvobozeny jednotkami 3. armády Spojených států amerických, generála George S. 

Pattona mladšího. Přesněji dne 6. května 1945 vstoupili Američané do Plzně, kde vzniklo 

několik ohnisek bojů s německými jednotkami. Odpor nacistických jednotek byl 

zlikvidován během dopoledne a německý velitel, generálporučík Georg von Majewski, 

podepsal ve 14:15 kapitulaci a vzápětí se zastřelil. Dne 6. května byla také vydána 

generálem Dwightem Eisenhowerem směrnice podle níž nesměly americké jednotky 

pokračovat dále směrem na Prahu. Nesměla být porušena demarkační linie Karlovy Vary-

Plzeň-České Budějovice, která byla domluvena se Sovětským svazem.
211

 Sovětský svaz 

                                                 
208

 Karel Sopr, „Indián se chytl těší autora plzeňského znaku“, deník.cz, 6.listopadu 2009. 

https://www.denik.cz/hokej/indian-se-chytil-tesi-autora-plzenskeho-znaku.html (staženo 2.září) 
209

 Rudolf Matějka, email autorce, 17.června 2019. 
210

 Samozřejmě nelze popřít ani působení historické a kulturní fascinace Indiány. Obyvatelé Plzně jsou 

ovlivněny obrazem „ušlechtilého Indiána“ z knih Karla Maye a filmů o Divokém západě atd. V této kapitole 

ovšem budou vyzdvihnuty specifické příběhy Indiána v Plzni, které ovlivnily výběr loga. 
211

 Tomáš Bělohlávek, „Americká osvobozovací mise v západních Čechách“, Český rozhlas, 

https://www.rozhlas.cz/bitvaorozhlas/fronta/_zprava/americka-osvobozovaci-mise-v-zapadnich-cechach--

1476633 (staženo 2.září) 

https://www.denik.cz/hokej/indian-se-chytil-tesi-autora-plzenskeho-znaku.html
https://www.rozhlas.cz/bitvaorozhlas/fronta/_zprava/americka-osvobozovaci-mise-v-zapadnich-cechach--1476633
https://www.rozhlas.cz/bitvaorozhlas/fronta/_zprava/americka-osvobozovaci-mise-v-zapadnich-cechach--1476633


 

 

70 

tímto sledoval upevnění vlivu v Československu, které během Studené války bude spadat 

do Východního bloku. Osvobozením Československa v květnu 1945 znamenal konec 

druhé světové války v Evropě.  

Osvobození Američany znamená pro Plzeň významný milník v historii města, a 

proto město pořádá každoročně od roku 1990 velkolepé Slavnosti svobody. Důvodem proč 

Slavnosti započaly až rokem 1990 byl komunistický režim, který nedovoloval jakékoliv 

oficiální oslavy příchodu americké armády do Plzně. Oslavovala se pouze Rudá armáda a 

za osvoboditele byli připomínáni pouze Sověti. Sametová  revoluce a pád komunistického 

režimu v Československu v roce 1989 přinesly možnost uskutečnění oslav příchodu 

americké armády a vzdání holdu padlým americkým vojákům. Od roku 1990 se Plzeň 

každoročně v květnu vrací do roku 1945. Na Slavnosti svobody přijíždějí také vojenští 

veteráni, kteří vypráví o svých vzpomínkách na osvobození a konec války.
212

 

Plzeň dále ku příležitosti 60. výročí osvobození americkou armádou dne 6. 5. 2005 

otevřela muzeum Patton Memorial Pilsen. Muzeum mapuje postup americké armády 

v západních a jihozápadních Čechách, příchod americké armády do Plzně a pobyt 

amerických vojáků v Plzni až do listopadu 1945. Dále jsou v muzeu k vidění doklady o 

pomoci Správy Spojených národů pro pomoc a obnovu (United Nations Relief and 

Rehabilitation Administration, UNRA), která v poválečných dobách pomáhala lidem 

překonat těžkou situaci, tj. potravinové příděly, zdravotnický materiál, řemeslné nářadí a 

mnohé další.
213

 

Pro Plzeň osvobození Američany znamená významnou událost. Osvobození od 

tyranie nacistického Německa, je ještě více umocněné faktem, že Plzeň neosvobodila Rudá 

armáda,  jak tomu bylo v případě většiny území Československa. Ta samá armáda, která 

v srpnu roku 1968 vedla invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Rudá 

armáda Sovětského svazu, který Československo uzavřel ve Východním bloku poté, co zde 

byl nastolen komunistický režim. Plzeň dodnes může vzpomínat na své osvoboditele 

s úctou a vděčností. V rozhovoru s americkým veteránem Reubenem Schaetzel 

zprostředkovaným pořadateli Slavností svobody, Schaetzel zmínil: „Nedovedu dost dobře 

vyjádřit, jak krásně jste se Vy Češi k nám Američanům chovali. Lidé nás přímo uctívali a 
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neskrývali své city.“
214

 Tato citace přesně vystihuje vztah obyvatel Plzně k Američanům. 

Plzeň Američany uctívala a bude je stále vnímat jako osvoboditele. 

Jak se tedy spojuje příběh osvobození Plzně od nadvlády nacistického Německa a 

plzeňského hokejového maskota? Američtí vojáci, kteří dne 6. května 1945 osvobodili 

Plzeň, patřili totiž do 2. pěší divize Armády Spojených států amerických, která měla ve 

znaku hlavu Indiána v bílé hvězdě na černém poli. Každý voják měl ramenní nášivku 

s tímto znakem a mimo jiné také různé předměty se znakem divize, které jsou nyní v Plzni 

cennými sběratelskými kousky. Přezdívkou 2. pěší divize byla „Indianhead“ neboli hlava 

Indiána.
215

  

Obyvatelé Plzně si tak spojili hlavu Indiána 2. pěší divize s osvobozením, vděkem a 

úctou k americké armádě. Indiánský maskot plzeňského hokejového týmu tak má 

představovat poděkování a vzdání holdu americkým osvoboditelům. V rozhovoru autorky 

s obchodním manažerem plzeňského hokejového týmu Rudolfem Matějkou o příběhu 

Plzeňského Indiána, Matějka uvedl: „Současná podoba klubového znaku Indiána s sebou 

nese velké historické poselství. Vojáci druhé pěší divize americké armády byli první, kteří 

přinesli Plzni svobodu. (…) Bereme to jako vyjádření odpovědnosti a vděku a jsme hrdí, že 

máme tu možnost nosit ve znaku koncentrovanou historii Plzně.“
216
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obr.č.20 a 21: americký veterán na Slavnostech svobody v Plzni květen 2018, na 

saku čepici i vlajce je vidět znak 2. pěší divize – hlava Indiána
217

 

 

Indián 2. pěší divize ale nebyl první Indián, který se v Plzni objevil, jak potvrdil 

v rozhovoru i Rudolf Matějka. K dokreslení úplného obrázku o historii Indiána v Plzni je 

nutné objasnit ještě jeden příběh, nebo spíše historický mýtus, který je opředen kolem 

významného strojírenského podniku Škoda založeného v Plzni v roce 1859 Emilem 

Škodou.
218

 

V roce 1859 hrabě Valdštejn založil pobočku slévárny a strojírny v Plzni. V roce 

1866 továrnu koupil strojírenský odborník a nadaný podnikatel Emil Škoda. Podnik 

prosperoval a rozšiřoval své  pobočky a v roce 1899 se Škodovy továrny staly největší 

zbrojovkou Rakouska-Uherska. Po první světové válce a vzniku Československa byly 

Škodovy továrny přetransformovány z výlučně zbrojního na mnoho oborový koncern. 

Škodovy továrny začaly vyrábět lokomotivy, kolejová vozidla a motorové vozy. Během 

druhé světové války byly Škodovy závody začleněny do říšské průmyslové výroby. 

Leteckým bombardováním v dubnu 1945 byla zničena velká část závodu, přesto se po 

válce podařilo výrobu znovu obnovit. V únoru 1948 byly Škodovy závody zestátněny. 
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Hlavním úkolem se stala výroba zařízení pro těžké strojírenství, průmyslovou výstavbu, 

hromadnou dopravu a energetiku. Výroba sloužila převážně potřebám Východního bloku 

v čele se Sovětským svazem. Po Sametové revoluci v roce 1989 byl koncern Škoda 

transformován ze státního podniku do akciové společnosti a začal pronikat na zahraniční 

trhy.
219

 Škodův koncern dokázal přestát těžké časy minulých režimů a navzdory jim se 

rozrostl do jednoho z největších podniků v Evropě.  

Příběh Indiána se se Škodovým koncernem spojuje díky teoriím, které jsou 

opředené kolem loga Škodovky. Šíp nesoucí křídlo uvnitř kruhu Škody Plzeň je jednou 

z nejznámějších českých ochranných známek. Oficiálně byla známka zaregistrována 15. 

prosince 1923.
220

 Slavné logo okřídleného šípu bylo však použito až v roce 1926.
221

 

Předtím podnik užíval kombinaci iniciál příjmení zakladatele firmy Emila Škody jako 

například písmeno Š v kruhu nebo označení ŠZ značící Škodovy závody.
222

  

Původ slavného okřídleného šípu je dodnes zahalen tajemstvím. První tajemství 

spočívá v neznámosti autora. Spekuluje se, že známku mohli vytvořit sochaři Otto 

Gutfreund či Otakar Španiel.
223

 Hlavním tajemstvím je však to, co má okřídlený šíp 

představovat a čím se logo inspirovalo. Podle první teorie okřídlený šíp představuje 

dokonalost a technický pokrok. Velký kruh má ztělesňovat všestrannost výroby, 

dokonalost produkce, zeměkouli, svět. Křídlo reprezentuje technický pokrok, rozpětí 

výrobního programu, odbyt výrobků ve světě. Šíp je znamení pokrokové výrobní metody a 

vysoké produktivity práce. V poslední řadě oko symbolizující přesnost výroby, technickou 

bystrost a rozhled.
224

 Podle druhé teorie má okřídlený šíp přestavovat křídlo nesoucí 

stylizovanou traverzu, jelikož plzeňská Škoda se v době vzniku loga v roce 1923 

intenzivně věnovala stavbám mostů.
225

 Podle třetí teorie má logo představovat 

stylizovanou hlavu Indiána.
226

 Má jít o podobiznu hlavy věrného indiánského sluhy, 

kterého si přivezl tehdejší obchodní ředitel závodů T. Maglič nebo Emil Škoda (zde se 

verze příběhu rozcházejí, spíše je rozšířena verze Emila Škody) ze svých cest po Americe 
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do své české domácnosti.
227

 I když se tato verze příběhu může zdát nejmíň pravdivá, 

v Plzni je ale z teorií nejvíce populární. Obyvatele Plzně často nazývají Škodova auta 

„Indián“. Obyvatel České republiky vidí v logu Škodovky hlavu Indiána. Historický 

mýtus, příběh či bajka o Indiánském sluhovi se stal známým rozšířeným vysvětlením, co 

logo Škody představuje. 

Škodův koncern příběh o Indiánovi a teorii, že logo představuje hlavu Indiána 

oficiálně nikdy nepotvrdil. Navzdory tomu se hlava Indiána objevovala v kalendářích 

Škody Plzeň již od roku 1915. Jednalo se o litinovou plaketu s hlavou Indiána, kterou si 

obyvatele Plzně odůvodňovali různými příběhy. Jeden příběh byl právě o indiánském 

sluhovi  Emila Škody.
228

 Člověk může pouze spekulovat, zda-li popularita plakety mohla 

být podnětem ke vzniku loga. Záhadou také zůstane, jestli se Emil Škoda vůbec setkal 

s Indiány při svých cestách po Americe, nebo jestli ho ovlivnil romantismus a 

příběh „mizejících“ Indiánů.  

 

 

obr.č.22: obrázek litinové plakety s hlavou Indiána v porovnání s logem
229
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V rozhovoru autorky s plzeňským výtvarníkem a autorem loga plzeňského 

hokejového týmu Jiřím Světlíkem se pan Světlík vyjádřil k příběhu Indiána a Škody 

následovně:  

 

Nové logo Škodových závodů – okřídlený šíp v kruhu – dostal mezi lidmi 

různá přízviska. Třeba i slepice a mezi nimi i Indián. To trochu zavinila pověst, která 

se ve Škodovce tradovala, že Ing. Škoda si z jedné z cest do USA přivezl 

indiánského sluhu. O tom ale není žádný relevantní důkaz, ba dokonce ani není jisté, 

zda Ing. Škoda v USA vůbec byl. Pravdou je, že v jeho kanceláři visela bronzová cca 

30 cm velká plaketa s reliéfem Indiána. Mluvil jsem s pamětníkem, který vzpomínal, 

že tahle plaketa pak visela skoro v každé dílně a odlévala se, jak na běžícím pásu. 

Indián se tak stal spojený se Škodovkou.
230

  

 

Jak už bylo řečeno, Škodův koncern teorii, že logo představuje hlavu Indiána, 

nikdy nepotvrdil, ale odnož Škodových továren – automobilka Škoda auto vydala v roce 

2017 krátký reklamní videoklip, který mimo jiné popisuje historii splynutí firmy Laurin a 

Klement, která se orientovala na výrobu motocyklů a automobilů, se strojírenským 

koncernem Škoda v roce 1925, ale hlavně se vyjadřuje k historii loga. Ve videu je jasně 

ukázáno i řečeno, že se logo inspirovalo „Native American Seal“, což v překladu znamená, 

že logo bylo inspirováno litinovou plaketou s hlavou Indiána, která se vyskytovala 

v kalendářích Škodových závodů od roku 1915, jak již bylo zmíněno.
231

  

V rozhovoru autorky s obchodním manažerem plzeňského hokejového týmu 

Rudolfem Matějkou, uváděl pan Matějka příběh Škodova Indiána jako další důvod, proč 

plzeňský hokejový tým zvolil za svého maskota Indiána:  

 

Hlava Indiána se objevovala v kalendářích Škody Plzeň již od roku 1915. 

Jednalo se o litinovou plaketu, opředenou různými pověstmi o indiánském sluhovi 

Emila Škody. Tato hlava stála údajně za grafickou podobou znaku „ŠKODA“. 

Přestože se oficiálně znaku říkalo „okřídlený šíp“, pro všechny škodováky byl vždy 

Indiánem. Po dlouhá léta nosili hráči na prsou světoznámý symbol plzeňské 

Škodovky. Logo přirostlo k srdcím hráčů ale hlavně fanouškům klubu, že je tato část 
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hokejové historie stále živá je slyšet i dnes, když pokřik „Škodovka“ je stále na jejich 

repertoáru.
232

 

 

 Příběh plzeňského Indiána je atypickou ukázkou evropské fascinace americkou 

kulturou a americkými Indiány. Nejde pouze o vzpomínku, kdy Evropou projížděl Buffalo 

Bill se svým představením jako v případě K.A.A. Gentu. Ani nejde o pouhé odkoukání 

obrazu Indiána od amerických sportovních týmů. Plzeňský tým vyniká mezi evropskými i 

americkými sportovními týmy s indiánským maskotem a logem odkazem na historicky 

významnou událost. Pro plzeňský hokejový tým, fanoušky i obyvatele Plzně je Indián 

symbolem vítězství nad nacisty. Jak se v rozhovoru vyjádřil Jiří Světlík: „Já si pamatuji 

obrázek Indiána z dětství z tátova šuplete. Má v něm dodnes kouzelnou krabičku 

s nášivkami a domovenkami, které dostal v roce 1945 od amerických vojáků, co u nich 

doma bydleli. Pro mě je tahle nášivka spojená s vyprávěním, představami, 

dobrodružstvím.“
233

 Právě tato hrdost a citové pouto k osvobození Plzně mění debatu o 

nevhodnosti maskota a loga na těžce pochopitelnou a akceptovatelnou. Insignie 2. pěší 

divize americké armády se nedá označit za pouze nekriticky přejatý obraz Indiána 

evropskou kulturou. V případě Plzně se tento obraz spojil v povědomí lidí s historickým 

milníkem jejich města. Obraz Indiána vlastně není vůbec poctou Původním obyvatelům 

Spojených států, ale poctou americké armádě a oslavou vítězství. 

 

3.2 Logo Indiána je na světě 

Nynější logo Plzeňských Indiánů inspirující se historickou tradicí města Plzně našlo 

svou předlohu právě v insignii 2. pěší divize armády Spojených států. Z úcty 

k osvoboditelům se plzeňský tým rozhodl požádat vedení 2. pěší divize armády Spojených 

států o svolení použít část z jejich insignie.
234

 Jak popisuje Jiří Světlík: „Nejpodstatnější 

bylo získat kladné vyjádření od velení 2. pěší divize. Nejen, že jsme jej obdrželi, velení 

bylo doslova nadšené.“
235

 

Po uděleném svolení začal Jiří Světlík pracovat s předlouhou znaku 2. pěší divize. 

Udělal však drobné změny: „Náš Indián má ale užší tvář, jinou skladbu per v čelence a jiné 
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pozadí.“
236

 Finální logo tedy představuje profil hlavy Indiána s rudou kůží v čelence 

s modrým sluncem v pozadí. Dále se Jiří Světlík pustil do designu nových  modrobílých 

dresů s logem Indiána a výbavy pro hokejové fanoušky.
237

 Plzeňský hokejový klub se dnes 

díky Jiřímu Světlíkovi pyšní širokým spektrem reklamních výrobků od čepic, šál, triček, 

dresů, nášivek, puků, přívěsků, placek, skleniček, talířů, půllitrů, placatek, zapalovačů až 

po plyšového maskota Indiána.
238

 Plzeňští fanoušci tak mohou vyrážet na hokejové zápasy 

s modrobílou výbavou s logem Indiána. 

 

obr.č.23: Logo HC Škoda Plzeň 

 

Posledním krokem změny byl maskot. Plzeňský hokejový tým v roce 2009 našel 

vhodného kandidáta v Tomáši Křenovi, který je v civilním životě bankéřem. Tomáš Křen 

představuje maskota hokejového týmu dodnes. Jako maskot je Tomáš Křen vždy před 

zápasem půl hodiny barven na modro bílo, oblečen do napodobeniny stereotypního 

oblečení Indiána z Velkých Plání, na hlavě nosí pro Indiány posvátnou čelenku z per. Jeho 

hlavním úkolem je bavit a burcovat fanoušky. Předvádí různé komické kousky, je to tedy 

typický indiánský maskot –šašek/bavič. Pro ilustraci například indiánský maskot jezdí na 
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ledě v nákupním vozíku při státní hymně či krasobruslí a předvádí různé pády.
239

 

 

 

obr.č.24: maskot HC Škoda Plzeň 

 

Během let plzeňský hokejový tým přišel i s dalšími nápady. K indiánskému 

maskotovi přibyl šaman, který počátkem každé sezóny na led vystoupí opět ve 

stereotypním oblečení Indiána z Velkých plání, s posvátnou čelenkou na hlavě a 

pomalovaným obličejem a předvede očistný rituál pro štěstí s pálením šalvěje.
240

 Je nutné 

podotknout, že pálení šalvěje v kultuře Původních obyvatel Ameriky patří k jejich 

spirituálním zvykům. Šamanovo vystoupení je doprovázeno vystoupením dalších herců 

převlečených za Indiány. Tito herci pocházejí z West Parku, což je živé muzeum 

amerického Divokého západu ležící nedaleko Plzně.
241

 „Naše vystoupení děláme s velkým 

respektem a přesně tak jako Původní Američané“ komentovala Petra Michlová, manažerka 
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marketingu ve West Parku.
242

 Šaman se fyzicky objevuje na ledě pouze při prvním zápase 

sezóny, na ostatních zápasech se šaman objevuje pouze v předzápasovém videu, které je 

promítáno na obrazovkách.
243

 Není to ovšem jediné video, které plzeňský hokejový tým 

tribunám pouští. 

V roce 2016 plzeňský hokejový tým natočil propagační video. V minutu a půl 

dlouhém spotu hokejisté převlečení za Indiány s majitelem klubu Martinem Strakou, který 

představuje náčelníka kmene, sedí v teepee, kouří dýmku, předvádí bojový tanec kolem 

ohně a připravují se na boj. Video vrcholí vjezdem hokejistů na led. „Video jsme pojali 

jako motivační spot pro fanoušky. Prolínají se jím témata sjednocení v jeden tým a zároveň 

jeden kmen. Bojovníci, odvaha, vůle k vítězství, příprava na boj a fair play, to vše jsou 

motivy, které sjednocují svět hokeje i svět Indiánů,“ vysvětluje Richard Procházka z 

kreativního studia Artishock, které video natáčelo převážně v prostorách West Parku.
244

 

„Využili jsme našeho v rámci extraligy poměrně unikátního indiánského znaku a chtěli 

jsme vyjádřit soudržnost hráčů a našich fanoušků. Chceme zdůraznit, že jsme jeden tým, 

bojovníci s odvahou a touhou po vítězství v rámci fair play,“ dodává majitel klubu Martin 

Straka.
245

 

 Plzeňský hokejový tým bohužel odkoukal od ostatních sportovních týmů pyšnících 

se indiánskými logy a maskoty ty nejhorší možné stereotypy o Indiánech a propaguje 

nejhorší verze kulturní apropriace. Už jen z pohledu na logo týmu lze jasně vidět rasisticky 

červenou tvář Indiána se stoickým výrazem a velkým nosem. Další věcí je indiánský 

maskot, který má blíže ke kresleným postavičkám než k reprezentaci zástupců indiánských 

národů. Nehledě na nepřesné oblečení univerzálního Indiána z Velkých Plání. Poslední 

kapkou je ovšem vystoupení šamana, které napodobuje indiánské spirituální tradice, což je 

naprosto nemístné.  
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3.3 „Náš příběh Indiána má větší hloubku a žádným aktivistům nevadí.“
246

 

V názvu kapitoly jsou použita slova, které v rozhovoru pronesl obchodní ředitel 

Rudolf Matějka. Na otázku zda by byl plzeňský tým ochotný vést dialog v případě 

kontaktování ze strany indiánských aktivistů Rudolf Matějka odpověděl následujícími 

slovy:  

 

Pokud by se na nás nějací Indiáni obrátili a chtěli by naše důvody vysvětlit, snažili 

bychom se jim argumentovat tím, že stylizovanou hlavu Indiána nepoužíváme 

bezdůvodně a s cílem vytěžit z jejich identity nějaký profit, ale že jsme si ji zvolili 

jako odkaz na historickou událost, kdy Plzeň osvobodila armáda Spojených států, 

když jednou z jejich divizí, která jako první vstoupila do Plzně, byla 2. pěší divize, 

která měla ve svém znaku právě tento symbol. Mírně jsme jej poupravili, aby byl 

lépe použitelný pro logo našeho klubu a takto si jej od zástupců 2. pěší divize nechali 

schválit. Tento znak nosíme hrdě na své hrudi, jako vyjádření vděku za osvobození 

americkou armádou, v jejích řadách bojovalo i mnoho Indiánů a kteří často patřili 

mezi nejobětavější válečníky. Tento odkaz válečníka se na sportovním poli snažíme 

udržovat i my a to jak z hlediska sportovních výkonů tak především Fair Play. 

Možná z toho důvodu je Indián symbolem dalších hokejových klubů.
247

  

 

Pan Matějka dokonce poskytl i důkaz souhlasu 2. pěší divize v podobě dopisu 

zaslanému americkou ambasádou v Praze plzeňskému hokejovému týmu, která rozhovor 

s armádou Spojených států zprostředkovala.
248

 

Na rozdíl od většiny evropských a amerických týmu s indiánským logem a 

maskotem, plzeňský hokejový tým požádal o svolení použít symbol Indiána, bohužel ne 

však Původní obyvatele Severní Ameriky, ale armádu Spojených států. Symbol Indiána 

používaný americkou armádou jako například insignie 2. pěší divize nebo názvy helikoptér 

Apač a Komanč je ironický a zároveň tragický, z toho důvodu že to byla právě americká 
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armáda se kterou indiánské kmeny vedly války, která indiánské kmeny vyhnala z jejich 

území do chudoby v rezervacích a která na nich páchala genocidu.
249

 Tragické dále je, že 

americká armáda pyšnící se indiánskými symboly má ve své historii anti-indiánský 

rasismu. Příkladem lze uvést označování amerických nepřátel za Indiány a jejich teritoria 

za indiánské teritorium. Tato rasistická rétorika namířená proti americkým Indiánům byla 

rozšířená v americké armádě zejména během války ve Vietnamu a během Války v zálivu 

v roce 1991, kdy například seržant James Riley komentoval před reportéry evakuaci 

„červené zóny“ v Bagdádu jako obklíčení generála Custera. Jeden nejmenovaný americký 

důstojník dokonce označil Usáma bin Ládina za indiánského náčelníka a jeho 

následovníky za Indiány.
250

  

 Těchto fakt si široká veřejnost není vědoma, protože narativ o Indiánech je ovládán 

Euroameričany, kteří ho utváří k obrazu svému. Proto americká armáda může symbol 

Indiána používat  jako symbol bojovnosti a odvážnosti. Naneštěstí si těchto skutečností 

není vědom ani plzeňský hokejový tým, protože v hodinách dějepisu v České republice je 

historie indiánských válek opomíjena, nebo je odbyta pouhou větou, že indiánské války 

vyhráli kolonisté. Dále tu není vůbec znám anti-indiánský rasismus, který v řadách 

americké armády je.  

Pan Rudolf Matějka podotkl správně, že Indiáni bojovali v řadách armády 

Spojených států během obou světových válek navzdory historickým vztahům mezi 

indiánskými kmeny a americkou armádou. Zajímavé je, že v době první světové války 

Původní obyvatelé ještě neměli americké občanství, či-li se na ně nevztahovalo povinné 

povolání do armády. I přes to se do první světové války přihlásilo 17 313 Původních 

obyvatel. Důvody vstupu do armády byly různé. Někteří američtí Indiáni vyhledávali 

dobrodružství, chtěli se dostat z chudoby rezervací, chtěli chránit svou kmenovou zem a 

kmenové tradice nebo se jednalo o indiánské studenty internátních škol, kde na ně vedení 

internátu apelovalo, že je potřeba chránit zemi a byl jim vštipován patriotismus.
251

 

Ze strany Původních obyvatel nepřišla pouze pomoc v podobě bojové síly, ale stáli 

i za vytvořením komunikačních kódů na základě jejich kmenových řečí, které se 

nepřátelům nikdy nepodařilo rozluštit. V první světové válce se jednalo o komunikační 
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kód, který byl vymyšlen vojáky z kmene Choctaw a Cherokee.
252

 Během druhé světové 

války byl vymyšlen komunikační kód na základě upravené navažštiny, který pomohl 

porazit Američanům Japonsko ve válce v Pacifiku.
253

 Nejslavnější příběh indiánského 

vojína zosobňoval Ira Hayes. Ira Hayes byl jeden ze šesti mužů, kteří zvedli vlajku na Iwo 

Jimě. Tento akt byl zvěčněn a stal se jednou z nejslavnějších fotografií druhé světové 

války.
254

  

Méně známá je však skutečnost, že po druhé světové válce americká vláda 

„odměnila“ Indiány „Termination Policy“, v překladu politikou ukončení „indiánského 

problému“. Politika ukončení znamenala vyrovnání sporů o území mezi americkou vládou 

a jednotlivými indiánskými kmeny (často neadekvátní finanční kompenzací), konec 

finanční podpory indiánským rezervacím ze strany americké vlády a přesídlením Indiánů 

do velkých měst. Politika ukončení přinesla konec speciální suverenity a politického 

statusu, které indiánské kmeny získali díky Indiánskému New Dealu ve 30. letech 20. 

století. Americká vláda se opět uchýlila k politice nucené asimilace Indiánů do většinové 

americké společnosti.
255

 Mnoho Indiánům relokace do velkých amerických měst 

nesvědčila. Ukázkovým případem je již zmíněný hrdina druhé světové války Ira Hayes, 

který ve městě podlehl těžkým depresím a alkoholismu a zemřel ve věku 32 let.
256

  

V českém prostředí není historie vztahů mezi americkou vládou a indiánskými 

kmeny moc známá. Není zde známo, že po druhé světové válce následovala tragická 

politika terminace a asimilace, která měla být jakousi „odměnou“ za podporu americké 

armády z řad indiánských kmenů. Hrdinní indiánští bojovníci měli být začleněni do 

americké společnosti, což ovšem byl opačný zvrat situace, v který doufali. Nejvíce 

indiánské kmeny doufaly v suverenitu. Odvolávání se plzeňského hokejového týmu na 

požehnání americké armády k používání obrazu hlavy Indiána jako symbolu jejich týmu je 

velice nešťastné. 
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Vedle neznalosti historických souvislostí a nemístnému odvolávání se na svolení 

americké armády je zde další problém s ospravedlněním klubu, že příběh jejich Indiána má 

větší hloubku a žádným aktivistům nevadí. Zaprvé se nedá tvrdit, že by americkým 

Indiánům Plzeňský Indián nevadil. Indiánští aktivisté spíše nemají kapacitu vést dialog 

s každým sportovním týmem vlastnícím indiánského maskota a logo Indiána.  

Diskutabilní je tvrzení, že příběh Indiána má větší hloubku. Pravdou je, že ve 

srovnání s ostatními sportovními týmy, plzeňský hokejový tým vystupuje z řady svým 

příběhem, proč si Indiána za maskota a logo zvolil. Příběh osvobození americkou armádou 

s insignií s hlavou Indiána je ojedinělý. Plzeňský Indián je asi jako jediný na světě spojen 

s bojem proti nacismu. Je tu propojení s významnou událostí československých dějin. O to 

víc Češi nedokáží pochopit, z jakého důvodu by mohl jejich tribut americké armádě a 

symbol vítězství nad nacismem být ofenzivní. 

Problematika insignie hlavy Indiána by měla být v Plzni adresována jako širší 

problém používání symbolu Indiána americkou armádou, jejíchž nevhodnost byla již 

vysvětlena v předchozích paragrafech. Jinak obyvatele Plzně nikdy neuvidí v jejich 

maskotovi a logu ofenzivní symbol. 

Samozřejmě existují i společné argumenty, které plzeňský tým sdílí s americkými i 

evropskými týmy pyšnícími se indiánským maskotem a logem, které by měly být 

představeny. Zaprvé se plzeňský tým shoduje v argumentaci, co Indiáni ať už loga nebo 

maskoti mají symbolizovat – odvážnost, sílu, vytrvalost, bojovnost a soudržnost kmene. 

Tyto hodnoty většina týmu vyzdvihuje jako pozitivní hledisko, argumentují, že Původní 

Američané by měli být pyšní na hodnoty s kterými jsou spojeni. Tento argument je často 

použit v debatě o maskotech k argumentaci pro maskoty.
257

 Jak v rozhovoru podotkl 

obchodní manažer plzeňského hokejového klubu Rudolf Matějka, odkaz válečníka se na 

sportovním poli snaží plzeňský tým  udržovat a to jak z hlediska sportovních výkonů tak 

především ideálu fair play.
258

 Odkaz válečníka spojený s obrazem Indiána je však 

stereotyp, který americké Indiány zamrazuje v dobách minulých a zároveň v jakémsi 

předepsaném scénáři a roli. Plzeňský tým řídíce se filozofii fair play, by se měl zamyslet 

nad tím, zda je fair používat něco, co určitou skupinu lidí zraňuje a shledávají to ofenzivní. 

Debata o nevhodnosti maskotů a indiánských log je pro plzeňský hokejový klub 

nová. Plzeňský hokejový tým ještě nebyl vystaven kritice ze strany Indiánů. Není na ně 
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vyvíjen nátlak k zamyšlení nad vzniklou situací. Uvědomění si v případě plzeňského 

hokejového klubu bude těžké vzhledem spojení symbolu Indiána s osvobozením Plzně od 

nacistického útlaku. Díky tomuto faktu bude debata v Plzni mnohem náročnější než 

v sousedních evropských státech, kde je ve většině případů indiánský maskot a logo 

spojeno s romantickými vyobrazeními Indiánů. Otázkou je taky, zda na debatu vůbec 

dojde, vzhledem k absenci agitátorů v českém prostředí. 

 

3.4 Pohledy zainteresovaných osob na plzeňský hokejový tým 

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná mediální debata o problematice indiánských 

maskotů a log v České republice, ze které by se daly analyzovat argumenty strany 

podporující indiánské maskoty a loga a strany odpůrců, jsem se rozhodla vyhledat některé 

zástupce obou táborů a zeptat se jich na jejich názor na Plzeňské Indiány. Tato podkapitola 

bude věnována názorům a vyjádřením vybraných zainteresovaných osob malé skupiny lidí. 

Účelem této kapitoly není pokrytí názorů velkého množství respondentů. Jejím cílem není 

sociologický kvantitativní průzkum. Záměrem je představení odlišných názorů na 

problematiku maskota a loga plzeňského týmu. 

Jako první budou představeny názory zástupců původních obyvatel Severní 

Ameriky. Doktorka Stephanie Pratt je nezávislá akademička momentálně pracující na své 

další knize, která se bude zabývat obrazy Původních obyvatel Severní Ameriky v umění od 

renesance po 19. století. V posledních letech působila jako ambasador Crow Creek Dakota 

Nation v překladu do češtiny by název kmene zněl národ Vrán z Creek v Dakotě, což je 

indiánský kmen jejího otce. V rozhovoru doktorka Pratt zmínila, že post ambasadora Vran 

však již opustila. Dále také působila na akademickém poli na Univerzitě v Kentu, kde byla 

velice cenným přínosem díky své práci týkající se reprezentace amerických Indiánů  

v britském umění.
259

  V rozhovoru autorky s doktorkou Pratt se k odůvodnění plzeňského 

klubu doktorka Pratt vyjádřila následujícími slovy:  

 

Dovolte mi říct, že zaprvé si nemyslím, že 2. pěší divize by měla používat Indiána 

jako jejich insignii, pokud jim nebylo uděleno svolení (Původních obyvatel pozn. 

autorky). Ovšem oni si ho vzali a použili bez uvědomění, že to je naprostý 
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stereotypní obrázek válečníka z Velkých Plání. Rudá tvář českého hokejového 

maskota je z mého pohledu velice zneklidňující a odpudivá, žádný jiný maskot nemá 

takto rudý obličej – je to rasistické vyobrazení a stereotyp. Maskot by měl být znovu 

ztvárněn, když už musí být použitý týmem. Možná by to šlo zlepšit spoluprací se 

skutečnými indiánskými komunitami z Velkých Plání nebo spoluprací s indiánskými 

umělci, kteří by dokázali dát postavičce maskota opravdový vzhled z Velkých Plání. 

Můj návrh se může zdát nerealistický, ale pokud nebudou Původní obyvatelé Severní 

Ameriky zainteresováni do procesu brandingu a navrhování maskotů, nic pozitivního 

z toho nemůže vzejít. Nemyslím si, že používání indiánských maskotů evropskými 

sportovními týmy může být přehlíženo. Indiánské komunity by vždy měly první dát 

souhlas a poté poskytnout rady. Původní obyvatelé by měli jednat jako poradci 

k tomu, jak jsou jejich obrazy v kultuře vytvářeny a jak je s nimi dále nakládáno.
260

 

 

LeAndra Nephin je členkou kmene Omahů v Nebrasce. Momentálně žije ve Velké 

Británii, kde je na postgraduálním studiu kognitivně behaviorální terapie na Oxfordské 

univerzitě. Přes 25 let se věnuje pomoci lidem i dětem, kteří zažili domácí násilí či 

znásilnění nebo trpí závislostí na alkoholu nebo návykových látkách. Je také mezinárodní 

aktivistkou za práva Původních obyvatel a členkou rady výzkumného projektu Beyond the 

Spectacle: Native North America Presence in Britain.
261

 LeAndra Nephin se k plzeňskému 

logu inspirujícím se insignií 2. pěší divize vyjádřila následovně: „To je ztělesnění 

kolonizace. Horší už to být nemůže. To je jako bych já nosila odznak pocty, který by 

podporoval zabíjení Vašich lidí. (…) První co vidím je červená tvář, výrazný nos a stoický 

výraz. (…) Je to karikatura ukazující stereotypy.“
262

  

Dne 24. března 2019 navštívili Univerzitu Karlovu zástupci kmene severních 

Šajenů. Conrad Fisher, bývalý viceprezident severních Šajenů, dlouholetý lídr kmene a 

současný politický poradce a Clinton Bird Hat, rodilý mluvčí, znalec tradic, veterán 

Vietnamu a Fancy tanečník,
263

 vedli na univerzitě přednášku o životě Šajenů ve 21. století 

a zodpovídali otázky během otevřené diskuze. V publiku nebyli přítomni pouze studenti a 
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profesoři, ale i zástupci Indian Corralu
264

, kteří se na organizaci návštěvy podíleli spolu 

s univerzitou. Během diskuze autorka položila otázku týkající se plzeňského indiánského 

loga a maskota zástupcům Šajenů a setkala se s rozdílnými názory. Dlouholetý lídr kmene 

a politický poradce Conrad Fisher odpověděl diplomatickým způsobem. „Je těžké říct, kdo 

vlastní kulturu. Když si představíme, že bychom si my Šajeni zvolili za maskota Bělocha a 

pojmenoval si náš sportovní tým Běloši, předpokládám, že by se Vám to určitě nelíbilo,“
265

 

řekl pan Fisher s úsměvem a dodal: „ale vykrádání kultury je těžké posoudit. Je to boj o to 

kdo vlastní kulturu.“
266

 Do diskuze se zapojili i zástupci Šajenů z hlediště, kteří 

doprovázeli pana Conrada Fishera a pana Clintona Bird Hata. Jeden z nich podotkl: 

„Myslím, že jsou větší problémy než maskoti mezi Indiány. Evropané by se měli učit o 

naši historii a současných problémech našich komunit.“
267

 

Mezi zástupci indiánských kmenů se názory samozřejmě různí. Nelze říct, že 

všichni Indiáni jsou striktně proti maskotů a logům a chtějí, aby zmizeli ze sportu. 

Spektrum názorů je široké, jak je vidět na jednotlivých odpovědích. Od názoru, že maskoti 

nepředstavují takový problém pro indiánské komunity, a že by se měli spíše řešit 

důležitější problémy po názor, že jsou to rasistická vyobrazení stereotypizující Indiány, 

která by měla být změněna. Zajímavé bylo podotknutí pana Fishera, že maskoti spadají 

pod širší škálu problému vykrádání kultur a boje o to, kdo vlastní kulturu. Načež by šlo 

nabídnou řešení, které navrhovala profesorka Pratt, že by američtí Indiáni měli jednat jako 

poradci k tomu, jak jsou jejich obrazy v kultuře vytvářeny a jak je s nimi nakládáno. Tímto 

způsobem by byl obrázek Indiána vytvářen i Američany či Evropany a zároveň zástupci 

indiánských komunit a boj o vlastnění kultury by nebyl již problém. Toto řešení je ovšem 

lehce utopistické. 

Druhá skupina názorů představuje pohled příznivců plzeňského hokejového klubu a 

obyvatel Plzně. Počínaje Jiřím Světlíkem, který je známým plzeňským výtvarníkem a 

autorem loga plzeňského hokejového týmu. Jiří Světlík se vyjádřil k plzeňskému logu a 

maskotu následovně: 
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Začnu odzadu. Indiány, či život Indiánů mám ve veliké úctě. Mít Indiána ve znaku 

je… jak bych to řekl… jako když šaman začne s obřadem. Znak je směsí víry, 

přesvědčení, emocí, síly, odpovědnosti, věrnosti a je vcelku lhostejno, zda symbolem 

bude hlava indiána nebo medvěda. Něco jiného je maskot. Byla-li by realizace 

jakéhokoliv maskota brána profesionálně, bylo by nemožné, aby maskot kohokoliv 

urazil. Je mnoho klubů, kde se v hledišti o zábavu stará medvěd, drak nebo fialová 

kráva a lidi – děti speciálně je zbožňují. Indián je trochu jiná „parketa“. Je to člověk 

a karikovat jakýkoliv etnický původ je hloupé. Proto v Plzni před zápasy nastupují 

Indiáni. Jedná se ale o partu opravdových přátel jednoho severoamerického 

indiánského kmene, mají indiánská jména, která obdrželi od náčelníka onoho kmene 

a rituál, který předvádějí není laciná kašírka, ale je opravdovým kulturním 

duchovním poselstvím. Správně provedeným a vážně myšleným. Jinou kapitolou je 

nešťastník, který jezdí po ledě s vlaječkou ve vypůjčeném indiánském kostýmu. To 

je z pravidla mládežnický hokejista. Postrádá to styl a ducha a degraduje poselství 

(…).
268

  

 

Na otázku, zdali sleduje debaty o problematice indiánských maskotů a log ve Spojených 

státech Jiří Světlík odvětil: „Na debaty v USA koukám a jsem rád za Atlantik. I když 

blbost je skvělý plavec.“
269

 Dále se pan Světlík vyjádřil, jak by na kritiku ze strany 

indiánských aktivistů proti jeho logu reagoval:  

 

„Kdybych se mohl posadit s Indiánem a on by po mě chtěl vysvětlení, dal bych mu 

jej. Vyprávěl bych mu o tátovi, o desátníku Massonovi, kterého jsem si moc vážil, o 

nášivce v krabičce, kterou jsem vyndaval, když jsem jako kluk byl doma sám. Pak 

bych mu ukázal fotky plných tribun v bojovém řevu s Indiánem na prsou, kluky 

s mistrovským pohárem, vyprávěl bych mu příběh o cti a bojovném duchu… jsem si 

jistý, že by pochopil, v jak hluboké úctě indiánskou kulturu nosím a doufám, že by 

mě poctil dýmkou míru.“
270

 

 

Jiří Světlík je ukázkovým případem člověka z Plzně ovlivněného insignií 2. pěší 

divize americké armády. Debata o problematice maskotů a log pro něj nebyla novinkou. 
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Dokonce se vyhraňoval proti karikaturám jakýkoliv etnických kultur, ale na druhou stranu 

omlouval plzeňského maskota, z toho důvodu, že plzeňskému hokejovému týmu pomáhají 

herci z West Parku, jejichž zaměstnáním je propagovat stereotypy o Divokém západě 

kovbojích a Indiánech. Dále své logo rudého Indiána vysvětloval symboličností znaku. Jiří 

Světlík, ač zastává svůj postoj proti karikaturám jakýkoliv etnických kultur a je si vědom 

problematiky maskotů a log, si existenci plzeňské loga a maskota dokázal ospravedlnit. 

Tomáš Kacerovský, student VŠE, obyvatel města Plzně, který hrál ve svém dětství 

hokej za plzeňský hokejový tým, se k symbolice loga plzeňského hokejového týmu 

vyjádřil následovně:  

 

Pro nás je indiánský maskot symbol konce bombardování a útlaku, který přinesl 

nacismus, a politického útisku během komunistické éry. Uniforma amerických 

vojáků, respektive indiánská insignie, byla pro lidi protiklad všeho špatného, co 

Plzeň po nástupu komunismu potkalo. Nejde tedy konkrétně o Indiána. Jde o symbol 

odporu proti nacismu a komunismu. O Indiánech nám to nikdy neevokovalo špatné, 

ani dobré stereotypy.
271

  

 

Konverzace se ubrala i k podotknutí faktu, že americká armáda stála za genocidou 

Původních obyvatel a přivlastňování si obrazu armádou je proto pobuřující. Pan 

Kacerovský odvětil: „My neoslavujeme Custerovu armádu, ale americkou armádu druhé 

světové války složenou z mladých lidí bojujících za svobodu Evropy. Přijde mi nemístné 

srovnávat osvoboditele a de facto zločince. Pro nás v Plzni je to zkrátka symbol 

osvobození.“
272

 Pan Kacerovský rasismus přivlastnění obrazu Indiána americkou armádou 

odmítl. Obhajoval plzeňského Indiána jako symbol osvobození. 

Adam Hrubý, obyvatel Plzně a student Západočeské Univerzity v Plzni v oboru 

antropologie, se k celkovému používání indiánských maskotů a log ve sportu vyjádřil 

následovně: „Používání indiánských názvů a zejména log, která mnohdy působí jako 

karikatura, například bývalé logo Clevelandských Indiánů, vyvolává značnou kontroverzi. 

Domnívám se, že nastupující generace Američanů, která přistupuje ke své historii kritičtěji, 

bude vyvíjet tlak na jejich změnu.“
273

 K případu Plzeňských Indiánů měl nesouhlasnou 

reakci: „Dle mého názoru logo ani název není vhodný. Předělání znaku a názvu českého 
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týmu je ale v podstatě nemožné, ať už kvůli již vyrobeným suvenýrům nebo absenci hlubší 

znalosti americké historie u většiny českých občanů. (…) Ale pocta americké armádě 

z naší strany se dá vyjádřit jistě i vhodnějším způsobem.“
274

 

 Tato ukázka názorů ukazuje odlišný pohled obyvatel Plzně na indiánského maskota 

a logo. Pro obyvatele Plzně je Indián spojen s osvobozením a z toho důvodu je pro ně 

nemyslitelná jeho změna a je ospravedlněn. Avšak plzeňský Indián je ukázkou přenosu 

rasismu americké armády, která symbol Indiána využívá pro pojmenovávání oddílů 

armády a armádní výbavy. Toto využití obrazu Indiána je naprosto pobuřující 

s přihlédnutím k minulosti a odkazu genocidy Původních obyvatel a k nesouhlasu 

Původních obyvatel s používáním jejich symboliky pro tyto účely.  

Plzeň  nekriticky přejala bělošský obraz Indiána do své kultury, kde je spojen 

s historicky významnou událostí, čímž získal imunitu v hlavách Plzeňáků, i přes to že jsou 

si vědomi debaty o problematice indiánských maskotů a log. Najdou se ale i obyvatelé 

Plzně, kteří si jsou schopni uvědomit nevhodnost plzeňského maskota a loga, ale jsou 

smířeni s tím, že ke změně loga ani maskota nedojde, protože většina obyvatel Indiána 

adoruje jako symbol osvobození. Plzeňští Indiáni představují krásný příklad evropské 

fascinace americkou kulturou a nekritickým přejímáním symbolu Indiána v kultuře. 
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Závěr 

Kulturní apropriace je mnohdy shazována jako nevýznamný problém či projev 

přehnané korektnosti současné doby. Co si však lidé neuvědomují, je fakt že kulturní 

apropriace je úzce spojena s identitou a nese s sebou negativní následky. Maskot 

indiánského náčelníka ztělesňující stereotypy o Původních obyvatelích se může jevit jako 

neškodný a svým způsobem i dobře míněný kulturní produkt. Tento indiánský maskot ale 

negativně ovlivňuje identitu Původních obyvatel. Má vliv na to, jak o sobě Původní 

obyvatelé smýšlí a  stejně tak i na to, jak o nich smýšlí dominantní bělošská společnost.  

Američané si vytvořili tento bělošský obraz univerzálního ušlechtilého divocha s 

pozitivními vlastnostmi, který se stal všudypřítomný. Tento obraz se přenášel přes 

Atlantik, kde si našel své místo i v evropské kultuře, která si ho zamilovala. Tento obraz 

amerických Indiánů se ovšem zcela distancoval od reality a historie. Z toho důvodu se 

Američané i Evropané stali slepými vůči této problematice. Je to fascinující fenomén, 

protože ve srovnání k přístupu k jiným minoritám by byla problematika brána jako jasný 

projev rasismu. Ve světě nelze nalézt sportovní tým s názvem Washingtonští Černokožci či 

Bojovní Židé.  

Američané a Evropané odmítají vidět ve stereotypním vyobrazení Indiána problém 

z toho důvodu, že je tento obraz zapleten do historie obou kultur, což tvoří pevné základy 

pro jeho udržování v obou kulturách. V každém časovém úseku obraz sloužil 

momentálním potřebám společnosti. V americkém prostředí má tento obraz pevnější 

historické základy než na evropském kontinentu. Obraz je zde spojen s vytvářením 

americké identity, s ukázáním začlenění se Euroameričanů na americkém kontinentu a 

s ukázáním jejich nadřazenosti nad Původními obyvateli. Obraz je zde opleten krutou 

historií vztahů mezi Euroameričany a Indiány a osadnicko-koloniální tradicí.  

V evropském prostředí obraz představuje export americké imaginace a fascinaci 

americkou kulturou a Novým světem. Evropané nekriticky přejímali zprávy o Původních 

obyvatelích Nového světa a následně romantické obrazy amerických Indiánů v 19. století. 

Vzhledem k tomu že na evropském kontinentu docházelo k minimálnímu kontaktu 

s americkými Indiány došlo zde k ještě většímu zkreslení obrazu Indiána než ve Spojených 

státech. Z amerických Indiánů se na evropském kontinentu stali mýtické ušlechtilé bytosti, 

které ztělesňují všechny ideály západní společnosti. Tento obraz si pak Evropané začlenili 

do různých úseků své historie. Ku příkladu si Evropané našli v obrazu Indiána ideál 

bojovníka, který jim sloužil jako vzor během odporu proti útlaku politických režimů, ale 



 

 

91 

také ideál člověka žijícího v harmonii s přírodou, který jim slouží k útěku z moderního 

světa.  

Američané stejně jako Evropané se díky mnoholetému používání obrazu Indiána 

v jejich kulturách a spojitosti s historií odmítají obrazu vzdát a odmítají si přiznat jeho 

nevhodnost. Chápaní problematiky stereotypního obrazu Indiána je dále v obou kulturách 

ztíženo tím, že obraz představuje ušlechtilou mýtickou bytost oplývající všemi ideály 

západní civilizace a je vnímán velice pozitivně. Z toho důvodu si Američané ani Evropané 

neuvědomují jeho škodlivost. 

V diplomové práci byl srovnáván především jeden projev kulturní apropriace 

amerických Indiánů – sportovní maskoti a loga. Na příkladech Washingtonských 

Rudokožců a Plzeňských Indiánů jsem se snažila ilustrovat odlišnosti chápání 

problematiky apropriace kultur amerických Indiánů v americkém a evropském/českém 

prostředí.  

První velký rozdíl je v časové ose. Američané začali používat indiánské maskoty a 

loga od 20. let 20. století a od 60. let proti  nim začali vystupovat indiánští aktivisté. Na 

evropském kontinentu se do sportovního prostředí indiánští maskoti a loga dostali později 

většina až v druhé polovině 20. století, mnozí až ve 21. století. Důvodem bylo otevření 

hranic po Studené válce a více prostoru pro mezinárodní utkávání týmů. Evropské týmy se 

díky tomu inspirovali u amerických a přijali za svého maskota a logo Indiána. To také 

zapříčinilo to, že debata o problematice maskotů probíhá na americkém kontinentu 

mnohem déle a dosáhla zde jistých úspěchů v omezení indiánských maskotů a log. Na 

evropském kontinentu debata teprve začíná v mnohých případech ještě ani nezačala a 

indiánští maskoti a loga se nachází v rozkvětu. 

Významný rozdíl také tvoří přítomnost Původních obyvatel Spojených států, kteří 

proti maskotům a logům vystupují a snaží se o to, aby si dominantní bělošská společnost 

uvědomila problematiku. Ve Spojených státech válku indiánským maskotům a logům 

vyhlásili jak národní organizace amerických Indiánů, regionální kmenové organizace, 

jednotlivé indiánské kmeny, menší regionální organizace, indiánští studenti i jednotlivci. 

Všichni jmenovaní vyvinuli a vyvíjí snahu o ukončení používání stereotypního vyobrazení 

Indiánů ve sportovním prostředí i v kulturním prostředí jako takovém. Ukázkovým 

příkladem je aktivismus proti Washingtonským Rudokožcům, který dokázal problematiku 

výborně mediálně zviditelnit a rozvinout debatu o nevhodnosti maskotů mezi širokou masu 

lidí. Aktivisté zde dosáhli i soudních sporů se Washingtonským fotbalovým týmem. 
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Element indiánského aktivismu na evropském kontinentu zcela chybí. Indiánští 

aktivisté se vyjadřují na dálku skrze mediální cesty například formou novinových článků a 

adresují problematiku a poukazují na nevhodnost indiánských maskotů v Evropě. 

Příkladem byl článek Susan Harjo v novinách De Standaard, kde zkritizovala gentské 

indiánské maskoty Buffalo Bena a Buffalo Mel. Gentský fotbalový tým reagoval pouze 

ospravedlněním svého maskota na webových stránkách, ale k žádné větší mediální 

pozornosti či diskuzi s indiánskými aktivisty nedošlo. V případě Plzeňských Indiánů nebyl 

ještě ani žádný nátlak ze strany aktivistů vyvinut. Evropské sportovní týmy ani evropská 

společnost je stále ve většině případech k této problematice slepá. Element indiánského 

aktivismu který by mohl zvednout povědomí o problematice maskotů a log na evropském 

kontinentu  bohužel zcela chybí. Výsledkem je rozkvět indiánských maskotů v Evropě. 

K absenci indiánských aktivistů lze přidat i absenci Původních obyvatel jako 

takových. Evropané přichází do kontaktu s Původními obyvateli ve velmi malé míře. 

Evropská imaginace o Indiánech není tudíž vůbec konfrontována s realitou. Imaginace má 

zde tedy volnou cestu a zkreslený obraz Indiána se zde nesetkává se současným reálným 

životem Původních obyvatel, který by mohl Evropanům otevřít oči. 

Zde by kritik mohl podotknout, že to je stejný případ i v některých částech 

Spojených států, protože ne všude se člověk setká s Původním obyvatelstvem. Toto tvrzení 

je pravdivé. Ovšem Američané jsou konfrontování historií a historickou odpovědností 

alespoň částečně ve školách, která tvoří lehkou protiváhu americké imaginaci. V Evropě 

nejenže chybí zcela kontakt s reálným životem současných Původních obyvatel, ale chybí 

zde i povědomí o jejich historii, jak už bylo na začátku zmíněno.  

Americký a evropský pohled na problematiku je ovlivněn výše zmíněnými faktory 

a zanechává Evropany v nevýhodě a menší šanci na pochopení problematiky. To ovšem 

neznamená, že by problematika kulturní apropriace obrazu Indiána a problematika 

indiánských maskotů a log v americké společnosti byla na pokraji převratu a vymizení. 

V obou společnostech je stále rozšířené nepochopení. Američané ani Evropané nechápou, 

že pozitivní stereotypní obraz Indiána ztělesňuje ideály jejich západní společnosti, které 

byly Indiánům přiřazeny, a které nic neříkají o kulturách, tradicích či historii kmenů 

Původních obyvatel. Dále nechápou, že by si obraz o vlastní kultuře a historii chtěli 

Původní Američané určovat sami, že apropriace americkou společností, která kulturní 

obraz o indiánských kmenech degraduje na stereotypní vyobrazení, není ukázka úcty nýbrž 

nadřazenosti dominantní bělošské společnosti. 
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  V poslední řadě Američané ani Evropané nerozumí, že jejich nostalgický obraz dob 

minulých, kdy euroameričtí kolonisté expandovali na západ Spojených států a vedli války 

proti indiánským kmenům, nejen že připomíná bolestivou kapitolu historie indiánských 

kmenů, ale uzavírá je v minulosti. Díky tomu se o Indiánech mluví jako o vymírajících 

lidech, kteří se nedokázali přizpůsobit progresu a ve společnosti lidé dochází k závěru, že 

už neexistují. 

Bělošský obraz Indiána v americké kultuře je výsledkem několika staletí  kruté 

historie a osadnicko-koloniální tradice Euroameričanů, který se úspěšně promítl i do 

evropské kultury. Nepochopení problematiky zůstává v obou kulturách stále silné, i když 

v americkém prostředí je možnost adresování problému a jeho pochopení dominantní 

bělošskou skupinou nadějnější. Na závěr lze jen doufat, že bělošský obraz Indiána bude i 

nadále konfrontován s realitou a dominantní bělošské společnosti se podaří uvědomit si 

jeho zkreslení, a že vlivem toho americká i evropská společnost dokáže najít nějaký 

kompromis s Původním obyvatelstvem na reprezentaci Indiánů v kultuře. 

 

Summary 

Cultural appropriation is in our modern age denounced as a product of exaggerated 

political correctness. Not many people can see the real problems, which cultural 

appropriation creates. Firstly, it has negative influence on the identity of the groups, which 

are appropriated. Secondly, it is an ongoing process of colonization. Dominant cultures 

appropriate minority cultures and through that demonstrate their superiority.  

Native American image in white dominant culture provide a good example of 

cultural appropriation. Americans created the image of stereotypical noble/ignoble savage 

and they connected this image with the creation of American identity. They also used it to 

show their incorporation into the “New World” and their dominancy over it. This image 

served to cope with genocide of Native Americans, because it offered a new story of 

vanishing race who could not keep up with progress of the modern age. The image of the 

“White man’s Indian” travelled across the Atlantic, where Europeans started to love these 

“exotic mythical creatures”. The distorted image of the “White man’s Indian” with all the 

lost qualities of Western world erased the real Native Americans and their history from 

American and European cultures. Americans and Europeans have been interested only in 

the “authentic” noble Indians, they themselves created. 
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 The distorted image of an universal Indian became integral part of American and 

European societies, which refused the idea that stereotypical image of Indian could hurt 

Native Americans. Their argument is simple: it is positive image, we honor Native 

Americans by that image. But that imagery is a product of the ongoing colonialism. Native 

Americans want to be seen as a part of a real, modern society not as relicts of a past and 

they fight for getting the control over Native American image. 

 The master thesis focuses on one cultural sphere, where cultural appropriation of 

Native American takes place – sport mascots and logos. Indian mascots and logos depict 

caricatures of universal Great Plain Indians and usually deeply offend Native Americans. 

In the United States, Native Americans fight to erase this riduciling of their culture. Indian 

mascots and logos travelled over the Atlantic to Europe, where some European teams 

adopted them as well. Neither Americans nor Europeans want to see the racism in these 

depictions of Native Americans. They argue that they want to honor Native Americans. 

 In this master thesis, I use two sport teams with Indian mascots and logos to 

illustrate and compare the understanding of the problem of cultural appropriation in 

American and European society – the Washington Redskins and the Pilsen Indians. Due to 

long tradition of the image of White Man’s Indian in American and European culture, both 

cultures became blind to the problem of stereotypical racist depiction. They feel only 

positive connotation with that image. They refuse to realize that the image is harmful to 

Native Americans.  

 In the United States, the problem of stereotypical image can be better addressed due 

to better sense of historical responsibility, which some Americans feel towards Native 

Americans. They are aware of the horrific actions which their ancestors did to Native 

Americans. In Europe, it is harder for people to understand the inappropriateness of these 

images, because European do not have a complicated history with Native Americans. 

There is historical detachment from responsibility for the colonization of the “New 

World”, the birth of the United States and their expansion. For Europeans, the image of the 

“White Man’s Indian” as a mythical creature with all positive qualities, which they adore, 

does not cause any harm according to Europeans. 

 I chose this topic to extend the study of Native American mascots and logos in 

European society, because this topic is insufficiently covered and will need more attention 

from academics. I used oral history and qualitative analysis of accessible primary sources 
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during the research of the subject. I hope my study will engender a further research and 

discussion on this topic. 
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Diplomová práce se zabývá fenomenem fascinace americkými Indiány a utvářením 

obrazů o nich v americké a evropské kultuře. Obraz Indiána v kultuře je zastoupen 

dvěma stereotypy – ideálem noblesního divocha a protikladem krvelačného divocha. 

Za obrazem Indiána se však skrývá mnohem víc: konstrukce bělošské identity, 

utvrzení nadřazenosti, vyrovnání se s krutou historií, projekce morálních hodnot a 

ctností bělošské kultury, útěk od modernity, projev odporu proti politickému útlaku. 

Diplomová práce se věnuje historii obrazu Indiána v americké a evropské kultuře a 

otázce, kdo utváří obraz o amerických Indiánech a proč tomu tak je. Dále se práce 

zabývá současnými projevy v kultuře se zaměřením na problematiku maskotů a log 

sportovních týmů a rozdílnosti chápaní problematiky v americké a evropské kultuře. 

Vývoj tématu od zadání projektu do odevzdání práce (max. 10 řádek): 

Téma práce od zadání projektu do odevzdání práce prošlo minimálními úpravami. 

Měnila se idea o počtu respondentů při výzkumu. Dále se také nepodařilo přesvědčit 

hokejistu z plzeňského týmu k rozhovoru. Naopak komunikace s plzeňským 

hokejovým týmem a autorem jejich loga byla skvělá oproti předchozím obavám. 

Výzkumná otázka a cíl práce zůstal jasný a výchozí teze byla potvrzena.  

Struktura práce (hlavní kapitoly obsahu): 

Diplomová práce je rozdělena do třech kapitol. První kapitola je věnována historii 

obrazu Indiána v americké a evropské kultuře. V této kapitole autorka vyzdvihuje 

hlavní fenomény v historii, které ovlivnily vývoj obrazu bělošského Indiána a 

zapříčinily jeho vrytí se do povědomí lidí. Druhá kapitola se soustředí na indiánské 

sportovní maskoty a loga v americkém prostředí. Autorka začíná kapitolu historií 
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maskotů, která sahá do 20. let 20. století, věnuje se debatě zastánců a odpůrců 

indiánských maskotů a log a dále ukazuje reálné dopady, které tato forma kulturní 

apropriace na indiánské komunity má – stud za své indiánské kulturní dědictví, 

negativní vliv na psychický zdraví. Dále je kapitola zasvěcena případu 

Washingtonských Rudokožců, jejich odůvodněním loga, historii indiánského 

aktivismu proti týmu, soudní spory a nepochopení problematiky názvu ve 

společnosti. Třetí kapitola je zaměřena na indiánské sportovní maskoty a loga v 

evropském prostředí zejména v tom českém. Kapitola začíná příklady evropských 

týmů, které adoptovaly indiánského maskota a logo. Následně se soustředí na 

Plzeňský hokejový tým a historii Indiána v Plzni. Kapitola končí zhodnocením 

nepochopení problematiky v evropském a českém prostředí.  
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Etika výzkumu:** 

Výzkumnou metodou práce byly rozhovory s respondenty. Respondenti byli vždy 

informováni o výzkumu a jeho záměru. Následně dali souhlas či nesouhlas s účastí. 

Účast na rozhovoru byla dobrovolná a záznam z rozhovoru byl použit pouze za 

účelem výzkumu.    

Jazyk práce: 

čeština 

Podpis studenta a datum 

      

Schváleno Datum Podpis 

Vedoucí práce             

Vedoucí diplomového semináře             

Vedoucí specializace             

Garant programu             

* BAS – Balkánská a středoevropská studia; ES – Evropská studia; NRS – Německá 

a rakouská studia; RES – Ruská a eurasijská studia; SAS – Severoamerická studia; ZES – 

Západoevropská studia. 

** Pokud je to relevantní, tj. vyžaduje to charakter výzkumu (nebo jeho zadavatel), 

data, s nimiž pracujete, nebo osobní bezpečnost vaše či dalších účastníků výzkumu, 

vysvětlete, jak zajistíte dodržení, resp. splnění těchto etických aspektů výzkumu: 1) 

informovaný souhlas s účastí na výzkumu, 2) dobrovolná účast na výzkumu, 3) důvěrnost 

a anonymita zdrojů, 4) bezpečný výzkum (nikomu nevznikne újma). 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: HC Škoda Plzeň Design značky a pravidla užití (manuál) 
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