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Anotace 

Bakalářská práce „Vliv agenturních zpráv na obsah sportovních rubrik celostátních 

deníků“ pojednává o úloze České tiskové kanceláře v českém mediálním prostředí, 

jejím vztahu k celostátním seriózním deníkům a způsobu, jakým můţe agenturní 

zpravodajství ovlivňovat obsahy sportovních stránek daných médií. Vliv zpravodaj-

ství ČTK je zde zkoumán na příkladu čtyř největších českých deníků, způsobu, ja-

kým informovaly o vybraných neočekávaných událostech a do jaké míry bylo jejich 

zpravodajství shodné se servisem ČTK. Vedle této kvalitativní analýzy je součástí 

práce i kvantitativní analýza mnoţství agenturních zpráv ve sportovních rubrikách 

daných médií v průběhu jednoho týdne. 

 

Annotation 

Bachelor thesis „Influence of press agency service on contents of sport pages in 

national newspapers“ deals with a role of Czech press agency in the Czech media 
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Úvod 

Česká tisková kancelář je důleţitou figurou na české mediální šachovnici. Je to dáno 

uţ faktem, ţe nemá v oboru své činnosti na českém území příliš velkou konkurenci. 

Navíc nejen díky spolupráci s předními světovými agenturami je schopna publikovat 

i plnohodnotný zahraniční servis. Vzhledem k této své nezastupitelné roli ČTK do 

jisté míry ovlivňuje skladbu zpravodajství ve většině médií. 

 

K původní hypotéze o vlivu ČTK na práci sportovních redakcí mě přivedl nástup do 

zaměstnání, kde agenturní servis pravidelně odebíráme. Jelikoţ naše redakce je za-

měřena na obrazové zpravodajství, téměř veškeré texty publikujeme přímo se signa-

turou ČTK. V souvislosti s tím jsem začal čím dál častěji naráţet na shodné texty i na 

stránkách celostátních deníků. Zajímalo mě proto, jak konkrétně ČTK v redakcích 

těchto médií působí, při jakých příleţitostech a také jak často ji redakce vyuţívají. 

 

Pro svou práci jsem si vybral jediné čtyři seriózní deníky na českém trhu, tedy Právo, 

MF Dnes, Lidové noviny a Hospodářské noviny. Bulvární média jsem předem vylou-

čil proto, ţe struktura a forma zpravodajství se v nich řídí jinými pravidly a bylo by 

velmi obtíţné je porovnávat se seriózními médii. Ze stejného důvodu jsem z analýzy 

vyloučil i jediný specializovaný deník na českém trhu, Sport, jehoţ zpravodajství při-

náší také jisté prvky bulvární ţurnalistiky. Původně analyzovaným obdobím měl být 

listopad 2006 aţ březen 2007, vzhledem k posunutí termínu odevzdání práce jsem 

posunul i toto období, kdyţ jsem poslední dva měsíce roku 2006 nahradil druhým 

čtvrtletím roku následujícího. 

 

Po prostudování servisu ČTK a všech vydání deníků z daného období jsem vybral asi 

25 dle mého názoru zajímavých kauz a sportovních událostí. Některé z nich jsem po-

zději vyloučil, neboť se tematicky překrývaly, další sice byly zajímavé z mého sub-

jektivního pohledu, avšak média se o ně příliš nezajímala. Ve výsledku zůstala desít-

ka tematicky různorodých kauz, polovina domácích, další s českou účastí a dvě zají-

mavé sportovní aféry ze zahraničí. 
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Vedle kvalitativní analýzy toho, jakým způsobem působí ČTK na mediální obsahy 

v těchto konkrétních situacích, jsem se pokusil i o kvantitativní analýzu mnoţství 

agenturního zpravodajství při běţném chodu redakce v průběhu jednoho pracovního 

týdne. Jejím výsledkem však není přímo procentuální podíl servisu ČTK na obsahu 

rubriky, ale podíl zpráv ČTK na celkovém počtu vydaných zpravodajských útvarů. 
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1. Pozice sportu ve zpravodajském schématu deníků 

Sport, ať uţ v pasivní či aktivní formě, je jedním ze základních celospolečenských 

témat a v době konání vrcholných akcí zasahuje i mimo přímou sféru svého vlivu. 

Nepřímo ovlivňuje domácí a v případě olympijských her či mistrovství světa i zahra-

niční společenské dění, je součástí kultury a ve své moderní podobě je těsně spjat i se 

sférou ekonomiky. I proto je mu dáván patřičný mediální prostor. 

 

Sportovní rubrika tvoří nedílnou součást prakticky všech zpravodajských periodik. 

V oblasti denního tisku patří spolu s domácím a zahraničním zpravodajstvím, kultur-

ní a ekonomickou rubrikou a publicistikou mezi šest základních stavebních kamenů, 

ze kterých se skládá obsah kaţdého seriózního deníku. Jinak je tomu u tisku bulvár-

ního, kde je ekonomická, publicistická a do jisté míry i kulturní sloţka potlačena na 

úkor tzv. „společenského“ zpravodajství. I v tomto schématu však sport zůstává jako 

jedna ze základních rubrik. 

 

Sport je také jedinou zpravodajskou oblastí, pro kterou vychází v českém mediálním 

prostředí specializovaný deník - Sport. Toto periodikum bylo tištěno od roku 1954 do 

roku 1992 pod názvem Československý sport. Po rozpadu federativní republiky se 

deník přejmenoval na Sport. V roce 2001 se stal deník součástí mediální skupiny 

Ringier. V souvislosti s touto změnou došlo ke znatelnému příklonu obsahu deníku 

směrem k bulvární části novinového spektra. 

 

V tématickém rozvrţení seriózního deníku patřilo v českém mediálním prostředí 

sportovní rubrice místo na posledních stránkách listu. Od této tradice se odvozuje po-

směšná charakteristika sportovního fanouška, ţe „čte noviny odzadu“. V souvislosti 

s přechodem z klasického formátu na tzv. „sešitový“ v posledních letech se změnilo i 

umístění sportovní rubriky. Její místo je nyní spíše v některém z vnitřních sešitů, pře-

sto se i v rámci sešitu řadí spíše na jeho konec, pokud ovšem není sportu vyhrazen 

sešit celý. 
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2. Česká tisková kancelář 

2.1 Definice zpravodajské agentury 

Konvence Valného shromáţdění Organizace spojených národů z roku 1949 definuje 

zpravodajskou agenturu jako „každou veřejnou nebo soukromou organizaci tiskové-

ho, rozhlasového, televizního a kinematografického charakteru, která má za účel 

pravidelně získávat a rozesílat zpravodajský materiál, je vybudována a organizována 

ve shodě se zákonem a předpisy státu, na jehož teritoriu má ústřední kancelář a 

působí ve shodě se zákony a předpisy státu, na jehož teritoriu vykonává své funkce.“ 

 

Tisková agentura není přímým informačním médiem pro publikum. Má funkci „no-

vin pro novináře“, pokrývá rovnoměrně široké spektrum událostí a poskytuje základ-

ní informace o pravidelných i neočekávaných událostech. Pro tiskovou kancelář není 

na rozdíl od ostatních médií rozhodujícím faktorem úspěšnosti čtenost či poslecho-

vost, ale počet abonentů, čili předplatitelů agenturního servisu. Poskytování získa-

ných informací jiným médiím za úplatu je hlavním posláním tiskové kanceláře. 

 

Abonenty servisu tiskové kanceláře bývají zpravidla redakce deníků a jiných perio-

dik, v českých podmínkách také hojně především komerční rádia a samozřejmě také 

televize a veřejnoprávní rozhlas. V posledním desetiletí stoupá význam interneto-

vých on-line zpravodajských serverů, které přestoţe jsou většinou přímo napojeny na 

některou z redakcí tištěného periodika, odebírají část svého zpravodajství právě z tis-

kové kanceláře¹. 

 

2.2 Česká tisková kancelář 

Česká tisková kancelář (dále ČTK) vznikla na základech federální Československé 

tiskové kanceláře, která byla zrušena zákonem č. 597/92 Sb. 2. prosince 1992 a 

ukončila činnost k poslednímu prosinci téhoţ roku. Jedná se o univerzální tiskovou 

agenturu, svým statutem je veřejnoprávním médiem a jedná se o agenturu národní. O 

zřízení ČTK rozhodla Česká národní rada jiţ 21. října 1992 zákonem č. 517/92 Sb. o 

České tiskové kanceláři, jenţ nabyl účinnosti o měsíc později 15. listopadu. 

¹ Jediným velkým zpravodajským portálem bez podpory tištěného média je v ČR server aktualne.cz 
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Dle § 1 tohoto zákona je ČTK na státu nezávislou institucí, neboť „stát nedopovídá 

za závazky tiskové kanceláře a tisková kancelář neodpovídá za závazky stá-

tu.“ Hospodaření ČTK je upraveno § 10, podle kterého jsou finančními zdroji kan-

celáře příjmy z poskytování informačních sluţeb a další podnikatelské činnosti. 

 

Posláním ČTK je podle § 2 výše uvedeného zákona „poskytovat objektivní a vše-

stranné informace pro svobodné vytváření názorů.“ ČTK stejně jako jiné tiskové 

kanceláře dle § 3 „poskytuje za úplatu slovní a obrazové zpravodajství ostatním hro-

madným sdělovacím prostředkům i jiným právnickým a fyzickým osobám a zřizuje síť 

poboček, zpravodajů a spolupracovníků v ČR i v zahraničí.“ V současné době je jiţ 

součástí infobanky ČTK i audio- a videozpravodajství. 

  

2.3 Druhy zpráv ČTK 

Agenturní zpravodajství se od klasického liší zejména řazením zpráv. Zatímco média 

obvykle zveřejňují zprávy podle pořadí důleţitosti, agentura vydává zprávy chrono-

logicky, nezávisle na jejich významu. Přesto i v agenturním zpravodajství se důleţi-

tost označuje, a to tzv. prioritou, podle níţ se vydávané zprávy dělí na blesky, fleše, 

standardní zprávy a shrnutí. 

 

Blesk je typ zprávy s nejvyšší prioritou jedna. Obsahem jde vţdy o mimořádně nalé-

havé sdělení o velmi důleţité události, která zásadním způsobem ovlivňuje společen-

skou situaci. Má většinou podobu jednoduché věty či krátkého souvětí a titulek této 

zprávy je zároveň celým jejím obsahem. ČTK ji vyuţívá velmi zřídka, ve sportovním 

servisu se nepouţívá takřka vůbec. 

 

Fleš je nejčastější varianta krátké zprávy. Vţdy následuje jakoţto rozvíjející zpráva 

po blesku, častěji však funguje jako první zpráva sdělující novou významnou infor-

maci. Rozsah fleše můţe být aţ dva odstavce a na rozdíl od blesku je jiţ opatřena 

všemi náleţitostmi agenturní zprávy, čili datem, domicilem a signaturou příslušné 

agentury. Ve sportovním servisu má úlohu upozornění na určitou událost, je vydává-

na bezprostředně po skončení sportovních utkání, závodů nebo jiných soutěţí. 
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Klasická zpráva má zpravidla prioritu 3 nebo 4. V některých případech funguje jako 

rozvíjející pokračování fleše, většinou se však jedná o první zprávu k danému tématu. 

Klasická zpráva bývá rozdělena na dvě části, v prvním odstavci (jinak čele) se 

nachází souhrn nejdůleţitějších informací z textu tak, aby byl tento odstavec pouţi-

telný jako samostatná zpráva. Takto zestručněný text se pouţívá nejčastěji v denících 

v rubrice „Krátké zprávy“, případně ve zpravodajských relacích většiny infotaimen-

tových rádií. 

 

Další odstavce jsou strukturovány buď podle důleţitosti informací v nich obsaţených, 

coţ usnadňuje odběrateli případné krácení. Zvláště právě ve sportovním zpravodaj-

ství se pouţívá i chronologického postupu, kdyţ se zejména v případě sportovních 

utkání řadí události na časové ose. Nezbytnou součástí klasické zprávy je i tzv. back-

ground, zasazující zprávu do kontextu předchozích událostí. K tomu se nejčastěji vy-

uţívají starší zprávy s podobnou tématikou. 

 

Dalším typem zprávy, vţdy s prioritou 4, je shrnutí. Následuje obvykle na závěr dne 

jakoţto ucelená zpráva navazující na určitých počet dílčích zpráv k podobnému té-

matu. Ve sportovním servisu se shrnutí pouţívá například po odehrání všech utkání 

daného ligového kola, přičemţ o kaţdém duelu vyšla předtím zvláštní zpráva. 

 

Vedle klasického zpravodajství se v informačním servisu ČTK objevují ještě další, 

speciální zprávy. Mezi ně patří například avízo. Jedná se o zprávu určenou primárně 

novinářům, která upozorňuje na nějakou blíţící se událost. V oblasti sportu jde pře-

devším o tiskové konference, dny otevřených dveří na sportovištích nebo otevírání 

nových areálů. Avízo vţdy odpovídá pouze na základní ţurnalistické otázky (co, kdy, 

kde), v případech, kdy je znám důvod pořádání akce, tak i „proč“. 

 

Mezi speciální zprávy patří dále dokument a feature, tyto typy zpráv se však ve 

sportovním zpravodajství vyskytují jen velmi zřídka. Naopak pro agenturní sportovní 

ţurnalistiku je důleţitý profil. Ten se snaţí shrnout fakta o osobě a události v delším 

časovém horizontu. Profil se ve sportu vyuţívá při rekapitulaci kariéry sportovce, 

který dosáhl nějakého významného úspěchu či kariéru právě končí, před významný-

mi sportovními akcemi pak rekapituluje například úspěšnost českých sportovců. 
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2.4 Sportovní redakce ČTK 

Redakční tým v praţské centrále pod vedením JUDr. Ladislava Josefa se skládá 

z devíti kmenových redaktorů a šesti editorů, kteří vedle zpráv z terénu zpracovávají 

i servis dalších tiskových kanceláří, internetové zdroje a materiály externích pracov-

níků. S redakcí dále spolupracují dva regionální redaktoři v Brně a Ostravě, trojice 

zpravodajů na Slovensku, zahraniční zpravodajové v Londýně, New Yorku, Moskvě, 

Bruselu, Paříţi, Berlíně, Varšavě a Vídni, kteří dodávají redakci informace se zamě-

řením na bohemika, a poměrně rozsáhlá síť více neţ dvou set dopisovatelů. Jejich ú-

kolem je buď přinášet sportovní zpravodajství z regionů, nebo jsou zaměření na ně-

který z okrajových sportů a dodávají ČTK kompletní informace. 

 

Při běţném provozu začíná ČTK vydávat první zprávy okolo šesté hodiny ranní, 

činnost sportovního oddělení zpravidla končí mezi jedenáctou hodinou a půlnoci, 

kdy bývají poslední uzávěrky deníků. V nočních hodinách se sportovní zpravodajství 

obvykle nevydává. Pouze v případě velmi významných sportovních událostí formátu 

mistrovství světa nebo olympijských her, které se odehrávají v nočních hodinách 

SEČ, funguje v redakci nepřetrţitý provoz. Mimo tyto události pokrývá sportovní 

zpravodajství v tomto období noční směna v zahraniční redakci. 

 

Sportovní redakce vydala během roku 2006 takřka 43 tisíc zpráv¹, z toho podle infor-

mací JUDr. Josefa 13 500 fotbalových. Objem vydávaných informací meziročně mír-

ně roste, v servisu přibývají stále víc okrajové sporty. Nejvíce zpráv vychází tradičně 

o víkendech, kdy má termíny většina pravidelných soutěţí v kolektivních sportech. 

 

ČTK při pokrývání běţného zpravodajství ze zahraničí vyuţívá sluţeb velkých za-

hraničních agentur (Reuters, AP, AFP a DPA) a také specializované německé spor-

tovní agentury SID. Stále však roste podíl zpravodajství internetových serverů, které 

jsou výrazně rychlejším zdrojem informací neţ tiskové agentury. Zahraniční zpravo-

dajové jsou společní pro všechny redakce ČTK a jejich úkolem je hlavně přinášet in-

formace o českých sportovcích v zahraničí. 

 

¹ Zpráva o činnosti ČTK pro rok 2006, strana 6 
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Podle názoru JUDr. Ladislava Josefa není posláním tiskové agentury investigativní 

pátrání a odhalování nových kauz a skandálů. To ČTK stále přenechává svým klien-

tům a reaguje aţ na nově objevené skutečnosti. Je to dáno tím, ţe redakční práce 

v tiskové agentuře není shodná s prací v denících, úkolem agentury je přinášet kom-

pletní zpravodajský servis a nikoliv pátrat po dosud skrytých skutečnostech. 
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3.1 Právo 

Deník Právo začal vycházet v roce 1920 pod názvem Rudé Právo jako stranický list 

Komunistické strany Československa (KSČ). V roce 1948 po sloučení KSČ se so-

ciální demokracií došlo i ke sloučení stranických deníků a Rudé právo se povaţovalo 

i za nástupce socialistického Práva lidu. V  letech 1948-1989 bylo Rudé právo nej-

čtenějším listem v zemi s nákladem přesahujícím 2 miliony výtisků a patřilo k zá-

kladním prostředkům komunistické propagandy. 

 

Na podzim 1989 nahradil komunistického šéfredaktora Zdeňka Hořeního jeho zá-

stupce Zdeněk Porybný, jenţ se později stal majitelem listu a od roku 1991 vydával 

Rudé právo jako nezávislé noviny. Přesto se Právo, jak se list během roku 1995 přej-

menoval, stále profiluje jako levicový deník a dle stranického klíče má nejblíţe k so-

ciální demokracii. Šéfredaktorem je nadále Zdeněk Porybný. Právo je v současné 

době jediným celostátním deníkem s ryze českým vlastnictvím a patří mu třetí místo 

ve čtenosti po Blesku a Mladé frontě.¹ 

 

3.1.1 Sportovní redakce Práva 

Sportovní redakce deníku, jejímţ vedoucím je Karel Felt, v současné době čítá šest 

redaktorů a tři editory v praţské redakci a stálé zpravodaje a redaktory v Ostravě, 

Českých Budějovicích, Brně, Ústí nad Labem a Olomouci. Dalších deset externích 

spolupracovníků má v menších městech, ve kterých se hraje nejvyšší fotbalová a ho-

kejová soutěţ, která je samozřejmě hlavní náplní rubriky. Pondělní vydání, které in-

formačně pokrývá celý víkend, má rozsah 5-6 stran, v běţném provozu jsou sportu 

vyhrazeny poslední tři strany deníku. 

 

Redakce nemá zahraniční spolupracovníky. Na velké sportovní akce formátu olympi-

ády či mistrovství světa vysílá vlastní zpravodaje, události s niţší prioritou pokrývá 

kromě ČTK a internetových zdrojů hlavně prostřednictvím výměny informací se za-

hraničními kolegy. Právo však většinou vyuţívá kombinace různých zdrojů, nedá se 

tedy obecně určit, který z nich upřednostňuje. Pouze zpravodajství ze severoameric-

kých profesionálních soutěţí je prostřednictvím ČTK doménou agentury AP. 

¹ Podle údajů Kanceláře ověřování nákladu tisku byl průměrný denní náklad Práva v roce 2006 přes 162 tisíc výtisků. 
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Podle vedoucího redakce Karla Felta je současný poměr vyuţívání sluţeb ČTK a 

vlastních zdrojů zhruba 45% ku 55%, přičemţ v domácím zpravodajství vlastní zdro-

je výrazně převládají. S rozvojem internetu ovšem podíl informací z ČTK oproti mi-

nulosti poklesl. V současnosti Právo servisem ČTK pokrývá v prvé řadě domácí vý-

sledkový servis v méně sledovaných sportech a kratší zpravodajské materiály. Jak 

uvádí Karel Felt, ČTK slouţí ve většině případů jako doplněk informací, nikoliv jako 

hlavní zdroj. 

 

3.2 MF Dnes 

Historie MF Dnes se datuje do roku 1945, kdy vzniklo mládeţnické nakladatelství 

Mladá fronta a začalo vydávat stejnojmenný deník. V prvních letech poválečného 

období se jednalo o nestranický list bez výraznějšího politického zaměření. V roce 

1953 ale přešel deník pod správu Ústředního výboru Československého svazu 

mládeţe (ČSM) a od roku 1970 vycházel jako oficiální deník Socialistického svazu 

mládeţe (SSM). 

 

Krátce po Listopadu 1989 přešel list dočasně zpět pod vydavatelství Mladá fronta. 

Výsledkem revolty tehdejší redakce byl vznik společnosti MaF, která počátkem září 

1990 začala vydávat deník pod názvem Mladá fronta Dnes. Nový list přebral celou 

redakci Mladé fronty, její čtenářskou základnu a do jisté míry i historii a je povaţo-

ván za jejího nástupce, přestoţe právně jde o zcela jiný subjekt a nakladatelství Mla-

dá fronta nemá v současnosti s vydáváním listu nic společného. 

 

V MF Dnes zastává nyní funkci šéfredaktora Robert Čásenský. Deník si v posled-

ních letech upevňuje pozici nejčtenějšího seriózního listu s denním prodejem přes 

300 tisíc výtisků¹. Zároveň se však začíná zřetelně projevovat postupná bulvarizace 

zpravodajství a v současnosti se deník pouţívaným jazykem a volbou témat nachází 

někde na pomezí mezi seriózní a bulvární ţurnalistikou. Sama MF Dnes se staví do 

pozice politicky neutrálního masového deníku, přesto je u ní stejně jako u sester-

ských Lidových novin zřetelná pravicová orientace. Oba deníky jsou v současnosti 

součástí mediální skupiny MAFRA, jejímţ vlastníkem je německý mediální koncern 

Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft, mbH. 

¹ Podle údajů Kanceláře ověřování nákladu tisku byl průměrný denní náklad MF Dnes v roce 2006 přes 303 tisíc výtisků. 
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3.2.1 Sportovní redakce MF Dnes 

Vedoucí redakce Jan Švéd uvádí, ţe v centrální redakci a regionech působí celkem 

kolem 40 redaktorů na stálý zaměstnanecký poměr nebo externí spolupráci. MF Dnes 

tak v tomto směru nemá mezi zkoumanými deníky konkurenci. Také jako jediný list 

má pro sportovní zpravodajství vyhrazen vlastní sešit, po většinu týdne konkrétně 

sešit D. Standardně má rubrika pět textových stran, pondělní vydání aţ sedm stran. 

Kromě samostatné rubriky vychází sport i v jednotlivých krajských mutacích, větši-

nou v rozsahu 1-2 stran. 

 

Zpravodajství ČTK slouţí MF Dnes zejména při pokrývání sportovních výsledků. 

Procentuální podíl informací ČTK činí podle Jana Švéda zhruba 10%, především jde 

o výsledkový servis, zahraniční zpravodajství a kuriozity. V zahraničním zpravodaj-

ství se MF Dnes neomezuje pouze na produkci ČTK, odebírá i zpravodajství Reuters 

a AP a vyuţívá také kontaktů na zahraniční novináře. 

 

3.3 Lidové noviny 

Lidové noviny jsou nejstarším ze čtyř periodik, která jsou součástí této práce. Začaly 

vycházet uţ v roce 1893. V období první republiky se jednalo o vysoce ceněný seróz-

ní deník názorově blízký Hradu, tedy hlavně prvnímu československému preziden-

tovi T. G. Masarykovi a publikovala v něm tehdejší literární elita - Eduard Bass, Ka-

rel Poláček, Ferdinand Peroutka, bratři Čapkové. V době protektorátu deník vycházel 

pod vedením šéfredaktora Leopolda Zemana, kolaborujícího s okupanty. Proto byl 

také list hned po konci války oficiálně zakázán. 

 

Znovu začal vycházet v roce 1945 jako Svobodné noviny pod vedením Ferdinanda 

Peroutky. Po Únoru 1948 přešel deník prostřednictvím nového šéfredaktora Jana Dr-

dy pod kontrolu KSČ a roku 1952 zanikl. O jeho obnovu se zaslouţil Jiří Ruml, který 

na podzim 1987 začal znovu vydávat Lidové noviny jako samizdat. Jako deník vy-

cházejí Lidové noviny od dubna 1990. O tři roky později se deník stává součástí me-

diálního koncernu Ringier a v roce 1998 přechází pod skupinu MAFRA, která vlast-

ní i MF Dnes. 
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Od roku 2000 působí ve funkci šéfredaktora Veselin Vačkov. Lidové noviny se 

v současné podobě prezentují jako konzervativní list pohybující se názorově v pravi-

cové části politického spektra. V rámci skupiny MaFra působí deník jako protipól 

masové Mladé fronty a zaměřuje se na náročnější čtenáře. 

 

3.3.1 Sportovní redakce Lidových novin 

Redakci „Lidovek“ tvoří v současné době devět členů, včetně vedoucího rubriky, 

Martina Prachaře. Sportovní rubrika tvoří druhou část sešitu Byznys a v běţném 

provozu mívá rozsah většinou 4-5 stran textu. Zpravodajství ČTK vyuţívá redakce 

podle slov svého vedoucího zejména v pondělním vydání, kdy není při současném 

početním stavu moţné redakčně pokrýt všechny sportovní události. 

Specifické pro Lidové noviny jsou sloupky krátkých zpráv na okrajích stránek. Jejich 

obsah je zpravidla doménou servisu ČTK (viz Kvantitativní analýza zpravodajství 

ČTK, bod 3.1). Zvláště u zahraničního zpravodajství vyuţívá redakce sluţeb i dal-

ších tiskových agentur, případně zahraničních internetových zpravodajských serverů. 

 

3.4 Hospodářské noviny 

Hospodářské noviny jsou deník zaměřený na ekonomiku a politiku. Vychází pouze 

ve všední dny. Vlastníkem listu je nakladatelství Economia, které patří skupině Dow 

Jones - Handelsblatt. Auditovaný průměrný prodaný denní náklad Hospodářských 

novin v únoru 2006 byl necelých 62 tisíc kusů.¹ 

 

Šéfredaktorem listu je od října 2005 Petr Šimůnek. Hospodářské noviny jsou v sou-

časnosti zejména odbornou veřejností vnímány jako nejserióznější deník na českém 

trhu. Vedle ekonomického a politického zpravodajství se zaměřují i na komentované 

zpravodajství.  

 

3.4.1 Sportovní redakce Hospodářských novin 

Ačkoliv se postavení sportovního zpravodajství na stránkách HN v uplynulých letech  

výrazně zlepšilo, přesto je sport stále spíše okrajovou rubrikou. Podle informací, kte-

ré poskytl pro účely této práce vedoucí sportovní redakce Josef Káninský, jsou         

¹ Podle Kanceláře ověřování nákladu tisku byl průměrný denní náklad listu v roce 2006 necelých 63 tisíc výtisků. 
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v současné době v zaměstnaneckém poměru RS dva redaktoři a dva editoři. Dále za-

hrnuje dalších šest blízkých spolupracovníků odměňovaných prostřednictvím hono-

rářů a několik občasných přispěvatelů, většinou úzce specializovaných na určitá té-

mata. HN nemají vybudovánu síť regionálních spolupracovníků. 

 

Kaţdé vydání Hospodářských novin se skládá ze dvou sešitů, zpravodajsko-publicis-

tické části a kaţdodenní přílohy Podniky a trhy. Sportovní rubrika zaujímá pravidel-

ně poslední dvě strany prvního sešitu, v období velkých sportovních akcí můţe sport 

zabírat i tři strany listu. Vzhledem k ekonomickému zaměření deníku dochází i 

v rámci sportovního zpravodajství k orientaci na ekonomickou stránku hlavních 

zpráv dne. Například ve vydání číslo 242 ze 13. prosince 2007 byla ústřední zprávou 

ekonomická studie účasti Slavie Praha v Lize mistrů „Slavia už dluží jen svému 

majiteli“, zatímco reportáţ z posledního utkání klubu v této soutěţi se nalézala 

z hlediska zpravodajských priorit aţ na druhém místě. Na tomto příkladu je vidět 

rozdíl mezi zpravodajstvím HN a ostatních v této práci zkoumaných deníků, v nichţ 

by výše zmíněný článek byl pouze doplňujícím zpravodajským materiálem. 

 

Infobanku ČTK vyuţívají redaktoři HN zejména při zpracování sportovních výsled-

ků a zahraničních zpráv do informačního servisu. Vzhledem k omezených moţnos-

tem nepočetného oddělení pouţívá redakce přímých řečí a citací ze zpráv ČTK i do 

vlastních autorských materiálů. Podle Josefa Káninského, který sám dříve v ČTK 

pracoval, tvoří agenturní zpravodajství kolem 15%, v rozšířeném pondělním vydání 

aţ 30% publikovaných informací. V případě neočekávaných sportovních událostí je 

agentura prvotním zdrojem informací, zvláště v pozdějších odpoledních hodinách. 

Zahraniční zpravodajové přispívají do sportovní rubriky velmi nepravidelně, infor-

mace ze zahraničí jsou tak na stránkách listu převáţně převzaté z ČTK. 
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4. Agenda-setting 

4.1 Základní definice 

Termín „agenda setting“ nebo-li „nastolování témat“ se poprvé objevuje v roce 1972 

v knize amerických mediálních teoretiků Maxwella McCombse a Donalda L. Sha-

wa The Agenda-Setting Function of the Press. Tato teorie vychází z předpokladu, ţe 

význam, který média přikládají určitému problému, ovlivňuje to, jakým způsobem 

daný problém vnímá publikum. Média tak disponují mechanismy, pomocí nichţ mají 

moţnost určovat to, o čem publikum přemýšlí a které otázky vnímá jako důleţitější. 

 

Základ této teorie byl původně zkoumán v kontextu kampaní před prezidentskými 

volbami v USA. Politická scéna se snaţí prostřednictvím médií, kterým tato témata 

předkládá, soustředit pozornost potencionálních voličů na témata, která jsou pro poli-

tiky důleţitá. V zásadě pak existuje souvislost mezi důleţitostí, a s tím souvisejícím 

prostorem, která je různým tématům přikládána v médiích a ţebříčkem důleţitosti, 

který si pro tyto témata vytváří publikum. 

 

„S pokusem shrnout nástroje, kterými média nejlépe nastolují určité otázky a témata, 

přišli v roce 1986 McCombs a Gilbert. Podle nich mezi tyto nástroje patří především: 

kvantita zpráv, redakční členění a prezentace, prezentovaná míra konfliktu a půso-

bení v čase.“¹ 

 

Kvantita zpráv upozorňuje na důleţitost dané problematiky skrze zvýšenou četnost 

informování o události. Redakční členění a prezentace je způsob, jak upozornit na in-

formaci za vyuţití vizuálních prvků zprávy, její umístění na stránce, zalomení zprávy, 

uţití barevných nebo křiklavých titulků, případně fotografií. U míry konfliktu platí 

přímá úměra, čím konfliktnější je téma, tím je pro publikum závaţnější a zajímavější. 

Působení v čase je pak moţnost, jak poukázat na důleţitost tématu tak, ţe je udrţeno 

aktuální delší dobu, případně ţe je moţný konflikt nastolen ještě před uskutečněním 

dané události (např. před praţským fotbalovým derby v březnu 2008 bylo poukazo-

váno na moţné výtrţnosti fanoušků jiţ dva týdny před zápasem, coţ mělo za násle-

dek zvýšený zájem publika o informace o skutečných nepokojích při utkání). 

¹ Vladyka M.: Agenda setting. Revue pro média 3/2002 
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4.2 Nastolování témat v soudobém tisku 

Teorii „nastolování témat“ však nemusíme striktně pouţívat pro vztah politiky, médií 

a publika. Můţeme ji za určitých okolností posunout i do roviny vztahu mezi médii. 

Jednou ze základních hypotéz této práce je tvrzení, ţe ČTK, jakoţto univerzální 

zpravodajské médium, ovlivňuje svými výstupy podobu zpravodajství deníků natolik, 

ţe zpracovává a objevuje mediálně zajímavá témata. Ty pak redakce deníků dále roz-

víjejí a upřesňují, prvotní impuls však přichází od tiskové kanceláře. 

 

Agentura můţe ovlivňovat sportovní rubriky různým způsobem. Primárně uţ tím, 

která témata ona sama označuje za mediálně zajímavá a podrobněji o nich informuje. 

Redakce pak mají o určitých událostech větší mnoţství informací a mohou je tak lépe 

zpracovávat. Dalším faktorem, který určuje zpravodajskou zajímavost daného tématu, 

je hodnota priority, kterou mu ČTK přiřadí a také to, z o něm v první fázi informuje 

pomocí fleše. Všechny tyto faktory spolu s dalšími sluţbami ČTK (Avíza, Plány, O-

čekávané události) mohou utvářet subjektivní pohled odběratele agenturního servisu 

na mediální přitaţlivost určité události. 

 

Podobný princip však můţe fungovat i u vztahu seriózního a bulvárního tisku. Nech-

me však stranou to, nakolik se způsob informování o závaţných událostech v někte-

rých deníků, které se samy označují za seriózní tisk (zvláště patrné je to u MF Dnes), 

přibliţuje jazykově a stylisticky bulvární ţurnalistice. Zpravodajství bulvárních peri-

odik můţe ovlivňovat seriózní tisk tak, ţe přinese určitou základní informaci, kterou 

redakce těchto deníků následně dále samy rozvíjejí. Příkladem budiţ negativně pro-

slulý sraz fotbalové reprezentace z loňského března, který je analyzován také v této 

bakalářské práci, kde jako první přinesl informaci o večírku za účasti několika pla-

cených společnic bulvární deník Šíp a tuto informaci následně přejala a pouţila jako 

základ vlastního zpravodajství všechna seriózní média. 
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5. Vliv ČTK na práci sportovních redakcí 

5.1 Kvantitativní analýza servisu ČTK ve sportovních rubrikách 

Analýza četnosti výskytu agenturního zpravodajství ČTK na sportovních stránkách 

deníků má za úkol objektivně stanovit, do jaké míry vyuţívají jednotlivé redakce slu-

ţeb ČTK při svém běţném chodu. Z tohoto důvodu byl vybrán první dubnový pra-

covní týden (Hospodářské noviny v sobotu nevycházejí), neboť do tohoto období ne-

zasahuje ţádná dále analyzovaná kauza a stále ještě probíhají ligové soutěţe ve fot-

bale a hokeji, které tvoří během sezóny páteř sportovního zpravodajství. 

 

Součástí analýzy nejsou publicistické útvary (např. Time-out Lidových novin) ani 

výsledkový servis. Ten je zpravidla přebírán přímo z ČTK a jednotlivé zprávy v ser-

visu nejsou samostatně označovány signaturou tiskové kanceláře, případně jiného 

zdroje, proto by bylo velice obtíţné určit, které informace pocházejí ze servisu ČTK 

a které ne. Analýza je tak zaměřena pouze na základní zpravodajské útvary, a to dia-

logizované zprávy, skládané zprávy a krátké zprávy (deničky). Krátké a skládané 

zprávy je od sebe nutné vzhledem k jejich různé důleţitosti oddělit a analyzovat je 

pro dosaţení objektivnějších výsledků zvlášť. 

 

Pro účely analýzy byly zkoumané zprávy rozděleny podle typu zdroje na šest katego-

rií. Hlavní kategorií jsou původní redakční zprávy, zpravidla opatřené jménem nebo 

zkratkou autora. Druhou důleţitou kategorií jsou zprávy servisu ČTK, jeţ jsou publi-

kovány s minimálními redakčními úpravami, případně pozměněnými titulky a jsou o-

patřeny signaturou tiskové kanceláře. U zbylých kategorií jsou vţdy minimálně dva 

zdroje, ať uţ jde o kombinaci informací více agentur nebo o redakční zprávu vyuţí-

vající jako doplněk informace z některé tiskové kanceláře. 

 

Pro výpočet procentuálního podílu zpravodajství ČTK jsou důleţité dva číselné úda-

je. Prvním je počet skládaných, respektive krátkých zpráv opatřených signaturou a-

gentury (a také zpráv, na kterých se servis ČTK alespoň částečně podílel) a druhým 

celkový počet v daný den zveřejněných zpráv. Jejich podílem vzniká procentuální 

hodnota zpravodajství ČTK v rubrice deníku. Pro zjištění celkové hodnoty pro daný 

den jsou k celkovému počtu zpráv připočteny i interview a dialogizované zprávy. 
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Mladá fronta DNES 

den zdroj skládané (rozšířené) 

zprávy 

krátké zprávy dialogizované 

zprávy 

P
o
n
d
ěl

í 
2
. 

4
. 

redakce 11 11 3 

redakce + jiná TK - - - 

ČTK 1 7 - 

podíl zpráv ČTK 8% 39% *24% 

Ú
te

rý
 3

. 
4
. 

redakce 7 7 3 

redakce + jiná TK - - - 

ČTK 1 4 - 

podíl zpráv ČTK 13% 36% *22% 

S
tř

ed
a 

4
. 

4
. 

redakce 9 7 3 

redakce + jiná TK - - - 

ČTK - 1 - 

podíl zpráv ČTK 0% 13% *5% 

Č
tv

rt
ek

 5
. 
4
. 

redakce 9 3 2 

redakce + jiná TK - - - 

ČTK - 2 - 

podíl zpráv ČTK 0% 40% 13% 

P
át

ek
 6

. 
4
. 

redakce 11 4 2 

redakce + jiná TK 1 - - 

ČTK 1 2 - 

podíl zpráv ČTK 8% 33% *14% 

celkem  6% 33% **17% 

* celkový podíl zpravodajství ČTK na denním obsahu rubriky 

** celkový podíl zpravodajství ČTK na týdenním obsahu rubriky 
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Lidové noviny 

den zdroj skládané (rozšířené) 

zprávy 

krátké zprávy dialogizované 

zprávy 

P
o
n
d
ěl

í 
2
. 
d
u
b
n
a 

redakce 2 - - 

ČTK + jiná TA 2 - - 

jiná TA - - - 

ČTK 8 7 - 

podíl zpráv ČTK 83% 100% *89% 

Ú
te

rý
 3

. 
d
u

b
n
a 

redakce 6 1 1 

ČTK + jiná TA - - - 

jiná TA - 1 - 

ČTK - 2 - 

podíl zpráv ČTK 0% 50% *18% 

S
tř

ed
a 

4
. 
d
u
b
n
a 

redakce 6 - 3 

ČTK + jiná TA - - - 

jiná TA - - - 

ČTK 1 7  

podíl zpráv ČTK 14% 100% *47% 

Č
tv

rt
ek

 5
. 
d
u
b
n
a 

redakce 4 - 2 

ČTK + jiná TA - - - 

jiná TA 1 - - 

ČTK 3 5 - 

podíl zpráv ČTK 38% 100% *53% 

P
át

ek
 6

. 
d
u
b
n
a 

redakce 5 - 2 

ČTK + jiná TA - - - 

jiná TA 1 - - 

ČTK 3 5 - 

podíl zpráv ČTK 33% 100% *50% 

celkem  43% 93% **55% 

* celkový podíl zpravodajství ČTK na denním obsahu rubriky 

** celkový podíl zpravodajství ČTK na týdenním obsahu rubriky 
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Právo 

den zdroj skládané (rozšířené) 

zprávy 

krátké zprávy dialogizované 

zprávy 

P
o
n
d
ěl

í 
2
. 

4
. 
2
0
0
7
 

redakce 21 3 4 

redakce + ČTK 5 - - 

redakce + jiná TK 2 - - 

ČTK + jiná TA - - - 

jiná TA - - - 

ČTK 5 10 - 

podíl zpráv ČTK 30% 77% *40% 

Ú
te

rý
 3

. 
4

. 
2
0
0
7
 

redakce 11 3 3 

redakce + ČTK 2 - - 

redakce + jiná TK 1 - - 

ČTK + jiná TA 1 - - 

jiná TA 2 - - 

ČTK - - - 

podíl zpráv ČTK 18% 0% *13% 

S
tř

ed
a 

4
. 

4
. 
2
0
0
7
 

redakce 13 2 3 

redakce + ČTK    

redakce + jiná TK  2  

ČTK + jiná TA    

jiná TA    

ČTK  1  

podíl zpráv ČTK 0% 20% *5% 

Č
tv

rt
ek

 5
. 

4
. 
2
0
0
7
 

redakce 13 2 2 

redakce + ČTK 1   

redakce + jiná TK  2  

ČTK + jiná TA    

jiná TA    

ČTK 3   

podíl zpráv ČTK 24% 0% *17% 

P
át

ek
 6

. 
4
. 
2
0
0
7
 

redakce 10 1 2 

redakce + ČTK 1 1  

redakce + jiná TK    

ČTK + jiná TA    

jiná TA    

ČTK  2  

podíl zpráv ČTK 9% 75% *24% 

celkem  16% 45% **21% 

* celkový podíl zpravodajství ČTK na denním obsahu rubriky 

** celkový podíl zpravodajství ČTK na týdenním obsahu rubriky 
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Hospodářské noviny 

den zdroj skládané (rozšířené ) 

zprávy 

krátké zprávy dialogizované 

zprávy 

P
o
n
d
ěl

í 
2
. 
d
u
b
n
a 

redakce 7 - 2 

redakce + ČTK - - - 

ČTK + jiná TA 3 - - 

jiná TA - - - 

ČTK - - - 

podíl zpráv ČTK 30% 0% *25% 

Ú
te

rý
 3

. 
d
u
b
n
a 

redakce 6 1 - 

redakce + ČTK - - - 

ČTK + jiná TA 1 - - 

jiná TA 1 - - 

ČTK - - - 

podíl zpráv ČTK 13% 0% *11% 

S
tř

ed
a 

4
. 
d
u
b
n
a 

redakce 3 - 1 

redakce + ČTK 1 - - 

ČTK + jiná TA - - - 

jiná TA - - - 

ČTK - - - 

podíl zpráv ČTK 25% 0% *20% 

Č
tv

rt
ek

 5
. 
d
u
b
n
a 

redakce 5 1 - 

redakce + ČTK - - - 

ČTK + jiná TA - - - 

jiná TA - - - 

ČTK - 1 - 

podíl zpráv ČTK 0% 50% *14% 

P
át

ek
 

6
. 

d
u
b
n
a 

2
0
0
7
 

redakce 5 1 - 

redakce + ČTK - - - 

ČTK + jiná TA 1 - - 

jiná TA - - - 

ČTK - 1 - 

podíl zpráv ČTK 17% 50% *25% 

celkem  18% 40% **20% 

* celkový podíl zpravodajství ČTK na denním obsahu rubriky 

** celkový podíl zpravodajství ČTK na týdenním obsahu rubriky 
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5.1.1 Vyhodnocení analyzovaného týdne (2. - 6. 4. 2007) 

 

MF Dnes: Podle předpokladů vykazovala nejniţší podíl agenturního zpravodajství 

sportovní rubrika MF Dnes. Deník si díky početné redakci, existenci krajských re-

dakcí a husté síti regionálních přispěvatelů můţe dovolit zpravodajsky pokrýt prak-

ticky jakoukoliv domácí sportovní událost. Servisu ČTK deník vyuţívá především 

v pondělním vydání, ve kterém vychází největší mnoţství zpravodajských materiálů. 

Během analyzovaného týdne vyuţila redakce infobanky ČTK pouze při zpracovávání 

výsledků zahraničních fotbalových soutěţí, v průběhu týdne slouţí ČTK jako zdroj 

informací o výsledcích a dění v severoamerické hokejové NHL. 

 

Lidové noviny: Poměrně vysoké procento podílu zpravodajství ČTK na sportovním 

obsahu Lidových novin je způsobeno dvěma zásadními faktory. Prvním z nich je 

existence sloupku krátkých zpráv, které jsou bezvýhradně přebírány z ČTK. Takřka 

veškeré kratší zpravodajské útvary jsou pak součástí této rubriky. Druhým je fakt, ţe 

deník si při referování o uplynulém kole nejvyšší fotbalové soutěţe vybírá vţdy je-

den zápas, ke kterému přináší rozsáhlý vlastní zpravodajský materiál, ostatní utkání 

jsou však monitorována pouze servisem ČTK. Výsledky analýzy u LN také mírně 

zkresluje poměrně velký prostor, který deník věnuje komentářům a dalším publici-

stickým útvarům, ty však nejsou do analýzy zahrnuty 

 

Právo: Deník se velmi často opírá o různé agenturní, případně internetové zdroje, ne-

vyuţívá tedy pouze servisu ČTK. Nejvyšší podíl agenturního zpravodajství vykazuje 

samozřejmě pondělní vydání, ve kterém kromě pravidelných zpráv z českých i zahra-

ničních soutěţí a dalších sportovních událostí vychází i dvoustránková příloha Sport 

Extra. V úterý pak deník obsahuje přílohu Fotbal extra, přinášející dozvuky fotbalo-

vého víkendu v českých soutěţích. Servisu ČTK deník vyuţívá opět zejména při re-

ferování o výsledcích zahraničních soutěţí, ať uţ se jedná o evropské fotbalové ligy, 

hokejovou NHL či motoristické soutěţe jako MS v rallye nebo Formuli 1. V těchto 

případech však Právo často vyuţívá informace z několika zdrojů a podíl zpráv přeja-

tých pouze z ČTK je tak niţší. 
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Hospodářské noviny: Mohlo by se zdát, ţe HN se s ohledem na početně jednoznačně 

nejslabší redakci a poměrně malý prostor, který je v listu sportovní rubrice vyhrazen, 

bude opírat o servis tiskové agentury poměrně často, ale není tomu tak. Redakce totiţ 

jde cestou menšího počtu větších zpravodajských útvarů. Takţe zatímco ve všech 

ostatních denících je kaţdému utkání české fotbalové ligy věnována vlastní zpráva, 

HN shrnují celé kolo v jedné rozsáhlé zprávě. Deník také s ohledem na omezený 

prostor rubriky o většině událostí, které vychází například v Lidových novinách jako 

krátké zprávy, vůbec neinformuje, neboť je nepovaţuje za důleţité, případně se 

stávají součástí Servisu coby krátké jednověté noticky. 

 

Shrnutí: Kvantitativní analýza nezohledňuje rozsah publikovaných zpráv, proto její 

výsledky nezobrazují skutečný objem informací, které redakce přebírají z agenturní-

ho servisu, pouze mnoţství celých zpravodajských útvarů, které redakce od ČTK zís-

kávají. Podle údajů, vyplývajících ze zpracování časového úseku jednoho týdne, se 

jednoznačně největší mnoţství agenturních zpráv objevilo v Lidových novinách, u 

kterých je podíl zpravodajství ČTK v průběhu celého týdne 55%, u kratších zpravo-

dajských útvarů dokonce 93%. Takto vysoká čísla jsou však do jisté míry ovlivněna 

specifickou strukturou sportovní rubriky v deníku a důrazem na kratší zpravodajské 

útvary. Naopak MF Dnes spoléhá v největší míře na vlastní zdroje a ČTK vyuţívá 

pouze u událostí, které není schopna sama technicky pokrýt, případně u výsledko-

vého servisu. 
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5.2 Role ČTK při zpravodajském pokrytí neočekávaných 

sportovních událostí 

 

Přestup Marka Kuliče do Sparty (9. - 31. 1. 2007) 

 

Popis události: Největší zimní přestup na tuzemské fotbalové scéně se ukázal být da-

leko sloţitějším problémem, neţ se mohlo na první pohled zdát. Původně jednoduchá 

dohoda o přestupu v té době reprezentačního útočníka z ambiciózního celku Mladé 

Boleslavi do kádru nejúspěšnějšího českého klubu a konkurenta Středočechů v boji o 

mistrovský titul se stala nakonec mediálním lákadlem po celé lednové přestupové ob-

dobí. Naráţela zde totiţ na sebe touha takřka třicetiletého hráče po ţivotním přestupu 

s ambicemi a neochotou dohodnout se na odpovídajícím finančním vyrovnání v po-

dání obou zainteresovaných fotbalových klubů. Ve zpravodajství se pravidelně stří-

daly informace o tom, ţe jednání byla ukončena neúspěšně se zprávami o tom, ţe 

Kulič uţ je „jednou nohou“ ve Spartě. K dohodě nakonec došlo aţ předposlední den 

přestupového období a reprezentační útočník a kapitán Mladé Boleslavi přestoupil do 

Sparty za částku 10 milionů a dohodu o ročním hostování mladého obránce Milana 

Kopice v Boleslavi. 

 

Kauza v ČTK:  

Fotbalová Sparta chystá změny: přijít by měl Mareš, láká i Kuliče   

Datum vydání: 8.1. 2007      Čas vydání: 17:35 

Sparta se na příchodu Kuliče s Mladou Boleslaví nedohodla   

Datum vydání: 10.1. 2007      Čas vydání: 15:00 

Mladá Boleslav nemíní Kuliče uvolnit, Sparta hodlá bojovat   

Datum vydání: 16.1. 2007      Čas vydání: 17:30  

Kulič: Sparta je pro mě to nejlepší, jednání budou pokračovat   

Datum vydání: 17.1. 2007      Čas vydání: 15:13 

Sparta znovu otevřela jednání o Kuličovi, dohoda je prý blízko   

Datum vydání: 25.1. 2007      Čas vydání: 10:49 

Kulič se dočká uţ dnes: z Ml. Boleslavi přestoupí do Sparty Praha   

Datum vydání: 26.1. 2007      Čas vydání: 20:09 
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Kulič se přestupu nedočkal, kluby budou znovu jednat o víkendu   

Datum vydání: 26.1. 2007      Čas vydání: 23:51  

Kulič ani dnes nepřestoupí, v úterý bude na Spartě asi trénovat   

Datum vydání: 29.1. 2007      Čas vydání: 19:14 

Mladá Boleslav tvrdí, ţe Kuličův přestup do Sparty je uzavřen   

Datum vydání: 30.1. 2007      Čas vydání: 12:36 

Kulič definitivně přestoupil do Sparty, do Boleslavi jde Kopic   

Datum vydání: 30.1. 2007      Čas vydání: 14:46 

Marek Kulič přestoupil z Boleslavi do Sparty (PROFIL)  

Datum vydání: 30.1. 2007      Čas vydání: 14:59 

 

MF Dnes: Deník otevřel celou kauzu 9.1., kdy si přestup vybral jako hlavní zprávu 

dne s titulkem Sparta oslovila Kuliče, přestup zimy se blíží. Po týdenních neúspěš-

ných jednáních přišel list 17.1. se stanoviskem mladé Boleslavi, podle kterého hráč 

do Sparty nepřestoupí. O den později vyšla jediná zpráva, u které si DNES vypomo-

hlo servisem ČTK, a to krátké interview se samotným hráčem, který potvrdil, ţe má 

zájem přestoupit. Informace o pokračujících jednáních pak vycházely v rozsahu jed-

né aţ dvou vět pouze jako součást zpravodajského servisu, přebíraného z ČTK. 

Aţ 27.1., kdy se přestup hráče výrazně přiblíţil zdárnému konci, přišla MF Dnes 

s další sérií původních článků. Zprávu redaktora Jana Paličky o tom, ţe Kulič „stojí 

krůček od Sparty“, vystřídala o dva dny později informace, ţe hráč zatím stále 

nepřestoupil. Informování o kauze uzavřela aţ 31. ledna reportáţ z prvního tréninku 

Kuliče v jeho novém působišti. Deník se po celou dobu trvání této události snaţil 

přicházet s vlastními materiály, pouze v období, kdy jednání stála na mrtvém bodě, si 

vypomáhal servisem ČTK, neboť na vlastní zprávu neměl dostatek nových informací. 

Sparta oslovila Kuliče, přestup zimy se blíţí (Filip Saiver, Jan Palička) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 7, 9. ledna  2007, strana D1, D2 

Boleslav: Kulič do Sparty nepůjde (Filip Saiver) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 14, 17. ledna  2007, strana D1 

Kulič: Do Sparty chci (ČTK) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 15, 18. ledna  2007, strana D1 

Přestup zimy: Kulič stojí krůček od Sparty (Jan Palička) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 23, 27. ledna  2007, strana B12 
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Kulič zatím nepřestoupil (Jan Palička) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 24, 29. ledna  2007, strana C1 

Kulič poprvé trénoval na Spartě (Radim Trusina) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 26, 31. ledna  2007, strana D2 

 

Právo: Deník jako jediný nevyuţíval v této kauze vůbec ČTK, kompletní informo-

vání o události obstarala redaktorská dvojice Karel Felt, Jan Krůta. Po krátké zprávě 

v rubrice Zpravodajský servis z 9.1. následovala zpráva o tom, ţe dohoda mezi kluby 

je blízko a původní rozhovor se samotným hráčem, který potvrdil, ţe jinam neţ do 

Sparty by v rámci české ligy nepřestoupil. Další zpravodajské pokrytí uţ svými 

titulky přesně korespondovalo s vývojem kauzy, kde se stanoviska jednotlivých stran 

měnila ze dne na den. 17. ledna deník informoval o tom, ţe hráč na Letnou nepřijde, 

o týden později vyšla zpráva přesně opačného znění, 27. ledna krátká zpráva o tom, 

ţe přestup byl uzavřen, kterou ovšem deník o dva dny později dementoval informací 

o tom, ţe uzavření přestupu oddálil hráčův mateřský oddíl, Mladá Boleslav. Kauzu 

deník uzavřel poslední lednový den informací o ukončení přestupových jednání a 

rozhovorem s Kuličem, v té chvíli uţ hráčem Sparty. 

Sparta Kuliče ještě nemá, ale dohoda je blízko (Karel Felt) 

Právo, ročník 17, číslo 9, 11. ledna  2007, strana 22 

Jinam neţ na Letnou bych u nás nešel (Jan Krůta) 

Právo, ročník 17, číslo 9, 11. ledna  2007, strana 22 

Kulič do Sparty v zimě nepřijde (Karel Felt) 

Právo, ročník 17, číslo 14, 17. ledna  2007, strana 22 

Kulič asi přijde (Karel Felt) 

Právo, ročník 17, číslo 22, 26. ledna  2007, strana 21 

Kulič uţ přestoupil do Sparty (Karel Felt) 

Právo, ročník 17, číslo 23, 27. ledna  2007, strana 24 

Kuličův nekonečný přestupový seriál prodlouţila Mladá Boleslav (Karel Felt) 

Právo, ročník 17, číslo 24, 29. ledna  2007, strana 17 

Kulič dnes zřejmě přestoupí (Karel Felt) 

Právo, ročník 17, číslo 25, 30. ledna  2007, strana 20 

Kulič do Sparty za devět milionů (Jan Krůta) 

Právo, ročník 17, číslo 26, 31. ledna  2007, strana 14 
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Kulič: Pro mě je tohle angaţmá splněním ţivotního snu (Jan Krůta) 

Právo, ročník 17, číslo 26, 31. ledna  2007, strana 24 

 

Lidové noviny: List na rozdíl od svých konkurentů sledoval kauzu aţ téměř do konce 

prostřednictvím agenturního servisu, kdyţ přebíral původní materiály z ČTK a vlast-

ní zpravodajství přinesl aţ v den hráčova skutečného přestupu, kdy vedle rozhovoru 

s Kuličem otiskl i reportáţ z prvního tréninku hráče ve Spartě a analýzu faktu, ţe am-

biciózní tým bojující o titul prodává v rozehrané sezóně nejlepšího hráče konkurenci. 

Sparta začala lákat na Letnou Kuliče (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 7, 9. ledna  2007, strana 24 

Boleslav se nechce vzdát Kuliče (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 14, 17. ledna  2007, strana 22 

Sparta znovu jedná o příchodu Kuliče (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 22, 26. ledna  2007, strana 22 

Kulič ve Spartě moţná uţ dnes (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 24, 29. ledna  2007, strana 19 

Kulič bude uţ dnes trénovat se Spartou (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 25, 30. ledna  2007, strana 21 

Splněný sen sparťana Kuliče (Martin Filip) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 26, 31. ledna  2007, strana 24 

Tkaničku si zavazoval v sevření fotografů (Martin Filip) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 26, 31. ledna  2007, strana 24 

Klíčový muţ ke konkurenci? V Česku to jde (Martin Filip) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 26, 31. ledna  2007, strana 24 

 

Hospodářské noviny: Deník se v prvních dvou týdnech omezil pouze na noticky 

v Servisu¹, které přebíral z ČTK. Agenturní signaturu měla i první delší zpráva poté, 

co bylo neúspěšně ukončeno první kolo jednání. Aţ dva dny před samotným přestu-

pem přišel list s prvním původním materiálem „Kulič po Spartě dál jen touží“ a v den 

přestupu se zprávou o tom, ţe se hráč stal za 10 milionů sparťanem. 

Boleslav Kuliče nepustí, Sparta ho dál chce (ČTK) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 12, 17. ledna  2007, strana 13 

¹ Servis: součást sportovní rubriky HN, sloţená z výsledků sportovních soutěţí a krátkých zpráv, obsah je přebírán z ČTK 
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Kulič po partě dál jen touţí (Josef Káninský) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 20, 29. ledna  2007, strana 14 

Kulič stále nepodepsal (ČTK) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 21, 30. ledna  2007, strana 14 

Útočník Kulič je za 10 milionů sparťanem (Josef Káninský, Jaroslav Pešta) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 22, 31. ledna  2007, strana 14 

 

Role ČTK: Servis tiskové kanceláře k této události slouţil zejména redakcím Lido-

vých a Hospodářských novin k tomu, aby nemusely pokrývat vývoj dlouze probíhají-

cí kauzy vlastními redaktory a mohly se souběţně věnovat jiným tématům. Nejvíce 

zpráv o kauze přinesla MF Dnes, která si informacemi z ČTK vypomáhala pouze 

okrajově. Právo nevyuţilo sluţeb ČTK vůbec, informovalo o události pouze ve chvíli, 

kdy došlo k nějakému radikálnímu posunu v jednáních. 
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Návrat Petra Čecha do branky (14. - 22. 1. 2007) 

 

Popis události: Brankář české reprezentace a londýnské Chelsea utrpěl 14. října 2006 

v ligovém utkání s Readingem zlomeninu lebky po nešetrném zákroku kolenem od 

Stephena Hunta. Po překvapivě rychlé tříměsíční rekonvalescenci byl Čech v polo-

vině ledna shledán lékaři schopným snášet zápasovou zátěţ a byl nominován k důle-

ţitému utkání na Anfield Road v Liverpoolu. Chelsea v té době trápily problémy s o-

branou a trenér José Mourinho netrpělivě čekal na návrat svého prvního brankáře. 

Vzhledem k nebezpečí obnovení nepříjemného zranění hlavy dostal Čech od anglic-

ké asociace povolení nastupovat k zápasům se speciální koţenou helmou, kterou ob-

vykle pouţívají ragbisté. Po dlouhých jednáních došlo i k dohodě s oficiálním spon-

zorem Chelsea, Adidasem, ţe Čech můţe nastupovat v helmě jiné značky. Chelsea 

v Liverpoolu v gólmanové obnovené premiéře prohrála 0:2, přesto byl návrat české-

ho brankáře hlavní událostí anglického fotbalového víkendu. Čech se brzy po návratu 

dostal do dřívější formy a vrátil se i do kádru české reprezentace. 

 

Kauza v ČTK:  

Čech můţe příští sobotu s Liverpoolem chytat, potvrdil Mourinho   

Datum vydání: 13.1. 2007      Čas vydání: 19:51 

Čech: Pokud bude středeční prohlídka v pořádku, můţu nastoupit 

Datum vydání: 14.1. 2007      Čas vydání: 20:49 

Lékaři rozhodli, ţe se uzdravený Čech můţe vrátit do branky 

Datum vydání: 17.1. 2007      Čas vydání: 18:49 

Čech si po tréninku pochvaloval novou „zápasovou“ helmu   

Datum vydání: 18.1. 2007      Čas vydání: 17:20 

Čech se návratu na hřiště nebojí, kritizuje Hunta 

Datum vydání: 19.1. 2007      Čas vydání: 11:12 

Anglická asociace schválila Čechovi přilbu   

Datum vydání: 19.1. 2007      Čas vydání: 16:34 

Čech chystá po 98 dnech velký návrat mezi tyče  (OTVÍRÁK) 

Datum vydání: 19.1. 2007      Čas vydání: 16:45 

Times: Čech se dostal kvůli přilbě do sporu s Adidasem 

Datum vydání: 20.1. 2007      Čas vydání: 10:58 
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Čech se proti Liverpoolu vrátil do branky Chelsea, za góly nemohl   

Datum vydání: 20.1. 2007      Čas vydání: 15:57 

Čech: To, ţe jsem nastoupil, je moje velké osobní vítězství 

Datum vydání: 20.1. 2007      Čas vydání: 18:48 

Návrat Čecha je podle tisku jedinou radostnou zprávou pro Chelsea 

Datum vydání: 21.1. 2007      Čas vydání: 12:26 

Čech v helmě slyší dobře a těší se na návrat do reprezentace 

Datum vydání: 21.1. 2007      Čas vydání: 12:45 

Čech zatím nemusí pouţívat helmu od Adidasu 

Datum vydání: 22.1. 2007      Čas vydání: 16:27 

 

MF Dnes: Deník se věnoval události jiţ od 15. ledna, kdy vyšel rozhovor s Čechem 

pořízený na galavečeru k anketě Sportovec roku. Brankář v něm vyjadřuje naději, ţe 

by mohl nastoupit uţ o následujícím víkendu a zároveň oznamuje, ţe po návratu 

bude pouţívat ochrannou helmu. V té souvislosti redaktor Jan Palička věnuje pozor-

ost gólmanově helmě coby moţnému novému revolučnímu prvku brankářské výstro-

je. MF Dnes si opět po celou dobu kauzy vystačila s vlastním zpravodajstvím, které 

však do značné míry kopírovalo agenturní servis. Gólmanův návrat byl v pondělním 

pozápasovém vydání hlavní zprávou rubriky, vedle ohlasů na utkání v Liverpoolu 

přinesl deník i původní rozhovor s Čechem, který v něm vyjadřuje radost, ţe fotbal 

opět patří k jeho ţivotu. 

Čech: Za týden uţ budu zřejmě chytat. S helmou (Lukáš Hron) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 12, 15. ledna  2007, strana C1, C3 

Fotbalista v helmě. Začne revoluce? (Jan Palička) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 13, 16. ledna  2007, strana D1 

Lékař: Čech je zdravý, můţe chytat (Filip Saiver) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 15, 18. ledna  2007, strana D1 

Čech si vybral helmu, čeká na její schválení (Filip Saiver) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 16, 19. ledna  2007, strana D1 

Čechovi povolili helmu, dnes asi bude chytat (Filip Saiver) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 17, 20. ledna  2007, strana B12 

Přes poráţku Čech vyhrál, je zpátky (Filip Saiver) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 18, 22. ledna  2007, strana C1, C2 
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„Fotbal zase patří k mému ţivotu“ (Filip Saiver) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 18, 22. ledna  2007, strana C2 

 

Právo: Stejně jako konkurenční MF Dnes, i Právo se začalo o moţný Čechův návrat 

zajímat aţ po vyhlášení Sportovce roku, kdy sám Čech v rozhovoru tuto variantu při-

pustil. Jan Krůta, který se kauze gólmanova návratu věnoval po celou dobu, informo-

val pravidelně o pokračujících přípravách na comeback, avšak přestoţe redakce ke 

zpravodajství o této události ČTK nevyuţívala, tematicky se od agenturního servisu 

příliš nelišila. Jedinou výjimkou je další rozhovor s gólmanem po jeho obnovené pre-

miéře v dresu Chelsea. 

Čech: Do konce sezóny budu chytat s helmou (Jan Krůta) 

Právo, ročník 17, číslo 12, 15. ledna  2007, strana 22 

Čecha dnes čeká poslední lékařské vyšetření (Jan Krůta) 

Právo, ročník 17, číslo 14, 17. ledna  2007, strana 23 

Čech je zdráv a v sobotu můţe opět chytat (Jan Krůta) 

Právo, ročník 17, číslo 15, 18. ledna  2007, strana 22 

Čech si pochvaloval novou helmu (Karel Felt) 

Právo, ročník 17, číslo 16, 19. ledna  2007, strana 24 

Čech bude chytat, trenér ho nominoval (Jan Krůta) 

Právo, ročník 17, číslo 17, 20. ledna  2007, strana 24 

Čech je zpátky v brance, Chelsea však prohrála (Jan Krůta) 

Právo, ročník 17, číslo 18, 22. ledna  2007, strana 17 

Čech: Takhle rychlý návrat povaţuji za velké osobní vítězství (Jan Krůta) 

Právo, ročník 17, číslo 18, 22. ledna  2007, strana 17 

 

Lidové noviny: Kauza návratu Petra Čecha do branky je jedinou z analyzovaných 

zahraničních událostí, u které se Lidové noviny spoléhaly primárně na vlastní zdroje 

a agenturní servis vyuţívaly pouze minimálně. Při úvodní zprávě o události ve shodě 

s konkurenčními deníky čerpaly z rozhovoru, který brankář poskytl médiím na vy-

hlášení Sportovce roku. Stejně jako sesterská MF Dnes se deník zajímá o samotnou 

helmu coby módní prvek brankářského vybavení. Jedinou agenturní zprávou je re-

portáţ z prvního tréninku gólmana s novou ochrannou pomůckou. Zpravodajství o 

kauze uzavřely LN ohlasy na první neúspěšný zápas Čecha po návratu. 
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Čech bude chytat! V helmě (Martin Filip) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 12, 15. ledna  2007, strana 23 

Objeví Čech novou módu? (Robert Neumann, Petr Adam, Martin Filip) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 13, 16. ledna  2007, strana 21 

Čech je zdravý, uţ můţe chytat (Martin Filip) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 15, 18. ledna  2007, strana 24 

Čech si vyzkoušel novou helmu (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 16, 19. ledna  2007, strana 22 

„Vítej zpátky, Petře Veliký“ (Martin Filip) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 17, 20. ledna  2007, strana 24 

Hořký návrat Petra Čech do branky (Martin Filip) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 18, 22. ledna  2007, strana 24 

 

Hospodářské noviny: Zpravodajství listu o této události se omezilo pouze na tři zá-

kladní informace. Primární o tom, ţe Čech vůbec o návratu uvaţuje, rozšiřující o 

problémech, které s sebou přináší výběr helmy a závěrečnou reportáţ z utkání v Li-

verpoolu, kde Čech poprvé nastoupil. I Hospodářské noviny si v tomto případě vy-

stačily s vlastními zpravodajskými zdroji. 

Čechův návrat do branky se blíţí, bude chytat s helmou (Jakub Kvasnička) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 10, 15. ledna  2007, strana 14 

Ještě helma a Čech můţe chytat (Jakub Kvasnička) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 13, 18. ledna  2007, strana 12 

Čech se vrátil, ale Chelsea ztrácí (Jakub Kvasnička) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 15, 22. ledna  2007, strana 14 

 

Role ČTK: Oproti jiným zahraničním událostem je v tomto případě význam ČTK 

menší, neţ by se mohlo předpokládat. Jde ale o kauzu natolik zásadního významu 

pro český sport, respektive fotbal, ţe se všechny analyzované redakce snaţily produ-

kovat vlastní zpravodajské materiály. Agenturní servis ČTK tak v této kauze měl spí-

še úlohu backgroundu a zdroje informací menšího významu. Z analyzovaných perio-

dik vyuţívala aktivně ČTK jen redakce Lidových novin, a to pouze u jedné krátké 

zprávy menšího významu. 
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Mazochův pád v Zakopaném (22. 1. - 3. 2. 2007) 

 

Popis události: Mladý český skokan na lyţích Jan Mazoch strávil několik dní v bez-

vědomí na jednotce intenzivní péče krakovské nemocnice poté, co při závodech 

v polském Zakopaném nezvládl v silném větru soutěţní skok a při následném pádu 

se udeřil do hlavy. Utrpěl zhmoţděniny levé části lebky a mozku a nemocnici opustil 

aţ po devíti dnech, kdyţ byl převezen do Prahy. Mazochův pád vyvolal následně dis-

kuzi o bezpečnosti závodníků a také, zda skokanova nehoda byla následkem zbyteč-

ného risku ze strany ředitelství závodu nebo zda šlo o selhání lidského faktoru. Zdra-

ví mladého skokana se zatím stalo nejen v Čechách, ale hlavně v Polsku, kde jsou 

skoky nesmírně populární, celospolečenským tématem a pravidelně o něm referovala 

prakticky všechna polská média. Mazoch se nakonec dokázal poměrně rychle zotavit 

a v následující sezóně se vrátil zpět na můstky i do reprezentace. 

 

Kauza v ČTK:  

Skokan Mazoch měl v Zakopaném těţký pád, je v bezvědomí 

Datum vydání: 20.1. 2007      Čas vydání: 23:01 

Mazoch je dál v umělém spánku, v pondělí má být převezen do Prahy   

Datum vydání: 21.1. 2007      Čas vydání: 16:25 

Mazoch doplatil na nezkušenost, tvrdí Malysz i Kojonkoski 

Datum vydání: 21.1. 2007      Čas vydání: 17:22  

Polská prokuratura zkoumá, zda bylo moţné předejít pádu Mazocha 

Datum vydání: 22.1. 2007      Čas vydání: 14:11 

Zraněný skokan na lyţích Mazoch bude v Krakově ještě několik dní 

Datum vydání: 22.1. 2007      Čas vydání: 17:42 

Stav zraněného českého skokana Mazocha je nadále váţný 

Datum vydání: 23.1. 2007      Čas vydání: 17:31 

Lékaři začali probouzet skokana Mazocha z umělého spánku 

Datum vydání: 24.1. 2007      Čas vydání: 13:11 

Mazoch mluví s lékaři a hýbe rukou 

Datum vydání: 25.1. 2007      Čas vydání: 20:07 

Stav zraněného skokana na lyţích Mazocha se zlepšil  

Datum vydání: 26.1. 2007      Čas vydání: 18:39  
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Skokan Mazoch uţ sám jí a chodí 

Datum vydání: 28.1. 2007      Čas vydání: 15:39  

Lékaři: Zraněný Mazoch by se mohl vrátit ke skákání na lyţích   

Datum vydání: 29.1. 2007      Čas vydání: 15:56 

Zraněný skokan Mazoch bude ve středu převezen do Prahy 

Datum vydání: 30.1. 2007      Čas vydání: 21:18  

Skokan na lyţích Mazoch bude dnes převezen do Prahy (OTVÍRÁK)  

Datum vydání: 31.1. 2007      Čas vydání: 04:40  

Skokan Mazoch uţ je ve střešovické nemocnici a v dobrém stavu 

Datum vydání: 31.1. 2007      Čas vydání: 17:46  

Rodina skokana Mazocha cítí úlevu a bude mu nablízku  

Datum vydání: 31.1. 2007      Čas vydání: 18:47 

Mazoch: Jsem v pořádku, jen mě trochu bolí hlava a jsem unavený 

Datum vydání: 2.2. 2007      Čas vydání: 21:49 

 

MF Dnes: Deník referoval o události velmi podrobně, kdyţ se informace o skokano-

vě pádu dostala aţ na titulní stránku celého vydání. Jiţ první den se list zajímal vedle 

zdravotního stavu skokana také o okolnosti jeho pádu a zranění, kdyţ zveřejnil dis-

kuzi trenérů o tom, zda se mělo v takto těţkých podmínkách vůbec startovat. Vedlej-

ším motivem celého případu se stala těhotná přítelkyně skokana, která s ním trávila 

veškerý čas v době, kdy byl stále v bezvědomí. Deník vedle informačních materiálů 

otiskl i analýzu toho, jakým způsobem se vyvíjely skoky na lyţích a jak se mění rizi-

ka při podobných nehodách v souvislosti se změnami v leteckém stylu. Od chvíle, 

kdy byl zraněný skokan probuzen z bezvědomí, začal přinášet zpravodajství přímo 

z místa nehody zpravodaj MF Dnes v Polsku Jaroslav Baďura, který se vedle zdra-

votního stavu zotavujícího se skokana zajímal i o způsob, jakým zranění závodníka 

vnímá polská společnost. Po převozu zraněného z Polska do Prahy převzala kauzu o-

pět praţská redakce. MF Dnes uzavřela tuto událost shrnutím toho, jakým způsobem 

se tato kauza vyvíjela a také rozhovorem se samotným skokanem, který se přiznal, ţe 

si z osudného dne nic nepamatuje, ale přesto dále touţí po návratu do reprezentace a 

sní o překonání rekordů. 

Pět minut strnulého ticha. Ţije ten Čech? (Barbora Ţehanová) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 18, 22. ledna  2007, strana A1 
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Kruté skoky na lyţích: Mazoch je v bezvědomí (Barbora Ţehanová) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 18, 22. ledna  2007, strana C1 

Ploc: Lekl se a nepřipravil se (Barbora Ţehanová)  

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 18, 22. ledna  2007, strana C3 

Mělo se skákat, nebo ne? Ani trenéři se neshodli (Barbora Ţehanová) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 18, 22. ledna  2007, strana C3 

Skokan Mazoch se stále neprobudil (Barbora Ţehanová) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 19, 23. ledna  2007, strana D1, D2 

Raškův vnuk bojoval s kily, teď o ţivot (Barbora Ţehanová) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 19, 23. ledna  2007, strana D2 

Těhotná přítelkyně se bojí o skokana: Chci být u něj (Barbora Ţehanová) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 20, 24. ledna  2007, strana D1, D2 

Zítra Mazocha moţná uţ probudí (Barbora Ţehanová; ČTK) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 20, 24. ledna  2007, strana D2 

Skokani dnes létají pomaleji, padají však hůř (Barbora Ţehanová) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 20, 24. ledna  2007, strana D2 

Lékaři přivádějí Mazocha k vědomí (Jaroslav Baďura) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 21, 25. ledna  2007, strana D1, D2 

Úleva Mazochovy partnerky: Jan se na mě usmál (Jaroslav Baďura) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 22, 26. ledna  2007, strana D1, D3 

Konečně! Vţdyť uţ se tolik dní modlíme (Jaroslav Baďura) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 23, 27. ledna  2007, strana B10 

Skokan Mazoch se vyptával uţ i na miminko (Jaroslav Baďura) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 23, 27. ledna  2007, strana B12 

Odbory, nebo lepší helmy? (Barbora Ţehanová) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 24, 29. ledna  2007, strana C3 

Zraněný skokan Mazoch uţ vstal (Barbora Ţehanová) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 24, 29. ledna  2007, strana C3 

Bude Mazoch zase skákat? (Barbora Ţehanová) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 25, 30. ledna  2007, strana D4 

Mazoch překvapil, jak je fit (Barbora Ţehanová) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 27, 1. února  2007, strana D1 

Jak Polsko trpělo s Mazochem (Tomáš Macek) 
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MF Dnes, ročník XVIII, číslo 27, 1. února  2007, strana D2 

Raška: Myslí si, ţe spadl ve Finsku (Tomáš Macek) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 27, 1. února  2007, strana D1 

Zraněný Mazoch chce skočit rekord (Tomáš Macek) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 29, 3. února  2007, strana B12 

 

Právo: Sportovní redaktor Práva Václav Procházka vyuţíval ve svém zpravodajství o 

události agenturního servisu poměrně často, neboť Právo nemělo na rozdíl od MF 

Dnes a právě ČTK svého zpravodaje přímo na místě události, v Polsku. Deník otis-

koval vlastní zprávy převáţně vycházející s rozhovorů s rodinou skokana, ošetřující-

mi lékaři a reprezentačními kolegy. V posledních dnech, kdy byl skokan jiţ převezen 

z Polska do Prahy, poskytl list čtenářům rozhovor se samotným Mazochem, který si 

však z osudného dne nic nepamatoval. 

Mazoch dopadl na hlavu, šlo mu o ţivot! (Václav Procházka) 

Právo, ročník 17, číslo 18, 22. ledna  2007, strana 20 

Hádají se, kdo za to můţe (Václav Procházka; ČTK) 

Právo, ročník 17, číslo 18, 22. ledna  2007, strana 20 

Mazoch zůstal v Krakově, zatím ho neprobudili (Václav Procházka; ČTK) 

Právo, ročník 17, číslo 19, 23. ledna  2007, strana 23 

Lékaři drţí Mazocha ve spánku (Václav Procházka; ČTK) 

Právo, ročník 17, číslo 20, 24. ledna  2007, strana 24 

Mazocha jiţ začali probouzet (Václav Procházka) 

Právo, ročník 17, číslo 21, 25. ledna  2007, strana 22 

Mazoch procitl, poznal rodinu a pousmál se na přítelkyni (Václav Procházka) 

Právo, ročník 17, číslo 22, 26. ledna  2007, strana 23 

Dej mi pusu, řekl Mazoch přítelkyni (Václav Procházka) 

Právo, ročník 17, číslo 23, 27. ledna  2007, strana 22 

Mazoch uţ sám jí i chodí (ČTK) 

Právo, ročník 17, číslo 24, 29. ledna  2007, strana 18 

Lékaři: Zraněný Mazoch by mohl zase skákat (Václav Procházka; ČTK) 

Právo, ročník 17, číslo 25, 30. ledna  2007, strana 24 

Mazocha převezou do ČR (Václav Procházka; ČTK) 

Právo, ročník 17, číslo 26, 31. ledna  2007, strana 23 
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Lékaři: Mazochův stav je aţ překvapivě dobrý (Václav Procházka) 

Právo, ročník 17, číslo 27, 1. února  2007, strana 24 

Den s pádem se mu vymazal (Václav Procházka) 

Právo, ročník 17, číslo 27, 1. února  2007, strana 24 

Mazochovi děsivý pád líčili nejbliţší (Václav Procházka) 

Právo, ročník 17, číslo 29, 3. února  2007, strana 22 

 

Lidové noviny: Redakce LN při referování o této události zkombinovala vlastní 

zpravodajství s vyuţitím servisu ČTK. Vlastní materiály deník otiskl deník vţdy ve 

chvíli, kdy se udála nějaká zásadní změna ve zdravotním stavu zraněného a vedle to-

ho LN přinesly i rozhovory s Mazochovým kolegou z reprezentace Jakubem Jandou 

a olympijským vítězem Jiřím Raškou, jehoţ je skokan vnukem. Oba v nich vyjadřují 

naději, ţe se skokan opět vrátí na můstky. V případě dílčích změn se deník opíral o 

agenturní zpravodajství, rozhovorem se zotavujícím se skokanem převzatým z ČTK 

také deník referování o této kauze ukončil. 

Mazoch zůstával v bezvědomí (Martin Prachař, Václav Cibula) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 18, 22. ledna  2007, strana 20 

Mazoch bude v Krakově ještě několik dní (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 19, 23. ledna  2007, strana 21 

Mazochův transport? Neví se kdy (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 20, 24. ledna  2007, strana 22 

„Mazda“ se vrátí, říká Janda (Václav Cibula) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 20, 24. ledna  2007, strana 22 

Mazoch zůstává v Krakově (Václav Cibula) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 21, 25. ledna  2007, strana 24 

Konečně! Mazoch otevřel oči (Václav Cibula; ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 22, 26. ledna  2007, strana 23 

Mazoch uţ sám jí a chodí (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 24, 29. ledna  2007, strana 20 

Mazoch se prý můţe vrátit ke skákání (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 25, 30. ledna  2007, strana 22 

Mazocha dnes převezou do Prahy (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 26, 31. ledna  2007, strana 23 
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Mazoch se uţ uzdravuje v Praze (Václav Cibula) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 27, 1. února  2007, strana 20 

Raška: Je to zase můj Honza (Václav Cibula) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 27, 1. února  2007, strana 20 

Pád? Mazoch si ho nepamatuje (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 29, 3. února  2007, strana 22 

 

Hospodářské noviny: Deník o události poprvé informoval s vyuţitím agenturního 

servisu, v dalších bezprostředně následujících dnech přinášel pravidelně vlastní zpra-

vodajství o současném zdravotním stavu skokana. List pojal kauzu čistě informačně 

a ve chvíli, kdy se zraněný Mazoch probudil z umělého spánku, zpracovával událost 

nadále pouze za vyuţití infobanky ČTK. 

Jan Mazoch zůstává po pádu v bezvědomí (ČTK) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 15, 22. ledna  2007, strana 14 

Mazoch v Krakově zůstane déle (Jaroslav Pešta) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 16, 23. ledna  2007, strana 12 

Mazochův stav zůstává váţný, Češi osloví FIS (Jaroslav Pešta) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 17, 24. ledna  2007, strana 12 

Lékaři Mazocha probudili z umělého spánku (Jaroslav Pešta) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 18, 25. ledna  2007, strana 11 

Jan Mazoch se probudil a začíná vnímat okolí (Jaroslav Pešta) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 19, 26. ledna  2007, strana 14 

Mazochův stav se zlepšil, uţ sám chodí (ČTK) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 20, 29. ledna  2007, strana 12 

Mazoch má naději se vrátit ke skákání (ČTK) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 21, 30. ledna  2007, strana 14 

Mazoch bude uţ dnes v Praze (ČTK) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 22, 31. ledna  2007, strana 13 

 

Role ČTK: V tomto případě je role agenturního zpravodajství u kaţdého deníku od-

lišná. Hospodářské noviny začaly vyuţívat servisu ČTK ve chvíli, kdy se skokan 

probudil z umělého spánku a pominulo tak bezprostřední ohroţení jeho ţivota. Pro 

Lidové noviny znamenala ČTK zdroj pro rubriku Krátké zprávy, kde list zveřejňuje 
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agenturní zpravodajství. Deník vyuţíval ČTK v případě drobných změn ve zdravot-

ním stavu pacienta. Právo prezentovalo agenturu jako jeden z hlavních pramenů pro 

své zpravodajství, avšak kompletní zprávy z ČTK přetiskovalo jen výjimečně. MF 

Dnes vyuţívala agenturní servis pouze okrajově, tradičně se vedle zpravodajských 

materiálů soustředila i na ohlasy přímých aktérů a rodinných příslušníků, stejně jako 

na analýzu potencionálního nebezpečí, které skokanům v dnešní době hrozí. 
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Násilnosti na italských stadionech (2. - 22. 2. 2007) 

 

Popis události: Bouřlivou debatu o bezpečnosti na stadionech vyvolaly násilnosti, 

které první únorový víkend provázely utkání italské ligy mezi Palermem a Catanií a 

při kterých byl zabit policista Filippe Raciti. Podle původních informací měl být za-

vraţděn poté, co mu jeden z příznivců Catanie vhodil do auta výbušninu, z dalšího 

šetření vyplynulo, ţe za smrtí policisty stojí vnitřní zranění, které utrpěl pravděpo-

dobně po zásahu vytrţeným umyvadlem. Mělo jít o pomstu radikálních fanoušků si-

cilského klubu za to, ţe Raciti vypovídal v procesu s některými radikály, kteří byli 

zatčeni čtyři měsíce předtím při předchozím utkání obou klubů. V první fázi byla od-

loţena veškerá ligová utkání, později byly pro nevyhovující bezpečnostní podmínky 

přechodně uzavřeny dvě třetiny prvoligových stadionů včetně milánského San Sira. 

Výsledkem intervence vlády a ministerstva sportu bylo zlepšení bezpečnosti na stadi-

onech a zklidnění situace. Stadion Catanie zůstal po jednání disciplinární komise u-

zavřen aţ do konce ligového ročníku. 

 

Kauza v ČTK: 

V Itálii se nebude o víkendu po násilnostech fanoušků hrát fotbal 

Datum vydání: 2.2. 2007      Čas vydání: 23:47  

Policie v Itálii zatkla 22 výtrţníků, viníka smrti policisty ne   

Datum vydání: 3.2. 2007      Čas vydání: 20:27  

Italská liga se po úmrtí policisty moţná bude hrát bez fanoušků   

Datum vydání: 4.2. 2007      Čas vydání: 16:22 

Fotbalové zákazy v Itálii by měly i značný ekonomický dopad 

Datum vydání: 5.2. 2007      Čas vydání: 13:41 

Na nebezpečné stadiony nebudou v Itálii vpuštěni fanoušci 

Datum vydání: 5.2. 2007      Čas vydání: 21:37 

Fotbal v Itálii by se měl znovu rozběhnout o tomto víkendu 

Datum vydání: 6.2. 2007      Čas vydání: 21:55 

Italská vláda přijala zpřísněná pravidla proti násilí na fotbale 

Datum vydání: 7.2. 2007      Čas vydání: 21:54 

Z usmrcení policisty v Catanii je podezřelý sedmnáctiletý mladík   

Datum vydání: 8.2. 2007      Čas vydání: 12:57 
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Italská vláda zavřela dveře dvanácti stadionů včetně Milána 

Datum vydání: 8.2. 2007      Čas vydání: 16:55 

Milán chce do neděle splnit bezpečnostní kritéria 

Datum vydání: 9.2. 2007      Čas vydání: 19:27 

Na utkání AC Milán s Livornem budou smět majitelé permanentek 

Datum vydání: 10.2. 2007      Čas vydání: 20:08 

Kouč Interu Mancini je pro přerušení italské ligy do září  

Datum vydání: 12.2. 2007      Čas vydání: 14:54 

Fotbalisté Catanie si uţ asi na domácím stadionu nezahrají 

Datum vydání: 13.2. 2007      Čas vydání: 17:55 

Stadion v Catanii bude uzavřený do konce června  

Datum vydání: 14.2. 2007      Čas vydání: 15:08 

 

MF Dnes: V kauze násilí na italských stadionech se MF Dnes spoléhala takřka vý-

hradně na agenturní servis ČTK. Jedinou původní zprávou byla analýza události od 

Jana Paličky, který zde dával poslední události do souvislosti s dalšími dřívějšími 

projevy agrese na italské fotbalové scéně. V obecné rovině se deník události příliš 

nevěnoval, informoval hlavně o novinkách ohledně opětovného startu soutěţe, prů-

běh vyšetřování vraţdy policisty nemonitoroval vůbec. 

O víkendu se nebude hrát první ani druhá italská liga (ČTK) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 29, 3. února  2007, strana B12 

Italský fotbal umírá v násilí (Jan Palička) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 30, 5. února  2007, strana C2 

Ujfaluši: Kdy se bude hrát, to netuší nikdo (Jan Palička) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 30, 5. února  2007, strana C2 

V Itálii se bude hrát uţ o víkendu (ČTK) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 32, 7. února  2007, strana D4 

AC Milán chce do neděle splnit všechna kritéria (ČTK) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 35, 10. února  2007, strana B10 

 

Právo: Deník pokrýval informačně tuto kauzu minimálně jednou zprávou v kaţdém 

vydání, avšak omezil se pouze na přebírání agenturního zpravodajství. Vlastní inicia-

tivu vyvinula redakce pouze v případě rozhovoru s obráncem AC Milán Markem 
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Jankulovským, který v krátkém interview osvětloval současnou situaci v hledištích 

italských stadionů. 

Pří řádění fanoušků v Itálii zemřel policista (ČTK) 

Právo, ročník 17, ročník XVIII, číslo 30, 5. února  2007, strana 21 

Na rizikové stadiony nepustí diváky (ČTK) 

Právo, ročník 17, ročník XVIII, číslo 31, 6. února  2007, strana 20 

Jankulovski: Jít s dětmi v klidu na fotbal nelze, je to nebezpečné (Radek Malina) 

Právo, ročník 17, ročník XVIII, číslo 31, 6. února  2007, strana 20 

Fotbal má v Itálii oţít uţ o víkendu (ČTK) 

Právo, ročník 17, ročník XVIII, číslo 32, 7. února  2007, strana 23 

Policistu zabili umyvadlem (ČTK) 

Právo, ročník 17, ročník XVIII, číslo 33, 8. února  2007, strana 24 

Italská vláda pro diváky zavřela 12 stadionů (ČTK) 

Právo, ročník 17, ročník XVIII, číslo 34, 9. února  2007, strana 24 

V Miláně spěchají, do neděle chtějí splnit všechna opatření (ČTK) 

Právo, ročník 17, ročník XVIII, číslo 35, 10. února  2007, strana 22 

 

Lidové noviny: Deník jako jediný zpracoval původní zprávu hned v sobotním vydání, 

krom toho přinesl po víkendu i vlastní analýzu situace spolu s rozhovorem s dalším 

z italských internacionálů, Tomášem Ujfalušim. Ve chvíli, kdy prvotní zájem o kau-

zu začal upadat, přešly i Lidové noviny na čistě agenturní informování o události 

v rámci svého sloupku krátkých zpráv. 

Smrt v Itálii! Nehraje se liga (Adam Nenadál) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 29, 3. února  2007, strana 24 

Show musí pokračovat (Adam Nenadál) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 31, 6. února  2007, strana 24 

Ujfaluši: Uţ je to neúnosné (redakce) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 31, 6. února  2007, strana 24 

O víkendu by se mělo v Itálii opět hrát (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 32, 7. února  2007, strana 23 

Policistu zabil kus umyvadla (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 33, 8. února  2007, strana 19 

Tragédie v Catanii: První výslech (ČTK) 
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Lidové noviny, ročník XX, číslo 34, 9. února  2007, strana 18 

 

Hospodářské noviny: Vzhledem k tomu, ţe deník nevychází v sobotu, měla redakce 

daleko více času na přípravu zpravodajství a kromě Lidových novin také přišla jako 

jediná s původní zprávou o víkendových událostech. V horizontu dalších dní se však 

i tento list omezil na příjem agenturního zpravodajství, výjimkou budiţ analýza eko-

nomického dopadu uzavření většiny prvoligových stadionů v pátečním vydání. 

V dalších dnech vycházely informace o kauze uţ pouze v krátkých notickách v rámci 

tradičního Servisu. 

Svazový komisař je razantní, policie zatýkala (Josef Kašpar) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 25, 5. února  2007, strana 14 

Nebezpečné stadiony bez diváků (ČTK) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 26, 6. února  2007, strana 13 

Itálie chce bezpečné stadiony (ČTK) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 28, 8. února  2007, strana 13 

Itálie zavřela 12 fotbalových stadionů (Josef Kašpar) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 29, 9. února  2007, strana 15 

Mancini: zrušte italskou ligu (ČTK) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 31, 13. února  2007, strana 11 

 

Role ČTK: Česká tisková kancelář vystupovala v této kauze jednoznačně v roli hlav-

ního informačního zdroje. Vzhledem k nepřítomnosti italského zpravodaje u všech a-

nalyzovaných redakcí došlo k takřka absolutní absenci původního zpravodajství, kte-

ré redakce nahrazovaly analytickými komentáři, případně rozhovory s hráči působí-

cími v Itálii. Přednost ve zpravodajství v tomto období dostávala příprava na start 

jarní části fotbalové ligy a hlavně vrcholící boje o play off v hokejové extralize. Jedi-

ný výraznější pokus o vlastní informování o situaci učinily Lidové noviny, i ty se 

však s pozdějším vývojem událostí omezily pouze na transkripci agenturního zpravo-

dajství ČTK. 
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Skandál v hotelu Praha (25. 3. - 30. 3. 2007) 

 

Popis události: Březnový reprezentační sraz byl zřejmě jedním z nejnepovedenějších 

v historii. Po poráţce v důleţitém utkání kvalifikace na EURO 2008 doma s Němec-

kem přinesl deník Šíp informaci, ţe někteří reprezentanti aţ do brzkých ranních po-

píjeli na oslavě narozenin obránce Tomáše Ujfalušiho, který měl posléze objednat na 

hotel několik placených společnic. Reprezentanti posléze přiznali porušení večerky, 

dámskou návštěvu ale důrazně odmítli. Týmu byla uloţena pokuta ve výši milionu 

korun a zdrcený trenér Karel Brückner zvaţoval odstoupení z funkce. Ve vypjaté at-

mosféře následujících dní reprezentace po velmi špatném výkonu pouze se štěstím 

porazila 1:0 slabý Kypr a začaly se mnoţit hlasy volající po rezignaci hlavního trené-

ra. Kauza pouze potvrdila kuloární informace, ţe reţim uvnitř národního týmu není 

úplně v pořádku. Tvrzení bulvárního deníku, ţe si hráči objednali návštěvu prostitu-

tek, se však nikdy důvěryhodně doloţit nepodařilo, ţádná ze zveřejněných fotografií 

totiţ nezobrazuje údajné společnice na jednom snímku s některým z hráčů. 

 

Kauza v ČTK:  

Fotbalisté dostali pokutu milion korun za bouřlivé oslavy   

Datum vydání: 26.3. 2007      Čas vydání: 15:08 

Brückner zvaţoval kvůli skandálu rezignaci, muţstvo změní hotel 

Datum vydání: 26.3. 2007      Čas vydání: 17:25 

Po skandálu reprezentantů Brückner zvaţoval rezignaci (SHRNUTÍ)  

Datum vydání: 26.3. 2007      Čas vydání: 17:39 

Tisk nevěří verzi fotbalistů a pokutu povaţuje za směšnou 

Datum vydání: 27.3. 2007      Čas vydání: 10:17 

Fotbalisty čeká s Kyprem zápas o sebevědomí i odpuštění (OTVÍRÁK) 

Datum vydání: 27.3. 2007      Čas vydání: 16:35 

Aféra českých fotbalistů zaujala i v Německu   

Datum vydání: 27.3. 2007      Čas vydání: 16:50 

Sobotní aféra atmosféru před Kyprem poznamenala  

Datum vydání: 27.3. 2007      Čas vydání: 17:01 

Fotbalisté se po skandálu protrápili k hubené výhře nad Kyprem 

Datum vydání: 28.3. 2007      Čas vydání: 19:37 
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Fotbalisté průšvih nenapravili, proti Kypru potěšili jen výhrou (ANALÝZA) 

Datum vydání: 28.3. 2007      Čas vydání: 20:00 

Čeští fotbalisté se po skandálu dočkali v duelu s Kyprem pískotu 

Datum vydání: 28.3. 2007      Čas vydání: 20:20 

Děkujeme, odejděte, čte Brückner v dnešních novinách 

Datum vydání: 29.3. 2007      Čas vydání: 08:33 

 

MF Dnes: Celý týden následující po víkendové aféře byla kauza pro deník tématem 

číslo jedna. Stala se také druhou sledovanou událostí, která se dostala na titulní strán-

ku nejen sportovní rubriky, ale celého vydání MF Dnes. Na rozdíl od servisu ČTK a 

zpravodajství Práva či Hospodářských novin, Dnes dávala přednost spíše analýzám, 

komentářům a rozhovorům před prostým informováním o události. Deník jako jediný 

otiskl rozhovor s redaktorkou Šípu Kateřinou Šmídovou, která celou aféru odhalila, 

kdyţ se pod záminkou získání podpisů některých hráčů vydala v noci do hotelu Pra-

ha. Šmídová v interview ujišťuje, ţe všechny informace zveřejněné v pondělním Ší-

pu jsou skutečným obrazem událostí té noci. V úterním vydání se kromě řady dalších 

materiálů objevilo i srovnání, jakým způsobem se s podobnými prohřešky vyrovná-

vají reprezentace v Evropě. Vedle závěrečné analýzy reprezentačního srazu, která 

konstatuje, ţe je nejvyšší čas na změny ve vedení reprezentace, zveřejnila MF Dnes i 

analýzu samotné aféry, v níţ konstatuje, ţe hráči svým jednáním zradili nejen fanou-

šky, ale i sami sebe. 

Skandál: fotbalisté a prostitutky (Filip Saiver, Jan Palička) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 73, 27. března  2007, strana A1 

Kvůli aféře moţná Brückner skončí (Filip Saiver, Jan Palička) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 73, 27. března  2007, strana D1 

Kdo je potrestá? Asi jen manţelky (Jan Švéd) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 73, 27. března  2007, strana D3 

Brückner: Je to malér. A teď Kypr (Filip Saiver, Jan Palička)  

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 73, 27. března  2007, strana D3 

Výpověď: Byly to prostitutky (Jan Palička) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 73, 27. března  2007, strana D3 

Sex, lţi a video. Ve světě se po aférách vyhazuje (Jan Švéd) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 73, 27. března  2007, strana D3 
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Ujfaluši: Dívky s tím neměly nic společného (Filip Saiver, Jan Palička) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 73, 27. března  2007, strana D3 

Fotbalisté hrají o důvěru (Filip Saiver, Jan Palička) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 74, 28. března  2007, strana D1 

Brückner: musel bych je vyhodit všechny (Filip Saiver, Jan Palička) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 74, 28. března  2007, strana D1, D2 

Chechtali se a skóre 0:0 zatím fotbalové reprezentanty nestrašilo (Jan Palička) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 74, 28. března  2007, strana D2 

Zradili sebe i fanoušky (Filip Saiver, Jan Palička) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 74, 28. března  2007, strana D3 

Výhra s pískotem. Skončí Brückner? (Filip Saiver, Jan Palička) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 75, 29. března  2007, strana D1 

Rezignace: O ní přemýšlím pořád (Jan Palička) Rozhovor Brückner 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 75, 29. března  2007, strana D1 

Máme body a sraz končí, ulevilo se hráčům (Filip Saiver) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 75, 29. března  2007, strana D3 

Brückner asi nepadne (Filip Saiver, Jan Palička) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 76, 30. března  2007, strana B1 

Za koučem stojím já i hráči, tvrdí Košťál (Filip Saiver) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 76, 30. března  2007, strana B1, B2 

U reprezentace je čas na velký třesk (Jan Palička) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 76, 30. března  2007, strana B2 

 

Právo: Ze zpravodajství deníku je důleţité vyzdvihnout dvě originální informace, 

které se v podobě samostatné zprávy v ţádném jiném periodiku neobjevily. Primárně 

Právo jako jediné přineslo ohlasy na aféru ze zahraničí, tuto informaci přejalo ze ser-

visu ČTK. A v Právu se také jako v prvním deníku objevily informace o tom, ţe re-

prezentace opustí aférou negativně proslulý hotel Praha a před dalším srazem se pře-

sune do hotelu Břízky u Jablonce nad Nisou. Z celkového pohledu bylo zpravodajství 

listu zaměřeno více na věcnou stránku události, jediný analytický materiál redakce 

uveřejnila aţ coby uzavření celé kauzy. 

Milionová pokuta za mejdan po zápase (Karel Felt) 

Právo, ročník 17, číslo 73, 27. března  2007, strana 18 
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Košťál vyhazovat nechtěl (Karel Felt) 

Právo, ročník 17, číslo 73, 27. března  2007, strana 18 

Brückner: Jsem konsternován, je to neomluvitelné porušení reţimu (Jan Krůta) 

Právo, ročník 17, číslo 73, 27. března  2007, strana 18 

O skandálu uţ píše celý svět (ČTK) 

Právo, ročník 17, číslo 74, 28. března  2007, strana 24 

Brückner po Kypru znovu zváţí rezignaci (Radek Malina) 

Právo, ročník 17, číslo 74, 28. března  2007, strana 24 

Brückner: Aféra do značné míry výkon ovlivnila (Karel Felt) 

Právo, ročník 17, číslo 75, 29. března  2007, strana 20 

Bilance fotbalistů: tři body za dva propadáky (Karel Felt) 

Právo, ročník 17, číslo 76, 30. března  2007, strana 24 

Před Walesem nejspíš v Břízkách (Karel Felt) 

Právo, ročník 17, číslo 76, 30. března  2007, strana 24 

Sobotní noční průšvih byl důsledkem neprofesionality (Karel Felt) analýza 

Právo, ročník 17, číslo 76, 30. března  2007, strana 24 

 

Lidové noviny: Deník věnoval aféře na své poměry aţ nebývale velký prostor na 

stránkách sportovní rubriky. Vedle rozhovorů se šokovaným trenérem Brücknerem 

druhý den po odhalení kauzy a následně po utkání s Kyprem, přinesl list i ohlasy 

samostatných reprezentantů. Také jako první poukázal na skutečnost, ţe reálnou výši 

pokuty 50 tisíc na hráče můţe tým dorovnat v případě vítězství nad Kyprem, čímţ 

tento postih i vzhledem k příjmům většiny reprezentačního celku nabývá toliko sym-

bolického významu. Redaktoři LN se pokusili, byť neúspěšně, získat i vyjádření za-

městnanců hotelu a přinesli původní reportáţ z předzápasového tréninku před utká-

ním s Kyprem, na kterém vládla vzhledem k situaci aţ překvapivě dobrá nálada. Na 

závěr týdne zveřejnil deník stejně jako všechna konkurenční periodika analýzu sou-

časné krize reprezentace, kterou také celé téma uzavřel. 

Skandál! A milion pokuty (Martin Filip, Jiří Jakoubek, Robert Neumann) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 73, 27. března  2007, strana 24 

Brückner: Přemýšlel jsem o rezignaci (Martin Filip, Robert Neumann) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 73, 27. března  2007, strana 21 

Máme čisté svědomí, tvrdí provinilci (Martin Filip) 
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Lidové noviny, ročník XX, číslo 73, 27. března  2007, strana 21 

Hráči musí odčinit dva hříchy (Martin Filip, Petr Adam) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 74, 28. března  2007, strana 24 

Výhrou tým vyrovná pokutu (Martin Filip) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 74, 28. března  2007, strana 24 

Ponurá nálada? Ne, na tréninku se vtipkovalo (Petr Adam) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 74, 28. března  2007, strana 23 

Brückner: Pryč nemůţeme poslat nikoho (Petr Adam) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 74, 28. března  2007, strana 23 

Vedení hotelu, dějiště ostudy, oněmělo (Jiří Jakoubek) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 74, 28. března  2007, strana 23 

České pokání? Nejistá výhra (Robert Neumann, Martin Filip) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 75, 29. března  2007, strana 24 

Rosický: Výhra nic neodčinila (Robert Neumann) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 75, 29. března  2007, strana 24 

Blamáţ odvrátil náhradník Kováč (Robert Neumann) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 75, 29. března  2007, strana 23 

Brückner: Odchod není na pořadu dne (Robert Neumann) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 75, 29. března  2007, strana 23 

I přes vítězství krize roste (Petr Adam) analýza 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 76, 30. března  2007, strana 20 

 

Hospodářské noviny: Redakce deníku celou kauzu sice monitorovala, ve svém zpra-

vodajství jí však nevyhrazovala ţádný zvláštní prostor. Pravidelné informace z prů-

běhu reprezentačního srazu pouze doplnila o ohlasy hráčů, kteří se obávali o atmos-

féru na libereckém stadionu při následujícím utkání s Kyprem. List jako jediný při-

nesl informace o postoji sponzorů reprezentace, které by mohla kauza poškodit. Po 

ukončení reprezentačního srazu uzavřely HN své zpravodajství závěrečnou analýzou 

současné krize národního týmu pod vedením kouče Brücknera.   

Padla milionová pokuta, za co přesně? (Josef Káninský) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 61, 27. března  2007, strana 12 

Čeští reprezentanti jsou nejistí z reakce publika (Josef Káninský) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 62, 28. března  2007, strana 14 
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Vítěze provázel do kabin pískot (Josef Káninský) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 63, 29. března  2007, strana 12 

Sponzoři týmu zatím jen varují (Jakub Kvasnička) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 63, 29. března  2007, strana 12 

Případ Brückner vyústil ve stav nouze (Josef Káninský) analýza 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 64, 30. března  2007, strana 16 

 

Role ČTK: Vzhledem k faktu, ţe se v tomto případě jednalo o zřejmě největší aféru 

celé sportovní sezóny, věnovaly se jí všechny redakce velmi podrobně a pro své 

zpravodajství servis ČTK výrazněji nepotřebovaly. Výjimkou je Právo, které jako je-

diné přineslo zprávu o mediálním ohlasu kauzy v zahraničí, a tu převzalo z ČTK. 

Redaktoři se ve svých analýzách vesměs vyjadřovali v tom smyslu, ţe poslední kau-

za je pouze vyvrcholením nedobré atmosféry a nedostatečné morálky u národního 

celku. V následných reakcích na tento skandál pak začal sílit mediální tlak na trenéra 

Brücknera. Převáţně zpravodajský ráz informování si po vzoru ČTK uchovaly pouze 

Hospodářské noviny a částečně právo, zpravodajství Lidových novin a hlavně MF 

Dnes pak bylo více analytické a hodnotící s důrazem na objevování nových skuteč-

ností u tohoto případu. 
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Úmrtí Andreje Kvašňáka (18. - 23. 4. 2007) 

 

Popis události: Ve věku 70 let podlehl v nemocnici na Bulovce rakovině plic bývalý 

fotbalový reprezentant Andrej Kvašňák. Jeden z nejpopulárnějších hráčů českoslo-

venské historie a nositel ocenění „Sparťan století“, patřil aţ do své smrti k nepře-

hlédnutelným postavám na letenském stadionu. V šedesátých letech patřil k nejlep-

ším československým hráčům, účastnil se stříbrného MS 1962 v Chile a svým gólem 

zařídil postup na mexický šampionát o osm let později. Smrt klubové legendy zasáh-

la Spartu právě v týdnu před velkým praţským derby, které se tak následně stalo 

pietou zemřelému. Smutečního obřadu, který se konal dopoledne právě v den utkání, 

se účastnilo několik stovek lidí z řad přátel, bývalých spoluhráčů, ale i obyčejných 

fanoušků. V samotném zápase Sparta zvítězila 1:0 a i díky tomuto výsledku nakonec 

získala mistrovský titul. 

 

Kauza v ČTK:  

Zemřel legendární fotbalista, "Sparťan století" Andrej Kvašňák 

Datum vydání: 18.4. 2007      Čas vydání: 19:16 

Kvašňák byl pro sparťanské fanoušky nedotknutelnou ikonou (PROFIL) 

Datum vydání: 18.4. 2007      Čas vydání: 19:58 

Sparťané při derby uctí památku Andreje Kvašňáka 

Datum vydání: 19.4. 2007      Čas vydání: 13:44 

Mašek: S Kvašňákem jsme na hřišti hledali snubní prstýnek 

Datum vydání: 19.4. 2007      Čas vydání: 16:45 

Kvašňákův pohřeb bude v pondělí dopoledne před derby 

Datum vydání: 20.4. 2007      Čas vydání: 10:59 

Kvašňákovo místo na tribuně zůstane při derby volné 

Datum vydání: 22.4. 2007      Čas vydání: 13:18  

Fotbalová veřejnost se rozloučila s legendárním Kvašňákem  

Datum vydání: 23.4. 2007      Čas vydání: 11:50 

 

MF Dnes: Zpravodajství deníku se v tomto případě omezilo pouze na zprávu o 

Kvašňákově úmrtí a ohlasy účastníků pohřbu. Největší mediální prostor byl v té době 
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dáván blíţícímu se praţskému derby, byť to i vzhledem k vyjádření představitelů 

Sparty s pietou věnovanou slavnému hráči úzce souviselo. 

Zemřel Kvašňák, fotbalový Vlasta Burian (Jan Švéd) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 92, 19. dubna  2007, strana D1, D4 

Andrej chtěl, aby na pohřbu byla legrace (Jan Palička) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 96, 24. dubna  2007, strana D2 

 

Právo: Stejně jako konkurenční Lidové noviny, přineslo i Právo vedle informace o 

Kvašňákově smrti i další materiál připomínající slavného hráče prostřednictvím 

vzpomínek jeho bývalých spoluhráčů. Právo v průběhu události infoservis ČTK ne-

vyuţívalo, vystačilo si s vlastními materiály. 

Zemřel legendární Andrej Kvašňák (Radek Malina, Karel Felt) 

Právo, ročník 17, číslo 92, 19. dubna  2007, strana 23 

Nesnášel housle, miloval míč (Radek Malina, Karel Felt) 

Právo, ročník 17, číslo 92, 19. dubna  2007, strana 23 

Sparťané se poklonili legendě (Radek Malina) 

Právo, ročník 17, číslo 96, 24. dubna  2007, strana 18 

 

Lidové noviny: Pokud jde o zpravodajskou stránku události, omezil se list na přejí-

mání zpravodajství ČTK k dvěma nejdůleţitějším bodům kauzy - internacionálova 

úmrtí a jeho pohřbu. Redaktor Jiří Jakoubek však dokázal osvěţit věcné informování 

vzpomínkami Kvašňákových spoluhráčů a přátel a LN vlastně jako jediný deník do-

kázaly alespoň částečně vystoupit ze zpravodajského stereotypu o úmrtích, skládají-

cího se toliko z nekrologu a případně reportáţe z pohřbu. 

Odešel Kvašňák, fotbalový bavič (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 92, 19. dubna  2007, strana 24 

Andrejovi jsme říkali Hajaja (Jiří Jakoubek) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 92, 19. dubna  2007, strana 24 

Andrej, Zličín a zadřená carevna (Jiří Jakoubek) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 94, 21. dubna  2007, strana 23 

Fotbalový národ se loučil s Kvašňákem (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 96, 24. dubna  2007, strana 20 
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Hospodářské noviny: Zpravodajství listu se neslo přesně v duchu strohého informo-

vání, které je deníku vlastní. Den po úmrtí vyšel Kvašňákův nekrolog a dále uţ se re-

dakce o událost nezajímala. 

Andrej Kvašňák uţ nepotěší (hd) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 77, 19. dubna  2007, strana 13 

 

Role ČTK: Agentura se snaţila informačně pokrýt tuto událost širokým spektrem 

zpráv, ať uţ vzpomínek spoluhráčů, ohlasů ze Sparty v souvislosti s blíţícím se der-

by nebo informací o samotném pohřbu. Sluţeb jejího servisu však výrazněji vyuţily 

pouze Lidové noviny, ostatní deníky se soustředily na vydání vlastní zprávy o udá-

losti, kterou však zároveň informační pokrytí kauzy prakticky ukončily. ČTK tak 

v tomto případě přebrala úlohu hlavního média, neboť redakcím deníků nepřišla tato 

událost mediálně dostatečně zajímavá na to, aby se jí podrobněji věnovaly. 
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Baroš obviněn z rasismu (20. 4. - 3. 5. 2007) 

 

Popis události: Český reprezentant útočník, jehoţ kariéra byla uţ v té době více té-

matem předních stránek bulvárních deníků neţ sportovních médií, si jen několik mě-

síců po přestupu z anglické Aston Villy do francouzského Lyonu přivodil velké ne-

příjemnosti. Podle televizních záběrů si totiţ v ligovém utkání Lyonu s Rennes 

v blízkosti kamerunského obránce Stéphana Mbiy ucpával nos a mával rukou před o-

bličejem, jako by rozháněl zápach. Ačkoliv se Baroš hájil, ţe gestem chtěl pouze na-

značit, aby mu soupeř dal více nadechnout, ve Francii, která je k podobným přípa-

dům velmi citlivá, se však stal podezřelým, ţe celé gesto mělo rasový podtext. Baroš 

se Mbiovi posléze za nešťastné gesto omluvil, opakovaně však popíral, ţe by mohlo 

jít z jeho strany o projev rasismu. Na zasedání disciplinární komise sice nebylo gesto 

označeno jako rasistické, přesto dostal Baroš třízápasový distanc za nesportovní 

chování. 

 

Kauza v ČTK:  

Baroš je ve Francii podezřelý z rasistického gesta, popírá ho 

Datum vydání: 19.4. 2007      Čas vydání: 22:37  

Mbia nechce Barošovi odpustit, ten mu poslal vysvětlující dopis   

Datum vydání: 20.4. 2007      Čas vydání: 20:13 

Baroš mluvil s Mbiou, ten se na něj prý nezlobí 

Datum vydání: 21.4. 2007      Čas vydání: 13:57 

Disciplinární komise předvolala Baroše na příští čtvrtek  

Datum vydání: 26.4. 2007      Čas vydání: 20:43  

Baroš dnes bude před komisí vysvětlovat kontroverzní gesto   

Datum vydání: 3.5. 2007      Čas vydání: 04:48 

Baroš si za kontroverzní gesto nezahraje tři zápasy   

Datum vydání: 3.5. 2007      Čas vydání: 21:44 

Protirasistická organizace chce „případ Baroš“ před justici   

Datum vydání: 4.5. 2007      Čas vydání: 16:41 

 

MF Dnes: První den po události přinesla MF Dnes kromě původní zprávy i komentář 

Jana Paličky, který dává tento incident do souvislosti s předchozími Barošovými pro-
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blémy, které se během uplynulého roku objevovaly často na stránkách zvláště bul-

várních médií. V následujícím vydání byla Barošova aféra hlavním tématem čísla, 

vedle rozhovoru se samotným hráčem i manaţerem reprezentace Košťálem, který 

projevil svůj tradiční nadhled a konstatoval, ţe ho současné problémy jednoho z re-

prezentantů vůbec nezajímají, deník analyzoval, nakolik bylo Barošovo gesto oprav-

du rasistické a připomněl podobné případy v českém fotbalovém prostředí. Dále však 

list informoval aţ o výsledku disciplinárního řízení, kdy poprvé a naposled vyuţil 

sluţeb ČTK. 

Baroš ve Francii obviněn z rasismu, hrozí mu trest (Filip Saiver) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 93, 20. dubna  2007, strana D1, D5 

Hvězda, která zešílela (Jan Palička)  

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 93, 20. dubna  2007, strana D5 

Barošův skandál pobouřil Francouze (Filip Saiver) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 94, 21. dubna  2007, strana B12 

Není důvod mě trestat, říká Baroš (Filip Saiver) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 94, 21. dubna  2007, strana B12 

Košťál: tato aféra mě váţně nezajímá (Filip Saiver) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 94, 21. dubna  2007, strana B12 

Byl to projev rasismu? (Filip Saiver) analýza 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 94, 21. dubna  2007, strana B11 

Skandály, to byly banány i hajlování (Jan Palička) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 94, 21. dubna  2007, strana B11 

Mbia mi odpustil, prohlašuje Baroš (Radim Trusina) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 95, 23. dubna  2007, strana C1 

Za gesto skončí Barošovi sezóna dřív (ČTK) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 104, 4. května  2007, strana D1 

 

Právo: Deník se snaţil o události informovat primárně z vlastních zdrojů, přesto si u 

většiny materiálů vypomáhal infobankou ČTK coby jedním z dalších zdrojů. Právě 

kombinace vlastního zpravodajství a servisu ČTK v jedné zprávě je typickým rysem 

Práva, ostatní redakce buď přejímají zprávy celé, nebo publikují kompletně vlastní 

zprávy. Právo také publikovalo původní rozhovor s Barošem, v němţ hráč objasňuje 
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okolnosti, které předcházely onomu incidentu a objasňuje význam, který mělo jeho 

gesto mít. 

Baroše ve Francii obviňují kvůli gestu z rasismu (Karel Felt; ČTK) 

Právo, ročník 17, číslo 93, 20. dubna  2007, strana 23 

Barošovi hrozí v lize trest aţ na šest zápasů (Karel Felt; ČTK) 

Právo, ročník 17, číslo 94, 21. dubna  2007, strana 22 

Rasistické to nebylo, hájil se Baroš (Václav Procházka) 

Právo, ročník 17, číslo 94, 21. dubna  2007, strana 22 

Baroš: Mluvil sem s Mbiou, ten uţ se nezlobí (Karel Felt) 

Právo, ročník 17, číslo 95, 23. dubna  2007, strana 18 

Baroše čeká dnes v Paříţi jednání disciplinárky (Karel Felt) 

Právo, ročník 17, číslo 98, 26. dubna  2007, strana 16 

Baroš předvolán na příští čtvrtek (Karel Felt; ČTK) 

Právo, ročník 17, číslo 99, 27. dubna  2007, strana 23 

Baroš dostal zákaz startu na tři zápasy (Karel Felt) 

Právo, ročník 17, číslo 104, 4. května  2007, strana 23 

 

Lidové noviny: Jako většinu zahraničních událostí, i Barošovo gesto Lidové noviny 

informačně pokrývaly především za pomoci zpravodajství ČTK. Jednou ze dvou vý-

jimek je příspěvek zpravodaje LN ve Francii Milana Rokose, který osvětluje nálady 

ve francouzské společnosti a s nimi související silně negativní ohlas na gesto, které 

sám hráč dle svých slov rozhodně nemyslel rasisticky. Informace o dalších navazují-

cích událostech, čili předvolání hráče před disciplinární komisi a jeho následné po-

trestání, uţ přebíral deník opět ze servisu ČTK. 

Milana Baroše podezřívají z rasismu (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 93, 20. dubna  2007, strana 23 

Francie je proti Barošovi (Adam Nenadál, Jiří Jakoubek) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 94, 21. dubna  2007, strana 24 

Český útočník napsal Mbiovi omluvný dopis (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 94, 21. dubna  2007, strana 24 

Rasista? Ne, to Baroš není (Milan Rokos) zpravodaj ve Francii 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 95, 23. dubna  2007, strana 19 

Barošův prohřešek bude disciplinárka řešit později (ČTK) 
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Lidové noviny, ročník XX, číslo 99, 27. dubna  2007, strana 22 

Baroš dostal za gesto distanc (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 104, 4. května  2007, strana 21 

 

Hospodářské noviny: List se o Barošovu nepříjemnost zajímal pouze okrajově a vý-

hradně prostřednictvím zpravodajství ČTK. Po původní zprávě o útočníkově problé-

mu přišel s novou informací jen poté, co se Baroš svému soupeři omluvil a dále de-

ník informoval aţ o definitivním verdiktu disciplinární komise. 

Baroš čelí obvinění z rasistického gesta (ČTK) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 78, 20. dubna  2007, strana 15 

Baroš hovořil s hráčem, kterého měl urazit (ČTK) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 79, 23. dubna  2007, strana 13 

Baroš dostal za své gesto trest na tři zápasy (ČTK) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 87, 4. května  2007, strana 16 

 

Role ČTK: Pro redakce Lidových a Hospodářských novin, které zahraniční sportovní 

události vlastními zprávami příliš nepokrývají, má servis ČTK nezastupitelnou roli 

hlavního informačního zdroje. V tomto případě se Hospodářské noviny spolehly na 

agenturní zpravodajství úplně, Lidové noviny tradičně kromě úvodní zprávy také, 

přesto se jako jediné alespoň pokusily prostřednictvím svého zpravodaje zprostřed-

kovat informace přímo z místa události. Právo tematicky v podstatě kopírovalo servis 

ČTK, ale díky většímu mnoţství internetových zdrojů, které redakce vyuţívá, vyuţí-

valo agenturu pouze jako doplňující informační zdroj. MF Dnes pojala kauzu opět 

spíše z obecnějšího pohledu, ať uţ na poslední výstřelky reprezentanta nebo na pro-

blém rasismu jako takového. 
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Inzultace rozhodčího Fandela (4. - 18. 6. 2007) 

 

Popis události: Průběh kvalifikačního utkání na EURO 2008 mezi Dánskem a Švéd-

skem narušil domácí fanoušek, který vnikl v předposlední minutě na hrací plochu a 

napadl německého rozhodčího Herberta Fandela. Ten těsně před tímto incidentem 

odpískal pokutový kop ve prospěch Švédů poté, co dánský záloţník Poulsen při str-

kanici před rohovým kopem udeřil pěstí do břicha hostujícího Rosenberga. Dánové 

by případnou poráţkou přišli o reálnou naději na postup. Silně podnapilý fanoušek 

byl okamţitě zatčen a později odsouzen k dvouměsíčnímu nepodmíněnému trestu. 

Ţaloba hrozila původně i Poulsenovi, nakonec však bylo obvinění z napadení staţeno. 

Utkání bylo kontumováno ve prospěch Švédů, heroický výkon Dánů, kteří v druhé 

půli dokázali smazat tříbrankovou ztrátu, tak přišel vniveč. Disciplinární komise 

UEFA původně vedle pokuty uzavřela na čtyři utkání kodaňský stadion, později však 

toto ustanovení s ohledem na absenci vyhovujícího stadionu v předepsané vzdáleno-

sti 250km od Kodaně zrušila. 

 

Kauza v ČTK:  

V Dánsku fanoušek napadl sudího a zápas se Švédy zůstal nedohrán  

Datum vydání: 2.6. 2007      Čas vydání: 23:23 

Tisk: Skandál v Kodani je největší v historii dánského fotbalu 

Datum vydání: 3.6. 2007      Čas vydání: 11:19 

Fanouškovi, který v Dánsku napadl sudího, hrozí 60 dní vězení   

Datum vydání: 3.6. 2007      Čas vydání: 16:27 

Dánský fanoušek se veřejně omluvil za napadení rozhodčího  

Datum vydání: 4.6. 2007      Čas vydání: 21:30 

UEFA rozhodne o osudu nedohraného duelu Dánsko - Švédsko (OTVÍRÁK) 

Datum vydání: 8.6. 2007      Čas vydání: 04:23 

Nedohraný zápas v Dánsku byl kontumován ve prospěch Švédů 

Datum vydání: 8.6. 2007      Čas vydání: 15:51 

UEFA zmírnila trest pro Dánsko za napadení sudího 

Datum vydání: 12.6. 2007      Čas vydání: 11:22 

Fotbalista Poulsen nebude za faul proti Švédsku trestně stíhán   

Datum vydání: 18.6. 2007      Čas vydání: 17:37 
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MF Dnes: Deník se kauze aktivně věnoval pouze ve svém nejbliţším vydání, kdy 

přinesl jediný původní materiál, který byl součástí informačního servisu k probíhající 

kvalifikaci na EURO 2008. Dále uţ událost sledoval pouze prostřednictvím servisu 

ČTK, z kterého ovšem vybíral pouze zásadní informace, ať uţ o potrestání samotné-

ho výtrţníka nebo agresora Poulsena, případně o definitivním verdiktu disciplinární 

komise, která rozhodovala o osudu utkání. 

Skandál v Dánsku: Fanoušek napadl sudího (Miroslav Němý) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 129, 4. června  2007, strana C4 

Dánský výtrţník se omluvil za incident (ČTK) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 130, 5. června  2007, strana D1 

Nedohraný dánský duel „vyhráli“ Švédi (ČTK) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 134, 9. června  2007, strana B12 

Poulsen nebude stíhán za faul (ČTK) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 142, 19. června  2007, strana D4 

 

Právo: List se opět spoléhal ve velké míře na agenturní zpravodajství, infobanku 

ČTK vyuţil i redaktor Karel Felt při přípravě jediných dvou redakčních materiálů, 

které informačně pokrývaly dva nejdůleţitější body kauzy - samotný incident a ver-

dikt disciplinární komise. Oproti MF Dnes si deník z infobanky ČTK vybíral 

tematicky jinak zaměřené informace. Zatímco Dnes přineslo aţ zprávu o tom, ţe 

Poulsen nebude za svůj zákrok obţalován civilním soudem, Právo naopak informo-

valo pouze o tom, ţe by obţalován být mohl. Další zprávy o incidentu se objevily uţ 

pouze ve formě noticek v rubrice Z domova a ciziny. 

Sudí Fandel byl v duelu Dánů se Švédy inzultován a zápas předčasně ukončil 

(Karel Felt, ČTK) 

Právo, ročník 17, číslo 129, 4. června  2007, strana 16 

Poulsen by mohl být obţalován (ČTK) 

Právo, ročník 17, číslo 131, 6. června  2007, strana 18 

Disciplinárka kontumovala zápas v Kodani pro Švédy (Karel Felt, ČTK) 

Právo, ročník 17, číslo 134, 9. června  2007, strana 23 

UEFA zmírnila Dánům trest (ČTK) 

Právo, ročník 17, číslo 137, 13. června  2007, strana 19 



 64 

Lidové noviny: Deník tuto kauzu vlastní zpravodajstvím vůbec nepokrýval, redakce 

se soustředila spíše na analýzu posledních neúspěšných výsledků reprezentace¹. In-

formačně byly proto Lidové noviny odkázány pouze na ČTK, z níţ si pro zpravodaj-

ské pokrytí události vybraly jen nejdůleţitější informace o samotném incidentu a je-

ho projednávání před disciplinární komisí. 

Skandál v Dánsku: Fanoušek inzultoval sudího (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 129, 4. června  2007, strana 20 

Dánský fanoušek se omluvil za útok na sudího (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 130, 5. června  2007, strana 22 

Trest pro Dánsko: Prázdné tribuny a kontumace (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 134, 9. června  2007, strana 21 

UEFA zmírnila trest pro Dánsko (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 137, 13. června  2007, strana 26 

 

Hospodářské noviny: Této události věnovaly Hospodářské noviny jen minimální 

prostor, kdyţ o kauze informovaly prakticky pouze v prvních dvou dnech. Další vý-

voj událostí monitoroval deník pouze jednovětými notickami v Servisu. 

V Dánsku se zápas nedohrál (ČTK) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 107, 4. června  2007, strana 13 

Dánský výtrţník se veřejně omluvil (ČTK)  

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 108, 5. června  2007, strana 13 

 

Role ČTK: Stejně jako u většiny zahraničních kauz, i zde je vidět jednoznačná ve-

doucí role ČTK coby hlavního zpravodajského média. Lidové a Hospodářské noviny 

se spoléhaly na agenturní servis a v podstatě pouze MF Dnes přišla s vlastním mate-

riálem o incidentu. Tento nezájem deníků byl zčásti způsoben výše zmiňovanou pro-

blematikou špatných výsledků české reprezentace¹, ale hlavním důvodem byl fakt, ţe 

tato kauza se České republiky ve své podstatě vůbec nedotýkala, v tomto incidentu 

nefiguroval v ţádné roli český občan ani se netýkala „české“ kvalifikační skupiny, 

proto deníky omezily informace o události pouze na nezbytně nutné mnoţství. 

 

 

¹ Reprezentace si po šťastné remíze 0:0 ve Walesu zkomplikovala moţnost postupu na závěrečný turnaj
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Vyloučení Vsetína z extraligy (6. - 30. 6. 2007) 

 

Popis události: Vsetín, v druhé polovině devadesátých let neomezený vládce hokejo-

vé soutěţe¹, byl na zasedání Asociace profesionálních klubů vyloučen z extraligy. 

Verdikt byl zdůvodněn porušením licenčních pravidel v uplynulé sezóně, neboť Vse-

tín neuhradil veškeré své finanční závazky a ani sloţenou garancí nesplnil podmínky 

APK. Vedení klubu se následně odvolalo k arbitráţní komisi svazu a zvaţovalo po-

dání návrhu na předběţné opatření, které by odsunulo začátek soutěţe aţ po termínu 

rozhodnutí arbitráţní komise. Po více neţ dvou měsících jednání byl koncem srpna 

definitivně potvrzen zánik seniorského hokeje ve Vsetíně. V médiích se však objevo-

valy také zprávy, ţe za vsetínským koncem nejsou ani tak jeho dluhy, jako spíše sna-

ha APK odstranit vlastní chybu se zrušením sestupu ze soutěţe. Kvůli ní se měla ex-

traliga rozrůst na patnáct týmů, coţ by znamenalo velký zásah do termínové listiny. 

 

Kauza v ČTK:  

Hokejová extraliga bude bez Vsetína, ten se chce odvolat   

Datum vydání: 6.6. 2007      Čas vydání: 17:45 

Někdejší hokejová bašta padla pod finanční tísní (PROFIL) 

Datum vydání: 6.6. 2007      Čas vydání: 16:44 

Vsetínský hokej čeká na oficiální vyrozumění APK 

Datum vydání: 7.6. 2007      Čas vydání: 16:35 

Vsetín má zápis z jednání APK, právníci řeší další postup   

Datum vydání: 13.6. 2007      Čas vydání: 14:47 

Fanoušci Vsetína protestují i formou internetové petice 

Datum vydání: 14.6. 2007      Čas vydání: 12:43 

Vsetín se proti vyloučení z hokejové extraligy odvolá k arbitráţi 

Datum vydání: 15.6. 2007      Čas vydání: 13:59 

Tisíc fanoušků protestovalo proti vyřazení Vsetína z extraligy 

Datum vydání: 15.6. 2007      Čas vydání: 20:42 

Vsetín zvaţuje předběţné opatření, jímţ by posunul ligový start 

Datum vydání: 16.6. 2007      Čas vydání: 17:01 

 

¹ Vsetínský hokejový klub je šestinásobným mistrem republiky z let 1995-1999 a 2001. 
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Antimonopolní úřad bude zkoumat vyloučení hokejistů Vsetína 

Datum vydání: 18.6. 2007      Čas vydání: 19:46 

 

MF Dnes: List se jako jediný zajímal vedle samotné události také o zákulisní speku-

lace a další moţné příčiny vsetínského pádu. Přinesl rozhovory s kapitánem týmu 

Stantienem a majitelem oddílu Šteflem, kteří v nich shodně vyslovují myšlenku, ţe 

koncem hokeje ve Vsetíně nejsou jen velké pohledávky u věřitelů, ale snaha české 

většiny v APK zbavit se slabého moravského oddílu a odstranit tak vzniklý problém 

s patnáctým týmem extraligy, kterým se po postupu z první ligy stalo Ústí nad La-

bem. Pouze MF Dnes také informovala o chystaném protestním pochodu fanoušků 

Vsetína. Ve chvíli, kdy bylo jasné, ţe vsetínská kauza bude mít delšího trvání, přešla 

redakce na informování za pomoci servisu ČTK a zaměřila se na aktuálnější témata, 

v tomto případě na korupci v niţších soutěţích (viz dále). 

Kluby vyhodily Vsetín z extraligy (Robert Sára) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 132, 7. června  2007, strana D1 

Loučí se hokejová legenda s chutí slivovice (Robert Sára) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 132, 7. června  2007, strana D2 

Stantien: Dluhy má půlka extraligy (Tomáš Ţelezník) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 132, 7. června  2007, strana D2 

Manaţer: Vsetín chtěli dostat ven (Tomáš Ţelezník) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 133, 8. června  2007, strana D2 

Co bude s hokejovým Vsetínem? (Robert Sára, Tomáš Ţelezník) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 133, 8. června  2007, strana D2 

Ve Vsetíně se chystá hokejový protest (jam) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 136, 12. června  2007, strana D5 

Vsetín chce o setrvání v soutěţi bojovat i soudně (ČTK) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 140, 16. června  2007, strana B9 

Vsetín chce odloţit začátek extraligy (ČTK) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 141, 18. června  2007, strana C5 

 

Právo: Deník si v prvních dnech všímal vsetínské problematiky velmi bedlivě, poz-

ději však jeho zájem opadl. Vedle zprávy z jednání APK přinesl hned ve svém násle-

dujícím vydání i ohlasy na událost z řad samotných hráčů a trenérů vyloučeného 
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klubu a dále informace o tom, ţe Vsetín se bude proti verdiktu asociace bránit 

nejspíše u arbitráţní komise hokejového svazu. Události následujících týdnů uţ list 

dále monitoroval pouze díky servisu ČTK 

 

Vsetín nesmí pokračovat v hokejové extralize (Čestmír Folk, Martin Kézr) 

Právo, ročník 17, číslo 132, 7. června  2007, strana 20  

Vyloučený tým ovládlo zklamání (Čestmír Folk, Martin Kézr) 

Právo, ročník 17, číslo 132, 7. června  2007, strana 20 

Vsetín se brání (Martin Kézr) 

Právo, ročník 17, číslo 133, 8. června  2007, strana 20 

Vsetín se nyní odvolává k arbitráţi, pak aţ soud (ČTK) 

Právo, ročník 17, číslo 140, 16. června  2007, strana 23 

Vsetín můţe zdrţet start extraligy (ČTK) 

Právo, ročník 17, číslo 141, 18. června  2007, strana 19 

Arbitráţ o Vsetínu vede právník Balaš (Martin Kézr) 

Právo, ročník 17, číslo 145, 22. června  2007, strana 19 

 

Lidové noviny: Deník se ve svém zpravodajství omezil pouze na jednu původní 

zprávu, ve které shrnul základní informace celé kauzy. Následně Lidové noviny pře- 

jímaly a přetiskovaly nejdůleţitější novinky kolem této události ze servisu ČTK. 

Vsetín byl vyloučen z extraligy (Martin Prachař, Ivana Paulová) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 132, 7. června  2007, strana 24 

Vsetín čeká na oficiální stanovisko APK (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 133, 8. června  2007, strana 19 

Vsetín chce zpozdit začátek extraligy (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 141, 18. června  2007, strana 23 

Kauzu Vsetín uţ vyšetřují kontroloři (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 142, 19. června  2007, strana 21 

 

Hospodářské noviny: Přestoţe jde o kauzu, která má jistou souvislost s ekonomikou, 

deník se o ni příliš nezajímal. Přinesl původní materiál ze zasedání APK, na kterém 

byl Vsetín z ligy vyloučen, dále však průběh událostí monitorovala pouze v Servisu, 

který přebírá svůj kompletní obsah z ČTK. 
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Vsetín byl vyloučen z extraligy (Alois Ţatkuliak) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 110, 7. června  2007, strana 12 

 

Role ČTK: U této kauzy se dá analýza role ČTK rozdělit na dvě části. V prvních ně-

kolika dnech po zasedání APK se všechna média snaţila přinášet původní zpravodaj-

ství a ohlasy nejen ze strany Vsetína, v horizontu asi jednoho týdne od události však 

nastal informační zlom a agentura se stala v podstatě hlavním informačním médiem. 

Všechny redakce přebíraly nejdůleţitější materiály právě od ní a udrţovaly tak pově-

domí čtenářů o této problematice i poté, co původní redaktoři přešli k jiné tematice. 

Tradičně nejširší informační záběr prokázala v této kauze MF Dnes, naopak Hospo-

dářské noviny si vystačili s jediným zpravodajským materiálem. 
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Korupce ve 2. fotbalové lize (14. - 30. 6. 2007) 

 

Popis události: Opět po třech relativně klidných letech se na české fotbalové scéně 

objevil problém korupce. V druholigovém utkání mezi Bystrcí a Vítkovicemi potře-

bovali domácí Brňané pro zachování naděje na záchranu nutně zvítězit. O poločase 

také vedli 2:0, ovšem ve druhé půli přišlo nepochopitelné selhání a Bystrc po prohře 

2:4 sestoupila do třetí ligy. Na její úkor se zachránil právě ostravský celek. Vedle té-

to kauzy se objevilo jako kaţdý rok i větší mnoţství podezřelých výsledků v niţších 

soutěţích. Šéf Bystrce Roman Procházka později obvinil trojici hráčů včetně kapitá-

na Pavla Houště, ţe přijali před utkáním úplatek 80 tisíc korun. Přitom právě Houšť 

jako první vystoupil s prohlášením, ţe se k němu donesly signály o moţném pokusu 

o ovlivnění utkání. Kauza byla uzavřena aţ na přelomu loňského a letošního roku, 

hráči dostali vedle podmíněných trestů i několikaleté zákazy činnosti, stejně jako bý-

valý bystrcký trenér Tibor Duda a bývalý šéf brněnské pobočky sázkové kanceláře 

Tipsport Michael Benko, kteří měli předání úplatku zprostředkovat. 

 

Servis ČTK: 

Zápas druhé fotbalové ligy prošetřuje policie 

Datum vydání: 13.6. 2007      Čas vydání: 08:51 

Šéf Bystrce odloţil tiskovou konferenci k podezřelému zápasu 

Datum vydání: 14.6. 2007      Čas vydání: 15:18 

Disciplinárka si po podezřelém duelu zve šéfa a kapitána Bystrce 

Datum vydání: 14.6. 2007      Čas vydání: 19:03 

Šéf Bystrce tvrdí, ţe jeho hráčům nabízeli úplatek 80 tisíc 

Datum vydání: 21.6. 2007      Čas vydání: 18:25 

Fotbalisté Bystrce nedostanou kvůli korupční aféře od Brna dotaci 

Datum vydání: 26.6. 2007      Čas vydání: 09:25 

Disciplinární komise bude vyšetřovat moţnou korupci v druhé lize (OTVÍRÁK) 

Datum vydání: 28.6. 2007      Čas vydání: 04:52 

Disciplinárka kauzu Bystrc odročila, hráči o korupci nevědí 

Datum vydání: 28.6. 2007      Čas vydání: 18:17 
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MF Dnes: Deník se na rozdíl od konkurenčních periodik i servisu ČTK snaţil 

nahlíţet na kauzu z obecnějšího pohledu a přinášel výhradně vlastní zpravodajství. 

Kromě utkání Bystrce se redaktoři MF Dnes zajímali i o divizní utkání v Bzové, kte-

ré mělo podobný průběh i okolnosti jako výše zmíněný druholigový zápas a také u-

dálostem v praţském přeboru, kde dva týmy bojující o postup vítězily podezřele vy-

sokými rozdíly. Své zpravodajství proto redakce zpočátku věnovala spíš těmto přípa-

dům v niţších soutěţích, vedle původních reportáţí přinesla i rozhovory s předsedou 

ČMFS Mokrým a předsedou praţského svazu Václavem Chválou a analýzu faktu, ţe 

mnoho osob bezprostředně spjatých s předešlou korupční aférou stále pracuje v niţ-

ších svazových strukturách. Samotnému utkání v Bystrci začala být ve zpravodajství 

MF Dnes přikládána větší důleţitost aţ od 22. června, kdy šéf bystrckého klubu Pro-

cházka přišel s prvními konkrétními tvrzeními o tom, ţe utkání bylo ovlivněno. De-

ník ještě v první fázi kauzy přinesl rozhovor s obviněným hráčem Houštěm a repor-

táţ z prvního zasedání disciplinární komise, na kterém byl případ odloţen. Redakce 

se kauze samozřejmě věnovala dále, ale to uţ není předmětem této analýzy. 

Fotbal má další podezřelý zápas. V divizi (Filip Saiver) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 136, 12. června  2007, strana D1, D5 

Na případ pana Kajgra upozorním, slíbil šéf svazu Mokrý (Filip Saiver) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 136, 12. června  2007, strana D5 

Z českého fotbalu kape špína (Filip Saiver) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 137, 13. června  2007, strana D1 

Chvála: Ţádná fotbalová soutěţ není čistá (Filip Saiver) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 137, 13. června  2007, strana D4 

Za divnými výsledky stojí divní lidé (Filip Saiver) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 138, 14. června  2007, strana D6 

S fotbalovým Mordorem, říší zla, bojují v Anglii i jinde (Filip Saiver) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 138, 14. června  2007, strana D6 

Hráči Bystrce byli u výslechu (Robin Krutil) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 139, 15. června  2007, strana D4 

Nás si nekoupíte, křičeli Ukrajinci na ČAFC (Filip Saiver, Miroslav Němý) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 141, 18. června  2007, strana C3 

I víkend ukázal, jak je fotbal zkaţený (Filip Saiver) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 142, 19. června  2007, strana D5 
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Míšek. Čistý muţ, nebo nositel špíny (Filip Saiver) o majiteli Bzové 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 142, 19. června  2007, strana D5 

Šéf Bystrce: Hráčům nabídli 80 tisíc za prohru (Jan Palička) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 145, 22. června  2007, strana D1, D2 

Prezident klubu lţe, tvrdí Houšť (Jan Palička) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 145, 22. června  2007, strana D2 

Fotbalisté z Bystrce korupci stále odmítají (Jan Palička) 

MF Dnes, ročník XVIII, číslo 151, 29. června  2007, strana B12 

 

Právo: Deník Právo spoléhal stejně jako MF Dnes pouze na redakční zdroje, avšak 

kauze se věnoval spíše okrajově. Po primární informaci o tom, ţe podezřelé utkání 

šetří policie přišel list s dalšími novinkami aţ po prohlášení bystrckého majitele 

Procházky a následně po projednávání případu před disciplinární komisí. 

Utkání v Bystrci šetří policie (čfo) 

Právo, ročník 17, číslo 138, 14. června  2007, strana 18 

Bystrckému Houšťovi mělo být nabídnuto 80 tisíc (Karel Felt) 

Právo, ročník 17, číslo 145, 22. června  2007, strana 20 

Případ Bystrc byl odročen na srpen (Karel Felt) 

Právo, ročník 17, číslo 151, 29. června  2007, strana 19 

 

Lidové noviny: List otevřel tuto kauzu rozhovorem s místopředsedou ČMFS Košťá-

lem, který se vyjádřil, ţe niţší soutěţe nezná a o dění v nich se nezajímá. Dále uţ de-

ník informoval pouze o bystrckém případu, a to jen o nejdůleţitějších novinkách 

v kauze převzatých ze servisu ČTK. První a jediný redakční zpravodajský materiál 

v analyzovaném období přinesl list aţ po prvním zasedání disciplinární komise. 

Košťál: Já ty soutěţe neznám (Adam Nenadál) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 138, 14. června  2007, strana 24 

Šéf Bystrce s odhalením ještě počká (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 139, 15. června  2007, strana 21 

Šéf Bystrce: Hráčům nabízeli 80 tisíc (ČTK) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 145, 22. června  2007, strana 23 

Bystrc: tvrzení proti tvrzení (Martin Filip) 

Lidové noviny, ročník XX, číslo 151, 29. června  2007, strana 22 
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Hospodářské noviny: Deník se kauze prakticky nevěnoval, a to ani v Servisu. Pouze 

po vystoupení majitele Bystrce Romana Procházky a obvinění hráčů z korupce pře-

tiskl list agenturní zprávu k tomuto tématu. 

Šéf Bystrce: Hráčům nabízeli úplatek 80 tisíc (ČTK) 

Hospodářské noviny, ročník LI, číslo 121, 22. června  2007, strana 14 

 

Role ČTK: Agentura v tomto případě informovala hlavně o z hlediska hierarchie fot-

balových soutěţí nejviditelnějším případu, a to druholigovém utkání mezi Bystrcí a 

Vítkovicemi. Ostatní deníky s výjimkou MF Dnes ji v tomto trendu následovaly, Li-

dové a Hospodářské noviny navíc byly při informování o kauze na zpravodajství 

ČTK do značné míry závislé. Právo se snaţilo o vlastní zpravodajství, ale tento pří-

pad byl pro něj spíše okrajovou záleţitostí, které nevěnoval nijak zvýšenou pozornost. 

Dnes v této kauze přebralo roli jednoznačného informačního lídra, kdyţ zpravodaj-

sky pokrylo nejen samotný bystrcký případ, ale i události v niţších soutěţích, které 

díky své nápadné podobnosti měly s kauzou v Bystrci určitou spojitost. Deník se po 

celou dobu spoléhal pouze na vlastní zdroje a informace, servis tiskové kanceláře ne-

vyuţil vůbec. 
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5.3 Shrnutí 

 

Obecně lze říci, ţe všechny analyzované deníky se snaţily zvláště u domácích udá-

lostí a kauz vţdy přijít s vlastním úvodním materiálem. Způsob referování v dalších 

dnech pak závisel na vývoji událostí, pokud nedocházelo k zásadním změnám či 

zvratům, spoléhaly se redakce všech deníků s výjimkou MF Dnes dále uţ spíše na 

agenturní zpravodajství. 

 

Z analyzovaných kauz byl také patrný rozdíl mezi událostí domácí a zahraniční. Do-

mácí zpravodajství zůstává aţ na výjimky stále v reţii jednotlivých redakcí a zvláště 

MF Dnes se snaţila veškeré zásadní domácí události pokrýt minimálně jedním, často 

rovnou dvěma redaktory. 

 

U zpravodajství ze zahraničí pak bylo nejdůleţitějším kritériem, zda se jedná o bohe-

mikum, čili o zprávu se vztahem k České republice. Pokud ano, snaţily se redakce o 

produkci vlastních zpravodajských materiálů a úloha ČTK spočívala v poskytování 

doplňujících informací a dílčích změn v kauze. 

 

U dvou analyzovaných kauz bez přímé vazby na Českou republiku byla zřetelně 

patrná vůdčí úloha ČTK jako hlavního zpravodajského média. Jednak proto, ţe ani 

v jednom případě nešlo o událost natolik zásadního významu na sportovní dění, aby 

bylo pro redakci důleţité  mít na místě vlastního zpravodaje a pak také z důvodu, ţe 

obě kauzy se odehrávaly v zemích, kde nemá běţně ţádného zpravodaje ani zahra-

niční redakce některého z médií (Dánsko, Itálie). 

 

Zřejmě nejvýraznější vliv zpravodajství ČTK na obsah rubriky bylo moţno pozoro-

vat u Lidových novin, u nichţ je tato skutečnost do značné míry dána specifickým 

členěním rubriky. V ní se klade poměrně velký důraz na kratší zpravodajské útvary, 

které bývají zalamovány k okrajům stránek a jejich obsah je doménou servisu ČTK. 
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6. Závěr 

Při hodnocení úlohy ČTK při zpracovávání mediálně zajímavých témat ve čtyřech 

celostátních seriózních denících musíme především pojmenovat několik zásadních 

kritérií, která mají značný vliv na to, do jaké míry se budou redakce snaţit zpracová-

vat informace o neočekávaných událostech a kauzách. 

 

Jedním z nejdůleţitějších kritérií je čas, denní doba, kdy se daná událost stala. Pokud 

jde o večerní čas, redakce tištěných médií, které jsou do značné míry limitovány 

uzávěrkami, raději vyuţijí servisu ČTK a vlastní, rozšiřující zprávu přinesou v dal-

ším vydání, pokud je daná událost stále ještě mediálně zajímavá. 

 

Pro všechna zpravodajská média je aţ na výjimky, kdy redakce neshledá určitou 

událost dostatečně důleţitou, vţdy prioritou publikovat jako první vlastní zpravodaj-

ský materiál. Podle vývoje události pak o dané kauze dále informují a analyzují ji, 

nebo v případě, ţe se jiţ nepředpokládá další zásadní změna, přenechávají úlohu 

hlavního média ČTK a dále o události informují za pomoci agenturního servisu. 

 

V této souvislosti je však nutné rozlišovat domácí a zahraniční události. MF Dnes si-

ce logicky více prostoru věnovala domácím kauzám, přesto ani u čistě zahraničních 

událostí neopomněla přispět vlastním materiálem alespoň publicistického charakteru. 

U ostatních redakcí je tento rozdíl daleko zřetelnější. V kauzách inzultovaného roz-

hodčího v Dánsku a násilností v Itálii se aţ na několik výjimek spoléhaly pouze na 

servis ČTK coby hlavní informační médium. 

 

Pro posouzení vlivu ČTK na jednotlivé redakce si musíme nejdříve objasnit zásadní 

rozdíl ve způsobu informování o události, který praktikuje redakce MF Dnes a který 

je vlastní ostatním redakcím. V tomto ohledu je zpravodajsky nejblíţe ČTK redakce 

Hospodářských novin, která se podobně jako agentura zaměřuje primárně na infor-

mování o událostech a názor na kauzu uţ většinou ponechává na čtenáři samotném. 

O něco více analytických materiálů přináší Právo, přesto i jemu je bliţší poloha in-

formačního média. Naopak Lidové noviny inklinují spíše ke zpravodajství MF Dnes. 
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U všech třech výše zmíněných redakcí se dá jistá míra vlivu ČTK vypozorovat. Hos-

podářské noviny vyuţívají servisu ČTK v případech, kdy jim událost nepřijde medi-

álně natolik zajímavá, aby se jí věnovaly samy a přesto povaţují za důleţité o ní in-

formovat. Pro Právo je ČTK hlavně doplňujícím zdrojem informací, o čemţ svědčí 

častý výskyt redakčního zpravodajství zpracovaného „s přispěním ČTK“. U Lido-

vých novin má agentura nezastupitelnou úlohu zdroje hlavně zahraniční informací, 

které deník zveřejňuje ve sloupcích krátkých zpráv. 

 

Zdaleka nejmenší vliv agenturního zpravodajství je patrný na sportovních stránkách 

MF Dnes. Nejprodávanější český list se v posledních letech posunul na škále českých 

deníků na pomezí mezi seriózní a bulvární část spektra. Tomu odpovídá jiná struk-

tura zpravodajství, jiný jazyk, kterým jsou zprávy psány a více analytických a „hod-

notících“ materiálů. „Čistě zpravodajsky“ zaměřená produkce ČTK nemůţe logicky 

tomuto trendu vyhovět. 

 

Druhým důvodem, proč není zpravodajství tohoto deníku agenturní produkcí tolik 

ovlivněno, je právě pozice MF Dnes coby největšího českého deníku. Početně zdale-

ka největší sportovní redakce je tak schopna obsáhnout naprostou většinu zpravodaj´-

ství vlastními silami. To je například pro pouze čtyřčlennou stálou redakci Hospodář-

ských novin takřka nemoţný úkol. 

 

Na míru vlivu ČTK na obsah rubriky má však svůj podíl i její členění. Zatímco re-

dakce Hospodářských novin člení sportovní rubriku na menší mnoţství velkých 

zpravodajských útvarů, které si nepočetná redakce dokáţe zpracovat sama, Lidové 

noviny, ve snaze publikovat co nejvíce informací, vedle velkých tematických článků 

zveřejňují také větší mnoţství krátkých zpráv, jejichţ zdrojem je převáţně ČTK. 

 

Proto ačkoliv na první pohled působí Lidové noviny jako odběratel největšího mnoţ-

ství agenturních zpráv, rozdíl v objemu pouţitých informací z agenturního servisu 

mezi LN a Právem nebo Hospodářskými novinami nebude zřejmě reálně tak velký. 

Opět je zde samozřejmě vyčleněna zvlášť redakce MF Dnes, která se co do objemu 

zpracovaných informací a mnoţství vydaných zpravodajských materiálů všechny tři 

výše zmíněné redakce převyšuje. 
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Existuje však jedna část servisu ČTK, která je pro všechny redakce nezbytná, a to ve 

stejné míře. Jde o avíza a souhrny očekávaných událostí, dokumenty, které pomáhají 

redakcím plánovat jednotlivá vydání několik dní dopředu a upozorňují je na tiskové 

konference, výročí a další důleţité události, které by měly v nejbliţším období nastat. 

V tom to případě je úloha ČTK, která je pořadatelskými subjekty informována mezi 

prvními, nezastupitelná a pro všechna analyzovaná média velmi důleţitá, jak se zmi-

ňuje například vedoucí sportu v Hospodářských novinách Josef Káninský (viz přílo-

ha). 

 

Plány ČTK pak informují redakce o tom, které události bude agentura zpravodajsky 

pokrývat a podle toho se mohou redakce rozhodnout, které události pokryjí vlastními 

redaktory a kdy mohou čerpat zpravodajství z ČTK. Poslední důleţitou úlohou agen-

tury ve vztahu k mediálním obsahům jsou zpravodajské archívy a dokumentační da-

tabáze, poskytující médiím informační podklady pro background k jednotlivým zprá-

vám. 
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Summary 

The Czech Press Agency (CPA) is a significant player on the Czech media field. 

Because of its cooperation with leading international news agencies CPA is able 

influence the consistency of news reporting within most domestic media to some 

extent. 

When analyzing CPA’s role in processing news headlines in four national daily 

newspapers we need to consider the criteria which editors consider when scrutinizing 

medially interesting and unanticipated news. 

One of the most important criteria is the time of the day when news happens. In the 

case of late night news, printed media editors are limited by their cut off times to 

some extent. They rather use CPA’s services and bring in their own analysis in the 

next edition. However, generally it can be said that for major domestic news editors 

try to bring in their own analysis from the very start. If the developments over the 

next few days were not major, editors relied mostly on CPA’s services with the 

exception of MF Dnes. 

The analysis also showed a significant difference between the coverage of domestic 

and international news. Coverage of domestic events is mostly undertaken by the 

media’s own resources. In the case of international events, if the news pertained to 

the Czech Republic media editors tried to engage their own resources while other 

international news was obtained directly from the CPA. 

The analysis of the influence of CPA on individual media also showed that there 

exists a major difference in the coverage of MF Dnes and the other media. 

Hospodarske noviny’s style is the most aligned with that of CPA which simply 

informs about the news and leaves the analysis to the readers themselves. Pravo 

usually tries to provide at least some analysis by extending CPA’s factual news. 

Lidove noviny inclines towards the style of MF Dnes, however, they rely strictly on 

the CPA for the coverage of international events. 

The least amount of CPA’s influence is noticeable in MF Dnes’s sports coverage. 

This most read Czech newspaper is on the edge between being a serious daily and a 

tabloid newspaper in this area because of the language, structure and “analysis” used 

in this section. Moreover, MF Dnes has got the largest sports team from which 

makes it less reliant on CPA’s factual reporting of sports results. 
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Přílohy 

 

Příloha 1: 

Rozhovor s JUDr. Ladislavem Josefem, vedoucím sportovní redakce ČTK 

 

Pane redaktore, kolik má vaše redakce stálých členů, regionálních přispěvatelů, 

případně kolik spolupracovníků v zahraničí a kde? 

Sportovní redakce ČTK má 9 reportérů, kteří přinášejí zprávy „z terénu“ a 6 editorů, 

kteří v redakci zpracovávají zdroje (agentury, internet, dodané zprávy od reportérů a 

externích spolupracovníků). Vedle toho máme po jednom sportovním redaktorovi v 

Brně a Ostravě. 

Do servisu dále přispívají zahraniční zpravodajové ČTK v Londýně, New Yorku, 

Moskvě, Bruselu, Paříži, Berlíně, Varšavě a Vídni (jen bohemika, rozhovory s čes-

kými sportovci, kteří tam dlouhodobě působí, nebo momentálně startují). 

Dále máme asi 200 externích spolupracovníků (dopisovatelů). Ti nám dodávají pře-

devším výsledky z regionů, ale máme i specialisty na některé „okrajové“ sporty 

(např. dostihy, plochá dráha, orientační běh, ragby, pozemní hokej), kteří nám 

dodávají kompletní zpravodajství ze svého sportu „na klíč“. 

 

Mohl byste v několika větách popsat běţný chod sportovní redakce? 

V běžném režimu začínáme vydávat zprávy kolem 6:00, kdy vychází první zprávy z 

NHL. V 7:00 nastupuje ranní směna, která nejprve zpracuje další noční výsledky ze 

zámoří, pak prolistuje české deníky, případně z nich monitoruje zajímavé zprávy, 

které jsme sami neměli, a dá tipy reportérům. Zhruba v 16:00 střídá ranní směnu ta 

odpolední a pokračuje ve vydávání zpráv přibližně do 23:00. Pokud nějaká aktualita 

končí později, tak se tomu závěr vysílání přizpůsobí, přes půlnoc, kdy mají deníky 

poslední uzávěrky, však až na výjimky nepokračujeme. 

Jen opravdu velmi významné noční zprávy vydáváme hned během noci (buď editor 

sportu z domova nebo noční směnař v zahraniční redakci, kde je nepřetržitý provoz. 

V době významných sportovních událostí (MS ve fotbale a hokeji, OH), které se 

odehrávají v nočních hodinách SEČ, máme nepřetržitý provoz i ve sportu.  
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Kolik odhadem publikujete během roku v infobance sportovních zpráv? 

Za loňský rok jsme vydali cca 43 tisíc zpráv. V jednotlivých měsících už nejsou žádné 

velké výkyvy jako tomu bylo dřív. Tzv. „okurková“ sezona už prakticky neexistuje, o 

fotbale, který tvoří nejvyšší procento zpráv (ve zmíněném období 13.500 zpráv) se 

píše celoročně. Jinak mají v zimě pochopitelně převahu zimní sporty, v létě letní.  

Počet zpráv celkově neustále mírně roste. Přibývají sporty a disciplíny, o nichž se 

dříve téměř nepsalo (např. skikros nebo trampolíny jsou už dnes dokonce v olympij-

ském programu). Stále ještě platí, že nejvíc zpráv ve sportu vychází o víkendu, ale ani 

v týdnu už není moc „hluchých“ míst. 

 

Vyuţíváte v případě informací z ciziny svých zahraničních zpravodajů, servisu 

jiných tiskových kanceláří nebo odebíráte výhradně informace z AP? 

Máme k dispozici hlavní světové agentury (Reuters, AP, AFP, DPA), vedle toho 

rakouskou APA a speciální německou sportovní agenturu SID). I ve sportu stále víc 

roste význam internetových zdrojů, které jsou díky online přenosům výrazně rychlejší 

než nejlepší agentury. Zahraniční zpravodajové nám servis doplňují jen jako „třeš-

nička na dortu“ se zaměřením na bohemika.  

 

Máte představu, kolik procent zpravodajství tvoří v celostátních denících (LN, 

Právo, MF Dnes, HN) informace pocházející z vaší infobanky? 

Taková statistika bohužel neexistuje. Ani v době nejrůznějších vyhledavačů a agen-

tur, které se specializují na rešerše tisku, nelze přesně stanovit podíl ČTK na zpravo-

dajství v denících. Vedle zpráv, které deníky převezmou kompletně a dokonce se k 

tomu přiznají, totiž hodně našich zpráv vychází více či méně upravených pod značkou 

nebo jménem „autora“. Jinde deníky využijí naši zprávu jako tip nebo background. 

To je poslání agentury a je to tak v pořádku. 

 

Sledujete, zda vaši klienti dodrţují povinnost označovat zprávy pocházející z 

ČTK signaturou vaší kanceláře? 

Speciálně a pravidelně to nesledujeme. Samozřejmě poznáme, když si klient podepíše 

naši zprávu. Označování agenturních zpráv značkou čtk je spíš etickou než právní 

povinností a ČTK dodržování této zásady nijak nevymáhá a její porušení nesank-

cionuje. Lze říci, že zpráv převzatých z ČTK a podepsaných někým jiným ubývá.  
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Funguje u vás ve vztahu ke klientům (myšleno celostátním deníkům) princip o-

boustranné výměny informací, čili ţe nevysíláte na konkrétní akci svého zpravo-

daje, ale spoléháte se na informace, které vám dodá na místě přítomný redaktor 

některého z deníků? 

Takový vztah neexistuje. Klienti jsou klienti a za servis platí. Vůči ČTK nemají žád-

nou povinnost dodávat zprávy. ČTK proto musí všechny sportovní události obsadit 

svými reportéry nebo externími spolupracovníky. Jen v případě nějakého mimořád-

ného výpadku přebíráme zpravodajství z nějaké akce ze zpravodajských webů. Pokud 

je zpráva výsledkem investigativní činnosti některého média, pak ji pochopitelně vy-

dáváme s uvedením zdroje, z něhož jsme ji převzali.  

 

V případech neočekávaných domácích sportovních událostí, afér a kauz, moni-

torovaných v prvopočátku některým z deníků, snaţíte se po převzetí původního 

zpravodajství od daného deníku rozšiřovat objem získaných informací za pomo-

ci vlastních informačních kanálů nebo se opět spíše spoléháte na zprávy od pů-

vodního zdroje, tedy některého z výše uvedených deníků, který se zprávou přij-

de jako první? 

Vždy po monitorování kauzy se snažíme co nejrychleji fakta ověřit a získat nové 

skutečnosti. Díky rozsáhlé databance jsme také schopni klientům rychle dodat utřídě-

ná fakta, která se k události vztahují. I když v průběhu dne dáme dohromady kom-

pletní zprávu, stále respektujeme to, že nějaký zdroj přinesl informaci jako první. 

 

Udála se během uplynulého roku (2007) nějaká zásadní sportovní kauza, ve kte-

ré hrála ČTK roli hlavního informačního média, tedy ţe s informací přišla jako 

první a výše uvedené deníky od ČTK následně přebíraly zpravodajské výstupy? 

ČTK přináší díky dobrým kontaktům hodně informací jako první (změny trenérů, 

přestupy hráčů apod.). Vyloženě kauzy typu odhalených úplatků ve fotbale nebo 

skandálních večírků fotbalistů agentura zpravidla nestartuje jako první. Agenturní 

práce je trochu jiná než práce v denících. Především ji tvoří každodenní shánění 

informací o všem podstatném, co se ve sportu odehraje. Na vyloženě investigativní 

žurnalistiku, při níž je redaktor několik dní vyčleněn z normálního chodu redakce a 

„jde po stopě“ a často bez výsledku, nemá ČTK kapacitu a ani to není jejím poslá-

ním. Stejně tak fungují i jiné agentury. 
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Příloha 2: 

Rozhovor s Martinem Prachařem, vedoucím sportovní rubriky Lidových novin 

 

Do jaké míry volíte skladbu svého zpravodajství na základě výstupů ČTK? 

ČTK máme jako jeden ze zdrojů informací toho, co se chystá, co se děje, nebo co se 

stalo. Větší články (otvíráky stránek apod.) volíme vlastní - buď jde o významnou 

akci, setkání atd. nebo o naši věc.  

 

Odhadnete, kolik procent vašeho zpravodajského materiálu tvoří servis ČTK? 

Je to velice různé. ČTK obecně využíváme k doplnění informací na našich stránkách. 

Jestliže hlavní texty napíšeme my, tak agenturu používáme typicky jako podklad ke 

krátkým zprávám na okraji stránky. Samozřejmě pokud ČTK vydá něco zajímavého, 

nečekaného nebo zpravodajství z akci, na kterých nejsme, tak ji použijeme. Nejvíce 

zpravodajství z agentur využíváme obecně v pondělním vydání, kdy máme nejvíce 

stran a o víkendu se také děje nejvíce sportovních událostí, které všechny nemůžeme 

pokrýt. 

 

Nakolik spoléháte v případech neočekávaných sportovních událostí na vlastní 

zdroje a do jaké míry naopak vyuţíváte agenturních zdrojů? 

Záleží na druhu kauzy, jestli je to česká věc nebo zahraniční. Obecně vždy raději čer-

páme z více zdrojů - ať už různých agentur nebo internetových stránek zavedených 

zpravodajských serverů. 

 

Vyuţíváte v případě zahraničních událostí svých zahraničních zpravodajů,  ser-

visu cizích tiskových kanceláří nebo odbíráte výhradně informace z ČTK? 

Zahraniční zpravodajku máme pouze v Bruselu, kde se příliš sportovních událostí ne-

koná, takže jí využíváme minimálně.  

 

Kolik má vaše sportovní redakce stálých členů a případně kolik regionálních 

přispěvatelů a kde? 

Devět a „krajánky“ nemáme. 
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Příloha 3: 

Rozhovor s Karlem Feltem, vedoucím sportovní redakce Práva 

 

Do jaké míry volíte skladbu svého zpravodajství na základě výstupů ČTK? 

Takto nelze skladbu rozdělit nebo vyjádřit v procentech. V první řadě se snažíme 

hlavní události doma pokrýt svými redaktory. To se samozřejmě týká i velkých akcí v 

zahraničí (ME a MS fotbal, Liga mistrů, OH a pod.). Vlastní zpravodajství má samo-

zřejmě přednost a ČTK slouží jako doplněk, například výsledkového servisu nebo in-

formací o jiných týmech. 

Cílem také je obsah sportovních stránek vyvážit po stránce zpravodajské a publicit-

tické. Zpravodajství má ale přednost. Pochopitelně využíváme zpravodajský servis 

ČTK především výsledkově a informačně z akcí, jichž jsme se nezúčastnili (týká se 

zahraničí, z domova převládá vlastní produkce). Samozřejmě hodně využíváme také 

internet, takže podíl informací z ČTK oproti minulosti poklesl. 

 

Odhadnete, kolik procent vašeho zpravodajského materiálu tvoří servis ČTK? 

Jak uvádím v předchozí otázce, těžko hovořit v procentech. Někdy je víc věcí z ČTK, 

jindy vlastních. Pokud bych ale měl uvést nějaká čísla, pak asi 55% ku 45% pro 

vlastní materiály, ale zdůrazňuji, je to hodně hrubý odhad. 

 

Nakolik spoléháte v případech neočekávaných sportovních událostí na vlastní 

zdroje a do jaké míry naopak vyuţíváte agenturních zdrojů? 

Opět je to hodně specifické. U domácích kauz se snažíme maximálně využívat vlastní 

síly. U zahraničních to samozřejmě není možné, takže buď využijeme pouze ČTK, ne-

bo ji kombinujeme s internety a dalšími agenturami či zdroji, jako jsou zahraniční 

televize. Skutečně jde ale o případ od případu. 

 

Vyuţíváte v případě zahraničních událostí svých zahraničních zpravodajů,  ser-

visu cizích tiskových kanceláří nebo odbíráte výhradně informace z ČTK? 

Nemáme zahraniční zpravodaje, takže je nemůžeme využít. Jde tedy o kombinaci růz-

ných zahraničních zdrojů a ČTK. 
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Kolik má vaše sportovní redakce stálých členů, kolik regionálních přispěvatelů 

a případně kolik spolupracovníků v zahraničí a kde? 

V Praze máme 6 redaktorů a 3 editory. Redaktory máme v Ostravě, Č. Budějovicích, 

Brně, Ústí n/L. a Olomouci. Ti pokrývají příslušné kraje. Externí spolupracovníky 

máme v dalších městech, kde se hraje nejvyšší soutěž v hokeji a fotbale, těch je 

dohromady 10. Spolupracovníky v zahraničí nemáme. Spíš jde o výměnu informací s 

kolegy ze zahraničí, s nimiž spolupracujeme a známe se z různých akcí. Jedná se 

spíše o nárazovou spolupráci než pravidelnou. Jako příklad uvedu informace před 

zápasy fotbalové reprezentace s Německem a Slovenskem. 
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Příloha 4: 

Rozhovor s Josefem Káninským, vedoucím rubriky Sport Hospodářských novin 

 

Do jaké míry volíte skladbu svého zpravodajství na základě výstupů ČTK? 

Největšími pomocníky při práci jsou deníky a plány ČTK, vlastně i avíza. Usnadňují 

týdenní plánování skladby stránek v naší rubrice. Editoři hojně využívají zejména 

výsledků a zahraničních zpráv do informačního servisu. Jelikož naše oddělení je ne-

početné a někdy nemůžeme obsadit všechny souběžné akce, využíváme přímých řečí a 

citací ze zpráv ČTK do vlastních autorských materiálů. Ve výjimečných případech 

použijeme zprávu celou, musím však podotknout, že takřka vždy s nutnou redakční 

úpravou. 

 

Odhadnete, kolik procent vašeho zpravodajského materiálu tvoří servis ČTK? 

Řekl bych, že je to 15% v běžný den, možná až 25% či 30% v pondělním vydání.. 

 

Nakolik spoléháte v případech neočekávaných sportovních událostí na vlastní 

zdroje a do jaké míry naopak vyuţíváte agenturních zdrojů? 

Řekl bych, že z ČTK přicházejí prvotní informace o tom, co charakterizujete jako 

„neočekávaná událost“, zde jsme vcelku spokojeni. Záleží na tom, jak je pokročilá 

doba. Jestliže se něco takového objeví večer, agentura je hlavním, někdy i jediným 

zdrojem. Podobné je to v případě, že jde o událost vázanou na nějaký region, neboť 

HN nemají síť místních zpravodajů. Takzvaných kauz se samozřejmě snažíme chápat 

sami, neboť klademe důraz na propracování tématu, což agenturní servis nenabízí. 

Ani v tom z pohledu celostátního deníku nespatřuji jeho účel. 

 

Vyuţíváte v případě zahraničních událostí svých zahraničních zpravodajů,  ser-

visu cizích tiskových kanceláří nebo odbíráte výhradně informace z ČTK? 

Opět bych rozdělil základní zpravodajství a tématické materiály. V případě první 

skupiny textů je ČTK hlavním zdrojem, v případě druhé pouze jakousi pojistkou či 

možností porovnat relevanci vlastních, jinak získaných údajů. Vyzdvihl bych zde 

neocenitelný význam infobanky pro background, ať už se promítne do textu, nebo 

slouží jen pro lepší vhled autora do problematiky. Zahraniční zpravodajové nám při-

spívají nepravidelně, nicméně mají přednost před agenturou. 
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Kolik má vaše sportovní redakce stálých členů, kolik regionálních přispěvatelů 

a případně kolik spolupracovníků v zahraničí a kde? 

Dva píšící redaktoři a dva editoři v pracovním poměru. Šest úzkých spolupracovníků, 

odměňovaných prostřednictvím honorářů, s přístupem do redakce a do agenturního 

servisu. Několik občasných přispěvatelů, odborníků na specializovaná témata vně 

redakce. 
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Příloha 5: 

Rozhovor s Janem Švédem, vedoucím sportovní redakce MF Dnes 

 

Do jaké míry volíte skladbu svého zpravodajství na základě výstupů ČTK? 

ČTK je vhodným doplňkem našeho zpravodajství. Nejvíce nám slouží při pokrývání 

sportovních výsledků.  

 

Odhadnete, kolik procent vašeho zpravodajského materiálu tvoří servis ČTK? 

Zhruba 10%, především jde o výsledkový servis, zahraniční zpravodajství a zahra-

niční kuriozity. 

 

Nakolik spoléháte v případech neočekávaných sportovních událostí na vlastní 

zdroje a do jaké míry naopak vyuţíváte agenturních zdrojů? 

Předně se snažíme sportovní kauzy objevit sami. Pokud s nimi přijde ČTK, vždy je 

naší ambicí tuhle základní informaci obohatit o další vlastní zjištění, podívat se na 

kauzu ze všech možných úhlů a nezůstat jen u holých agenturních informací. Cílem je 

nabídnout čtenáři víc než bude ve zprávě ČTK. 

 

Vyuţíváte v případě zahraničních událostí svých zahraničních zpravodajů,  ser-

visu cizích tiskových kanceláří nebo odbíráte výhradně informace z ČTK? 

Využíváme větší škálu pramenů. Kromě ČTK ještě další agentury (Reuters a AP), dá-

le rozsáhlé a nekonečné internetové zdroje a také naše kontakty na zahraniční kolegy 

a další novináře.  

 

Kolik má vaše sportovní redakce stálých členů a případně kolik regionálních 

přispěvatelů a kde? 

V centrální redakci a regionech máme dohromady kolem 40 redaktorů na stálý za-

městnanecký poměr nebo rozsáhlejší externí spolupráci. 


