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Anotace 

Bakalářská práce „Média spjatá s významnými cyklistickými závody“ se zabývá rolí médií při 

zakládání nejstarších a nejvýznamnějších cyklistických závodů na světě. Hlavním kritériem 

pro výběr daného závodu bylo, aby se jeho první ročník odehrál před první světovou válkou. 

Práce pojednává o závodech ve Francii, Itálii, Belgii a ve Španělsku. U každé země osvětluje 

tamější politickou a socioekonomickou situaci v době vzniku závodů. Dále přibližuje první 

roky historie vybraných závodů. Práce se zabývá zejména závody, které se konají dodnes a 

mapuje, jak se měnila role médií na jejich organizaci.  

Důležitou částí je pak popis médií, která vybrané závody organizovala. Nejdůležitější pro 

popis jsou údaje, kdy byl list založen, jaké závody organizoval a jak se měnil jeho náklad 

v závislosti zvýšeného zájmu o cyklistiku na počátku 20. století. U nejvýznamnějších novin, 

které stály za organizací závodů, jejichž význam vydržel až do dneška, jsou připojeny 

překlady původních zpráv, které reportovaly o prvních ročnících.   

Část práce je též věnována Českým zemím, kam se zprávy z nejdůležitějších závodů šířily 

třeba prostřednictvím časopisu Sport a hry.  

Práce neopomíjí i roli dalších subjektů na organizaci prvních závodů. Důležití pro ně byly i 

sponzoři zejména z cyklistického odvětví, kteří finančně na závody přispívali a dodnes 

přispívají.  

Práce se nejvíce věnuje Itálii a Francii, protože se jedná o země s největším počtem elitních 

cyklistických závodů, které mají více než stoletou tradici. Tím pádem o nich v dané době 

referovala média – hlavní předmět zkoumání.  

 

Annotation  

The bachelor’s thesis “Media Connected with Famous Cycling Races” explores the 

importance of media in staging the world’s oldest and most significant cycling races. All the 

races introduced were first opened before World War I. as it was the main criteria when 

choosing which races to include. The thesis covers races that took place in France, Italy, 

Belgium and Spain. It sheds light on each of the country’s political and socioeconomic 

background and explains the history of chosen races. The thesis focuses on races that are 

continuing to exist to this day and it maps how the role of specific media changed in the 

organizational process of these races. 

Important is the description of the media that took part in organizing these races. Crucial are 

data such as the year when the newspaper was founded, which races it opened specifically and 

whether the number of copies produced grew following the cycling boom at the beginning of 

the 20th century. We attached translations of original reports which documented the very first 

stages and were published in newspapers which have maintained their influence to this day. 

The part of thesis is also focused on Bohemia where the spectators could read about world-

class races in Sport and hry magazine for example.  
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The thesis includes also other subjects whose role was far-reaching in the organizational 

process of these races. Critical role played sponsors from the cycling field which have been 

regularly financially supporting the races to this day. 

Being the countries with the most elite cycling races with the first stages dating back to more 

than a hundred years ago, media in Italy and France are naturally the main focus of this thesis. 
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1. Úvod  
 

 

Cyklistika se řadí mezi nejtradičnější sporty na světě. V druhé polovině 19. století, kdy se 

veřejnost začala zajímat o sport, se stala v několika zemích ihned velmi populární. Společnost 

upoutává čtení o výkonech na hranici lidských možností, a tak vznikají stále delší závody. Na 

nově postavených velodromech se překonávají světové rekordy v mnoha rozlišných 

disciplínách.  

Na přelomu 19. a 20. století, kdy vznikají první cyklistické závody, které se udrží až do 

současnosti, se těší cyklistika s automobilismem v zemích, jichž se věnuje tato práce, nejvyšší 

sledovanosti. Až za nimi je v pomyslném žebříčku popularity v některých západoevropských 

zemích například fotbal. Tehdejší noviny referují, jak v cílech jednotlivých závodů čekají na 

jezdce tisícovky diváků.  

 V roce 1903 přichází redakce nového sportovního listu L’Auto s nápadem vytvoření prvního 

etapového závodu Tour de France. Práce se zaobírá okolnostmi jeho vzniku a věnuje se též 

osobám, které stály u jeho zrodu. Sleduje, kterak o závodě referoval tehdejší tisk a jak sháněl 

mecenáše na organizování náročných podniků.  

Za pět let se podobného nápadu dočkala i malá, ale cyklistiku vždy milující, Belgie. 

Francouzsky mluvící Valoni organizují po jižní části země etapový závod. Díky jazykové 

unitárnosti o závodech může referovat i francouzský tisk, zatímco na severu žijící Vlámové 

musejí jít vlastní cestou.  

Gazzetta dello Sport se v tu dobu stává v Itálii klíčovým organizátorem cyklistických závodu 

a v roce 1909 zvládá zorganizovat i závod kolem Itálii. Nejlepší italští cyklisté se stávají 

doma opravdovými celebritami a cyklistika se stává součástí tamější kultury.  

Práce na ukázkách z tehdejšího tisku ukazuje, jak noviny o závodě referovaly. Za zdroj 

posloužila italská kniha „Cilclismo“ pojednávající o historii tohoto sportu v Itálii, která 

obsahuje otištěné archivní stránky Gazzetty dello Sport.   

Ve Španělsku, poslední vybrané zemi, vzniká první etapový závod v regionu Katalánska roku 

1911. Není tak ambiciózní jako francouzský či italský podnik, ale i v určitých regionech 

tohoto státu se cyklistika začne těšit velké oblibě. Práce se zaměřuje na nejstarší španělské 

sportovní noviny El Mundo Deportivo, jež organizovaly první ročníky závodu Kolem 

Katalánska.  

Oproti původním tezím jsem kapitolu o sportovní žurnalistice v Evropě a vzniku a vývoji 

cyklistického sportu rozdělil do kapitol věnujícím se jednotlivým státům. Před nimi je ale 

krátká kapitola o původu sportovní žurnalistiky a kapitole, že i v Čechách se o cyklistice 

psalo, byť se netěšila tak velké prestiži jako ve vybraných zemích.  Důvodem rozdělení úvodů 

je, že každá země byla zejména ve vývoji cyklistických závodů originální a k jejich vzniku 

nedocházelo ve stejném čase. Tento vývoj samozřejmě reflektují i sportovní média, která 

vždy reagují v daných zemích na poptávku po konkrétních sportech.  
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Svět profesionální silniční je komplexní kapitalistické prostředí, jemuž od jeho počátku ale 

nevládnou jen média. Týmy se netvoří na základě výběrů národních svazů (krom 

olympijských her a mistrovství světa) jako např. v biatlonu, ale dle finančních podmínek 

jednotlivých týmů. Vzhledem k charakteru práce je samozřejmě hlavní prostor věnován 

médiím jako organizátorům závodů, ale zmiňují se i firmy, které pomohly k vytvoření prvních 

profesionálních družstev a určily tak charakter tohoto sportu. Opět se klade důraz na ty 

subjekty, které existují dodnes.  

Klíčovými pro výběr zkoumaných závodů byly tři hlediska: a) Aby se první ročník závodu 

odehrál před první světovou válkou. b) Aby se závod konal i v současnosti. c) Aby závod 

patřil do série UCI World Tour, která zahrnuje nejvýznamnější silniční závody na celém 

světě. 

Výjimky jsou čtyři: Kolem Belgie-patří pouze do série European Tour, ale je výjimečný tím, 

že je po Tour de France druhým nejstarším etapovým závodem na světa. Dále jeho sportovní 

úroveň v posledních letech díky účasti elitních stájí a jezdců byla srovnatelná s dalšími 

uvedenými závody. Na stejné sportovní úrovni stojí v Belgii i závod Scheldeprijs. 

Giro dell‘ Emilia se sportovně podobá závodu Kolem Belgie. Bylo vybráno kvůli tomu, že ho 

organizoval tehdejší rival Gazzetty dello Sport Corriere della Sera. 

Závod Milán–Turín taktéž splňuje parametry pro vrcholnou sportovní akci současnosti. Je 

pozoruhodný tím, že je z uvedených závodů vůbec nejstarší.  

Nejdůležitější část podkladů mi poskytl sportovní redaktor Mladé fronty DNES a autor knih o 

historii Tour de France a Giro d’Italia Tomáš Macek. Italsky psané publikace posloužily 

hlavně jako zdroj pro náhled na výtisky tehdejších novin. V případě Tour de France mi v práci 

pomohl digitální archiv deníku L’Auto, který jsem použil k dohledání informací o dalších 

závodech v Belgii. V případě závodu Kolem Katalánska jsem kontaktoval správce jeho 

sociálních sítí, jestli by mi nezaslal nějaké ukázky z dobového tisku.  

Velmi významným zdrojem se staly i archivy knihovny Národního muzea a archiv na Fakultě 

tělesné výchovy a sportu UK, v nichž jsem nalezl dost českých časopisů, které o cyklistice 

psaly ve zkoumaném období.  

Téma jsem si vybral kvůli své vášni nejen pro silniční cyklistiku. Na kole závodím na 

amatérské úrovni. Od mládí jsem v televizi sledoval uvedené cyklistické závody a díky 

knihám Tomáše Macka jsem si uvědomil o jejich spojitosti s novinami, bez nichž by nemohly 

existovat. Zaměřoval jsem se cíleně na závody, které se dodnes ještě konají, abych zjištěné 

informace mohl případně ještě někdy použít ve své novinářské kariéře.  
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1.1 Zrod sportovní žurnalistiky a její příchod do 

kontinentální Evropy 
 

Sport si lidská společnost vytvořila jako prvek zábavy zpříjemňující život. Jako první o 

sportovních utkáních začala referovat média ve Spojený státech v první polovině 19. století. 

V přibližně ve stejném období se rodí nový novinářský žánr i ve Velké Británii a z ní se šíří 

v druhé polovině 19. století do kontinentální Evropy.  

Prvními sporty, o nichž se referovalo, byly nejčastěji dostihy, pěstní zápasy (boxovalo se ještě 

bez rukavic, ty se staly povinnými až roku 18671), lovectví, veslování, jachting, plavání, 

atletika a v Británii kriket. Od 20. let 19. století začínají v Británii vycházet specializované 

sportovní časopisy, které byly ve studovaných zemích až do počátku 20. století hlavním 

přenašečem informací pro veřejnost, kdy se sport začal objevovat jako rubrika ve více 

tematických novinách, nebo začaly vycházet specializované sportovní deníky. 2 

Ve Spojených státech za rozmachem sportovní žurnalistiky stálo rozšíření tzv. penny pressu – 

levných novin, které psaly o méně závažných, ale zato více senzačních a atraktivních 

tématech. Čtenářstvo se rekrutovalo hlavně z nově vzniklé městské střední třídy.3 Počátky 

sportovních zápolení tak byly jasnou volbou k rozšíření obsahu.  

„Zřejmě jako první zavedl ve svých vydáních pravidelnou sportovní rubriku londýnský list 

Morning Herald.“ 4Sportovní rubriky měly původně ale mimo americký penny press velmi 

malý rozsah a věnovaly se pouze lokálním zprávám, protože přenos informací před 

vylepšením telegrafu pro komunikaci na větší vzdálenosti v polovině 19. století byl velmi 

komplikovaný.  

Velký potenciál sportu jakožto atraktivního obsahu zavětřil majitel listu New York Herald 

James Gordon Bennet. Noviny dávaly sportu stejnou důležitost jako například zprávám o 

násilí a zločinu. Bennetův list nebyl jediný, kterým se věnoval sportu, ale dokázal na 

sportovní akce poslat rozsáhlý tým redaktorů.5 

 Podobný prostor sportu jako New York Herald se snažil věnovat i Horace Greeley ve svém 

New York Tribune. Zájmu čtenářů o sport měla pomoci i zvyšující se popularita baseballu. 

Šéfredaktoři listu nejprve ale zamítali, aby se o tomto sportu psalo, protože ho nepovažovali 

za populární.6 O jeho propagaci se snažil Henry Chadwick, jenž uspěl 10. června 1856, kdy 

 
1 Britannica: Boxing - The Queensberry rules [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné z: 
https://www.britannica.com/sports/boxing/The-Queensberry-rules 
2 PhDr. David LUKŠŮ. Počátky sportovní žurnalistiky na stránkách periodického tisku na přelomu 19. a 20. století: 
Sport jako součást českého masového tisku. Praha, 2011. Dizertační práce. IKZŠ FSV UK, s. 36 
3 Sports media guy: The History of sport journalism [online]. [cit. 2020-07-28]. Dostupné z: 
https://www.sportsmediaguy.com/blog/2017/5/9/the-history-of-sports-journalism-part-1-of-3 
 
4 PhDr. David LUKŠŮ. Počátky sportovní žurnalistiky na stránkách periodického tisku na přelomu 19. a 20. století: 
Sport jako součást českého masového tisku. Praha, 2011. Dizertační práce. IKZŠ FSV UK, s. 37 
5 Tamtéž 
6 Tamtéž 

 

https://www.sportsmediaguy.com/blog/2017/5/9/the-history-of-sports-journalism-part-1-of-3
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jeho zprávu z baseballu zveřejnil New York Daily Times. Chadwick též bývá považován za 

prvního amerického novináře, jenž se věnoval čistě sportu.7  

Chadwick posléze publikoval ještě ve společensko-zábavním týdeníku New York Clipper, ve 

kterém měl sport pevnou část obsahu. Jeho služby využil i nedělník Sunday Mercury, který se 

pyšnil, že jako první nabízel pravidelný a ucelený obsah z baseballových zápasů. Chadwick si 

vysloužil přezdívku „otec hry“. 8  

Mediální magnát druhé poloviny 19. století Joseph Pulitzer vnímal sport jako téma, které má 

okamžitý dopad na čtenáře a těší se velkému zájmu. Proto ve svých novinách New York 

World nechal zřídit první samostatnou sportovní redakci v USA v roce 1883. Jeho rival 

William Randolph Hearst zase ke svému New York Journal zavedl zvláštní přílohu. Bylo 

tomu ale až roku 1895. 9 

V Británii se v pozici nejpopulárnější kolektivní hry ocitl místo baseballu fotbal. Na zájem 

zareagovaly v roce 1888 liverpoolské noviny Echo, které přišly v sobotu večer se speciálním 

vydáním, aby se recipienti dozvěděli nejnovější výsledky zápasů. Vznikl svébytný žánr 

fotbalových večerníků, které vycházely už půl hodiny po skončení utkání. Reportéři volali 

telefonem do redakce, jak probíhá utkání, a reportáž tak vznikala skoro v živém čase. 10 

V kontinentální Evropě začaly první sportovní časopisy vznikat ve Francii. V roce 1869 

vznikl Le Vélocipéde Illustré,11 jenž reagoval na novou módu jízdních kol. Cyklistika se 

posléze stala velmi populární a věnovalo se jí množství specializovaných časopisů, které stály 

za vznikem prvních dálkových závodů.  

Časopisy věnující se cyklistice vycházely v Evropě i v dalších zemích. Krom Belgie a Itálie, 

kde se závody těšily popularitě, vznikaly cyklistické časopisy například i v Německu a 

v Českých zemích.   

2.1.1 Dějiny Francie v období vzniku prvních závodů 
 

Třetí Francouzská republika byla přerušena v roce 1871 dvaasedmdesátidenní vládou Pařížské 

komuny. Jedním z důvodů byla pro Francii nepříznivě se vyvíjející válka s Pruskem. Francie 

totiž doplatila na výhru Pruska v bitvě u Sadové roku 1866, kdy Rakousko uzavřelo 

s Pruskem mír, kvůli čemuž nemohla Francie anektoval území na levém břehu Rýna. 

Čtvrtého září 1870 byl císař Napoleon III. po neúspěšné bitvě u Sedanu zajat, na což reagoval 

politik Jules Favre, jenž prohlásil císařství za svržené a ustavil vládu národní obrany operující 

v Paříži. Její pobočky fungovaly i v ostatních městech, vznikaly tam sbory na ochranu 

 
7 Sports media guy: The History of sport journalism [online]. [cit. 2020-07-28]. Dostupné z: 
https://www.sportsmediaguy.com/blog/2017/5/9/the-history-of-sports-journalism-part-1-of-3 
 
8 WERNER, Lawrence A. Media made sport. Media, Sports and Society. Newbury Park, Kalifornie: PAGE 
Publication, 1989, s. 50-52. ISBN 0-8039-3243-X. 
9 PhDr. David LUKŠŮ. Počátky sportovní žurnalistiky na stránkách periodického tisku na přelomu 19. a 20. století: 
Sport jako součást českého masového tisku. Praha, 2011. Dizertační práce. IKZŠ FSV UK, s. 36 
 
10 Tamtéž, s. 42 
11 Tamtéž 

https://www.sportsmediaguy.com/blog/2017/5/9/the-history-of-sports-journalism-part-1-of-3
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obyvatel. Tyto sbory měly původně pomáhat vládě, nicméně se staly spíše protivládní, jelikož 

je tvořili lidé levicového smýšlení, kterým tehdejší vládní politika absolutně nevyhovovala. 12 

Vládní vojska 18. března 1871 vstoupila na vrchol Montmartru, aby se zmocnila děl, jež 

obyvatelé za své peníze koupili pro komunu z vlastní kapsy. Její generálové byli ale zajati a 

celá situace vyvrcholila obsazením pařížské radnice. V následujících volbách si občané města 

zvolili svoji vlastní komunu, která měla vládnout v duchu socialismu. Takové komuny 

vznikaly i v dalších městech.  

Program sliboval, že vyřeší problémy lidu s bydlením, jelikož životní podmínky ve Francii 

v době války s Pruskem byly opravdu mizerné. Dalším aspektem programu se stalo oddělení 

církve od státní moci. Nicméně neplánoval znárodnění podniků, nejvýraznějším znakem tak 

bylo oddělení církve od státu. Éra vyvrcholila nešťastně tzv. Krvavým týdnem, při kterém 

mělo být zastřeleno údajně až 30 000 lidí, mnoho dalších posléze skončilo ve věznicích, byli 

deportováni, nebo nenávratně zmizeli.13 

V čele Třetí Francouzské republiky stanul historik Adolphe Thiers, jenž vedl potlačení vlády 

komuny a předtím měl mandát předsedy Rady (funkce srovnatelná s premiérem). Ve volené 

funkci vydržel tento konzervativec dva roky, nově ustanovená republika se musela potýkat 

s nedůvěrou nižších vrstev. Přesto toto státní zřízení trvalo ve Francii až do první světové 

války.  

Dalším významným zastáncem republiky byl pozdější premiér Léon Gambetta, který proslul 

jako bojovník za rovná volební práva a v té době radikální odluky státu od církve. Jelikož 

velmi nerad přistupoval při jakýchkoli debatách ke kompromisu, měl ve svém okolí mnoho 

nepřátel. Prezidentští nástupci Thierse se ho tak snažili z premiérské funkce zvrhnout, ovšem 

neúspěšně.14 

Jules Ferry se stal třetí významnou postavou tehdejší politické scény. Podpůrce zámořské 

kolonizace, pro niž obětoval dohodu s Bismarckovým Německem o území Vogéz, se stal 

neoblíbeným už během období komuny, kdy nezvládl zorganizovat zásobování Paříže a lidé 

tak ve městě hladověli. Dařilo se mu ale na poli školství. Do roku 1885 vytvořil základní 

obecné školství, založil ústřední radu pro veřejné vzdělání a dále bezplatnou středoškolskou 

výuku pro mladé dívky a bezplatné laické základní školství. Za největší kulturní autoritu této 

doby lze považovat spisovatele Victora Huga, který s postupem času neustále měnil strany, 

s nimiž názorově souzněl. 15 

 
12 FERRO, Marc, Jitka MATĚJŮ a Doubravka OLŠÁKOVÁ. Dějiny Francie. Praha: Nakladatelství 

Lidové noviny, 2006. s.225-227.  ISBN 80-7106-888-8 

 
13Pařížská komuna. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A1_komuna 
14 FERRO, Marc, Jitka MATĚJŮ a Doubravka OLŠÁKOVÁ. Dějiny Francie. Praha: Nakladatelství 

Lidové noviny, 2006. s.229.  ISBN 80-7106-888-8 

 
15 FERRO, Marc, Jitka MATĚJŮ a Doubravka OLŠÁKOVÁ. Dějiny Francie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 

2006. s.230.  ISBN 80-7106-888-8 
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Podobně jako v jiných evropských zemích se i ve Francii začala v druhé polovině 19. století 

drasticky měnit ekonomická situace. Šlechtice vlastnící veliké lány začali v žebříčku bohatství 

dohánět průmyslníci, kteří se rozhodli svůj kapitál používat rovněž k nakupování panství. Pro 

dělníky bylo téměř nemožné stát se podnikateli, neboť nákupní cena strojů byla pro ně příliš 

vysoká. I navzdory tomu se však například v sektoru jízdních kol a automobilům podařilo 

několika jedincům prosadit i s nízkým vstupním kapitálem. Na vrcholu pomyslné pyramidy 

bohatství ale stáli bankéři, poněvadž jejich služby zaznamenaly v této éře velký rozvoj.  

 

V období Třetí Francouzské republiky sílily snahy o nový imperialistických rozmach, jejž 

Francie zažila už například v 17. století. Francie se inspirovala počínáním Portugalska a 

Anglie. Ferry zastával stanovisko, že koloniální politika jde ruku v ruce s rozvojem průmyslu. 

Národy, jež mají moderní výrobní prostředky, jsou dle něho „nadřazené rasy“.  

Významnou francouzskou kolonií se stalo Alžírsko, jehož dobytí doprovázelo zničení 

několika domorodých kmenů. Kolonialisté (v modernějším pojetí imperalisté) považovali 

takové dobývání území za své poslání. Francouzi získali pod kontrolu většinu tohoto území 

v první polovině 19. stol.  

Zisk Tuniska byl poněkud složitější, neboť si na něj dělaly nároky i jiné evropské mocnosti. 

Boj probíhal ale zejména ekonomicky a zapojily se do něho i Itálie a Británie. Rozhodující 

bylo na území dostat co největší množství osadníků. Roku 1883 se pak ustanovil protektorát 

Francie nad Tunisem.  

Významný vliv získala Francie i v Maroku, leč po madridské konferenci roku 1880 musela 

souhlasit internacionalizací tohoto vlivu. Do hry vstoupilo Španělsko, Velká Británie a 

Německo. Do oblasti Indočíny dorazila jako první Británie roku 1842, kdy si zajistila 

základnu v Hongkongu. 16 

 

 

2.1.2 Dreyfusova aféra  
 

Tato kauza započala v září roku 1894. Rozdělila francouzskou společnost na dva názorové 

tábory. Tento spor hrál i důležitou roli v poměrech uvnitř cyklistického časopisu Le Vélo. 

K obvinění kapitána Alfreda Dreyfuse došlo zmiňovaného roku 1894, ale v médiích se případ 

začal projednávat až po zveřejnění slavného článku Émila Zoly Žaluji, jenž směroval 

k tehdejšímu prezidentovi Fauremu.  

Koncem září 1894 se na stůl ministra války dostala zpráva určená německému vojenskému 

atašé ohledně techniky využívané ve francouzských kanonech, plánu mobilizace a dalších 

záležitostí. Tyto informace měly pomoci Němcům k získání Alsaska. Francouzská informační 

služba ihned přiřkla autorství Dreyfusovi, jelikož byl dělostřelcem, židem a ve štábu působil 

pouze přechodnou dobu. Právě i Dreyfusův židovský původ byl pro tehdejší antisemity 

 
16 FERRO, Marc, Jitka MATĚJŮ a Doubravka OLŠÁKOVÁ. Dějiny Francie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 
2006. s.230.  ISBN 80-7106-888-8. 235-236  
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podezřelý. Aféra se tak kromě samotné viny Dreyfuse dotýkala i rozsáhlejší otázky – 

antisemitismu. 17 

Dreyfus byl 6. října zatčen a 31. října bylo jeho jméno zveřejněno v novinách. Vyšetřování se 

omezilo pouze na Dreyfusovo záletničení, třebaže pro samotný případ nebylo tolik podstatné. 

Dále byl donucen napsat část zprávy, aby se mohl porovnat jeho rukopis s onou originální 

zprávou, nicméně ze dvou grafologů potvrdil možnou shodu jen jeden. Vyvozuje se závěr, že 

Dreyfus své písmo úmyslně změnil. U soudu je Dreyfus uznán vinným a odsouzen 

k doživotnímu žaláři. 18 

Najdou se i tací, jež poukazují, že za podobné válečné zrady v minulosti padly i tresty smrti. 

Georges Clemenceau, budoucí premiér, ve svém listu La Justice definuje Dreyfuse jako 

nečistého ducha a podlé srdce. Rozhoduje se o jeho deportaci na Ďábelský ostrov v Guyaně, 

přičemž dav provolává heslo „Smrt Židům“.  

Dreyfusova rodina pověřila novináře Bernarda Lazara, aby jeho případ prošetřil. Ten objevil, 

že zprávu napsal ve skutečnosti plukovník Esterházy. Dále se ukázalo, že obhajobě nebyly 

předány všechny původní zprávy a důkazy. Všechny dokumenty nebyly navíc ani předloženy 

při soudním procesu. Došlo tedy k formálnímu pochybění.  

Členové skupiny Dreyfusových odpůrců vyrobili falešný dopis italského vojenského atašé, 

jenž kapitána Dreyfuse jmenovitě uvádí. Podstata tohoto podvodu se odhalí ale až mnohem 

později. Místopředseda senátu Alsasan Scheurer-Kestner se staví na Dreyfusovu stranu a 

společně s novinářem Lazarem pátrá po tom, kdo chrání Esterházyho. Spisovatel Émile Zola 

je redakcí svého listu Le Figaro požádán, aby přestal publikovat, neboť jeho články 

zprošťující Dreyfuse viny vyvolávají u čtenářů nevoli a ti pak ruší předplatné. 19 

Na stranu Dreyfuse se přidal i novinář Pierre Giffard, šéfredaktor cyklistického časopisu Le 

Vélo, a ten po velké protidreyfusovské demonstraci sepisuje článek na jeho obhajobu. Jeho 

smůlou bylo, že jedním z iniciátorů demonstrace byl jeho sponzor, majitel automobilové 

továrny Jules-Albert de Dion. List Le Vélo tak utrpěl výraznou finanční ztrátu, protože De 

Dion přestal být mecenášem listu a v budoucnu ho na trhu předežene nově vzniklý L’Auto-

Vélo. 

Veřejné mínění jde proti vládě, která tvrdí, že žádná aféra se nekoná a případ byl správně 

prošetřen a rozhodnut. Společnost se neptá už jen na Dreyfusovu vinu. Lidé, kteří si stále 

myslí, že je vinen, chovají velikou důvěru k armádě a jasný odpor k židům. Ozývají se 

názory, že Dreyfus musí formálně zůstat vinen, aby se uchovala čest armády, a to i přes 

riziko, že ve skutečnosti nic neudělal.  

Poté v lednu 1898 Émile Zola publikuje svůj veřejný dopis „Žaluji“, v němž se jasně 

vymezuje proti nespravedlnosti vůči Dreyfusovi. Zola do té doby nebyl velkým fanouškem 

židů, protože byl přesvědčen o existenci „tajné židovské sekty ovládající peněžnictví“, ale 

aféra mu jeho pohled změnila. V textu se pak vymezuje hlavně vůči tehdejším generálům, 

 
17 Tamtéž, s. 246-248 
18 MACEK, Tomáš. Příběhy Staré dámy. Praha: Prostor, 2013, s. 35 ISBN 978-80-7260-277-3. 
19 Tamtéž 
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kteří důkazy o Dreyfusově nevinně potlačili. Sám si ovšem publikací kontroverzního textu 

nebyl jistý, protože v něm napadal stát, armádu i katolickou církev. 20 

Ministr války nechal Zolu zažalovat za urážku na cti, za což spisovateli soud vyměřil jeden 

rok vězení a vysokou pokutu tři tisíce franků. Zola následně prchá do exilu do Londýna. 21 

Situace se ale nečekaně obrátila, když kapitán Cuignet prozradil, že dopis dokazující 

Dreyfusovo provinění byl padělkem. K autorství se přiznal podplukovník Henry, jenž posléze 

spáchal sebevraždu. Dreyfus je povolán zpět k tribunálu v Rennes, kde je odsouzen znovu, ale 

za polehčující okolnosti. Na veřejnosti ale působí naštvaně a téměř nemluví. Naopak 

spravedlnost začíná stíhat další antidreyfusovské předáky, již zosnovaly kampaň proti němu. 
22 

I vrcholná společnost literární kruhů je rozdělena na dvě části. Někteří stále žádají udržení 

dobré tváře armády, byť za cenu justičního omylu, druzí žádají úplné zproštění viny. I běžní 

lidé o tomto tématu vedou dennodenně sporty a články o něm mají vysokou čtenost. Roku 

1904 uděluje prezident Dreyfusovi milost, aby se se tak mohl o dva roky později Dreyfus 

úspěšně rehabilitovat. Do války poté nastoupil s hodností majora.  

Politický režim ve Francii byl poté až do začátku první světové války stabilní, země tak i díky 

koloniím poměrně solidně prosperovala. Diplomaticky si vytvořila dohody s Velkou Británií a 

Ruskem. Tyto státy pak tvořily během první světové války tzv. Trojdohodu. 23 

 

 

 

2.2 Cyklistické časopisy ve Francii před vznikem L’Auto  
 

Ve Francii, ale i v jiných zemích, existovala v druhé polovině 19. století celá řada sportovních 

časopisů. Část z nich se přímo specializovala na cyklistiku. Některé noviny, které se krom 

sportu zaměřovaly hlavně na další témata jako politika a kultura, se podílely na organizaci 

silničních cyklistických závodů ještě před vznikem tzv. „klasik.“ 

Organizátorem prvního dálkového silničního závodu mezi Paříží a Rouene byly noviny Le 

Vélocipéde Illustré. Název by sice napovídal, že jediným tématem novin byla cyklistika, ale 

zaměřovaly se i na další sporty, kulturu, vědu, techniku a umění. Název vznikl díky módní 

vlně vysokých kol, která prošla Francií v 60. letech 90. století. Devátého listopadu 1869 pak 

noviny zorganizovaly první klání, které se svou trasou podobá současným závodům. 24 

 
20  FERRO, Marc, Jitka MATĚJŮ a Doubravka OLŠÁKOVÁ. Dějiny Francie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 

2006. s.248-249.  ISBN 80-7106-888-8 

 
21 Tamtéž, s.250 
22 Tamtéž, s. 250 
23 Tamtéž, s. 265 
24 POYER, Alex. Les premiers temps des véloce-clubs: apparition et diffusion du cyclisme associatif français 
entre 1867 et 1914. L'Harmattan, 2003. ISBN 274753930X. 
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Jejich zánik částečně zapříčinila válka mezi Francií a Pruskem, jež probíhala v letech 1870-

1871. Kvůli ní poklesl ve Francii zájem o jízdu na kole. Noviny se pokusily koncem 19. 

století o obnovení činnosti, ale úspěchu nedosáhly.25  

Velkého významu naopak dosáhl Le Petit Journal, v němž mezi lety 1887 až 1896 působil 

pozdější Desgrangův konkurent Pierre Giffard. Právě v 90. letech 19. století dosahoval Le 

Petit Journal největšího rozmachu, kdy se prodával v milionu kopií a měl kolem pěti miliónů 

čtenářů, což ho řadilo mezi čtyři největší tituly v zemi. 26 

Na přelomu 19. a 20. století mu byl hlavní konkurentem Le Petit Parisien, který se v případě 

Dreyfussovy aféry posléze postavil na Dreyfussovu stranu. Naopak Le Petit Journal šířil 

názor, že Dreyfuss je vinen.27 

Hlavním sportovním počinem novin a Pierra Giffarda byla organizace závodu Paříž–Brest–

Paříž, který byl výjimečný svojí délkou 1200 kilometrů. První ročník měl veliký úspěch, když 

do závodu vyjelo 206 cyklistů. Vítěz Charles Terront strávil na trati při jízdě bez zastávky na 

spánek téměř 72 hodin. Závod se jako mimořádná akce konal jen jednou za 10 let a naposled 

se oficiálně jel roku 1951. 28  

Ve stejný čas se proslavil časopis Le Véloce-Sport, který vycházel v Bordeaux. Více než na 

závodění se zaměřoval na vznikající cykloturistiku, a tak šířil informace o pěkných trasách 

pro jízdní kola v okolí Bordeaux. Roku 1890 oznámil, že se 23. května 1891 bude konat 

závod se startem v Bordeaux a cílem na velodromu Buffalo v Paříži. První ročník ovládly 

Britové, již obsadili první čtyři místa.29 

Největším konkurentem nově vzniklých novin L’Auto(-Vélo) bylo Le Vélo založené Pierrem 

Giffardem roku 1892. Ve své době se ve Francii jednalo o první noviny vycházející denně a 

věnující se jenom sportu. Měly velkou zásluhu na popularizaci dálkového závodu Bordeaux–

Paříž a spolupracovaly s organizátory Paříž–Roubaix. 30 

 

2.4 Paříž–Tours  

 
Tento závod, který v půlce října sezonu na francouzských silnicích v současnosti zavírá, se 

často pyšní titulem „nejstarší cyklistický závod světa“, přestože první ročník Paříž-Roubaix se 

jel o necelé dva týdny dříve. Založil ho roku 1896 deník Paris-Vélo. Ve stejné sezoně se také 

 
25 LA LENGUA DEL CICLISMO EN FRACÉS: ANÁLISIS SEMÁNTICO Y LEXICOLÓGICO [online]. 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, s. 22, 2002 [cit. 2020-05-18]. Dostupné z: 
http://webs.ucm.es/BUCM/tesis//fll/ucm-t26301.pdf. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Vedoucí 
práce Jesús Cantera Ortiz de Urbina. 
26 LASSEUR, G. Le Petit Journal SUPPLÉMENT ILLUSTRE: Le Petit Journal et son supplément illustré [online]. 
[cit. 2020-05-18]. Dostupné z: 
http://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fcent.ans.free.fr%2Fhistorique.htm 
27 Tamtéž 
28 HASSSAN, David. A History of motorsport: A Case study analysis. New York, 2012 s 55. ISBN 978-0-4-15--
67788-2. 
29 Randonneurs Ontario: Pierre Giffard [online]. 2020 [cit. 2020-05-18]. Dostupné z: 
http://www.randonneursontario.ca/history/giff.html 
30 Randonneurs Ontario: Henri Desgrange [online]. 2020 [cit. 2020-05-18]. Dostupné z: 
http://www.randonneursontario.ca/history/henri.html 
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rozjelo dnes prestižnější Paříž–Roubaix. První ročník navíc finišoval na nově otevřeném 

velodromu v Tours a jel se 17. května. Podruhé se závod jel až o pět let později. 31 

O organizaci se podělili pozdější zakladatel L’Auto (v té době ještě L’Auto-Vélo) a tamější 

cyklistický klub. Další ročník se uskutečnil opět po pětileté pauze, ale do roku 1907 se jezdí 

standardně každoročně. V roce 1903 hlavní organizátor L’Auto vymezil závod pouze pro 

profesionály. V historii závodu vedoucím často po štěrkových cestách a krátkých, leč strmých 

stoupáních vynikl ještě ročník 1935. Organizace povolila používání přehazovaček, jež byly na 

Tour de France zakázány ještě další dva roky a závod prvně přenášelo rádio. 32 

 

 

2.5 Paříž–Roubaix 

 
„Peklo severu“ se řadí mezi nejstarší cyklistické závody světa, poprvé se konalo roku 1896. 

Dva majitelé tamějších významných textilek Théodore Vienne a Maurice Pérez nechali 

v severofrancouzském městě Roubaix zbudovat 333 metrů dlouhý velodrom s betonovým 

povrchem. V roce 1895 došlo k jeho otevření a v témže roce se na něm konaly poměrně 

významné závody. 33 

V té době se ve Francii konala maratónská klání jako Paříž–Brest–Paříž nebo Bordeaux–

Paříž, a tak měli Vienne a Pérez nápad, že zorganizují závod, který by mohl sloužit jako 

příprava na ně. Rozhodli se tedy tehdejšímu řediteli výše zmiňovaného časopisu Le Vélo 

Paulu Rousseauvi napsat dopis: 

„Vážený pane Rousseau, víme, že Paříž-Bordeaux je nejvýznamnější závodem. Co si myslíte o 

uspořádání tréninkového závodu čtyři týdny před jeho startem? Trasa mezi Paříží a Roubaix 

měří asi 280 kilometrů, takže by se závodníci na ni mohli pěkně rozcvičit. Cíl by byl po 

zdolání několika kol na velodromu v Roubaix. Závod by měl jistě velký divácký ohlas, protože 

naši občané nikdy neměli možnost sledovat významný cyklistický závod. 

Město Roubaix by při přípravě bylo velmi nápomocné, vítězi bychom mohli nabídnout odměnu 

1000 franků a postaráme se o to, aby i další závodníci byli v cíli odměněni. Myslíme, že datum 

3. května by bylo perfektní, protože by pak závodníci měli čtyři týdny na to si odpočinout. 

Můžeme se spolehnout na Vaši pomoc? Pokud ano, prosíme, ihned o tom informujte ve vašich 

článcích.“34 

V té době byla pro dělníky pracující v továrnách dvojice Vienne-Peréz neděle jediným 

volným dnem. Závod tak měl posloužit i pro ně jako příjemné rozptýlení.  

Jeden z novinářů časopisu Le Vélo Victor Breyer se vydal na cestu, aby přímo na kole 

prozkoumal trasu závodu. V půlce ho údajně dohnal déšť, který proměnil cesty v blátivé 

 
31 Au bon temps du vélodrome 1896-1955. BRARD, Serge. Tours: Jean-Luc Porhel, 2013, s. 21. 
32 Tamtéž s.47  
33 SERGENT, PASCAL, LE BLANC, Jean-Marie, ed. CHRONICLE LEGEND PARIS - ROUBAIX: Svazek 1: 1896 
- 1939. Zedelgem: Imprimerie Flandria Nostra, s. 13-17, 1989. 
34 COSSINS, Pater. Early Bicycles and the Quest for Speed: History 1868-1903. McFarland Company, 2018, s. 
357, ISBN 978-1-4766-7107-7. 
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koridory s kostkami. Přenocoval ve městě Panhardu a dalšího dne pokračoval do Roubaix. 

Když průzkumník dorazil do cíle, naléhal v dopise na organizátory, aby se pošetilé myšlenky 

na takový závod vzdali, avšak 19. dubna 1896 se skutečně vyrazilo.35  

Hned první ročník se těšil mezinárodní účasti a vyhrál Němec Josef Fischer. Na trasu dlouhou 

280 kilometrů potřeboval devět hodin. Trasa závodu hned od třetího ročníku prošla počtem 

změn, protože policie zakázala závod startovat v samotné Paříži kvůli komplikacím 

v dopravě. V současnosti se od roku 1977 startuje v Compiégne asi 80 kilometrů severně od 

Paříže.  

Organizátoři však měli problémy přilákat na start dostatek jezdců. V roce 1898 mohli 

závodníci využívat motorových vodičů, ale i tak se jich v roce 1900 postavilo na start jen 19, 

což byla zhruba polovina oproti prvním dvěma ročníkům. V roce 1901 se dostala k organizaci 

pozdější matka Tour de France L’Auto-Vélo. Zakázali se vodiči na motocyklech, aby se závod 

odlišil od Paříž–Bordeaux a zamezilo se nehodám, ale závodníci se mohli stále vézt za vodiči 

na kole. Ročník 1901 hned slavil úspěch díky 60 startujícím. Pomoc domestiků se poté 

zakazovala na určitých částech trasy, aby se roku 1910 zrušila úplně a závodníci museli zdolat 

trasu jen s pomocí vlastních sil. O prvním ročníku L’Auta v roce 1901se informuje na titulní 

straně ve zprávě „Kolečko do Bordeaux – Na dva tisíce lidí čekalo na velodromu v Roubaix 

na vítěze závodu Paříž-Roubaix“ 36 

Týden před 14. dubna závodem L’Auto-Vélo lákalo na závodu na titulní straně článkem „Lidé 

z Roubaix budou spokojení“. V den závodu pak sám Geo Lefévre psal, že dnes čeká fanoušky 

„Krásná cyklistická neděle“.37  

Velký důraz v L’Auto se začal klást na cyklistiku v roce prvního ročníku Tour de France. 

Paříž–Roubaix se dostalo na titulní stranu se zprávou doplněnou ilustracemi. Vítězství 

Aucouturiera – Chapperon druhý o deset metrů – závod zkomplikoval vítr – přinesl tvrdý boj 

na silnici – zápisky z trati –interview s dokončivšími“ Na reportování z trati pracoval 

Alphonse Steines, v Roubaix na závodníky čekal F. Mercier. Je pozoruhodné, že dalšího dne 

se závodníci mohli zúčastnit jakéhosi pokračování závodu. Z Roubaix totiž startoval závod do 

Antverp, který vyhrál Louis Trousselier. 38 

 

Předválečné éře dominovali domácí Francouzi, kteří těžili ze svých několika profesionálních 

týmů (Peugeot, Alcyon a La Francaise). Nejúspěšnějším jezdcem první éry závodu se stali 

Maurice Garin, jenž triumfoval poté i v Tour de France, a Octave Lapize. Jediným rodákem 

z Roubaix, který dokázal závod dosud vyhrát, je Charles Crupelandt. Cílový velodrom nese i 

jeho jméno. 

Závod se kvůli první světové válce po dobu pěti let nekonal. Mnoho cest bylo v té době 

v žalostném stavu, a tak organizátoři pozměnili trať. Když v roce 1919 peloton znovu vyrazil 

často na rozbořené silnice, všiml si toho znovu průzkumník Victor Breyes, který napsal „tady 

 
35 Origins of The Paris–Roubaix | How did "The Hell of the North" begin? | inCycle 
Vintage. Https://www.youtube.com [online]. [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=lSrt__iErX4&t=122s 
36 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1901, druhý(367) 
37 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1901, druhý (422) 
38 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1901, druhý (423) 
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je to opravdové peklo severu.“ Tak vznikla přezdívka, kterou se závod může chlubit dodnes. 
39 

 

2.6.1 L’Auto (-Vélo) a konkurenční Le Vélo 

 

Historie tohoto později deníku L’Auto (od druhé světové války L’Equipe) se začala psát v 90. 

letech 19. století. Významným předělem ve francouzské společnosti se stala Dreyffusova 

aféra. Šéfredaktor tehdejšího cyklistického listu Le Vélo Pierre Giffard napsal pro noviny Le 

Petit Journal komentář, v němž podpořil slavný článek Émila Zoly s titulkem „Žaluji“. 

Rozčilený kapitalista de Dion tak opustil od podpory listu Le Vélo a nechal založit 

konkurenční L’Auto-Vélo. 40Plánuje, že bude přenášet novinky z téměř všech tehdy 

populárních sportů. Za šéfredaktora nového listu zvolili Henryho Desgrange – pozdějšího 

významného organizátora samotné Tour de France.  

K vydání prvního čísla došlo 16. října 1900. List používal žlutý papír, aby se odlišil od 

zmiňovaného konkurenčního Le Vélo. Pierre Giffard, šéf Le Vélo, úspěšně zažaloval nový list 

za plagiátorství názvu. Desgrangově skupině tak příslušela povinnost si zkrátit název pouze na 

L’Auto. Nový list v prvních letech poměrně živořil a jeho náklad se pohyboval ve výši 20 000 

výtisků.41 

Desgrange proto v listopadu 1902 svolal redakci ke schůzi. Tehdy pětadvacetiletý George 

Lefévre, reportér cyklistiky a ragby, vyslovuje ideu založit první etapový závod, který by 

objel celou Francii. Nejdříve ho kolegové v čele s Desgrangem odmítnou, že by takový krok 

byl příliš riskantní, nicméně při dalším jednání s finančním ředitelem listu Victorem 

Goddetem se jejich stanovisko změnilo, protože Goddet řekl, že ani tak náročný závod by list 

nezruinoval.42 

A tak vyšla dne 19. ledna 1903 na titulní straně zpráva o založení šestietapového závodu 

kolem Francie. Jeho trasa byla z dnešního pohledu prostá, spojovala jen největší města, a 

vyznačovala se extrémně dlouhými etapami. V červenci 1903 cyklisté zápolili v následujících 

etapách:  

1. etapa: Paříž–Lyon – 476 km 

2. etapa: Lyon–Marseille –4 23 km 

3. etapa: Marseille–Toulouse – 423 km 

4. etapa Toulouse–Bordeaux – 268 km 

5. etapa: Bordeaux–Nantes – 425 km 

6. etapa: Nantes–Paříž – 471 km43 

 

Trasa tak logicky spojovala největší francouzská města. List mimo oznámení trasy představil 

 
39 In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-05-
12]. Dostupné z: https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris-Roubaix 
40 MACEK, Tomáš. Příběhy Staré dámy. Praha: Prostor, 2013, s. 38 ISBN 978-80-7260-277-3. 
41 L'Equipe: L'Auto. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 
2001- [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89quipe 
42 MACEK, Tomáš. Příběhy Staré dámy. Praha: Prostor, 2013, s. 39 ISBN 978-80-7260-277-3. 
43 Velopress [online]. 2019, 2019 [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://www.velopress.com/the-first-tour/ 
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dle předchozích závodů největší adepty na výhru a ve svých předpovědích byl poměrně 

přesný. Úspěšně předpověděl pozdějšího vítěze Maurice Garina nebo čtvrtého Jeana Fischera. 

Z favorizované trojky se nedařilo jen Hippolytu Aucouturierovi, který kvůli žaludečním 

křečím musel závod vzdát hned v první etapě. 44 

Prvním ředitelem závodu a reportérem přímo z trati byl mladý Geo Lefévre, naopak pozdější 

ředitel Henry Desgrange raději zůstal ve své pařížské pracovně, neboť se obával neúspěchu. 

Přišel se ale podívat na dojezd poslední etapy, který se uskutečnil na dráze v Parku princů.  

První ročník Tour znamenal pro L’Auto velký úspěch. Závod proběhl poměrně hladce a listu 

narostla čtenost. Konkurenční Le Vélo se udrželo na trhu už pouze rok. Jeho ředitel Pierre 

Giffard se poté ocitnul bez práce, a tak souhlasil s nabídkou pracovat pro bývalého rivala na 

postu cyklistického reportéra.45 

Naopak druhý ročník se nesl ve znamení podvodů a nevole přihlížejících. Organizátoři 

závodu museli řešit konflikty s vesničany, již zahradili cestu, varovnými výstřely z revolverů. 

Závodníci si také často krátili cestu přesuny vlakem, včetně pozdějšího obhájce Maurice 

Garina. Ředitel závodu Desgrange první čtveřici závodníků, která podváděla, pouze 

penalizoval. O míře jejich provinění se vedou spory dodnes. Případ zakončila ale 30. 

listopadu 1904 rázně francouzská cyklistická unie, která první čtyři jezdce z pořadí 

diskvalifikovala a oficiálním vítězem se stal původně pátý devatenáctiletý mladík Henri 

Cornet.  

List L’Auto zaznamenával výrazný růst až do první světové války – v červnu 1913, kdy 

dosáhl svého vrcholu, vycházel v nákladu 330 000 výtisků. První ročník Tour znamenal pro 

list nárůst z 33 000 kopií na 65 000 a speciály věnované prvnímu etapovému závodu světa se 

těšily ještě větší čtenosti. Válka ale způsobila výrazné omezení sportovních akcí, a tak list 

v této době hodně strádal, vycházel pouze na dvou stranách s nákladem 20 000 výtisků. 46 

Naopak po válce opět nabral na síle. Velmi zdařilé se stalo vydání z 24. června 1933, kdy při 

příležitosti dojezdu Tour vyšlo L’Auto ve 833 000 výtiscích. Po zániku Le Vélo se novinám 

snažily konkurovat tituly Le Monde sportif a Les Sport. Nedosáhly však zdaleka takové 

čtenosti a brzy zanikly. Jen ve třicátých letech představoval pro list velkou konkurenci večerní 

Paris-Soir, který dokázal do svého večerního čísla zakomponovat výsledky odpoledních 

dojezdů jednotlivých etap. 47 

Čelní postava novin Henry Desgrange zemřela v roce 1940. Až do jeho smrti se noviny 

orientovaly i na kolektivní rozvíjení francouzského národního vědomí. Během válečné 

okupace ale změnily své politické orientování a začaly označovat protinacistické odbojáře za 

teroristy. Po osvobození byl tak list zakázán. 

O jeho reinkarnaci se postaral někdejší Desgrangův kolega a také organizátor Tour Jacques 

Goddet. Nově založený list L’Equipe se začal znovu spolupodílet na organizaci Tour de 

 
44 Tamtéž 
45 MACEK, Tomáš. Příběhy Staré dámy. Praha: Prostor, 2013, s. 43 ISBN 978-80-7260-277-3. 
46 PARIENTÉ, Robert a KOLEKTIV. L'Équipe 50 and de sport. Paříž: L'Équipe, s. 9, 1995. ISBN 2702124844. 
47 Tamtéž s.13  
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France společně s novinami Le Parisien. L’Equipe jako největší francouzský sportovní tisk 

vychází dodnes s nákladem zhruba 240 000 kusů. 48 

 

2.6.2 Hénri Desgrange 

 
Desgrange se narodil roku 1865 v Paříži. Vystudoval práva, bakalářský titul získal ve 20 

letech a měl lukrativní nabídky, aby se stal advokátem. Začala ho ale výrazně více bavit 

cyklistika, a tak se právnické kariéry rozhodl vzdát. 

Jako svůj první závod údajně absolvoval maratónské klání Bordeaux–Paříž 24. května 1891. 

Stal se členem asociace amatérských cyklistů a začal na velodromu cíleně trénovat.  Za dva 

roky, 11. května 1893, se mu podařilo překonat světový rekord v hodinovce bez motorového 

vodiče. Na velodromu Buffalo v Paříži ujel 35 325 metrů. Dle svých slov vytvořil rekord, aby 

jeho laťku mohl někdo jiný překonat. 49 

O rok později Desgrange přestoupil mezi profesionály. Na francouzském šampionátu na 100 

mil obsadil šesté místo. Překonal ještě rekord v jízdě na 100 kilometrů s vodičem, na něž 

potřeboval 2 hodiny a 39 minut. Roku 1895 se pak závodní kariéry vzdal, aby se mohl 

věnovat novinařině a později organizování Tour de France.  

Začal jako editor v časopisech La Bicyclette, Paris-Vélo a Le Journal de sports. Věnoval se 

též trénování, napsal příručku pro cyklisty s českým názvem „Hlava a nohy“. Stává se i 

významným cyklistickým činovníkem, od roku 1897 spravuje velodrom v pařížském Parku 

princů. Roku 1900 se mu podařilo zorganizovat první mistrovství světa v cyklistice. Po 

počátečních rozpacích při zahájení Tour de France posléze plně usedá do ředitelského křesla.  

 V roce 1910 nechal svého spolupracovníka Alphonse Steinése udělat průzkum v Pyrenejích. 

Cílem bylo, aby do závodu zahrnul i později mytický průsmyk Tourmalet. Steinés viděl, že 

cesty by byly pro cyklisty extrémně náročné, přesto trasu přes hory doporučil. 50 

Sám Desgrange kladl na cyklisty obrovské nároky. Až do 30. let zakazoval používání nového 

vynálezu – přehazovačky. Podle něj byl ideálním závodem takový, který bude schopen 

dokončit jediný závodník, který se tak stane opravdu skutečným vítězem. Postupně od svých 

ideálů lehce opouštěl a etapy nechával zkracovat, a to hlavně kvůli větší divácké atraktivitě. 

Jezdcům pak přisliboval prémie, pokud budou po celý závod držet vysoké tempo. 51 

Na vrcholu Col du Galibiér ve výšce 2556 metrů stojí jeho památník. Od druhé světové války 

navíc organizátoři vyhlašují prémii pro toho, kdo první vyjede na nejvyšší stoupání celého 

závodu. Cena nese název „Souvenir Henri Desgrange“ a často stojí právě na Col du Galibier, 

pokud není v programu například vyšší Col d‘ Iseran. Výše odměny činí 5000 euro. Na Giro 

d’Italia plní podobnou roli tzv. Cima Coppi, věnovaná závodníkovi Faustu Coppimu. 

 
48 L'Equipe: L'Auto. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 
2001- [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89quipe 
49 DANCEY, Hugh a Geoff HARE. The Tour de France 1903 - 2002: The Century of Cporting Structures. Portland, 
Oregon: Frank Cass Publishers, 2003, s. 6-7 ISBN 0-7146-5362-4. 
50 MACEK, Tomáš. Příběhy Staré dámy. Praha: Prostor, 2013, s. 69-70 ISBN 978-80-7260-277-3. 
51 DANCEY, Hugh a Geoff HARE. The Tour de France 1903 - 2002: The Century of Cporting Structures. Portland, 
Oregon: Frank Cass Publishers, 2003, s. 70 ISBN 0-7146-5362-4. 
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Nejčastěji bývá na vrcholu Passo dello Stelvio, pokud peloton nezastaví květnové sněžení, 

kvůli němuž organizátoři často mění trasu.52  

 

2.7. Reportování L’Auto o Tour de France 
 

L’Auto o prvním ročníku Tour de France informovalo 19. ledna 1903. Na titulní straně vyšel 

článek s prostým titulkem „Tour de France“. 

„Největší cyklistická událost na světě – měsíční závod po trase Paříž–Lyon–Marseille–

Toulouse–Bordeaux–Nantes–Paříž - 20 000 franků na prémiích – odjezd 1. června, příjezd 5. 

července do Parku princů v Paříži. V těchto dnech jsme ohlásili čtenářům našeho listu a 

dalším fanouškům cyklistiky tento obrovský projekt,“53 začíná článek, který se dále věnuje 

délce jednotlivých etap a klade důraz na výši odměn zpravidla pro prvních šest závodníků 

v cíli. Závodníci získají prémie jednak za pořadí v jednotlivých etapách, ale i za celkové 

pořadí v cíli šestidílného klání.  

V témže čísle se L’Auto věnuje i dalším cyklistickým závodům. Ve zprávě „První šampionát 

v cross country na kolech vyhrál Lorgeou“ informuje o silničním závodě, který se prvně jel 

jako mistrovství Francie. Zpráva o zhruba 120 kilometrů dlouhém závodu je rozdělena do 

několika kapitol: Kapitola „Šílený provoz“ líčí komplikace po startu na neuzavřených 

silnicích, kdy se peloton musel potýkat i s městským provozem. Část „Krásné stoupání“ 

popisuje, kterak došlo k nadělení závodního pole a závěrečný „Průjezd před veřejností“ 

udává, jaká panovala v cíli atmosféra a jaké rozestupy byly mezi závodníky. „O jediný metr 

zvítězil Lorgeou před Dumenilem, třetí Martin ztrácel asi 400 metrů.“54 

Tehdejší vydání L’Auto mělo šest stran, přičemž zhruba polovinu obsahu tvořila reklama. Pro 

čtenáře mohlo být nekomfortní, že pokračování z textů na titulních stranách nalezl až na třetí 

straně, tato forma – titulní list s reklamou na druhé straně – se udržela v L’Auto v celém 

zkoumaném období až do první světové války.  

Díky Tour de France se rozsah novin dočasně zvětšuje na osm stran. Druhého července 1903 

mohou poprvé reportovat o Tour de France: „Historický den v cyklistickém sportu – brzký 

budík ráno- 60 závodníku na startu-a hejno fotografů-velký divácký zájem-první bitva na 

trati.“55 Zprávu doplňuje startovní listina účastníků s jejich startovními čísly a městy jejich 

původu.  

Zhruba po intervalech 70 kilometrů mohou čtenáři sledovat pouť cyklistů do Lyonu. Prvních 

asi 80 kilometrů z Paříže do Fontainebleau absolvoval ve vozidle se závodníky reportér. 

Z průběhu se dozvídáme, že se v závěru 462 kilometrů dlouhé trati dostala do úniku dvojice 

Maurice Garin (favorit a pozdější vítěz) a 33letý amatér Émile Pagie, jehož jinak nejlepším 

výsledkem bylo deváté místo na Paříž–Roubaix. Celou veřejnost silně překvapil. 

 
52 Souvenir Henri Desgrange. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 
Foundation, 2001- [cit. 2020-05-12]. 
53 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1903, čtvrtý(827). 
54 Tamtéž 
55 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1903, čtvrtý(994). 
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 Stejné vydání na straně šest informuje i o projektu Gazzetty dello Sport o závodu 

v Lombardii na 600 kilometrů.56 

Dne 15. července 1909 L’Auto píše o dosud poslední etapě do Nantes: „Etapa do Nantes, stále 

vede Garin.“ Zprávu doplňují hlasy pěti korespondentů, kteří stáli ve městech na trati. Na 

závěrečnou etapa 19. července pak L’Auto lákalo již dva dny předem.57 

O posledním dni první Tour de France 20. července 1909 píše: „Příjezd – Garinovo vítězství 

Na cestě do Ville d’Arayray Garin poráží Augereaua a Somsona – v Parku princů 20 000 

diváků na velodromu- 100 000 podél silnice – Pothier druhý v celkové klasifikaci – třetí 

Augereau – Muller čtvrtý.“58 

Na titulní straně též mluví Henry Desgrange: „Závěr: Naše první Tour de France je hotová. 

Všichni moji spolupracovníci jsou unavení, ale já jsem potěšen a byl bych rád, kdyby se 

podobné pracovní nasazení a uspokojení, které nám dal závod za poslední tři týdny, 

prodloužily na věčné časy. Jak těžká je taková práce, tak sladké jsou její plody.“  59Slavnost 

vydání doplňují kresby příjezdu závodníků na velodrom. 

O tři dny později už se noviny Tour de France věnují už pouze okrajově sloupky, které na 

adresu závodu napsali sportovní činovníci v sekci „Ozvěny Tour“. O další dva dny později 25. 

července přemítají o tom, jaké bylo Tour, sami autoři reportáží pro L’Auto. 60 

V roce 1904 L’Auto pokračuje v podobném duchu. Den před startem (2. července) vydává 

seznam největší adeptů na výhru. Nicméně při první etapě přichází viditelná změna. Tour de 

France už pro L’Auto není absolutně nejdůležitější akcí na světě, neboť se dělí o titulní stranu 

se závody automobilů. 61 

Při startu prvního Giro d’Italia 14. května 1909 dostává přednost na titulní straně závod Paříž–

Lutych. O první etapě italského závodu se ale čtenáři dozvídají na straně čtyři. Popis průběhu 

závodu si nezadá s etapou Tour de France, neboť v každém větší městě na trati z Milána do 

Boloni dostáváme ohlas. Nechybí podrobné výsledky první etapy.62 

Změna nastává při dojezdu Giro d’Italia 31. května 1909. Italský etapový závod je schován na 

straně pět a čtenáři se dozvídají krom tří kratičkých odstavců dále jen výsledky. 63 

O nejtěžší etapě Giro d’Italia z v jeho historii 8. června 1914 si čtenáři L’Auto pouze přečetli, 

kudy vedla trasa a jaké byly průběžné výsledky. Peripetie se sněhovou bouří při přejezdu přes 

průsmyk v Sestriére jim zůstaly utajeny.64 

Z hlediska Tour byl pozoruhodný rok 1910, v němž závodníci poprvé zamířili do Pyrenejí. 

Desgrange byl na inovaci tratě náležitě hrdý a L’Auto připomíná, jak byla etapa 23. července 

výjimečná: 

„Navzdory očekáváním vyústila etapa z Bágneres de Luchon do Bayonne pouze ve 13 

 
56 Tamtéž 
57 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1903, čtvrtý(1004). 
58 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1903, čtvrtý(1009). 
59 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1903, čtvrtý(1009). 
60 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1903, čtvrtý(1011). 
61 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1903, pátý(1359). 
62 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1903, desátý(3122). 
63 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1903, desátý(3139). 
64 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1903, patnáctý(4953). 
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odstoupení ze závodu. Všichni, kdo nejsou členy profesionálních týmů, jsou stateční. Konec 

velkého závodu – křížová cesta nešťastného Garrigoua – mimořádné představení Lafourcarda 

– dnes na programu Bayonne–Bordeauy. Podrobnosti o závodu“65 

Zprávu doplňovaly zprávy z několika dalších zdrojů, neboť etapu bedlivě sledovala i 

francouzská cyklistická asociace. Deník vyzdvihl počínání amatérských jezdců a vyčlenil pro 

ně speciální kategorii. Vidíme tak žebříčky profesionálů a amatérů. 66 

Naopak první alpská etapa z 15. července 1911 příliš velký rozruch nepřinesla. Zpráva se 

nijak neliší od „běžných“ rovinatých etap v předchozích ročnících. L’Auto dokonce informuje 

i o souběžně probíhajícím závodě Paříž–Milán. 67 
 

 

2.8 Kvantitativní analýza změny obsahu o Giru d’Italia v deníku L’Auto v letech 

1909-1914  
 

Při prohlížení vydání L’Auto si nelze nevšimnout, že noviny v prvních ročnících Giro d’Italia 

věnovaly závodu různě velikou pozornost. Zatímco první ročník sledovaly poměrně se 

zájmem, jak se povede italská obdoba jejich nejprestižnější akce, v dalších letech jejich zájem 

spíše klesal. 

K drobné kvantitativní analýze posloužily zprávy, které vyšly po každé dokončené etapě Giro 

d’Italia následujícího dne. L’Auto navíc den před začátkem italského etapového závodu 

publikovalo zprávu o jeho konání.  

K analýze jsem přistoupil z toho důvodu, že z vybraných titulů jsem měl k dispozici k náhledu 

všechna vydání právě u L’Auta.  

Giro d‘ Italia k analýze posloužilo také z důvodu, že se jednalo o etapový závod, takže o něm 

vzniklo v novinách více zpráv. Díky tomu se za jednotlivá léta podařilo získat více vstupních 

dat, čímž se eliminoval prvek náhody (např. komplikace při posílání zpráv, kvůli nimž by byl 

výsledek jiný, než se zamýšlelo). 

Postupovalo se následovně: Analyzovaly se všechny vydání L’Auto, ke kterým došlo vždy 

v následující den po konání etap prvních pěti ročníků Giro d’Italia. Do analýzy se zahrnuly i 

vydání, jež se publikovala den před první etapou daného závodu.  

V grafu je v procentech vyznačen obsah, který daná zpráva s titulkem „Le Tour de Italia“ 

tvořila na jedné straně deníku. L’Auto se publikovalo v pěti sloupcích, a tak můžeme 

předpokládat, že pokud zpráva zabírá přesně jeden sloupec, tvoří 20 % obsahu strany. Pokud 

zabírá jen polovinu sloupce, činí 10 % obsahu strany.  

Kromě prvního ročníku závodu se etapy vždy konaly obden. L’Auto informovalo vždy 

následujícího dne po skončení etapy, kdy závodníci měli možnost odpočinku.   

 

 
65 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1903, jedenáctý(3568). 
66 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1903, jedenáctý(3568). 
67 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1903, dvanáctý(3924). 
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68 

1909 1910 1911 1912 1913 1914 

12,75 % 8,64 % 6,2 % 4 % 17,6 % 10,2 % 

 

Rubrika cyklistiky začínala v květnových L’Auto na straně tři, před ní figurovaly zprávy 

z motorismu, za něm nejčastěji následovala atletika, nebo box. Fotbal v květnu tvořil obsah 

pouze okrajově.  

Z uvedených dat je zřejmé, že zájem L’Auto o italský etapový závod v prvních ročnících 

klesal. Úvodu prvního ročníku noviny věnovaly zvýšenou pozornost, ale posléze jejich zájem 

upadal. V dalších letech se často omezovaly jen na telegrafické hlášení výsledků, které dodala 

agentura. 

Největší propadem se stal ročník 1912, kdy organizátoři Giro d’Italia změnili pravidla. Do 

celkového pořadí se počítal součet výsledků jezdců jednotlivých týmů, a tak nebyl vyhlášen 

žádný individuální vítěz. Francouzi do Itálie své profesionální týmy neposlali jednak 

z důvodu mediální nezajímavosti pro francouzské publikum, a také se ve stejném termínu 

konal závod Kolem Belgie. Ročník 1912 hodnotí i italský novinář Pier Bergonzi jako 

nepovedený. 69 

Zájem o závod ale stoupl hned s návratem k individuální klasifikaci, přestože francouzští 

cyklisté nehráli v závodě významnou roli. Zájem pak v posledním předválečném roce poklesl, 

přestože se poprvé hodnotil celkový čas strávený na trati a první etapa přinesla pozoruhodné 

události kvůli počasí v horském průsmyku Sestriére.70   

Za povšimnutí stojí, že rubriku cyklistiky většinou otevíral článek informují o novinkách 

chystaných na Tour de France, který měl větší rozsah než zprávy z dalších uskutečněných 

cyklistických závodů.  

 
68 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1909-1914, desátý až patnáctý 
69 MONTI, Andrea. 100 Volte Giro. Milano,2017,s. 20 
70 Tamtéž, s. 24.  
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Giro d’Italia se v rubrice dělilo o místo s dalšími menšími francouzskými závody, kterým 

L’Auto přikládalo stejnou, nebo větší důležitost. Podobně na tom byl i závod Kolem Belgie, 

který pravidelně figuroval vedle zpráv z Itálie. L’Auto posléze pod titulek „Le Tour de Italia“ 

doplnilo informaci, že se jedné o etapový závod kolem Itálie organizovaný novinami Gazzetta 

dello Sport.  

 

 

2.9 Firma Peugeot – nejvýznamnější výrobce kol své doby 

 
Firmu založili roku 1810 bratři Jean-Pierre a Jean-Fredérick Peugeotové v tehdejší 

napoleonské Francii. Jejich rodina sídlila v městečku Valentigney poblíž hranic se 

Švýcarskem. Nejdříve se společnost soustředila na výrobu kávových mlýnků a v roce 1842 

trochu rozšířila produkci. Začali vyrábět i samotnou kávu, pepř a pepřenky. Továrnu posléze 

přesunuli do honosnějšího Beaulieu. Vylepšili své logo, do kterého přibyl známý lev. Zlom 

přišel roku 1882, kdy společnost zareagovala na vynález a zvětšující se popularitu jízdních 

kol. 

První modelem vzešlým z tehdy ještě továrničky se stalo vysoké kolo Grand Bi, které 

odpovídalo tehdejší módě vysokých kol, ale již v roce 1886 továrna představila první kolo na 

dnes standardní řetězovém pohonu, které bylo bezpečnější. Tehdejší průmyslníci Armand a 

Eugene Peugeotové se roku 1896 rozdělili.  

Zatímco Armand začal vyrábět automobily, Eugen zůstal u zdokonalování jízdních kol. O 

devět let později se trochu neobvykle spojili pod jednu firmu, která na konci 19. století zažila 

rapidní růst. Například v roce 1892 se jednalo pouze opravdu o kusovou výrobu aut, kterých 

za rok vyjelo z továrny třicet, v roce 1900 jich bylo už pět set. S koly byla situace ještě 

veselejší. Na přelomu 19. a 20. století jich firma vyrobila 20 000, a tak se dostala i k širší 

veřejnosti. Továrna poté paradoxně vydělala na první světové válce, kde vyráběla třeba i 

letecké motory a široké spektrum motorových vozidel. 71 

Samotná továrna na kola se nacházela ve sportovně známém čtyřtisícovém městečku 

Sochaux, jež proslulo jako domov profesionálního fotbalového týmu, který v roce 2007 

vyhrál francouzský pohár. Továrna po vzniku cyklistiky utěšeně rostla, o reklamu se jí starali 

profesionálové. Roku 1896 Paul Bourillon zvítězil v Kodani na kole Peugeot ve sprintérském 

mistrovství světa, továrna začala sponzorovat různé závodníky a v roce 1905 se jim vyplatila 

sázka na Louise Trouseseliera – vítěze třetí Tour de France. Jejich cyklistický tým byl založen 

v roce 1901 a zůstal aktivní do roku 1986. V jeho barvách jezdil v 60. a 70. letech 

nejúspěšnější cyklista všech dob Eddy Merckx.  

Na druhou stranu firma sama ale nezvládala vyrobit závodní speciály, na nichž se závodilo. 

Nechala práci na menší nezávislé továrny, na jejichž výrobky dodala jen svůj lak. V roce 1926 

se automobilka zase rozdělila na specializovanou továrnu na jízdní kola. Dalším důležitým 

mezníkem byl rok 1941, kdy firma jako první představila rám z lisovaného hliníku.  Roku 

 
71 HISTOIRE DE LA FAMILLE PEUGEOT [online]. [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://www.peugeot.fr/marque-

et-technologie/univers-peugeot/histoire/l-aventure-familiale.html 
 

https://www.peugeot.fr/marque-et-technologie/univers-peugeot/histoire/l-aventure-familiale.html
https://www.peugeot.fr/marque-et-technologie/univers-peugeot/histoire/l-aventure-familiale.html
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1983 pak firma vyrobila první kolo z karbonu, který je dnes už samozřejmostí. V tehdejší 

době, kdy se rámy vyráběly z výrazně těžšího hliníku, znamenal ale velkou výhodu. O rok 

později pak na francouzský trh uvedla významnou novinku – horské kolo.  

Celkem 10 triumfů na Tour de France dosáhli závodníci na kolech této značky, a tak byl rok 

1986 jistým způsobem překvapením, že týmu s dresy v motivu černo-bílé šachovnice se 

nepodařilo sehnat dostatek sponzorů, aby ufinancoval stále nákladnější vrcholnou cyklistiku. 

Tehdejší stájový manažer Roger Legeay ve své práci pokračoval a tým se postupně 

transformoval. Jeho nástupnictví tak končí až zánikem týmu Crédit Agricole roku 2008, ale 

kola Peugeot vymizela z nejelitnějších pelotonů už dříve. 72 

Firma se dnes soustředí zejména na rekreační jezdce, přestože nabízí i kola závodní. Jako 

většina dnešních společností začíná tvořit její hlavní část produkce elektrokola. Velký důraz 

se klade i na městská kola. Velice zajímavým segmentem je nabídka historických retro kol, 

které se vyrábějí v designu legendárních strojů z počátku 20. století. V současnosti ale firma 

dováží kola jen do Spojených států, Japonska, Německa, Dánska, Švýcarska, Polska, 

Bulharska, Řecka a samozřejmě Francie. 73 

 

 

 

2.10 Shrnutí kapitoly o Francii 

 
Ve Francii vznikly první závody na bicyklu. Jízdní kolo se šířilo do světa právě z pařížské 

výstavy v roce 1869 a brzo se začaly pořádat závody v novém sportu. Po krátkých kláních po 

ulicích měst začali organizátoři hlavně z řad novinářů toužit pro opravdu dlouhých výzvách, 

které by přinesly strhující příběhy.  

S objevením nového sportu se zrodily i cyklistické časopisy, třebaže se jednalo v té době o 

aktivitu pro úzkou zájmovou skupinu. Samotné jízdní kolo bylo bráno za velkou zajímavost a 

lidé byli zvyklí na přepravu jen pěšky, nebo na koni, takže i rychlost kola pro ně byla 

výjimečná.  

Společnost na nový fenomén zareagovala a chtěla o něm vědět více. Informace mohla získat 

z cyklistických časopisů, o něž byl zájem prakticky ve všech vyspělejších regionech. Jako je 

Anglie kolébka fotbalu a rugby, Kanada rodištěm hokeje, tak Francii můžeme považovat za 

rodiště cyklistiky – i té profesionální. 

Cyklistika se krom specializovaných časopisů začala objevovat i v novinách věnujících se 

všem tématům s obrovským rozsahem. Lid zajímalo, jak si cyklisté poradí třeba s 

1200kilometrovou poutí z Paříže do Brestu a zpět. Poté přišla takřka geniální myšlenka 

s etapovým závodem, který by propojil všechna velká francouzská města. Nezávodilo se 

denně, protože jezdcům trvalo zdolání etap kolem dvaceti hodin, kdy se startovalo v noci a 

opět za tmy dojíždělo. Mezi etapy tak byly vloženy dny odpočinku.  

 
72 Cycles Peugeot: Histoire [online]. 2018 [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://cycles.peugeot.fr/histoire 
73 Tamtéž 
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Díky novinám fanoušci poznali první hvězdy profesionálního sportu a cyklisté si už na 

počátku 20. století mohli přijít na solidní odměny, pokud samozřejmě byli úspěšní. Vítěz Tour 

de France si přišel na 3 000 franků, což odpovídá dnes zhruba 16 000 euro. Další odměny pak 

závodníci dostávali zpravidla od sponzorů. Například Marice Garin inkasoval po výhře 

v prvním ročníku celkově 6 125 franků. Z vyhraných peněz si pak po konci kariéry zakoupil 

čerpací stanici, kde pracoval až do odchodu do penze. Modernizovaná benzínová pumpa stojí 

na místě dodnes. 74 Francie byla též rodištěm prvních profesionálních týmů, které 

sponzorovaly firmy vyrábějící kola. V počátku měli všichni jezdci v týmu rovnocenné 

postavení a nepoužívala se podobně jako dnes taktika, že slabší závodníci pomáhají a snaží se 

ovlivňovat závod tak, abych byl v závěru příhodný pro jejich tzv. leadera. Uvedené počínání 

začalo paradoxně účastí boháče, který si najmul k sobě dva závodníky, aby mu se zdoláním 

trasy pomohli v druhém ročníku Tour de France. Hned o rok později už se týmy tvořily 

primárně na sportovním základu a jejich členové měli vyšší šance na výhru. Nejlepší 

zahraniční závodníci pak byli vděční, když mohli závodit v dresu jednoho z francouzských 

týmů. 

V tradičně zemědělské Francii vzniklo mnoho průmyslových center, což s sebou neslo i 

zvýšení životní úrovně a zkvalitnění infrastruktury. Solidní cesty se na počátku 20. století 

nacházely prakticky v celé zemi, jen v horách chyběly. Proto první horské zkoušky byly 

opravdu drsné, ale i tady se postupně kvalita cest zlepšila. Pekelné roky na závodě Paříž–

Roubaix pak přinesly následky první světové války, kdy se peloton potýkal s rozbořenými 

silnicemi. Ale tady už končí pionýrská doba cyklistiky.  

L’Auto ukázalo, jak může fungovat úspěšný sportovní deník. Velkou část obsahu tvořila 

inzerce, kterou kompenzoval exkluzivní obsah z jeho akcí. V prvních letech pořádání 

konkurenčního Giro d’Italia se snažilo poměrně objektivně pokrývat konkurenční projekt, ale 

postupem času, kdy se italský závod etabloval na scéně, informovalo o jeho průběhu velmi 

povrchně.  

Pro L’Auto byla cyklistika do začátku první světové války společně s motorismem 

nejdůležitějším sportem. Například fotbal se v jeho rubrikách v době konání cyklistických 

závodů prakticky neobjevoval, přestože dostávaly prostor i menší sporty (např. box).  

Na rozdíl od Gazzetty dello Sport nevěnovalo příliš velký důraz na zahraniční účastníky svého 

závodu. Důvod byl jednoduchý: Italové v prvních ročnících působili v poli spíše jako stafáž a 

ani Belgičanům se příliš často nepodařilo dobýt stupně vítězů. Naopak Gazzetta dello Sport 

v prvních ročnících pozdějších klasik upozorňovala např. na Lucien Petit-Bretona a nepokrytě 

fandila italským závodníkům v boji proti Francouzům. Naopak Francouzi si rolí 

nejúspěšnějšího cyklistického národa byli jistí.  

 

 

 
74 BikeRaceInfo: Tour de France price money [online]. McGann Publishing, 2014 [cit. 2020-05-18]. Dostupné z: 
https://www.bikeraceinfo.com/tdf/tdf-prizes.html 
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3.1.1 Dějiny Itálie během vzniku prvních závodů 

 
Až do druhé poloviny 19. století byl Apeninský poloostrov rozdělen na menší království. 

K jejím spojení došlo v období tzv. risorgimenta, tedy jakéhosi sjednocení této oblasti do 

jednoho státu. Završilo se v roce 1870. Události začaly finišovat od revolučního roku 1848, 

který přinesl do Evropy řadu válečných konfliktů. Piemontský generál Giuseppe Garibaldi 

nejen svrhl vládu francouzského rodu Bourbonů a uspěl ve válce proti Rakousku, ale také 

dobyl a připojil jižní regiony země. 75 

Vládu nastolila dynastie Savojských. Do roku 1865 byl hlavním městem Turín, posléze se jím 

na šest let stala Florencie, aby se posléze roku 1871 vrátilo srdce státu do starověkého Říma. 

Královstvím byla země i v průběhu vzniku prvních cyklistických závodů. Itálie zahrnovala 

v té době i Istrijský poloostrov, jenž dnes přiléhá Chorvatsku, nebo ostrovy v Jadranu.76 Do 

konce první světové války jí naopak chybělo Jižní Tyrolsko, kde se nachází mnoho 

vyhlášených stoupání.  

Čtvrtého března 1861 piemontský parlament slavnostně vyhlásil jednotu Itálie. Stát se 

v počátku své existence potýkal s politickými problémy. Poslanci sice byli voleni, ale voleb se 

mohli zúčastnit jen majetní občané, neboť se uplatňoval vysoký majetkový cenzus. 

Geografické rozložení voličstva pak také reflektoval stav, kdy jižní regiony byly výrazně 

chudší než poměrně bohatý sever.  

Státní aparát se vůbec netěšil oblibě, ať už kvůli majetkovém cenzu, nebo složité byrokracii, 

tak samozřejmě i kvůli branné povinnosti. Odpor nižších vrstev k vládnoucí elitě přetrvává 

v Itálii dodnes. Garibaldi, původně vůdce opoziční skupiny, se stáhl do ústraní na ostrůvek 

Caprera. Stejně tak učinil i druhý vůdce sjednocení filozof Giuseppe Mazzini. Zejména na 

jihu se pak objevili skupinky zbojníků, které bojovaly proti vládním vojskům.  

Italské království bylo při dokončení risorgimenta nesmírně zadlužené, neboť krom konfliktů 

na Apeninském poloostrově se zapojilo například i do Krymské války. Vláda na to reagovala 

navýšením daní, velice nepopulární se stala tzv. dan z mletí roku 1869. Roku 1876 se státní 

rozpočet vyhoupl z dluhů.  

Nejvíce se investovalo do sítě železnic. Z 2175 km v roce 1870 se za deset let jejich 

kilometráž zvýšila na číslo 8713. Občané ale byli v Evropě vůbec nejvíce daňově zatíženými, 

a tak jejich spotřeba nerostla. Zemědělci sice byli schopni platiti vysoké daně, ale už 

nezvládali modernizovat, a stát tak lehce začal zaostávat. První dvacetiletí jednotného státu se 

také vyznačilo rychlým populačním růstem. O životní úrovni svědčí fakt, že 78 % obyvatel 

bylo negramotných. Země mířila k politickým změnám, které měly přinést zmenšení 

daňového zatížení obyvatel a zvýšení jejich svobod. V té době byla paradoxně jako pravice 

označovaná vládnoucí vrstva, která byla pro velké daňové zatížení obyvatel a proti ní stála 

levice, jež se k moci dostala roku 1876. Roku 1882 dostalo právo volit celkem 7 % obyvatel, 

do té doby to byla jen 2 % nejbohatších. 

 
75 PROCACCI, Giuliano, Drahoslava JANDEROVÁ, Bohumír KLÍPA a Kateřina VINŠOVÁ. Dějiny Itálie. 

Nakladatelství Lidové noviny, 1997, s. 266-267 ISBN 80-7106-152-2. 
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Právo volit připadlo zejména drobnější buržoazii, a tak Itálie spěla ke kapitalismu. Problém 

ale nastal v zemědělství, kde poptávku ovlivnilo velice levné obilí z Ameriky, případně 

z Ruska. Pěstování této plodiny bylo pro zemi typické a konkurence zahraničních produktů se 

projevila snížením domácí produkce a snížením cen na trhu. Kuriozitou byl nárust vinařství, 

protože francouzské vinice napadl révokaz. Pokles zemědělství měl za následek rozsáhlou 

emigrací chudých za oceán. Tomuto jevu též docházelo zejména v chudých státech východní 

Evropy. Rolníci často zkusili štěstí na nekonečných prériích Jižní Ameriky. Italové ze severu 

často odcházeli na sezónní práce do Francie, Švýcarska a zejména Německa. Každý rok se ze 

země vystěhovalo průměrně asi 220 000 osob. 77 

Od roku 1884 dochází v nově vybudovaných zemědělských vesnicích v Pádské nížině 

k protestům, tamější rolníci se svým společenským postavením podobají spíše nevolníkům, a 

tak šilhají po tehdejší novince – socialismu. Tím se stane Itálie pro Evropu netypická, neboť 

komunismus v ní nebude mít podporu jen mezi dělníky, ale také mezi zemědělci zejména na 

severu země. Proti nim ale stála řada kapitalisticky přemýšlejících ekonomů, kteří věřili, že 

drsné prostředí donutí rolníky modernizovat a stát se elitním odvětvím v rámci Evropy. Vývoj 

nasvědčoval, že nejlepší bude, pokud stát reviduje tehdejší liberální ekonomiku. Podnikům se 

začalo více dařit, neboť je stát chránil, snahou bylo též zmodernizovat vzhled historických 

měst. Často ale asanaci padly za oběť cenné historické čtvrti. 78 

Obyvatelstvo se vzhledem k podmínkám začalo až příliš přelévat do měst, a tak se roku 1887 

zavedly nové celní vazby, jejichž cílem byla rovnováha mezi zemědělstvím a průmyslem.  

V zahraniční politice měla Itálie velice chladné vztahy s Francií, naopak s Rakouskem a 

Německem utvořila Trojspolek, v němž byla do první světové války. Vláda se pokusila získat 

v Africe kolonii, podobně jako měly i další evropské státy, nicméně první pokusy dopadly 

fiaskem. Nakonec Itálie získala kontrolu na Eritreou a Somálskem.  

 

3.1.2 Vláda Crispiho  

Po smrti premiéra Agostina Depretise přejal úřad Francesco Crispi, kterého posléze označilo 

fašistické hnutí za svého předchůdce. Ve svých postojích byl radikální, profiloval se původně 

jako proticísařský politik, v době své vlády se orientoval na spolupráci s Německem. Naopak 

Francii vyhlásil obchodní válku, která měla za následek prudký pokles italského vývozu, a tak 

musel roku 1890 ustoupit. Nakonec roku 1891 odstoupil i z funkce. Po prvním mandátu 

pozdějšího významného předsedy vlády Giovanni Giolittiho, který proslul jako centrista, se 

ale do křesla ještě vrátil. Poslední ránu mu uštědřil neúspěch vojenské operace v Habeši roku 

1896.  

Následovaly čtyři velmi bouřlivé roky, které vyvrcholily královraždou Huberta I. roku 1900, 

jeho nástupcem se stal Viktor Emmanuel III. V křesle premiéra vystřídal Crispiho markýz Di 

Rudini. Di Rudini razil politiku sblížení s Francií a s Etiopií podepsal mírovou dohodu. 

S velkým ohlasem se setkal článek Sidney Sonnina nazvaný „Vraťme se k ústavě“, jenž vyšel 

 
77 Tamtéž, s. 279 
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1. ledna 1897 v Nuova Antologia. Zvednutí ceny chleba přineslo do velkých měst jako Milán 

vlnu demonstrací, vláda vzpouru potlačila kanonádou, jež přinesla na 50 obětí. 79 

Vláda zastavila socialistické, radikální a také katolické noviny, čímž chtěla vzbudit dojem, že 

ochraňuje liberální smýšlení. Spory uvnitř sněmovny vedly ke čtvrtým volbám za posledních 

10 let, jež přinesly úspěch levici.  

Začátek 20. století pak byl ve znamení organizování dělnictva a stávek, někdy strhl odboj 

v jedné továrně s sebou celé město. Rostly tak preference socialistické strany, poněvadž 

začaly také vznikat odbory.  

Itálie zažila na přelomu 19. a 20. století skokový ekonomický růst. Pozoruhodný byl vznik 

automobilek. V roce 1904 byly čtyři, roku 1907 už úctyhodných sedmdesát. Nejdůležitější se 

stala továrna Fiat založena roku 1899. Země se stala výrazně více průmyslovou.  

Situace dělníků ale byla tristní – dlouhá pracovní doba s nízkou mzdou. Teprve roku 1902 byl 

vydán zákon upravující minimální věk dělníka na 12 let. 80 

Dne 29. června 1906 ministr financí Luzzatti poukázal, že státní papíry se těší velké důvěře a 

navrhl snížení jejich úrokové míry z 5 na 3,75 %. Jednalo se o jasný důkaz, že Itálie po téměř 

půlstoletí od sjednocení vyvázla z dluhů a její hospodářství začíná prosperovat. Také se 

v prvním desetiletí 20. století výrazně zlepšily podmínky velké časti obyvatel. Spoustu 

měšťanů si tak mohlo dovolit dovolenou u moře, nebo na horách. 81  

Italské značky Fiat, Maserati a Alfa Romeo sklízely vavříny na závodech, a právě za těchto 

okolností startuje závod Giro d’Italia. Na druhou stranu život nižších vrstev zůstával 

nekvalitní. Negramotnost činila ještě 38 % a emigrace do Ameriky neutichla až do roku 1913. 

Většina těchto emigrantů pocházela z jihu. 82 

 

3.2. Původ italské závodní cyklistiky a zrod klasik 

 
Cyklistika byla sportem číslo jedna v Itálii. Závody aut ještě nezačaly, ani fotbal se ještě 

netěšil oblibě. Počátkem cyklistiky byly závody na velodromu. První pozornost si získali 

závodníci jako: Buni – reprezentoval Itálii na OH v Paříži roku 190083, 

Pontecchi – neoficiální dráhový mistr Evropy z roku 1885 84, 

dalšími významnými dráhaři konce 19. století, kteří poté přestoupili i k silničním závodům 

byli Alaimo, Bixi a Nuvolari. Federico Momo triumfoval roku 1895 na Velké ceně Paříže a 

 
79 Tamtéž, s. 289 
80 MACEK, Tomáš. Příběhy Corsa rosa: Sto ročníků Giro d'Italia. Praha: Prostor, 2018, s.20, ISBN 978-80-7260-
377-0. 
81 PROCACCI, Giuliano, Drahoslava JANDEROVÁ, Bohumír KLÍPA a Kateřina VINŠOVÁ. Dějiny Itálie. 
Nakladatelství Lidové noviny, 1997, s. 314, ISBN 80-7106-152-2. 
82 MACEK, Tomáš. Příběhy Corsa rosa: Sto ročníků Giro d'Italia. Praha: Prostor, 2018, s.21, ISBN 978-80-7260-
377-0. 
83 Ciclista Pericoloso: Rumolo Buni [online]. [cit. 2020-05-17]. Dostupné z: 
https://ciclistapericoloso.com/tag/romolo-buni/ 
84 Cyclemagazine. eu: LUIGI PONTECCHI…..”Il ciclismo (quello pericoloso) è il mio mestiere.” [online]. [cit. 2020-
05-17]. Dostupné z: http://www.cyclemagazine.eu/cycle/2015/07/luigi-pontecchi-il-ciclismo-quello-pericoloso-e-il-
mio-mesriere/ 
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od roku 1901 patřil mezi první čtyři jezdce, které sponzoroval Peugeot 85. Slavná dvojce 

Pasini a Tomaselli soutěžila na dvojkole a v roce 1900 se stala mistry světa. 86 

 Gian Franco Tomaselli si vysloužil pozornost Gazzetty dello Sport už při svém triumfu na 

Velké ceně Paříže roku 1899. Costamagna 15. července 1899 píše: „Je to teď na něm? 

Tomaselli neustále jezdil na kole na sobě černé tričko. Na pohled působil otevřeně a 

sympaticky, i když mírná nejistota v hlase prozrazovala trochu ostychu a plachosti. Možná to 

pocházelo z jemné výchovy, které se mu dostalo jako jedináčkovi. V neděli dokázal tento kluk 

vysoký 174 centimetrů triumfovat na Velké ceně Paříže. Jeho vítězství má obrovskou cenu a je 

nevyvratitelné.87 

Roku 1876 se rodí první slavná klasika Milan –Torino. Dalším věhlasným závodem se stala 

600kilometrová pouť s prostým názvem Grand Fondo. V roce 1897 vzniká Coppa de Rei. Na 

samém začátku 20. století zažívají ale největší boom závody aut.“88 

Gazzetta dello Sport dokonce napsala jakýsi nekrolog na adresu cyklistiky, nicméně její zlatá 

éra teprve měla přijít. Noviny si pod titulek daly, že informují o automobilových závodech, 

cyklistice, šermu, gymnastice, plavání, atletice, zápasení, veslování a lovu.89 

„Prvním italským vítězem etapy na Tour de France se stal Ernesto Anzini v roce 1910. Carlo 

Galetti se stal fenoménem předválečné éry Gira, neboť závod vyhrál třikrát mezi lety 1910 až 

1912. Jeho poslední výhra ale je zapsána pod jménem jeho týmu Atala, neboť se soutěžilo 

netradičně v celkové týmové klasifikaci.  

Giro d’Italia dokázala spojit celou Itálii. Prvním významným stoupáním se stalo v Apeninách 

Macerone, poté pak přišly na řadu Alpy a v roce 1911 se stoupání do Sestriére ve výšce více 

jak 2000 m.n.m.  

Drsným závodem se stalo Milano–Sanremo v roce 1910, kdy kvůli sněžení dokončilo klání 

jen sedm cyklistů a z nich vyhrál Eugenie Christophe. Etapa Gira ročníku 1914 z Milána do 

Cunea přes Sestriére se považuje za nejtěžší den v historii cyklistiky. Třetího června tehdejší 

lídr Gira Guiseppe Adzziny nebyl schopný dojet do cíle a nalezli ho další den ráno ve stodole, 

kam se musel uchýlit. Ze 81 startujících dokončila jen osmička. První ročníky byly 

poznamenány útoky jihoitalské mafie, nebo jiných záškodníků, kteří třeba na trať hodili 

špendlíky, aby závodníci píchli, nebo potyčkami mezi samotnými jezdci.  

Ročník 1910 vstoupil do dějin také incidentem, kdy někdo v Terramu vypustil bakterie do 

vody, kterou si závodníci brali na trasu. V roce 1913 se zrodila první opravdová hvězda 

Constante Girardengo, který pomohl v ten rok vyhrát Carlu Orianimu. Dalším významným 

jezdcem se stal Belonni, který poté musel ve válce bojovat ve významné bitvě na Caporettu.  

Belgičan Thys vyhrál Giro di Lombardia.  

 
85 Bikesretro.com: Federico Momo [online]. [cit. 2020-05-17]. Dostupné z: http://www.bikesretro.com/wp/fderico-
momo-champion-of-the-track/?lang=en 
86 Pedalvintage: Carrellata di cislismo Bresciano [online]. [cit. 2020-05-17]. Dostupné z: 
https://www.pedalevintage.it/tecnica/2016/21/CARRELLATA-DI-CICLISMO-BRESCIANO.htm 
87 Tamtéž  
88 MACEK, Tomáš. Příběhy Corsa rosa: Sto ročníků Giro d'Italia. Praha: Prostor, 2018, s.21, ISBN 978-80-7260-
377-0. 
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Úkazem v tehdejším pelotonu byla Alfonsina Strada – jediná žena, která dokázala závody 

dokončit.“90 

  

 

3.3.1 Corriere della Sera 

 
Corriere della Sera jsou na rozdíl od Gazzetty dello Sport nespecializované noviny, které se 

zaměřují jak na politiku, kulturu, ekonomiku, tak i na sport. Vycházely od roku 1876 též 

v Miláně a na počátku 20. století měly náklad zhruba dvakrát vyšší než Gazzetta dello Sport. 

V současnosti dosahují velmi podobného počtu výtisků. V roce 1908 se jejich vydavatelé 

dohodli s továrnu na kola Bianchi, že uspořádají závod po vzoru francouzské Tour de France. 

Gazzetta dello Sport si myšlenku ale uzmula pro sebe. 91 Ve zkoumaném období se podílely 

na organizaci závodu Giro dell‘ Emilia, jemuž je věnována kapitola 3.5.  

 

3.3.2 Gazetta dello Sport 
 

Pokud je tu nějaký sport, se kterým se může Gazzetta dello Sport ve svých počátcích 

ztotožnit, je to právě cyklistika. Později deník vznikl sloučením dvou sportovních časopisů 

Tripletta a a Il Cyclista. Noviny se začaly vydávat na světle zeleném, žlutém a bílém papíru. 

Typicky růžová barva přišla roku 1899 a používá se dodnes. Populární růžový trikot (maglia 

rosa) organizátoři začali používat v roce 1931. 92 

Prvními pionýry cyklistiky, již se Gazzetta dello Sport věnovala, byli Luigi Ganna, Constante 

Girardengo a Alfredo Binda. Za zlatou éru italské cyklistiky je považována éra bojů Coppiho 

a Bartalliho. 

Gazzetta dello Sport stála u zrodu samotného cyklistického průmyslu a také hodně mu 

pomohla. Cyklistika se dostala přímo do italské kultury.  

Noviny komentovaly všechny důležité události v dějinách země, staly se taky objeviteli 

významných sportovců. 93 

 

 

„Od 80. let 19. století začíná být v severoitalském Milánu, kde mají tyto noviny svojí redakci 

populární sport. Bohatší severoitalská společnost se zajímá hlavně o cyklistiku, dostihy a 

běhy. Vycházejí ale zejména specializovaná periodika na daná odvětví. Nejvýznamnějším 

sportovním periodikem v Miláně byl Il Cyclista, na jehož základech později šéfredaktor Eliso 

 
90 Tamtéž 
91 The Impact of Internet on the Market for Daily Newspapers in Italy. Florencie, s. 9, 2004. European University 
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93 Tamtéž, s. 10 



 
35 

 

Rivera s Eugenionem Camillem Costamagnou vytvořili všesportovní noviny věnující se krom 

cyklistiky i třeba motorismu, dostihům, veslování a plavání. 

Roku 1896 vznikají noviny Gazzetta dello Sport, jež se vydávají dvakrát týdně v pondělí a 

v pátek, neboť většina důležitých sportovních akcí se konala o víkendu. Redakci tvoří 

pětičlenné jádro ve složení: Costamagna, Rivera, A,C. Blanche, Enrico Tarlarini a Gino 

Tavecchia. Doplňuje je spousta dalších korespondentů nejčastěji z řad bývalých sportovců.  

 V prvním vydání noviny deklarují, že moderní sport se lehce liší od toho, jaký se provozoval 

v antickém Řecku. Moderní sportovci se stávají celebritami, ve starověku byl hlavním cílem 

splynutí fyzického a duševního výkonu, a tak se tehdejší sportovci při výkonech i výběrově 

chovali. Tímto se moderní sportovec již zabývat nemusí, neboť jde pouze o výkon. Moderní 

doba je charakterizována i rychlým pokrokem, jemuž musí stačil styl reportování do novin. 

Cyklistika byla v té době nejoblíbenějším sportem, fotbalu se noviny začnou věnovat až roku 

1898, protože podle Costamagny se jedná o podivný sport. Nutno zmínit, že velké oblibě se 

těšily i automobilové a motocyklové závody. Zkušenosti s pořádáním vytrvalostních závodů 

motorových vozidel často využívali organizátoři v pionýrských časech silniční cyklistiky.“94  

V jednom z úvodních sportovních článků mající až prvky fejetonu z třetího dubna 1896 se 

starou italštinou dočítáme:  

„Cyklistický sport v roce 1896 

„Pokud je venku hezké počasí, můžeme tam vidět hodně cyklistů, kterým začíná sezona. 

Mnoho cyklistů se připravuje. Domácí závodníci jsou si vědomi, že jsou slabší než zahraniční 

borci, proto bychom neměli zapomenout, že všechno je o metodě tréninku. V současnosti se 

nejlepší cyklisté připravují podle přísných plánů. Zahraniční závodníci navíc dostávají za 

závodění zaplaceno, a tak se mohu svému sportu lépe věnovat. Naši závodníkům ale nechybí 

vlastnosti jako cílevědomost, chytrost, pracovitost, a tak brzo přijde pro ně šance, aby vítězili 

i v mezinárodních kláních. V posledních pár letech jsme zaznamenali velký posun v cyklistice, 

a tak brzo přijde čas pro naše barvy. My, novináři, navrhujeme, aby se vytvořil kalendář 

závodů, jež by pomohl našim závodníků.“95 

 

Ve stejném vydání Gazzetta dello Sport také láká na jarní závod v milánských ulicích.  

Pondělí 6. dubna – Milano – 17 kilometrů – náročná trasa udělá závod velmi zajímavý, ale na 

druhou stranu bude velmi krátký.  

Následuje seznam odměn pro vítěze, který dostane medaili ze zlata ulitou tamějším umělcem.  

Organizátoři měli tři kategorie. První – „elitní“ – kategorie byla pro nejrychlejší jezdce 

„Pro všechny, kteří dokončí závod, připravujeme památeční medaili. Cena startovného činí 2 

liry. Závod je určen pouze pro členy cyklistických oddílů.“ 96 

Noviny vycházejí nejdříve v zelené barvě. Po krátké žluté epizodě, která byla inspirována 

francouzským tiskem se vracejí k původní barvě. Bouřlivé období roku 1898, kdy v Miláně 

 
94 Tamtéž, s. 11-12 
95. Gazzetta dello Sport: Il Ciclista e la Tripleta. Milano, 1896, 1(1). 
96 Tamtéž 
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probíhala drobná občanská válka způsobená nespokojivými sociálními podmínkami, má vliv 

na složení redakce novin. 97 

Šéfredaktorem byl Eliso Rivera. Druhý klíčový muž Eugenio Camillo Costamagna zastával 

funkci vydavatele. Cyklistický průmysl zpomalilo uvalení daní na kola v roce 1898, proti 

čemuž hlavní dva představitelé sportovních novin vystupovali. Nejen z tohoto důvodu došlo 

dokonce k menší občanské válce, kdy lid si postavil v centru Milána barikády. Během 

konfliktu oficiálně zahynulo 82 lidí.  

Rivera se jako demonstrant dostal do vězení na 22 dní. Když vězení opustil, byl velmi 

deprimován a dočasně přesídlil do Argentiny. Založil tam časopis pro italské přistěhovalce a 

jako starý se vrátil do Itálie, kde roku 1936 zemřel.  

Do Gazzetty v roce 1899 vstupuje Armando Cougnet, Ital narozený ve francouzském Nice, 

který se věnoval cyklistickým závodům a posléze se stal prvním hlavním organizátorem Giro 

d’Italia.  

Počátkem roku 1899 začíná dosud nekonečné růžová éra novin. Výrazná a neobvyklá barva se 

osvědčila jako jejich symbol. Roku 1902 má Gazzetta dello Sport náklad 36 000 kopií.  

Costamagna, přezdívaný Magno, se stal tak sólovým šéfredaktorem Gazzety, kde ho posléze 

nahradil bývalý šermíř Roderigo Rizzotti. Costamagna se narodil v San Michelle de Mondovi 

v okresu Cuneo roku 1864. Vyrůstal ale blízko moře v Ligurii. V mládí pracoval jako lodník 

na plachetnici křižující Středozemní moře. Poté se s rodinou přestěhoval do Turína. Jeho otec 

pracoval na jeho předměstí. Costamagna byl známý svým robustní vzhledem, měřil kolem 

metru devadesáti a díky cyklistice byl ve skvělé fyzické formě. Začal pracovat jako novinář 

pro lokální noviny, aby posléze od roku 1895 založil další cyklistický časopis La Tripletta, o 

němž Italové mluví jako o druhé matce Gazzetty dello Sport.  

Z milánského setkání Rivery a Costamagniho vzešlo založení Gazzetty dello Sport, finančně 

jim pomohl editor novin Il Secolo Sonzogno. Krátce pod názvem novin byla připomínka na 

jejich bývalá působiště, nicméně brzy se Costamagna s Riverou rozhodli tento vzkaz 

odstranit. Noviny začaly vycházet každé pondělí a pátek v nákladu 15 000 výtisků a k jejich 

premiéře došlo tři týdny před začátkem prvních moderních olympijských her.  

Costamagna měl vášeň i pro další sporty jako byly automobilové závody. Vždyť si sám 

závodění v autě zkusil, když se roku 1902 zúčastnil závodu Milano–Palermo–Milano. 

Riverovi se to příliš nelíbilo, protože si myslel, že by se noviny měly soustředit na cyklistiku, 

na kterou se specializoval. Naopak Costamagna se zajímal o umění, nebo chvilku pracoval 

jako fotbalový trenér.  

Zakladatelé do redakce zapojili bývalého šampiona Itálie z roku 1885 Enrica Tarlariniho, 

který reportoval z cyklistických závodů. Další akvizicí se stal Edgardo Longorni – cyklistický 

novinář, který se svým původním projektem úspěchu nedosáhl.  

S myšlenkou závodu kolem Itálie přišli Tullo Morgani a Armando Cougnet. Morgani se stal 

ředitelem závodu až do druhé světové války. Costamagna posléze odešel ze sportovních 

 
97 MACEK, Tomáš. Příběhy Corsa rosa: Sto ročníků Giro d'Italia. Praha: Prostor, 2018, s.21, ISBN 978-80-7260-
377-0. 
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kruhů, neboť mu moderní sport začal připadat příliš komerční. Posléze ale v Turíně začal 

vydávat další noviny Lo Sport del Popolo, které vycházely až do první světové války.  

Dne 27. srpna 1918 Costamagna zemřel na zápal plic v Mondovi, před svojí smrtí napsal 

poslední článek pro časopis L’Sport Ilustrato, který byl spojen s Gazzettou dello Sport. V roce 

1919 se Gazzetta dello Sport stala největšími sportovními novinami v Itálii.98 

 

3.4 Milán–Turín 

 

Italové ho považují za nejstarší cyklistický závod na světě, kterého se dosud účastní 

profesionálové, nicméně tato skutečnost nebývá často připomínána, protože se nekonal 

kontinuálně. První ročník se odehrál v roce 1876, na dalšího vítěze se čekalo až do roku 1893. 

Pravidelně se jezdí až do roku 1913.  Jeho začátek byl opravdu skromný. Na trať mezi dvěma 

nejvýznamnějšími severoitalskými městy se vydalo pouze osm závodníku, z nichž čtyři 

dokončili. Závod organizoval milánský klub cyklistů, o jeho konání informoval ve více 

tematických novinách La Stampa. Gazzetta dello Sport se organizace ujala od 60. let a působí 

u závodu dodnes. Jejím hlavním cílem bylo přiblížit trasu závodu k originální podobě. 99 

 

3.5 Giro dell’Emilia 

 

Ve stejném týdnu jako tradiční zakončení evropské profesionální sezony na závodu Kolem 

Lombardie se koná i Giro dell’Emilia. Profiloval se od svého založení roku 1909 jako okruh 

regionem Emilia, jehož hlavním městem je Boloňa, kde se dodnes odehrává start i cíl. 

V současnosti se trasa koncentruje na jižní část oblasti, jíž prochází pás Apenin. Cíl je na 

vrcholu příkrého stoupání u kaple San Luca, který závodní na závěr absolvují celkem 

čtyřikrát. 100 

První ročník měřil 340 kilometrů a na tehdejší dobu úctyhodným průměrem 29,7 km/h 

zvítězil Eberardo Pavesi. V dalších ročnících triumfovaly budoucí hvězdy italské cyklistiky 

jako Ganna, Girardengo, Coppi, nebo Bartalli. 101 

Závod od dvacátých let organizovaly noviny Corriere dello Sport, které vycházely třikrát 

týdně na čtyřech až osmi stranách. Ve třicátých letech se těšil oblibě díky tomu, že na rozdíl 

od Gazzetty dávaly na prostor i menším sportům jako například boxu. Gazzetta dello Sport se 

soustředila hlavně na cyklistiku, jež se považovala za národní sport. Novinám se dařilo i také 

proto, že je převzala do vlastnictví Národní fašistická strana, kvůli čemuž se i přejmenovaly. 

Po pádu fašismu se pak vrátily ke svému původnímu jménu.  

 
98 BERGONZI, Pier a Elio TRIFARI. Ciclismo!: La Storia di una Grande Passione. Milano: RCS Libri Spa, 2014, s 

12, ISBN 978-88-17-06610-5. 
 
99 Cyclingnew.com: Milano-Torino 2012 Confirmed [online]. 2012 [cit. 2020-05-18]. Dostupné z: 
https://www.cyclingnews.com/news/milano-torino-confirmed-for-2012/ 
100 Bikeraceinfo.com: Giro dell'Emilia [online]. [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: 
https://www.bikeraceinfo.com/races/giro-emilia/giro-dell-emilia.html 
101 BERGONZI, Pier a Elio TRIFARI. Ciclismo!: La Storia di una Grande Passione. Milano: RCS Libri Spa, 2014, 
s. 11, ISBN 978-88-17-06610-5. 
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Akci od prvního poválečného ročníku v roce 1945 organizoval týdeník a posléze deník 

Stadion, který sídlil právě v Boloni. Podařil se mu stát významným konkurentem Gazzetty 

dello Sport a dalších sportovních listů, jako byly Corriere dello Sport a Tuttosport.  

V roce 1977 přišlou sloučení s Corriere dello Sport. Zatímco Gazzeta dello Sport je jasně 

nejčtenějším sportovním tiskem na severu, Corriere della Sera ji překonávala v jižních 

provinciích. V současnosti ale jejich náklad výrazně klesá. Z 270 000 výtisků na počátku 

století se jejich počet snížil zhruba na 75 000. Čtenáři přecházejí na web, který si denně 

zobrazí asi 170 000 lidí. 102 

 

 

3.6 Kolem Lombardie 

 

Za zakladatele nejstarší italské cyklistické klasiky, která se koná tradičně na podzim od roku 

1905, lze považovat šéfredaktora Gazzetty dello Sport Tulla Morgagniho. Kopcovitý závod je 

proslulý také tím, že pro většinu elitních závodníků zakončuje v půlce října sezonu.  

Morgagniho plánem bylo vytvořit závod, na němž by italský elitní jezdec Pierino Albini mohl 

oplatit porážku, kterou mu uštědřil Giovanni Cuniolo v italském Královském poháru – 

závodu, jenž neměl dlouhé trvání. První ročník se konal na okruhu začínajícím a končícím 

v Miláně. Gazzeta dello Sport podala závod jako odvetu těchto jezdců a termín vybrala na 

pozdní konec sezony 12. listopadu. V prvním ročníku ale všechny zaskočila budoucí velká 

hvězda cyklistiky Giovanny Gerbi, jež vyhrála s náskokem 40 minut. 103 

Samotná Gazzetta dello Sport je generálním organizátorem od roku 1907 až do současnosti. 

Závod se přesunul do výrazně hornatější krajiny kolem jezera Como. Nejznámějším 

stoupáním se pak stala „Sormanská stěna“ s průměrem 16 %. 104 

O jednom z jeho prvních ročníků v roce 1907 Gazzetta dello Sport psala: 

„Závod sledovalo 100 000 lidí! Gerbi je nejlepší! 

Na blátivé trati vítěz dosáhl skvělé průměrné rychlosti 29 km/h. Francouzi mu hrozili 

podáním stížnosti, ale o jeho výhře nebylo pochyb. Ve spurtu o druhé místo Garrigou 

předhonil Petit-Bretona.“  Zbytek článku nezůstal na kopii čitelný.105  

 

 

3.7 Milán–Sanremo  

 

Za zakladatele závodu přezdívaného „Primavera“ lze považovat opět tehdejšího šéfredaktora 

Gazzetty Tulla Morgagniho. První ročník se uskutečnil roku 1907.  

 
102 Mémoir du cyclisme: Giro dell' Emiliea [online]. 2019 [cit. 2020-05-18]. Dostupné z: http://www.memoire-du-
cyclisme.eu/ligne/cla_emilia.php 
103 BERGONZI, Pier a Elio TRIFARI. Ciclismo!: La Storia di una Grande Passione. Milano: RCS Libri Spa, 2014, 
s. 14, ISBN 978-88-17-06610-5. 
104 Tamtéž 
105 Gazzetta dello Sport. Milano, 1907, 13(92). 
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V redakci Gazzetty měl cyklistiku na starosti Armando Cougnet, který o první ročníku 15. 

dubna 1907 reportoval:  

„Giovanni Gerbi po strhujícím stokilometrovém úniků byl dojet francouzským duetem Lucien 

Petit-Breton-Gustave Garrigou. V závěrečném spurtu pak Gerbi prohrál s držitelem 

světového rekordu z týmu Bianchi v hodinovce bez vodiče Petit-Bretonem. Garrigou, který 

finišoval na třetím místě, podal protest a pořadí si s třetím Gerbim posléze ve výsledcích 

prohodil.  

Italové měli před startem z francouzských jezdců strach, protože byli více zvyklí na šotolinové 

cesty, po nichž nový závod vedl. Na start se přišlo podívat několik tisíc lidí, kteří tam čekali už 

od noci, protože se startovalo brzo ráno (Ve 4:30). Začínalo se na velodromu. Informace o 

průběhu závodu si poté diváci předávali telefonicky. Dav se velice těšil na to, až uvidí 

francouzského favorita Petit-Bretona a tlačili se hlavně u doprovodného vozu jeho týmu. 

V roce 1907 se jednalo o první mezinárodní závod v Itálii. Naneštěstí bylo během závodu 

zataženo, ale předešlého dne pršelo, a tak se na trati vytvořilo mnoho kaluží. 

Organizace se zdařila na jedničku, milánští dobrovolníci pracovali výtečně.“106 

Italští „tifosi“ (tak jsou ve sportovní terminologii nazýváni sportovní fanoušci) si na své přišli 

poprvé roku 1909.  

5. dubna 1909: „První výhra italské trikolóry na Milano–Sanremo 

Ganna dominovalo závodu a zbylou konkurenci naprosto rozdrtil, dokonce i Petit-Bretona. 

Druhé místo patří Emilio Georgetovi, třetí dojel Cuniolo, který ve spurtu překonal Van 

Houwaerta. Borgalio z Turína zvítězil v kategorii pro mladíka. 

Šest tisíc lidí lemovalo trasu! Epická organizace tohoto závodu vstoupí do historie. Velice 

Gannovi děkujeme, protože náš národ takovou výhru potřeboval. V minulých závodech ho 

totiž porazili zahraniční profesionálové, a tak je tato výhra naší odplatou a ukázkou síly. 

Pravá reprezentace italské duše.  

Na startu v 5:45 čekal na jezdce obrovský dav. Do závodu vyjelo 102 cyklistů, již se museli 

opět popasovat s blátem.  

Jak jsme predikovali, Gerbi a spol. šli do úniku, v němž bylo 40 nejlepších jezdců a událo se 

tak hned v úvodu závodu. Na trati samozřejmě někteří odpadli a tito odpadlíci se snažili 

spolupracovat. Čelní skupina trať zvládla průměrnou rychlostí 32 km/h. Počasí bylo slušné, 

ale panovala zima a silný ledový vítr, ne úplně ideální jaro. Gerbiho každý divák poznal díky 

jeho červenému dresu.  

Poté jezdec v dresu francouzského mistra Garigonno, který vlál na konci skupiny, odpadl. 

Následně ho rozhodčí a diváci zpozorovali v maličké skupince se ztrátou tří kilometrů na čelo. 

Hlavní mecenáš závodu Radice jel v krásném autě Lancia za lídry s díky němu víme, jak závod 

na čele vypadal.  

Pár francouzským jezdcům se podařilo dotáhnout do čelní skupiny. Francouzi atakovali 

v okolí města Tortona. V 8:22 peloton jí projel. Přihlížející dav křičel „Viva la Gazzetta! A už 

byl cítit závan Turchina(…)“107 končí titulní publikovaná strana.  

 
106 Gazzetta dello Sport. Milano, 1907, 14(28). 
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3.8 Jak noviny psaly o Giru d’Italia a jeho zákulisí 

 

„V srpnu 1908 se k šéfredaktorovi Gazzetty Tullovi Morgagnimu dostala zpráva, že 

konkurenční Corriere della Sera ve spolupráci s výrobcem kol Bianci a Touring Club Italiano 

– organizátorem národní automobilové rally – se chystá uspořádat etapový závod kolem Itálie.  

Micio Gatti, konkureční výrobce kol značky Atala, který se od Bianchi odtrhl, přišel 

s návrhem uspořádání podniku, který by předehnal akci, kterou plánovala Corriere della 

Serra. Morgagni vidí v situaci paralelu souboje francouzských listů Le Vélo a L’Auto, ze 

kterého přežilo jen L’Auto, protože zvládlo uspořádat Tour de France. Dvacátého druhého 

srpna se dotyční domlouvají, že příští rok uspořádají Giro d’Italia, třebaže na organizaci 

nemají dostatek peněz.  

Dne 24. srpna 1908 noviny, které organizovaly Lombardii i Sanremo, vydaly článek na titulní 

straně o chystání Giro d’Italia. Magno (Costamagna) napsal úvodník začínající slovy: 

„Entusiasmus je jako mořská vlna nadzvedlá větrem.“108 

Sezonu 1909 ovládl na jaře Luigi Ganna, který vyhrál Sanremo a o dva měsíce později i první 

ročník Giro d’Italia. 

První Giro mělo osm etap. Závodilo se v neděli, v pondělí následovala pauza, poté se jelo 

v úterý a ve čtvrtek, i kvůli tomu, že Gazzetta dello Sport vycházela třikrát týdně (pondělí, 

středa a pátek). Mezi zbylé dny měli závodníci odpočinek. Gazzeta dello Sport přechází na 

každodenní vydání paradoxně v době italské ekonomické krize v roce 1913, kdy ji Armando 

Cougnet prodává nakladatelství Sonzogno. Nový šéf listu Edgardo Longoni věří, že mezi 52 

% gramotných Italů se nachází dostatek sportovních fanoušků.109 

Jak první ročník dle historických záznamů probíhal? “ Ve 2:33 v noci 13. května 1909 127 

hrdinů poprvé otočilo pedály v závodě na hranici snu a nepříčetného risku. První etapa startu 

Gira začala v Miláně z Rondo di Loreto a končila v Boloni po 397 kilometrech. Mezi 127 

cyklisty bylo i též pět zahraničích účastníků.“110 

Rodák z tehdy rakousko-uherského Terstu Heller a francouzská skvadra: favorit Petit-Breton 

– vítěz poslední dvou Tour de France, Trousselier – vítěz Tour z roku 1905.  Dále jeli méně 

známý Pottier a Decaup. Závodilo se na velmi těžkých kolech vážících asi 15 kilo bez 

převodů. 

Hned v první etapě chvilku po startu domácí favorit Gerbi zlomil vidlici svého stroje, a tak 

legendární „Rudý Ďábel“, jak zněla jeho přezdívka, musel nést své kolo na rameni a vrátit se 

do Vialle de Abruzii a nechat si stroj opravit v továrně Bianchi. Poté znovu pokračoval se 

ztrátou tří hodin. Také Petit-Breton zaznamenal potíže, když spadl v Pesciera di Garda a etapu 

dokončoval s frakturou paže. Do další etapy tak nemohl nastoupit. 111 

Gazzetta dello Sport psala o první etapě 14. května 1909 následující souhrn:  

 
107 Gazzetta dello Sport. Milano, 1909, 16(29). 
108 BERGONZI, Pier a Elio TRIFARI. Ciclismo!: La Storia di una Grande Passione. Milano: RCS Libri Spa, 2014, 

s. 16, ISBN 978-88-17-06610-5. 
109 MACEK, Tomáš. Příběhy Corsa rosa: Sto ročníků Giro d'Italia. Praha: Prostor, 2018, ISBN 978-80-7260-377-
0, s. 26 
 
110 MONTI, Andrea. 100 Volte Giro. Milano,2017,s. 12. 
111 Tamtéž, s. 13 
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„První etapa Giro d’Italia 

Peloton cyklistů bojoval ve spurtu o první prémii  

První místo urval Říman Benni  

Nejúspěšnějším týmem se stalo družstvo Turín-Milán-Varese 

Mladík Dario Benni splňuje všechny předpoklady, aby se stal fenomenálním sportovcem. Do 

cíle první etapy dojelo 98 jezdců. Na trati bylo několik sprinterských prémií. 

Drama Gerbiho 

„Gerbi měl dramatickou nehodu. Nebyla tam žádná krev a mrtví, ale jeho nehoda byla i tak 

závažná. V etapě vběhlo před závodníky dítě, kvůli čemuž několik jezdců spadlo a mezi nimi 

byl i Gerbi. Pokračovat mohl až po třech hodinách a smůla se ho držela i po zbytku etapy, a 

tak dle našich telegrafistů ztrácel čas i nadále. Jeho problémy zklamaly hodně lidí, kteří na 

něj čekali v cíli. Do něj dojel s tříhodinovou ztrátou. Smutného borce se snažilo hodně lidí 

povzbudit, ale organizátoři ho kvůli velké ztrátě vyřadili.“ 112  

V Boloni vyhrál zmiňovaný sprinter Dario Beni, který přijel na závodiště pro koně po 14 

hodinách a 6 minutách s průměrnou rychlostí 28,9 km/h. Nakonec organizátoři přesunuli 

samotný cíl z dráhy ještě na silnici vedoucí kolem tamější velké restaurace. Organizátoři na 

rozdíl od prvních ročníků konkurenční Tour de France bravurně určili, v kolik hodin by měli 

závodníci vyrazit, aby se do cíle dostali v divácky atraktivní hodinu. Při Tour se leckterá etapa 

dojížděla neprakticky nad ránem po noční jízdě, naopak Beni finišoval první etapu o půl páté 

odpoledne, kdy se mohla většina pracujících lidí už přijít podívat. Dokonce i v současnosti se 

dojezdy etap plánují zhruba na pátou hodinu odpolední, díky čemuž se podporuje vysoká 

sledovanost jak přímo v cíli, tak v televizi a jezdci mají dostatek času na večerní regeneraci.  

Gerbi projel cílem 23:15, ale přesto nebyl posledním. Na vyhlášení celkové klasifikace se tak 

čekalo až do dalšího dne. Závodníci dostávali za své umístění body, na měření dle celkového 

času na trati se přešlo až v roce 1914.  

První Giro i tak jasně vyhrál Liugi Ganna, který si podmanil tři z osmi etap. Radoval se 

v Římu, Florencii a Turíně.  

„Ganna, rodák z vesnice u Varese a devátý syn z deseti sourozenců. Syn Mirie Mentasti a otce 

Martino Moirigi Ganny. Jeho přezdívka byla Luigi. Ve Varese nebylo práce, a tak lidé 

migrovali do Milána. Ganna tuhle 190kilometrovou cestu absolvoval na kole. Takto vypadal 

jeho trénink. Narodil se prvního prosince 1883. Měřil 176 centimetrů a vážil na cyklistu dnes 

přehnaných 80 kilogramů. Před Girem už dokázal vyhrát Milano–Sanremo a v témže závodě 

dojel druhý roku 1908.113 

Díky třemi úspěšným etapám se Ganna postavil při poslední etapě z Turína do Milána jako 

první na startovní pásku. Ganna měl na kontě 22 „trestných“ bodů, druhý Galetti 25. 

V poslední etapě měl 275 kilometrů před cílem v Miláně Ganna defekt v městě Borgo 

Manero. Galetti zkusil štěstí a šel do úniku doprovázen jezdci Rossignolli, Orianim, 

Caneparmi, Bennim a Luigim Atzzinim. 114 

 
112Gazzetta dello Sport. Milano, 1909, 16(46).. 
113 BERGONZI, Pier a Elio TRIFARI. Ciclismo!: La Storia di una Grande Passione. Milano: RCS Libri Spa, 2014, 
s. 16, ISBN 978-88-17-06610-5. 
114 MONTI, Andrea. 100 Volte Giro. Milano,2017,s. 13 
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Ganna zůstal vzadu v pelotonu a měl ztrátu 4 minut, ale měl štěstí, protože v Cassorate 

Semprione skupina uprchlíků narazila na sklopené závory na přejezdu a musela počkat. 

Gannova skupina se tak přiblížila a těsně před cílem uprchlíky dostihla.  

Finálový spurt se odehrál na Vialone di Muzzoco. Sprint vyhrál Benni, Galletti skončil druhý 

a Ganna třetí. S 25 body Ganna vyhrál, druhý Galletti měl 27. Rodák z Varese se stal prvním 

vítězem Giro d’Italia. 115 

V cíli na ně čekalo obrovský dav lidí. Závodníky musela při přejezdu na sportovní stadion 

v Miláně, kde proběhlo vyhlášení vítězů, doprovázet policie. Žurnalisté se ptali Ganny o jeho 

pocitech po výhře. Ganna odpověděl v lakonicky větou, která vstoupila do dějin: „Me brusa el 

cú… (můj zadek je v pekle).116  

Opravdový ceremoniál pro vítěze se odehrál po několika dnech v divadle Dal Verne. Ganna 

obdržel prémii pro vítěze 5135 lir, další věcné ceny a peníze od sponzorů. Celkově se jeho 

výhra tak vyšplhala na asi 25 000 lir, čímž se stal boháčem. Pomohlo mu to otevřít obchod 

s koly a továrnu na kola s jeho jménem, ale výroba následně skončila.117 

Pro Gazzettu dello Sport se stala akcí úspěchem, jenž znamenal velkou budoucnost závodu. O 

dění v poslední etapě psala následovné:  

Dne 31. května 1909 Itálie poznala prvního vítěze etapového závodu.  

„První Giro organizované Gazzetou dello Sport vyhrál Luigi Ganna na kole Atala a pláštích 

Dunlop 

Půl milionu lidí očekávalo v Miláně příjezd cyklistů. Skvělé představení předvedl opět Říman 

Dario Benni. Galletti a Rossignoli jsou druzí a třetí a Oriani se dokázal posunout jako první 

z mladíků. Cenu sponzora Wolbera vyhrál Ernesto Azzini.  

Závěrečnou etapu zvládli unavení cyklisté solidním průměrem 30 km/h.“ 118 

V roce 1914 se změnilo hodnocení z bodování dle výsledků jednotlivých etap na měření 

celkové času stráveném v závodě.  Gazzetta dello Sport v nejnáročnějším ročníku dějinách 

vypichovala: „Gremo přejel první přes Sestriére a vyhrál v Cuneu. Calzolari vyrazil do 

závodu jako outisider a všechny překvapil v Lucce. Adzzini uzmul dvěma nezapomenutelnými 

úniky dvě etapy. Poté ale ze závodu odstoupil. Calzolari byl penalizován za držení se auta, ale 

v L’Aquile se vrátil do čela balíku a celkově šestý ročník vyhrál.“ 119  Měsíc po tomto Giru 

začala první světová válka.  

Kniha věnující se historii sta let Gira uvádí: „První etapa Milano–Cuneo dlouho 420 

kilometrů začala osm minut po půlnoci. Na jasném nebi bylo mnoho hvězd a na startovní 

pásku se vyskládalo 81 jezdců. Blízko Sesto Calende se nacházelo na cestě hodně hřebíků, 

což způsobilo v závodě katastrofu. Na silnici byly pohozeny i další předměty a k jezdcům se 

blížily blesky a hromy bouřek. V Aroně začalo silně bez slitování pršet. Bylo chladno a etapa 

se změnila v boj o přežití.  

 
115 Tamtéž 
116 MONTI, Andrea. 100 Volte Giro. Milano,2017,s. 14. 
117 Tamtéž 
118 Gazzetta dello Sport. Milano, 1909, 16(52). 
119 BERGONZI, Pier a Elio TRIFARI. Ciclismo!: La Storia di una Grande Passione. Milano: RCS Libri Spa, 2014, 
s. 29, ISBN 978-88-17-06610-5. 
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Giraldengo roztrhal ve stoupání skupinu. Poté Ganna pokračoval v jeho snaze při průjezdu 

Val di Sussa. Při stoupání do Sestriére 2030 m.n.m. dokonce sněžilo. Na vrchol vyjel jako 

první Gremo a pokračoval sám. Kvůli sněžení ale přes vrchol musel kolo tlačit. Po 10 

minutách a 40 sekundách přijel Durando za minutu se vynořil Ganna následován Calzolarim. 

Gremo přijel do Cunea první s náskokem 13 minut 55 sekund na Duranda s Calzolarim. 

Hvězdy Giraldengo a Ganna měli ztrátu 44 minut a 20 sekund. Tři jezdci byli v cíli 

diskvalifikováni, protože si pomohli přesunem vlakem, a tak se klasifikovalo jen 37 jezdců. 

První etapu dokončila necelá polovina závodníků, a tak se stala nejtěžší etapou v historii.  

V Lucce vyhrál Calzolari s náskokem 34:42 na Giuseppe Azziniho s Giraldengem a dostal se 

do čela klasifikace. Dne 28. května Girardengo vyhrál etapu z Luccy do Římy měřící 430 

kilometrů, která se stala nejdelší etapou v historii celého závodu. V této etapě závodník 

Bordin šel do úniku století. V noci díky tmě nenápadně odjel a sám pokračoval po 350 

kilometrů, než ho ostatní dostihli.  

Giuseppe Azzini předvedl též dvě nezapomenutelná sóla, když po sobě triumfoval v Avellinu 

a Bari. Prvního června v etapě z Avellina do Bari měřící 328 kilometrů Azzini jasně setřásl 

Alzolariho, jenž na něj nakonec ztratil více jak hodinu.  

Den poté Azzini dostal minutovou penalizaci, protože si ve města Matera zkrátil cestu. Kvůli 

tomuto ztratil své vedení. Nicméně Azziniho náskok hodiny a 22 minut je největším rozdílem 

v etapě Gira. Shodou náhod ho ale minutová penalizace velmi těsně sesadila z prvního místa.  

Etapa Bari-L’Aquila byla též epickou a dlouhou 328 km. Gerbi se ukázal v úvodu etapy, ale 

uprostřed noci byl zastaven na hranici mezi provinciemi na silnici v Barletaa v Apulii. Celník 

chtěl, aby zaplatil za víno, které si převážel v lahvi, a tak mu Gerbi uštědřil jednu ránu. Luigi 

vyhrál etapu s náskokem 18 minut na druhého Duranda, třetí skončil Calzolari se ztrátou 34 

minut. Azzini nedokončil a našli ho ráno poté s vysokou teplotou, když spal vyčerpaný na 

seníku v Barisanu.  

Ve stoupání delle Svolte se chytli auta italské automobilové federace Calzolari, Durando a 

Canepari. Tato trojce byla umístěna na poslední místa v etapě. Znamenalo to penalizaci ve 

formě téměř 4 hodin navíc. Navzdory tomuto velkému časovému přípočtu zůstal Calzolari ve 

vedení celkové klasifikace. Dle mezinárodní federace UVI měli být všichni diskvalifikování.  

V posledních dvou etapách pak řádil Albini, jenž obě vyhrál. Alfonso Calzolari, 27letý borec 

z Vergata, překvapivě vyhrál celé Giro s náskokem hodiny 55 minut a 26 sekund na Albiniho. 

Jednalo se o největší rozdíl mezi prvními dvěma závodníky v historii závodu. Pouze osm 

závodníku z 81 dokončilo celý závod. Průměrná rychlost závodu byla 23,7 km/h – nejnižší 

v jeho historii. Ale podle federace UVI je Albini vítězem s náskokem necelých 9 minut na 

Luchottiho a mělo být klasifikováno pouze 5 jezdců. Městský soud v Miláně dal zapravdu 

ředitelství závodu a 29. června se 1915 se ve válečné Itálii oficiálně uznal verdikt pořadatelů a 

pořadí se neměnilo.“120 

 

 

 
120 MONTI, Andrea. 100 Volte Giro. Milano,2017, s. 24-25. 
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3.9 Bianchi – sponzor šampionů  
 

Bianchi je nejstarším a dosud fungující továrnou na velocipedy v Itálii. Založil ji Edoardo 

Bianchi v Miláně roku 1885. Krom kol v počátku vyráběla automobily, nákladní vozy, či 

motocykly. Od 60. let se ale zaměřuje výhradně na kola, mezi nimiž stále patří k absolutní 

světové špičce. Od roku 1905 značka sponzorovala významný cyklistický tým, v jehož dresu 

jezdili svého času nejlepší světoví závodníci.  

Do povědomí závodů vstoupila v roce 1899, kdy sponzorovala Giovanniho Tommasella – 

vítěze velké ceny Paříže. Před začátkem první světové války pak vyráběla 45 000 kol ročně. 

Nejzářivějším jezdcem pod jejím křídly byl Fausto Coppi, který vítězil na přelomu 40. a 50. 

let.  

Její kola jsou naprosto ikonická zeleno-modrou barvou, v niž se vyvádějí všechny typy a 

modely. Legendy uvádějí, že se jedná o barvu milánského nebe, nebo očí královny Markéty 

Savojské, která si u tehdejšího zakladatele firmy Edoarda Bianchiho nechala kolo vyrobit. 121 

3.10 Willier Triestina – značka italského nacionalismu  

 

Konkurencí kol a týmu Bianchi se stal Willier založený roku 1906 v severoitalském Bassanu 

ležícím pod nejen cyklisticky ikonickým kopcem Grappa. V tomto městě se nejdříve kola 

vyskytovala jen ve výloze obchodníka, kde si je bylo možné půjčit.  

Zakladatel firmy Pietro Dal Molin měl bohatou ženu, majitelku krejčovského salonu, díky 

čemuž získal v bance úvěr. V létě 1906 koupil od krachující anglické firmy název a 

ochrannou známku. Přesvědčil i svého bratra, aby se k němu přidal a založil továrnu. Trvalo 

deset let, než se přešlo na sériovou výrobu. 

Firma opět paradoxně vydělala na první světové válce, kdy dodávala kola italské armádě. 

Nejznámějšími jezdci, kteří v prvních letech sedlali kola, byli Constante Girardengo a hlavně 

Alfredo Binda  

Během druhé světové války poškodily továrnu nálety, ale přesto značka zaznamenala hned po 

jejím konci velký postup. Roku 1946 vznikl tým Willier Triestina, což odkazoval no to, že 

povětšinou italský Terst byl pod kontrolou Titových partyzánských sil. Tento akt zmínění 

názvu města v názvu měl vzbudit také nacionalistické pnutí tamějších obyvatel, aby se 

připojili zpět k Itálii. Slovo Willier se též považovalo za zkratku věty: „Ať žije svobodná a 

vykoupená Itálie!“ 

Značka si také vybrala typickou barvu, jíž se stala měděná, která ladila s týmovými dresy. 

Kola se totiž nechávala galvanicky pokovat. Značka pak v 50. letech zanikla, protože Italové 

začali dávat přednost dopravě na skútrech, nicméně v roce 1969 došlo k restauraci. 

V novodobé historii se firma stala sponzorem Gira d’Italia a na jejím kole jezdil například 

zbožňovaný Marco Pantani. 122 

 
121 Storia delle Edoardo Bianchi [online]. R.C.S., 2019 [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: 
http://www.registrostoricocicli.com/wiki/storia_bianchi/ 
122 Una storia di successi [online]. 2019 [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://wilier.com/it/azienda?origin=int 
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Firma v současnosti dováží kola do zemí na pěti kontinentech a podporuje množství 

profesionálních cyklistických stájí většinou z kategorie kontinentálních a prokontinetálních. 

Zmiňme, že jedním z nich je i příbramský CK Fany Gastro, vlajkovou lodí byl do roku 2018 

tým Willier Selle Italia, jež se zúčastnil i Gira d’Italia. 123 

 

3.11 Shrnutí kapitoly o Itálii 

 
V Itálii silniční cyklistika nevznikla, ale rychle se pro ni nadchla jako později třeba 

Československo pro lední hokej. Dá se říci, že je pro cyklistiku zemí zaslíbenou. Jak 

příznivým klimatem, nebo kopcovitou krajinou plnou odlehlých silniček, tak i lehkou kuchyní 

bohatou na karbohydráty. Jízdní kolo se do Itálie rozšířilo z Francie a bleskově strhlo 

pozornost. První závody se v Itálii konaly téměř současně jako ve Francii.  

Zájem o cyklistiku mezi čtenáři byl enormní, v každém větším městě v severní polovině země 

se vydávalo několik časopisů, které ale na trhu většinou příliš dlouho nevydržely. Na první 

opravdu velké závody čekala Itálie až do dvacátého století, ale podařilo se jim tak prorazit, že 

si na ně dělali zálusk i francouzští konkurenti.  

Itálie měla oproti Francii ale nevýhodu v horší výkonnosti hospodářství a celkově nižší 

životní úrovni. Severní část byla výrazně bohatší, a tak třeba v Lombardii cyklistika kvetla, 

ale v divokých jižních provinciích jako Kalábrie nebo Apulie, nebylo na cyklistiku pomyšlení 

ani dobrých cest. Závodilo se tak téměř výhradně na severu, případně v okolí Boloně nebo v 

Toskánsku. Giro na jih italské „boty“ vyrazilo až v roce 1928. 

Po úspěších prvních mezinárodních jednorázových závodů bylo jasné, že je potřeba napodobit 

Francii s pořádáním etapového závodu. Fanoušci ukazovali hned v prvním ročníku závodu 

svoji oddanost a dle zpráv čekaly v cílech někdy i stotisícové davy. Závodníci byli na 

roztrhání a mohli také dosáhnout na slušné živobytí. I proto se často rekrutovali z kruhů 

dělníků, pro něž to byla jediná šance, jak zbohatnout, nebo alespoň zažít dobrodružství.  

Italové podobně jako Francouzi udrželi vášeň pro cyklistiku po celou dobu existence svého 

sportu a nejstarší sportovní noviny světa Gazzetta dello Sport se tak mohou stále spolupodílet 

na organizaci závodů, byť pouze jako člen skupiny RCS, která organizuje prakticky všechny 

významné cyklistické závody v zemi. 

 

4.1 Dějiny Belgie v období vzniku cyklistiky  
 
Belgie na rozdíl od Itálie byla zemí, již pozitivně v průběhu 19. století ovlivnila průmyslové 

revoluce a navíc dokázala těžit z drancování kolonií. Také před začátkem přeměny 

společnosti patřila k velmi vyspělým regionům. Její dějiny byly až do roku 1831 spjaty 

zejména s Nizozemím, jen během Napoleonských válek si ji podmanila Francie. 

Roku 1831 dosáhl tento dvojnárodnostní stát samostatnosti. Revoluce začala o rok dříve, když 

belgičtí vlastenci obsadili redakci národního listu National. Po ročním procesu nakonec 

 
123 Wilier Triestina: Mondo Wilier [online]. 2020 [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://wilier.com/it/teams-pro-
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ostatní státy Belgii uznaly, přestože přišla o část svého území. Země se stala konstituční 

monarchií, třebaže se do roku 1917 nepoužíval titul premiéra. Účast ve volbách byla 

podmíněna vysokým majetkovým cenzem.  

Země se rychle modernizovala. Domácí průmysl před konkurencí z Británie chránila vysoká 

cla. Belgie navíc byla po Británii druhou zemí, kde se začaly stavět železnice. Centrem 

průmyslu se stala oblast kolem Lutychu, kde byly významné ocelárny. Valonsko mělo také 

štěstí, že leželo na ložiskách uhlí, a tak se zde začaly razit početné doly. 

Revoluční rok Belgii nepoznamenal. Přes pobyt Karla Marxe v Bruselu se jeho myšlenky 

příliš nešířily a vládu tvořili liberálové. Snažili se hlavně o uvolnění ekonomiky, ale zavedly i 

nové daně pro státní rozpočet. Belgie měla po samotné Anglii druhý největší hrubý domácí 

produkt na obyvatele na světě.  

Jednou z výher liberální politiky se stal stav, kdy 75 % železničních tratí se ocitlo v rukách 

soukromníků. O další zlepšení dopravy se postaral nový přístav v Zeerbrucke, jenž ulehčil 

přetíženým Antverpám. 124 

Roku 1865 se vlády ujal král Leopold II., který chtěl dosáhnout mezinárodní prestiže. 

Naplánoval invazi do Konga, poněvadž pozoroval mediálně sledovanou výpravu Američana 

Stanleyho při hledání Livingstona. Střed Afrického kontinentu je navíc nížinný, takže vojska 

se v něm poměrně snadno pohybují. V roce 1879 vyplula belgická flotila, přičemž Stanley byl 

jako znalec oblasti v jejích službách.  

Začátek kolonizace byl vesměs mírový. Protože belgický král uzavíral s vůdci tamějších 

kmenů dohody. Soupeřem mu byly Italové, ale mezinárodní společenství uznalo vládu nad 

územím pro Belgii. V oblasti se objevily významná ložiska diamantů, zlata a dalších surovin. 

Dalo se tam vytěžit vzácné dřevo, či získat slonovina. Domorodí obyvatelé byly nahnáni do 

nucených prací v dolech, kde měli doslova otrocké podmínky. Kvůli tomu významná část 

obyvatelstva zahynula, odhady mluví až o 20 milionech zesnulých. 125 

Leopold II. se stal sice takřka neomezeným boháčem, ale ostatní státy začaly proti jeho 

praktikám protestovat. Největším problémem nebyly samotné praktiky, ale statut území, jež 

formálně patřilo králi a ne státu. Proto roku 1908 musel Leopold II. na sklonku života nechat 

převést území pod správu státu.  

Z vnitropolitického hlediska Belgie zažívala v druhé polovině 19. století bouřlivou éru. Roku 

1866 se sice povolilo vytvářet odbory, ale jakýkoliv odpor v továrnách byl tvrdě zastaven 

státní armádou. Dělníci požadovali nástup marxistické vlády, nicméně liberálové se i přes 

ozbrojené konflikty udrželi u moci. K dohodě obou stran došlo v roce 1894, kdy Belgie 

směřovala ke kompromisu.  

Od roku 1895 docházelo k dalšímu ekonomickému rozmachu. Průmyslníci exportovali do 

cizích zemí, občané začali využívat bankovních služeb a jejich životní úroveň se zvedala. 

Díky tomu skoro vůbec nedocházelo k exodu do Ameriky, čímž se Belgie v rámci Evropy 

poměrně vymykala. K emigraci docházelo jen v rámci státu – většinou z Vlámska do 

průmyslového Valonska.  

 
124 HULICIUS, Eduard. Stručná historie států: Belgie. 2006, s. 120-136, ISBN 80-7277-191-4. 
125 ZÁHOŘÍK, Jan. Cesta ke vzniku Svobodného státu konžského. Historický obzor, 2012, 23(3-4), s. 82-88. ISSN 
1210-6097 
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Leopold II. nechal megalomansky přestavět hlavní město Brusel, v němž v rychlém sledu 

došlo k zavedení vodovodů, plynového potrubí a elektrických drátů. Brusel se stal též 

rodištěm secese.  

Země se musela potýkat s problémem dvojjazyčnosti, protože nejdříve frankofonní soudy 

odsuzovali Vlámy, kteří francouzsky nerozuměli. Usneslo se, že se obě řeči, jimiž mluvila 

zhruba stejná část obyvatelstva, zrovnoprávní. Na základních školách se vyučovalo dle jazyka 

žáků, ale univerzity byly hlavně valonské. Učilo se v nich francouzsky i na území Vlámska, i 

když tam probíhala výuka v obou jazycích.   

Roku 1912 poslanec Julius Destreé prohlásil: „Neexistují žádní Belgičané, jenom Valoni a 

Vlámové.“ 126Rivalita mezi oběma etniky se přesunula i na silniční cyklistické závody, kdy 

tratě jednotlivých klání vedly výhradně po území jednoho národa. Dodnes Belgie, která je 

cyklokrosovou velmocí, vnímá rozdíl v původu tamějších jezdců.  

 

4.2 Kolem Belgie 

 
Belgie se jako druhá země na světě dočkala etapového závodu v roce 1908, resp. už roku 

1906. V tomto roce se začal jezdit etapový závod kolem francouzské části Belgie pro amatéry, 

aby ho o dva roky později zastínilo klání profesionálů. Amatérská verze existovala do roku 

1994. 127 

Profesionální závod založily valonské noviny La Dernier Heure, které vznikly v roce 1906 a 

těší se alespoň ve Valonsku solidní popularitě dodnes. Naopak závod měl v druhé polovině 

20. století výrazné existenční problémy, kde se některé ročníky vynechaly. První ročník 

vyhrál populární Francouz Lucien Petit-Breton, posléze se ale závodu neúčastnili závodníci 

první světové třídy, což znamenalo příležitost na výhru pro domácí cyklisty. 128 

L’Auto o první etapě informovalo v sekci cyklistika na straně tři: 

„Le Tour de Belgique – Organizovaná novinami Les Sports s přispěním noviny La Derniére 

Heure a L’Auto 

Vítězství týmu Peugeot: Vůbec první etapa závodu Kolem Belgie vyrazila z hlavního města 

Bruselu. Historický den pro Belgickou cyklistiku ale přinesl vítězství týmu Peugeot.“ Zpráva 

informuje o průběhu závodu z pěti průjezdních bodů a zabírá zhruba 22 % strany. 129 

Procentuální vyjádření délky textu je uvedeno z důvodu, že závod Kolem Belgie se jako 

jediný z vybraných, krom Gira, dočkal v L’Auto delší zprávy, kdežto u ostatních závodů 

informace nezabíraly více jak jeden sloupek. 

Pomohlo mu na chvilku, že ho v letech 1988-90 organizovaly paradoxně vlámské noviny Het 

Niewsblad, ale poté se na 10 let odmlčel. Roku 2002 se vrátil a postupně dostal do kalendáře 

mezinárodní cyklistické unie. Ovšem dodnes je závodem „jen“ druhého sledu. Trasa kromě 

 
126 HULICIUS, Eduard. Stručná historie států: Belgie. 2006, s. 137-141, ISBN 80-7277-191-4. 
127 Tour de Belgique. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 
2001- [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Belgique 
128 HUBERT, Christian. De la premiére a La DERNIÉRE Heure. Brusel: Luc Pire, s 31. 
129 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1903, devátý (2782). 
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Vlámska často míří i do Nizozemska. Poslední ročník vyhrála nastupující hvězda belgické 

cyklistiky Remco Evenpoel. 130 

 

 

 

4.3 Lutych–Bastogne–Lutych 
 

Jedná se o nejstarší závod z tzv. série monumentů, do nichž se řadí ještě Paříž–Roubaix, 

Milano–Sanremo, Giro di Lombardia a Kolem Flander.  

Závod se poprvé uskutečnil v roce 1892 a organizovaly ho na belgickém území noviny 

L’Expresse. Důvod byl jednoduchý, neboť v jižní části Belgie se mluvilo a mluví 

francouzsky, takže noviny si mohli koupit i tamější obyvatelé. Též se plánovalo, že se závod 

během pár let změní na klání Lutych-Paříž-Lutych. Ze změny ale sešlo. 131 

Start a cíl závodu byl umístěn ale do blízkého Spa, z něhož se následně přesunul přímo do 

Lutychu. Na start prvního ročníku se postavilo 33 výhradně domácích závodníků 

z cyklistických klubů v Lutychu. Dojelo jich 17, protože unavení závodníci mohli uprostřed 

trati v Bastogni nasednout na vlak. První ročník ovládl Léon Houa v čase 10 hodin 48 minut. 

Trasa měřila dodnes poměrně standardních 250 kilometrů.   

Po třech ročnících, kdy se závodu mohli už účastnit i zahraniční profesionálové, se závod na 

14 let přerušil. Až roku 1908 se závodilo prvně na podobné trase jako dnes z Lutychu do 

Bastogne přes ardenské vršky.  

Krom kratších, ale strmých kopců, se závodníci v historii závodu často potýkali 

s nevyzpytatelným dubnovým počasím. V letech 1919, 1957 a 1980 sněžilo, při ročníku 1980 

dokonce komentátoři překřtili závod na Sníh-Bastogne-Sníh. V roce 1919 se zase při obrátce 

v Bastogne rozhodlo, že závodníci budou mít dvouhodinovou pauzu na oběd, aby rozmrzli. 132 

O ročníku 1908 samozřejmě referuje i L’Auto 31. srpna (závod se jel netradičně v srpnu): 

„Liége – Bastogne (235 kilometrů) – výhra Trousseliera: tato skvělá trasa dosud neměla 

francouzského vítěze. V závodě, kde amatéři mohou používat vodičů na motocyklech a 

profesionálově nikoliv, dokázal vyhrát Francouz André Trousselier.“ Ve stejném vydání také 

L’Auto upozorňuje na vznik Giro d’Italia, které mělo mít asi 3000 kilometrů.133  Následující 

ročník 16. května 1909 pak prostor v cyklistické rubrice obsadily jiné akce – závod Paříž–

Lutych (čili Lutych v jeden den hostil hned dva cyklistické závody) a Giro d’Italia.134 Závod 

mezi Bastogne a Lutychem si musel na svůj věhlas počkat. 

 
130 Tour de Belgique. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 
2001- [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Belgique 
 
131 BikeRaceInfo: Liege-Bastogne-Liege (World Tour) [online]. [cit. 2020-05-18]. Dostupné z: 
http://bikeraceinfo.com/classics/Liege-Bastogne-Liege/liege-index.html 
132 Idnes.cz: Tomáš Macek - Vzpomínka na Lutych: Příběh závodu, v němž i moč cyklisty zahřívala Zdroj: 
https://www.idnes.cz/sport/cyklistika/historie-cyklistickeho-zavodu-lutych-bastogne-
lutych.A170421_180059_cyklistika_par [online]. Praha, 2017 [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: 
https://www.idnes.cz/sport/cyklistika/historie-cyklistickeho-zavodu-lutych-bastogne-
lutych.A170421_180059_cyklistika_par 
133 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1903, devátý (2876). 
134 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1903, desátý (3435). 
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4.4 Kolem Flander 

 
Též Vlámové se dočkali v Belgii svého velmi významného závodu. Od roku 1913 se jezdí 

Kolem Flander.  

Založily ho tehdejší nové sportovní noviny Sportwereld vycházející od roku 1912, které roku 

1929 skoupila skupina De Standaard, v níž dodnes vycházejí noviny Het Nieuwsblad. 
135Tento list přímo stojí za dalším populárním, ale novějším závodem Omloop Het 

Nieuwsblad, který je v současnosti otevírá sezonu v regionu Beneluxu a roku 2019 ho vyhrál 

Zdeněk Štybar.  

Cyklistika v severní části Belgie byla do té doby poměrně opomíjena, jedinou světlou 

výjimkou byl Odile Defraye – mladý závodník, který dokázal v roce 1912 celkově vyhrát 

Tour de France a vysloužil si angažmá ve francouzském elitním týmu Alcyon. Díky tomu se 

ve Vlámsku stala cyklistika populárnější a při příležitosti mistrovství Vlámska vyšlo i první 

číslo Sportwereldu 12. září 1912. Založil ho továrník August de Maeght. 

Do redakce tehdy nastoupil bývalý 30letý závodník na kole Karel Van Wijnendaele a od 

začátku roku 1913 se stal i šéfredaktorem. Sám byl velkým vlámským nacionalistou, neboť 

v mládí pracoval pro francouzské rodiny v Bruselu a Ostende, které ho dle jeho slov 

ponižovaly. Svůj pohled na cyklistiku tak ve svých článcích propojoval s vlámskou 

emancipací v době, kdy belgická elita stále mluvila pouze francouzsky.   

Vlámští závodníci pro něj byli muži, kteří se vzepřeli nepřízni osudu, kdy jim ani jejich 

skromný původ nezamezil stát se králi silnic. Wijnendaele má pomník u Oude Kwaremont, 

což je stoupání po kostkách ve finální fázi závodu, které bývá považováno za rozhodující bod.  

„Vlámský jazyk a kultura byly stírány francouzsky hovořící elitou od zrodu Belgie v roce 

1830,“ později říkal Van Wijnendaele. „Stvořili jsem tedy noviny vycházející ve vlámštině a 

závod, v němž Vlámové mohli objevovat své hrdiny a získávat i jejich prostřednictvím 

národní hrdost. 136 

Cílem závodu bylo projet co nejvíce vlámských měst. Dne 25. května se pak závodníci vydali 

na 330 kilometrů dlouhou pouť z Gentu. Končilo se na velodromu v Mariakirke, které leží 

poblíž a dnes je gentským předměstím. První ročník vyhrál Paul Deman, jenž ovládl sprint 

šesti závodníků v elitní skupině. Na trati strávil 12 hodin a odměna pro vítěze byla poměrně 

štědrá – 500 belgických franků představovalo plat učitele na půl roku. Závodu se zúčastnilo 

37 jezdců, které doprovázelo pět asistenčních aut. 137 

L’Auto přineslo o závodu stručnou zprávu v sekci cyklistika na straně pět. Zmiňovala se délka 

závodu 324 kilometry a města, jimiž závod probíhal. Nechybělo pořadí všech závodníků, kteří 

 
135 Cyclingnews: The forgotten founder of the Tour of Flanders [online]. 2016 [cit. 2020-05-18]. Dostupné z: 

https://www.cyclingnews.com/news/the-forgotten-founder-of-the-tour-of-flanders/ 
136 Idnes.cz: Tomáš Macek-RETRO: Nech to pivo a jeď. Jak se rodila legenda Kolem Flander [online]. [cit. 2020-
05-12]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/sport/cyklistika/kolem-flander-historie.A190405_213850_cyklistika_ten 
137 Tour of Flanders. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 
2001-, 2020 [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Tour_of_Flanders 
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závod zvládli dokončit. Výrazně více prostoru se ale dostalo dráhovým závodům v Parku 

princů.138  

Další ročník přivítal už 47 startujících, ale organizátoři měli problém sehnat na závod dost 

peněz. „Sportwereld byl příliš mladý na tak velký podnik, jako měly být Flandry. Ukousli 

jsem si příliš velký krajíc chleba. Netěšilo nás se koukat na cyklisty druhého sledu, protože 

prvních ročníků se nemohli zúčastnit nejlepší světoví závodníci,“ cituje pocity prvních 

organizátorů belgický sportovní novinář Rik Vanwalleghem v knize věnované historii závodu 

z roku 1991. 139 

Závod bojkotovaly francouzské týmy Alcyon a La Francaise, protože vítězství na vlámským 

silnicím by jim přineslo v jejich zemi takřka nulovou publicitu. Druhý ročník zachránil notář 

Leo Van Der Haute, který na posledních chvíli sehnal peníze a částečně přispěl i z vlastních 

zdrojů.  

Během první světové války se pak závodit nemohlo, ale hned v roce 1919 se závod obnovil. 

Na tehdejší trati byly pouze dva kopce oproti současným 19, ale nechyběl Kwaremont. Závod 

získal masovou pozornost až ve 20. a hlavně 30. letech, kdy nával diváků na silnicích 

znamenal pro závodníky a organizátor další problémy. Klání se účastnili i jezdci ze zahraničí 

včetně Československa. Kolem Flander pak také mělo štěstí, neboť bylo jedinou klasikou, 

která se konala během druhé světové války. Probíhala na území okupovaném Německem, 

které konání nejen povolilo, ale pomohlo i policii s uzavřením silnic pro závod. Spousta 

vlámských nacionalistů pak tížila k nacistické ideologii, za což bylo například několik 

novinářů po válce odsouzeno. 140 

 

4.5. Scheldeprijs  

 
Do češtiny lze název přeložit jako „Velká cena Šeldy“, neboť se tento závod koná tradičně 

v okolí Antverp, které leží na ústí této řeky. Do pozornosti této práce se dostal díky tomu, že 

v roce 2020 byl součástí kalendáře UCI Pro series, který sice nezahrnuje závody nejvyšší 

kategorie jako World Tour, ale pořád se v něm nacházejí akce, kterých se účastní nejelitnější 

týmy. V této práci jsou z tohoto kalendáře zmiňovány například akce Paříž–Tours, nebo Giro 

dell‘ Emilia. V současnosti se závod vyznačuje naprosto rovinatou trasou, a tak bývá kořistí 

spurtérů. Dominujícím byl v posledním desetiletí Němec Marcel Kittel, ale ročník 2020 

ovládl Australan Caleb Ewan.  

Scheldeprijs byl původně belgickým (lépe řečeno Vlámským podnikem), který se poprvé jel 

v roce 1907. Závod se ale netěšil zdaleka tak velké prestiži jako ostatní uvedené akce. Jedním 

z důvodů bylo, že ho neorganizovaly noviny, ale samotná belgická cyklistická federace. Pro 

jeho konání sloužil dnes již zbořený velodrom v antverpské čtvrti Zurenborg, poté se jeho 

zázemí přemístilo na předměstí.  

První vítězem v roce 1907 byl sice Francouz Maurice Leturgie, ale poté závod čekal až do 

roku 1953 na dalšího zahraničního vítěze. Od druhé světové války však nabyl na prestiži a 

 
138 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1903, čtrnáctý( 4604) 
139 VANWALLEGHEM, Rik, , De Ronde van Vlaanderen, Pinguin, 1991 Belgie, s. 180-182  ISBN 90-73322-02-2 
140 VANWALLEGHEM, Rik, De Ronde van Vlaanderen, Pinguin, 1991 Belgie, s. 37  ISBN 90-73322-02-2 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/90-73322-02-2
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/90-73322-02-2
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začali se ho účastnit elitní závodníci jako Rick van Loy, Eddie Merckx, Mario Cipollini, nebo 

Tom Boonen. 

Původně se závod konal v „klasikářském“ termínu souběžně s Paříž–Roubaix. V osmdesátých 

letech byl zakoupen organizací Flanders Classics, díky čemuž se dočkal atraktivnějšího data 

konání. Jede se ve středu mezi víkendovými závody Kolem Flander a Paříž–Roubaix.  

Dnes závod začíná v nizozemském Terneuzenu a končí na předměstí Antverp ve flanderské 

části Belgie. Zajímavostí je průjezd podmořským tunelem pod ústím Šeldy, který tak kuriózně 

tvoří jediné stoupání na trase. Na trati se ale nachází sedm úseků po kostkách, přičemž každý 

měří 1,5 až 3 kilometry. 141 

 

4.6 Shrnutí kapitoly o Belgii 

 

Belgie na počátku 20. století jako menší země těžila z africké kolonie v Kongu a liberálnější 

politických poměrů. Například oproti tehdy svázanějšímu území sousedního Německa se zde 

jízda na kole stala populární volnočasovou aktivitou. 

Patrné tady bylo rozdělení na vlámskou a valonskou část, která byla díky francouzštině docela 

dobře navázaná na Francii. Mohla se tak od ní v lecčems učit a pozoruhodným počinem krom 

klasiky Lutych–Bastoň–Lutych byl závod Kolem Belgie v roce 1908. Málokdy se zmiňuje, že 

je to druhý nejstarší etapový závod světa. Důvodem může být, že se nepodařilo ho 

organizovat kontinuálně. I nejlepší valonští jezdci lačnili po angažmá ve francouzských 

týmech. 

Hůře na tom byli jejich rivalové – Vlámové. Nemohli se spolehnout na zájem francouzského 

publika, a tak si vyšlapali cestu sami. Závod Kolem Flander se stal pojmem i kvůli větrnému a 

chladnému počasí. Cyklisté dodnes používají ve své hantýrce pro nepříznivé zejména jarní 

počasí pojem „Belgie“ někdy vyspecifikovaný až do výrazu „Flandry“.  

 

 

 

 

 

 

 

 
141 Scheldeprijs.be: Historiek [online]. Antverpy [cit. 2020-11-21]. Dostupné z: 

https://www.scheldeprijs.be/nl/sp/elite-mannen/historiek 
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5.1 Dějiny Španělska v době vzniku cyklistiky 

 

 

K unifikaci království na Pyrenejském poloostrově došlo již v 15. století, a tak se Madrid stal 

na počátku novověku koloniální velmocí.  

Roku 1868 došlo k tzv. Slavné revoluci jejímž výsledkem byla přeměna zřízení země 

z monarchie na republiku. Španělsko se inspirovalo dalšími úspěšnými státy, neboť 

republikou se stala Francie a skvělým příkladem byl úspěch Spojených států. Obyvatelé 

nicméně tomuto experimentu nevěřili. 142 

První španělská republika byla ovšem ustanovena v období silné ekonomické krize. 

K ustanovení došlo roku 1873 a hned poté se začaly na různorodém území Španělska 

objevovat revolty. V Katalánské Barceloně se skupina irrendentistů pokusila vyhlásit 

nezávislý stát.  

V červnu 1873 se rozhodlo, že republika bude mít federální podobu a v jejím čele stanul 

Francisco Pi y Margall, který razil moderní princip subsidiarity, kdy si o lokálních 

záležitostech rozhodují tamější samosprávy na rozdíl od centrálního řízení z Madridu. 

Základem státu měla být tedy obec s přímo voleným starostou, která si mohla ve svém rajonu 

rozhodovat o zákonech. Okamžitě se ukázalo, že by takováto volnost vedla k rozpadu země, a 

tak musel od myšlenky autor opustit. 143 

Samotná republika pak byla rozpuštěna po necelém roce. Země se totiž rozdělila na jakési 

kantony, které vláda až na jeden dokázala uzemnit. Město Cartagena tak zahájila proti zbytku 

Španělska regulérní válku, kterou samozřejmě zbytek země vyhrál. Na začátku ledna 1874 

vtrhli do parlamentu gardisté generála Pavii, kteří ho tak násilně rozpustili.  

Průmyslová revoluce dorazila do Španělska s výrazným zpožděním. Katalánsko bylo ale 

proslulé svými textilními továrnami, k tomu došlo na celém území k výstavbě železnic, která 

se zahájila též v okolí Barcelony, hendikepem se stal širší rozchod kolejí oproti evropskému 

standardu. Měnila se také společnost, neboť až do 19. století zůstávala ve Španělsku 

středověká hierarchie, během něho se ale šlechta začala mísit s buržoazií, naopak dost velká 

část obyvatelstva živořila.144  

Po pádu republiky se na španělský trůn vrátil francouzský rod Bourbonů, politik Cánovas del 

Castillo dosadil na trůn krále Alfonse XII a stát se změnil v konstituční monarchii. V zemi 

zavládl politický klid, neboť se vlády střídaly dvě velké strany – konzervativní a liberální. 

Rozdíl mezi jejich programy nebyl tak propastný, aby nedošlo k dohodě.  

Účast veřejnost na politickém dění byla ale minimální, poněvadž nižší vrstvy se prakticky 

neúčastnily voleb. Ministerstvo vnitra navíc dokázalo volby ovládnout tak, že často docházelo 

k zfalšování jejich výsledků. Pocit volebního znechucení trval u lidí i po brzkém zavedení 

všeobecného hlasovacího práva pro muže roku 1890. V roce 1885 navíc předčasně zemřel 

 
142 CHALUPA, Jiří. Španělsko: Stručná historie států. 2010, s. 120-123, ISBN 978-80-7277-478-4. 
143 Tamtéž 
144 Tamtéž 
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král Alfons XII, což vyřešilo dosazení regentky Marie Kristiny, jíž se brzy narodil 

plnohodnotný následovník trůnu. 145 

Významným mezníkem v dějinách Španělska se stal rok 1898, kdy země ztratila své poslední 

zaoceánské kolonie. Spojené státy podporovaly nezávislost Kuby, Filipín a Portorika, čímž 

posílily svůj vliv v oblasti. Španělé se zastaralými loděmi byli deklasováni takovým 

způsobem, že například v bitvě o Filipíny u Cavite nebyl zabit žádný americký voják.  

Ztráta posledních odbytišť pro nepříliš kvalitní produkci průmyslu měla vliv hlavně na 

Baskicko a Katalánsko. Vina byla přikládána samozřejmě Madridu, a tak rostl lokální 

nacionalismus. V Baskicku se zformovala radikální baskická nacionalistická strana. Novináři 

často až ironicky kritizovali nepovedené počínání vlády. 146 

Státní armáda až téměř hystericky reagovala na situaci v médiích. Právě v Barceloně, kde 

vznikla zmiňovaná separatistická strana, vojáci na podzim 1905 zničili redakce katalánských 

periodik La Veu a Cu-Cut. 

Alfons XIII. se stal během své kariéry poměrně pokrokovým a liberálním panovníkem. Měl 

též moderní záliby jako automobilismus a sport. Sám král cítil, že stát potřebuje výrazné 

reformy. Situace na venkově se podobala Itálii, neboť mnoho obyvatel bylo negramotných. 

Této přeměně se trefně začalo říkat regenerace. 147 

Systém dvou majoritních politických stran utrpěl, neboť jim zemřeli jejich charismatičtí 

vůdci, a tak se k moci začaly tlačit i nově vznikající strany, které by měly prezentovat 

opomíjenou část obyvatelstva.  Hlavním cílem by se měla stát decentralizace státu, poněvadž 

politici v Madridu nemohli mít přehled o situaci v krajních provinciích. Prosazovala se také 

striktní odluka státu od církve.  

Největším nepřítelem reformovaného Španělska – konstituční monarchie, v jejíž čele by měl 

stát nadstranický král, jemuž nebudou politické strany klást odpor – se stali anarchisté. 

Nejvíce se hlásili o slovo v Katalánsku a Andalusii. V Barceloně byly na přelomu století 

jejich atentáty velice časté. Sám král se stal terčem atentátů, ale se štěstím jim unikl, na 

počátku 20. století však byli zabiti dva ministři. 148 

Výrazně méně radikálně se projevovaly socialisté. Jejich vůdce Pablo Iglesias Posse se příliš 

nevzhlížel v ideálech Karla Marxe, ale deklaroval politiku, jež by vyčistila prostředí od 

korupce a volebních manipulací, která stály za nezájmem voličstva o účast ve volbách.  

Odbory byly založeny ve Španělsku poměrně pozdě – v roce 1888. 

Španělsko tedy do období první světové války vstupovalo jako nepříliš rozvinutá země, 

nicméně vyhlášení neutrality se stalo pro jeho ekonomiku požehnáním. Španělsko tak 

dodávalo zbraně obou stranám a po zhroucení zavedených obchodních cest se dokázalo 

propracovat na nové trhy.  

V době prvního ročníku závodu Kolem Katalánska roku 1911 bylo už podobně jako dnes 

Katalánsko nejvyspělejší španělskou oblastí. V jejím centru Barceloně se počet obyvatel 

zhruba zosminásobil na tehdejších více jak jeden milion. Stala se tak i významným centrem 

 
145 CHALUPA, Jiří. Španělsko: Stručná historie států. 2010, s. 126-135,  ISBN 978-80-7277-478-4. 
146 Tamtéž 
147 Tamtéž 
148 Tamtéž 
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umělců světového formátu, jejímž centrem byla kavárna U Čtyř koček. Její návštěvník 

architekt Puig y Cadafalch ve volném čase rád jezdil na kole, a tak se v Katalánsku stala 

cyklistka oblíbenou volnočasovou aktivitou. 149 

 

5.2 El Mundo Deportivo (od roku 1999 vynechává El) 

 

Mundo Deportivo (Sportovní svět) je o 10 let mladší ne Gazzetta dello Sport. K jeho prvnímu 

vydání došlo 1. února 1906, díky čemuž se řadí mezi nejstarší dosud vydávané sportovní 

noviny na světe.150  

V současnosti se jeho náklad pohybuje kolem 100 000 výtisků a počet čtenářů zhruba okolo 

366 000. Z toho je 220 000 Katalánců, což z novin činí svým způsobem regionální tisk, 

přestože jsou vydávané v úřední kastilštině a nikoliv v lokální katalánštině. V současnosti se 

koncentruje hlavně na dění kolem klubu FC Barcelona a další zápasy španělské nejvyšší ligy. 

Už méně prostoru věnuje dalším fotbalovým soutěžím, ale čtenáři poskytuje základní přehled 

s důrazem na počínání španělských krajánků. Dále poměrně detailně informuje z basketbalu a 

motorsportu, nicméně další sporty jako cyklistika prostor nedostávají. Trochu kuriozitou je 

bulvární rubrika ze světa celebrit zvaná „další svět“. Existují i regionální verze, kde se dává 

důraz na jiná témata. V Madridu si lze noviny také koupit, ale čtenáři naleznou více zpráv o 

tamějších Realu, či Atlétiku Madrid než o konkurenční Barceloně.151 

Noviny začaly roku 1906 jako týdeník, deníkem se staly až v roce 1929. Největším počinem 

úvodních let bylo právě zorganizování závodu Kolem Katalánska 152 

V Barceloně před první světovou válkou existovaly tři sportovní noviny. Byly jimi Los 

Deportes (založen 1897), zmiňovaný El Mundo Deportivo a Stadium (založen 1911). 

Zakladatel El Mundo Deportivo roku 1906 opustil redakci Los Deportes, které měly v té době 

skromný náklad kolem 6 000 výtisků.  

S novými novinami měl ambiciózní plány a inspiroval se počínání L’Auto. Začal organizovat 

velké sportovní akce. První byl automobilový závod z Barcelony do Madridu hned v roce 

1906. Druhým počinem byl cyklistický závod Kolem Katalánska.  

5.3 Kolem Katalánska  

 

Katalánsko se svého prvního významného etapového závodu dočkalo v roce 1911. Kolem 

Katalánska je čtvrtým nejstarším dosud konaným etapovým závodem na světě. Jezdí se 

 
149 FINETTI, Fabrizio a Petr HAVLÍČEK. Barcelona. Slovart, 2008, s. 98. ISBN 978-80-7391-070-9. 
150 PUJADAS Y MARTÍ, Xavier. Prensa, deporte y cultura de masas. El papel del periodismo especializado en la 

expansión social del deporte en Cataluña hasta la guerra civil (1890-1936) [online]. Barcelona,s. 146 2012 [cit. 
2020-05-18]. Dostupné z: https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/336465/40603-53565-3-
PB.pdf?sequence=1 
 
151 Mundo Deportivo: Mercado de fichajes: última hora, en directo [online]. 2020 [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: 
https://www.mundodeportivo.com/ 
 
152 PUJADAS Y MARTÍ, Xavier. Prensa, deporte y cultura de masas. El papel del periodismo especializado en la 
expansión social del deporte en Cataluña hasta la guerra civil (1890-1936) [online], s. 147, Barcelona, 2012 [cit. 
2020-05-18]. Dostupné z: https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/336465/40603-53565-3-
PB.pdf?sequence=1 

https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/336465/40603-53565-3-PB.pdf?sequence=1
https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/336465/40603-53565-3-PB.pdf?sequence=1
https://www.mundodeportivo.com/
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výhradně v regionu Katalánska, v němž se nachází poměrně dost kopcovitý terén. 

V současnosti se závod koná v úvodu sezony na konci března, a tak slouží i jako příprava pro 

jezdce cílící na některou z tzv. Grand Tour.  

Závod založil Miquel Arteman. Šestadvacetiletý novinář se v deníku El Mundo deportivo 

zaměřoval na cyklistiku a na pomoc si vzal předsedu španělské cyklistické unie Narcisse 

Masferrera. Akci finančně zastřešil majitel deníku Jaume Grau. 153 

První ročník se konal od šestého do osmého ledna 1911 a skládal se ze tří studených etap. 

Oproti jiným závodům jejich délka byla ale milosrdná. Z Barcelony do Tarragony se jelo 97 

kilometrů. Z Tarragony do Lleidy trať měřila 111 km a nejdelší byl následný návrat do 

Barcelony mající 157 km. Na start se v čepicích na barcelonském Placa de Sarriá dostavilo 34 

závodníků a 22 z nich dokončilo celý závod na velodromu Svatých. 154 

Prvním vítězem byl lokální jezdec Seabastiá Masdeu, který závod absolvoval průměrnou 

rychlostí 23 km/h. El Mundo Deportivo o jeho výhře psal: 

„Masdeu brilatně vítězí na závodě, kolem Katalánska, který je i jeho mistrovstvím. Jel na kole 

Sanroma a obutí Continental. Inares zvítězil v kategorii amatérů sedlajíce kolo Carbonell a 

Vilardell na gumách Continental.“ 

Z výsledků se dozvídáme, že Masdeu vyhrál před José Magdalenou o pouhé tři minuty. Tisk 

je šťastný, že závod dopadl úspěch a popisuje spolupráci s tamějším cyklistickým klubem. 

Dále následuje líčení průběhu etap, v nichž výrazný vliv mělo počasí. 155 Francouzské L’Auto 

o závodu vůbec neinformovalo.156 

Druhý ročník se konal už ve standardnějším termínu na počátku dubna. L’Auto 9. dubna 1912 

na straně šest informovalo alespoň o celkových výsledcích závodu. Francouzské regionální 

závody ale měly více prostoru. 157 

Kolem Katalánska ale utrpělo kvůli první světové válce nucenou přestávku až do roku 1920. 

Nejelo se ani během Španělské občanské války, ale za druhé světové války se závodilo, 

ačkoliv na startu chyběli zahraniční účastníci.  

V moderní éře závod dokázal přilákat téměř všechna cyklistická esa. V roce 2005 se závod 

zařadil do kategorie World Tour a jezdil se v květnu, kdy sloužil jako příprava na Tour de 

France. Kvůli přetlaku byl ale přesunut na konec března, aby sloužil jako příprava na Giro 

d’Italia. Došlo tak k náhradě závodem Katalánský týden, který se konával právě v tomto 

termínu a kvůli jeho krachu se uvolnilo toto datum. 158 

5.4 Shrnutí kapitoly o Španělsku 
 

Země se turbulentními dějinami neskrývala na počátku dvacátého století dobré podhoubí pro 

 
153 Volta a Cataluña. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 
2001-, 2020 [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://es.wikipedia.org/wiki/Volta_a_Catalu%C3%B1a 
154 Volta a Catalunya: Historia [online]. Barcelona [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: 
https://www.voltacatalunya.cat/es/historia 
155 Instagram: Volta a Catalunya: Volta 1911 [online]. 2019 [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/voltacatalunya/ 
156 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1903, dvanáctý  (3737-3741) 
157 L'Auto: automobile-cyclisme. Paříž, 1903, třináctý (4194). 
158 Volta a Catalunya: Historia [online]. Barcelona [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: 
https://www.voltacatalunya.cat/es/historia 



 
56 

 

vznik cyklistických závodů. Patrné jsou tady velké rozdíly mezi jednotlivými regiony, z nichž 

nejen v pohledu cyklistiky vystupují Katalánsko a Baskicko.  

Do Katalánska dorazila móda jízdních kol na počátku 20. století. Tamější ekonomická situace 

byla poměrně utěšená. Hrdí Katalánci tak mohli díky svým novinám El Mundo Deportivo 

zorganizovat alespoň třídenní závod, třebaže o něm museli psát v kastilštině. Teprve později 

se přidalo Baskicko se závodem, o němž slavně reportoval Ernest Hemingway, když viděl 

jezdce zdolávat v té době nezvykle prudká stoupání. 159To už ale není pionýrská éra. 

Španělsko si jako země pro cyklistiku zaslíbená (v mnoha lokalitách lze jezdit v lehkém 

oblečení po celý rok) cestu pro tento sport našla. Na objevení prvních hrdinů, které by znala 

široká veřejnost, se ale čekalo až do poválečných let.  

 

 

 

 

 

6.1 Cyklistické časopisy na území Čech  
 

Čechy na přelomu 19. a 20. století nebyly hlavním centrem cyklistiky, přesto i tady se nový 

sport těšil slušné oblibě a pořádaly se závody. Jako první vzniká v roce 1884 časopis Cyklista, 

který sloužil jako oběžník pro členy nově vzniklé České ústřední jednoty velocipedistů 

(ČÚJV) 160, která vznikla sloučením čtyř klubů. Členové ho dostávali zdarma. 161 Přes 

peripetie, kdy se střídali šéfredaktoři a nových členů jednoty nepřibývalo tolik, kolik vedení 

očekávalo, vydržel časopis do roku 1903. 162 

Druhým významným český cyklistickým časopisem vzniklým v 19. století byl Velocipedista. 

Vycházel v letech 1888 až 1890 a stal se jakýmsi hlasem opozice, která vznikla při rozkolu 

ohledně nákupu pozemku na stavbu závodní dráhy v místě dnešního holešovického 

výstaviště. Smíchovský Český klub velocipedistů předběhl v nákupu ČÚJV, která vydávala 

Cyklistu. Bohatý smíchovský oddíl se rozhodl pro vydávání podobného periodika, které ale 

mělo lepší grafickou úpravu a mimo jiné pro něj tvořili i známí kreslíři. Kvůli jeho 

nákladnosti a díky zlepšení vztahů obou organizací se v roce 1890 rozhodlo o ukončení 

vydávání časopisu.163 

 
159HEMINGWAY, Ernest a František VRBA. I slunce vychází: Fiesta. Odeon, 2015 s. 278-280. ISBN 978-80-207-

1652-1. 
160 První klub velocipedistů byl založen v Čechách v roce 1883 [online]. 2015, 2.9.2015 [cit. 2020-07-30]. 
Dostupné z: http://www.sportovnilisty.cz/prvni-klub-velocipedistu-v-cechach-byl-zalozen-v-roce-1881/ 
161 PhDr. David LUKŠŮ. Počátky sportovní žurnalistiky na stránkách periodického tisku na přelomu 19. a 20. 
století: Sport jako součást českého masového tisku. Praha, 2011. Dizertační práce. IKZŠ FSV UK, s. 36, s. 64 
162 Tamtéž, s. 65 
163 PhDr. David LUKŠŮ. Počátky sportovní žurnalistiky na stránkách periodického tisku na přelomu 19. a 20. 
století: Sport jako součást českého masového tisku. Praha, 2011. Dizertační práce. IKZŠ FSV UK, s. 67 
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6.2 Referování o cyklistice v českých zemích  

 
K nahlédnutí na to, jak o pionýrských cyklistických závodech referovala česká média, 

posloužil zejména týdeník Sport a Hry vydávaný v Praze. Šlo v době před první světovou 

válkou o nejdůležitější české noviny věnující se prakticky všem tehdejším sportům. 

Vycházely jednou týdně v rozmezí let 1902 až 1914. 

Sport a Hry od svého počátku sledovaly zejména francouzskou scénu, neboť informace o 

zahraniční cyklistice získávaly zejména z L’Auta. Čtenáři tak mohli mít už na počátku 20. 

století velice dobrý přehled o dění na Tour de Franc a dalších významných závodech, jako 

bylo třeba Paříž–Roubaix.  

Sekce cyklistika se vyskytovala v týdeníku logicky během sezony začínající v dubnu a 

končící zhruba v říjnu. Sport a Hry ale nevěnovalo pozornost italským závodům, neboť ani 

v L’Autu na ně nebyl kladen velký důraz.  

První ročníky Tour de France sledoval Sport a Hry dost podrobně a v každém vydání přinášel 

výčet výsledků jednotlivých etap. Poté od této pečlivosti opustil, ale přinesl pro čtenáře 

záživnější formu, neboť podával informace i o zákulisí závodu. Ukázkovým příkladem toho 

budiž článek Poznámky k závodu Kolem Francie (Sport a Hry poměrně vtipně přeložil název 

Tour de France, aby čtenářům názorně ukázal, že cílem závodu je objet prakticky celé území 

Francie).  

Sport a hry 

Se ve zkoumaném období se noviny dokázaly poctivě věnovat všem prestižním závodům na 

francouzském území. Čtenáři se mohli podívat nejen na výsledky, ale dozvědět se o průběhu 

závodů i z podrobných referátů, které česká redakce přeložila od francouzských kolegů. 

Podívejme se na příklady textů věnujících se závodům z úvodu 20. století: 

6. dubna 1904  

Bordeaux–Paříž pořádá letos zase L’Vélo 28. a 29. května. Tj. v sobotu a neděli nejbližší 

květnovému úplňku.  

Dále zpráva ze dráhových závodů v Londýně.164  

8. dubna 1904 

Paříž–Roubaix   

„K stručné zprávě uvedení v čísle minulém dodáváme: Počasí podporovalo závod, silný vítr 

do zad provázel závodníky na celé trati a přinesl výhodu lidem velkých převodů. Ze 74 

přihlášených pouze 10 neodpovědělo na výzvu startérovu, mezi nimiž byl Maurice-Garin a 

Vlach Gerbi.“ Poté následuje výčet výsledků na jednotlivých mezičasech.  

„Jaký vliv mají vodiči na rychlost demonstrují dobře dějiny závodu Paříž–Roubaix. Zde 

nejlepší hodinové průměry za různými vodiči utvořené. Bouhours za automobily 37,400 km. 

Fischer za vícesedlovkami (lidskými) 30,160 km. Aucountier za obyčejnými sedlovkami 

29,130 km.  

Válka proti prachu, Jacquelin hercem. 165 

 
164 Sport a hry. 3.. Praha, 1904. 
165 Sport a hry. 3. Praha, 1904. 
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1. Června 1904  

V Praze se uskuteční Bicyklepolo  

Bordeaux–Paříž (592 km) U startu v 5 ½ ráno 28 jezdců (závodníků). Augouléme (127 

km) Georget, Pétit-Breton Garin, Aucuntier, Beaugendre,  

Závod vyhrál Georget za 18 hodin a 50 minut.  

Velká cena města Paříže 166 

 

6. července 1904 Velká cena Dortmundu  

Dále závody v Paříži a Remeši  

TOUR DE FRANCE (Organisováno) L’Auto. 1. Etapa Paříž–Lyon 467 km. U startu 

v sobotu 88 jezdců. Montargis (102 km) Projel Maurice Garin asi ve 12 hodin 30 

minut následován skupinou asi 30 jezdců.  

Reklama na román francouzského spisovatele Rémy Maurice Závodník  

13. července 1904  

Tour de France (Z 10.7.) 2. etapa Lyon–Marseille 374 km. 1. Aucuntier 15 hod. 09 min. za 

ním skupina C. Garin, Pothier, M. Garin, Faur 167 

27. července 1904 Shrnutí dalších etap – vždy je uvedeno datum, kdy se daná etapa jela a její 

výsledky. ¨ 

7. září 1904 „Buffalo úspěšně pokračuje ve svých večerních závodech. Ve čtvrtek pod názvem 

Cena Franka Kramera.“ „Obavy o Championův zdravotní stav se ukázaly bezpodstatnými a 

bývalý chráněnec Choppyho se svolením lékaře již zase pilně trénuje.“ 

Poměrně ojedinělým textem byl částečně převzatý komentáře od L’Véla – konkurence L’Auta. 

Původní autor v něm poukazoval na nedostatečné organizační zabezpečení tak dlouhého 

závodu, které vedlo poté ke sporům a diskvalifikacím prvních jezdců. Vzhledem k vysoké 

nákladnosti podniku se dle autora jednalo o frašku. Čeští čtenáři si kritický komentář mohli 

přečíst počátkem září – zhruba měsíc po skončení závodu. 

Poznámky k závodu Kolem Francie: Jest známo, že tento závod není vlastně není ničím 

jiným, než soutěží v podvodech a spiknutích, jež neštítí se ani brutální znásilnění obávaného 

soupeře. To ukázalo se to již loni a ukazuje se to ještě lépe letos. Jest snadno pochopitelno, že 

nemůže vše, co se odehraje na silnicích sta kilometrů vzdálených od Paříže svalováno na 

pořadatele závodu, jímž jest deník L’Auto, ale zcela bez viny není ani pořadatel, jenž tresce 

favorizované jezdce několikafrankovanými pokutami, kdežto neznámé nikým nechráněné 

závodníky pro stín podezření distancuje. Není divu, že se pak ozývají hlasy o bankrotu sportu 

p. G. De Pawlowskiho ředitele Véla, i když vědomí, že jsou psána konkurenčním žurnálem 

otupí mnoho ostrosti, zbývá vždy ještě dosti vážného a úvahy hodného jádra v nich. 

Pawlowski vyvozuje mezi jiným: Lze za ti míti, že útraty tohoto jsou alespoň 30 000 fr. Vydati 

s lehkým srdcem 30 000 fr. na diskreditování sportu, aby se prodalo několik set exemplářů 

listu s velkým nákladem z Paříže jest nesmyslným mrháním penězi. 168 

 
166 Sport a hry. 3. Praha, 1904. 
167 Sport a hry. 3. Praha, 1904. 
168 Sport a hry. 3. Praha, 1904. 
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19.9. 1905 vyšel výčet elitních jezdců, jež čeká suspenzace za provinění proti pravidlům 

v závodě. Šlo o důležitou zprávu vzhledem k následkům, které přinesly kompletní změnu 

pořadí na čele třetího ročníku Tour de France.  

Goerget doživotní disqalifikací. Do 31. prosince 1905 distancováni Cesar Garin a Lefévre, do 

31. prosince 1906 Muller a Maisonneuve.  

Výše uvedeným diskvalifikacím jsou výsledky závodu Paříž–Bordeaux následující…169 

Diskvalifikace se retroaktivně promítla i do pořadí jiných závodů, které provinilci 

absolvovali.  

16. května 1906 – Závod Paříž–Bordeaux 

 Z 18 hlášených startovalo 16 jezdců. První dorazil k cíli v pařížském knížecím parku 

Cadoille.  

3.7. 1906 Velká cena Francouzské unie Velocipedistů  

Tour de France, jenž je dosud největším z pořádaných cyklistických závodů, začne zítra 4. 

července. 

Vytrvalecké mistrovství Francie – V Knížecím parku v Paříži na dráze  

1.8. 1906  

Závod Kolem Francie  

Sport a hry si všímá, že Tour de France bylo toho roku ještě delší než v předchozích 

ročnících. Vysvětluje i nový klasifikační systém zakládající na pořadí jezdců v jednotlivých 

etapách, nikoliv na celkovém času jízdy.  

„Jak jsme několikráte připomenuli byl závod svými rozměry největším ze všech podniků, které 

kdy přinesl cyklistický sport. Začav 4. července uložil konkurentům v 13 etapách uraziti 4470 

km. Každá etapa byla samostatným závodem se zvláštními bohatě (ovšem jen prvními) 

vyměřenými cenami. První místo oceněno 1, druhé 2, třetí 3 body atd. Součet bodů pak 

rozhoduje o celkové klasifikaci. Závod končí vítězstvím Pottierovým, hrdinou jeho jest však 

Trousselier, jenž neztrainován šel do závodu a hrál v něm zpočátku podřadnou úlohu, jsa nad 

to zvláště pronásledován nehodami. Ale zatím, co jiní konkurenti etapu od etapy pozbývali sil, 

ba se vzdávali, lepšil se Trousselier tak, že konečné etapy skoro úplně ovládal. Že se to jeho 

neobešlo bez násilnosti proti některým z jeho soupeřů, sluší přičísti na vrub neschopností 

organizátorů.“170 

3. dubna 1907 České noviny se věnují jarnímu elitnímu závodu do Roubaix tentokrát jen 

stručně:  

Paříž–Roubaix. 12. ročník, Trať 268 km 

Zvítězil Passerien (favorit) za 8:54. Za ním 500 m 2. Vanhouwaert, 3. Trousselier. Dosavadní 

vítězové závodu…171 

Naopak o Tour de France opět přináší i lecjaké zajímavosti: 

17.7. 1907 

Závod kolem Francie 

„L’Auto rok od roku činí závod svůj velkolepějším, nové a nové krajiny jsou zahrnovány 

v jeho trať. Přibývá etap, přibývá i cen, neboť řiditelství Auta ze skvělých výdělků skvěle 

 
169 Sport a hry. 4. Praha, 1905. 
170 Sport a hry. 5. Praha, 1906. 
171 Sport a hry. 6. Praha, 1907. 
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podporuje sportovní podniky. Letošní závod, který začal 8. července potrvá téměř měsíc konče 

4. srpna, měří 4 487 km, které z něho činí největší závod světa vůbec. Tato trať rozvržena v 14 

etap, mezi něž jsou vsunuty dny odpočinku. V každé etapě kynou jezdcům zvláštní ceny a 

vítězům celého závodu nad to slušné prémie. Umístění celkové se děje sčítáním bodů 

v jednotlivých etapách, kde závodník získává tolik bodů, kolikáté obsadil místo. Vítězí ten, kdo 

má nejmenší počet bodů. K závodu bylo přihlášeno 110 závodníků, z nichž dobrá stovka se 

dostavila ke startu. Oznamujíce výsledky gigantického závodu musíme se ovšem omeziti toliko 

na prvních několik vítězů každé etapy.  

První etapa: Paříž–Roubaix 272 km. Až do Amiensu připuštěni vodiči. Bohužel byl hned první 

den zkalen nehodou: u přejezdu dráhy u Mery (27 km od startu) se udál hromadný pád, jímž 

celá řada jezdců vyloučena ze závodu. Vodiči Seigneur a Lorgeou utrpěli značná zranění. Cíle 

etapy první dosáhl Trousselie 8:49:15. kterého následovali Cadolle, Léon Georget, Petit 

Breton, Passerieu.“ 

Druhá etapa: Roubaix–Méty 398 km: 

První Emile Georget za 13:39:15 o šíři jedné pneumatiky 2. Louis Tousseler.“ Další zprávy 

obsahují jen pořadí v jednotlivých etapách. 172 

 

24.7. 1907 

Zakázaná velká cena republiky 

Ve zprávě se dozvídáme mimo jiné o tom, že již při pátém ročníku mělo Tour de France tutéž 

přezdívku (Stará dáma), jakou používá dodnes.  

„Pařížský Buffalo si uchystal na neděli zlatý hřeb v podobě „velké ceny republiky“, nepočítal 

však s vrtochy „staré dámy“ Francouzské unie velocipedistů, a následek toho byl, že U.F.V. 

prostě pojmenování toto zakázala. Národní svátek 14. července však přece mohl být uctěn po 

cyklisticku, neboť vynalézavé ředitelství Buffala zvolilo neméně přitažlivý titul „Velká cena 

14. července“.173 

31.7. 1907  

Zprává o průběhu všech etap. Obsahuje jen výčet výsledků a informování o tom, že pořadatel 

L’Auto upravil kvalifikaci na základě odstoupení jednotlivých jezdců.   

Zajímavé je však informování o odměnách, jaké vítězové obdrželi. „Na cenách získali: Petit-

Breton 7225 franků, Em. Georget 4412 fr., Garrigou 3675 fr.“ 

„Ačkoliv trať závodu rok od roku roste a letos dosáhla takové délky, že závod jest největším, 

který vůbec kdy pořádán, dovedl Petit-Breton dosíci dosud největšího hodinového průměru, ze 

všech dosavadních vítězů, jak dokazuje tento přehled: 1907 Petit Breton 28,470 km, 1906 

René Pottier 24,463 km, 1905 Trousselier 27,284 km, 1904 Cornet 24,292 km, 1903 M. Garin 

25,288 km. Petit Breton je celý závod na témže stroji v kategorii „plombovaných“. Jest to 

první případ, co příslušník této třídy dobývá vítězství. Úspěch tento spolu se všelikými 

přehmaty, kterých se dopouštějí závodníci měníce stroje, uvedl pořadatelstvo na myšlenku na 

příště všechny stroje plombovati.“ 174 

 
172 Sport a hry. 6. Praha, 1907. 
173 Sport a hry. 6. Praha, 1907. 
174 Sport a hry. 6. Praha, 1907. 
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24.4. 1908  

„Distanční závod Paříž–Roubaix,  

jenž měl rekordní počet přihlášek konán v neděli. Na startu se dostavilo z 112 přihlášených 90 

jezdců, kteří trpěli velice nepříznivým počasím. Závod skončil vítězstvím Belgičana Cyrila 

Vanhowaerta, jenž vloni vyhrál Bordeaux–Paříž a letos za nepříznivých podmínek nedělních 

se osvědčil energickým bojovníkům. Až těsně k cíli vedl Faber, jenž vyčerpán neodolal útoku 

Belgičanovu a musel se spokojiti se třetím místem.“175 

16.7.1909  

Sport a hry věnují francouzskému závodu pouze malý prostor, což se odráží i na stručném 

slohu, v němž je napsaná následující zpráva.  

„Závod Kolem Francie začal pátého v Paříži. Úspěch tohoto kritéria vytrvalců založeného 

deníkem Auto před šesti lety rok od roku vzrůstá. R. 1907 měl 108, loni 155 a letos 197 

přihlášek.“ 

Zpráva dále zmiňuje hlavní favority, mezi něž počítá vítěze prestižních závodů Paříž–Roubaix 

a Bordeaux–Paříž a také neopomíjí skupinu Italů. „Vlaši Ganna, Galetti, Rossignolo a 

Canepari – první čtyři vítězové závodu Kolem Itálie.“ Je poměrně pozoruhodné, že autor mezi 

favority zařadil i tuto skupinu, přestože Giro d’Italia se v této době ještě netěšilo tak velké 

prestiži a samotný časopis Sport a hry o jeho průběhu nereferoval. 176 

V následujících zkoumaných letech přibývaly ve Sportu a hrách zprávy z tuzemských závodů 

zejména v okolí Prahy. Jednalo se v porovnání s cyklisticky rozvinutějšími zeměmi o krátké 

podniky. Poměrně velkému závodu se těšila Cena Národních Listů z Prahy do Mladé 

Boleslavi. Ve své době tradičním závodem se stala událost Praha–Mochov, který leží na 

silnici do Poděbrad. Sport a hry akci popisovaly „Co pro běžce Běchovice, to pro cyklisty není 

Mochov.“ 177Narazivše na zhruba 10kilometrový běh Běchovice–Praha vedoucí téměř po 

souběžné silnici, který se nepřetržitě pořádá od roku 1897. Konal se i v roce 2020 a kvůli 

pandemické situaci se stal nejdéle konajícím běžeckým závodem, který se pořádá bez 

přerušení každý rok.178 

 

Další sportovní časopisy věnující se cyklistice na 

českém území 

V době před První světovou válkou vycházel v rozmezí let na českém území časopis Cyklista. 

Existoval mezi lety 1884 až 1903 a fungoval většinou jako měsíčník179, v sezoně se měnil na 

čtrnáctideník. Zahraničnímu zpravodajství ale věnoval málo prostoru. Informace se 

objevovaly v sekci „Závodní hlídka“. Předmětem jeho zájmu byla domácí scéna, která se 

dělila do závodních oddílů a žup, kde se sdružovali rekreační cyklisté. Časopis vydával 

 
175 Sport a hry. 7. Praha, 1908. 
176 Sport a hry. 8. Praha, 1909. 
177 Sport a hry. 8. Praha, 1909. 
178 CHARVÁT, Martin. Jsem rád, že to vyšlo, pochvaloval si vítěz Běchovic. Tradiční běžecký závod ovládli 
Zemaník a Stewartová [online]. [cit. 2020-11-21]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/sport/atletika/bechovice-
praha-10-km-vysledky-zavod-behani-atletika-jakub-zemanik_2009271947_mim 
179 PhDr. David LUKŠŮ. Počátky sportovní žurnalistiky na stránkách periodického tisku na přelomu 19. a 20. 
století: Sport jako součást českého masového tisku. Praha, 2011. Dizertační práce. IKZŠ FSV UK, s. 64 
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průběžně tabulku, kolik členů mají jednotlivé kroužky a kolik kilometrů na svých vyjížďkách 

najely.  

 

 

Časopis Cyklista „II“  

Alespoň v názvu navázal na Cyklistu v době první republiky časopis se stejným názvem. 

Vycházel od roku 1920 a jednalo se o měsíčník, který se během hlavní sezony (tedy léta), 

měnil na čtrnáctideník. Jeho odpovědným redaktorem byl Jaroslav Pardus. Obsahoval hlavně 

tipy na cyklistické výlety a putování. Čtenáři si mohli prostudovat několikastránkové referáty 

s cestami například po Šumavě, Lužických, nebo Jizerských horách čili do oblasti Sudet, jež 

byla pro čtenářstvo rekrutující se hlavně z Prahy a okolí (bylo zde nejvíce cyklistických 

oddílů) velmi atraktivní.  

V roce 1923 se konalo mistrovství světa v cyklistice v Curychu a časopis nabízel, jak se na 

akci vypravit svépomocí na kole. „Doporučujeme cestu skrz Alpy, neboť krajina středního 

Bavorska není turisticky vůbec významná,“ uvádí časopis. 180  

Jedním z největších českých závodů byla v té distanční jízda Praha–České Budějovice, již 

vyhrál mistr republiky Antonín Perič. Na 145 kilometrů potřeboval 5 hodin a 40 minut. Dále 

se rodil závod Praha–Karlovy Vary–Praha.  

Časopis si během léta nevšímal dění na Tour de France, nicméně z italského Gira přinesl 

v květnu poměrně podrobnou zprávu v rubrice „Závodní hlídka.“ 

„Populární závod cyklistický „Kolem Itálie“ rozdělený na 10 velice namáhavé trati v celkové 

délce 3200 km skončil dne 10. června vítězstvím favorizovaného předem Girardengo.“181 

Velocipedistu můžeme považovat za nejstarší specializovanou tiskovinu na cyklistiku, která se 

v Čechách vydávala. Jednalo se zpravidla o čtrnáctideník, mimosezonu vycházel jako 

měsíčník. Vycházel jen od roku 1888 do konce roku 1890.  Věnoval se hlavně zpravodajství 

ze závodů, které se v té době konaly na dráze. Například z 20. května 1888 podává časopis 

několikastránkovou zprávu z Plzně, rozdělenou na výsledky jednotlivých distancí a kategorií. 

Zpráva určuje, jací závodníci se mohli na start postavit a někdy stručně přikládá průběh 

závodu, byť se jednalo o trasy v délce nižších jednotek kilometrů. 

„1. Slavnostní projížďka neodbyvána pro deštivé počasí.  

2. Jízda juniorů: Přístupna všem amatérům velocipedistům, kteří před startováním v této jízdě 

nedobyli žádné mezinárodní jízdě první ceny.“ 

Zprávu doplňuje tabulka českých rekordů na jednotlivých distancích.  182 

Časopis poskytoval i informace o významných zahraničních závodech. „Mistrovství Francie 

na vzdálenost 100 km“ 

Za krásného počasí zahájen byl na závodišti Longschampském v lesíku Boulougnském tento 

závod pro Francouzi tak památný. Dráha zdélí 3630 metrů byla ve velmi dobrém stavu. Dále 

 
180 Cyklista. Čtvrtý. Praha. 
181 tamtéž 
182 Velocipedista. První. Praha, 1888. 
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pokračuje průběh závodu, v němž největší roli hrál veterán Terront – vítěz prvního dálkového 

závodu Paříž-Brest-Paříž.183  

Start vycházel jen v rozmezí let 1902 až 1903, byť se posléze došlo k pokusům o jeho 

obnovu.   

Tento všesportovní časopis věnoval cyklistice jen úzký prostor a věnoval se spíše 

zajímavostem. Nový sport se brzo dostal i za oceán, kde trénovali kvalitní dráhaři, již se 

mohli směle rovnat evropské konkurenci. Start si ale v roce 1902 všímá spíše kaskadérského 

kousku v článku Vrchol umění cyklistického.  

„Umělec vyjede z lešení vysokého 60 stop po skoro kolmé plošin, která je v podobě stuhy 

zatočena a opět vzhůru vybíhá. Při strašlivém tempu tak skutečně visí hlavou dolů, když 

projíždí křivkou plochy. Možnost výkonu vysvětluje se odstředivostí, která jezdce i s kolem, ke 

stěně dráhy, kterou projíždí, přitahuje. Jest ovšem k výkonu zapotřebí bájné odvahy, neboť 

jeden chybný krok znamená, když ne smrt, tak jisté úplné zmrzačení odvážlivce. Dosti možné, 

že v zimní sezoně uvidíme umělce „Diavola“ v pražském divadle „Variété“. 184 Umělec Conn 

Biker se pseudonymem Diavolo v prvním desetiletí 20. století skutečně obrážel Spojené státy 

se svojí performancí. 185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
183 tamtéž 
184 Start. První. Praha, 1902. 
185 How bicycle daredevil Diavolo looped the loop back in the early 1900s [online]. [cit. 2020-01-12]. Dostupné z: 

How bicycle daredevil Diavolo looped the loop back in the early 1900s 
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7. Závěr 

 
Cyklistika a sportovní noviny prošly od počátku 20. století obrovskou technologickou 

změnou, ale přesto zůstaly v jádru stejné. Cílem závodníků zůstává zdolat vytyčenou trasu 

rychleji než soupeři. Cílem novin zůstává informovat o výsledcích a průběhu závodu, 

případně představovat nejvýznamnější cyklisty. Výrazným rozdílem byla rozšířenost 

aktivního sportování mezi populací. Zatímco na počátku 20. století se cyklistice věnovalo 

několik desítek profesionálů a srovnatelné množství amatérů-dobrodruhů, dnes má tento sport 

širokou škálu výkonnostních úrovní.  

Noviny již nebývají hlavními pořadateli závodů. Zůstávají ale třeba u článků, kdy před 

startem představují největší favority závodu, na něž by se měli diváci zaměřit. Také způsob 

informování o závodu zůstává velice podobný. Informace z průběhu lze dnes získat 

z televizních, nebo internetových přenosů a novináři tak mohou počkat na jezdce v cílovém 

prostoru. V počátcích cyklistiky museli reportéři absolvovat celou cestu s cyklisty ve voze a 

případně se poptávat diváků, jak situace vypadala před jejich příjezdem. 

Dnes se tištěná média mohou soustředit spíše na doplňkový obsah čítající například rozhovory 

s jezdci, protože fanoušci si mohou zjistit výsledky ihned po dojezdu. V počátcích cyklistiky 

tvořily čelo zprávy výsledky, které byly pro čtenáře klíčové. Dnes se dodávají spíše na závěr 

jako přehled. Výsledky si zájemci rychleji seženou například z online médií. Velcí zájemci 

mohou využívat specializované servery, na nichž přibývají výsledky ze všech profesionálních 

závodů bezprostředně po dojezdech.  

Novináři se přesto občas inspirují stylem, jakým se popisovaly první významné závody. 

Chronologicky řazené zprávy o průběhu etapy se dělily kraťoučkými mezititulky, které 

upozorňovaly na klíčové momenty. Podobný postup můžeme vidět někdy v současných 

psaných zprávách z nejrůznějších vytrvalostních sportů.  

Poměrně výrazné rozdíly ve zprávách ze závodů byli v perexech. Zkoumané noviny před 

první světovou válkou lákaly na obsah zprávy několika hesly, která oddělovaly pomlčky. 

Autor vybral z průběhu závodu nejzajímavější momenty. Posléze byla vedena zpráva přesně 

chronologicky a čtenář se podrobněji dozvěděl, jaká byla situace v při dojezdu do cíle, až 

v jejím závěru. Dnes používá většina médií standardně větný perex a zpráva nemusí být 

stavěna přesně chronologicky.  

Z mé zkušenosti ale vím, že autor může být omezen rozsahem, který perex může mít. Při práci 

pro web mtbs.cz je třeba kvůli zobrazení na titulní straně, aby měl perex zhruba do 100 znaků. 

Hesla, která „vykřikují“ nejdůležitější momenty akce, se nezdají být pro tento účel špatným 

řešením. 

Oproti dnešku se téměř neřešila otázka zatajování značek, které používali vítězové, naopak 

bylo žádoucí, aby se uvedlo, jaké pláště a kolo sedlal vítěz. L’Auto a konec konců i Gazzetta 
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dello Sport byly opravdu kapitalistické subjekty, jejichž existence opravdu závisela na 

reklamě takovým způsobem, že zabírala téměř polovinu obsahu. Na druhou stranu v L’Autu 

inzerovaly firmy, které se soustředily na výrobu automobilů, kol, nebo třeba jejich opravu, 

takže mezi čtenáři mohli nalézt opravdu svoji cílovou skupinu.  

V sportovní žurnalistice je často zmiňovaná role nacionalismu, kdy média upřednostňují 

závodníky ze své země. Nacionalismus je ve sportovní žurnalistice dodnes a novináři často 

řeší otázku do jaké míry je přípustný. Na počátku 20. století byl mnohdy ještě zřejmější 

zejména ve článcích Gazzetty dello Sport, která přiživovala rivalitu vůči francouzským 

profesionálům a hledala jezdce, který by dokázal všechny francouzské cyklisty porazit.  

Lze soudit, že Itálie v cyklistickém světě hleděla na Francii jako na někoho, koho chce sesadit 

z cyklistického trůnu. V současném globalizovaném světě již nelze určit, který stát je 

v cyklistice nejvyspělejší, nicméně Italové sebe do nedávné minulosti považovali za nejlepší. 

„Bylo to dané tím, že Italové si mysleli, že jim cyklistika patří, že vědí vše nejlépe o tréninku a 

stravě,“186 prozradil český profesionál, jenž prošel italskou stájí Liquigas Roman Kreuzinger.  

Určit, který národ, dosahuje v cyklistice nejlepších výsledků, dokonale nelze. UCI nevede 

historické pořadí národních koeficientů a publikuje jen nové bodování od roku 2015. Z něhož 

ale lze snadno vyčíst, že Italové nikdy za celou sezonu nezískali nejvyšší počet bodů a 

nejčastěji jim náleželo druhé, nebo třetí místo. Nejvíce týdnů ve vedení zaznamenali 

Francouzi. V posledních letech je ale pozoruhodný nástup maličkého – dvou milionového 

národa – Slovinců. Česko se drží v závěru druhé desítky. 187 

Francouzi se naopak mohli v historii pyšnit tím, že jsou středobodem cyklistického vesmíru. 

Odráželo se to tím, že L’Auto nepřikládalo zahraničním závodům příliš velkou důležitost. Ať 

už trochu z ideologických důvodů, protože na startech nebyli elitní domácí závodníci, tak 

z důvodů praktických. Pro redaktory bylo mnohem snazší o víkendu zajít se podívat na 

velodrom v Parku princů, kde se pravidelně konaly závody, byť na prestiži získávaly více 

silniční klání. Zprávy přímo z Paříže tak v listu dominují.  

Na ne úplně vrcholné cyklistické akci ale novináři často musejí pracovat docela podobným 

stylem, jako jejich předchůdci. Například na republikové úrovni maratonů horských kol nelze 

celý závod sledovat, a dokonce je nemožné závodníky následovat v autě. Novináři tak sbírají 

informace od fotografů stojících u trati, nebo od samotných jezdců, kteří v cíli líčí, kde a jak 

nastal klíčový moment závodu. Na komfort televizního přenosu se na ne úplně vrcholné 

úrovni nelze spolehnout, neboť cyklistika je velice náročný sport pro živý televizní přenos.  

Role médií v rámci organizování závodu stále trvá, jenom se k nim přidávají i média 

internetová a televize. Závody dnes organizují zejména specializované organizace, nicméně 

média zůstávají klíčovými partnery.  

 

 

 

 
186 Idnes.cz: Triky s jídlem i s postelemi. Kreuziger vypráví, jak se mění zákulisí Tour [online]. 2019 [cit. 2020-05-

20]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/sport/cyklistika/tour-de-france-volny-den-roman-
kreuziger.A190716_201238_cyklistika_ten 
187 UCI org: Road Cycling [online]. [cit. 2021-01-01]. 
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8. Summary  
 

Even though cycling and sport newspapers have gone through significant technological boost, 

their core remains untouched. Racers’ goal still remains to conquer the trail as fast as humanly 

possible. Newspapers’ goal still remains to inform about the results and about the race itself, 

and to introduce the most remarkable cyclists. At the beginning of the 20th century, there was 

only a handful of professional and a handful of amateur cyclists, however, now, cycling has 

grown dramatically in popularity. 

Thus, newspapers don’t have to lure contestants to their races anymore and they don’t have to 

announce how handsome the prize is going to be. However, they still publish pre-launch 

articles where they inform about the race’s most promising contestants. Back in the day, 

journalists had to physically be at the place of the race, but now, they have to option to watch 

a live broadcast no matter where they are. 

With fans now being able to find all the results online immediately after racers cross the finish 

line, print media now mainly focuses on additional content such as interviews or commentary 

essays. Nonetheless, we can see that a lot of reporters taking inspiration from their 

predecessor who worked during openings of the first stages. To name an example, they put 

short “in-between-titles” to highlight key moments in their reports. 

The biggest difference between the original reporters’ style and the style of today is in the 

subhead. At the beginning of the 20th century, reporters didn’t use full sentences but rather 

only cited a few keywords which summed up the whole race. Nowadays, we more often than 

not see the usage of full sentences but of course there can be exceptions, such as cases where 

the author needs to fit a certain amount of characters into the header.  

Articles would also promote what brand of bike and accessories the top cyclists used, which 

was a way for the sponsors to get more attention. We don’t see that type of advertising today 

anymore.  

From the media analysis, it is clear that France was in the front line of the birth of cycling as a 

sport. It is also where the very first professional cycling teams originated from. A few years 

later, cycling was introduced in Italy and was met with popularity so huge, they became 

ambitious to beat the French. Newspapers in Italy were very home-oriented and due to 

ideological, and most importantly practical reasons, they favored races that occurred on their 

own land. 

In certain cases, reporters continue having to follow their predecessors’ footsteps. With 

mountain bike races, for instance, it is impossible to cover the full trail with functioning TV 

broadcasting system, so journalist watch the race physically on the spot or get creative with 

other solutions. The importance of media in organizing cycling races is still very prominent, 

but compared to the past, is not necessarily essential anymore. Races are being organized by 

specialized agencies and media function as their partners. 
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10. Přílohy  
 

Tabulka se sportovními tituly vydávanými v Itálii do počátku 20. 

století  

Rok Jméno Místo 
redakce 

Periodicita Poznámka 

1870 Il Velocipede Řím Dvakrát týdně Od 26. října, 11 vydání, 
konec 10. prosince 

1880 Il Velocipede Milán Jednou týdně „Lehce humoristický 
ilustrovaný časopis 

1883-1898 La Rivista Velicopedista Turín Jednou měsíčně Příloha časopisu „Pátek 
komtesy“ 

1886 Il Velocipedista Milán Jednou týdně Vydržel jen pár měsíců 

1887 Il Velocipede Giulianova Jednou měsíčně Měsíčník anglické 
velocipedistické organizace 

1887 Unione Velocipedistica 
Italiana 

Turín Jednou měsíčně První časopis národní 
federace 

1889-1893 Il Velocipede Milán Jednou týdně Ředitelem Carlo Ciocca, 
autor slova „bicicli“ roku 
1881 

1892-1894 La Illustrazione 
velocipedistica italiana 

Milán Jednou týdně Rozdělila se na další tři 
časopisy 

1893 Il Ciclo Milán Dvakrát týdně Speciální vydání pro 
cyklistické akce 

1894 Il Ciclista Italiano Řím Jednou týdně Ředitelem Arturo Carrafel  

1894-1898 La Bicicletta Milán Dvakrát týdně Založeno jako Il Ciclo 
novinářem Arturem 
Guidem Bianchim 
z Corriere della Sera 

1894 Il Velocipede Brescia Jednou týdně Nedělník orgánu „Forza a 
Coraggio Brescia“ 

1894-1895 Il Tandem Turín Dvakrát týdně „sportovní žurnál“ 

1894 La Bicicletta Neapol Jednou týdně Spolutitul „Gazzetta Cycle 
Sport“ 

1894-1899 Gazzetta Ciclistica Florencie Jednou týdně Roku 1899 přidává další 

https://www.voltacatalunya.cat/es/historia
https://www.sportsmediaguy.com/blog/2017/5/9/the-history-of-sports-journalism-part-1-of-3
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sporty 

1894-1898 Il Ciclista Veneto Verona Jendou týdně Část titulu „Rivista di 
Sport“ 

1895 Touring club Ciclistico 
Italiano 

Milán Měsíčně Časopis Touring clubu 
založeného 1894 

1895 L’Industria Ciclistica Turín Dvakrát měsíčně První publikace zabývající 
se cyklistickou technikou 

1895 L’Industria della 
Bicicletta 

Milán 30 za rok Začal dvanáct dní po 
turínském rivalovi 

1895 Il Ciclista Milanese Milán Variabilně  Podtitul „Giornale di sport“ 

1895-1896 Il Ciclista Milán Jendou týdně Založen Elisou Riverou, 
hlavním protagonistou 
Gazzetty dello Sport 

1895 L’Emilia Ciclistica Boloňa Jednou týdně Motto: „Všechny dny na 
trati“ 

1895 Il Ciclo Brescia Jednou týdně Nedělník  

1895 La Tripleta Turín Dvakrát týdně Založen Emiliem Camillem 
Costamagnou – 
protagonistou Gazzetty 
dello Sport 

1895 Milan-Velo Milán Jednou týdně Týdeník o cyklistice a 
bruslení 

1896 La Pista Florencie Jednou týdně Poslední publikace o 
závodění před vznikem 
Gazzetty dello Sport 

1896  Italia Ciclistica Milán Třikrát měsíčně Od 10. dubna – týden před 
vydáním Gazzety 

1896 Le Novitá Ciclistiche Turín Dvakrát měsíčně Publikace o výrobě kol 

1896-1897 Il Progresso Ciclistico Milán Jednou měsíčně „Ilustrovaný měsíčník o 
cyklistice, automobilismu a 
sportovních nástrojích“ 

 

Další periodika věnující se sportu v Itálii  

Rok Název Místo 
redakce 

Periodicita Poznámka 

1881-1896 Lo Sport Ilustrato Milán Dvakrát týdně Psal sem Alberto Cougnet 

1885 Lo Sport Subalpino Turín Dvakrát týdně Rychle skončil kvůli 
ekonomice  

1894 Lo Sport Italico  Řím Jendou týdně Šéfem Oscar Coroneso 
Grosi 

1895 L’Unione Sportiva Turín Jednou týdně Publikace o cyklistice, 
dostizích, veslování atd. 

1895 Rivista di Sport Milán Jendou týdně Původně jako „Lidový 
časopis o sportu“ 

1895 Lo Sport Veneto Benátky Dvakrát týdně „Žurnál o sportu, zejména 
o cyklistice“ 

1896-1906 Lo Sport Italiano Milán měsíčně Publikoval se vždy 
patnáctého v měsíci. 
Dosáhl 105 čísel. 
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1895 Sport Internazionale Milán variabilně Hlavně o alpinismu a 
veslování  

1896 L’Italia Sportiva Řím Jendou týdně První noviny o více 
sportech po objevení 
Gazzetty dello Sport 

1896 Lo Sportman Florencie Třikrát týdně „Ilustrovaný žurnál o 
cyklistice, automobilismu a 
dalších sportech „ 

188 

Tabulka významných cyklistických závodů a organizátorů   
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