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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá stereotypním vyobrazováním původních obyvatel Severní 

Ameriky v profesionálním sportu. Ve Spojených státech jsou Indiáni prezentování zkresleným 

a předpojatým obrazem bělošského Indiána. Tato stereotypní vyobrazování mají počátky 

v koloniálních dobách a poukazují na fenomén pokračující kolonizace a zneužívání Indiánské 

symboliky dominantní bílou americkou společností. Práce se věnuje dvěma nejvíce 

kontroverzním zástupcům zkresleného předkládání Indiánů ve sportu v rámci Spojených států 

amerických, a to Clevelandu Indians, jakož to zástupci nejvyšší baseballové ligy v USA, a týmu 

z nejvyšší ligy amerického fotbalu v USA, Washingtonu Redskins. Na těchto dvou případech 

se autor snaží poukázat na problematiku a kontroverzi vytvořeného obrazu „bílého Indiána“. 

Bakalářská práce popisuje vznik a vývoj názvů, log a maskotů obou týmů a jejich negativní 

dopady na původní obyvatele Spojených států amerických. Problematika obou výše zmíněných 

klubů je rozdělena do samostatných kapitol věnujících se nejprve Clevelandu Indians, poté 

následuje část pojednávající o týmu Washington Redskins. Práce také poukazuje na důležitost 

sportu ve společnosti a nabízí vysvětlení, proč jsou nevhodná vyobrazování Indiánů ve sportu 

nežádoucí. Je tomu tak proto, že poškozují základní myšlenku sportu, kterou je duch fair-play.  

 

Annotation 

The bachelor's thesis deals with the stereotypical depiction of the indigenous peoples of North 

America in professional sports. In the United States, American Indians are presented with a 

distorted and biased image of the “white man´s Indian.” These stereotypical depictions stem 

from colonial times and point to the phenomenon of continuing colonization and abuse of 

Native American symbolism by the dominant white society. The thesis deals with the two most 

controversial representatives of the distorted image of Indians in sports within the United States, 

namely the Cleveland Indians, as a representative of the highest baseball league in the USA, 

and the team from the highest league of American football in the USA, the Washington 

Redskins. In these two cases, the author tries to point out the issue and controversy of the 

stereotypical image of the “white man´s Indian.” The bachelor's thesis describes the origin and 

development of the names, logos and mascots of both teams and their negative impacts on the 

indigenous people of the United States. The issue of the two clubs mentioned above is divided 

into separate chapters devoted first to the Cleveland Indians, followed by a chapter devoted to 

the Washington Redskins. The work also points out the importance of sport in society and tries 



to describe why inappropriate portrayals of Indians in sport are undesirable, as they also damage 

the basic idea of sport, which is the spirit of fair play. 
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Úvod 

 Vnímání původních obyvatel Spojených států amerických bývá často odtržené od reality 

jejich skutečného života a vychází z historických nepřesností. Fenomén, který odstartoval 

senzaci týkající se indiánské symboliky a její spojení s americkou kulturou, vychází 

z pokřiveného vnímání Indiánů jakožto mystických bytostí, žijících nespoutaný život na 

rozlehlých prériích Severní Ameriky. Obraz Indiánů, který byl vytvořen bílými kolonizátory, 

je postaven na omezené představě zromantizovaných bytostí, kteří žijí v divočině, uctívají 

matku přírodu a jsou nevyhnutelně odkázáni k zániku s příchodem nové, moderní éry. S nově 

vznikajícím státním útvarem, USA, a expanzí jeho obyvatel na západ a postupným odsunem a 

redukováním původního obyvatelstva začala v americkém povědomí vznikat myšlenka o 

mizícím etniku, jež svou zaostalostí zamrzlo v čase a postupně vymizelo. Následná 

popularizace Indiánů na přelomu 19. a 20. století vedla k podpoření těchto myšlenek a z Indiánů 

se stal fenomén, který se dá snadno zpeněžit.  

Pohnutky bílého Američana, který se může potýkat s neznalostí faktů a který následně 

vede k vytvoření limitovaného pohledu na indiánské obyvatelstvo jsou pochopitelné. Bez 

znalostí a poznatků, které autor práce získal během semináře paní doktorky Kýrové o původních 

obyvatelích Spojených států, by ani on nevěděl, že se jedná o velký problém americké 

společnosti. Je proto možné pochopit, proč se většina americké společnosti může domnívat, že 

vykreslování Indiánů a jejich symbolů ve sportovním odvětví není projevem rasismu, ale 

projevem úcty a uznání. Ovšem následné prohlubování poznatků o značkách zneužívajících 

indiánské symboliky dovedly autora k opačnému názoru a rozhodnutí napsat bakalářskou práci 

na toto téma.  

Zkreslené představy o nespoutaných divoších a indiánských válečnících si našly cestu 

i do sportovního odvětví. Mnoho sportovních klubů univerzitních či profesionálních bylo 

pojmenováno v souvislosti s Indiány. Mezi největší a nejkontroverznější příklady stereotypního 

vyobrazování Indiánů dnes patří kluby z profesionálních soutěží Major League Baseball, 

Cleveland Indians a tým Washington Redskins, jež působí v National Football League. Tyto 

kluby slouží v této práci jako hlavní reprezentanti předpojatého a rasistického vykreslování 

indiánského obyvatelstva v profesionálním sportu v USA. Sportovní kluby z Clevelandu 

a Washingtonu byly zvoleny proto, že působí v multimilionových sportovních institucích, jsou 

celosvětově známé a jsou také nejčastěji citovány v kauzách rasismu vůči původnímu 

obyvatelstvu Spojených států ve sportovním odvětví.  
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 Tato práce odpovídá na dvě hlavní výzkumné otázky (které byly formulovány ještě před 

událostmi ze dne 13. 7. 2020): „Jsou indiánské názvy a vyobrazování původních obyvatel 

v případu Cleveland Indians a Washington Redskins rasistické a měli by tedy být změněny?“ 

Druhá otázka zní: „Neničí týmy z Clevelandu a Washingtonu svou kontroverzí sportovního 

ducha fair-play?“ Mnoho Američanů se totiž i dnes domnívá, že jména, loga a maskoti týmů, 

kteří se hlásí k indiánským odkazům, jsou používáni za účelem uctění těchto původních 

amerických národů. Bude proto vysvětleno, na co odkazují symboly jednotlivých týmů, proč 

jsou jejich vyobrazení rasistickým projevem vůči původním obyvatelům, a proč tato předpojatá 

vnímání určitého etnika nemají ve sportu místo.  

 Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních oddílů, které se věnují případově 

Clevelandu Indians a Washingtonu Redskins. Těmto oddílům předchází dvě krátké kapitoly, 

které se věnují skutečnostem, jež hrají důležitou roli v pochopení kontroverze sportovních týmů 

Clevelandu a Washingtonu. První kapitola se věnuje historii sportu a důležitosti jeho vlivu na 

společnost. Kritikové by mohli namítat, že v práci věnované stereotypnímu vyobrazování 

původních obyvatel nemá historie sportu své místo, ale tato krátká část poskytuje vhled do 

hlubších souvislostí historického vývoje sportu a poukazuje tak na jeho důležitou roli – jako 

součásti lidských společností a budování národních identit.  

 Druhá kapitola se soustředí na vývoj indiánského obrazu a jeho vnímání bílými 

kolonisty. Tato kapitola poukáže na skutečnost, že na Indiány bylo pohlíženo již od prvních 

kontaktů s evropskými osadníky jako na podřadný a zaostalý národ. Dále se pak v této části 

objeví postoje nově vzniklého státního útvaru USA a sympatie jeho obyvatel s Indiány, jako 

například „pití bostonského čaje,“ a jejich touha Američanů po odlišení se od evropské kultury. 

Připomenuty budou i antipatie Američanů vůči Indiánům pramenící z pozdější expanze USA 

na západ podpořené Manifestem Destiny. V kapitole bude dále nastíněný vznik již zmíněných 

předpojatých obrazů indiánského obyvatelstva, který tkví v romantických představách o 

původním obyvatelstvu a později je umocněn i hollywoodskými snímky o Divokém západě.  

 Třetí kapitola je zaměřena na basebalový tým Cleveland Indians. V kapitole bude 

stručně představen vznik týmu a vývoj jeho jména. Kapitola poukáže na smyšlené příběhy 

v rámci odkazu na volbu týmového jména „Indians“ spojené s hráčem indiánského původu 

Luisem Sockalexisem. Následně tato část představí kontroverzi spjaté s týmovým maskotem, 

který je nejčastěji napadán jakožto produkt rasismu vůči Indiánům. V kapitole budou 

předloženy skutečnosti a důvody, proč se jedná o urážlivé logo, a proč je takovéto vyobrazení 

ve sportu nevhodné. 
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 Čtvrtá a poslední kapitola práce se týká druhého zástupce nevhodné symboliky 

v profesionálním sportu, tedy Washington Redskins. I v této kapitole nastíním vznik týmu 

a vývoj jeho jména. Také bude zdůrazněna důležitost amerického fotbalu v USA, jelikož se 

jedná o nejsledovanější sport v celých Spojených státech. Následně bude rozebrána samotná 

kontroverze a význam slova „redskin“, které je více než hanlivé a odkazuje na lovení a genocidu 

původního obyvatelstva. Budou zde také vylíčeny protichůdné názory zastánců a odpůrců 

celkové image týmu, která se netýká pouze týmového názvu Redskins.  

 Při výzkumu byly využity dostupné publikace zabývající se tématikou vyobrazování 

Indiánů v americké společnosti, kontroverzí indiánských sportovních maskotů, názvů a log. 

Dostupnost primárních zdrojů při výzkumu byla ze zřejmých důvodů limitovaná českým 

prostředím a nemožností vycestovat do Spojených států. K prostudování internetových zdrojů, 

jako například oficiálních prohlášení týmu a jejich majitelů, audiovizuální nahrávek 

či interview byla použita kvalitativní analýza. Byla využita také možnost metody orální 

historie. Komunikace s respondenty probíhala formou osobního setkání nebo online rozhovoru. 

Byl dodržen etický postup výzkumu. Respondenti byli seznámeni s tématem práce, účelem 

rozhovorů a o jejich záznamech. Podepsali formuláře o informovaném souhlasu s rozhovorem. 

Rozhovory vycházely z předem připraveného seznamu otázek. 

 Sekundárních zdrojů věnovaných stereotypním vyobrazení Indiánů v USA a obzvláště 

těch, které se zaměřují na sportovní maskoty, názvy a loga, existuje dostatečné množství. Je 

k dispozici rovněž dostatečné množství publikací věnujících se vyobrazovaní Indiánů 

v americké kultuře a společnosti. Ke sběru informací pro první kapitolu bylo využito převážně 

sekundárních zdrojů věnujících se významu sportu. Důležitou publikací se pro tuto část stala 

kniha Olympismus od Josefa Dovalila a Miroslava Choutka.1 Autoři se zaměřují na vývoj sportu 

a důležitost především olympijských her a shrnují podstatné momenty a milníky těchto 

sportovních událostí. Dále byla využita kniha Stevena W. Pope, Patriotic games: Sporting 

Traditions in the American Imagination jako základní zdroj pro nastínění důležitosti sportu pro 

vývoj americké společnosti.2 Pope v této knize poukazuje na tendence USA použít sporty jako 

je baseball a americký fotbal k utužovaní národního povědomí, ukotvení národních hodnot a 

důležitost národních symbolů.  

 
1 Josef Dovalil a Miroslav Choutka, Olympismus (Praha: Olympia, 2004). 
2 Steven. W. Pope, Patriotic games: Sporting Traditions in the American Imagination, 1876– 1926 (New York, 
Oxford University Press, 1997). 



4 
 

 V následné kapitole věnované vývoji obrazu Indiánů ve společnosti bylo čerpáno 

zejména z knihy  Mascot Nation: The Controversy over Native American Representations in 

Sports od autorů Andrewa C. Billingse a Jasona Edwarda Blacka.3 Ti se vyjadřují 

k problematice zkresleného a limitovaného pohledu západních kolonistů na původní obyvatele 

Severní Ameriky. To se stalo velmi cenným zdrojem pro výzkum této práce, stejně jako kniha 

od Phillip J. Deloria, Indians in Unexpected Places.4 V této knize, zejména v kapitole 

Technology, ze které bylo čerpáno, se autor vyjadřuje k problematice představy Indiánů jako 

zaostalých a neschopných adaptovat se na nově příchozí technologie. Tyto představy mají podle 

autora v očích bílých obyvatel poukazovat na druhořadost tohoto národa, čímž podporují 

stereotypy o přírodních národech, které z úcty k matce přírodě téměř nepřijímají technologické 

vynálezy „bílých mužů“. Autor popisuje přežití a ukotvení stereotypů o původních obyvatelích 

na základě pocitu rozvinuté vyspělosti dominantní bělošské americké společnosti pramenící 

z technologického pokroku. 

 Pro sběr dat k třetí kapitole věnované Clevelandu Indians posloužilo mnoho klíčových 

zdrojů, jimiž byly interview pro novináře, poskytnuté majiteli klubu, či audiovizuální nahrávky 

reakcí fanoušků na protesty volající po změně jména a maskota clevelandského týmu, dostupné 

na YouTube. Dále také velké množství internetových článků, věnujících se problematice týmu. 

Mezi nejdůležitější články patří příspěvky Joea Posnanskiho pro NBC Sports, v nichž pojednává 

o historii a vzniku jména „Indians“ a věnuje se problematice spojené s logem Clevelandu. 

Velkým přínosem pro celou kapitolu je i článek od Brada Ricca pro The Belt Magazine, 

věnovaném problematice spojené s klubem.5 Autor poukazuje na kritické souvislosti vývoje 

týmového loga s dalšími symboly, které vytváří karikatury původních obyvatel. Klíčovou 

publikací se stala kniha od Billingse a Blacka, Mascot Nation: The Controversy over Native 

American Representations in Sports.6 Autoři v této knize v kapitolách věnujících se výzkumu 

urážlivosti jednotlivých sportovních log vůči původním obyvatelům vycházejí z dat ze svého 

průzkumu a poukazují na logo Clevelandu Indians jako na jedno z nejproblematičtějších log 

vyobrazujících původní obyvatele. V této kapitole byly rovněž použity informace, které jsem 

 
3 Andrew C. Billings and Jason Edward Black, Mascot Nation: The Controversy over Native American 
Representations in Sports (Urbana, University of Illinois press 2018). 
4 Philip J. Deloria, Indians in Unexpected Places (Lawrence, University Press of Kansas 2004). 
5 Brad Ricca, „The Secret History of Chief Wahoo,“ The Belt Magazine, červen 19, 2014, 
https://beltmag.com/secret-history-chief-wahoo/, (staženo 16.června 2020). 
6 Andrew C. Billings and Jason Edward Black, Mascot Nation: The Controversy over Native American 
Representations in Sports (Urbana, University of Illinois press 2018). 
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získal v osobním rozhovoru s LeAndrou Nephin, původní obyvatelkou USA, která je členkou 

kmene Omaha v Nebrasce, momentálně žijící ve Velké Británii.  

 Čtvrtá kapitola věnovaná Washingtonu Redskins čerpá z klíčových pramenů, kterými 

jsou rozhovory s respondenty, dopisy vedení týmu (např. od Bruce Allena), či veřejná 

prohlášení majitele klubu Daniela Snydera. Z publikovaných prací se důležitým zdrojem stala 

kniha Redskins insult and Brand od Richarda C. Kinga.7 Autor se v knize věnuje fenoménu 

slova „redskin“ a poukazuje na jeho problematický původ a ještě problematičtější interpretaci 

z úst zastánců týmu. King ve své knize podává ucelený obraz o využívání indiánské symboliky 

týmem z Washingtonu a vysvětluje dopady, které toto nevhodné označení má na původní 

obyvatele. Dalším velice přínosným pramenem se pro výzkum stal příspěvek Gordona J. 

Hyltona, Why did the Washington Redskins choose the name „Redskins“ in the first place, 

rather than some other native American name?8 Autor v tomto článku poukazuje na souvislosti, 

které mohly vést ke vytvoření značky stojící na základě významu výrazu slova „redskins,“ které 

v 30. letech 20. století bylo ve sportovních kruzích relativně „nové“ a tudíž atraktivní pro 

majitele klubu k vytvoření stabilní a výdělečné značky.  

 Bakalářská práce se pomocí zmíněných publikacím snaží poskytnout českému čtenáři 

vhled do velice kontroverzní problematiky stereotypizace původních obyvatel a využívání 

předpojatých obrazů v profesionálním sportu. Pro většinu české veřejnosti jsou Indiáni, i díky 

knihám Karla Maye a následným filmovým zpracování těchto tzv. „májovek“, vnímáni 

zkresleně. Proto se domnívám, že by práce mohla být českému čtenáři přínosem a pomohla mu 

pochopit problematiku skutečných Indiánů. S ohledem na čím dál větší popularitu soutěže NFL 

v Čechách je velice důležité pochopit rozsah této kontroverze a zabránit šíření dalších 

indiánských maskotů a vytvoření tak podpory proti rasismu vůči Indiánům i zde v Česku

 
7 Richard C. King, Redskins insult and Brand (Lincoln: University of Nebraska Press, 2016). 
8 Gordon J. Hylton, „Why did the Washington Redskins choose the name „Redskins“ in the first place, rather 
than some other native American name?,“ Marquette University Law School Faculty Blog, červen 3, 2014, 
https://law.marquette.edu/facultyblog/2014/06/why-did-the-washington-redskins-choose-the-name-redskins-
in-the-first-place-rather-than-some-other-native-american-name/comment-page-1/, (staženo 7.července 
2020). 
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1. Sport – nástroj k tvorbě národů 

 Pro pochopení celkového významu sportu a jeho dopadů na společnost se tato kapitola 

bude zaobírat historickým vývojem sportovního odvětví, Aby bylo poukázáno na zakotvení 

sportu v našich společnostech napříč světem. Dále bude upozorněno na křehkost tohoto odvětví 

a jednoduchost využití této křehkosti politickou silou k prosazení svých cílů. A v neposlední 

řadě bude představeno paradoxní využívání rasových menšin ve sportu, v případě této práce 

půjde o původní obyvatele Spojených států.  

Samotný název sport pochází z latiny (disportatre) a z pozdějšího anglického slova 

„disport“, ze kterého se uchytila zkrácenější forma sport. Termín sport se poprvé začíná 

objevovat počátkem 14. století ve smyslu činnosti za účelem zábavy, odpočinku nebo rozptýlení 

ve volném čase.9 Dnes nás sport obklopuje všude, kam se podíváme. Stal se nedílnou součástí 

našich životů. Díky jeho dostupnosti a diverzitě se může téměř každý člověk vzhlédnout 

v nějaké aktivitě. Moderní technologie a zájem médií pak dokázaly sport přetvořit do určité 

formy náboženství. Což dokazuje i pasáž z filmu Concussion, kde je řečeno, že americký fotbal 

v USA (NFL) „Vlastní neděli, ten samý den, který patříval církvi.“10  

 S aktivitami, které by se dali zahrnout do slova sport, se lidské pokolení setkává 

od nepaměti. Již starověcí Babyloňané, Peršané i Syřané pořádali jezdecké a lovecké hry 

využívané jako určitá forma tréninku a přípravy na boj s nepřítelem.11 Ve starověkém Egyptě 

pak docházelo k různým rituálům a slavnostním obřadům, často v rámci kultu „přírody 

a člověka“, které často provázely fyzické aktivity.12 Za zmínku stojí i hra s názvem Tlachtli, jež 

je považována za jednu z nejstarších míčových her vůbec. Jedná se o hru praktikovanou v rámci 

náboženských obřadů původních obyvatel Severní Ameriky před příchodem Evropanů.13 

Často jsou ovšem za první myšlenky mezinárodního soutěžního klání a měření sil 

považovány antické Olympijské hry. Zajímavé je, že ne všichni lidé vědí, že tyto olympijské 

hry byly součástí tzv. Helénistických her a měly náboženský, kulturní a politický podtext.14 

Docházelo k praktikování principu kalokagathia, tedy jednoty výchovy tělesné i duševní.15 

 
9  Josef Dovalil a Miroslav Choutka, Olympismus (Praha: Olympia, 2004), 2.  
10 „Concussion Movie Clip: Football Owns Sunday,“ Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=RYb0ot_HIPA, (staženo 10.června 2020) 
11 Josef Dovalil a Miroslav Choutka, Olympismus (Praha: Olympia, 2004), 3. 
12 Dovalil a Choutka, Olympismus, 3. 
13 Redakce/ČTK, „V Mexiku byla objevena 1 000 let stará hřiště na míčové hry,“ National Geographic, březen 3.,   
2013, https://www.national-geographic.cz/clanky/v-mexiku-byla-objevena-1-000-let-stara-hriste-na-micove-
hry.html, (staženo 10.června 2020) 
14 Dovalil a Choutka, Olympismus, 4. 
15 Milena Dostálová et al.., Zlatá kniha rekordů (Praha: Olympia, 1987), 26. 
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V rámci her byly populární závody v běhu, hody oštěpem, hody diskem, zápasy, ale také 

soutěže trubačů a hlasatelů. Během Olympijských her byl dodržován všeobecný posvátný mír, 

který odrážel spirituální důležitost mírového klání. Olympijské hry se opakovaly každé čtyři 

roky až do roku 394, kdy byly zakázány římským císařem Theodosiem.16  

Po svém bujném rozmachu ve starověkých kulturách by se na první pohled mohlo zdát, 

že se sport ve středověku vytratil. Není tomu tak. S nástupem feudálních struktur společnosti 

se pouze přetvořil do podob společenských zábav a slavností. Těmi byly různorodé rytířské 

zápasy, turnaje, soutěže ve veslování, ale i běhu.17 A již v těchto dobách se začínaly projevovat 

prvotní formy diskriminace v rámci společenských skupin. Zjednodušeně řečeno, nevolník 

nemohl nastoupit v rytířském klání, ať už nám hollywoodský Příběh rytíře tvrdí cokoliv. 

Nicméně postupem času začaly pořádat prvotní soutěže i měšťanské a řemeslnické cechy a zde 

se mohl zúčastnit klání téměř každý. S nástupem novověku se začínaly sportovní aktivity 

pomalu přetvářet do svých současných podob.  

Rozmach průmyslové revoluce přinesl i požadavky týkající se délky práce. Dělníci 

v továrnách požadovali zkrácení pracovní doby, aby se mimo jiné mohli věnovat i čím dál více 

oblíbeným volnočasovým aktivitám. Naplnění těchto požadavků přinesly zákony, které 

upravovaly délku pracovní doby. Například v kolébce průmyslové revoluce, Velké Británii, to 

byl zákon o desetihodinové pracovní době, který byl postupem času upraven a vznikla podoba 

9 hodinového pracovního dne a půldenní volna o sobotách.18 Během nově vzniklého volného 

času“ se mohli lidé začít scházet na otevřených prostranstvích a hrát například fotbal, či 

v hospodách pořádat boxerská utkání, jako tomu bylo hojně v Anglii.19 A právě Velká Británie 

se stala průkopníkem vznikajících odborných klubů, které pak dokázaly obohatit svět o 

profesionální sport. Jak zmínil Český olympijský výbor ve svém dokumentu Olympismus: 

Existovaly kluby akademické a podnikatelské – kluby umělců, dělníků apod. 

a později také kluby sportovní, resp.  kluby podle jednotlivých sportovních 

odvětví.  Jejich činnost se zaměřila na propagaci sportu, na péči o trénující 

sportovce (trenéři), na organizaci soutěží (funkcionáři) a na diváckou 

podporu (fan kluby).  Kluby určovaly barvy svých vlajek a odznaků a často 

měly své symboly jako talismany apod.20 

 
16 Dostálová et al., Zlatá kniha rekordů, 26. 
17 Dovalil a Choutka, Olympismus, 5. 
18 Ellis Wasson, Dějiny Moderní Británie (Praha: Grada, 2010), 173. 
19 Dovalil a Choutka, Olympismus, 5. 
20 Dovalil a Choutka, Olympismus, 6. 
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 Sportovní odvětví se stalo natolik velkým fenoménem, že roku 1894 byl ustanoven 

Mezinárodní Olympijský výbor založený Pierrem de Coubertinem s cílem uskutečnit novodobé 

Olympijské hry.21 Po tomto usnesení se mohla o dva roky později konat první novodobá 

Olympiáda, hostujícím městem se staly samozřejmě Athény. Následné zakládání sportovních 

klubů, sdružení, různých mezinárodních soutěží napříč odvětvími sportů, bylo počátkem tvorby 

sportu do takové podoby, jakou známe dnes. Jak řekl Pierre de Coubertin: „Sport tvoří součást 

dědictví každého muže a ženy a nelze jej ničím jiným nahradit.“22  

Ve výše uvedeném shrnutí historie sportu chybí jedna důležitá myšlenka. V moderních 

dějinách bývá sport použit jako nástroj, který ke svým účelům používají státy k prosazení svých 

myšlenek a cílů. Je to podoba „měkké síly“ sloužící k formování identity. V rámci zaměření na 

USA, budou právě Spojené státy použity jako vzor tohoto chování. Americký historik Steven 

W. Pope ve své knize Patriotic Games: Sporting Traditions in the American Imagination, 1876-

1926, píše, že mezi lety 1870 a 1920 byly použity v USA sporty jako baseball, americký fotbal 

a basketbal k formování patriotismu.23 Tyto sporty byly veřejnosti předkládány jako ryze 

americké. Jako patriotický projev sounáležitosti. Byly to právě tyto sporty, které pomohly 

přetvořit vlny přistěhovalců v plnoprávné Američany. Pope ve své knize poukazuje na tendenci 

Spojených států vytvořit nový druh národní jednoty, jež Spojeným státům po občanské válce 

chyběla. I během období rekonstrukce, po kterém by se mohlo zdát, že se USA staly silnějšími 

a jednotnějšími díky překonání národní krize, jíž občanská válka skutečně byla. Hybatelem 

společnosti se na konci 19. a začátku 20. století staly bujaré oslavy například Dne Díkuvzdání, 

kdy se davy lidí scházely na ulicích a oslavovaly svého patriotistického ducha skrze sportovní 

události konající se při příležitosti těchto národních svátků.24  

 Tyto snahy by mohly působit jako dobře myšlené a neškodné. Národ přeci potřebuje 

stmelit. Potřebuje pojidlo, které ho udrží pohromadě. Není pochyb o tom, že tyto nástroje 

k budování národní identity jsou důležité. Druhá stránka věci je však stejně důležitá, a to jaké 

prostředky jsou k tomuto stmelování národa použity. V USA se součástí sportovních klání 

napomáhajících budovat národní identitu stalo i vyobrazování původních obyvatel Ameriky 

 
21 Sarah Anglissová et al., Almanach vědomostí (Praha: Reader´s Diegest Výběr, 2003), 436. 
22 Komise Evropských společenství, Bílá kniha o sportu (Brusel, 2007): 2, 
file:///C:/Users/simon/AppData/Local/Temp/Bila_kniha_sport_cze.pdf, (staženo 10. června 2020) 
23 Steven. W. Pope, Patriotic games: Sporting Traditions in the American Imagination, 1876– 1926 (New York, 
Oxford University Press, 1997), 10. 
24 Steven W. Pope, „Negotiating the "Folk Highway" of the Nation: Sport, Public Culture and American Identity, 
1870-1940,“ Journal of Social History 27, č. 2 (zima, 1993): 327-340, 
https://www.jstor.org/stable/pdf/3788306.pdf?seq=1, (staženo 11. června 2020). 
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ryze „bílými“ představami. Američané nemohly kapitolu o převzetí severoamerického území 

vymazat z historie, a tak si dobývání své země a války s původními obyvateli, které územní 

expanzi provázely, upravily podle svých představ. Ty pak umožnily vyjadřování „úcty“ k těmto 

hrdinným národům podle svého – mimo jiné převlékáním se za Indiány a využíváním jejich 

kultury, což se běžně stávalo a bohužel stává i dnes. Například během zápasů ke dni 

díkuvzdání.25 Jak řekl Kevin Gover, řiditel the Smithsonian´s National Museum of the American 

Indian:  

Pokud půjdete na fotbalový zápas týmu z Washingtonu, uvidíte nějakého 

klauna oblečeného do pestrobarevného peří a potřeného červenou barvou. 

Tohle opravdu není projev respektu nebo úcty k tradicím původních 

obyvatel.26 

 Sport je bez pochyby nedílnou součástí procesu budování národní identity. 

Ve Spojených státech toto pravidlo platí obzvlášť. Na stadionech se shlukují desítky tisíc 

fanoušků, kteří si přicházejí užít hru a se zápalem patriotismu zpívají svou národní hymnu, 

mávají vlajkou a vzdávají hold americkým symbolům. Sportovní klání jsou často věnována 

podpoře určité americké organizace, jako jsou zástupci armády či speciálně upravené zápasy 

na podporu policie, boje proti terorismu a dalších organizací či akcí doprovázejících dění na 

stadionech.27 Bohužel tyto snahy o budování národní jednoty s sebou v některých případech 

přináší spíše problémy, národ rozdělující. Problémy ve sportovních odvětvích, kde má být duch 

přátelství a rovnosti (fair-play) oslavován a ne zneužíván, jsou například diskriminace, 

zneužívání práva menšin a zesměšňování jejich kulturního dědictví. Stereotypní vnímání 

původních obyvatel je problém, který v oblasti profesionálního sportu ve Spojených státech 

reprezentují kontroverzní skutečnosti, jež se týkají týmů Cleveland Indians a Washington 

Redskins, které vyplývají ze zkreslených představ o domorodých obyvatelích Severní Ameriky. 

 
25 Simon Moya-Smith, „The Thanksgiving game with the Cowboys is just another insult to Native Americans in a 
season full of them,“ The nbcnews, listopad 22, 2018, https://www.nbcnews.com/think/opinion/thanksgiving-
game-cowboys-just-another-insult-native-americans-season-full-ncna939296, (staženo 11.června 2020). 
26 Erik Brady, „Redface, like blackface, is a sin of white supremacy,“ The Undefeated, únor 25, 2019, 
https://theundefeated.com/features/redface-like-blackface-is-a-sin-of-white-supremacy/, (staženo 11.června 
2020). 
27 „NFL honors veterans, active duty service members and families with salute to service,“ OPS, NFL, 
https://operations.nfl.com/updates/football-ops/nfl-honors-veterans-active-duty-service-members-and-
families-with-salute-to-service/, (staženo 26. 7. 2020). 
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2. Indiáni a jejich obraz 

Když Kryštof Kolumbus v roce 1492 přistál u břehů Střední Ameriky a konečně pro 

Evropu objevil „novou cestu do Indie“, na území obou amerických subkontinentů se nacházelo 

velké množstvírozvinutých kultur s osobitými způsoby života. Odhady odborníků hovoří o tom, 

že se na území „Nového světa“ v roce 1600 nacházely na 3 až 4 miliony domorodých obyvatel.28 

Zde je důležité podotknout, že toto číslo již bylo značně zredukováno předešlými střety 

s evropskými kolonisty a nemocemi, které mezi původní obyvatelé Evropané roznesly. 

Následný příliv přistěhovalců a vznik nových „civilizovaných“ kolonií a pozdějších států 

zredukovaly tento počet na absolutní minimum.  

 Již od prvních kontaktů Evropanů s původními obyvateli, Indiány, bylo na tyto 

obyvatele Ameriky nahlíženo jako na zaostalé divochy. Od počátků projevovali Evropští 

kolonisté nerozhodnost v otázce, zda mají Indiány považovat za své spojence či rivaly. A během 

krátké chvíle, již na počátku kolonizačních snah, byl položen základ představy „bílého muže“ 

o Indiánech, divoších stojících v kontrastu s vyvinutou evropskou kulturou a evropskými 

hodnotami.29 Na základě zkušeností nově příchozích kolonistů vznikly dva základní stereotypy, 

a to „ušlechtilý divoch“ a „zuřivý divoch“. Zařazení do jedné či druhé skupiny záleželo na 

zkušenosti evropských osadníků s tím, jak se k nim původní obyvatelé Severní Ameriky při 

příchodu chovali.  

 Postupem času a s pokračujícím mocenským vývojem na severoamerickém kontinentu 

se začal na východním pobřeží dnešních Spojených států formovat nový státní útvar. Původní 

britské kolonie se v 18. století nacházely ve víru myšlenek na vznik nové domoviny pro ty 

příchozí Evropany, kteří z různých důvodů – ekonomických, náboženských či politických – 

nechtěli mít nic společného s Evropou. Aby docílili nové společnosti, potřebovali se 

odstřihnout od britského impéria, které stále kontrolovalo území původních třinácti kolonií. 

Osadníci potřebovali vytvořit svůj „americký“ odkaz. Chyběla jim kulturní sounáležitost. Něco, 

co by poukázalo na příslušnost k Americe, nikoliv k Evropě. S rostoucí nevolí vůči britské 

nadvládě vzrůstal na konci 60. a v 70. létech 18. století v Americe tlak, který vyústil v tzv. 

Bostonské pití čaje (16. 12. 1773), kdy se skupina vzdorujících kolonistů přestrojila za Indiány 

a shodila z britských lodí v bostonském přístavu náklad čaje do vody. Tento čin byl pro 

Američany velkým krokem.  Tím, že se převlékli a následně provedli Bostonské pití, ukázali, 

 
28 Josef Opatrný a Svatava Raková, USA – stručná historie států (Praha: Libri 2003), 11.  
29 Robert F. Berkhofer Jr., The White Man’s Indian, (New York: Alfred A. Knopf 1978), 23. 
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že patří k Americkému kontinentu, k čemuž použili obraz Indiána.30 Poukázali na nově 

vznikající americkou identitu, která měla skloubit jak divokost a volnost původních obyvatel, 

tak systém a zákonitosti západní civilizace. 

   Po následných bojích za nezávislost USA, kdy byla 4. 7. 1776 vyhlášena nezávislost, 

uhájená v následném konfliktu s Británií, přišla řada i na myšlenky o další expanzi. S nimi se 

objevila i nová otázka: „Jak naložit s Indiány?“ Britská koruna totiž pohlížela na Indiány jako 

na poddané, tedy stejně jako na bělochy, ale Spojené státy nepovažovaly Indiány za své občany, 

nýbrž za „divochy.“31 Když se začaly Indiáni nově postupujícím Američanům stavět do cesty a 

bránili svá území před expanzí, pokud se nechtěli nechat asimilovat, začali Američané proti 

Indiánům systematičtější boje, které vedly k válkám, jež trvaly až do konce 19. století, kdy 

indiánské války skončili Masakrem u Wounded Knee (1890).32 Zápal Indiánů a odhodlání 

nevzdat se i za cenu porážky dal bílým mužům opět možnost označit Indiány jako zuřivé 

válečníky, kteří bez slitování zabijí kohokoliv, budou-li mít možnost. Mýtus „neohrožených 

divochů“ v USA zakotvil kvůli zkreslenému pohledu samotných Američanů, kteří tak i dnes 

používají tohoto vyobrazení původních obyvatel jako jeden z nejčastějších stereotypů. 

Primitivní, násilný, přírodní, zlý, špinavý.33 

 Expanzivní snahy Spojených států amerických, které podpořil Manifest Destiny34, vedly 

i k vytvoření omluv pro agresivní jednání směřované vůči původním obyvatelům.35 John L. 

O´Sulliven, autor slavného výroku: „Je nám osudem předurčeno osídlit kontinent svěřený nám 

prozřetelností ku svobodnému rozvoji milionů našich bližních, jichž rok od roku přibývá.“36 

Vláda USA prezentovala svou expanzi západním směrem a odsun obyvatel jako řízenou misi 

s cílem přinést pokrok a vzdělat „zaostalé divochy,“ Indiány. A právě v této době se opět 

dostává do podvědomí Američanů obrázek zaostalého rudého kmenového muže a obraz 

podpořený Manifestem Destiny o nadřazenosti americké kultury nad indiánskou.37 

 
30 Phillip J. Deloria, Playing Indian, (New Haven and London: Yale University Press, 1999), 2. 
31 Johnson, Dějiny Amerického národ, 211. 
32 Jiří Černík, Střípky z amerických dějin (Praha: Libri 2017), 178. 
33 Andrew C. Billings and Jason Edward Black, Mascot Nation: The Controversy over Native American 
Representations in Sports (Urbana, University of Illinois press 2018), 40. 
34 Česky „Zjevný úděl,“ byla široce uznávaná myšlenka v USA v 19. století, že osadnící Spojených států, byli 
předurčení Bohem, expandovat napříč Severní Amerikou. 
35 Billings and Black, Mascot Nation: The Controversy over Native American Representations in Sports, 39. 
36 Philip Parker and Thomas Cussans and Matthew Parker, Velký Atlas světových dějin (Praha, Reader´s Digest 
Výběr 2002), 218. 
37 Billings and Black, Mascot Nation: The Controversy over Native American Representations in Sports, 40. 
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 Američané vnímali původní obyvatele nejen jako na podřazenou kulturu, ale jako na 

méněcenné národy. To pramenilo mimo jiné i z jejich pozorování, že v oblasti technických 

objevů jsou Indiáni o mnoho let pozadu za příchozími kolonisty z Evropy.38 I proto vznikl 

mýtus o Indiánech jako o žijících artefaktech historie. Neznalost práce s kovy, neznalost 

střelných zbraní a technologií, jež byly v Evropě běžné a na vzestupu, umocnila u kolonistů 

dojem nadřazenosti a vyspělosti. Proto byla vidina Indiána, jak například řídí automobil, 

výrazem střetu dvou světů – pokroku a primitivismu – jak to popisuje Phillip J. Deloria ve své 

knize Indians in Unexpected Places.39 A právě to, že se snaží dohnat svět technologií, který jim 

utekl je perspektivou bílého úhlu pohledu. Deloria ve své knize ovšem zmiňuje, že Indiáni sami 

od sebe neměli potřebu někoho dohánět a nebyli neučenliví novým věcem, tak je jen potřeboval 

prezentovat „bílý muž“, aby obhájil svou krutou historii jako události typu Indian Removal Act 

(1830), či Pochod slz (1838), nebo masakr u Wounded Knee (1890).40 Pravdou totiž je, že 

Indiáni sedící v autě byli požádáni, aby si do auta sedli a nechali se vyfotit, jak je v knize 

zmíněno. Také předsudek, že byli Indiáni zaostalí, co se technologií týče, byl neopodstatněný, 

sami si spravovali porouchaná auta, šicí stroje a další technické vymoženosti, které se 

v Americe během devatenáctého a dvacátého století nahromadily.41  

 Omluvou pro zvěrstva (kolonizace a genocida), kterých se Američané dopouštěli na 

původních obyvatelích, nemůže být žádný manifest, žádný zákon, zkrátka nic nedokáže 

ospravedlnit to, co se v raných fázích vývoje Spojených států odehrávalo na jejich území. Proto 

se Američané, jako vítězové války o území, rozhodli vypořádat se s historií po svém. 

Zapomenout na ni a utvořit si obrázek o původních obyvatelích, který by „uctil“ jejich památku. 

Proto stvořili mýtus o mizejícím Indiánovi, který je neschopný přežít v moderní době a je 

zapomenut pokrokem. Vytvořili něco, co stavělo kontrolu nad územím a politikou až na druhé 

místo, za kontrolu vědomí a prezentací. Vytvořili novou formu kolonizace, která neskončila 

dosažením západních břehů Severní Ameriky, ale pokračuje dál jako „neokolonizace“: 

mechanismus kontroly sloužící americké ideologii.42 Svou ekonomickou a kulturní silou 

dokázali Američané ovládnout historii původních obyvatel a přetvořili ji ke svému obrazu. Tak 

 
38 Johnson, Dějiny Amerického národa, 37. 
39 Philip J. Deloria, Indians in Unexpected Places (Lawrence, University Press of Kansas 2004), 142. 
40 Removal Act (Zákon o odstranění) byl zákon, který umožňoval Spojeným státům odsun Indiánů z jižních států 
a teritorií USA za západní břeh řeky Mississippi. Trail of Tears (Pochod slz) je označení pro sérii nucených 
odsunů původních obyvatel z jejich území do teritorií za západním břehem řeky Mississippi. Tyto teritoria byla 
„uznána“, jako indiánská území. Odsuny byly prováděny úřady Spojených států. Tyto nucené relokace 
původního obyvatelstva si vyžádali mnoho obětí na životech.  
41 Deloria, Indians in Unexpected Places, 143. 
42 Billings and Black, Mascot Nation: The Controversy over Native American Representations in Sports, 37. 
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dali vzniknout svým „Indiánům.“ Indiánům z bílé perspektivy. Kteří se buď pořád smějí, nebo 

bojují. Uvěznili Indiány ve svých představách.43  

 Mýtus o bájných bojovnících dávných národů Severní Ameriky byl urychlen 

rozmachem filmu v první polovině 20. století. Film přinesl scény z divokého západu, které 

vykreslovaly Indiány jako divochy bojující proti pokroku, jež Anglo-Američané přinášeli, 

anebo je vykreslovaly jako ty hrdinné „poslední domorodce,“ kteří se snaží přežít příval cizinců. 

Zkrátka Indiáni byli zromantizováni.44 Fenomén válečníků bojujících vší silou proti všem 

cizincům, kteří se jim staví do cesty, anebo přívětivých „ušlechtilých“ divochů pomáhajících 

bílým hrdinům – tak byl předložen společnosti, aby se ukotvilo předpojaté vnímání. (I u nás se 

velmi uchytily zkreslené představy o Indiánech, a to díky knihám Karla Maye.) Stereotypní 

pohledy na původní obyvatele Spojených států tak byly zakotveny na předpokladech všeobecné 

neznalosti historických skutečností a bílého předpojatého pohledu. A předpojaté pohledy 

o vítězství nad tím „primitivním“ národem poskytly omluvu jak pro kolonizaci samotnou, tak 

pro převzetí indiánských názvů jako amerického dědictví. Navíc bez dotazu obyvatel, kterých 

se tyto názvy týmů, škol a produktů týkají. Indiáni se stali artiklem, pouhou značkou, která má 

až mystickou sílu k přilákání příznivců. Indiáni, lidské bytosti, byli ve své podstatě degradováni 

na „rudokožce, skalpy,“ maškarní kostýmy a maskoty amerických institucí, které si tak vytváří 

umělou vazbu na americkou historii. Ta je ovšem zvráceně interpretována.45

 
43 Carol Spindel, Dancinng at Halftime: sports and the controversy over American Indian mascots (New York: 
New York University press, 2000), 28. 
44 Daniel S. Murphree, Native America, A state-by-State Historical Encyclopedia (Greenwood, ABC-CLIO, 2012), 
15. 
45  Jan Kaliba, „Skutečný život Indiánů v USA,“ Radiožurnál, říjen 11, 2019, 
https://radiozurnal.rozhlas.cz/skutecny-zivot-indianu-v-usa-8087172, (staženo 13.června 2020). 
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3. Cleveland Indians 

 Jako první případovou studií na téma stereotypizace původních obyvatel 

v profesionálním sportu v rámci USA jsem zvolil baseballový tým Cleveland Indians. Tento 

baseballový klub, jenž se účastní soutěží v rámci nejvyšší baseballové ligy ve Spojených 

státech, Major League Baseball (MLB), je velice známý svou kontroverzí nejen ohledně 

samotného jména „Indians,“ ale hlavně pro své logo – „Chief Wahoo“. Karikatura vyobrazující 

indiánskou hlavu se stala terčem kritiky od svého vzniku a pobuřovala domorodé obyvatele 

Spojených států, kteří proti existenci a vyobrazování tohoto hanlivého loga protestovali až do 

jeho odstranění klubem v roce 2019.  

 Zastánci loga Clevelandu, „Chief Wahoo“, a indiánské symboliky pramenící ze 

samotného jména týmu Indians tvrdí, že veškeré vyobrazování Indiánů týmem z Clevelandu je 

vyjádřením úcty původním obyvatelům. Ovšem skutečnosti, které vedly ke vzniku týmového 

přízviska Indians, pramení z předpojatých postojů vůči původním obyvatelům Spojených států 

o krvelačných a válkychtivých Indiánech vrhajících se jako divoši na nově příchozí osadníky. 

Majitel Clevelandu, který stál u změny jména v roce 1915, prohlásil: „Místo Naps budeme mít 

Indians. Neustále na válečné stezce a hladoví po skalpech, které budou viset u jejich pasů.“46 

Toto prohlášení přímo podporuje argument práce, že kolonizace stále pokračuje 

a stereotypizace Indián ve sportu je pouze produktem dominantní bílé americké společnosti, jež 

využívá indiánské symboliky za účelem zisku, nikoliv za účelem vyjádření úcty.  

3.1. Baseball je americký sport 

Baseball je ve Spojených státech druhým nejpopulárnějším sportem hned po fotbale 

(americkém fotbale). Převážnou část 20. století byl dokonce nejpopulárnějším sportem v celých 

Státech. A není se čemu divit, když se v moderní podobě postupně stal součástí života 

Američanů ve městech i na venkově, od svého vzniku v 19. století. Amerika totiž potřebovala 

něco, co by mohla prohlásit čistě za svůj sport. Něco, co by naplnilo touhu po národní 

sounáležitosti, něco, co by nahradilo kulturní prázdnotu, kterou jiným národům zaručovaly 

jejich zájmy, báje a kulturní příležitosti. A tak se zrodil mýtus o vojákovi z New Yorku se 

jménem Abner Doubleday. V roce 1839 přinesl tento mýtus myšlenku, že baseball je americký 

 
46 Peter Pattakos, „The Curse of Chief Wahoo,“ Clevescene, duben 25, 2012, 
https://www.clevescene.com/cleveland/the-curse-of-chief-wahoo/Content?oid=2954423&showFullText=true, 
(staženo 15. června 2020). 
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vynález, a ne alternativa britské hry rounders.47 Hra se pak měla po Státech rozšířit během 

občanské války a stát se oblíbeným způsobem, jak trávit volný čas. Dnes už je známé, že 

baseball má mnohem delší historii a že se vyvinul ze dvou sportů – kriketu a rounders.48 Přesto 

se vlivem „mýtu Doubleday“ po celých USA uchytilo vnímání baseballu jako národního sportu. 

Společně s novým fenoménem baseballu se začala rodit opravdová národní senzace, kdy se lidé 

napříč sociálními vrstvami a jejich postavením začali bavit o baseballu jako o ideální 

volnočasové činnosti. Baseball se stal během druhé půlky 19. století skutečně důležitým 

společenským pojítkem. Potvrzuje to slavný výrok pronesený Waltem Whitmanem, americký 

spisovatel 19. století: „Vidím v baseballu úžasné věci. Je to naše hra – Americká hra.“49 A 

opravdu, vidět dva týmy po devíti hráčích na hřišti ve tvaru diamantu, jak se snaží během devíti 

směn získat více bodů než protivník, se může evropskému pozorovateli zdát poněkud zvláštní, 

možná až exotické. Zkrátka, je to americká hra. Během hry se v poli střídá útočící mužstvo, 

jehož reprezentantem je pálkař, který se snaží zasáhnout míč nadhozený bránícím 

nadhazovačem stojícím uprostřed pole. Cílem hry je získat více bodů, než soupeř. Tým obdrží 

bod, pokud pálkař, který zasáhne míček, oběhne všechny čtyři mety, aniž by ho někdo 

z protivníkova týmu vyautoval. Následná změna mezi týmy v útoku a obraně, nastává ve chvíli, 

kdy bránící tým vyautuje (vyřadí) tři útočící hráče. Vystřídaní týmu obou družstev v poli se 

nazývá „směna.“  

Baseball byl sportem, jenž dokázal po konci občanské války stmelit národ a stal se 

dalším symbolem amerického boje za svobodu, stejně jako například vlajka nebo ústava. 

Zápasy mezi týmy ze severu a jihu USA pomohly stmelit národ a urychlit budování jednoty.50 

Společně s rozmachem prosperity Spojených států v pozdním 19. století v rámci tzv. „Gilded 

Age“ (pozlacený věk) nerostla pouze ekonomika, ale i popularita tohoto sportu, o němž se 

 
47 „The 'Secret History' Of Baseball's Earliest Days,“ NPR, https://www.npr.org/2011/03/16/134570236/the-
secret-history-of-baseballs-earliest-days?t=1592245466288, (staženo 15.června 2020). 
48 „The Hidden History of Baseball in the United States,“ Arcadia publishing, 
https://www.arcadiapublishing.com/Navigation/Community/Arcadia-and-THP-Blog/April-2019/The-Hidden-
History-of-Baseball-in-the-United-State, (staženo 15.června 2020).  
Poznámka: Kriket je kolektivní hra, ve které se dva týmy po 12 hráčích střídají na oválném poli v útoku a 
obraně. Stejně jako v baseballu odpalují speciální „pálkou“ míček a snaží se doběhnout doprostřed pole, kde je 
umístěn pruh, který značí místo, kam musí pálkař doběhnout, pokud chce získat bod.  
Rounders je původem anglická hra, která je velice podobná hře Softball. Rozdíl je v tom, že pálky a míček jsou 
menší než u softballu, a i mety jsou blíže u sebe. Koncept hry je ovšem podobný: odpálit nadhozený míček tak, 
aby jej soupeř nechytl a oběhnout mety, čímž se získá bod. 
49 Lowell Edwin Folsom, „America´s "Hurrah Game": Baseball and Walt Whitman,“ The Iowa Review 11, č. 2, 
(jaro-léto, 1980): 73, https://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2576&context=iowareview, (staženo 
15.června 2020). 
50 Zachary Brown, „Baseball and the Civil War Forging America’s National Pastime,“ U.S. History scene, 
https://ushistoryscene.com/article/baseball-and-the-civil-war/ (staženo 26.července 2020). 
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začalo mluvit jako o americkém vynálezu.51 Mnohokrát v historii Američané použili baseball 

jako vývozní artikl své kultury. V Karibiku se baseball uchytil natolik, že je zde velmi populární 

dodnes, stejně jako v Japonsku, kde se rozšířil hlavně po 2. světové válce.52 Důležitost tohoto 

sportu pro americký národ dokazují i zápasy, které se odehrávaly po událostech 11. září 2001. 

Tehdejší prezident Spojených států, George W. Bush, se ve městě New York při příležitosti 

třetí hry sezony chopil nadhozu prvního míčku, aby demonstroval americké odhodlání jít stále 

kupředu a prosazovat při tom principy svobody.53 K prezentaci patriotismu sloužil Američanům 

baseball vždy dobře a sloužit bude dál – dokud na stadionech pravidelně zní hymna a třepotají 

se americké vlajky, tak se téměř pokaždé setkáte se skandováním obecenstva: „USA, USA, 

USA!“  

Není tedy pochyb o důležitosti baseballu jako jedné z hodnot, které tvoří jádro 

„Amerického snu“. Patří k Americe stejně jako jablkový koláč.  Douglass Walop, americký 

novelista a romanopisec 20. století, prohlásil: „Amerika byla zemí možností, kde se z chudého 

kluka mohl stát Babe Ruth.“54 Poukazoval tak na nekonečné variace možností, jež baseball 

nabízel, což se shoduje s obecnou představou o Americe jako o zemi nekonečných možností. 

I američtí vojáci v zámoří často pořádají na svých základnách baseballová utkání, aby se tak 

cítili trochu více jako doma. Walt Whitman měl pravdu, je to americká hra. Američané si ji tak 

vytvořili. Bohužel se i v tomto „dokonalém“ sportu naleznou místa, kde nejsou dodržovány 

zásady fair-play. Například právě problémem symboliky původních obyvatel a zneužívání této 

symboliky v profesionálním sportu, kterou v baseballu reprezentuje tým Cleveland Indians. 

 
51 Peter Panacy, „Major League Baseball Finds Its Roots in Progressive America,“ bleacherreport.com, duben 
12., 2011, https://bleacherreport.com/articles/661802-major-league-baseball-finds-its-roots-in-progressive-
america, (staženo 15.července 2020). Pozn. Gilded Age (Pozlacený věk) je historické období v USA, které se 
datuje přibližne od 70. let 19. do počátku 20. století. „Gilded Age“ je spojen s rychlím ekonomickým růstem.  
52 „Baseball,“ Britannica, https://www.britannica.com/sports/baseball/Amateur-baseball#ref229951, (staženo 
15.června 2020). 
53 Robert Elias, „Baseball and American Foreign Policy,“ Transatlantica 2011,  č. 2, (červen, 2012): 11, 
https://journals.openedition.org/transatlantica/5478#quotation, (staženo 15.červen 2020). 
54 Ira Berkow, „What is baseball´s meaning and its effect on America,“ The New York Times, květen 31, 1981, 
https://www.nytimes.com/1981/05/31/sports/what-is-baseball-s-meaning-and-its-effect-on-america.html, 
(staženo 15.července 2020).  
Pozn. Babe Ruth, byl americký baseballový hráč z chudé rodiny, který je považován za nejlepšího hráče všech 
dob. 
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3.2. Tým z Clevelandu 

Historie basebalového týmu z Clevelandu sahá až do 19. století, kdy pod názvem 

Cleveland Forest Citys odehrál v roce 1869 zápas proti Cincinnati Red Stockings.55 V této době 

však šlo o neprofesionální tým, který se zápasů účastnil nepravidelně. Teprve až v 90. letech 

19. století se v Clevelandu uchytil tým s názvem Spiders.56 Nicméně éra tohoto týmu skončila 

na prahu 20. století, kdy Národní baseballová liga zakázala týmu účast na soutěžích kvůli 

nedostatečným výkonům.57 Stálý profesionální tým byl v Clevelandu založen až v roce 1901 

pod názvem Blues.58 Od té doby má Cleveland v Major League Baseball (MLB) trvalé 

zastoupení až dodnes. Z Blues se v roce 1902 stal tým Bronchos a o rok později Naps, údajně 

podle svého nejužitečnějšího hráče – Napoleona Lajoie.59 Nicméně tým se musel porozhlédnout 

po novém jménu, když jej Napoleon „Nap“ Lajoie v roce 1914 opustil. Otázka, jak by se měl 

nyní jmenovat tým z Clevelandu, byla směřována na sportovní novináře, kteří přišli se 

současným názvem „Cleveland Indians“, odkazem na časy minulé z dob, kdy se tým jmenoval 

Spiders. V té době měl týmě hráče indiánského původu, jehož jméno bylo Louis Sockalexis. A 

jméno mělo sloužit, podle jejich názoru, k uctění jeho památky. 

 Louis Sockalexis, rodák z Penobscot Indian Reservation v severovýchodním státě 

Maine se stal členem Cleveland Spiders v roce 1897.60 Podle všeho to byl skvělý a talentovaný 

hráč. A v době, kdy se clevelandskému týmu nedařilo, byl vítanou vzpruhou. Navíc vlil do týmu 

novou krev i díky tomu, že se stal prvním doloženým Indiánem, který hrál v Národní 

baseballové lize, stejně tak byl i prvním zaznamenaným Indiánem, který kdy hrál sport 

profesionálně.61 Týmu se díky jeho úspěchům začalo přezdívat „Indians,“ nebo „redskins“ a 

podobně. Ale nebylo to vždy myšlené jako úctyhodná přezdívka. Sockalexis byl totiž známý 

pro své problémy s alkoholem, jež ho až neblaze proslavily.62 Nepomáhaly ani novinářské 

články, které se o „legendárním“ Sockalexisovi vyjadřovali někdy jako o divochovi, „rudé 

 
55 „Cleveland Indians,“ Ohio History Central, https://ohiohistorycentral.org/w/Cleveland_Indians, (staženo 
15.června 2020). 
56 Ohio History Central, „Cleveland Indians.“ 
57 Ohio History Central, „Cleveland Indians.“ 
58 Ohio History Central, „Cleveland Indians.“ 
59 Garrett Parker, „The History of and Story Behind the Cleveland Indians Logo,“ Money Inc, 
https://moneyinc.com/the-history-of-and-story-behind-the-cleveland-indians-logo/, (staženo 15.června 2020). 
60 Joe Posnanski, „What´s in a name?,“ NBC Sports, https://sportsworld.nbcsports.com/cleveland-indians-
nickname-sockalexis/, (17.června 2020). 
61 Joe Posnanski, „The Cleveland Indians, Louis Sockalexis, and The Name,“ NBC Sports, březen 18, 2014,  
https://mlb.nbcsports.com/2014/03/18/the-cleveland-indians-louis-sockalexis-and-the-name/, (staženo 
15.června 2020). 
62 Posnanski, „The Cleveland Indians, Louis Sockalexis, and The Name.“ 
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tváři,“ či „indiánském skalpu.“63 Lidé si dokonce začali na zápasech Spiders dělat z jeho jména 

legraci a napodobovali tance domorodých obyvatel či máchali pomyslným tomahavkem. 

Nejhorší byly rasistické poznámky, které diváci během zápasu adresovali Sockalexisovi a po 

zápase ho často jako „válečníka, skalp,“ nebo jinou přezdívkou poukazující na jeho původ, 

označovali novináři. Tyto události jeho problémy s alkoholem ještě více umocnily. To také 

dokazuje negativní dopad takovýchto předpojatých a rasistických označení původních obyvatel 

USA. Z výše uvedeného si lze těžko představit, že jméno „Indians“ bylo týmu dáno jako výraz 

úcty vůči bývalé hvězdě. Ve skutečnosti tvrzení, že jméno týmu „Indians“ bylo vybráno 

k uctění Luise Sockalexise, není pravda.  

O novém jméně rozhodli sportovní novináři, jimž nový majitel Clevelandu Spiders, 

Charles Somers, dal za úkol přijít s novým jménem, které by smazalo pochyby o úspěšnosti 

týmu a vrátilo mu bývalou slávu.64 indiánské jméno bylo zvoleno i z jiného důvodu, mělo 

neuvěřitelný zvuk. Indiáni a indiánská tématika, byli totiž v roce 1915 v kurzu. Proč? Jednoduše 

proto, že tým Boston Braves (v té době odkaz na indiánské válečníky, jejich logem byla hlava 

indiánského náčelníka) vyhrál Světovou sérii s neuvěřitelnými výsledky. 4. července (tedy 

v půlce sezóny) byl tým na posledním místě, ale poté vyhrál 70 ze zbývajících 89 zápasů.65 

Národ byl „bostonským zázrakem“ nadšen, a tak se nový majitel Spiders rozhodl postavit nové 

jméno týmu na indiánských základech. Ne proto, že by to bylo k úctě bývalého hráče, ale hlavně 

proto, že to byl silný marketingový tah.  

 Někteří fanoušci týmu dodnes věří, že Cleveland Indians jsou pojmenováni na 

Sockalexisovu památku, druzí zase, že to tak není a Sockalexis se stal pouhou záminkou 

k tomuto jménu. Pravda nejspíš nebude ani tak napůl cesty, jako spíše někde mezi řádky těchto 

argumentů. Dlouholetý fanoušek Cleveland Indians a sportovní žurnalista, Joe Polanski ve 

svém článku pro NBCSports řekl: „Nevěřím, že tým byl pojmenován Indians k vyjádření úcty 

Luise Sockalexise, ne tak docela. Ale věřím, že jméno Indians by ho mohlo poctít. Volba je na 

vás.“66 

 Jak se kdo rozhodne, na kterou stranu se přidat, je jen jeho soukromé rozhodnutí. Jedno 

ale zůstává pravdou. Od té doby, co se tým Cleveland stal Cleveland Indians, se tým dostal do 

smyčky kontroverze. Managment týmu využívá symboly původních obyvatel k prodeji 

 
63 Posnanski, „The Cleveland Indians, Louis Sockalexis, and The Name.“ 
64 Posnanski, „What´s in a name?“ 
65 Posnanski, „What´s in a name?“ 
66 Posnanski, „The Cleveland Indians, Louis Sockalexis, and The Name.“ 
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merche67 a budování značky, jež si zakládá na populární indiánské tématice a ignoruje jasné 

rasistické skutečnosti této karikatury. Nejvíce se tento problém projevil na jejich, dnes již 

bývalém, logu.  

3.3. Chief Wahoo 

 Na začátku baseballové sezóny v roce 2018 vedení MLB oznámilo, že v nadcházející 

sezóně 2019, se tým Indians rozloučí se svým dlouholetým logem, jímž byl Chief Wahoo. 

Po více než půl století dlouhé existenci této karikatury, vykreslující stereotypní obrázek 

původních obyvatel, tak Cleveland konečně udělal krok správným směrem. Ale stalo se tak po 

velmi dlouhé době, a dokonce i po tomto avizovaném „vítězství“ není ještě dobojováno. 

Samostatné logo se sice od sezóny 2019 nevyskytuje na oficiálních dresech, doplňcích a 

vybavení týmu, stejně tak jako v zázemí Indians, ale stále si jej zle zakoupit v 

některých oficiálních fanshopech. Působí to, jako by Cleveland řekl: „Ano, je to problematické 

téma a logo ‚Chief  Wahoo‘ by nemělo být používáno, ale dolary z jeho používání ještě 

chceme.“  

 Logo Indians, „Chief Wahoo“, je opředen podobným závojem mýtů jako již zmiňovaný 

původ názvu basebalového klubu. A i zde se dá polemizovat nad různými scénáři, které mohly 

vést ke zvolení loga „Chief Wahoo“ jako hlavního symbolu týmu Indians.  

 V roce 1928 byl představen první vizuální návrh názvu Cleveland Indians.68 Jednalo se 

o odznáček, nášivku na levém rukávu dresu, ve kterém hráči odehrávali zápasy. Toto první 

indiánské logo znázorňovalo indiánského náčelníka, nebo spíše příslušníka kmene (jelikož 

náčelníci mívají celou čelenku ozdobenou pery, jak tvrdil Walter Goldbach, tvůrce pozdějšího 

loga symbolizujícího Chief Wahoo)69 s typicky stereotypizovanými rysy Indiánů, typickými 

pro bělošský úhel pohledu – tak, jak si jej vykreslovala a do značné míry vykresluje většina 

americké společnosti i dnes: ostrý nos a výrazné lícní kosti, rudé zbarvení kůže a holá hlava 

zdobená několika pírky. Toto neoficiální logo, protože oficiálním zůstávalo samostatné 

písmeno C, rychle přimělo fanoušky, aby se na zápasy začali oblékat jako Indiáni. Brzy bylo 

 
67 Slovem merch se nazývají veškeré předměty prodávané sportovním klubem fanouškům. 
68 Scott Longert, „Retiring Chief Wahoo,“ We´re History, duben 6, 2018, http://werehistory.org/retiring-chief-
wahoo/ , (staženo 16.června 2020). 
69 Brad Ricca, „The Secret History of Chief Wahoo,“ The Belt Magazine, červen 19, 2014, 
https://beltmag.com/secret-history-chief-wahoo/, (staženo 16.června 2020). 
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k vidění na stadionu mnoho fanoušků nosících indiánské čelenky, s rudě nabarvenými obličeji, 

či s různými dalšími módními doplňky v indiánském stylu.70  

Musíme brát na vědomí, že ve 20. letech 20. století se téměř nikdo v USA nepozastavil 

nad významem loga vyobrazujícího indiánského válečníka. V popisované době byla jako fakt 

přijímána myšlenka, že Indiáni byli poraženi a že oblékání za Indiány není urážlivé, ba naopak 

legendární, spojené s mysticismem dávných bojovníků. Jak bylo nastíněno v předešlé kapitole, 

prostřednictvím Hollywoodských westernů a show, knižních románů a obecně ignorované 

historii byl fenomén Indiánů přetvořen na opravdu americký, patřící USA, pod bílý dohled. 

LeAndra Nephin z kmene Omaha v Nebrasce se k otázce indiánské tématiky a symbolů s ní 

spojených ve sportu vyjádřila takto:  

Všechno tohle zobrazování, je jen pokračování koloniálních tendencí, jak nás 

svět tehdy viděl. Je to vyprávění naší historie ústy bíle většiny. A to nás vrací 

pořád dokola do té samé pozice: divoši, podřadní lidé, zaostalí, uznávající 

matku přírodu… Jsme vnímáni, jako karikatury a skutečnost, že stálé existují 

loga a maskoti, kteří nás takto prezentují, jen napomáhá k přežití těchto 

předsudků.71 

Svými slovy potvrdila Nephin postoj, s jakým většina Američanů přistupuje k citlivému tématu 

a zneužívá svého výkladu historie.  

Skutečnost zkresleného pohledu na indiánské obyvatelstvo potvrzuje i vzor pro pozdější 

logo vyobrazujícího „Chief Wahoo“. V clevelandských novinách The Plain Dealer se od 20. 

let minulého století začala na titulní straně objevovat kreslená postavička Indiána, vždy po 

zápase Clevelandu.72 A tato postavička, opět se stereotypickými rysy původních obyvatel (rudá 

pleť, ostré obličejové rysy a ozdobná pírka na hlavě), byla upravená podle toho, zda tým vyhrál 

nebo prohrál. Například pokud Indians vyhráli, na titulní straně se objevil „The Little Indian“ 

(jeho skutečné jméno) s velkým úsměvem. Pokud Indians prohráli, byl malý Indián zamračený 

a jeho obličej zjizvený, s mnoha boulemi, odřeninami a obvazy nebo náplastmi. Později byly 

tyto kresby doplňovány o ilustrace útoků maskotů ostatních týmů proti malému Indiánovi nebo 

naopak. Občas byl malý Indián vyzbrojen tomahawkem nebo oštěpem.73 Karikatura malého 

 
70 We´re History, „Retiring Chief Wahoo.“ 
71 LeAndra Nephin, rozhovor s autorem, Praha, 22. listopadu 2019.   
72 Billings and Black, Mascot Nation: The Controversy over Native American Representations in Sports, 119. 
73 Cory Collins, „Indians should quit hedging, retire Chief Wahoo completely,“ Sporting News, říjen 23, 2016,  
https://www.sportingnews.com/us/mlb/news/cleveland-indians-logo-chief-wahoo-history-controversy-
demotion-removal/jgmzjuy2j5g41uozaz6alcihy, (staženo 16.června 2020). 
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Indiána se stala tak populární, že fanouškům Clevelandu, kterým poslední zápas unikl, stačilo 

koupit ranní vydání The Plain Dealer a hned po prvním pohledu na postavičku věděli, jestli 

Indians vyhráli nebo ne.  

 Souběžně s úspěchy malého Indiána se měnilo i vedlejší logo Indians vyobrazující hlavu 

indiánského náčelníka. To se výrazně změnilo v roce 1946, kdy tým koupil Bill Veeck.74 Nový 

majitel Indians si přál, aby se o jeho nově nabytém bohatství začalo mluvit napříč Státy, a proto 

hledal způsob, jak toho docílit. Na stadionu se objevily velké kapely, zápasy doprovázely 

ohňostroje, zkrátka Veeck se snažil vytvořit pro diváky show. Nový majitel Indians také přišel 

s myšlenkou nového loga.  

 Tvůrcem nového loga se stal teenager Walter Goldbach, který v roce 1946 nakreslil 

tehdy ještě bezejmenného maskota týmů – Chief Wahoo byl na světě.75 Tento nový Indián, 

kterého stvořil mladý Goldbach vypadal takto: žlutý obličej s širokým úsměvem, velkými 

dominantními zuby a velkým skoseným nosem a čelenkou na hlavě, kterou vzadu doplňovalo 

jedno pírko.  

Nové logo se objevilo poprvé na dresech týmu Indians při první hře sezóny 16. dubna 

1947.76 Clevelandské noviny The Plain Dealer představily ve svém výtisku vlastní podobu 

loga.  

Obr. č.1: logo Indians 1946      Obr. č.2: logo Indians 1947 

 

 
74 We´re History, „Retiring Chief Wahoo.“ 
75 Ricca, „The Secret History of Chief Wahoo.“  
76 We´re History, „Retiring Chief Wahoo.“ 
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Jednalo se o velkou kresbu indiánského válečníka se stejnými rysy, které mělo nové logo 

Indians s tím rozdílem, novinová verze doplňovala válečníka ještě o skalp v jedné ruce 

a válečný kyj v ruce druhé. Cílený tlak na fanoušky, kteří na stadionu zajišťovala kampaň 

majitele klubu a vyobrazování loga v clevelandských novinách, pak měl za následek urychlení 

přijetí nového loga jako symbolu sounáležitosti s týmem Indians. Jinými slovy, noviny The 

Plain Dealer, jejichž novináři vytvořili nové jméno týmu v roce 1915, napomohly Veeckovi 

k urychlení jeho snah o zviditelnění Indians a přijetí změny loga. 

Logo později prošlo ještě několika menšími úpravami. Tou hlavní se stala změna barvy. 

Ze žlutého obličeje se stal červený a také se zmenšil nos. Pak už následovaly jen kosmetické 

úpravy, ale ve své podstatě logo dostalo svou dnešní podobu již při svém vzniku. Podobnost 

loga Indians a původních kreseb z Dealer´s je více než patrná. K této záležitosti se vyjádřil 

i George Condon, přítel tvůrce „the Little Indian,“ Freda G. Reinerta: „Když se basebalový klub 

rozhodl přijmout indiánskou karikaturu jako svůj oficiální symbol, najali umělce, aby nakreslil 

malého chlapíka, který se velmi podobá Reinertovu výtvoru; bezpochyby pokrevní bratr.“77 

     obr. č.3: varianty malého Indiána   obr. č.4: „Chief Wahoo“ (1949-2018) 

 

Vyobrazování Indiánů ve výše zmíněných podobách nebylo v polovině 20. století 

v USA ničím, co by širokou veřejnost znepokojovalo. V té době existovalo mnoho 

profesionálních nebo univerzitních sportovních klubů využívajících indiánskou tématiku 

 
77 Ricca, „The Secret History of Chief Wahoo.“ 
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podobně. Za zmínku stojí University of Illinois a její Illinni. Dále pak San Diego State 

University a její tým Astecs, či Indians z Arkansas State University. Z profesionálních klubů: 

Atlanta Braves (baseball), Chicago Blackhawks (hokej), Akron Indians (americký fotbal), 

Cleveland Indians/Tigers (bývalý tým amerického fotbalu). Výčet týmů by mohl pokračovat 

dále, slouží však pouze jako poukázání na to, v jak obecné rovině se indiánské symboly 

nacházely v 50. letech 20. století ve Spojených státech. Téměř nikdo se nad ničím „tak 

neškodným“ v dané době nepozastavoval, nebo se snad nechtěl pozastavit. A není to zarážející, 

protože v době tzv. baby boomers, kdy Hollywood zaplavoval televizní obrazovky množstvím 

westernů, kde „cowboys“ bojovali se zákeřnými Indiány, se na původní obyvatele málokdy 

nahlíželo jinak, než jako na uzavřenou kapitolu historie, o které se ví jen to, že kolty se nosily 

proklatě nízko a Indiáni sabotovali stavby železnic. Pro poválečné generace bylo více než 

jednoduché přijmout nové logo za své bez sebe menšího zaváhání. Dunění válečných bubnů se 

stalo oblíbeným rozprouděním zábavy na stadionu, když se přihnal maskot oblečený jako Chief 

Wahoo a začal předvádět „rituální tanec“. Je samo o sobě zvláštní, že natolik spirituální věc 

byla zneužívána k pobavení davu, ale z pohledu dominantní kultury šlo opět o vyjádření úcty 

původním obyvatelům. Příznivci indiánské tématiky neviděli v takových to projevech nic, co 

by poškozovalo původní obyvatele, ba naopak, šlo přeci o uctění mizících národů. Proč jsou 

tedy Indiáni pobouřeni tímto projevem úcty „bílého muže“? Jednoduše proto, že je 

poukazováno na dominanci bělošské kultury nad indiánskou kulturou a tím ukazují svou 

svrchovanost. V předvádění rituálních tanců by mohla být spatřována i spojitost s tzv. „tancem 

duchů,“ který vedl k neblaze proslulému masakru u Wounded Knee (1890), kdy byli Indiány 

zmasakrování americkou armádou. Napodobování tohoto tance bílými Američany by tak opět 

poukazovalo na tendence dominantní společnosti ukázat nadvládu nad původními obyvateli. 

Ještě horší je právě vyobrazení vůdce kmene, náčelníka, v jeho fyzické podobě. Nejen 

prostřednictvím karikatury, která je nakreslená, nebo vyrobená a pak vystavená během zápasu, 

ale je reprezentována někým, kdo si dá práci s výrobou kostýmu, který opravdu vypadá 

nádherně. To je však jediné, co se dá na celé věci pochválit, zpracování. Dennis Tibbetts, 

právník pro věci původních obyvatel, v dokumentu In whose honor? říká: 

Mít maskota, Náčelníka, v týmu, který slouží k pobavení davu během 

sportovního klání je výsměch. A je neuvěřitelně těžké dostat se skrz bariéru, 

která říká, že to není nedůstojné, protože takovéto vyobrazení není jen 
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karikatura. Je to vlastně něco horšího než výsměch, protože v tuto chvíli 

symbolizuje něco skutečného.78 

Vyobrazování skutečných, reálných indiánských symbolů, které jsou interpretovány 

bílými aktéry, pak vyvolává v původních obyvatelích pocit úzkosti, pocit ukradené identity. 

Odtržení Indiánů od svého narativu historie a neustálého předhazování zkresleného pohledu 

většiny pak zahaluje skutečnost a vytváří lživý obraz Indiánů, jenž je snadno akceptovaný 

většinovou (bělošskou) společností, ale těžko se přijímá té části společnosti, které se týká.79 To 

společně s dalšími faktory následně vede k řadě vedlejších neblahých důsledků, k sociálním 

problémům, jež indiánské komunity sužují jako je alkoholismus, drogová závislost, 

nezaměstnanost.80 To všechno jsou problémy, jež se sebou přineslo vyobrazování Indiánů jako 

pouhých nástrojů zábavy.  

 Problémem loga Clevelandu Indians představuje i samotný název – Chief Wahoo. Co to 

„Wahoo“ vlastně znamená? A proč je to Chief, tedy náčelník, když mu chybí základní 

náčelnické insignie (které vychází z předpojatých bělošských představ)? Dokonce i tvůrce „the 

Little Indian“, pan Reinert, sám řekl, že když tuto postavičku vytvořil, šlo jen o válečníka. Na 

hlavě měl totiž jen jedno pero a náčelník, podle jeho názoru, má přeci celou čelenku s pírky.81 

Zde opět narážíme na problematické stereotypizované vynímání Indiánů bílou společností – 

pírko, rudá tvář. 

 Odpověď na otázku, jaký význam se skrývá pod pojmem Chief Wahoo, není příliš těžké 

odhalit. „Chief Wahoo,“ byla známá přezdívka pro kteroukoliv indiánskou postavu nebo 

vytvořenou karikaturu.82 Za zmínku stojí i populární komiksový plátek, který se v Americe 

objevoval mezi lety 1936 až 1947 a jmenoval se „Big Chief Wahoo.“83 Fanoušci Indians také 

často během zápasů skandovali hesla jako: „SLKROWOW WAHOOOOOO!“84 Snad by se 

mohlo jednat o počátek přezdívky nového maskota. Nicméně v novinách se jméno Wahoo 

spojené s Indians neobjevilo až do roku 1950, kdy byla přezdívka Wahoo adresována hráči New 

 
78 Dokument „In Whose Honor?“ Youtube, 2013. https://www.youtube.com/watch?v=8lUF95ThI7s, (staženo 
18.června 2020). 
79 Devon A. Mihesuah, American Indians: Stereotypes and Realities (Atlanta: Clarity Press, 2004), 120. 
80 Fred Beauvais, „American Indians and Alcohol,“ Alcohol Health and Research World 22, č. 4 (zima 1998): 253-
255, https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh22-4/253.pdf, (staženo 19.června 2020). 
81 Ricca, „The Secret History of Chief Wahoo.“ 
82 Ricca, „The Secret History of Chief Wahoo.“ 
83 Ibidem. 
84 Peter Pattakos, „The Curse of Chief Wahoo ,“ Clevescene, duben 25, 2012, 
https://www.clevescene.com/cleveland/the-curse-of-chief-wahoo/Content?oid=2954423&showFullText=true, 
(staženo 19.června 2020). 
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York Yankess. Bývalý hráč Indians, Allie Reaynolds, člen národa Muscogee creek, se k Indians 

přidal v roce 1942 a ukázal se být velkou pomocí. O pár let později byl odkoupen týmem New 

York Yankess, kde zářil ještě jasněji než v Clevelandu. Účast v 6 šampionátech světové série 

hovoří za vše. 6. října 1950 clevelandské noviny The Plain Dealer zveřejnily článek věnující 

se Reynoldsovi a daly mu zajímavý titulek: „Chief Wahoo Whizzing“.85 Je třeba zmínit, že tou 

dobou už Reynolds hrál v Yankess. Je také nutno podotknout, že fanoušci Indians nemají 

Yankess zrovna v lásce. I přes tuto skutečnost se o Reynoldsovi v jeho starém městě hodně 

psalo a novinami byl nazýván jako „Chief Wahoo“, „Old Wahoo“, nebo prostě jen „Wahoo“. 

Zmínky o názvu „Wahoo“ před rokem 1950 nikde nejsou a po tomto roce se zmiňují právě 

o Reynoldsovi. Maskot Clevelandu Indians byl podle všeho pojmenován „Chief Wahoo“ až po 

svém prvním, fyzickém vystoupení v roce 1952.86 Následně se přezdívka uchytila ve 

sportovním slangu a nový maskot Indians, který byl od svého stvoření bezejmenný, tak dostal 

své nynější jméno. 

 Skutečný příběh o původu tohoto náčelníka by nejspíše nebyl dostatečným důvodem 

pro to, aby se tým rozhodl svého maskota změnit. Avšak v tomto případě šlo o více než jen 

o neškodné logo, které mají všichni, alespoň dle slov bývalého ředitele pro styk s veřejností 

Cleveland Indians Boba DiBiasia, spojeni jen a pouze s baseballem: „Když lidé vidí náčelníka 

Wahoo, myslí na baseball.“87 Ve skutečnosti se DiBiasio mýlil, protože klub se v roce 2018 

rozhodl tohoto symbolu nadobro vzdát. Lidé při pohledu na tuto karikaturu tedy nejspíše 

nemysleli „jen“ na baseball. Na stejném principu fungoval i vyvrácený mýtus ohledně prvního 

indiánského hráče Sockalexise, podle kterého měl být tým přejmenován v roce 1915. Ke změně 

se tehdejší majitel Indians vyjádřil takto: „Místo Naps budeme mít Indians. Neustále na válečné 

stezce a hladové po skalpech, které budou viset u jejich pasů.“88 Tento citát nezní jako výraz 

úcty vůči původním obyvatelům. Naopak opět vrací do hry staré známé předsudky o 

krvelačných a válkychtivých Indiánech, kteří se jako divoši vrhají na nově příchozí osadníky. 

Kdo by se v době, kdy Cleveland změnil jméno na Indians (1915) nechal přejmenovat 

na počest národa, který byl vnímán jako podřadný?89 Tuto otázku s odstupem času položil Joe 

Posnanski, sportovní novinář z Clevelandu, který odmítal mýtus Sockalexise a zneužívání 

indiánských symbolů. Jeho argument měl pádná opodstatnění málokdo by to v roce 1915 

 
85 Pattakos, , „The Curse of Chief Wahoo .“ 
86 Ricca, „The Secret History of Chief Wahoo.“ 
87 Pattakos, , „The Curse of Chief Wahoo .“ 
88 Pattakos, , „The Curse of Chief Wahoo .“ 
89 Ibidem. 
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udělal. Americká společnost na takové to kroky nebyla ještě zdaleka připravena, protože Zákon 

o občanských právech byl vzdálen 49 let. Rasismus mířený proti všem menšinám vzrůstal 

napříč Amerikou. Porážka Castrovy armáda se odehrála teprve před necelými třiceti lety, proč 

by se tedy tým v době, kdy Indiáni byli vnímání jako podřadní lidé, přejmenovával na jejich 

počest? A když už byl tedy Cleveland přejmenován na Indians na počest Sockalexise, proč na 

počest hráče s problémy s alkoholem, které nakonec ukončily jeho kariéru? Kdo by chtěl po 

takovém člověku pojmenovat tým? A pokud ho Cleveland potřeboval uctít, proč není 

na stadionu jeho socha nebo není jeho jméno na čestném místě? Je zřejmé, že se jedná o stejnou 

výmluvu, jaká se týká i loga vyobrazujícího „náčelníka Wahoo“. Důkazy ukazují, že 

přejmenování týmu a změna loga nebyly provedeny s úmysly projevit úctu původním 

obyvatelům, ale spíše šlo o způsob, jak využít situace a zvýšit zisk pomocí populárního 

zvučného jména. Stejně, jako to udělal majitel Clevelandu v roce 1915 se jménem, a následně 

s posměšným logem majitel Indians v roce 1947. Nikdo se původních obyvatel neptal, zda 

může Cleveland pojmenovat tým na jejich počest a jestli je to uráží. Ne, jednoduše se udělal 

krok k zisku a morální otázky zůstaly nezodpovězeny. Pokud však má něco nést vaše jméno, 

bylo by přeci logické a správné, abyste se o tom mohli rozhodnout sami – a ne, aby vašeho 

jména někdo využil k finančnímu zisku tím, že vás poškodí. To je přeci proti lidskosti samotné. 

 

Je zvláštní, kolik problémů se může skrývat v jednom profesionálním sportovním týmu. 

Dalo by se očekávat, že když na tyto velké „fauly“ začala veřejnost reagovat, vedení týmu by 

se jim snažilo vyjít vstříc. Sportovní svět je přeci místem, které má lidi napříč všemi etniky 

spojovat a ne rozdělovat. Když nebudou platit pravidla fair-play ve sportu, tak kde? Realita 

však byla velmi krutá vůči těm, kteří se snažili poukázat na rasistické předsudky vyobrazené 

v symbolech týmu Indians vedoucích k negativním dopadům na původní obyvatelstvo 

Spojených států. Stereotypizování Indiánů a vytváření maskotů vede ke zkresleným obrazům, 

které reprezentují vnímání domorodých obyvatel dominantní společnostía tím dává vzniknout 

rasismu.90 Tato zkreslená smybolikadává možnost vzniku stereotypních předpokladů a vytváří 

tak nesprávný univerzální obraz o celém indiánském etniku, jenž je založen na ponižujících 

panácích, kteří se ukazují na stadionech. Opět jde o produkty pokračující kolonizace. Ne všichni 

Indiáni byli neohroženými bojovníky, kteří se snaží vyhnat ze svého území příchozí osadníky, 

 
90 Jason Edward Black, „The "Mascotting" of Native America: Construction, Commodity, and Assimilation,“ 
American Indian Quarterly 26, č. 4, 2002: 605-22, www.jstor.org/stable/4128504, (staženo 15.července 2020). 
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a ne všichni žili v těsné blízkosti přírody stavěné do velkého kontrastu s příchozí euroamerickou 

vyspělou společností.91  

 

LeAndra Nephin, členka kmene Omaha v Nebrasce, na otázku, jak se staví americká 

veřejnost proti zmíněným projevům rasismu a předpojatosti, odpověděla: „To záleží na tom, 

s kým se bavíte. Nemohu mluvit za všechny Američany, ale obecně se o tyto problémy lidé 

nezajímají, nebo se nechtějí zajímat.“92 Rozhovor pokračoval otázkou, jestli se i nadále snaží 

původní obyvatelé bojovat proti tak velkým kolosům, jakými jsou týmy v MLB nebo NFL, 

a jestli je vůbec možnost situaci nějak změnit. Odpověď zněla:  

Samozřejmě, že se snažíme proti takovýmto projevům bojovat. Někdo v těchto 

zápasech vytrvá a někdo ne. Navíc řešíme i spousty dalších problémů, které 

někdy mají větší přednost, něž zmíněné sportovní kluby. Ale změnit takto 

podstatné věci je neuvěřitelně těžké, je to problematické, protože nás je 

v Americe 2 %, možná 3 % populace, což nás často staví do nevýhody.93 

Zmiňované číslo populace Indiánů je ve skutečnosti podle World fact book ještě nižší, jedná se 

o 1,1 % z populace z počtu necelých 340 milionů obyvatel USA.94 A proto je nevýhoda, tedy 

pocit neviditelnosti, „Invisible effect“, důvodem, proč jsou tyto problémy často podceňovány a 

z řad americké většiny často přehlíženy. A to i přesto, že se jedná o jasný projev zneužívání a 

ponižování daného etnika.  

 Je zřejmé, že změna vyobrazování takovýchto ponižujících symbolů vůči původním 

obyvatelům by se ve 40. a 50. letech v USA neuskutečnila. Rasové problémy byly tehdy 

ignorovány a problémy týkající se „politické korektnosti“ v podstatně neexistovaly. Americká 

společnost nebyla ještě na změnu připravená. To se však změnilo v druhé polovině 20. století. 

Společenské poměry ve Spojených státech se začaly výrazně měnit s koncem 60. a během 70. 

let. Bylo to období, kdy svůj sen ve Washingtonu prorokoval Martin Luther King Jr. Období, 

kdy se bouřlivě protestovalo proti diskriminačním zákonům a kdy se o svá práva začaly hlásit 

i do té doby přehlížené menšiny. Předsudky trvající celá staletí se začaly bortit, a tak se klima 

 
91 Laurel R. Davis, „The problems with Native American mascots,“ Multicultural Education; San Francisco 9, č. 4, 
léto 2002: 11-14, https://search.proquest.com/docview/216344783?fromopenview=true&pq-
origsite=gscholar, (Staženo 15.červenec 2020). 
92 LeAndra Nephin, rozhovor s autorem, Praha, 22.listopadu 2019. 
93 LeAndra Nephin, rozhovor s autorem. 
94 „The World Fact Book,“ CIA, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html, 
(staženo 20.června 2020). 
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v USA začalo měnit. Nastal čas, aby i původní Američané byli osvobozeni od předsudků, které 

jim většina společnosti neustále předkládala. Za důležitou členku opozice stojící proti 

sportovním maskotům vyobrazujícím původní obyvatele je považována Suzan Harjo, členka 

kemnů Cheyenne a Hodulgee Muscogee. Protestů za odstranění sportovních log, které 

zneužívají indiánskou symboliku, se účastní již od 60. let dvacátého století, kdy protestovala 

proti maskotovi Univerity of Oklahoma „Little Red.“95 Jednalo se o bílého muže, který byl 

nabarven na červeno a oblečen do oblečení ve stereotypním indiánském stylu, přičemž imitoval 

kmenové tance během fotbalových zápasů. Pro The Washington Post Harjo v rozhovoru řekla, 

že ho mnoho z protestantů označovalo jako „tancujícího idiota.“96 Harjo tvrdí, shodně s 

ostatními demonstranty usilujícími o odstranění ponižujících maskotů a log, že takto 

vyobrazené stereotypy a karikatury jsou zakořeněny v historickém kontextu utlačování a 

genocidě původních obyvatel.97 

 V 90. letech 20. století vznikla v USA při příležitosti 500. výročí plavby Kryštofa 

Kolumba organizace s názvem Committee of 500 Years of Dignity and Resistance, která si 

vytyčila cíl vzdělávat veřejnost o Kolumbovi z pohledu původních obyvatel.98 Během 

následujících let se cílem organizace pak stalo hlavně přesvědčit MLB, aby přiměla klub Indians 

k opuštění loga Chief Wahoo. Jejich aktivit a protestů v Clevelandu, hlavně při tzv. Opening 

Day se postupem času účastnilo více a více lidí, kteří se snažili před stadionem Progressive 

field přesvědčit fanoušky, aby se zamysleli nad svým oblíbeným maskotem. Používali k tomu 

hesla typu: Jsme lidé, ne maskoti, Mýtus Louis Sockalexis je lež, či oblíbený Nosil by Ježíš 

Wahoo?99 Je až otřesné, jakým způsobem mnoho lidí na klidné demonstrace reagovalo, když 

šli na zápas svého oblíbeného baseballového týmu. Ve videích se kolemjdoucí osočují na 

demonstranty poté, co se jim protestující snaží problém vyjasnit slovy „Jen vám říkám, jak to 

je. Užijte si hru, ale my jsme také lidi.“ Za vše mluví reakce kolemjdoucího oblečeného v bundě 

Dallas Cowboys (tým amerického fotbalu v NFL): „Je to postavička, vyrovnejte se s tím! 

Myslíte si, že se každý Ir rozčiluje nad Univerzitou Notre Dame?“ (Notre Dame má ve znaku 

 
95 Courtland Milloy, „Suzan Harjo fought for decades to remove the Redskins name. She’ll wait to celebrate.“, 
The Washington Post, červenec 15, 2020, https://www.washingtonpost.com/local/suzan-shown-harjo-
redskins-name-fight/2020/07/14/6f382d16-c5f4-11ea-b037-f9711f89ee46_story.html, (staženo 15.července 
2020). 
96 Courtland Milloy, „Suzan Harjo fought for decades to remove the Redskins name. She’ll wait to celebrate.“ 
97 „Suzan Shown Harjo: Offensive mascots belong in museums and history books,“ indianz.com, prosinec 15, 
2017, https://www.indianz.com/News/2017/12/15/suzan-shown-harjo-offensive-mascots-belo.asp, (staženo 
15.července 2020). 
98 Pattakos, „The Curse of Chief Wahoo .“ 
99 Ibidem. 
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bojujícího leprikóna) „Jsi ubožák, běž do…“100 To byl jen jeden z mnoha pokřiků, kteří 

příslušníci The Tribe (jak si říkají fanoušci Indians) používali, když procházeli okolo 

demonstrantů za změnu jména. Často byli tito fanoušci oblečeni v trikách s logem „Chief 

Wahoo“ nebo mávali s kšiltovkami na nichž je vyobrazen „Chief Wahoo“ a křičeli: „Tohle není 

rasismus, Safe the Chief!“101 Případně byli rovnou pomalovaní na rudo a hlavy jim zdobila 

pírka či indiánské čelenky.  

     

obr. č.6: znak univerzity Notre Dame 

 

Cory Collins, sportovní novinář, se ve svém článku pro Sporting news věnujícímu se 

právě kontroverznímu týmu Indians vyjádřil, že by bylo nepřípustné mít někde tým, který by 

se jmenoval třeba „The Jews,“ nebo „Negros“ a měl by zároveň maskoty, kteří by symbolizovali 

tyto názvy.102 Americká společnost by je za něco takového nesnesla. Jedná se o něco 

nepřijatelného: „Například, černá postava s obličejem, který by ukazoval jen bělmo očí a 

kontrastující zuby, nebo hispánská postavička se sombrerem na hlavě – rasistické stereotypy, 

ani jedna varianta by nikdy nebyla přijata.“103 Černá postavička by nebyla absolutně tolerována, 

protože by urážela obyvatelstvo Spojených států afroamerického původu a mohla by odkazovat 

na období rasové segregace a zákony Jima Crowa, které svého času podporovaly segregaci 

 
100 „Watch Indians fans go off on Chief Wahoo protesters,“ Youtube, 2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=uBiz83QolcY, (staženo 20.června 2020). 
101 „Zachraňte náčelníka!“ pozn. překlad. 
102 Cory Collins, „Indians should quit hedging, retire Chief Wahoo completely,“ Sporting news, říjen 23, 2016,  
https://www.sportingnews.com/us/mlb/news/cleveland-indians-logo-chief-wahoo-history-controversy-
demotion-removal/jgmzjuy2j5g41uozaz6alcihy, (staženo 20.června 2020). 
103 Billings and Black, Mascot Nation: The Controversy over Native American Representations in Sports, 130. 
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černého a bílého obyvatelstva.104 To samé by znamenala hispánská postavička, vyobrazená 

stereotypními představami o Mexičanech – sombrero, knír, láhev tequily. Opět by se jednalo 

o urážlivé postoje vůči obyvatelům daného původu. K záležitosti rasově předpojatých 

vyobrazení se vyjádřili tvůrci knihy Mascoting America následujícím vyjádřením ohledně 

připodobňování těchto karikatur ke skutečným lidem: „Nikdo by nevzal do ruky krabičku rýže 

Uncle Ben´s a neřekl by Afroameričanovi, „Podívej, to jsi ty!“105… Stejně tak by nejspíše 

nikoho nenapadlo ukázat na Chief Wahoo a říci původnímu obyvateli Ameriky „Hele, tady 

jsi!“106  

 Poukázání na tuto jednosměrnou rasistickou a neomluvitelnou mašinérii, která stále 

proliferovala logo Indians, tedy „Chief Wahoo,“ přinesl v roce 2016 Bomani Jones, sportovní 

komentátor pro ESPN, s obráceným pohledem na věc. V televizi několikrát ukázal tričko, které 

bylo stylově identické s oficiálními tričky Indians s tím rozdílem, že místo kurzívního nápisu 

Indians umístil nápis Caucasians, tedy „běloši“ a místo „Chief Wahoo“ umístil obličej bílého 

muže s blonďatými vlasy, kterého vzadu na hlavě zdobil symbol dolaru.107 Tento geniální tah 

na sebe téměř okamžitě strhl kritiku široké, bílé, veřejnosti, která Bomaniho vyjádření 

kritizovala. On v rozhovoru na ESPN odpověděl:  

Tohle je úplně ta samá věc. Úplně ten samý problém, který se týká loga 

Cleveland Indians. Takže mít problém s tímto logem by znamenalo mít 

problém s logem Indians, ale pokud máte problém s mým logem, ale jste 

potichu co se loga Indians týče, pak si myslím, že je čas na trochu 

retrospekce.108        

 Šlo o skvělou demonstraci hloupého vyobrazování karikatur jednoho etnika, tentokrát 

obrácena proti bílým obyvatelům, za účelem ukázky stereotypních obrazů. Jinými slovy, pokud 

se bílým Američanům nelíbí, když z nich někdo dělá pouhou karikaturu, proč ji oni dělají 

z někoho jiného? To přeci nedává smysl. Avšak tento krok je zcela pochopitelný, protože pro 

používání karikatury jako je „Chief Wahoo“ neexistuje žádná rozumná omluva. Jedině snad za 

 
104 Melvin I. Urofsky, „Homer Plessy and Jim Crow,“ Britannica, březen 13, 2020, 
https://www.britannica.com/event/Jim-Crow-law/Homer-Plessy-and-Jim-Crow, (staženo 20.června 2020). 
105 Potravinářské produkty značky Uncle Ben´s mají v logu staršího Afroameričana. 
106 Billings and Black, Mascot Nation: The Controversy over Native American Representations in Sports, 131. 
107 „If Bomani Jones’ ‘Caucasians’ shirt offends you, you’re missing the point,“ Fox Sports, duben 8, 2016, 
https://www.foxsports.com/buzzer/story/if-bomani-jones-cleveland-caucasians-shirt-offends-you-you-re-
missing-the-point-040816, (staženo 21.června 2020). 
108 „Bomani Jones "Caucasians" T-Shirt Sparks Internet Rage,“ Youtube, 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=zkc0GRO5DKQ, (staženo 21.června 2020). 
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účelem ukázky svého dominantního postavení a vyjádření kontroly nad druhou osobou či 

etnikem, což opět dokazuje argument o pokračující kolonizaci. Stejně tak by někdo mohl 

namítat, že neexistuje omluva pro Bomaniho triko, ale jakým jiným způsobem přimět 

dominantní společnost k tomu, aby začala brát tyto věci vážně? Jak praví Bible: „Jak to, že vidíš 

třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?“109 Cleveland potřeboval tento 

krok, aby bylo poukázáno na obrovský trám, který mají v očích, nebo spíše na stadionech a nad 

branou D, kde je velký neonový „Chief Wahoo“. 

 

obr. č.7: upravené logo Indians, vyobrazující bílého muže 

 

Všechny kroky, které vedou ke zkreslování a ponižování původních obyvatel, jsou 

dílem „Neviditelné síly bílé nadřazenosti“ o které píše ve svém článku An Act of Honor or 

Exploitation? Ellen J. Staurowsky.110 Tato síla podle jejího názoru umožňuje těm, kteří 

vytvořili systém dominantní rasy, využívat svou vlastní verzi historické zkušenosti a tím 

ospravedlnit využívání menšin. Co je však úctyhodného na imitacích fanoušků, kteří během 

zápasů tancují „indiánské“ tance a napodobují posvátné rituály? Charlene Teters, indiánská 

umělkyně a aktivistka, členka kmene Spokane, se k této problematice vyjádřila následovně: 

„Vidím takového maskota jako symbolické vyobrazení našeho vedení. Jako že ‚My vás 

ovládáme. My vás vlastníme!“111 Shoduje se tak i s vyjádřením Staurowsky, tyto obrazy 

společně s chováním vyvolávají v domorodých obyvatelích pocity zmatení, podřazenosti a 

 
109 Bible (ČEP), Matoušovo evangelium 7; 3, (Praha: Česká Biblická společnost, 2009). 
110 Ellen J. Staurowsky, „An Act of Honor or Exploitation?: The Cleveland Indinas´Use of the Luis Francis 
Sockalexis Story,“ Sociology of Sport Journal 15, č. 4, (1998), http://aistm.org/staurowsky.sockalexis.htm, 
(staženo 21. června 2020). 
111 „In Whose Honor?,“ Youtube.  
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úzkosti. Neustálé vystavování skutečnosti, že svět nevidí domorodé Američany jako lidi, ale 

jako podřadné divochy opět potvrzuje tezi, že kolonizace ještě neskončila. Tato slova potvrdil 

i výrok doktora Davida Pilgrima, profesora sociologie z Ferris State University in Michigan, 

který je také zakladatelem školního muzea Jim Crow Museum of Racist Memorabilia.112Sám 

řekl, že takové karikatury, jako je „Chief Wahoo“, mají určitý důvod k existenci. Podle jeho 

názoru slouží jako legitimizační nástroj pro předsudky, diskriminaci a segregaci. Vyobrazování 

v podobách karikatur odráží původ rasových stereotypů maskotů a tvaruje postoje vůči dané 

skupině. Dr. Pilgrim se také přímo vyjádřil k postavičce „Chief Wahoo“:  

Nemusíte strávit celý svůj život analyzováním těchto obrázků, abyste 

pochopili, že jsou to hanlivé karikatury. Buďto patří do popelnice, nebo by se 

měly použít k vyvarování se podobných přešlapů, ale rozhodně nepatří na 

basebalové čepice. Pokud tedy obrazy nic neznamenají, pak bychom měli 

raději zavřít oči.113 

 „Chief Wahoo“ zkrátka měl své zastánce a své odpůrce. Tábory se rozdělily a válka za 

odstranění nabrala na vážnosti právě na přelomu tisíciletí. Lidé, kteří brojili za odstranění loga, 

často naráželi na odpor těch, kteří logo odstranit nechtěli. Strana zastávající názor na zachování 

loga tvrdila, že jistý průzkum společnosti Sports Illustrated z roku 2002 tvrdí, že 5 z 6 

původních Američanů, kteří se průzkumu zúčastnili, nepožadují, aby se loga, názvy a maskoti 

vyobrazující původní obyvatele přestali používat.114 Tento průzkum má však jeden velký háček. 

Poté, co své výsledky společnost Sports Illustrated zveřejnila, skupina sociologů průzkum 

zopakovala. Výsledky byly naprosto opačné a o to zajímavější bylo, že Sports Illustrated nikdy 

neuvedli, jak průzkum probíhal, jakým způsobem se tázali ani na co přesně se tázali. 

Pravděpodobnost, že je průzkum Sports Illustrated pravdivý je asi tak stejná, jako že je Země 

placatá.115 

 A boje pokračovaly dál. V jeden moment to dokonce vypadalo, že se tato kauza nedočká 

uzavření, a to, když tým Indians vlastnil Dick Jacobs v letech 1986-1999. Ten často tvrdil, tváří 

 
112 „Jim Crow Muzeum rasistických pamnětihodností.“ Pozn. překlad. 
113 Pattakos, „The Curse of Chief Wahoo.“ 
114 Ibidem. 
115 Andrea Woo, „Polls Apart SI polled Native Americans and sports fans in general on the use of Indian 
nicknames, and got some surprising answers,“ Vault, https://vault.si.com/vault/2002/03/04/polls-apart-si-
polled-native-americans-and-sports-fans-in-general-on-the-use-of-indian-nicknames-and-got-some-surprising-
answers, (staženo 22.června 2020). 
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v tvář kritice, že nedopustí, aby se tým zbavil svého loga tak dlouho jak jen bude tým vlastnit.116 

Pozdější majitelé týmu však čelili stále silnějšímu tlaku veřejnosti, protože aktivity původních 

obyvatel nabíraly na intenzitě. Spíše, než stereotypizovaný vzhledIndiáů by měly být 

vyobrazeny jejich vlastnosti jako trpělivost, vytrvalost a vůle nenechat se zastavit, které po 

celou dobu svého boje o místo pod sluncem tváří v tvář americké společnosti aktivně prokazují. 

Dílčího vítězství dosáhli původní obyvatelé v roce 2009, kdy se tréninkové středisko Indians 

přemístilo z Floridy do Arizony. „Chief Wahoo“ nikde na tomto zařízení nefigurovala, a to 

z jednoho prostého důvodu. v Arizoně žije mnohem více domorodých obyvatel nežli 

v domácím státě Ohio, odkud Indians pocházejí.117 Paul Dolan se tehdy k tomuto rozhodnutí 

vyjádřil slovy, že nevystavovat logo Indians na komplexu bylo vyjádřením citlivosti. Čili první 

krok směrem ke změně.  

 Mnohem zajímavější situace nastala roku 2014, kdy se již tolikrát zmiňovaný The Plain 

Dealer vyjádřil k situaci ohledně loga. V tomto kontextu je nutné připomenout, že tyto noviny 

stály za vznikem onoho „rozumného“ jména Cleveland Indians – a byly to právě tyto noviny, 

které urychlily adopci „Chief Wahoo“ jako primárního loga. Nicméně po téměř 100 letech, kdy 

ve své podstatě pomohly utvořili celou kontroverzi, vyjádřili se k situaci těmito slovy:  

Maskot s rudou tváří a velkým nosem je rasově necitlivý stereotyp vůči 

původním obyvatelům. Wahoo se ničím nepodílí na výkonu Indians na hřišti, 

jen činí tým v očích světa beznadějně zaostalým. Zbavit se loga je 

nevyhnutelné. A lehce znepokojující je fakt, že se tak ještě nestalo. Proč trvat 

na Wahoo, když je to tak očividně urážející?118 

Takovéto prohlášení demonstruje změny v rozpoložení společnosti. Možná v tom viděly 

clevelandské noviny příležitost, jak si u původních obyvatel polepšit, nebo se opravdu posunul 

jejich pohled na věc. Důležité je, že povědomí o problematice vedlo i iniciátora kontroverzního 

loga ke změně názoru. 

 S narůstajícími protesty byl postupem času i majitel Indians, Paul Dolan, nucen přijít se 

změnou. Ta přišla v roce 2016, kdy Dolan oznámil, že se „Chief Wahoo“ stává sekundárním 

 
116 Vincent Guerrieri, „CHIEF WAHOO,“ Case Western Reserve University, https://case.edu/ech/articles/c/chief-
wahoo, (staženo 22.června 2020). 
117 Emily Bamforth, „Cleveland Indians' Chief Wahoo, from inception to end: A timeline,“ Cleveland.com, leden 
28, 2018, https://www.cleveland.com/metro/2018/01/cleveland_indians_chief_wahoo_2.html, (staženo 
22.června 2020). 
118 Eric Levenson, „The Newspaper that Invented the Cleveland Indians' Name Comes Out Against the Logo,“ 
The Atlantic, únor 28, 2014, https://www.theatlantic.com/culture/archive/2014/02/brief-history-cleveland-
plain-dealer-and-indians-mascot-chief-wahoo-logo-editorial/358692/, (staženo 22.června 2020). 
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logem a jako hlavní logo se vrací samostatné písmeno „C“.119 Nicméně „Wahoo“ byl i nadále 

k vidění na tričkách, čepicích a jiných doplňcích. Dokonce i hráči nosili čepice, oblečení 

a používali různé vybavení s touto postavičkou. Asi nejbizardnějším, co bylo k vidění, byly 

trička a mikiny, které kromě hlavního motivu „Chief Wahoo“ na hrudi měly jeho podobiznu 

i v podpaží.120. Snad nikdo by nechtěl, aby měl upocený fanoušek vyobrazenou karikaturu, 

která zesměšňuje mou kulturu, na podpaží, takže by se můj obraz během druhé směny změnil 

v ručník divákovi jako záchytný bod pro jeho stékající pot.  

 Posun od primárně používaného „Chief Wahoo“ k „C“ zamíchal celou situací natolik, 

že se poprvé do věcí zapojila i MLB. Poprvé za celou existenci kontroverze nyní komisař MLB 

apeloval na majitele klubu Indians, aby odstranil své kontroverzní logo nadobro (2017).121 

Situace se změnou jména se začala v týmu rýsovat během prezidentování Marka Shapiro 

v Indians, a to mezi lety 2010–2015. Po oznámení o začátcích jednání mezi MLB a Indians 

o osudu loga „Chief Wahoo“ se Shapiro nechal slyšet a tvrdil, že podle něj jsou dny loga sečteny 

a že ho velice trápila přítomnost takového maskota v baseballovém týmu.122 Definitivní změna 

se blížila. Ve chvíli, kdy na tým začala vyvíjet nátlak i MLB a veřejnost se ptala, co bude dál, 

byla změna jen otázkou času. V lednu 2018 MLB oznámila světu:  

„Major League Baseball je zavázána k tvoření rozmanité kultury a inkluze v 

rámci hry. Během posledního roku jsme vedli dialog s Indians ohledně 

klubového užívání loga Chief Wahoo. Během našich plodných rozhovorů 

Paul Dolan jasně uvedl, že jsou fanoušci, kteří mají dlouhodobé vazby 

s logem a že logo má své místo v historii týmu. 

Klub nicméně naprosto souhlasí s mým postojem, a to, že logo už není vhodné 

k používání na hřištích v rámci Major League Baseball a já oceňuji uznání 

 
119 Terry Pluto, „Cleveland Indians owner Paul Dolan says team is keeping Chief Wahoo, but not as main logo -- 
Terry Pluto,“ Cleveland.com, duben 1, 2016, 
https://www.cleveland.com/pluto/2016/04/cleveland_indians_owner_paul_d_7.html, (staženo 22.června 
2020). 
120 Collins, „Indians should quit hedging, retire Chief Wahoo completely.“ 
121 David Waldstein, „Commissioner Starts to Press Cleveland Indians About Logo,“ The New York Tiimes, duben 
17, 2017, https://www.nytimes.com/2017/04/12/sports/commissioner-starts-to-press-cleveland-indians-
about-logo.html?_r=0, (staženo 22.června 2020). 
122 Waldstein, „Commissioner Starts to Press Cleveland Indians About Logo.“ 
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pana Dolana, že odstranění loga z herních uniforem do začátku sezóny 2019 

je ten správný krok.“123 

 Prohlášením o změně statutu loga a „tvoření rozmanité kultury“ tak MLB potvrzuje 

argument, že sport má být místem fair-play, které nemá být narušováno žádnými 

kontroverzními skutečnostmi poškozujícími určitou komunitu. Sezóna 2019 skutečně začala 

bez „Chief Wahoo“. Tento dlouhý boj o odstranění loga skončil vítězstvím pro původní 

obyvatele. Dost možná, že si původní obyvatelé připíší i další vítězství, a to v podobě 

přejmenování celého týmu z Clevelandu. Vedení týmu totiž 3. července 2020 oznámilo, že 

zváží změnu jména a pokusí se přijít s rozumným řešením pro kontroverzní problém, kterým je 

název Indians.124 Tým tuto změnu ohlásil krátce po zveřejnění zprávy o změně jména 

fotbalového týmu z Washingtonu, kterému se tato práce bude věnovat v následující kapitole 

a v reakci na události, jež sebou přináší hnutí proti rasismu v USA.  

Samozřejmě, že se našli tací, kteří odstranění loga kritizují. Avšak nedává smysl tvrdit, 

že „Chief Wahoo“ není rasistickým symbolem, když existuje tolik důkazů ukazujících, že je 

tomu naopak. Pokud stoupnete někomu na palec, uslyšíte au a následně se omluvíte a přestanete 

na cizí palec šlapat. Americká společnost stála po dlouhá léta na celé noze původních obyvatel 

a slyšela je křičet bolestí. Tak se jen divím, co na jejich zoufalém volání au lidé, po tom všem, 

nechápou?

 
123 „Indians removing Chief Wahoo logo from uniforms in 2019,“ ESPN, leden 29, 2018, 
ttps://www.espn.com/mlb/story/_/id/22255143/cleveland-indians-removing-chief-wahoo-logo-uniforms, 
(staženo 22.června 2020). 
124 David Waldstein, „Cleveland Indians say they will ‘Determine Best Path Forward’ on Name,“ The New York 
Times, červenec 3, 2020, https://www.nytimes.com/2020/07/03/sports/baseball/cleveland-indians-name-
change.html, (staženo 26.červenec 2020). 



36 
 

4. Washington Redskins 

Jako druhá případová studie zneužívání Indiánů ve sportovním odvětví byl zvolen tým 

z National Football League, zkráceně NFL, Washington Redskins. Tento klub s sebou nese 

kontroverzi už dlouhou řadu let a jelikož se jedná o tým z nejvyšší fotbalové soutěže v USA 

a je spojen s hlavním městem Spojených států, je výborným příkladem k poukázání na problém 

zneužívání symboliky původních obyvatel. Argument, který je předkládán, totiž že symbolika 

týmu je pouhým pokračováním koloniálních tendencí a zneužívání původních obyvatel za 

účelem zisku, je podporován i rozhodnutím washingtonského týmu z 13. 7. 2020 o odstranění 

všech kontroverzních spojitostí s Indiány.125 Toto rozhodnutí přišlo až po nátlaku ze stran 

velkých korporací a společností, které tým sponzorují. Samotný krok k odstranění rasistických 

vyobrazení Indiánů ze strany týmu pouze dokládá, že se skutečně jedná o velký problém, se 

kterým se tým Redskins potýkal více než 80 let své existence.  

 Americký fotbal, jako jedno z mnoha sportovních odvětví, by měl být místem, kde se 

lidé budou bavit a oslavovat čistou krásu sportu. Místem, kde lidé zapomenou na všední 

problémy a kde jsou si všichni rovni. Měl by být místem, kde se soupeří na zeleném hřišti a kde 

jsou jasně stanovená pravidla, co se smí a co už je nedovolený zákrok. Rasismus tedy na takové 

místo nepatří a veškeré urážlivé aspekty by měly být z tohoto odvětví odstraněny, aby zůstala 

jen zdravá rivalita mezi týmy, ale nezapomínalo se na ducha fair-play. V následující kapitole 

budou předložené důkazy pro argument, že stereotypní vyobrazování původních obyvatel 

Spojených států v profesionálním sportu je škodlivé, jedná se o produkt pokračující kolonizace 

a odstranění těchto karikatur je správným krokem.  

4.1. Americký fotbal 

 Pokud řekneme slovo fotbal v Evropě, myslíme tím sport, při němž se na hřišti pokouší 

dva týmy po jedenácti hráčích dát gól do soupeřovy branky, přičemž kopou do kulatého míče 

a hrají vším, jen ne rukama. A pokud bychom se začali bavit o fotbale s kýmkoliv na světě, tak 

by účastníci naší konverzace měli na mysli stejný sport – pokud bychom se ovšem nebavili 

s občanem USA. Ten by měl na mysli „Football“, Americký fotbal. A kdybychom si s ním 

domluvili malý zápas ve fotbale, asi by nás překvapilo, kdybychom poté přišli mezi partu 

 
125 Les Carpenter, „Washington’s NFL team to retire Redskins name, following sponsor pressure and calls for 
change,“ The Washington Post, červenec 13, 2020, 
https://www.washingtonpost.com/sports/2020/07/13/redskins-change-name-announcement/, (staženo 
15.července 2020). 
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chlapů v helmách a chráničích na ramena a místo kulatého míče by v rukou nosili šišatý „míč“. 

Vypadali by jako připravení k úpravné hře rugby a divili by se, proč jsme připraveni hrát 

soccer,126 když se přeci mluvilo o fotbale. 

Stejně jako baseball je i americký fotbal pro běžného neamerického pozorovatele trochu 

zvláštní, možná až příliš složitý. Americký fotbal je týmová hra, kde proti sobě stojí dva týmy 

po jedenácti hráčích. Football, jak hru nazývají obyvatelé USA, je neuvěřitelně komplexní hra, 

kde využijete vysoké, rychlé, štíhlé, mohutné, chytré i pomalé hráče, zkrátka všechny typy lidí 

a každý z nich je na hřišti potřeba. Football je hrou především strategickou. Hrou plnou emocí 

a zvratů, ve které se útočící tým snaží proniknout přes soupeřovu obranu až do „endzone“ 

(koncové zóny), aby tým mohl skórovat – „touchdown“, ale soupeřova obrana se mu v tom 

snaží zabránit. Pokud se tedy útok nedostane po 4. downu do first down, což je vzdálenost 10 

yardů (cca 9,77 m), přichází o míč a držení míče se tak dostává do rukou soupeře a tým, který 

byl v držení míče, je nyní v obraně a snaží protivníkovi zabránit v cestě do své „endzone“. Celý 

zápas je rozdělen na čtyři čtvrtiny po 15 minutách, kdy po prvních dvou čtvrtinách nastává 

poločas, „halftime“, často doprovázen zábavným programem pro diváky. 

Historie sportu sahá do 19. století, kam jsou datovány první zápasy pod různými jmény 

jako „The Boston Game“127,  a podobná utkání, která často vycházela z různých pravidel a byla 

rozdílná. Podle oficiálních stránek National Football League (NFL) se k roku 1869 datuje první 

utkání mezi univerzitami Rutgers a Princeton,128 jednalo se ještě o hru s názvem „Game soccer 

football“. V počátcích amerického fotbalu se jednalo o hru, kterou pořádaly převážně prestižní 

univerzity členové tzv. Ivy League (Břečťanové ligy),129 ale od poloviny 19. století pak hra 

nabývala na popularitě po celých Spojených státech a díky jednomu ze studentů univerzity Yale, 

Walteru Chaunceym Campovi, byla ustanovena první obsáhlejší pravidla a normy.130  Od 70. 

let 19. století začala působit organizace Intercollegiate Football Association (IFA),131 která 

pořádala meziuniverzitní klání a tím se staly Americké univerzity průkopníky amerického 

 
126 Soccer je výraz americké angličtiny pro evropský fotbal. Českým ekvivalentem by mohlo být slovo kopaná. 
127 Michael Oriard, „Gridiron football," Britanica.com, únor 3, 2020, 
https://www.britannica.com/sports/gridiron-football#ref402861, (staženo 8.července 2020). 
128 „Birth of Pro Football,“ Profootball hall of fame, https://www.profootballhof.com/football-history/birth-of-
pro-football/, (8.července 2020). 
129 „A brief history of American football and the Super Bowl,“ History Extra, 
https://www.historyextra.com/period/20th-century/history-american-football-superbowl-facts-when-first-
played-invented-sport/, (8.července 2020).  
Poznámka; Ivy League, je název sportovního sdružení osmi elitních soukromých univerzit na severovýchodě 
USA. Dnes se používá obecně jako označení pro tuto skupinu nejprestižnějších amerických univerzit. 
130 History Extra, „A brief history of American football and the Super Bowl.“  
131 Ibidem 
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fotbalu. Dodnes jsou univerzitní zápasy vedle hlavní soutěže NFL velmi populární, možná 

i proto, že samotná NFL vznikla až v roce 1922.132  Během 19. století, kdy se USA ještě stávaly 

velkým „městem na kopci,“133 se fotbal stal národním symbolem. Něčím, co stmelovalo národ 

(především po občanské válce 1861–1865) podobně jako baseball a pomáhalo vštípit národní 

povědomí občanům Spojených států – proto se také honosí přízviskem „americký“.  

Skutečnosti, že se jedná o americký sport, podporuje i  zavedení zápasů na Den 

díkuvzdání, kdy se fotbalová utkání na konci 19. století stala něčím neodmyslitelným, co 

doplňovalo krocana na stole.134 Fotbal se tak dostával do povědomí lidí už nejen jako nedělní 

zábava členů prestižních univerzit, ale například i jako zábava dělníků ze středozápadu, jak píše 

S. W. Pope ve své knize Patriotic Games: Sporting Traditions in the American Imagination, 

1876–1926.135 Nyní se fotbal stal součástí americké kultury a poukazoval na americké 

vlastnosti, které byly důležité pro americkou společnost: dřina, disciplína a tvrdá práce. Dále se 

pak během fotbalových zápasů poukazovalo na důležité americké aspekty, které ke hře 

neodmyslitelně patřily, jako například loajalita, služba a týmová práce. Postupem času se fotbal, 

stejně jako baseball, začal používat jako náplň oslav důležitých svátků – 4. červenec (Den 

nezávislosti) nebo vánoční zápasy 25. prosince. Fotbal se zkrátka stal důležitou součástí národní 

identity. Většina zápasů sezóny bývá věnována nějaké americké instituci, například armádě, 

záchranným složkám, boji proti rakovině apod.136 S fotbalem jsou neustále, již od konce 19. 

století, spojovány národní symboly jako je vlajka, hymna či osobnosti, které formovaly 

americkou historii, aby se z amerického podvědomí nevytratila národní soudržnost. USA si jsou 

dobře vědomy, jakou roli má americký fotbal i mimo sport a skrze NFL nezapomíná ukazovat 

svým obyvatelům sílu fotbalu, která tkví v jeho přízvisku americký. 

Dodnes má téměř každý Američan, i ten, který není zrovna velký sportovní nadšenec, 

svůj oblíbený tým. A pokud je vysokoškolákem, hrdě se přizná ke svému univerzitnímu týmu. 

Je v tom cosi osobního, něco amerického, čemu my Evropané nedokážeme úplně porozumět. 

I přes naší fascinaci (evropským) fotbalem a soutěžemi typu UEFA Champions League 

 
132 „1922 – American Professional football association changes name to National Football League,“ Profootball 
hall of fame, https://www.profootballhof.com/football-history/history-of-football/1869-1939/1922-american-
professional-football-association-changes-name-to-national-football-league/, (staženo 8.července 2020). 
133 Vize prvních kolonistů, hlavně Puritánů, vybudovat v Americe novou zemi „Město ležící na hoře“, odkaz na 
Bibli (Matoušovo evangelium 5,14). Země, jež půjde světu příkladem. 
134 Steven Wayne Pope, Patriotic games: Sporting Traditions in the American Imagination, 1876-1926 (Oxford: 
Oxford University Press, 1997), 96-97. 
135 Pope, Patriotic games, 98. 
136 „Salute to service,“ NFL, https://www.nfl.com/causes/salute/, (staženo 8.července 2020). 
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nedosahuje naše nadšení fotbalem takové míry, jako je tomu v případě amerického fotbalu 

v USA. Americký fotbal je sportem číslo 1, je to kus Ameriky samotné.  

4.2. Tým z Washingtonu 

Fotbalový klub, nad kterým se kvůli jeho jménu vznáší oblak kontroverze, při níž se bílí 

obyvatelé Ameriky malují rudými barvami a oblékají se do tematických oděvů původních 

obyvatel. Zatímco se původní obyvatelé Ameriky, tedy Indiáni, oblékají do moderního 

oblečení, maskují se protestními hesly a snaží se naučit nevzdělané zastánce tohoto týmu, proč 

by se tak jejich tým – Washington Redskins – neměl jmenovat. Na oficiálních stránkách 

podporovaných samotnou NFL se klub představuje těmito slovy: 

„Washington Redskins, jedna z nejstarších a nejrozpoznatelnějších značek 

v NFL, byl založen v roce 1932 jako Boston Braves. Tým změnil své jméno na 

Redskins v roce 1933 a v roce 1937 se přemístil do Washington D. C., kde 

ihned vyhrál první ze svých pěti Světových šampionátů. Ke svým vítězstvím ze 

Světových šampionátů v rámci NFL z let 1937 a 1942, vyhráli Redskins tři 

Super Bowly, které uzavírají jejich sezóny 1982, 1987 a 1991 vítězným titulem 

ze Super Bowlu.“137 

Takto se představuje jeden z největších a nejkontroverznějších týmů celé NFL. Nicméně 

historie a původ jména tohoto týmu je delší a zajímavější než výše uvedené představení. 

Existence washingtonského týmu se datuje do roku 1932, kdy byl v Bostonu založen fotbalový 

tým pod názvem Boston Braves. Jeho zakladatelem byl George Preston Marshall, který se 

v roce 1933 rozhodl pro změnu jména na Boston Redskins.138 Nicméně samotný argument pro 

změnu jména, který tvrdí, že Marshall chtěl svůj fotbalový klub více odlišit od stejnojmenného 

baseballového klub Boston Braves (který byl prvním sportovním týmem v Americe, který na 

svých dresech nosil indiánské insignie)139 je sice pravdivý, ale není dostačující odpovědí na 

otázku, proč se rozhodl pro jméno „Redskins“.  

 George Marshall, podnikatel a průkopník v televizním vysílání sportu ve Spojených 

státech, byl známý svou fascinací Indiány. V roce 1933, kdy se rozhodl pro nové jméno svého 

 
137 „History,“ Redskins.com, https://www.redskins.com/team/history/, (staženo 8.července 2020). 
138 Gordon J. Hylton, „Why did the Washington Redskins choose the name „Redskins“ in the first place, rather 
than some other native American name?,“ Marquette University Law School Faculty Blog, červen 3, 2014, 
https://law.marquette.edu/facultyblog/2014/06/why-did-the-washington-redskins-choose-the-name-redskins-
in-the-first-place-rather-than-some-other-native-american-name/comment-page-1/, (staženo 7.července 
2020). 
139 Hylton, „Why did the Washington Redskins choose the name „Redskins.“ 
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týmu, podepsal smlouvu s novým trenérem, jímž byl William Henry „Lone Star“ Dietz.140 

Zajímavostí o tomto trenérovi je, že se prohlašoval za polovičního potomka původních obyvatel 

po své matce a že náleží ke kmeni Siouxů.141 Nicméně pravdou je, že byl vychován dvěma 

německými Američany ve Wisconsinu. Není však vyloučené, že příběh, který o svém původu 

vyprávěl, tedy o synovi německo-amerického inženýra a siouxské ženy, který vyrůstal 

v rezervaci, je nepravdivý. Zároveň však nikdy nebyl zcela potvrzen.142 Pravdou ale zůstává, 

že často využívané indiánské jméno, „Lone Star“, mu u původních obyvatel často pomohlo 

s přesvědčováním o historce, že je jedním ze siouxských Indiánů. Proto bývá i dnes odkazováno 

na tuto osobu, když se jedná o původu jména týmu z Washingtonu (Redskins). Avšak sám 

tehdejší majitel G. P. Marshall se vyjádřil, že jméno Redskins nemá s trenérem Dietzem nic 

společného, i přes skutečnosti, že se zdál být hlavním důvodem.143 Každopádně tento trenér byl 

velice zkušený z let svého působení u univerzitních týmů. Mezi jeho nejúspěšnější trenérská 

období patří čas, který strávil na univerzitách Carlisle Indian School a Haskell Indian Institute, 

kde se proslavil hlavně svými čitelnými a nekonvenčními taktikami. Tyto specifické herní styly 

byly součástí tzv. „Indian football“, oblíbeného způsobu hraní fotbalu často aplikovaného hráči 

indiánského původu ve 20. letech 20. století na univerzitní úrovni.144 „Indian football“ nebo 

způsob, jakým k fotbalu přistupoval Dietz, chtěl do svého fotbalového týmu adoptovat 

i Marshall a celkově poukázat na spojitost s původními obyvateli. Proto v roce 1933 vytvořil 

nové logo týmu, jímž byla indiánská hlava vyobrazená z profilu v černo-žlutém kruhu, s dvěma 

pírky na hlavě.145 Byl to první krok k odlišení se od bostonského baseballového klubu, se 

kterým sdílel fotbalový tým své první logo i stadion Braves Field. Majitel bostonských Redskins 

také chtěl, aby trenér Dietz naverboval několik hráčů z řad Indiánů a následně spolu vytvořili 

marketingovou kampaň, ve které použili indiánské hráče a trenéra na fotografiích v plně 

indiánském oblečení.146 V rámci marketingové kampaně při otevírací hře sezóny si všichni 

hráči, ať indiánského či jiného původu, museli pomalovat obličej „válečnými barvami“. Trenér 

Dietz si dokonce na „sideline“147 oblékl Siuxskou čelenku a „playbook“ týmu (název pro soubor 

akcí, ze kterých tým během zápasu čerpá) měl čistě indiánské názvy a úpravy. Zkrátka, 

 
140 Richard C. King, Redskins insult and Brand (Lincoln: University of Nebraska Press, 2016), 20. 
141 Hylton, „Why did the Washington Redskins choose the name „Redskins.“ 
142 Ibidem. 
143 Richard C. King, Redskins insult and Brand, 21. 
144 Hylton, „Why did the Washington Redskins choose the name „Redskins.“ 
145 „Washington Redskins Logo,“ Logos-World, https://logos-world.net/washington-redskins-logo/, (staženo 
7.července 2020). 
146 Hylton, „Why did the Washington Redskins choose the name „Redskins.“ 
147 Název z terminologie amerického fotbalu pro vedlejší část fotbalového hřiště, ve které se pohybují příslušníci 
týmu, kteří zrovna nejsou aktivně zapojeni do hry, nepřekládá se. 
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zvučnost indiánské tématiky byla stejně populární ve fotbale jako v baseballu, což už bylo 

zmíněno v kapitole věnované Clevelandu.  

Když však chtěl George Marshall použít indiánské jméno, proč zrovna „Redskins“? 

Proč ne třeba „Indians,“ „Warriors“ (bojovníci) nebo třeba „Chiefs“ (náčelníci)? Není žádné 

pochyby o tom, že ve 30. letech 20. století byly indiánské názvy sportovních klubů v USA 

velmi populární. Mezi nejvíce používaná jména patřila „Indians“, „Braves“, „Chiefs“ nebo 

„Warriors.“ Jen v basebalových kruzích bylo 14 týmů které reprezentoval název s indiánskou 

tematikou.148 Rozhoně bylo z čeho vybírat. V NFL nicméně v platilo nepsané pravidlo, že 

jména a přezdívky týmu, které již byly používány týmy v baseballové Major League Baseball, 

byly předem vyhrazeny budoucím týmům NFL s působištěm ve stejném městě. Tudíž jméno 

„Indians“ bylo nemožné použít kvůli týmu Clevelandu. Možnost zvolit „Braves“ nepřipadala 

vzhledem ke snahám o odlišení se od bostonského basebalového týmu v úvahu. A tak, pokud 

by Marshall v té době nechtěl přistoupit přímo na jméno nějakého indiánského národa nebo 

kmene, měl v podstatě zúžený výběr na jména „Warrios“, „Chiefs“ a „Redskins“.  

 Jeden z možných důvodů, proč zvolil zrovna „Redskins“, může být podobnost s názvem 

„Red Sox“, což je název dalšího baseballového týmu v Bostonu, který působil na stejném 

stadionu (Fenway Park) jako Marshallův tým po přestěhování od Braves. Dalším důvodem 

mohla být „novost“ tohoto jména. Pro fanoušky zněl tento název povědomě, ale pro sportovní 

komentátory té doby to byl termín již běžně používaný, protože ho často používalil jako 

synonymum pro týmy Cleveland Indians nebo Boston Braves.149 I když pojmenování 

„Redskins“ komentátoři a sportovní žurnalisté používali, mělo toto jméno vlastně výhodu, bylo 

známé, ale ne natolik, aby se jednalo o obdobu jména jiného sportovního klubu. Tudíž veřejnost 

si nové jméno rychle osvojí. 

 Možná se Marshall rozhodl pro jméno i kvůli trenérovi Dietzovi. To sice vyvrátil, ale 

„Lone Star“ Dietz sám o sobě prohlašoval, jak již bylo zmíněno, že je příslušníkem Siouxů 

a pověst o válečných a hrdinných Siouxech (Bitva u Little Big Hornu) se majiteli Redskins 

hodila jako dobrá spojitost pro marketingový plán, jak ukázat svůj tým jako divoký, nespoutaný 

a nebojácný, což mělo zapůsobit a pokud možno zastrašit soupeře. Tyto tendence opět vyplývají 

ze dvou hlavních stereotypních představ o původních obyvatelích: „ušlechtilém divochovi“ a 

„zuřivém divochovi.“Konec konců v dnešní době je také běžné, že týmy amerického fotbalu 

před mají zahájením zápasu své nástupní rituály a snaží se nějak zapůsobit na psychiku 

 
148 Hylton, „Why did the Washington Redskins choose the name „Redskins.“ 
149 Richard C. King, Redskins insult and Brand, 20. 
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protivníka. Samozřejmě, že ne všichni používají indiánskou symboliku, ale obecně mají svůj 

vlastní týmový narativ, který prezentují. Pokud se tedy Marshall rozhodl použít název 

„Redskins“ z tohoto důvodu, pak by jen potvrdil argument zmíněný již v kapitole věnující se 

Clevelandu, který je aktuální i pro část věnující se Washingtonu. A to, že kolonizace ještě 

neskončila a zneužívání indiánského odkazu za účelem zisku je pouze produktem dominantní 

americké kultury a její snahy o podmanění si indiánského obyvatelstva.  

 Nikdo už však nejspíše nepřijde na to, co přesně vedlo George P. Marshalla ke změně 

jména zrovna na „Redskins“. Obecně známé skutečnosti nám o zakladateli tohoto fotbalového 

klubu říkají, že sice choval obdiv k původním obyvatelům, ale také je známo, že to byl 

businessman. Věděl, jak vydělat peníze, znal zákonitosti trhu a uměl si spočítat, na čem nejvíce 

zbohatne. A uvážíme-li i skutečnost, že indiánská symbolika byla v první polovině 20. století 

v USA více než populární, tak tah k vytvoření silné sportovní značky, která by stála na 

indiánském odkazu, se ve 30. letech přímo nabízel. A možná opravdu šlo o výraz uctění 

původních obyvatel, ostatně v době, kdy vznikl tento klub, neexistovaly morální otázky ohledně 

indiánských jmen a nikdo se nad tím nepozastavoval. Ovšem skutečnost, že se Indiánů nikdo 

neptal, zdali v těchto činech vidí výraz úcty, sama o sobě vypovídá o úmyslech a charakteru 

těch lidí, kteří si indiánské symboly přivlastnili. 

4.3. Význam slova „Redskin“ 

 Když se tým Boston Redskins přesunul v roce 1937 do hlavního města Spojených států, 

Washingtonu D. C., bylo přízvisko týmu zachováno, změnilo se pouze domácí město týmu 

a jako Washington Redskins působil tento tým v NFL více než 80 let.150 Ovšem s vývojem, 

který byl zahájen ohlášením změny obchodí značky celého washingtonského klubu (13. 7. 

2020), již nadále tým v budoucnu nebude užívat hanlivé označení „redskins.“151 V předešlé 

podkapitole byly nastíněny okolnosti a možnosti, které vedly zakladatele týmu k nové 

přezdívce z Braves na Redskins, ale nebylo objasněno, proč je tento název tak často napadán. 

Otázka, kterou je nutné zodpovědět, aby mohl být potvrzen nebo vyvrácen argument, že 

Redskins je hanlivé označení a nemělo by být ve sportu používáno, zní: Co vlastně „Redskin“ 

znamená? A co vede k domněnce, že je toto označení hanlivé?  

 
150 „Redskins history,“ Redskins.com, https://www.redskins.com/team/history/, (staženo 9. července 2020). 
151 Les Carpenter, „Washington’s NFL team to retire Redskins name, following sponsor pressure and calls for 
change,“ The Washington Post, červenec 13, 2020, 
https://www.washingtonpost.com/sports/2020/07/13/redskins-change-name-announcement/, (staženo 
15.července 2020). 
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 Pravdou je, že se lingvisté dodnes nemohou shodnout na skutečném původu tohoto 

termínu. A proto i dnes převládají dva hlavní názory o původu tohoto označení:  

1. Slovo pochází od původních obyvatel. 

2. Slovo vzniklo v rámci vzrůstajícího obchodu se skalpy domorodých obyvatel jako označení 

pro toto etnikum.152  

První užití slova „redskin“ se datuje do 18. století, kdy mělo být toto slovo používáno 

původními obyvateli v rámci různých obchodních dohod s Euro-Američany,153 kdy začali 

původní obyvatelé rozlišovat sebe, rudokožce (Redskin), a Euro-Američany s bílou kůží. Tuto 

teorii potvrzuje ve své knize A Strange Likeness: Becoming Red and White in Eighteenth-

Century North America i Nancy Shoemaker, když píše, že se od poloviny 18. století začali 

původní obyvatelé a příchozí Evropané rozlišovat na základě vnějších (rasových) rozdílů jako 

byla barva kůže.154 Do té doby byly hlavními rozlišovacími faktory náboženská příslušnost 

a kultura. Podle studie Ivese Goddarda, lingvisty ze Smithsonian Institute, se ovšem po celé 18. 

století objevovalo slovo „redskin“ v jazycích původních obyvatel jen na specifických místech 

a ve specifickou dobu, aby tak vyjádřili svou odlišnost od neustále se měnících politických 

uspořádání, které prováděli bílí přistěhovalci.155 

Nicméně veřejně se slovo „redskin“ začalo poprvé objevovat až po několika desetiletích 

na začátku 19. století. V roce 1812 se na počest několika původních obyvatel konala ve 

Washingtonu recepce, na které tehdejší president James Madison mluvil o Indiánech jako 

o „červených lidech“ nebo o „jeho červených (rudých) dětech.“156 V roce 1815 se po střetu 

s jedním úředníkem Spojených států ve veřejném slyšení obrátil náčelník kmene Meskawki, 

Černý Hrom, k obecenstvu složenému z indiánských a neindiánských posluchačů slovy: 

„Obracím se na vás všechny, rudokožce (v originále redskins) a bílé kůže…“157 Žurnalisté, kteří 

byli přítomn,i si pak osvojili značení „redskin“ a pomohli tak k uchycení tohoto označení pro 

původní obyvatelstvo Spojených států. Alden T. Vaughn ovšem zmiňuje, že během 19. století 

 
152 Richard C. King, Redskins insult and Brand, 12. 
153 Ives Goddard, „´I am a Red-skin´: The Adoption of Native American Expression (1769-1826),“ European 
Review of Native American Studies 19, č.2 (2005): 1-16, http://esq.h-
cdn.co/assets/cm/15/06/54d44abb4e540_-_redskin.pdf, (staženo 9. července 2020). 
154 Nancy Shoemaker, A Strange Likeness: Becoming Red and White in Eighteenth-Century North America (New 
York: Oxford University Press, 2006), 130-131.  
155 Goddard, „I am a Red-Skin.“ 
156 Ian Shapira, „A brief history of the word ‘redskin’ and how it became a source of controversy,“ The 
Washington Post, červenec 3, 2020, https://www.washingtonpost.com/history/2020/07/03/redskins-name-
change/, (staženo 9. července 2020). 
157 Richard C. King, Redskins insult and Brand, 14. 
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došlo v USA k eskalaci vztahů mezi Indiány a osadníky pronikajícími čím dál tím více na 

západ, a že slovo „redskin“ si bílí kolonizátoři rychle osvojili k označení původních obyvatel, 

kteří se nyní stali jejich protivníky v honbě za územím a surovinami.158 Ve skutečnosti tedy 

rychlá adopce označení „redskin“ svědčí spíše o americké ideologii 19. století a o snaze 

Američanů zbavit se na své cestě překážky, kterou viděli v původních obyvatelích, spíše než že 

by se nažili tímto označením kladně charakterizovat indiánské obyvatelstvo. Bylo tomu právě 

naopak. Dokladem potvrzujícím vývoj tohoto slova urážlivým směrem je i prohlášení státu 

Minnesota, v němž v roce 1863 v deníku Daily Republican bylo oznámeno zvýšení odměny za 

každého mrtvého Indiána na 200 $.159 V tom prohlášení bylo použito obratu „Státní odměna 

byla zvýšena na 200 $ za každou rudou kůži (redskin v originále).“160 Odpůrci názvu týmu 

Washington Redskins ukazují na spojitost slova „redskin“ a skalpů původních obyvatel s ještě 

hlubší historickou událostí. Odkazují na dokument, Phips Proclamation (1755) z doby vlády 

britského krále Jiřího II., který v tomto dokumentu vyzýval k pronásledování, lovení a zabíjení 

Indiánů a za jejich skalpy vypisoval odměnu.161 Tyto skalpy byly známy jako „redskins.“ 

Během 19. století se ze slova „redskin“ stalo hanlivé označení původních obyvatel, které 

v nich vyvolávalo pocit méněcennosti a podřadnosti vůči dominantní anglo-americké 

společnosti. Stalo se tak důsledkem velké západní expanze amerického národa podpořené od 

poloviny 19. století Manifestem Destiny. „Redskin“ bylo používáno bílými kolonisty, kteří tak 

často popisovali Indiány a doplňovali ho o přívlastky jako špinavý, zaostalý, hnusný, divoký, 

zuřivý apod.162 Slovo „redskin“ se stalo symbolem urážky původního obyvatelstva, kdy 

u mnoha Indiánů tento termín vyvolává pocity hrůzy a připomíná zvěrstva páchaná na 

indiánských národech: lovení, zabíjení, vystavování jejich těl, ponižování a genocidu. Ve své 

podstatě se tento termín stal symbolem pro fyzické násilí, které během 19. století eskalovalo 

mezi Indiány a Američany a označení „redskin“ se tak stalo rasistickým, poukazujícím na 

odlišnosti indiánského etnika od dominantní společnosti. Toto vnímání skutečností následně 

podpořily na začátku 20. století i hollywoodské westerny a shows, které předpojatým způsobem 

vykreslovaly původní obyvatele.163  I těmito historickými skutečnosti je podpořena teze 

 
158 Alden T. Vaughan, „From White Man to Redskin: Changing Anglo-American Perceptions of the American 
Indian,“ The American Historical Review 87, č. 4 (říjen 1982): 921, (staženo 9. července 2020). 
159 Shapira, „A brief history of the word ‘redskin’ and how it became a source of controversy.“ 
160 Ibidem. 
161 Richard C. King, Redskins insult and Brand, 16. 
162 Ibidem, 17. 
163 Devon A. Mihesuah, American Indians: Stereotypes and Realities (Atlanta: Clarity Press, 2004), 15-17. 
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o rasistickém vyznění sporného slova, které by ve sportu, místě, kde se mají ctít pravidla fair-

play, nemělo být používáno k pojmenování fotbalového týmu.  

Samozřejmě, že představitelé fotbalového týmu se přiklání k jinému příběhu o významu 

slova „redskin.“ Zdůrazňují jeho spojitost s původním obyvatelstvem Spojených států a tvrdí, 

že tento výraz slouží v nejlepším slova smyslu k uctění Indiánů. Daniel Snyder, businessman 

a majitel Washington Redskins, v roce 2013 ve svém dopise fanouškům týmu bránil název týmu 

slovy: 

Jak někteří z vás asi víte, náš tým byl založen před 81 lety – v roce 1932 – 

pod názvem „Boston Braves.“ Následujícího roku, se jméno značky změnilo 

na „Boston Redskins.“ V tomto začínajícím týmu Redskins byli čtyři hráči a 

hlavní trenér původní Američané. Tento název nikdy nebyl špatným 

označením. Byl, a stále je, odznakem úcty.164 

Ve svém dopise Snyder dále zmiňuje, že fanoušci se hrdě hlásí k „Redskin Nation“ na 

počest sportu, který milují.165 Ano, na počest sportu, ale nikoliv na počest původních obyvatel. 

Majitel Washingtonského týmu tak opět opomíjí skutečnosti, které se kolem tohoto výrazu 

objevují, a ignoruje jeho rasistické vyznění. Tím dává prostor jedné z největších kontroverzí 

v profesionálním sportu na území USA. Prezident celé fotbalové značky týmu Washington, 

Bruce Allen, v roce 2014 na obhajobu jména týmu ve svém dopise senátoru Harry Reidovi 

prohlásil: „Označení ‚Redskins‘ vychází od původních obyvatel Ameriky jako výraz 

solidarity,“ přičemž se opíral o již zmíněnou studii Ivese Goddarda o původu slova „redskin“.166 

Nicméně Goddard ve své práci zmiňuje význam tohoto slova v 18. století, nikoliv v dnešním 

slova smyslu. Následná obhajoba Bruce Allena je tedy přinejmenším sporná: „Naše užívání 

slova ‚Redskins‘ jako jména pro náš fotbalový tým bylo po více jak 81 let vždy výrazem 

respektu a ukazovalo na úctu a hrdý odkaz tradic původních obyvatel.“167  

Fakt podporující negativní vyznění slova „redskin“ vznesl i Robert Harding, žurnalista 

pro The Citizen, který ve svém článku „A simple case for the NFL's Washington Redskins to 

change their racist name,“ uvedl: „Pokud to (redskin, pozn. autora) tedy není ofenzivním 

 
164 „Letter from Washington Redskins owner Dan Snyder to fans,“ The Washington Post, publikováno říjen 9, 
2013, https://www.washingtonpost.com/local/letter-from-washington-redskins-owner-dan-snyder-to-
fans/2013/10/09/e7670ba0-30fe-11e3-8627-c5d7de0a046b_print.html, (staženo 10. července 2020). 
165 „Redskin Nation“ je označení pro skalní fanoušky fotbalového týmu z Washingtonu. Jedná se o obdobu 
clevelandského „The Tribe“.  
166 Bruce Allen, dopis senátoru Harry Reid, „The Truth about the Reskins Name and Logo,“ napsáno květen 23., 
2014, http://files.redskins.com/pdf/letter-from-pres-bruce-allen.pdf, (staženo 10. července 2020). 
167 Ibidem. 
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výrazem, proč není dnes širokou veřejností používán? Proč mluvíme a píšeme o ‚Indiánech‘ či 

‚původních Američanech‘, když můžeme klidně použít slovo ‚redskin‘? Podle zastánců tohoto 

jména a pana Snyderse se nejedná o hanlivé označení, tak proč ho nepoužít?“168 

Ve skutečnosti by nikdo tento výraz nepoužil jako synonymum pro původní obyvatele 

v žádném slova smyslu. Ve sportovních kruzích tak zůstávají rasistická vyjádření zakotvená 

díky kolektivní paměti indiánských válek americkou společností a zkreslená interpretace těchto 

skutečností vede k předpojatým pohledům na indiánské obyvatelstvo. Tato vyjádření se rychle 

uchytila díky sportovním novinářům a komentátorům, ti umocnili předpojaté pohledy 

o Indiánech jako alkoholismus, válčení, skalpy, zaostalost. Ve sportovní branži se používání 

zmíněné terminologie stalo velice běžným, pokud měl tým používající indiánskou tématiku 

někde hrát, mohly být k slyšení a vidění i u samotných fanoušků různé hanlivé výrazy. 

Například u jedné restaurace v Missouri s názvem Sonic byl před zápasem mezi Washington 

Redskins a Kansas City Chiefs umístěn před restauraci billboard: „KC Chiefs skalpují Redskins, 

napojí je whiskey a pošlou je do rezervace.“169  

Ať už původcem tohoto slova byli sami Indiáni či jej vytvořili Euro-Američtí 

kolonizátoři, jeho význam se do dnešní doby změnil. Vyznění slova „redskin“ jako urážky pak 

potvrzuje i slovník Merriam-Webster, který se tento termín charakterizuje jako „obvykle 

urážlivý“.170 A málokdo chce přinášet svár do sportovního odvětví, místa, kde má vládnou duch 

fair-play a kde se mají oslavovat výkony sportovců a fanoušci se mají bavit a zapomenout na 

všední problémy. Autor práce zastává názor, který je opodstatněný předloženými důkazy, že 

označení „redskin“ je urážlivé a negativně se odráží na indiánském obyvatelstvu. Dokládají to 

i fakta, která byla předložena v této kapitole. Ta poukazují na skutečnosti, že vyobrazování 

Indiánů ve sportovním odvětví jako maskotů, karikaturních log, vede ke ztrátě identity tohoto 

etnika a problémům, jež z těchto pocitů pramení: alkoholismu, sebevraždám, kriminalitě.  I přes 

prohlášení majitele Washingtonského klubu, Daniela Snydera, pro USA Today v roce 2013: 

 
168 Robert Harding, „A Simple Case for the NFL´s Washington Redskins to Change their Racist Name,“ 
auburnpub.com, březen 26, 2014, https://auburnpub.com/blogs/in_the_pros/a-simple-case-for-the-nfls-
washington-redskins-to-change-their-racist-name/article_4c7ff33c-b546-11e3-959c-001a4bcf887a.html, 
(staženo 10. července 2020). 
169 Sarah Kogod, „Sonic apologizes for offensive Chiefs-Redskins sign,“ The Washington Post, prosinec 9, 2013, 
https://www.washingtonpost.com/news/dc-sports-bog/wp/2013/12/09/sonic-apologizes-for-offensive-chiefs-
redskins-sign/, (staženo 10. července 2020). 
170 „Redskin,“ Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/redskin, (staženo 10.července 
2020). 
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„My nikdy nezměníme jméno. Je to jednoduché. NIKDY – můžete použít velká písmena,“171 

tým své jméno přeci jen změní, aby se tak o Washingtonském tým opět mluvilo jako 

o fotbalovém týmu, a nikoliv o rasistickém přežitku. Proč týmu trvalo tak dlouho dojít ke změně 

názoru na věc a proč se tým rozhodl zrovna teď, v červenci 2020, přehodnotit zaměření celého 

tým? Jednoduše proto, že na tým je vyvíjen tlak jeho největšími sponzory v čele se společnostmi 

Nike, Pepsi a FedEx.172 Dokud se jednalo pouze o aktivisty z řad původních obyvatel či jejich 

podporovatelů, byl majitel klubu Daniel Snyders hluchý k těmto voláním. Avšak jakmile se 

objevila zpráva od společností, které tým podporují, že zastaví financování týmu, pokud 

nedojde ke změně fokusu značky, byl Snyders donucen přiznat porážku a přistoupit ke změně. 

Vyjádření, které následovalo 13. července 2020 jako přezkoumání celého zaměření značky 

Washington Redskins, tak podporují argument o pokračování kolonizačních tendencí. A to tím, 

že ke změně byl majitel ochoten přijít až s výhružkou ztráty zisku, a ne kvůli výzvám původních 

obyvatel, což poukazuje na využívání Indiánů a jejich symbolů týmem jen za finančním účelem, 

nikoliv účelem úcty.  

4.4. Logo, hymny, tance a maskoti 

 Vizuální projevy stereotypizace indiánské symboliky a vyobrazování Indiánů podle 

předsudků vžitých v americké společnosti provází washingtonský tým celou jeho existencí. Ať 

už se jedná o logo, orchestrální kapely hrající týmové skladby jako „Hail to the Redskins“, 

roztleskávačky oblečené do „indiánských“ kostýmů nebo maskoty napodobujících tance 

a rituály původních Američanů během domácích zápasů. To vše se děje z vůle majitelů klubu, 

kteří využívají svého dominantního postavení ve společnosti a používají vžitý obraz 

o „mizících“ Indiánech, reliktech historie, a profitují ze smyšlených příběhů o hrdinných 

válečnících. Schopnost ignorovat menšinu a její výzvy ke změně pak ukazuje na pokračující 

koloniální rozložení moci a kulturní apropriaci.  

 Logo washingtonského týmu si prošlo za svou existenci mnoha změnami, ale ve své 

podstatě stále představuje to samé: indiánskou tvář, vyobrazenou z profilu v kruhovém poli, 

jejíž hlavu zdobí černé vlasy a ve vlasech je vždy zasazeno pár pírek.173 Podobné vyobrazení si 

 
171 Erik Brady, „Daniel Snyder says Redskins will never change name,“ USA Today, květen 10, 2013, 
https://eu.usatoday.com/story/sports/nfl/redskins/2013/05/09/washington-redskins-daniel-snyder/2148127/, 
(staženo 10.července 2020). 
172 Scott Davis, „Washington Redskins owner Daniel Snyder appears to be caving to financial pressure after 
years of saying he would 'never' change the team name,“ Insider, červenec 6, 2020, 
https://www.insider.com/redskins-name-change-could-happen-pressure-daniel-snyder-2020-7, (staženo 10. 
července 2020). 
173 Logo-World, „Washington Redskins logo.“ 
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tým drží již od roku 1937, kdy se přesunul do Washingtonu D. C. V té době také začal tým 

používat své barvy: žlutou, hnědou a bílou. Vyobrazení Indiána se udrželo až do roku 1965, 

kdy jej vystřídalo logo nové v podobě oštěpu, který na konci u hrotu šípu zdobilo pírko. Oštěp 

následně v roce 1970 vystřídalo další logo: písmeno „R“ v kruhovém ohraničení a ke kruhu 

připnutý pár žluto-bílých pírek.174 Tato podoba loga se udržela v užívání jen velmi krátkou dobu 

a v roce 1972 přišli majitelé opět s logem vyobrazujícím hlavu Indiána, jehož pleť dostala rudo- 

Obr. č.7: vývoj loga týmu Washington Redskins 

 
174 Logo-World, „Washington Redskins logo.“  
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hnědý odstín, zůstaly mu černé vlasy, které zdobily dvě bílo-černá pírka a celou hlavu 

ohraničoval žlutý kruh, ke kterému jsou připnuta 2 žluto-bílá pírka.175 Tato podoba loga se 

udržela a s menšími úpravami bylo logo v této formě používáno až do července 2020.  

 Zajímavou informací ovšem je, že na tvorbě poslední podoby loga z roku 1972 se 

podílel Walter „Blackie“ Wetzel, příslušník kmene Blackfootů, který byl i prezidentem 

National Congress of American Indians (NCAI), funkci zastával v letech 1960–1964.176 O tuto 

skutečnost opírá i celý tým a jeho představitelé argument, že se jedná o indiánský obraz 

vytvořený Indiány, a tudíž nemůže být urážlivý. Problémem ovšem je, že když bylo nové logo 

schváleno týmem (1971) a odprezentováno, Wetzel už nebyl úřadujícím prezidentem NCAI.177 

Představitelé týmu a promotéři nového loga se i přes tuto skutečnost často snažili zastínit 

předešlé podoby log týmu, které vyobrazovaly indiánskou hlavu, aby tak ospravedlnili zbrusu 

„nové“ logo z roku 1972 a mohli tvrdit, že jej vytvořil Wetzel. Ve skutečnosti se jednalo jen o 

upravenou verzi starších obdob log, které tým používal. A Wetzel, který nemohl reprezentovat 

názor všech Indiánů ve Spojených státech, byl týmem použit jakožto osoba rozhodující za 

zbytek obyvatel USA indiánského původu a jeho předešlé působení na prezidentském postu 

NCAI bylo často zdůrazňováno během obhajob loga.178   

 Skutečnost, že logo je urážlivé a nemělo by být používáno, stejně tak jako jiné formy 

„hraní si na Indiány“, potvrzují i slova LeAndry Nephin, členky kmene Omaha v Nebrasce: 

„Tohle logo je výsměchem, je urážkou Indiánů. Vypovídá to o jednom, a to sice, že ve 

vyobrazování je síla.“179 Vyobrazování Indiánů v upravených bílých podobách je podpořeno 

již zmíněnými stereotypy, které vedou k negativním dopadům na původní obyvatele. Podle 

studií podpořených NCAI se původní obyvatelé vystavení indiánské symbolice vytvořené bílou 

společností potýkají s nedostatkem sebevědomí a se ztrátou identity, což následně vede 

k alkoholismu, drogové závislosti a sebevraždám, převážně mezi mladými lidmi.180 Tyto 

stereotypizace tak vedou k formě neviditelnosti skutečných Indiánů, kteří žijí běžné životy. 

Avšak neustálé vystavování maskotů a stereotypů, nejen ve sportu, podporuje koloniální 

 
175 Ibidem. 
176 Richard C. King, Redskins insult and Brand, 22. 
177 „NFL team claims ex-NCAI president designed Indian head logo,“ Indianz.com, duben 27, 2014, 
https://www.indianz.com/News/2014/05/27/nfl-team-claims-exncai-preside.asp, (staženo 11. července 2020). 
178 Richard C. King, Redskins insult and Brand, 23. 
179 LeAndra Nephin, rozhovor s autorem, Praha, 22. listopadu 2019. 
180 „Ending the legacy of racism in sports and The era of harmful “Indian” Sports mascots,“ National Congress of 
American Indians, říjen 2013, 
http://www.ncai.org/attachments/PolicyPaper_mijApMoUWDbjqFtjAYzQWlqLdrwZvsYfakBwTHpMATcOroYolp
N_NCAI_Harmful_Mascots_Report_Ending_the_Legacy_of_Racism_10_2013.pdf, (staženo 11. července 2020). 
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tendence poukázat na Indiány jako na mýtické pozůstatky dávné historie. Takové vnímání má 

pak ničivý dopad na původní obyvatele, ale dominantní americké společnosti to přináší 

možnost, jak si udržet vůči Indiánům „nadřazený“ postoj. LeAndra Nephin zmínila, že maskoti, 

loga a různé shows, které doprovází sportovní zápasy „..nám nevyjadřují úctu. Lidé si to myslí, 

ale není to tak. Naopak je to škatulkování a omezování. Naše historie je vyprávěna ústy 

kolonizátorů a ti nám tímto dávají najevo, že kontrolují náš odkaz, a tedy i naši současnost.“181 

Tím má na mysli prezentování obrazu bílého Indiána využívaného k pobavení dominantní 

společnosti a ignorování skutečných problémů komunit původních obyvatel. Ty zahrnují 

nezájem o nedostatečné financování a podporu rezervací ze strany vlády Spojených států či 

pokračující rasistické stereotypy adresované Indiánům.182 

 Zkreslené obrazy Indiánů se v případě washingtonského týmu se netýkají jen loga 

a názvu, ale celé škály dalších aspektů. Jedním z nich je i týmová (válečná) píseň Hail to the 

Redskins, kterou v roce 1937 pomohla vytvořit žena G. P. Marshalla, Corinne Griffith.183 

V nápěvu jsou obsaženy sloky, jako „Válečníci na válečné stezce,“ nebo „Skalpujeme, 

mácháme, bojujeme až do konce,“ jež odkazují na stereotypy spjaté se slovem „redskin“ a mají 

evokovat onu indiánskou zuřivost, divokost a bojovnost, jak si ji představují tvůrci těchto 

vyobrazení, Euro-Američané. Na domácích zápasech Washingtonu tak byla často k vidění 

různá hesla. Například během finálového utkání NFL mezi Washington Redskins a Dallas 

Cowboys (1982) „Vítejte u Little Big Hornu“ a „Skalpujeme živě ze CBS“.184 I sportovní 

komentátoři na konci 20. století pokračovali v užívání slovních obratů, které odkazovaly na 

indiánské války: „Kovbojové nebyli rudokožci takto rozdrceni od dob Castrovy porážky.“185  

 Protesty a hlasy volající po odstranění používání indiánských symbolů vyeskalovaly 

v 90. letech 20. století a většina týmem užívaných symbolů se přestala používat.186 Nicméně 

i přes snahy představitelů washingtonské fotbalové značky odstranit indiánskou symboliku 

z oficiálních programů, které doprovází zápas, kam spadalo odstranění symbolů u cheerleaders 

(roztleskávaček), deindianizaci kapely, upravení týmové skladby a odstranění kostýmů, či 

znaků, které nosili trenéři a členové týmu na „sideline,“ nedokázal tým (a nedaří se mu to ani 

dnes) odstranit napodobování Indiánů fanoušky týmu. Převlékání se za náčelníky a bojovníky 

 
181 LeAndra Nephin, rozhovor s autorem. 
182 Devon A. Mihesuah, American Indians: Stereotypes and Realities, 118-119. 
183 Shapira, „A brief history of the word ‘redskin’ and how it became a source of controversy.“ 
184 Richard C. King, Redskins insult and Brand, 30. 
185 Ibidem, 31. Pozn. Castrova porážka byla součástí bitvy u Little Big Hornu (1876), kde byla 7. kavalerie 
podplukovníka George Armstronga Custra poražena Indiány zastoupenými Lakoty, Šajeny a Arapahomy. 
186 Ibidem, 43. 



51 
 

nejlépe charakterizoval Zema Williams, fanoušek Washingtonu, který byl znám především jako 

Chief Zee.187 Byl vlastně neoficiálním maskotem týmu a mezi fanoušky se těšil neuvěřitelné 

oblibě. Od roku 1978 až do své smrti v roce 2016 navštěvoval téměř všechny domácí zápasy 

Washingtonu v přestrojení za „náčelníka Zee“, jak si nechával říkat.188 Nebyl jediný, který takto 

vystupoval. Na domácích zápasech je běžné vidět fanoušky, podobně jako na zápasech 

Clevelandu Indians, jak v přestrojení za „Indiány“ nad hlavou máchají pomyslným 

tomahavkem, předvádějí „rituální“ tance a celkově si hrají na Indiány.189  

 Všechny tyto předpojaté náhledy na indiánskou společnost jen umocňují již zmíněné 

negativní dopady na původní obyvatele, které toto chování přináší. Tyto skutečnosti ovšem 

existují ne díky fanoušků Washingtonu, ale díky klubu samotnému, který svým názvem a 

indiánským odkazem, ke kterému se hlásí, dává možnost „vytvářet“ Indiány. Slova na obhajobu 

názvu a vzniku odkazu klubu „k úctě původních obyvatel“ je ovšem jen omluvuo pro ignoraci 

historických skutečností a uctívání vlastních bílých Indiánů, nikoliv těch skutečných – tedy 

uctívání bílé americké kultury. Kevin Gover, ředitel Smithsonian´s National Museum of the 

American Indian a člen kmene Pawnee v Oklahomě k problému Redskins řekl:  

Myslím, že pokud by nás opravdu chtěli uctít, měli by se naučit něco z historie 

naší země. A při tomto bádání by se naučili něco o své vlastní historii, což je 

nesmírně důležité … Protože je to velice nepříjemné, pokud jste nejvlivnější 

zemí v historii planety a odkazujete na odstraňování a zabíjení původních 

obyvatel.190 

  Po celou dobu, kdy washingtonský tým bude hájit svou vizi Indiánů a bude dávat 

veřejnosti možnost, jak stereotypizovaná vnímání udržovat při životě, bude existovat vnímání 

přetvořených a zromantizovaných Indiánů, jak je na počátku 20. století stvořil Hollywood. 

A slova fanoušků na adresu Indiána „Sklapni, my to děláme na vaši počest“ tak budou 

podporovat skutečnost, že Indiáni jsou pro většinu americké společnosti jen historické relikvie, 

záhadným způsobem přivedené zpět k životu.191 V podstatě by se dalo říci, že s nedostatkem 

 
187 Scott Allen, „Chief Zee, Redskins superfan and unofficial mascot, dies,“ The Washington Post, červenec 19, 
2016, https://www.washingtonpost.com/news/dc-sports-bog/wp/2016/07/19/chief-zee-redskins-superfan-
and-unofficial-mascot-dies/, (staženo 11. července 2020). 
188 Allen, „Chief Zee, Redskins superfan and unofficial mascot, dies.“ 
189 Erik Brady, „Redface, like blackface, is a sin of white supremacy,“ The Undefeated, únor 25, 2019, 
https://theundefeated.com/features/redface-like-blackface-is-a-sin-of-white-supremacy/, (staženo 11. 
července 2020). 
190 Brady, „Redface, like blackface, is a sin of white supremacy.“ 
191 Richard C. King, Redskins insult and Brand, 51-53. 
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povědomí o původních obyvatelích Indiáni připadají většině Američanů spíše jako dinosauři 

v Jurském parku Stevena Spielberga. Zamrzli v čase a nyní se s nimi bílá společnost chce 

vypořádat po svém a vůbec se je nesnaží pochopit. To, co bylo kdysi jejich zemí, nyní ovládají 

lidé, kteří jim kradou i zbytky kultury, jež jim zbyla, a snaží se ovládat i jejich životy.  

 Názory na problematiku spojenou s týmem Washingtonu se mezi obyvateli USA liší. 

Během rozhovorů, které měl autor práce možnost vést s Američany, za krátkou chvíli došel 

k závěru, že se jedná opravdu o palčivý problém a postavení společnosti k tomuto problému 

není jednotné. Jedním z respondentů se stal Mitchell Smith, bývalý vedoucí cheerleaders 

univerzitního fotbalového tým na University of Georgia ve státě Georgia. Na otázku, jak je 

seznámen s historií původních obyvatel, odpověděl, že docela dobře a že si uvědomuje dopady 

z dob kolonizace. A chápe, že označení „Redskins“ je sporné, ale nedomnívá se, že by to byl 

hlavní problém dnešní americké společnosti. „Sem tam se to objeví, ale není to tak často 

zmiňované.“192 A následně dodal:  

Problém v Americké kultuře a myslím si, že to máte i vy Evropané, je ten, že 

naší historii píší vítězové, tudíž se pak druhá strana skoro nemůže nijak 

vyjádřit. Nechci obhajovat zvěrstva, kterých se naši předkové dopustili během 

osidlování severní Ameriky a následné expanzi na západ v rámci Manifestu 

Destiny. Jen si myslím, že Amerika jako taková nedělá dobře, když se čím dál 

více snaží vyhovět názoru menšiny před názorem většiny, kterou daný 

problém vůbec nezajímá, kdy dokáže vydémonizovat nás bíle do extrému, to 

mi přijde přehnané. Nehledě na skutečnost, že tu existují mnohem palčivější 

problémy, které by se měly řešit.193 

Mitchell Smith není zastáncem změny jména Washingtonu, ne proto, že by si 

neuvědomoval, co znamená, ale protože si myslí, že to není natolik důležité ani rasistické. Spíše 

se přiklání k názoru, že jméno je použito za účelem reflektovat historii, nikoliv Indiány 

zesměšňovat. To ovšem poukazuje na zkreslené vnímání událostí, jež vývoj slova „redskin“ 

provázejí a také to vypovídá i o limitovaném pohledu na problematiku a využívání indiánských 

symbolů v americké společnosti. Kromě toho Mitchell Smith nepřímo podporuje svůj názor 

o vítězích a poražených, jelikož jeho pohled na problematiku je ovlivněn vnímáním historie 

dominantní americkou společností, a tudíž pohlíží na celou kontroverzi z pozice „vítěze.“  

 
192 Mitchell Smith, skype rozhovor s autorem, 13. června 2019. 
193 Mitchell Smith, skype rozhovor s autorem. 
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S podobným pocitem o neutrálním pohledu na věc, který ovšem nevychází z nedostatku 

informací o historii původních obyvatel, se ztotožňuje i doktor Buck Woodard, kulturní 

antropolog specializující se na původní obyvatelstvo Severní Ameriky. V korespondenci 

odpověděl na otázku, jak vnímá Washington Redskins:  

Mohu nabídnout jen svůj názor a obecnější myšlenky od více 

zainteresovaných. Podle mého názoru logo není urážlivé, ale je to můj názor. 

Větší problém představuje samotný název „Redskins,“ a programy, které 

zápasy doprovázejí, tam by bylo potřeba najít nějakou rovnováhu. Třeba jako 

v případě Seminoles a Blackhawks, kteří získali i důležitá partnerství 

s indiánskými kmeny.194 

Odlišný pohled na věc má další z respondentů, Annie Petráková, původem ze Spojených 

států, kde působila jako učitelka na Archdiocesan Elementary Education a nyní žije se svým 

manželem v Čechách, hned na první otázku „Jak dobře jste seznámena s historií amerických 

Indiánů? Myslíte si, že by v americkém školském systému mělo být vyčleněno více místa pro 

tuto látku?“ odpověděla:  

Rozhodně ano! Zlomek lidí zná události z historie našeho národa, obzvláště 

pak nevědí skoro nic o Americe před rokem 1492. Co víc, není nám řečeno o 

všech pohledech a perspektivách na věci týkající se Americké historie, je nám 

předkládán pouze bílý pohled na Ameriku.195 

Tato odpověď je úplným opakem Mitchellovy výpovědi a názor Petrákové týkající se 

Washington Redskins byl také přímočařejší:  

Myslím si, že slovo Redskins je rasistické, a nemělo by být používáno za 

účelem oslavy sportovního týmu. Pokud by se tým jmenoval Skinheads, pak 

by tento problém byl mnohem více viditelný. Jestli se jedná o otázku změny 

značky, nikdo neumřel, když se ze St. Louis Rams stali LA Rams, tudíž se 

domnívám, že by se i tým ve Washingtonu mohl zamyslet nad novým jménem 

a logem. Pokud se lidé zastávají svého oblečení jen kvůli nepohodlí z 

odstranění rasistického loga, které je na něm vyobrazené, pak to vypovídá 

 
194 Buck Woodard, e-mail autorovi, 10. února 2020. 
195 Annie Petráková, email autorovi, 15. srpna 2019. 
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mnohem více o jejich sebestřednosti nežli o nějaké značce fotbalového 

týmu.196 

Tím Petráková potvrdila i argumenty práce týkající se zneužívání postavení americké většinové 

společností a její tendence, které poukazují na fakt, že kolonizace ještě neskončila. A že tyto 

tendence mají pouhý finanční aspekt, jak získat profit ze silné značky. Podobně o změně fokusu 

značky hovořila i LeAndra Nephin: 

Ztratil by tým fanoušky změnou jména? To si nemyslím. Sport spojuje 

fanoušky po celém světě a stadiony se nepřestanou plnit se změnou jména. 

Fanoušci i tak budou zápasy navštěvovat kvůli hře, protože tu milují. A navíc, 

pokud vyděláváš tolik, jako tento multimilionový tým, neměl by být problém 

ho přejmenovat.197 

  Annie Petráková v našem rozhovoru dále zhodnotila slovo „Redskins“ jako takové 

a prohlásila ve spojitosti s týmem z Washingtonu: „Redskins je urážka! I přesto to ovšem 

vypovídá více o člověku, který to slovo na R používá než o tom, komu je toto označení 

adresované.“198 Tím chtěla paní Petráková podotknout, že čím dál tím více lidí, kteří si 

uvědomují spojitost tohoto označení s genocidou a válkami vedené proti Indiánům, přestává 

toto jméno používat, a to i ve spojitosti s fotbalovým klubem. Například v roce 2013 sportovní 

komentátor pro NBC, Bob Costas, odmítl během zápasu mezi Dallas Cowboys a Washington 

Redskins dál používat slovo „redskin“ a označil ho jako rasistické.199 V témže roce prohlásil 

bývalý prezident Spojených států Barack Obama: „Pokud bych byl majitelem týmu a věděl 

bych, že jméno tohoto týmu – i když má pro tým svůj význam – uráží početnou skupinu lidí, 

asi bych se zamyslel nad jeho změnou.“200 Následujícího roku se k tomuto postoji připojily 

noviny Washington Post s prohlášením, že nadále nebudou používat slovo „redskins“ ve 

spojitosti s týmem.201 Podobně se zachovalo mnoho dalších institucí a osob. 

Zach Harrod, hlavní trenér klubu amerického fotbalu Prague Lions, původem 

z Wisconsinu ve Spojených státech, má příbuzné mezi původními Američany a tvrdí, že se jeho 

praprababička jmenovala Mladákrev (Youngblood). Svůj názor na problematiku 

 
196 Annie Petráková, email autorovi. 
197 LeAndra Nephin, rozhovor s autorem.  
198 Annie Petráková, email autorovi. 
199 Nate Scott, „Bob Costas boils it down for America: Redskins' name 'an insult, a slur',“ For the Win, USA 
Today, říjen 13, 2013, https://ftw.usatoday.com/2013/10/bob-costas-redskins-speech, (staženo 12. července 
2020). 
200 Shapira, „A brief history of the word ‘redskin’ and how it became a source of controversy.“ 
201 Ibidem. 
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washingtonského týmu vyjádřil takto: „Moji rodiče se snažili naučit nás při všech rodinných 

dovolených něco o původních Američanech,“ odpověděl Zach na otázku, jak dobře je seznámen 

s historií původních obyvatel.202 „A i když nám toho bylo hodně řečeno, přiznávám, že stejně 

to nebylo dost,“ dodává.203 Nicméně na otázku, jak vnímá tým Redskins odpověděl:  

Upřímně, to jméno by podle mě mělo být změněno. Je to necitlivé až 

rasistické, podle mého názoru. A s ohledem na historii a to, jak byli původní 

Američané téměř vyhlazeni, nechápu, že kdy mohl být tento název v pořádku. 

Četl jsem, že někteří původní Američané nejsou tímto názvem uraženi, ale 

nejsem si jist, jak se tím nemohou cítit dotčení. Podle mě se jedná o něco 

stejně vážného, jako kdyby někde na jihu USA byl tým, který by měl za 

maskota černého muže, a za jméno to hrozné slovo, které se pro černého muže 

používá, „negr“.  Zkrátka nechápu, proč bychom se jednomu oslovení měli 

vyhýbat, a to druhé stejně ošklivé tolerovat.204 

Názory respondentů se téměř vždy dělí na 2 skupiny. Skupina názorů jako je ten 

Mitchellův, název mi nevadí a nemyslím si, že by se jednalo o rasismus. A skupina lidí jako je 

Annie či Zach, v dnešním světě by takováto pojmenování ve sportu, kde by měl být oslavován 

především respekt a fair play, nemělo co dělat. Odpovědi všech respondentů, stejně jako názory 

z publikací a článků na toto téma, opět ukazují, jak dvousečný tento fenomén je. To potvrdily i 

odpovědi na následující otázku: „Myslíte si, že by NFL měla více tlačit na týmy s 

kontroverzními názvy/maskoty/značkami jako jsou Redskins, aby došlo ke změně?“ Mitchell 

Smith odpověděl:  

Víš, NFL není charita. A této organizaci jde především o peníze, tudíž to, co 

prodává, světí prostředky. Navíc, podle mého názoru, to, že používají ve 

Washingtonu logo, jaké používají, a mají určitou kulturu, je jen jejich styl a 

ten neslouží k urážlivým účelům. Takže pokud bude i nadále značka 

prodávaná, nic se nezmění. Nehledě na fakt, že lidé často vidí jen to, co chtějí 

vidět. A už je nezajímá druhá strana věci, jakož i fakt, že Washington 

Redskins, každoročně přispívá velké částky na rozvoj komunity Amerických 

Indiánů.205 

 
202 Zach Harrod, online komunikace s autorem, 14. srpna 2019. 
203 Zach Harrod, online komunikace s autorem. 
204 Ibidem. 
205 Mitchell Smith, skype rozhovor s autorem. 
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 Je sice pravda, že v roce 2014 majitel washingtonského týmu Daniel Snyder založil 

nadaci na podporu původních obyvatel, ale po prvním roce svého působení razantně snížil 

indiánským komunitám podporu plynoucí z této nadace.206 Nejspíše tak chtěl jen zastavit vlnu 

kritiky, která se na tým v roce 2014 valila v rámci znovu projednávání rozhodnutí nejvyššího 

soudu o problematice názvu washingtonského týmu z roku 2009.207 Pomineme-li fakt 

o Snyderově nadaci, tak se i Dr. Woodard vyjádřil k této otázce podobně:  

Z perspektivy týmu a asociace se jedná o ekonomické, nikoliv morální 

hodnoty; značky a loga vydělávají více než etická „měna.“ Některé symboly 

jsou nyní odstraňovány, ale i tak je tyto společnosti upravují za účelem 

chránit si své finance a fanouškovské základny. A podle mého názoru místo 

tlačení na změny jména by měla NFL tlačit na vztahy mezi komunitami a 

tvoření skutečné sociální spravedlnosti, která je mnohem důležitější než 

sport.208 

Na stejnou otázku ohledně tlaku na týmy ze stran asociací jako je NFL a NLB Annie 

odpověděla: „Ano. Je 21. století. Chci, aby moje děti vyrůstaly ve společnosti, kde rasismus 

nemá místo, nikoliv aby byly tlačeny k tomuto smýšlení sportovními týmy, které jsou 

podporovány miliony dolarů.“209  

 LeAndra Nephin se k otázce postavila podobně: „Ano, tyto společnosti by měly pro 

změny názvů těchto týmu dělat více. Jsou to multimilionové průmysly, které své peníze 

vydělávají na původních obyvatelích. V případě Redskins obzvlášť.“210 LeAndra Nephin 

následně v rozhovoru potvrdila i argument o tom, že takové to chování ze stran týmů ničí 

význam slov fair-play a sportovního ducha jako takového:  

Ničí to ducha zdravé soutěže. Protože takovéto vyobrazování vytváří zvláštní 

rozdělení společnosti a speciálně ve sportu se snaží mnoho lidí z menšinových 

komunit najít únikovou cestu z každodenních problémů. Používají sport jako 

způsob mít něco pozitivního v životě, ale nemůžeš mít sport jako únikovou 

cestu, pokud si v něm vystavován stereotypním obrazům o sobě samém. A 

 
206 Jenny Vrentas a Michael Rosenberg, „Dan Snyder Started a Foundation to Support Native Americans. Has It 
Abandoned Its Mission?,“ Sports Illustrated, červenec 8, 2020, 
https://www.si.com/nfl/2020/07/08/washington-foundation-abandoned-mission, (staženo 12.července 2020). 
207 Simon Clancy, „Washington Redskins: The battle over a controversial name,“ BBC Sport, květen 3, 2014, 
https://www.bbc.com/sport/american-football/27258045, (staženo 12.července 2020). 
208 Buck Woodard, e-mail autorovi. 
209 Annie Petráková, email autorovi. 
210 LeAndra Nephin, rozhovor s autorem. 
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znovu, pokud započítáme i psychologické dopady těchto skutečností, protože 

ve vyobrazování je síla, tak mají dopad na podvědomí člověka. A i když se 

vědomě snaží člověk těmto předpojatým způsobům vyhnout a nevnímat je, 

podvědomě mají vliv na jeho rozhodování, na jeho život na vnímání sebe 

sama. Takže ano, stereotypní vyobrazování menšin poškozuje význam 

sportu.211 

Odpověď na otázku, zda je název fotbalového klubu Washington Redskins 

kontroverzní, je ze všech výše uvedených důvodů jasná: ano. Problém v sobě skrývá něco, co 

má jediné možné řešení, a to sice změnu zaměření celého týmu a upuštění od symbolů 

vyjadřujících urážky vůči původním obyvatelům. Vždy tu budou lidé jako Bruce Allen, který 

ve svém dopise píše, že už ani původní Američané zcela nesouhlasí s tím, že by tým budil 

podráždění. Na druhou stranu jsou tu lidé jako LeAndra Nephin, kteří tvrdí, že jde 

o pokračování bílé nadřazenosti a nedokáží pochopit, jak muže být dnešní společnost slepá 

a tento problém nevidět. Na základě analyzovaných zdrojů se jednoznačně jedná o problém, 

který je americké veřejnosti prezentován zkresleně a po kouscích, tudíž mu spousta lidí 

nerozumí. Problémem zůstává i prezentování americké historie jako definitivního vítězství nad 

Indiány. To pak vede k mylné představě o Indiánech jako o etniku, jež je už dávno ztracené 

v propadlišti dějin a není součástí dnešní moderní společnosti. Od ukončení indiánských válek 

v roce 1890 se v americké společnosti umocnil obraz přetvořeného Indiána. Z původní 

severoamerické kultury se stala pouhá zmínka a ta byla navíc využita ke skrytí opravdových 

činů, které byly na původních obyvatelích prováděny a jsou reprezentovány slovy jako 

„redskins.“

 
211 LeAndra Nephin, rozhovor s autorem. 
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Závěr 

 Problematika využívání indiánských symbolů a odkazů indiánských národů bývá 

v dnešní americké společnosti často přehlížena z důvodů nezájmu či pod dojmem zbytečného 

zveličování „neexistujícího“ problému, který je jen výplodem přecitlivělé společnosti, jak tvrdí 

mnoho zastánců obou sportovních klubů Clevelandu a Washingtonu. Pravdou ovšem zůstává, 

že tento problém je úzce spojen s americkou historií a poukazuje na zkreslenou prezentaci faktů 

a vytvoření mýtů týkajících se Indiánů. Na ně také pak mají přímý negativní dopad.  

 Vyobrazování stereotypních postav náčelníků či bojovníků indiánských kmenů, kteří se 

během fotbalových či baseballových zápasů prohánějí po hřištích nebo se snaží rozproudit 

správnou náladu u fanoušků přihlížejících sportovní události z tribun desetitisícových stadionů, 

ukazují jen produkt koloniální éry – přetvoření indiánského obyvatelstva dominantní bílou 

americkou kulturou do mystických bytostí. Nedostatek informovanosti o skutečné historii 

a kultuře původních severoamerických národů tak často podporuje u americké veřejnosti široce 

přijímaný fakt o neškodnosti využívání indiánské symboliky a její užívání ve sportu jako 

neproblematické. Američané si totiž ve spojitosti s Indiány utvořili svůj pohled na rozmanité 

etnikum, do kterého vložili všechny ideály, které během vývoje Spojených států 

s původnímiobyvateli spojovali.. Proto dnes obyvatelé USA zachovávají maskoty a symboliku 

Indiánů ve spojitosti se svými oblíbenými sportovními kluby. Tito maskoti podle jejich 

přesvědčení odkazují na mýtické představy o ušlechtilých bojovnících, kteří nepostrádají 

odvahu, bojovnost a vytrvalost. Tyto charakteristiky doplňují základní myšlenky doprovázející 

vznik Spojených států v době nadvlády britského impéria a staly se odkazem americké kultury, 

která se tak stavěla do kontrastu s tou evropskou, od které se Američané chtěli odlišit.   

Provázanost americké a indiánské kultury je velkou překážkou, která stojí v cestě široké 

americké veřejnosti v pochopení stereotypního vyobrazování Indiánů. Američané odmítají 

uznat problematiku a škodlivost náhledu na Indiány, jelikož mnohaleté interakce s původními 

severoamerickými národy vedly k vytvoření mýtických obrazů, jak ukazuje zaměření značek 

týmů z Clevelandu a Washingtonu, které mají, podle většiny americké veřejnosti, sloužit 

k uctění tohoto etnika.  

 Bakalářská práce se zaměřila na dva profesionální sportovní kluby jako reprezentanty 

největších kontroverzí spojených s užíváním indiánské symboliky a její stereotypizací. Proto 

jsem zvolil tým Cleveland Indians jako reprezentanta baseballové „Major League Baseball“ 

a z prostředí amerického fotbalu tým, který působí v National Football League, Washington 
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Redskins. Ve dvou hlavních kapitolách, přičemž se každá věnovala jednomu týmu, byl učiněn 

pokus vylíčit problematické vyobrazování Indiánů, jež by bylo jednoznačně považováno za 

projev rasismu v případě, kdy by se jednalo o zkreslené vyobrazování jiného etnika. Například 

žádný tým by se nejmenoval Washington Negros nebo Las Vegas Hispanics. V obou kapitolách 

byly předloženy argumenty o nevhodnosti užívání těchto vyobrazení ve sportovním odvětví, 

kde se má provozovat způsob zdravé a rovné soutěže. Bylo tak poukázáno na nutnost změny 

těchto problematických jmen a maskotů, kteří doprovází oba zmíněné sportovní týmy, členy 

nejprestižnějších a největších sportovních soutěží ve své kategorii na světě. Oba týmy se honosí 

indiánskými jmény a symbolikou, jež je v použitém způsobu urážlivá a neměla by být 

využívána.  

 Se studiem mnoha materiálů týkajících problému obou sportovních klubů, které 

předcházelo vytvoření této práce, dospěl autor k závěru, že vyobrazení původních obyvatel 

stereotypním pohledem bílé většinové americké společnosti je provokací a rasismem vůči 

Indiánům a užívání indiánské symboliky by mělo být opuštěno. Neznalost nebo nezájem 

většiny obyvatel Spojených států ještě neznamená, že je vše v pořádku a nemělo by to být 

změněno.  

 V dnešní době již existuje mnoho nevyvratitelných důkazů o rasistických vyzněních, jež 

vyplývají z užívání symboliky indiánských kultur a vyvrací zromantizované představy 

o mýtických bytostech z dávných dob zvaných Indiáni. Jediná cesta k narovnání křivd, které s 

sebou týmy Cleveland Indians a Washington Redskins přináší, je přejmenování těchto 

sportovních značek. V roce 2019 jsme viděli, že změna je možná, když Cleveland odstranil své 

rasistické logo vyobrazující indiánskou karikaturu „Chief Wahoo“. Skutečnost, že nastal čas, 

aby se obraz „bílého“ Indiána přestal používat a došlo k celkové změně zaměření obou 

sportovních klubů, dokládá i rozhodnutí washingtonského týmu upustit od používání 

indiánských symbolů. Při jejich zápasech tedy bude ctěn duch fair-play a atletické schopnosti 

členů daných týmů – namísto toho, aby fanoušci byli rozpolceni, zdali je či není v pořádku 

podporovat tým, který se hlásí k tak kontroverzním jménům.  

 

Summary 

 Abuse of Native American symbols is a problem in nowadays American society. 

Although not many people can see the real problems, which this misusage of Native´s symbols 

bring. The position of white dominant culture in North America provides an advantage for using 
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Native Americans imaginary, while allowing most Americans to ignore the inappropriateness 

of such behavior.  

 Anglo-Americans have over time created the stereotypical image – the “White man´s 

Indian.” This image is mostly based on two stereotypical forms – “noble savage” and “ignoble 

savage.” The creation of these views of Native nations is rooted in the birth of the United States. 

In the early phase of the beginnings of this new nation, people in America wanted to create their 

own culture, which would differ from the European one. The best opportunity to do so was to 

look forward Native Americans whose symbols and culture were used as resources to create a 

“brand new American” identity. The “White man´s Indian” is a good example of the domination 

of Anglo-Americans – political as well as cultural – over Native Americas, because it provides 

an insight into a story of the vanishing race which was not able to keep up with progress of the 

modern age. The image of the “White man´s Indian” became a beloved theme of many novels 

and movies which show Indians as mythical creatures of the past.  

 In American society and culture, the distorted image of Indians became commonly 

accepted, but it ignores the true meaning which says, that stereotypical image of Indians could 

actually hurt them. The main argument of using Indian mascots and logos is simple: We do not 

hurt the natives; this image honors them. But in reality, this image is damaging to the Indians 

people, who are seen as a relic of the past because of the existence of the “White man´s Indian” 

as a legacy of ongoing colonialism.  

 The bachelor thesis focuses on issue of stereotyping Indians in professional sport. The 

image of “Indian” sport teams’ names, logos and mascots are a critical part in the United States, 

where these portrayals are based on biases against indigenous people. The teams that use this 

Indian branding, are mostly showing the image of general (universal) Indian as a “furious 

warrior” or “noble stoic brave.” Teams want to show the connection to the nobility of Native 

Americans and the undying desire for freedom and the fighting spirit which the “White man´s 

Indian” should represent. These images are viewed by Natives as offensive and therefore Native 

Americans continue to fight for their removal.  

 For my bachelor thesis I used two sport teams with Indian branding to demonstrate the 

problem of stereotyping Indians in professional sport in America. These teams are Cleveland 

Indians, as a representative of “Major League Baseball,” the second most watched sport in the 

United States, and Washington Redskins, as a representative of “National Football League,” 

the most watched sport in the United States. Both teams have a long tradition of using 
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stereotypical imagery of Native Americans, which they claim to be an act of honor. For a long 

period of time, those teams refused to realize that the image is harmful to the Indians.  

 Most Americans are aware of the horrific actions which their ancestors did to Natives, 

but still there exists a special separation from the responsibility for the actions of their ancestors 

and their colonization of North American continent. There also exists a sense of historical 

responsibility among some white Americans, but on the other hand a huge part of the Anglo-

American society is convinced that the legacy of these times, which is projected in professional 

sport teams’ names and logos does not dehumanize and caricature the Natives, but honor them. 

The controversy over the “Indian” logos, mascots and names creates a special gap which points 

to outstanding accounts between the United States and history.  

 My reason for choosing this topic was to bring more awareness over the stereotyping 

branding of Native Americans in professional sport, because this theme is not really known in 

the Czech Republic. In the light of raising popularity of the NFL matches, here in the Czech 

Republic, but also in the rest of Europe it is, in my opinion, really important to understand the 

problematic issue of imagery of the “White man´s Indian” in sport industry to prevent further 

discrimination. For the purpose of the research I used oral history and qualitative analysis of 

accessible primary sources.
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