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Abstrakt 

Bakalářská práce „Vyuţití sportovního zpravodajství ČTK z olympijských her ve 

Vancouveru 2010 v deníku Sport“ se zabývá mediálním pokrytím mimořádně 

významné sportovní události s cílem zjistit, do jaké míry je v dnešní době tištěný deník 

závislý na zpravodajství agentury.  

Na příkladu zimních olympijských her ve Vancouveru, jedné z nejvýznamnějších 

sportovních akcí roku 2010, mapuje produkci sportovní redakce České tiskové 

kanceláře a jediného specializovaného sportovního deníku v České republice. Práce se 

zaměřuje na komparaci olympijského zpravodajství v agenturním servisu a v deníku, 

přičemţ se věnuje období počínajícímu týden před zahájením olympijských her a 

končícímu týden po jejich skončení. 

Práce sleduje, jak mnoho zpráv deník vyuţíval a zdali pravidelně přebíral z ČTK určitý 

druh zpráv. Zároveň zkoumá, zda se zprávami z ČTK deník v případě jejich vyuţití 

ještě dále pracoval, nebo je zanechal bez úpravy. 

Práce zachycuje, jak v době rozvoje internetových médií, které se zprávami z agentury 

pracují nejvíce, přistupuje k vyuţití servisu České tiskové kanceláře tištěný deník, který 

nemůţe jen přebírat zprávy ČTK. 

Kromě psaných zpráv se práce zaměřuje také na obrazovou stránku, tedy na vyuţití 

fotografického servisu ČTK v deníku Sport. Zkoumá, zdali ve zpravodajství 

převaţovaly vlastní fotografie Sportu, nebo fotografie z jiných zdrojů.   

 

Abstract 

The bachelor thesis „The usage of sport news service of Czech News Agency from the 

Olympic Games in Vancouver 2010 in the newspaper Sport“ deals with a media 

coverage of extraordinary important sport event aiming to find out the extend of today’s 

dependence of print newspapers on the service of the press agency. 



 

 

The research is based on the example of the Olympic Winter Games in Vancouver, one 

of the most important sport events of 2010, and it surveys the production of sport 

section of Czech News Agency and the only Czech newspaper focused on sport. The 

thesis is focused on comparison of the Olympics’ news service in the agency and in the 

newspaper and it covers the period beginning one week before the start of the Olympics 

and ending one week after the end of the Olympics. 

It traces the amount of agency’s news used by Sport and it finds out whether the 

newspaper regularly adopted specific kind of news. The thesis also explores whether the 

journalists in Sport somehow worked more on the agency news or left them in their 

original form. 

In the times of on-line media expansion when the on-line news servers use the service 

from agencies very frequently, the newspaper should not just copy the news from the 

Czech News Agency. Consequently, the thesis focuses on the approach of the 

newspaper to agency’s news.  

Aside from the printed news, the thesis also focuses on the usage of photographic 

service of Czech News Agency in Sport. It is researching whether the Sport’s own 

photographs prevailed or the newspaper preferred photographs from other sources. 
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 Úvod 

 

Tištěná média se nacházejí ve sloţité době. Přeţijí? A pokud ano, v jaké formě? 

Mediální odborníci po celém světě hledají odpovědi na tyto otázky, ale stejně tak se 

vkrádá na mysl jiné, v současnosti moţná ještě důleţitější téma: co dělají tištěná média 

pro to, aby přeţila? 

 

V době, kdy má přístup k internetu podstatná část populace, by si málokdo 

koupil noviny jen proto, aby v nich našel to, co slyšel, viděl nebo si na zpravodajských 

serverech přečetl den předtím. Noviny musí události detailněji rozebírat, uvádět do 

souvislostí, předvídat další vývoj nebo přinášet názory a analýzy. 

 

S úkolem nabídnout víc neţ internetová média bojují ta tištěná denně. 

Nejpatrnější je však jejich snaha v době velkých událostí – ať uţ politických, kulturních 

či sportovních. V roce 2010 byly vedle fotbalového mistrovství světa nejvýznamnější 

sportovní akcí zimní olympijské hry v kanadském Vancouveru.  

 

Čeští sportovci tam zaţili nejúspěšnější zimní olympiádu v historii, získali dvě 

zlaté a čtyři bronzové medaile. Hry ale vstoupily do paměti nejen kvůli českému 

úspěchu. Poznamenala je tragická smrt gruzínského sáňkaře Nodara Kumaritašviliho. 

Zaujaly netradičně vysokými teplotami vzduchu, které ohrozily či odloţily konání 

některých závodů. Potěšily nadšením diváků i příjemnou atmosférou. 

 

V Česku se jim obsáhleji věnovala všechna média – z těch tištěných však byly 

olympijské hry prioritou zejména pro deník Sport, jediné české čistě sportovně 

zaměřené noviny. Právě od nich se tudíţ očekávalo, ţe přinesou z olympiády 

nejzajímavější a nejpodrobnější zpravodajství. Důraz na vyšší kvalitu umocňoval fakt, 

ţe u Sportu se mohlo v období olympiády očekávat větší mnoţství prodaných kusů.  

  

Jak se Sport s touto výzvou vypořádal? Pochopitelně vypravil na místo vlastní 

tým, ne však tak početný, aby zvládl sám pokrýt všechny důleţité události olympijských 

her. Redakce tedy logicky musela čerpat i z dalších zdrojů. Jedním z těch 

nejtradičnějších je u nás Česká tisková kancelář, jejíţ zpravodajství česká média 

dlouhodobě vyuţívají. I pro ni tudíţ šlo o událost mimořádného významu. 
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Ve své práci jsem zkoumal zpravodajství deníku Sport a ČTK v době od 5. 

února 2010 do 8. března 2010, tedy týden před zahájením olympijských her, po dobu 

jejich konání a týden po jejich skončení. Sledoval jsem, nakolik Sport vyuţíval servisu 

ČTK, a to jak textového, tak fotografického. Vycházel jsem z předpokladu, ţe vyuţití 

bude spíše okrajové a bude zasahovat převáţně do rubrik, kde mnoho invence redaktoři 

uplatnit nemohou, především tedy výsledkového servisu a fotografií, které Sport nestihl 

pokrýt z vlastních zdrojů. Zároveň jsem očekával, ţe Sport vyuţije sluţeb ČTK na 

drobnější a případně i větší články o událostech, které vlastními silami pokrýt nestihl.  

 

Cílem bakalářské práce tedy bylo zjistit, v jak velké míře se Sport během 

olympiády spoléhal na sluţby ČTK, případně jaký druh jejího servisu vyuţíval 

nejčastěji a z jakých dalších zdrojů čerpal.  

 

Při tvorbě práce jsem ve školní knihovně prostudoval archivní vydání deníku 

Sport z určeného období, v Infobance ČTK jsem zároveň prozkoumal archiv 

agenturního zpravodajství. Poté jsem provedl komparaci zpravodajství obou médií 

a zkoumal, které informace z ČTK se dostaly na stránky deníku Sport a v jaké podobě. 

Poznatky jsem doplnil o informace získané od redaktorů působících v obou médiích. 

 

Co se týče fotografií: v práci se zabývám pouze těmi, které Sport vydal 

s popiskem a lze tedy jasně určit jejich původ. Řadu fotografií Sport popsal se zdrojem 

ČTK/AP, šlo tedy o fotografie americké agentury AP, které však poskytla klientům 

ČTK, proto i ty budu počítat jako fotografie získané prostřednictvím ČTK. 

 

A proč jsem si toto téma vybral? Sám v roli externisty jednoho českého deníku 

vnímám tlak, kterému noviny v současné době čelí. Spojení jediných sportovních novin 

a největší sportovní události roku se mně pak pro rozkrytí závislosti tištěného média na 

agentuře jevilo jako ideální. 
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1. Zimní olympijské hry ve Vancouveru 2010 

 

21. zimní olympijské hry se konaly ve Vancouveru od 12. do 28. února 2010. 

Pro Kanadu to byla historicky třetí olympiáda, kterou organizovala: tu první, letní, 

uspořádal v roce 1976 Montreal, druhou, zimní, hostilo v roce 1988 Calgary. Hned 

v mnoha ohledech byla ale ta vancouverská unikátní. Však i Jacques Rogge, předseda 

Mezinárodního olympijského výboru, po jejím skončení řekl: „Hry proţívalo celé 

město. To je něco výjimečného, dodalo jim to skvělou atmosféru.“
1
 Nebyl s tímto 

názorem sám. Někteří novináři spekulovali o tom, ţe šlo o vůbec nejlepší olympiádu 

v historii.
2
 

 

Olympijský oheň pro Vancouver byl zapálen 22. října 2009 v řecké Olympii, 

odkud putoval přes severní pól aţ do Kanady. Cesta trvala 106 dní, během nichţ ohnivá 

pochodeň urazila zhruba 45 tisíc kilometrů, nejdelší vzdálenost v historii této tradice.
3
 

Neslo ji zhruba 12 tisíc lidí, mimo jiné celebrity jako tehdejší kalifornský guvernér 

Arnold Schwarzenegger či kanadský hokejista Sidney Crosby. Při slavnostním zahájení 

olympiády zaţehla oheň čtveřice sloţená z hokejové legendy Wayna Gretzkého, 

basketbalisty Steva Nashe, lyţařky Nancy Greeneové a paralympijského šampiona 

Ricka Hansena. 

 

Olympiáda se odehrávala převáţně na dvou místech: ve Vancouveru a v zimním 

středisku ve Whistleru. Obě místa dělilo 125 kilometrů. Ve Vancouveru probíhal 

hokejový turnaj, soutěţe v krasobruslení či short tracku a turnaj v curlingu, Whistler byl 

centrem alpských disciplín, běţeckého lyţování a také se tam konaly závody bobistů, 

sáňkařů a skeletonistů.  

 

                                                
1  Agence France-Presse. Bangkok Post [online]. 1.03.2010 [cit. 2011-02-04]. Rogge 'happy' but 

luge death overshadows Vancouver. Dostupné z WWW: 

<http://www.bangkokpost.com/news/sports/170063/rogge-happy-but-luge-death-overshadows-

vancouver>. 
2  PEARCE, James. BBC [online]. 28.02.2010 [cit. 2011-02-04]. Were these Winter Olympics the 

best ever?. Dostupné z WWW: 

<http://www.bbc.co.uk/blogs/jamespearce/2010/02/worst_ever_these_olympics_may.html>. 
3  The Canadian Press. CBC News [online]. 30.4.2009 [cit. 2011-04-30]. Funding for 2010 
Olympics torch relay to focus on local events. Dostupné z WWW: 

<http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/story/2009/04/30/bc-vancouver-olympics-relay.html>. 
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Olympijské hry ve Vancouveru začaly tragicky. Jen několik hodin před 

slavnostním zahájením měl při tréninkové jízdě nehodu gruzínský sáňkař Nodar 

Kumaritašvili. Svým zraněním pak v nemocnici podlehl. Vyšetřování jeho nehody 

ukázalo, ţe ji nezpůsobila nevhodná trať, ale závodníkova chyba.
4
 Jelikoţ se tato 

tragédie stala ještě před oficiálním zahájením olympiády, výrazně to slavnostní start 

ovlivnilo. „Památce Kumaritašviliho byl vlastně ceremoniál věnován, na atmosféru 

vyprodané haly při nástupu výpravy Gruzie se nedá zapomenout,“ vzpomíná 

komentátor České televize Vladimír Drbohlav.
5
 Česká výprava upoutala na zahájení 

oblečením, které agentura Reuters označila za výstřední, podle reportéra listu 

Vancouver Sun zase leckoho musela rozbolet z českých „maskáčů“ hlava.
6
 Vlajku při 

zahájení nesl hokejista Jaromír Jágr. 

 

Pro Českou republiku olympiáda odstartovala velkým úspěchem. Uţ v neděli 14. 

února získala rychlobruslařka Martina Sáblíková zlatou medaili na tříkilometrové trati. 

Další medaili přidal hned o den později běţec na lyţích Lukáš Bauer, který skončil třetí 

na trati 15 kilometrů volnou technikou. 

 

Pro oba dva to nebyla poslední medaile na vancouverské olympiádě. Bauer 

přidal ještě jeden bronz 24. února ve štafetovém závodě, kde spolu s Martinem Jakšem, 

Jiřím Magálem a Martinem Koukalem nestačil jen na vítězné Švédy a druhé Nory. Ten 

den byl pro českou výpravu nejúspěšnějším vůbec: Sáblíková si totiţ jen pár hodin po 

úspěchu štafety dojela pro zlato na pětikilometrové trati. Ještě předtím, 21. února, stihla 

získat bronz na trati dlouhé 1 500 metrů. Celkově se tak stala nejúspěšnější českou 

sportovkyní v historii zimních olympijských her. 

 

Triumf Sáblíkové zasáhl celé Česko. A zejména Velký Osek: bydliště Martiny 

Sáblíkové po jejím úspěchu někdo „přejmenoval“ na Sáblíkov (respektive přelepil 

                                                
4  ČTK, iDNES.cz. IDNES.cz [online]. 13.02.2010 [cit. 2011-02-04]. Tragickou nehodu způsobila 

chyba zesnulého sáňkaře, trať byla v pořádku. Dostupné z WWW: <http://oh.idnes.cz/tragickou-nehodu-

zpusobila-chyba-zesnuleho-sankare-trat-byla-v-poradku-1nq-/zoh-vancouver-

2010.asp?c=A100213_124302_zoh-ostatni-sporty_ald>. 
5  Kolektiv autorů. Vancouver 2010 : Oficiální publikace Českého olympijského výboru. Praha : 

Olympia, 2010, s. 23. 
6  ČTK, Lidovky.cz. Lidovky.cz [online]. 13.2.2010 [cit. 2011-04-30]. Při zapálení ohně selhala 

technika. Tlouklo mi srdce, přiznal Jágr. Dostupné z WWW: <http://sportreport.lidovky.cz/olympijsky-
ohen-zapalil-gretzky-tlouklo-mi-srdce-priznal-jagr-p7x-/ln-sport-oh.asp?c=A100213_040440_ln-sport-

oh_mis>. 
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značku obce). Ve městě se uvaţovalo o výstavbě rychlobruslařské haly, ale po zvolení 

nového zastupitelstva z tohoto nápadu sešlo. Místo toho se v lednu 2011 v Pardubicích 

začalo debatovat o stavbě multifunkčního centra s odkrytým oválem, který by vyšel 

podstatně levněji neţ hala.
7
 

 

Ještě jedna česká sportovkyně na olympiádě zazářila. Šestou medaili výpravy 

získala 26. února Šárka Záhrobská, která ve slalomu dojela třetí. Rekordní česká 

výprava 93 sportovců se tak ziskem dvou zlatých a čtyř bronzových medailí stala 

nejúspěšnější v historii zimních olympiád. Šest medailí sice Československo získalo i na 

olympijských hrách v Sarajevu v roce 1984, tehdy však bralo „jen“ dvě stříbra a čtyři 

bronzy. 

 

Celkově nejvíc medailí získaly Spojené státy americké: 37 (9 zlatých, 15 

stříbrných, 13 bronzových), nejúspěšnější výpravou se však stala ta domácí, kanadská. 

Medailí měla sice méně, 26, ale více zlatých – 14. Toto číslo vytvořilo nový historický 

rekord, dosud nejvíce zlatých (13) získal Sovětský svaz v roce 1976 a Norsko v roce 

2002. Kanada k tomu ve Vancouveru přidala ještě sedm stříbrných kovů a pět 

bronzových.  

 

Atraktivní turnaj v ledním hokeji Česku nevyšel. Optimisticky naladěný tým 

touţil navázat na výhru v Naganu v roce 1998, ale nepovedlo se mu to. Začal sice 

nadějně, výhrami nad Slovenskem (3:1) i Lotyšskem (5:2), pak ale přišel nešťastný 

zápas s Ruskem. Český tým v něm prohrál 2:4 a jeho hlavní hvězda, Jaromír Jágr, 

dostala tvrdý zásah od Rusa Alexandra Ovečkina. Jágr sice hrál dál, provázely ho však 

problémy s krční páteří. I kvůli tomu odstoupil po dvou třetinách osmifinálového zápasu 

s Lotyšskem a tým se bez něj protrápil k výhře aţ v prodlouţení (3:2). V boji  

o semifinále proti Finům se hrálo dlouho bez gólů, v 54. minutě vstřelil ten vítězný 

finský útočník Niklas Hagman. Češi nakonec prohráli 0:2 a z turnaje ve čtvrtfinále 

vypadli. Trenér národního týmu Vladimír Růţička pak oznámil, ţe dodrţí svoji smlouvu 

a povede tým ještě na květnovém mistrovství světa v Německu, po něm se však bez 

ohledu na výsledek o její prodlouţení ucházet nebude. Podceňovaný český výběr 

                                                
7  ČTK, tn.cz. Tn.cz [online]. 21.01.2011 [cit. 2011-02-10]. Všechno je jinak, Sáblíková dostane 
místo haly odkrytý ovál. Dostupné z WWW: <http://tn.nova.cz/sport/zimnisporty/vsechno-je-jinak-

sablikova-dostane-misto-haly-odkryty-oval.html>. 
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nakonec na světovém šampionátu získal zlaté medaile, Růţička pak podle dohody od 

národního týmu odstoupil a post trenéra převzal Alois Hadamczik. 

 

Zlato v hokejovém turnaji vybojovala domácí Kanada. Ve čtvrtfinále přehrála 

favorizované Rusy 7:3, v semifinále porazila Slováky 3:2 a ve finále ji čekaly Spojené 

státy americké. Kanada v jeho závěru vedla 2:1, pak ale 24 vteřin před koncem USA 

vyrovnaly a zápas rozhodlo aţ prodlouţení. V něm zajistil Kanadě zlato Sidney Crosby. 

Jak důleţité bylo pro Kanadu ovládnout hokejový turnaj, popisuje v knize Vancouver 

2010 opět Vladimír Drbohlav: „Poslední minuty třetí třetiny uţ v BC Place všichni jen 

odpočítávali očekávaný triumf, a tak pro ně Pariseho vyrovnání znamenalo strašlivý 

šok. Země se zastavila, moře vylilo z břehů, fanoušci jen nevěřícně a mlčky trpěli. 

Probrala je aţ úprava ledu a potom zase začínali doufat. Na parádní Crosbyho 

rozhodnutí potom hala reagovala s prudkostí cunami. Bylo dokonáno – aţ tahle zlatá 

definitivně zařadila vancouverské hry mezi ty nej a nej a nezapomenutelné.“
8
 

 

Hry zaujaly několika silnými sportovními příběhy. K těm nejzajímavějším patří 

vystoupení ruského krasobruslaře Jevgenije Pljuščenka. Dřívější suverén tohoto sportu 

si dopřál po zlaté medaili na olympiádě v Turíně 2006 sportovní pauzu, aby doléčil 

zranění. Jenţe kdyţ rok poté pozoroval krach ruských krasobruslařů na světovém 

šampionátu, oznámil návrat, aby Rusko neztratilo výsadní pozici v tomto sportu. Jeho 

vrchol měl přijít právě ve Vancouveru, kde však skončil druhý za Američanem Evanem 

Lysackem. Pljuščenko nesl prohru těţce a zkritizoval rozhodčí za to, ţe udělili 

Lysackovi vyšší známky, přestoţe neskočil ani jeden čtverný skok. Rus chtěl dokonce 

proti výsledkům podat protest. Česká legenda Ája Vrzáňová pak o něm prohlásila, ţe 

„neumí prohrávat“.
9
 

 

V krasobruslařské soutěţi ţen vybojovala bronz Kanaďanka Joannie 

Rochetteová, které dva dny před závodem zemřela matka. I proto její příběh proţívala 

celá země, podporovaly ji miliony Kanaďanů u televize. „Radši bych inspirovala lidi 

z jiného důvodu, ale takhle se to prostě stalo. Není to ještě ani týden, pořád si ještě 

                                                
8  Kolektiv autorů. Vancouver 2010 : Oficiální publikace Českého olympijského výboru. Praha : 

Olympia, 2010, s. 159. 
9  iDNES.cz, ČTK. IDNES.cz [online]. 24.2.2010 [cit. 2011-04-05]. Březina roste k medaili, míní 

legenda Vrzáňová, kterou zklamal Pljuščenko. Dostupné z WWW: <http://oh.idnes.cz/brezina-roste-k-
medaili-mini-legenda-vrzanova-kterou-zklamal-pljuscenko-1ow-/zoh-vancouver-

2010.asp?c=A100224_131953_zoh-krasobrusleni_par>. 
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neuvědomuji, ţe máma uţ tu není. Neuvědomuji si ani medaili, mám v pocitech 

zmatek,“ řekla po závodě Rochetteová.
10

 

 

Slovinská běţkyně na lyţích Petra Majdičová získala bronz ve sprintu, přestoţe 

si v tréninkové jízdě po bolestivém pádu zlomila pět ţeber a poškodila plíci. Celý závod 

pak podle svých slov protrpěla.
11

 Po jeho skončení ještě poţadovala po Mezinárodní 

lyţařské federaci odškodné – nebýt pádu, mohla prý závod vyhrát.
12

 Oběma 

závodnicím, Rochetteové i Majdičové, pak organizační výbor olympiády udělil cenu 

Terryho Foxe za medaili získanou navzdory zdravotním či osobním peripetiím. 

 

Švédská lyţařka Anja Pärsonová zase letěla 18. února ve více neţ 

stokilometrové rychlosti vzduchem, spadla a potloukla se. „Bylo to zatraceně o fous. 

Mohla se klidně zabít,“ řekl její šokovaný otec Anders.
13

 O den později vybojovala 

Pärsonová na téţe sjezdovce bronz v superkombinaci. 

 

Šťastný konec naopak neměl příběh akrobatické lyţařky Nikoly Sudové. Jedna 

z medailových nadějí české výpravy si měsíc před zahájením olympijských her zranila 

koleno a její start byl váţně ohroţen. Lékař Vladislav Hospodár tvrdil, ţe její šance vidí 

na patnáct procent.
14

 Hojně medializovaný boj se zraněním nakonec dopadl rozpačitě: 

díky speciální ortéze sice Sudová mohla na olympiádě startovat, avšak skončila daleko 

za vytouţenými medailovými pozicemi, aţ šestnáctá. 

 

                                                
10  iDNES.cz, ČTK. IDNES.cz [online]. 28.2.2010 [cit. 2011-04-05]. Majdičová a Rochetteová 

obdrţely za své výkony cenu Terryho Foxe. Dostupné z WWW: <http://oh.idnes.cz/zoh-vancouver-

2010.asp?c=A100228_031321_zoh-dalsi-zpravy_mah>. 
11  BERÁNEK, Jaroslav. IDNES.cz [online]. 18.2.2010 [cit. 2011-04-05]. Z příkopu se vyškrábala 

aţ k medaili. Jak potlučená Majdičová získala bronz. Dostupné z WWW: <http://oh.idnes.cz/zoh-
vancouver-2010.asp?c=A100218_042752_zoh-klasicke-lyzovani_ber>. 
12  NOVÁK, Miloslav, Reuters. IDNES.cz [online]. 24.2.2010 [cit. 2011-04-05]. Mohla jsem 

vyhrát, tak chci odškodné, ţádá po nehodě lyţařka Majdičová. Dostupné z WWW: 

<http://oh.idnes.cz/mohla-jsem-vyhrat-tak-chci-odskodne-zada-po-nehode-lyzarka-majdicova-11r-/zoh-

vancouver-2010.asp?c=A100224_115809_zoh-klasicke-lyzovani_min>. 
13  ČTK, iDNES.cz. IDNES.cz [online]. 18.2.2010 [cit. 2011-04-05]. Mohla se zabít, komentoval 

otec Pärsonové její hrůzný pád. Dostupné z WWW: <http://oh.idnes.cz/mohla-se-zabit-komentoval-otec-

parsonove-jeji-hruzny-pad-pe7-/zoh-vancouver-2010.asp?c=A100218_132932_zoh-alpske-

lyzovani_ald>. 
14  MACEK, Tomáš, s přispěním Michaela Langra a Ervína Schulze. IDNES.cz [online]. 15.1.2010 

[cit. 2011-04-17]. Nikola Sudová a start na OH? Dávám tomu tak patnáct procent, uvedl lékař. Dostupné 
z WWW: <http://sport.idnes.cz/nikola-sudova-a-start-na-oh-davam-tomu-tak-patnact-procent-uvedl-

lekar-12s-/lyzovani.asp?c=A100115_181033_sport_oh_ald>. 
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Smolný byl i osud skikrosaře Tomáše Krause. Ve své disciplíně se stal dvakrát 

mistrem světa, čtyřikrát vyhrál hodnocení Světového poháru. A kdyţ ve Vancouveru 

2010 přišla premiéra skikrosu na olympiádě, Krausovi se v ní nevedlo. V jedné ze 

čtvrtfinálových rozjíţděk dojel třetí, tedy na místě, z něhoţ se nepostupovalo dál. „Kdyţ 

jsem dojel do cíle, byl jsem samozřejmě zklamanej,“ líčil. „Ale ten záţitek, co jsem tady 

měl a závod v téhle atmosféře byl hrozně krásnej…“
15

 

 

Nejúspěšnější sportovkyní olympiády ve Vancouveru se stala norská běţkyně na 

lyţích Marit Björgenová. V roce 2009 odjíţděla zklamaná ze světového šampionátu 

v Liberci, kde nezískala ani medaili. Psalo se o ní, ţe je příliš stará, unavená a bez 

motivace.
16

 Olympijské hry ve Vancouveru však ovládla. Získala zlatou medaili ve 

sprintu, skiatlonu a štafetě. Stříbro přidala na trati 30 kilometrů klasicky a úctyhodnou 

sbírku završil bronz z desetikilometrové trati volnou technikou. 

 

V jednom ohledu byly olympijské hry ve Vancouveru netradiční – a to počasím, 

které při nich panovalo. Během olympiády svítilo slunce, pršelo, teploty se pohybovaly 

okolo dvanácti stupňů Celsia. Mnozí kvůli tomu tyto olympijské hry překřtili na jarní
17

. 

Zejména disciplíny alpského lyţování se kvůli počasí musely často odkládat. „Slunce 

tahalo ze zelených trávníků jarní květy, nedaleko haly hráli dva kluci tenis, jeden z nich 

svlečený v polovině února do půlky těla,“ psal v oficiální knize Vancouver 2010 

komentátor České televize Miroslav Langer.
18

 

 

Olympiáda přilákala obrovské mnoţství lidí k televizi. Průměrná sledovanost 

olympijských soutěţí na programu ČT2 činila přes 360 000 diváků, přenosy na ČT4 

sledovalo průměrně 73 tisíc lidí. Ze soutěţí s českou účastí publikum nejvíce přitáhl běh 

Lukáš Bauera na 50 kilometrů: viděly ho 2 miliony a 742 tisíc diváků. Více neţ dva 

miliony diváků sledovaly bronzový závod běţecké štafety. Nejsledovanějším přenosem 

z hokejového turnaje byl zápas Česka s Ruskem v základní skupině, který viděly 

                                                
15  Kolektiv autorů. Vancouver 2010 : Oficiální publikace Českého olympijského výboru. Praha : 

Olympia, 2010, s. 93. 
16  MACEK, Tomáš. IDNES.cz [online]. 22.2.2010 [cit. 2011-04-05]. Prý je stará a bez motivace. 

Ale Björgenová kraluje. Dostupné z WWW: <http://oh.idnes.cz/pry-je-stara-a-bez-motivace-ale-

bjorgenova-kraluje-fv0-/zoh-vancouver-2010.asp?c=A100222_065714_zoh-klasicke-lyzovani_ot>. 
17  KVASNIČKA, Jakub. Instinkt [online]. 4.03.2010 [cit. 2011-02-04]. Kanada měla hry ráda. 

Dostupné z WWW: <http://instinkt.tyden.cz/rubriky/ostatni/jine/kanada-mela-hry-rada_24999.html>. 
18

  Kolektiv autorů. Vancouver 2010 : Oficiální publikace Českého olympijského výboru. Praha : 

Olympia, 2010, s. 70. 
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2 miliony a 160 tisíc diváků. Překonal tak sledovaností důleţitý čtvrtfinálový zápas 

s Finskem, který zhlédl 1 milion a 317 tisíc diváků.
19

 Na rozdíl od zápasu s Ruskem se 

však hrál v nočních hodinách středoevropského času. 

 

Olympijské hry ve Vancouveru byly rekordní z pohledu sázkařů. Na ţádnou 

jinou zimní olympiádu se v minulosti nesázelo tolik jako na tu vancouverskou. Za 

necelé tři týdny Češi prosázeli kolem 400 milionů korun.
20

 Příčinou rekordního objemu 

vsazených peněz byla zejména hojně vyuţívaná moţnost sázek přes internet a tzv. „live 

sázek“, tedy sázení na jiţ rozběhnuté závody či utkání. Sázkaři nejčastěji tipovali utkání 

v hokeji, na něţ směřovalo aţ padesát procent všech sázek.
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19  ČTK. Aktuálně.cz [online]. 3.3.2010 [cit. 2011-04-28]. Olympiáda stála Českou televizi 50 

milionů korun. Dostupné z WWW: <http://aktualne.centrum.cz/sportplus/olympiada-vancouver/cesi-v-

akci/clanek.phtml?id=662370>. 
20  ČT24. ČT24 [online]. 1.3.2010 [cit. 2011-04-28]. Češi sledovali olympiádu ve dne v noci. 

Dostupné z WWW: <http://master.ct24.cz/vancouver-2010/olympiada-v-ct/82563-cesi-sledovali-

olympiadu-ve-dne-v-noci/>. 
21  ŠEDIVÝ, Petr. IDNES.cz [online]. 2.3.2010 [cit. 2011-04-28]. Rekordní trţby, olympiáda 

sázkaře táhla. Jeden prohrál 1,6 milionu korun. Dostupné z WWW: <http://sazeni.idnes.cz/rekordni-trzby-
olympiada-sazkare-tahla-jeden-prohral-1-6-milionu-korun-1kv-

/sazeni.asp?c=A100302_171158_sazeni_pes>. 
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2. Profily sledovaných médií 

 

 2.1. Česká tisková kancelář  

 

 Spolu se vznikem Československé republiky 28. října 1918 byla publikována 

i první zpráva Československé tiskové kanceláře – předchůdce České tiskové kanceláře, 

tehdy ještě orgánu závislého na státu. Od té doby prošla agentura celou řadou změn, ty 

nejpatrnější se odehrály po roce 1989 a Sametové revoluci. Agentura začala 

s transformací. Československá tisková kancelář byla zrušena zákonem č. 597/92 z 2. 

prosince 1992, zanikla pak s rozpadem České a Slovenské Federativní Republiky 31. 

prosince 1992. Byla rozdělena na dvě národní agentury, mezi něţ byl „delimitován 

majetek“.
22

 Slovenská část federální ČSTK se od druhé poloviny roku 1992 nazývá 

Tlačová agentura Slovenskej republiky – Slovakia, pouţívá signaturu TASR. Česká 

národní rada pak 21. října 1992 rozhodla o zřízení České tiskové kanceláře přijetím 

zákona č. 517/1992 Sb., který nabyl účinnosti 15. listopadu 1992.
23

 

 

Od roku 1996 přestala ČTK pobírat státní dotace, pracuje jako politicky 

a ekonomicky nezávislý orgán, financována je z výnosů z prodeje zpravodajství. 

V poslední zveřejněné výroční zprávě za rok 2009 ČTK uvádí ztrátu za účetní období 

45 milionů a 358 tisíc Kč.
24

 V říjnu 2010 se objevily zprávy, ţe agentura se vlivem 

hospodářské krize dostala do finančních problémů.
25

 Agentura reagovala prohlášením, 

kde přiznala finanční problémy zaviněné krizí, ve srovnání s ostatními zahraničními 

agenturami však je prý její vývoj v posledních letech velmi úspěšný.
26

 Přesto musela 

ukončit působení některých svých redaktorů v zahraničí. V současnosti ji zůstávají 

zpravodajové v sedmi zemích: Spojených státech amerických (New York), Velké 

Británii (Londýn), Německu (Berlín), Rusku (Moskva), Belgii (Brusel), Polsku 

(Varšava) a na Slovensku (dva v Bratislavě)
27

. 

 

                                                
22  TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha : Karolinum, 1997, s. 71. 
23  Tamtéţ 
24  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2009, s. 17. 
25  Lidové noviny. Lidovky.cz [online]. 13.10.2010 [cit. 2011-02-10]. Agentura ČTK nemá peníze, 

ruší zpravodaje v zahraničí. Dostupné z WWW: 

<http://www.lidovky.cz/ln_noviny.asp?r=ln_noviny&c=A101013_000004_ln_noviny_sko>. 
26  ČTK. ČTK [online]. 20.10.2010 [cit. 2011-04-28]. Stanovisko ČTK k mediální kampani ohledně 
jejího hospodaření. Dostupné z WWW: <http://www.ctk.cz/o_ctk/novinky/detail/?id=2175>. 
27  Údaje z 24. 3. 2011 
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Generální ředitel Milan Stibral ohlásil k 9. červnu 2011 svou rezignaci. Za jeho 

nástupce zvolila rada 10. března 2011 Jiřího Majstra, který od srpna 2008 působil jako 

náměstek generálního ředitele ČTK pro zpravodajství.
28

 

 

Podle zákona o ČTK je hlavním úkolem agentury poskytovat objektivní 

a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. ČTK šíří slovní a obrazové 

zpravodajství z Česka i ze zahraničí, a to díky 230 redakčním pracovníkům (celkem má 

ČTK 313 zaměstnanců)
29

. Přináší informace z politiky, ekonomiky, kultury, sportu, 

nabízí i zpravodajství v angličtině. Za den vyprodukuje agentura v průměru 700 

psaných zpráv, 400 fotografií, 10 videopříspěvků, 35 zvukových záznamů a sedm 

grafů
30

. Kromě aktuálního zpravodajství nabízí rovněţ rozsáhlý archiv zpráv 

i fotografií, stejně jako dokumentační databáze s profily zemí světa, ţivotopisnými údaji 

významných osobností či statistik ze světa sportu. Disponuje také archivy tištěných 

novin či přepisy televizního a rozhlasového zpravodajství. 

 

Na činnost agentury dohlíţí Rada ČTK, která má sedm členů, volených 

Poslaneckou sněmovnou na pět let. Podle zákona č. 517/1992 Sb. je členství v Radě 

neslučitelné s funkcí poslance, předsedy nebo místopředsedy vlády, ministra, vedoucího 

jiného ústředního orgánu státní správy nebo jejich náměstků.
31

 Kromě kontroly výše 

zmíněného poslání agentury Rada ČTK rovněţ jmenuje a odvolává generálního ředitele. 

 

V poslední době ČTK zareagovala na rychlý vývoj v oblasti médií a větší 

poptávku televizních a především internetových abonentů: pustila se 

do multimedializace zpravodajství, v roce 2006 začala nabízet videozpravodajství, ale to 

v poslední době omezila vzhledem ke klesajícímu zájmu ze strany odběratelů.
32

 V roce 

2009 přichystala sluţbu Headline servis, díky níţ informuje ve stručné podobě zpráv do 

144 znaků o aktuálních novinkách tak, aby tyto headliny mohly být rovnou převzaty a 

pouţity jako krátká zpráva na internetu nebo v televizi.
33

 Významnou novinkou je 

nabídka aktuálního zpravodajství v aplikacích pro iPad a iPhone, které jsou v základní 

                                                
28  ČTK. ČTK [online]. 10.3.2011 [cit. 2011-04-28]. Tisková zpráva rady ČTK. Dostupné z WWW: 

<http://www.ctk.cz/o_ctk/novinky/detail/?id=2193>. 
29  ČTK. ČTK [online]. c2011 [cit. 2011-04-28]. Základní informace. Dostupné z WWW: 

<http://www.ctk.cz/o_ctk/zakladni_informace/>. 
30  Tamtéţ, údaje z 9. 3. 2011 
31  § 5, odstavec 1 zákona č. 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři 
32

  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2009, s. 9. 
33  Tamtéţ, s. 8-9. 
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verzi s reklamou k dispozici uţivatelům zdarma. A k úspěchům ČTK patří i prodej 

multimediálního redakčního systému německé tiskové agentuře DPA.
34

 

 

Důleţitou událostí v dějinách ČTK byl v roce 2004 vstup do mezinárodní 

organizace tiskových agentur MINDS International, která sdruţuje 22 vyspělých 

agentur z celého světa.
35

 Jejím posláním je „sdílení technologického know how 

a vzájemná pomoc při prodeji vyspělých produktů, především z oblasti tzv. mobilní 

komunikace“
36

. 

 

V roce 2009 vznikla Akademie ČTK, která nabízí školení a personální rozvoj jak 

zaměstnancům ČTK, tak i externím zájemcům.
37

 Její výhodou je nízký počet účastníků 

výuky, který umoţňuje „výměnu názorů a ţivou diskusi při seminářích“.
38

 V nabídce 

kurzů je i fotokurz, seznamující se základy práce fotoreportéra. 

 

Velkým zlepšením prošla i Fotobanka ČTK. V létě 2009 získala nový, 

uţivatelsky přístupnější vzhled, především však její databáze nabízí unikátní sbírku 

nejen aktuálních, ale i ilustračních snímků.
39

 Také z toho hlediska byla důleţitá pro 

deník Sport, jelikoţ ji mohl vyuţít k získání snímků vystihujících téma, které z vlastních 

zdrojů nemohl pokrýt. ČTK je navíc v Česku výhradním zástupcem americké agentury 

Associated Press, coţ přispívá k bohatosti jejího obrazového servisu.  

 

V březnu 2010 spustila ČTK novou sluţbu PROPřehled, denní souhrn 

nejdůleţitějších událostí. Dvoustránkový souhrn, který obsahuje klíčové zprávy 

z domova, ze světa, z ekonomiky, sportu a výhled očekávaných událostí daného dne, 

vychází kaţdý pracovní den ráno v 8:00, jeho aktualizace se objevuje odpoledne v 16:00 

a zaznamenává klíčové události od rána. PROPřehled je distribuován elektronickou 

poštou.
40

 

 

                                                
34  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2009, s. 5. 
35  Stav k 27. 4. 2011. 
36  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2007, s. 5 
37  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2009, s. 15. 
38  Tamtéţ. 
39  Newsletter ČTK 12 z října 2009. 
40

  ČTK. ČTK [online]. 23.3.2011 [cit. 2011-04-28]. Zkrátka to podstatné přináší souhrn zpráv 

ČTK PROpřehled. Dostupné z WWW: <http://www.ctk.cz/o_ctk/novinky/detail/?id=2198>. 
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Jednou z hlavních novinek ve sportovní redakci bylo 1. ledna 2009 rozdělení 

servisu na zpravodajský a výsledkový. Ten výsledkový je nyní označen klíčovým 

slovem DATA a díky vyuţití programu V-Sporten přináší ČTK svým klientům 

výsledky i s tabulkami hned po skončení zápasu.
41

 Olympiáda ve Vancouveru tak byla 

první, která nabídla klientům tento rozšířený servis.  

 

V současné době patří mezi základní typy zpráv ČTK následující:
42

 

 

Headline – krátká informace o nejvýše 144 znacích, která předchází důleţitým 

zprávám. Obsahuje klíčové informace o dané události. Její stručnost umoţňuje, aby se 

ke klientům dostala rychleji neţ fleš. Po ní následuje fleš nebo zpráva, která doplňuje 

další souvislosti.
43

 Headline rezignuje na domicil
44

, snaţí se být co nejrychlejší 

informací o nové události. 

  

Fleš – zpráva s prioritou 2, která rozvíjí headline. Jde o zprávu v rozsahu 

několika řádků, dvou vět, jednoho odstavce, má titulek, domicil, datum i signaturu 

agentury. 

 

Klasická zpráva – priorita 3-4, můţe buď navazovat na headline, fleš nebo být 

první zprávou o dané události, zachycovat ji ve vývoji nebo bezprostředně po jejím 

skončení. První odstavec je jádrem zpravodajské výpovědi. Druhá část zprávy (= tělo, 

trup) je řazena do monotematických odstavců sestupně podle významu. Se stejnou 

prioritou, jakou má zpráva, vydává agentura i její aktualizovanou verzi. 

 

Shrnutí – obsaţná agenturní zpráva, která rekapituluje nejdůleţitější momenty 

o určité události, shrnuje větší počet dílčích zpráv, ve sportu referuje o jednotlivých 

utkáních hraného kola zpravidla domácích soutěţí. 

 

                                                
41  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2009, s. 8. 
42  ŠMÍD, Milan; TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vydání. 

Praha : Karolinum, 2009, s. 156-160. 
43  ČTK. ČTK [online]. 18.9.2009 [cit. 2011-04-28]. Nový produkt Headline servis ČTK. Dostupné 

z WWW: <http://www.ctk.cz/o_ctk/novinky/detail/?id=2128>. 
44  Domicil je v uţším slova smyslu zeměpisné označení místa, kde se událost stala, můţe to ale být 

i náhradní označení místa, kde byla zpráva o události zpracována, případně odkud byla odeslána. Viz 
ŠMÍD, Milan; TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vydání. Praha : 

Karolinum, 2009, s. 149. 
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Avízo – sdělení určené hlavně pro novináře, upozorňuje na akce předem 

ohlášené tiskové agentuře. Přináší nejstručnější odpověď na základní zpravodajské 

otázky. 

 

Dokument – plné znění textů, např. projevů či smluv, bez redakčního zásahu, 

nebo různé seznamy (zvolených senátorů, soupisky sportovních týmů atd.). 

 

Profil - faktograficky nasycené texty, které rekapitulují vývoj osobnosti či 

událost
45

. 

 

Zprávy lze snadno třídit pomocí tzv. metadat, tedy souboru identifikačních 

prvků, jimiţ jsou u textových zpráv:
46

 

 

Titulek: výstiţný název obsahu zprávy 

Klíčová slova: určují okruh informací, jichţ se zpráva týká 

Datum vydání: časový údaj 

Priorita: kód nabývající hodnot 1 aţ 5 označuje důleţitost zprávy 

ID: vnitřní řazení zprávy v redakčním systému 

Servis: pro lokalizaci informace a zároveň pro redakci, která zpracovala  

informaci 

Kategorie: k uvedené informaci přiřazuje tematické kódy oborů 

 

 2.2. Deník Sport 

 

 V České republice existuje jen jeden celostátní deník specializovaný na sport. 

Deník Sport vychází od 3. ledna 1953, kdy byl ještě nazýván Československý sport. Ten 

byl zprvu vydáván jen v úterý a v neděli.
47

 Od roku 1965 vycházel kaţdý den kromě 

neděle. Jeho průměrný náklad v roce 1953 činil 62 tisíc výtisků.
48

 Po rozpadu ČSFR se 

v roce 1993 deník přejmenoval na Sport, poprvé vyšel 4. ledna 1993. 

                                                
45  Kolektiv autorů. Zpravodajství v médiích. Praha : Karolinum, 2001, s. 54. 
46  ČTK. ČTK [online]. c2011 [cit. 2011-05-05]. Forma agenturních informací. Dostupné z WWW: 

<http://www.ctk.cz/sluzby/vyhody_zprav_ctk/forma/>. 
47  Potvrzeno e-mailem z Národní knihovny ČR. 
48

  KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha : 

Portál, 2010, s. 128 a 147. 
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 Zprvu vydávala tyto noviny společnost Československý sport, s.r.o., v roce 2001 

odkoupil 51procentní podíl Ringier, o rok později navýšil podíl na 80 procent (a deník 

v září 2002 začal vycházet barevně), v roce 2003 se stal stoprocentním vlastníkem.
49

 

 

Sport nyní vychází od pondělí do soboty, v neděli ho doplňuje Nedělní Sport, 

který má menší formát. Noviny vycházejí ve dvou regionálních mutacích – Čechy a 

Morava. V pátek vychází Sport magazín s televizním programem, během týdne pak 

různé přílohy: v úterý Eurofotbal s novinkami z evropských fotbalových soutěţí, ve 

středu Český fotbal, příloha o dění z domácích soutěţí, ve čtvrtek Trendy, kde redakce 

nabízí tipy pro aktivní sportování a v sobotu Overtime se čtením na víkend, kvízy či tipy 

na sportování o víkendu. 

 

Větší mnoţství příloh zavedl do Sportu současný šéfredaktor Lukáš Tomek, jenţ 

stojí v čele redakce od května 2009. Na začátku roku 2010 provedl několik změn. 

Proměnila se grafická podoba deníku, rozšířila se rubrika komentářů, do níţ začali 

přispívat noví autoři (např. novinář Miloš Čermák či motoristický závodník Tomáš 

Enge) a – jak jsem uvedl – přibyly nové přílohy, orientované více na lifestyle 

a menšinové sporty (viz výše, Overtime, Trendy)
50

. 

 

Sport se zaměřuje především na fotbal, kterému je na stránkách novin udělen 

největší prostor – kaţdý den zhruba sedm stran, v pondělí bývá ještě rozšířenější. 

Druhým preferovaným sportem je hokej, jenţ dostává přibliţně čtyři strany, další obsah 

tvoří zpravodajství o sportech, které jsou zrovna aktuální. V letním období je to tedy 

například tenis, v zimním zase lyţování. Jednu stranu novin zabírá televizní program 

s vyznačenými sportovními přenosy, jedna stránka je věnována komentářům. Rozsah 

novin se liší den ode dne, v pondělí mívá aţ 24 stran, v průběhu týdne 18, v sobotu 16 

(bez příloh). Průměrný denní prodaný náklad je 46 061 kusů. Sport tak má srovnatelný 

náklad s Lidovými novinami (47 937) a lehce vyšší neţ Hospodářské noviny (43 483).
51

 

Náklad Nedělního Sportu je 26 177 kusů.
 
Nejlépe se Sport prodává v pondělí a v pátek 

                                                
49  Ringier Axel Springer CZ. Ringier Axel Springer CZ [online]. c2011, 27.4.2011 [cit. 2011-04-

28]. Historie. Dostupné z WWW: <http://www.ringieraxelspringer.cz/kategorie/1128/historie>. 
50  VNOUČEK, Petr. Týden.cz [online]. 26.1.2010 [cit. 2011-04-24]. Deník Sport dostal nový dres 

a volí jinou taktiku. Dostupné z WWW: <http://test.tyden.cz/rubriky/media/tisk/denik-sport-dostal-novy-
dres-a-voli-jinou-taktiku_156480.html>. 
51  Neověřená data z výzkumu ABC ČR, 12/2010. 
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(okolo 52 000 kusů).
52

 Podle zpráv z února 2011 Sport zaznamenal v uplynulém roce 

jen minimální meziroční pokles čtenosti (-1,2%) na 254 tisíc čtenářů.
53

 

 

Dne 21. dubna 1999 byl spuštěn webový portál novin www.deniksport.cz, nyní 

se nachází na adrese www.isport.cz. Nabízí aktuální informace, výsledkový servis, on-

line přenosy či upoutávky na články z novin. V současnosti má Sport i svoji 

facebookovou stránku a účet na Twitteru, kde nabízí glosy aktuálních sportovních 

událostí či přehled nejzajímavějších článků z aktuálního vydání tištěného Sportu. 

 

Deník Sport bývá často označován za bulvár; toto označení potvrzuje i jeho 

bývalý šéfredaktor Zbyšek Pechr: „Ani bulvární nálepce bych se nebránil, protoţe sport 

je svým zaloţením vlastně bulvár. Sport ale nejde cestou běţných bulvárních titulů. 

Informace, ţe se Jiránek rozchází s Kobzanovou, je pro nás sice zajímavá, na ,titulku‘ 

však nepatří. Kdyby ale zmíněný fotbalista dal gól ve finále Ligy mistrů, tak to by byla 

pro naše prodeje zpráva snů.“
54

 

 

Současný šéfredaktor Lukáš Tomek však bulvární označení odmítá. 

Argumentuje tím, ţe sport není váţné téma, proto i články v deníku Sport mají být spíše 

zábavné. Tvrdí, ţe Sport nemůţe vypadat tak jako před třiceti lety, kdy byl černobílý a 

byl plný výsledků a textů suše popisujících zápasy. V době televize a internetu by podle 

něj o takové noviny neměl nikdo zájem.
55

 Toto tvrzení podporuje i diplomová práce 

Ondřeje Kasíka, v níţ autor píše: „… ne všechny trendy, které lze popsat slovem 

entertainment, lze připisovat nástupu bulvarizace ve sportovním listu. Uţ z předmětu 

zájmu, tedy zábavy, kterou sport je, pramení také zábavná forma jeho popisu.“
56

 

 

 

 

                                                
52  Neověřená data z výzkumu ABC ČR, 12/2010. 
53  VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. MediaGuru [online]. 10.2.2011 [cit. 2011-04-05]. Čtenost deníků 

se sníţila, pohoršily si téměř všechny. Dostupné z WWW: <http://www.mediaguru.cz/domu/media-

projekt.html>. 
54  pns.cz. Pns.cz : Distribuce tisku po celé ČR [online]. 19.8.2009 [cit. 2011-04-28]. Deník Sport. 

Dostupné z WWW: <http://www.trafikant.cz/trafikant-2009/denik-sport>. 
55  iSport.cz. ISport.cz [online]. 2.2.2010 [cit. 2011-04-28]. Šéfredaktor deníku Sportu odpovídal 

ONLINE. Dostupné z WWW: <http://isport.blesk.cz/clanek/titulni-strana/86752/sefredaktor-deniku-

sportu-odpovidal-online.html>. 
56

  KASÍK, Ondřej. Proměny deníku Sport v letech 1999-2006. Praha, 2008, s. 95. Diplomová 

práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

http://www.deniksport.cz/
http://www.isport.cz/
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3. Média a Vancouver 2010 

 

 3.1. ČTK a Vancouver 2010 

 

Pro Českou tiskovou kancelář znamenaly olympijské hry výraznou změnu oproti 

běţnému pracovnímu reţimu. Kvůli časovému posunu ve Vancouveru sportovní 

redakce nepracovala v běţných směnách od 7:00 do 23:00 hodin, ale nasadila 

nepřetrţitý tok informací 24 hodin denně. Valná část olympijských soutěţí se totiţ 

odehrávala ve večerních či nočních hodinách středoevropského času, tudíţ musela 

redakce přidat k obvyklým směnám ještě třetí, „noční“. 

 

Kaţdá směna byla sloţena ze čtyř redaktorů a jednoho externího 

spolupracovníka. Na pokrytí olympijských her se tak textově z Prahy celkem podílelo 

15 lidí, další ještě pracovali s fotografiemi. Dva redaktoři se během olympiády věnovali 

zahraničním fotbalovým soutěţím a evropským pohárům, jelikoţ ty se hrály i po dobu 

konání olympijských her. Během olympiády navíc vrcholila příprava českých 

fotbalových klubů na začátek jarní části sezony, která odstartovala těsně před koncem 

olympijských her. 

 

Do Vancouveru vyslala ČTK dva redaktory a jednoho fotografa. Jeden redaktor 

působil po většinu času přímo ve Vancouveru, druhý v lyţařském středisku ve 

Whistleru. Jejich hlavním úkolem bylo informovat o českých olympionicích. „Takové 

mnoţství redaktorů je v poslední době při zimních olympiádách standardní,“ řekl 

Ladislav Josef, vedoucí sportovní redakce ČTK.
57

 

 

Redaktoři v Praze čerpali informace zejména z TV přenosů, zahraničních 

agentur Reuters a AP a na sport specializované agentury SID. Důleţitým pramenem pro 

ně byl i oficiální web olympiády, který slouţil jako rychlý zdroj výsledků. Fotografie 

pak redakce přebírala zejména z AP. 

 

                                                
57  Vlastní e-mailový rozhovor s JUDr. Ladislavem Josefem z 8. 2. 2011 
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Ladislav Josef připustil, ţe ke zlepšení servisu z olympiády by pomohlo nasazení 

většího počtu redaktorů přímo v místě konání. Víc lidí prý však z ekonomických 

důvodů poslat nemohl. Mezinárodní olympijský výbor navíc přiděluje České republice 

jen omezené mnoţství akreditací, coţ bylo další příčinou malého zpravodajského týmu 

ve Vancouveru. 

 

Redakce ČTK vyprodukovala během sledovaného období (5. únor 2010 – 8. 

březen 2010, tedy týden před zahájením, během konání a týden po skončení 

olympijských her) celkem 2077 zpráv s klíčovým slovem „olympijské“, coţ byla téměř 

desetina celkového objemu zpráv ČTK v tomto období (23 336). Fotografiemi bylo 

doprovázeno 982 zpráv, dalších 14 grafikou. Headline se objevil 250krát, fleš a profil 

105krát, dále 67 shrnutí a 13 avíz (vše zahrnuje pouze olympijské zprávy). Klíčové 

slovo „data“ obsahovalo 360 zpráv.
58

 

 

Graf č. 1: Zastoupení druhů zpráv v servisu ČTK 

Headline

Fleš

Shrnutí

Profil

Avízo

Ostatní zprávy

 

Téměř čtvrtinu olympijských zpráv tvořily informace z hokeje. Klíčové slovo 

„hokej“ doprovázelo 503 zpráv. Rychlobruslení, v němţ Česko vybojovalo dvě zlaté 

a jednu bronzovou medaili, zaplnilo obsah 213 zpráv. Stejný počet zpráv byl věnován 

sjezdovému lyţování, 154 zpráv se týkalo běţeckého lyţování. Častým tématem byl 

biatlon, o kterém ČTK vydala 90 zpráv. Následuje krasobruslení (78), snowboarding 

(70), akrobatické lyţování (67) a saně (67, část z nich však zaplnila tragická nehoda 

                                                
58  Viz graf č. 1. 
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Gruzínce Kumaritašviliho), skoky na lyţích (61), boby (58), curling (48) a severská 

kombinace (40). Nejméně častým sportem v olympijském zpravodajství ČTK byl 

skeleton, který se objevil jen v 16 zprávách.
59

 

 

Graf č. 2: Zastoupení jednotlivých sportů v servisu ČTK 

Hokej

Rychlobruslení

Sjezdové lyžování

Běžecké lyžování

Biatlon

Krasobruslení

Snowboarding

Akrobatické
lyžování

Saně

Skoky na lyžích

Boby

Curling

Severská kombinace

Skeleton
 

 

 Co se týče priorit zpráv: nejčastěji se objevovala priorita číslo 3 (u 1 011 zpráv) 

a 4 (830). Nejvyšší prioritu, tedy 1, mělo během olympiády 107 zpráv (začátek či konec 

olympiády, oznámení vítězů soutěţí, oznámení výsledků Čechů a podobně).
60

 

                                                
59

  Viz graf č. 2. 
60  Viz graf č. 3. 
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Graf č. 3: Zastoupení jednotlivých priorit v olympijském servisu ČTK 

Priorita 1

Priorita 2

Priorita 3

Priorita 4

Priorita 5

 

 Nejvíce zpráv vyprodukovala ČTK 25. února, celkem 155. Je to logické: šlo  

o následující den po medailově velice úspěšném 24. únoru, kdy Česko získalo bronz 

v běţecké štafetě a zlato v rychlobruslení. Ten den (respektive v noci z 24. na 25. února) 

navíc čeští hokejisté vypadli ve čtvrtfinále olympijského turnaje s Finskem. ČTK tedy 

nabídla jak aktuální zpravodajství, tak ohlasy českých sportovců k těmto důleţitým 

událostem. Nejméně zpráv ČTK poskytla na začátku a na konci olympiády, v jejím 

průběhu pak byl nejslabším dnem 23. únor, kdy vyprodukovala 94 zpráv.
61

 

 

 ČTK během olympijských her rychle dodávala klientům výsledky všech soutěţí, 

českých sportovců i další novinky a ohlasy. Zejména její zpravodajové na místě 

dopomohli k tomu, ţe pokryla události českých sportovců včetně čerstvých rozhovorů. 

Dalším plusem jejího zpravodajství byly „perličky“ z olympiády, kuriozity a pohledy ze 

zákulisí, zejména z táborů zahraničních sportovců. Šlo především o přeloţené zprávy 

z cizích agentur, pro klienty se však jednalo o velmi vděčný materiál, který často 

nacházel v médiích uplatnění v rubrikách typu „Olympijské střípky“. 

 

 

 

 

 

 

                                                
61  Viz graf č. 6. 
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 3.2. Deník Sport a Vancouver 2010 

 

 Pro deník Sport byla olympiáda ve Vancouveru významnou událostí, byť se na 

chodu redakce nepodepsala tak dramaticky jako v případě České tiskové kanceláře. 

Důvod je prostý: uzávěrka Sportu se ani v době olympiády neměnila, tudíţ nebyl důvod 

přidávat noční směny či provádět další podobné úpravy zaběhnutého reţimu. „Jediná 

změna by nastala, pokud by se Češi dostali do finále hokejového turnaje,“ vysvětlil 

zástupce šéfredaktora Adam Nenadál, který měl v redakci olympiádu na starosti.
62

 

 

 A tak v redakci nastala proti běţnému chodu jen jedna změna: jeden redaktor 

z fotbalové sekce se přesunul do týmu editorů.
63

 Část redakce se vypravila přímo do 

Vancouveru: dva redaktoři, kteří sledovali hokejové dění, dva zaměření na ostatní 

sporty a jedna fotografka. Sport tak měl ve Vancouveru větší tým neţ ČTK, z Prahy se 

však olympiádě věnovalo méně lidí. Podle Nenadála to bylo dohromady zhruba devět 

lidí, ţádné externisty redakce nepřibírala. 

 

 Hlavním zdrojem Sportu byli čtyři zvláštní zpravodajové ve Vancouveru, praţští 

redaktoři pak pracovali s agenturami ČTK, AP a Reuters. Redakce rovněţ čerpala 

z internetových sportovních portálů.
64

 

 

 Priorita zvláštních zpravodajů Sportu byla podobná jako u ČTK – hokejoví 

redaktoři sledovali dění okolo českého týmu, ti další se v první řadě věnovali ostatním 

medailovým nadějím – Sáblíkové, Záhrobské či Bauerovi. Pokrývali samozřejmě i dění 

okolo dalších českých sportovců a v případě velkých událostí se snaţili být rovněţ sami 

na místě. 

 

 Vzhledem k relativně početné výpravě ve Vancouveru se Sport snaţil vyuţívat 

agenturní zpravodajství co nejméně. ČTK slouţila především jako zdroj výsledků, 

programu olympiády či pořadí medailistů. Podobný trend jako pro text platil také 

u fotografií. Významné události pro české čtenáře se Sport snaţil zachytit 

prostřednictvím své fotoreportérky na místě, jinak však hojně čerpal z agenturních 

                                                
62  Vlastní telefonický rozhovor z 1. 4. 2011, viz příloha č. 1. 
63  Stejný zdroj. 
64

  Při prosbu o jejich specifikaci Adam Nenadál uvedl, ţe kaţdý redaktor má své oblíbené stránky 

a nelze proto určit, z kterých webů čerpala redakce nejčastěji. 
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zdrojů. „ČTK pro nás nebyla primárním zdrojem, jediným kritériem byla kvalita fotek,“ 

vysvětluje Nenadál. 

 

Sport věnoval kaţdý den olympijskému zpravodajství osm aţ dvanáct prvních 

stran, aţ na výjimku se ho vţdy týkala glosa na druhé straně, často také zpravodajství 

doplňoval některým z komentářů na posledních stranách. Podobně jako ostatní tištěná 

média se však Sport během olympiády potýkal s velkým problémem: řada důleţitých 

událostí se totiţ odehrávala po půlnoci středoevropského času, a tak v době, kdy se 

objevily na stránkách deníku, uţ byly pro čtenáře staré. O to více se snaţil zpravodajství 

zpestřovat zajímavými rozhovory a dalšími doplňkovými materiály. 

 

Sport se během olympiády také pokoušel vyuţívat předností, které papírová 

média mají.
65

 Často vyuţíval v článcích grafických prvků, pro zpestření zvýrazňoval 

významná čísla spojená s olympiádou, kaţdý den také přinášel rubriku „Kronika dne“. 

Ta byla zřejmě vděčným adresátem agenturního zpravodajství: denně se v ní objevovalo 

„Foto dne“, noví medailisté, medailové pořadí zemí, program – tedy materiály, které se 

daly dobře čerpat z ČTK -, ale i známky českých sportovců či komentář. 

 

Téměř pětinou všech článků ve Sportu byly rozhovory – vyšlo jich 94. Časté 

byly také komentáře s tematikou olympiády, které se objevily hned 67krát. Sport 

mnohokrát nabídl různé informační boxy, ve sledovaném období jich bylo celkem 119. 

Zajímavým doplněním byly názory expertů, které se vyskytly celkem 12krát, a ankety, 

jichţ se objevilo od 5. února 2010 do 8. března 2010 v deníku Sport jedenáct.
66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
65

  Viz příloha č. 9. 
66  Viz graf č. 4. 
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Graf č. 4: Zastoupení druhů článků v deníku Sport 

Rozhovory

Komentáře

Názory expertů

Ankety

Ostatní články

 

 Jednou se objevil názor bývalého spoluhráče, kdyţ hokejista Ondřej Pavelec 

psal o Iljovi Kovalčukovi
67

, dále rubrika „očima matky“
68

, kterou napsala matka 

slalomářky Šárky Záhrobské o své dceři či „kabina očima Petra Bílka“
69

, pohled na 

hokejovou kabinu od týmového maséra. 

 

Celkem Sport během sledovaného období vyprodukoval 481 článků 

s olympijskou tematikou, coţ je téměř čtvrtina objemu zpravodajství ČTK.
70

  

 

Tabulka č. 1: Srovnání produkce článků ve Sportu a ČTK 

 Deník Sport ČTK 

Před zahájením olympiády 

(5. 2. – 12. 2.) 

89 206 

Během konání Her 

(13. 2. – 28. 2.) 

330 1779 

Po skončení olympiády 

(1. 3. – 8. 3.) 

62 92 

                                                
67  PAVELEC, Ondřej. Gólman Atlanty o svém bývalém spoluhráči. Sport. 18.2.2010, 58, 41, s. 8. 
68  ZÁHROBSKÁ, Jiřina. Splněný sen. Sport. 27.2.2010, 58, 49, s. 7. 
69

  BÍLEK, Petr. Dţegr se tam vejde. Sport. 13.2.2010, 58, 37, s. 9. 
70  Viz tabulka č. 1. 
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Nejvíce článků Sport vyprodukoval 26. února, konkrétně 33, v čemţ se tedy 

shoduje s ČTK. Ta měla největší objem článků o den dřív, coţ vzhledem k dennímu 

„zpoţdění“ novin odpovídá. Příčiny byly stejné: medaile českých sportovců a neúspěch 

hokejového týmu. Nejméně článků během olympiády vyšlo 17. února, kdy jich bylo 

dvacet. 

 

Graf č. 5: Srovnání „olympijské“ produkce obou médií den po dni – před startem 

olympiády (svislá osa – počet článků, vodorovná osa - datum) 
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Graf č. 6: Srovnání produkce obou médií den po dni – během olympiády (graf) 
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Graf č. 7: Srovnání produkce obou médií den po dni – po skončení olympiády 
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Z grafů lze vypozorovat, ţe aţ na výjimečné případy počet článků v deníku 

Sport nepřesáhl objem produkce České tiskové kanceláře. Rovněţ je patrné, ţe 

produkce obou médií byla po dobu olympiády poměrně stabilní. 

 

U kvantifikace olympijské produkce je však třeba podotknout, ţe objem zpráv 

ČTK lze těţko srovnávat se zprávami z jiných druhů médií. Zatímco v deníku se 

obvykle určité zprávě věnují jeden, maximálně dva či tři články, u ČTK můţe určitá 

událost způsobit vydání i deseti či více zpráv. Důleţitou událost zpravidla ohlásí rychlý 

headline
71

, následovaný krátkou zprávou typu „fleš“. Poté následuje klasická zpráva, 

často však v holé podobě bez ohlasů či dalších detailů. Proto ČTK vydává další verze 

zpráv, v nichţ klientům přináší nové informace, přičemţ v záhlaví sděluje, jak se nová 

verze liší oproti té předchozí. 

                                                
71  Viz výše. 
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Zajímavou událost můţe navíc doprovázet i vydání profilu některého z aktérů 

dění, případně dokumentu týkajícího se vzniklé situace či avíza na tiskovou konferenci 

k dalšímu vývoji události. Kaţdá taková událost se počítá jako další zpráva, i proto 

jejich mnoţství v servisu ČTK narůstá rychleji neţ na stránkách novin, kam putuje aţ 

finální podoba.
72

 

 

Komparace obou médií v kvantitativní rovině je obtíţná i z toho důvodu, ţe 

servis ČTK je nepřetrţitý, zatímco Sport v neděli nevychází (pouze jeho „doplněk“, 

Nedělní Sport). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
72  Ukázka postupného rozvíjení agenturní zprávy viz přílohy 3-8. 
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 4. Využití servisu ČTK na stránkách deníku Sport 

 

V následující kapitole se budu věnovat nejzajímavějším trendům z hlediska vyuţití 

agentury ČTK v deníku Sport. První část bude věnována textovému servisu, druhá 

fotografickému servisu ČTK. 

 

 4.1. Využití textového servisu 

 4.1.1. Články před zahájením olympiády 

 

Uţ od prvního sledovaného týdne, tedy 5. - 12. února (týden před zahájením 

olympiády), lze vysledovat trend, který se pro vyuţití agenturního servisu nesl prakticky 

po celou zkoumanou dobu. Servis se objevoval zejména v pravidelných rubrikách 

Sportu jako „Zajímavost“, „Olympijské střípky“, „ZOH ve zkratce“, pomohl redakci 

Sportu nabízet zajímavá čísla či výroky, případně profily sportovců. Příkladem můţe 

být velký dvojrozhovor s hokejovými legendami Vladimírem Růţičkou a Dominikem 

Haškem, který vyšel ve Sportu 6. února.
73

 Vlastní, zajímavý materiál doplnila redakce 

profily obou sportovců, v mnoha ohledech shodnými s těmi, které se nacházejí 

v databázi ČTK. 

 

 Větších zpráv, postavených na základě zpravodajství ČTK, v tomto týdnu příliš 

nebylo. Výjimku tvořil například text „Sáblíková dorazila do Vancouveru“ z 8. února
74

, 

který vycházel ze zpravodajství ČTK, či nepodepsaný článek „Rusové v dopingovém 

podezření“ z 9. února
75

, který je téměř identický se zprávou ČTK. Vyuţití agenturního 

servisu lze poznat i ve zprávě „Vlajkonošem je Jágr!“ z 11. února
76

, kde se nacházejí 

obdobné informace o posledních českých hokejistech, kteří nesli vlajku na zahájení 

olympiády, jako v ČTK. Jinak v tomto týdnu Sport vyuţíval agenturu minimálně: na 

informační boxy (například o posledních českých vlajkonoších) a zejména na 

olympijské střípky, tedy různé krátké postřehy, důleţitá čísla týkající se olympiády a 

                                                
73  HORÁK, Miroslav; JANDA, Zdeněk. Dominik je legenda. Nemůţe být dvojka. Sport. 6.2.2010, 

58, 31, s. 6-7. 
74  nit, ČTK. Sáblíková dorazila do Vancouveru. Sport. 8.2.2010, 58, 32, s. 23. 
75

  Rusové v dopingovém podezření. Sport. 9.2.2010, 58, 33, s. 15. 
76  ŠKALOUD, Vladimír. Vlajkonošem je Jágr!. Sport. 11.2.2010, 58, 35, s. 7. 
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podobně. U střípků je pozoruhodné, ţe redakce Sportu někdy vyuţívala i den staré 

zprávy, aby jimi tuto rubriku naplnila. 

 Pro srovnání, jak minimální byl příspěvek ČTK oproti vlastním materiálům 

Sportu, zde uvedu nejvýznamnější počiny redakce deníku: stránka zajímavostí 

o hokejistech Jaromíru Jágrovi
77

 či Tomáši Vokounovi
78

, dvojrozhovor s Haškem 

a Růţičkou
79

, rozhovor s lyţařkou Šárkou Záhrobskou
80

 či reportáţ o oblečení českých 

olympioniků
81

 a rozhovor s designérkou oblečení
82

. Cenným materiálem byla i velká 

anketa mezi českými osobnostmi o tom, kolik medailí Česko z Vancouveru přiveze
83

 

(doplněná o prognózu redakce
84

) nebo článek „Orel, Leopard a spol.“
85

 o zimních 

olympionicích z exotických zemí. Řadu zpráv, které vydala ČTK, pokryl Sport 

z vlastních zdrojů: šlo například o zpravodajství o odletu českých olympioniků
86

, článek 

o nezvykle teplém počasí
87

 a především ohlasy českých sportovců. 

 

 Články navíc Sport doplňoval zajímavými informačními boxy, například 

srovnáním situace před hokejovým turnajem v Naganu a před Vancouverem
88

, 

„barometrem“ formy českých medailových nadějí
89

 nebo pravidelnými komentáři (coţ 

platilo rovněţ po dobu konání olympiády). Pro čtenáře bylo zajímavé i podrobné 

představení týmu deníku Sport
90

, jenţ se vydal do Vancouveru, a osobností, které budou 

dění během olympiády pro redakci glosovat. 

 

 4.1.2. Články během konání olympiády 

 

 Hraničním dnem ve sledovaném období byl 13. únor, kdy uţ sice oficiálně 

olympiáda začala, ţádné podstatné výsledky se však – i vzhledem k časovému posunu – 

                                                
77  JANDA, Zdeněk. U maturity vyplašil profesora. Sport. 5.2.2010, 58, 30, s. 10. 
78  HORÁK, Miroslav. Rozhodila ho kartářka. Sport. 6.2.2010, 58, 31, s. 8. 
79  Viz výše. 
80  ŢEHANOVÁ, Barbora. Vztekám se, ale do breku. Sport. 9.2.2010, 58, 33, s. 14. 
81  ŢEHANOVÁ, Barbora. Maséři? Velikost XXXL. Sport. 5.2.2010, 58, 30, s. 20. 
82  bb. Musí být vidět, ţe jsme Češi. Sport. 5.2.2010, 58, 30, s. 20. 
83  spo. Vancouver bude nej! Věří osobnosti i fanoušci. Sport. 11.2.2010, 58, 35, s. 2-3. 
84  Králem Her bude Northug. Sport. 12.2.2010, 58, 36, s. 4. 
85  BRABEC, Luboš. Orel, Leopard a spol.. Sport : Overtime. 6.2.2010, 58, 31, s. 5. 
86  ŢEHANOVÁ, Barbora; HORÁK, Miroslav. Sjezdaři vezou hokejky. Sport. 5.2.2010, 58, 30, s. 

15. 
87  HAŠEK, Martin. Zimní hry v jarním dešti. Sport. 13.2.2010, 58, 37, s. 4. 
88  5 podobností Nagana s Vancouverem. Sport. 9.2.2010, 58, 33, s. 3. 
89

  Barometr formy českých es. Sport. 9.2.2010, 58, 33, s. 15. 
90  han. Sport uţ je na místě!. Sport. 12.2.2010, 58, 36, s. 5. 
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ještě do vydání novin nezrodily. Sport informoval o úmrtí gruzínského sáňkaře
91

, které 

doplnil rozhovorem s jedním z českých sáňkařů na místě, Matějem Kvíčalou
92

, 

a názorem experta Petra Horna
93

, bývalého bobisty. Ze zajímavých materiálů dále 

přinesl rozhovor s rakouskou sjezdařskou legendou Franzem Klammerem
94

 či 

slovenským hokejovým veteránem Ţigmundem Pálffym
95

. ČTK vyuţil opět jen 

minimálně – na olympijské střípky (s. 7) a na přehled úmrtí na zimních olympijských 

hrách (s. 6). 

  

 Brzký medailový úspěch Sáblíkové a Bauera a blíţící se první zápas hokejistů na 

olympijském turnaji přinesl Sportu příleţitost psát velké mnoţství textů právě o českých 

sportovcích, coţ bylo hlavním úkolem redaktorů v místě olympiády. Jen minimum 

větších článků tak bylo věnováno zahraničním olympionikům, tím tudíţ mizela 

i výraznější potřeba vyuţívat k nim servis ČTK. Ten mohl slouţit Sportu spíše jako 

inspirace, byť – jak bylo zmíněno – zajímavé texty o zahraničních sportovcích se 

objevovaly i v dalších agenturách, z nichţ Sport čerpá. A tak se u některé z nich nejspíš 

inspiroval ke článku „Sousedé slaví. Díky Nastě“
96

 z 15. února o slovenské biatlonistce 

Anastazii Kuzminové, u nějţ se sice nachází krátká vizitka z ČTK, vlastní text se ale  

s jejím agenturním zpravodajstvím rozchází. Stejný případ se vyskytl o den později 

u článku o vítězi muţského sjezdu, Didieru Défagovi, s názvem „Vyhrál ten druhý 

Didier“
97

 – profil z ČTK, text vlastní. 17. února se pak ve Sportu nacházejí hned tři 

příběhy zahraničních sportovců: amerického sjezdaře Bodeho Millera
98

, jenţ po 

neúspěšné olympiádě v Turíně vybojoval ve Vancouveru překvapivý bronz ve sjezdu, 

krasobruslařské sportovní dvojice Süe Šen, Čao Chung-po
99

, která získala pro Čínu 

první olympijské zlato v krasobruslení, a úspěšného akrobatického lyţaře Alexandra 

Bilodeaua
100

, jemuţ je vzorem v zarputilosti a bojovnosti jeho postiţený sourozenec. 

O všech těchto sportovcích se objevila den předtím zpráva v ČTK – Sport ji však 

doplnil o další hlasy ze zahraničních médií. Důkazem toho, ţe redaktoři čerpali i z ČTK, 

                                                
91  HAŠEK, Martin; ŢEHANOVÁ, Barbora. Smrtelná tragédie. Sport. 13.2.2010, 58, 37, s. 6. 
92  nit. Šokovalo mě to. Sport. 13.2.2010, 58, 37, s. 6. 
93  HORN, Petr. Trať je nejrychlejší na světě. Sport. 13.2.2010, 58, 37, s. 6. 
94  bb. Sjezd na olympiádě vyhraje nejspíš Rakušan. Sport. 13.2.2010, 58, 37, s. 5. 
95  JANDA, Zdeněk. Zápas s Čechy bude speciální. Sport. 13.2.2010, 58, 37, s. 10. 
96  jj. Sousedé slaví. Díky Nastě. Sport. 15.2.2010, 58, 38, s. 8. 
97  ZATLOUKALOVÁ, Eliška. Vyhrál ten druhý Didier. Sport. 16.2.2010, 58, 39, s. 9. 
98  HANZLÍK, Václav. Nová taktika? Zmrzačit soky. Sport. 17.2.2010, 58, 40, s. 11. 
99

  hp. Po zlatu chtějí dítě. Sport. 17.2.2010, 58, 40, s. 11. 
100  ŠIMEK, Květoslav. Bojuju jako brácha!. Sport. 17.2.2010, 58, 40, s. 12. 
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jsou překlady některých citací, které jsou v textech Sportu občas zcela totoţné 

s texty ČTK. V tomto případě tedy zřejmě docházelo k tzv. intermediální agendě: 

sklonu médií přebírat témata ostatních médií. Vznik tohoto jevu souvisí s tím, ţe 

součástí práce redaktora je sledovat agendu ostatních médií.
101

 Ta pak můţe snadno 

slouţit jako inspirace k vlastním článkům. 

 

 Jen málokdy Sport z ČTK přebíral kompletně celé materiály, a kdyţ uţ se tak 

stalo, jednalo se spíše o kratší texty, například u článku „Majdičová měla ošklivý 

pád“
102

 z 18. února, „Kousl do medaile a musel k zubaři“
103

 z 19. února nebo „Koukal 

s Koţíškem na medaili nedosáhli“
104

 (23. února). Jedním z největších textových 

materiálů převzatých z ČTK byl článek „Sázkové kanceláře vydělaly na remíze Čechů 

s Lotyši miliony“
105

 (25. února), i ten ale zabíral v deníku Sport jen dva sloupce. 

U článku „Nezákonný mejdan“
106

 z 27. února je jako autor sice uveden Vladimír 

Škaloud, jeho text však nabízí prakticky stejné informace jako zpráva ČTK. Daleko 

častější ale byly – i v případě zahraničních sportovců – vlastní články. Ty psané 

z praţské redakce byly v menšině: v případě velkých událostí pokrývali i zpravodajství 

o zahraničních sportovcích reportéři z místa dění. Někdy naopak redaktoři Sportu 

z Prahy našli zajímavost, o níţ v ČTK zmínka nebyla – jako například článek 

„Běloruský sprinter nenašel cíl“
107

 o běţci na lyţích Leonidu Karnějenkovi, který byl 

kvůli špatně zvolené dráze vyloučen ze závodu. ČTK o něm informovala aţ ve shrnutí 

z 1. března. 

 

 Z ČTK také Sport čerpal velmi často zprávy do rubriky „Zajímavost“. Ta se 

v novinách neobjevovala kaţdý den, ale pokud ano, byla jejím zdrojem zpravidla zpráva 

ČTK. 18. února přinesl Sport v této rubrice zprávu o tom, jak diváci sarkasticky tleskali 

rolbám, kdyţ po několika výpadcích v předchozích dnech fungovaly při závodě 

rychlobruslařek na 500 metrů konečně bez problémů
108

. Kuriózní byla i zajímavost z 25. 

února, podle níţ polská běţkyně Justyna Kowalczyková ironicky poznamenala, ţe by jí 

doktor moţná měl najít astma, jelikoţ si myslí, ţe léky, které pouţívá jedna z jejích 

                                                
101  TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha : Portál, 2006, s. 124. 
102  Majdičová měla ošklivý pád. Sport. 18.2.2010, 58, 41, s. 9. 
103  Kousl do medaile a musel k zubaři. Sport. 19.2.2010, 58, 42, s. 9. 
104  Koukal s Koţíškem na medaili nedosáhli. Sport. 23.2.2010, 58, 45, s. 9. 
105  Sázkové kanceláře vydělaly na remíze Čechů s Lotyši miliony. Sport. 25.2.2010, 58, 47, s. 11. 
106  ŠKALOUD, Vladimír. Nezákonný mejdan. Sport. 27.2.2010, 58, 49, s. 6. 
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soupeřek, mohou zlepšovat výkonnost.
109

 A o den později ve zprávě „Northug je 

hulvát“ informoval Sport o tom, jak se norský běţec Petter Northug arogantně vyjádřil 

o svých soupeřích
110

. Všechny tyto zprávy pomohly oţivit Sportu stranu 2, kde se 

rubrika „Zajímavost“ objevuje – tady byla tedy ČTK vděčným zdrojem. 

 

Jinak platilo to, co po celé sledované období: Sport vyuţíval ČTK zejména 

v pravidelných rubrikách, dále z ní čerpal výroky či zajímavá čísla. Velké události se 

naopak snaţil pokrývat co nejvíce vlastními materiály. Hned „ostrý start“ olympiády, 

při němţ Sáblíková brzy vybojovala pro Česko první zlato, doplnil rozhovorem 

s její matkou Evou
111

 (ten měla i ČTK, ovšem odlišný) a textově i pomocí fotografií 

popsal cestu Martiny Sáblíkové od Turína, kde se konaly předchozí zimní olympijské 

hry, do Vancouveru. Přinesl i zápisník
112

 k události, doplnil zpravodajství příběhem o 

tom, jak zlato sledovali čeští hokejisté
113

, nebo článkem o tom, co Sáblíkové k vítězství 

pomohlo
114

. Sport uvedl také zajímavé srovnání marketingového potenciálu
115

 

Sáblíkové a akrobatického lyţaře Aleše Valenty, který vyhrál zimní olympiádu v roce 

2002 a přes noc se stal z prakticky neznámého sportovce jednou z celebrit veřejného 

ţivota. Rychlobruslení pak Sport rozebral i po technické stránce s přehlednou grafikou 

o rychlobruslařském vybavení a vývoji bruslí
116

. 

 

Sledovaný hokejový turnaj doplnil Sport kromě zpravodajství o českém týmu 

rozhovory se světovými hvězdami Sidneym Crosbym
117

, Iljou Kovalčukem
118

 či 

Alexandrem Ovečkinem
119

, mimo to přinesl i interview se slovenským manaţerem 

Peterem Bondrou
120

 či obráncem Zdenem Chárou
121

. Netradičním materiálem byl 

                                                
109  Kowalczyková touţí po astmatu. Sport. 25.2.2010, 58, 47, s. 2. 
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příběh Jágrovy rodiny
122

, která za hokejistou dorazila do Vancouveru. Podobně jako 

u Sáblíkové se věnoval nejen hokejistům samotným, ale i tomu, jak jejich zápolení 

vnímají ostatní olympionici
123

. Exkluzivně přinesl informaci o tom, ţe brankář Tomáš 

Vokoun po olympiádě u reprezentace skončí
124

, coţ však nakonec nebyla pravda. 

Vokoun na jaře odjel s týmem i na mistrovství světa a získal tam zlatou medaili. 

 

Deník Sport důkladně rozebral také soutěţ krasobruslařů. Ta vzbudila 

kontroverzi kvůli hodnocení rozhodčích, na nějţ si stěţoval jak legendární Rus Jevgenij 

Pljuščenko, tak i Čech Michal Březina. Sport na toto téma sehnal vyjádření experta 

Reného Novotného
125

 či rozhodčí Olgy Ţákové
126

, a přehledně vysvětlil, jak se výkony 

krasobruslařů hodnotí
127

. 

 

Cenným materiálem byly po celou dobu konání olympiády ankety. Sport v nich 

nabídl názor osobností na to, zdali by se měla postavit pro Martinu Sáblíkovou nová 

rychlobruslařská hala
128

, přinesl přehled toho, jak osobnosti proţívaly hokejové derby 

mezi Českem a Slovenskem
129

, rozvířil debatu o tom, zdali byl zákrok Alexandra 

Ovečkina na Jaromíra Jágra faulem
130

, po třetím zápasu ve skupině přinesl přehled 

názorů na nedostatky ve hře českých hokejistů
131

. Po jejich vyřazení ve čtvrtfinále 

udělal anketu na téma „Co bylo pro vás na vystoupení českého týmu největším 

zklamáním?“
132

. Názor osobností přinesl i u krasobruslení, kde se redakce ptala na 

otázku, zdali jde o sport „pro chlapy“
133

. 

 

Sport se věnoval olympiádě rovněţ ve svých tematických přílohách. Zajímavý 

byl například rozhovor s šéfkomentátorem České televize Robertem Zárubou, který 
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vyšel v příloze Overtime 13. února s titulkem „Ţenský hokej mě dojímá. Je hezký“
134

. 

Titulek se Sportu povedl i proto, ţe o atraktivitě ţenského hokeje se během konání 

olympiády vedly spory. O týden později stejná příloha přinesla rozhovor s hokejistou 

Tomášem Fleischmannem
135

 a články komentující nezvykle teplé počasí ve 

Vancouveru
136

. Příloha Trendy zase 25. února nabídla čtenářům cestu k tomu, jak se stát 

„druhou Sáblíkovou“ – neboli jak začít s rychlobruslením
137

. Sport v ní zkombinoval 

rady trenéra Petra Nováka s grafikou a přehledem finanční náročnosti tohoto sportu. 

 

 4.1.3. Články po skončení olympiády 

 

 Po skončení olympiády uţ ve Sportu produkce článků spojených s olympijskými 

hrami rychle klesala, i proto bylo vyuţití ČTK k jejich tvorbě minimální. Ještě 1. března 

se objevila rubrika „ZOH ve zkratce“ (s. 7), kterou tradičně zaplňovaly zprávy ČTK. 

V dalších dnech vyuţil Sport ČTK uţ jen ke článku „Záhrobský kritizoval“
138

 

(3. března). V něm navazoval na starší zprávu ČTK, v níţ agentura informovala o tom, 

ţe Petr Záhrobský, otec a bývalý trenér lyţařky Šárky Záhrobské, kritizoval její 

současné trenéry. Sport zprávu vydal později, doplnil ji však o názory Šárky Záhrobské 

a jejího trenéra Antonína Stracha. 

  

 4.2. Využití fotografického servisu 

 

 Sport sice vyslal do dějiště olympiády vlastní fotografku Barboru Reichovou, ale 

na pokrytí všech důleţitých událostí jeden člověk nestačil. I proto vyuţití ČTK, ale i 

dalších zdrojů fotografií často převyšovalo svou kvantitou zdroje Sportu. Obecně platí, 

ţe Sport své fotografie vyuţíval především v období před zahájením a po skončení 

olympiády, coţ je logické: v době mimo období olympiády psal více o událostech 

z Česka, které mohl lépe pokrývat z vlastních zdrojů. 

                                                
134  HORÁK, Miroslav. Ţenský hokej mě dojímá. Je hezký. Sport : Overtime. 13.2.2010, 58, 37, s. 

1-2. 
135  HORÁK, Miroslav; JANDA, Zdeněk. Na Ovečkina mám nejlepší sedadlo. Sport : Overtime. 

20.2.2010, 58, 43, s. 1-2. 
136  BRABEC, Luboš. Medaile versus počasí. Sport : Overtime. 20.2.2010, 58, 43, s. 1. 

 BRABEC, Luboš. Jarní olympijské hry. Sport : Overtime. 20.2.2010, 58, 43, s. 3. 
137  PRACHAŘ, František; ŢEHANOVÁ, Barbora. Inspirace Sáblíkovou. Sport : Trendy. 
25.2.2010, 58, 47, s. 1. Další informace jsou i na dalších dvou stranách. 
138  frc, ČTK. Záhrobský kritizoval. Sport. 3.3.2010, 58, 52, s. 15. 
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 Celkem se v deníku Sport během sledovaného období objevilo 405 fotografií 

s olympijskou tematikou. Jak jsem jiţ uvedl v úvodu, zabýval jsem se pouze 

fotografiemi, které byly publikovány s popiskem a bylo moţné u nich prokazatelně určit 

původ. Pro zajímavost jsem však spočítal i mnoţství fotografií bez popisků: bylo jich 

celkem 534, tedy více neţ těch popsaných. Často se však jednalo o malé portréty 

sportovců, které se leckdy v deníku opakovaly týţ den na více stránkách (například u 

článku o daném sportovci a poté v hodnocení českých výkonů uplynulého dne). 

 

 4.2.1. Fotografie před zahájením olympiády 

 

 V týdnu před zahájením olympiády vyšlo ve Sportu celkem 89 fotografií 

s olympijskou tematikou. Z ČTK jich bylo jen 8, tedy 8,9 procenta, ze Sportu 42, čili 

téměř polovina. Zbylých 39 fotografií pocházelo z jiných zdrojů (zahraniční agentury, 

internet a podobně). 

 

 V jakých případech Sport vyuţil sluţeb ČTK? Jednu fotografii přebral při odletu 

českých sportovců na olympiádu, konkrétně snímek lyţaře Ondřeje Banka. 6. února se 

fotografie ČTK dostala aţ na titulní stranu, na níţ se nacházela koláţ hokejového 

trenéra Vladimíra Růţičky a brankáře Dominika Haška. 8. února vyuţil Sport servisu 

ČTK k článku o čínských olympijských nadějích (s. 21) a k rozhovoru se skokanem na 

lyţích Jakubem Jandou (s. 23), 11. února pak fotografie Martiny Sáblíkové (titulní foto), 

akrobatické lyţařky Nikoly Sudové (s. 4) a hokejisty Mariána Gáboríka (s. 8). Den poté 

vyuţil Sport z ČTK fotografii Lukáše Bauera (s. 7). 

 

 Výše uvedené informace dokazují, ţe servis ČTK nebyl pro Sport důleţitý jen 

z hlediska pokrytí informací o zahraničních sportovcích. Naopak, většina fotografií, 

které v období před startem olympiády Sport převzal, zachycovala české olympioniky, 

včetně těch pod signaturou ČTK/AP. Tato fakta dokazují, ţe pro Sport bylo důleţitější 

zachytit kvalitu či vystihnout obrazové téma, neţ pouţít za kaţdou cenu vlastní 

fotografii. 
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 Sport přinesl v tomto období 42 vlastních fotografií, často však šlo o důleţité, 

velké fotografie. Třikrát z osmi dnů v tomto období se fotografie Sportu dostala na 

titulní stranu. 

 

 

 4.2.2. Fotografie během konání olympiády 

 

 V průběhu olympijských her vyšlo v deníku Sport celkem 261 fotografií. Z ČTK 

jich Sport převzal 47, tedy 18 procent. Poměr převzatých fotografií z ČTK je tak o něco 

vyšší neţ v době před zahájením olympijských her. Vlastních fotografií měl Sport 90, 

coţ je 34 procent, v tomto ohledu tedy naopak poměr klesl. Zbylých 124 fotografií 

pocházelo z jiných zdrojů. 

 

 ČTK se ukázala být důleţitým zdrojem hned v prvních dnech olympiády. Sport 

ji vyuţil na pokrytí dvou klíčových událostí: 13. února z ní čerpal materiály k tragické 

havárii gruzínského sáňkaře Nodara Kumaritašviliho (s. 6), 16. února zase vyuţil ČTK 

na fotopříběh k cestě Martiny Sáblíkové ke zlatu v závodě na 3 000 metrů (s. 2-3). 

Obecně byl servis ČTK Sportu prospěšný znovu zejména v případě českých sportovců: 

15. února Sport pouţil fotografii sdruţenáře Pavla Churavého (s. 6), 16. února kromě 

Sáblíkové ještě fotografie hokejistů Jaromíra Jágra (s. 10) a Martina Havláta (s. 11). Týţ 

den se fotografie Lukáše Bauera se signaturou ČTK/AP dostala dokonce aţ na titulní 

stranu. Zajímavé je, ţe na prvních třech stranách se 16. února nachází jen jedna 

fotografie od zvláštní zpravodajky na místě, zbylých šest je z jiných zdrojů. 

 

 Dalším významným dnem z hlediska vyuţití fotografií ze servisu ČTK byl 22. 

únor. Večer předtím se patrně fotografka Sportu zaměřila na hokejový zápas Česko – 

Rusko, který je dokumentován fotografií na titulní straně novin. Od stejné autorky pak 

pochází ještě fotografie Jaromíra Jágra na straně 3. Další důleţitou fotografii, střet Jágra 

s Rusem Ovečkinem (s. 2), však Sport převzal ze servisu ČTK (resp. ČTK/AP). 

Z agentury je i fotografie Ovečkina na straně 3 u srovnání výkonů české a ruské hvězdy. 

Sport převzal z ČTK také fotografii dalších českých medailových nadějí: skikrosaře 

Tomáše Krause (s. 7) a sjezdaře Ondřeje Banka (s. 9). Je zřejmé, ţe fotografka na místě 

nestihla navštívit všechny soutěţe; i proto byla ČTK pro Sport důleţitým zdrojem.  
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 Třetím významným dnem pro vyuţití fotografického servisu ČTK byl 25. únor. 

Tento den se v deníku Sport nesl ve znamení popisu velkých úspěchů české výpravy, 

zlata Martiny Sáblíkové a bronzu běţecké štafety. Ani jednu událost nepokryl Sport 

z vlastních zdrojů. U Martiny Sáblíkové čerpal z ČTK (s. 1-2), na štafetu pouţil 

fotografii AP (s. 5). Ten den byl pozoruhodný i v tom, ţe se v novinách vyskytovala jen 

jedna aktuální fotografie od reportérky z místa, a to u popisu zápasu hokejistů Česka 

s Lotyšskem (s. 9). Aţ o den později se objevilo v novinách rovnou pět fotografií Sportu 

ze závodu Martiny Sáblíkové (s. 12), i ten den ale významné mnoţství (pět) fotografií 

převzal Sport z ČTK (s. 1, 2, 10, 11). 

 

 Je ale třeba podotknout, ţe vyuţití fotografií ČTK během doby konání 

olympiády kolísalo. Zatímco 13. února jich Sport vyuţil sedm, 15. února jen jednu, další 

den šest, pak zase jen dvě a tak podobně. Těţko proto stanovit nějaký obecný rámec, 

podle nějţ editoři Sportu fotografií z ČTK vyuţívali. Zato lze přece jen vypozorovat 

snahu vyuţívat fotografie vlastní, jejich počet se po celou dobu aţ na jednu výjimku 

(18. února - čtyři) pohyboval od pěti fotografií denně výše. Nejvíce vlastních fotografií 

vyuţil Sport 17. února, kdy jich měl třináct, ale i tady lze těţko najít souvislost se 

sportovním děním. Ten den informoval Sport o bronzové medaili Lukáše Bauera, jinak 

ale ţádný zvláštní důvod k pouţití vlastních fotografií nebyl. 

 

 Řada vlastních fotografií Sportu se v tomto období objevila na titulní straně, 

konkrétně hned v osmi ze třinácti případů. Ve zbylých vydáních byla vyuţita fotografie 

ze servisu ČTK, jednou byla ČTK zdrojem společně s Reuters (25. února). 

 

 Dne 27. února pak ve Sportu vyšel článek s titulkem „Nejslavnější fotka mojí 

kariéry“
139

. V něm popisuje Barbora Reichová, fotografka Sportu ve Vancouveru, jak 

vznikala fotografie, na níţ je zachycena Martina Sáblíková se všemi třemi medailemi, 

které na olympiádě získala. Právě tato fotografie tedy byla nejvýraznějším počinem 

redakce Sportu a stala se i jedním z českých symbolů olympiády. Její variaci si na titulní 

stranu vybrali i autoři oficiální publikace Českého olympijského výboru s názvem 

Vancouver 2010. 

                                                
139  REICHOVÁ, Barbora. Nejslavnější fotka mojí kariéry. Sport. 27.2.2010, 58, 49, s. 9. Viz níţe. 
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Fotografie Barbory Reichové zachycující Martinu Sáblíkovou s jejími medailemi 

 

 

 4.2.3. Fotografie po skončení olympiády 

  

Vyuţití fotografií po skončení olympijských her bylo o něco častější neţ 

u textového servisu. Do 4. března se kaţdý den objevila ve Sportu aspoň jedna 

fotografie z ČTK (1. března – s. 7; 2. března – s. 7, 19; 3. března – s. 1, 2; 

4. března – s. 11). 3. března se dokonce fotografie ČTK zachycující přílet Martiny 

Sáblíkové do Česka dostala na titulní stranu. Rovněţ návrat Lukáše Bauera na Boţí Dar 

zachytil Sport prostřednictvím fotografie ČTK (3. března, s. 2). 
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 Závěr 

 

 Olympijské hry ve Vancouveru byly v roce 2010 vedle fotbalového mistrovství 

světa nejvýznamnější sportovní událostí roku. Tato olympiáda navíc získala zvláštní 

propojení s Českou republikou: právě na zasedání Mezinárodního olympijského výboru 

v Praze v roce 2003 byl Vancouver jako hostitelské město zimní olympiády zvolen, 

kdyţ v hlasování předčil jihokorejský Pchjongčchang a rakouský Salcburk. A Česku se 

za to „odměnil“ největší medailovou sbírkou v dějinách zimních olympiád – dvěma 

zlatými, čtyřmi bronzovými. 

 

 Olympijské hry nadchly příjemnou atmosférou a dobře zvládnutou organizací, 

navíc nebyly ztrátové. Rozpočet olympiády byl vyváţený, celkem nakonec stály 1,86 

miliardy dolarů (původní rozpočet byl 1,61 miliardy). Prodalo se 97 procent všech 

vstupenek, coţ je rekord v historii olympiád. Podle organizačního výboru her vydělala 

Britská Kolumbie (provincie, jejímţ hlavním městem je Vancouver) na pořádání 

olympijských her 2,5 miliardy dolarů.
140

 

 

 Česká tisková kancelář i deník Sport sehrály během olympiády svoji roli: ČTK 

jakoţto rychlý zdroj výsledků, ohlasů, profilů a aktuálního dění, Sport jako médium, 

které nabízí detailnější rozbory událostí. Jeho zpravodajství bylo rozmanitější neţ 

v případě ČTK, často nabízel zajímavá srovnání, komentáře, ankety, zatímco ČTK 

přinášela zejména zprávy a ohlasy. 

 

 ČTK podle předpokladů předčila Sport v počtu zpráv (2077 oproti 481 článkům 

Sportu), její předností byla také nesporně vyšší aktuálnost. Zatímco Sport musel někdy 

kvůli událostem konaným po půlnoci středoevropského času čekat na jejich zpracování 

celý den, ČTK přinesla zpravodajství okamţitě, ať šlo o odpolední či noční hodiny.  

  

 Z agentury ČTK přebíral Sport aţ na výjimky jen krátké texty. Často šlo 

o kuriozity spojené s olympiádou, které však rozsahem málokdy přesáhly drobnější 

zprávu. Dle doslovných citací v některých větších článcích lze však usuzovat, ţe někdy 

Sport vyuţíval z ČTK alespoň překlady ohlasů zahraničních sportovců, byť její 

                                                
140

  E15.cz/magazín [online]. 21.12.2010 [cit. 2011-04-28]. Olympijské hry nebyly ztrátové . 

Dostupné z WWW: <http://magazin.e15.cz/sport/olympijske-hry-nebyly-ztratove>. 



40 

 

 

autorství v záhlaví článku nepřiznával (v tiráţi Sportu je ale uvedeno, ţe redakce 

vyuţívá servis ČTK). Kromě článků Sport přebíral informace týkající se olympijského 

programu, výsledků, medailového pořadí zemí a dalších statistik. Podle odhadu Adama 

Nenadála, zástupce šéfredaktora deníku Sport, mohlo být velkých materiálů z ČTK 

v deníku do deseti procent.
141

 Ve skutečnosti bylo převzatých článků (olympijské 

střípky nepočítaje) z ČTK pouhých 13, tedy necelá tři procenta. 

 

Sám jsem tímto zjištěním byl překvapen – čekal jsem, ţe deník vyuţije agenturu 

i na pokrytí větších událostí, které nestihnou zpracovat jejich redaktoři na místě. Sport 

však pokryl z vlastních zdrojů, ať uţ z místa či z praţské redakce, prakticky všechny 

důleţité události. Redaktoři Sportu v Česku pracovali se zahraničními agenturami, 

případně s internetem, ČTK ale vyuţívali při psaní článků jen okrajově. I díky tomu, ţe 

se Sport aţ na výjimky neomezoval na přebírání agenturních článků, bylo jeho 

olympijské zpravodajství atraktivní pro čtenáře – mohli se dočíst o všem podstatném, 

navíc ve čtivé formě, jakou se Sport oproti strohému agenturnímu zpravodajství 

vyznačuje. Sport tedy splnil předpoklad, ţe v době rozvoje internetu musí tištěná média 

přinášet oproti agenturnímu zpravodajství něco navíc. 

  

 Přesto se ukázalo, ţe i u Sportu hraje v dnešní době agentura ČTK podstatnou 

roli. Její výsledkový a statistický servis výrazně urychloval editorům práci. Olympijské 

střípky oţivovaly zpravodajství zajímavostmi, jejichţ vyhledávání by redakci Sportu 

jinak zabralo další čas navíc. Zpravodajství ČTK pomáhalo naplnit nenápadné rubriky 

typu „Výrok dne“, „Zajímavost“, které pomáhaly tvořit dojem, ţe je zpravodajství 

Sportu co nejkomplexnější. Zprávy z ČTK a dalších agentur mohly slouţit jako důleţitá 

inspirace k zajímavým příběhům o zahraničních sportovcích. 

 

Význam ČTK byl znát i při výzkumu vyuţití fotografií: celkem se ve 

sledovaném období objevilo v deníku Sport 64 fotografií ze servisu ČTK, coţ je vcelku 

vysoké číslo a jde o necelých šestnáct procent všech fotografií s olympijskou tematikou 

ve sledovaném období. Těţko lze však vypozorovat nějaké schéma, podle nějţ by Sport 

fotografií z ČTK vyuţíval. Nešlo ve větší míře o fotografie zahraničních sportovců (to 

uţ spíše českých), nepřevaţoval ţádný ze sportů. Fotografie ČTK zřejmě nalezly 

                                                
141  Uvedl v telefonickém rozhovoru z 1. 4. 2011, viz příloha č. 1. 
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uplatnění v momentech, kdy Sport vlastní fotografii neměl, nebo ji neměl tak kvalitní, 

případně nevystihovala tak dobře obrazové téma jako fotografie ČTK. 

 

Při zpětném ohlédnutí hodnotí zástupce Sportu zpracování olympiády kladně. 

„Události se tak rychle proţenou, ţe času za ohlédnutím moc není. Ale ta věc dopadla 

v novinách velmi dobře, bylo to velmi úspěšné,“ tvrdí Adam Nenadál. Jeho slova 

podporuje průměrný denní prodaný náklad, který stoupl v únoru 2010, kdy se 

olympiáda konala, zhruba o deset tisíc výtisků (leden 2010: 52 414, únor: 63 313, 

březen: 54 654).
142

  

 

 Proč se Sportu olympiáda vydařila? Co lákalo čtenáře k jeho zakoupení? Vţdyť 

olympiádě se v rozšířeném měřítku věnovala i ostatní média. Sport, který však 

disponuje největší základnou sportovních redaktorů, mohl nabídnout rozsáhlé 

zpravodajství o všem podstatném, co se ve Vancouveru událo. Pět reportérů v místě 

dění napomohlo rozsáhlému zpravodajství z místa, díky nim získal Sport některé cenné 

rozhovory. Kromě toho přinášeli reportéři na místě denně zápisníky z Vancouveru, 

postřehy, které představovaly v záplavě informací zajímavou změnu oproti 

zpravodajským článkům či rozhovorům. Zároveň během olympiády Sport uspokojil celé 

spektrum sportovních fanoušků včetně fotbalových, jelikoţ se i v této době věnoval 

neolympijským sportům. 

 

Také ČTK povaţuje olympijské zpravodajství za zdařilé. „Všechno se dá udělat 

lépe, ale to se týká spíš řešení nějakých konkrétních situací,“ odpověděl Ladislav Josef, 

vedoucí sportovní redakce ČTK, na otázku, zdali by zpětně při zpravodajství 

z olympiády něco udělal jinak. Neměnil by prý však koncepci zpravodajství a 

organizaci práce, kterou staví na zkušenostech z několika olympiád a klienti jsou s ní 

dle jeho slov spokojeni.
143

 

 

Přístup Sportu, který vyuţíval ze zpravodajství ČTK zejména výsledkového 

servisu, Ladislava Josefa příliš nepřekvapil. Takový přístup ale podle něj platí jen u 

největších médií jako je Sport či MF Dnes a iDnes.cz. U těch menších hrál prý textový 

                                                
142

  Data ze stránek ABC ČR, kanceláře pro ověřování nákladu tisku, www.abccr.cz. 
143  E-mailový rozhovor s JUDr. Ladislavem Josefem z 8. 2. 2011, viz příloha č. 2. 
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servis ČTK větší roli, jelikoţ neměla ve Vancouveru tak početný tým. Větší vyuţití 

fotografického servisu ČTK ve Sportu přisuzuje Ladislav Josef skutečnosti, ţe ČTK 

nabízí díky zahraničním agenturám výrazně bohatší nabídku, neţ zvládne Sport zachytit 

vlastními zdroji. 

 

Role agentury se podle vedoucího sportovní redakce ČTK ani v dnešní době 

příliš nemění. Poskytuje zpravodajství v celé šíři a dává médiím jistotu, ţe jim neunikne 

nic podstatného. Proto je stále důleţitá i pro velká média, která se tak při plánování 

práce mohou soustředit na události, jeţ jsou pro ně nejdůleţitější a jejichţ zpracováním 

mohou překonat konkurenci, aniţ by plýtvala silami na méně podstatné záleţitosti.
 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
144  E-mailový rozhovor s JUDr. Ladislavem Josefem z 29. 4. 2011, viz příloha č. 2. 
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 Summary 

 

 The Olympic Games in Vancouver 2010 were an extremely important event for 

both media: Czech News Agency and Sport. Both media paid significant attention to 

them; they sent their reporters to Canada and devoted large space to the Olympics in 

their news service. 

 

 The usage of Czech News Agency’s text service in Sport was minimal. Sport 

used mostly its result data, stats and interesting news concerning the Olympics. Almost 

every bigger story was written by Sport’s reporters themselves. They more frequently 

applied foreign news agencies or the Internet than the Czech News Agency. However, 

their approach to photographs was different – almost one fifth of photographs published 

in Sport during the Olympics were adopted from Czech News Agency. 

 

 Sport presented much less news than Czech News Agency. Nevertheless, the 

agency published mostly news (often with several updates), interviews or results while 

Sport was more focused on sophisticated stories, analyses of events, experts’ opinions 

and their reporters’ opinions. 

 

 During the Olympic Games in Vancouver, the distribution of Sport increased 

and the Sport’s deputy editor Adam Nenadál considers the coverage of the Olympics as 

successful. 

 

 The Czech News Agency was satisfied with its coverage of the Olympics, too. 

The managing editor of sport section, Ladislav Josef, stated that the Sport did not use 

much of the Czech News Agency’s text material, however, he pointed out that the 

agency was still an important source for the newspapers because it guaranteed that their 

editors did not forget about anything important. 
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Přílohy 

  

Příloha č. 1: Rozhovor s Adamem Nenadálem, zástupcem 

šéfredaktora deníku Sport 

 

Rozhovor vznikl po telefonu dne 1. dubna 2011. 

  

Kolik reportérů redakce Sportu vyslala na olympiádu do Vancouveru? A kolik se 

věnovalo olympijskému zpravodajství v Praze? 

Z redakce jelo pět lidí. Dva na sledování hokejového turnaje, dva na ostatní sporty a 

jeden fotograf. V Praze se olympiádě věnoval zbytek hokejového a sportovního 

oddělení, přičemţ jeden člověk z fotbalového oddělení vypomáhal editorsky. 

Dohromady asi devět lidí. 

 

Jaké byly hlavní úkoly reportérů ve Vancouveru? 

Hokejoví reportéři sledovali český tým, i další se věnovali českým sportovcům, hlavně 

medailovým nadějím, tedy Záhrobské, Bauerovi či Sáblíkové. Pokud se dělo něco 

zajímavého v dalších sportech, tak měli za úkol pokrýt to nejzajímavější, co se ten den 

dělo. 

 

Nastaly v redakci nějaké personální změny během olympijských her? Přibírali jste 

nové externisty? 

Externisty jsme nepřibírali. Jediná změna byla v tom, ţe jeden člověk z fotbalového 

oddělení pomáhal editorům. 

 

Prodluţovali jste během olympiády redakční směny? 

To ani nešlo, uzávěrky se během olympiády neměnily. Posunulo by ji o pár minut jedině 

hokejové finále s českou účastí. Olympiáda byla z českého hlediska obecně zvláštní 

v tom, ţe řada věcí se děla v nočních nebo ranních hodinách, takţe v novinách to uţ den 

poté bylo staré, bylo tedy nutné to skládat trochu jinak. 

 

Co byly hlavní zdroje vašeho zpravodajství? 
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Hlavním zdrojem byli naši čtyři píšící zpravodajové na místě, dále agentury ČTK, 

Reuters, AP a internet. Které weby přesně, to bohuţel říct nedokáţu, protoţe kaţdý 

redaktor má nějaké své oblíbené stránky, z nichţ čerpá. Určitě jsme pouţívali například 

ESPN nebo BBC, ale konkrétně to říct nedokáţu. 

 

Jak moc jste během olympiády vyuţívali servis České tiskové kanceláře? 

Agenturní zpravodajství jsme se snaţili vyuţívat co nejméně, vzhledem k tomu, ţe jsme 

na místě měli pět vlastních reportérů. Ale pouţívali jsme z agentury výsledkový servis, 

program a podobné praktické záleţitosti. Nedokáţu odhadnout, kolik bylo materiálů 

z ČTK, těch velkých mohlo být do deseti procent. 

 

Slouţila vám ČTK někdy jako inspirace k vlastním článkům, k nimţ jste případně 

dohledávali další materiály? Nasvědčuje tomu řada článků ze Sportu, které se 

zprávám z ČTK více či méně podobají. 

Takto bych to neřekl - máme v podstatě stejné zdroje jako ČTK, co se týče zahraničních 

agentur, takţe příběhy, které vycházely přeloţené v ČTK, jsme v zahraničních 

agenturách četli také. 

 

Byla pro vás ČTK významnějším zdrojem z hlediska fotografického servisu? 

ČTK nabízí fotografie agentury AP, které jsme vyuţívali, kromě toho jsme ale ještě 

vyuţívali fotografie z Reuters a agentury EPA. „Naše“ věci, tedy český hokej, Bauera, 

Záhrobskou nebo Sáblíkovou většinou fotil náš fotograf, jinak jsme vyuţívali 

„četkařské“ fotky. Ale nevyuţívali jsme je jako primární zdroj, hlavním kritériem byla 

kvalita. 

 

Udělali byste při olympiádě zpětně něco jinak? 

Nevybavuji si nic, co bych udělal jinak. Události se tak rychle proţenou, ţe není moc 

času na ohlédnutí. Ale ta věc dopadla v novinách velmi dobře, bylo to velmi úspěšné. 
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Příloha č. 2: Rozhovor s Ladislavem Josefem, vedoucím 

sportovní redakce ČTK  

 

Rozhovor vznikl přes e-mail, první část 8. února 2011, druhá část 29. dubna 2011 

 

Kolik reportérů vyslala redakce ČTK na olympiádu do Vancouveru? 

Do Vancouveru ČTK vyslala dva redaktory a jednoho fotografa, to je v poslední době 

standardní obsazení zimních olympiád. Víc lidí v podstatě vyslat nemůţeme, to je dáno 

ekonomikou a také omezeným počtem akreditací, které dostává Česká republika od 

Mezinárodního olympijského výboru. 

 

Co bylo jejich hlavním úkolem? 

Jeden redaktor byl po většinu času v samotném Vancouveru, druhý v lyţařském 

středisku ve Whistleru. Jejich úkolem bylo primárně zpravodajství o českých 

olympionicích. 

 

Kolik lidí se na olympijském zpravodajství podílelo v Praze? 

V Praze se na pokrytí olympiády podílela většina redakce s výjimkou dvou fotbalových 

redaktorů, protoţe fotbal se hrál i v době her. Celkem šlo o 15 lidí, tedy redaktorů, 

nepočítám fotosměnu, která zpracovává fotografie. 

 

Změnil se během olympiády pravidelný reţim redakce? 

Vzhledem k časovému posunu bylo nutné výrazně změnit chod redakce. Při běţném 

provozu vysílá sportovní redakce zprávy zhruba od 7:00 do 23:00, při olympiádě jsme 

museli nasadit třetí "noční" směnu, takţe jsme měli nepřetrţitý 24hodinový tok 

informací. V kaţdé směně byli čtyři redaktoři + jeden externí spolupracovník.  

 

Jaké byly vaše hlavní informační zdroje? 

Byly to televizní přenosy, dále agentury Reuters, AP, na sport specializovaná německá 

SID, z internetu především web organizačního výboru her jako rychlý zdroj výsledků. 

Fotografie jsme přebírali z AP. 
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Udělal byste zpětně při olympiádě něco jinak? 

Samozřejmě se všechno dá udělat lépe, ale to se týká spíš řešení nějakých konkrétních 

situací. Koncepci zpravodajství a organizaci práce bych neměnil, Stavíme ji na 

zkušenostech z několika olympiád a máme zpětnou vazbu od klientů, ţe i oni jsou s ní 

vcelku spokojeni. 

 

Co by mohlo ještě zlepšit kvalitu olympijského zpravodajství ČTK? 

Ke zlepšení by pomohlo nasazení většího počtu redaktorů přímo v dějišti, ale to je z 

výše zmíněných důvodů nereálné. 

 

Deník Sport vyuţíval textové zpravodajství ČTK jen minimálně, zejména na 

výsledky či drobnější zprávy. Překvapuje vás to? 

Sport měl (podobně jako MfDnes a iDnes) ve Vancouveru početný zpravodajský tým, 

takţe si stačil většinu stránek popsat sám. Agenturní servis vyuţíval, jak píšete, na 

výsledky, program, drobné zprávy, ale také na zpravodajství ze soutěţí, které nejsou z 

českého pohledu tak významné a nebylo by tedy účelné na ně vyblokovat jejich 

vlastního redaktora. Takový přístup jsme vcelku očekávali, ale nutno říci, ţe platí jen u 

největších tištěných médií. Jiné listy, které měly na místě třeba jen jednoho reportéra, 

vyuţívaly servis ČTK víc. 

 

Významnější však bylo vyuţití fotografií, očekával jste to? 

Ano, tam je to něco jiného, u fotografií má ČTK díky zahraničním agenturám výrazně 

větší nabídku. 

 

Změnila se tedy role agentury v poslední době? Jsou uţ na ní tištěná média méně 

závislá neţ dříve? 

Role agentury se v tomto ohledu příliš nemění. Poskytuje médiím zpravodajství v celé 

šíři a dává jim jistotu, ţe jim nic podstatného nebude chybět. Při plánování práce v 

médiích se tak mohou koncentrovat na události, které jsou z jejich pohledu 

nejdůleţitější nebo unikátní a v nichţ se mohou nějak odlišit od konkurence, aniţ by 

plýtvali silami na věci méně podstatné. 
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Příloha č. 3: Ukázka zprávy ČTK typu headline 

 

Titulek:       Krátce před zahájením zimních olympijských her zemřel na následky... 

Datum vydání:  12.2. 2010 

Čas vydání:    21:10 

Klíčová slova: Sport; olympijské; saně; Kumaritašvili; nehoda; úmrtí; HEADLINE 

ID:            T201002120997601 

Servis:        sus 

Priorita:      1 

Kategorie:     spo 

 

 

Krátce před zahájením zimních olympijských her zemřel na následky... 

 

Krátce před zahájením zimních olympijských her zemřel na následky zranění po těţké 

nehodě na tréninku gruzínský sáňkař Nodar Kumaritašvili. 
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Příloha č. 4: Ukázka zprávy ČTK typu fleš 

 

Titulek:       Gruzínský sáňkař Kumaritašvili zemřel po nehodě v tréninku na OH 

Datum vydání:  12.2. 2010 

Čas vydání:    21:13 

Klíčová slova: Sport; olympijské; saně; Gruzie; nehoda; úmrtí; FLEŠ; FOTO 

ID:            T201002120997201 

Servis:        sus 

Priorita:      2 

Kategorie:     spo 

 

Gruzínský sáňkař Kumaritašvili zemřel po nehodě v tréninku na OH 

--------------------  

Ke zpravodajství: FOTO/aktuality 

--------------------  

Vancouver 12. února (ČTK) - Gruzínský sáňkař Nodar Kumaritašvili podlehl 

zraněním, které utrpěl při nehodě v dnešním tréninku na olympijské dráze ve 

Whistleru. Stal se tak první obětí z řad sportovců v historii zimních 

olympijských her. Agentuře SID to řekl viceprezident Mezinárodního 

olympijského výboru Thomas Bach. 

 

okr nkr 
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Příloha č. 5: Ukázka 1. verze zprávy ČTK 

 

Titulek:       Gruzínský sáňkař Kumaritašvili zemřel po nehodě v tréninku na OH 

Datum vydání:  12.2. 2010 

Čas vydání:    21:31 

Klíčová slova: Sport; olympijské; saně; Gruzie; Kumaritašvili; nehoda; úmrtí; FOTO 

ID:            T201002121010801 

Servis:        sus 

Priorita:      3 

Kategorie:     spo 

 

Gruzínský sáňkař Kumaritašvili zemřel po nehodě v tréninku na OH 

 

--------------------  

Ke zpravodajství: FOTO/aktuality 

--------------------  

 

Vancouver 12. února (ČTK) - Gruzínský sáňkař Nodar Kumaritašvili podlehl 

zraněním, které utrpěl při nehodě v dnešním tréninku na olympijské dráze ve 

Whistleru. Krátce před slavnostním zahájením se tak stal první obětí z řad 

sportovců během soutěţí v historii zimních her. Agentuře SID to řekl 

viceprezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach. 

 

Jednadvacetiletý Kumaritašvili havaroval ve vysoké rychlosti těsně před 

koncem trati, kterou uţ dříve někteří závodníci a funkcionáři kritizovali 

kvůli její extrémní rychlosti a nebezpečnosti. Gruzínec po jezdecké chybě v 

poslední zatáčce Thunderbird vylétl z ledového koryta a zátylkem a zády 

narazil do nechráněného ocelového nosníku přemostění trati. 

 

Zdravotníci se ho na místě snaţili oţivit masáţí srdce a umělým dýcháním. 

Poté byl Kumaritašvili přenesen do sanitky, na místo byl povolán vrtulník. 

 

Zhruba hodinu po hrozivě vypadající nehodě informoval Mezinárodní 
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olympijský výbor o závodníkově smrti. "Je to tragédie. Naše první myšlenky 

jsou s jeho rodinou a jeho týmem. Vrhá to tragický stín na zahájení her, na 

které jsme se tolik těšili," řekl viceprezident MOV Bach s tím, ţe 

zahajovací ceremoniál se kvůli tragické události rušit nebude. 

 

Nehodou gruzínského jezdce tak vyvrcholila série incidentů na dráze, která 

je povaţována za nejrychlejší, ale také za jednu z nejnebezpečnějších na 

světě. Problém se v dnešním pátém tréninku nevyhnul ani takovému mistrovi, 

jakým je dvojnásobný olympijský vítěz Armin Zöggeler. Zkušený Ital 

havaroval a do cíle došel pěšky, vyvázl ale nezraněn. Ve čtvrtek utrpěla 

při nehodě těţký otřes mozku Rumunka Violeta Stramaturaruovoá. 

 

okr nkr 
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Příloha č. 6: Ukázka 2. verze zprávy ČTK 

 

Titulek:       Gruzínský sáňkař Kumaritašvili zemřel po nehodě v tréninku na OH 

Datum vydání:  12.2. 2010 

Čas vydání:    22:28 

Klíčová slova: Sport; olympijské; saně; Gruzie; Kumaritašvili; nehoda; úmrtí; 

2.VERZE; FOTO 

ID:            T201002121030302 

Servis:        sus 

Priorita:      3 

Kategorie:     spo 

 

 

Gruzínský sáňkař Kumaritašvili zemřel po nehodě v tréninku na OH 

 

--------------------  

Ke zpravodajství: FOTO/aktuality 

 

Aktualizovali jsme 1., 3., 5. a 6. odstavec a doplnili posledních pět 

odstavců s hlasy českých sáňkařů a dalšími podrobnostmi. 

--------------------  

 

Vancouver 12. února (zvláštní zpravodaj ČTK) - Gruzínský sáňkař Nodar 

Kumaritašvili podlehl zraněním, které utrpěl při nehodě v dnešním tréninku 

na olympijské dráze ve Whistleru. Krátce před slavnostním zahájením uvaţuje 

podle agentury Reuters gruzínská výprava o tom, ţe z her odstoupí. Není 

také jasné, zda sáňkařské soutěţe začnou podle plánu v sobotu. 

 

Jednadvacetiletý Kumaritašvili havaroval ve vysoké rychlosti těsně před 

koncem trati, kterou uţ dříve někteří závodníci a funkcionáři kritizovali 

kvůli její extrémní rychlosti a nebezpečnosti. Gruzínec po jezdecké chybě v 

poslední zatáčce Thunderbird vylétl z ledového koryta a zátylkem a zády 

narazil do nechráněného ocelového nosníku přemostění trati. 
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Zdravotníci se ho na místě snaţili oţivit masáţí srdce a umělým dýcháním. 

Poté byl Kumaritašvili přenesen do sanitky a následně transportován 

vrtulníkem do nemocnice ve Whistleru. 

 

Zhruba hodinu po hrozivě vypadající nehodě informoval Mezinárodní 

olympijský výbor o závodníkově smrti. "Je to tragédie. Naše první myšlenky 

jsou s jeho rodinou a jeho týmem. Vrhá to tragický stín na zahájení her, na 

které jsme se tolik těšili," řekl agentuře SID viceprezident MOV Thomas 

Bach s tím, ţe zahajovací ceremoniál se kvůli tragické události rušit  

nebude. 

 

Po tragické nehodě byl zbytek tréninku zrušen. Do 3:00 SEČ se má 

rozhodnout, zda sáňkařské soutěţe pod pěti kruhy začnou v sobotu, jak bylo  

naplánováno. 

 

Jisté také není, zda se na hrách vůbec objeví gruzínská výprava. "Jsme 

všichni v obrovském šoku. Nevíme, jestli se máme zúčastnit slavnostního 

zahájení nebo dokonce celých olympijských her," řekl agentuře Reuters šéf 

gruzínské výpravy Irakli Dţaparidze. 

 

Nehodou gruzínského jezdce tak vyvrcholila série incidentů na dráze, která 

je povaţována za nejrychlejší, ale také za jednu z nejnebezpečnějších na 

světě. Problém se v dnešním pátém tréninku nevyhnul ani takovému mistrovi, 

jakým je dvojnásobný olympijský vítěz Armin Zöggeler. Zkušený Ital 

havaroval a do cíle došel pěšky, vyvázl ale nezraněn. Ve čtvrtek utrpěla 

při nehodě těţký otřes mozku Rumunka Violeta Stramaturaruová. 

 

Český jezdec Ondřej Hyman měl nehodu o den dříve. Udělal chybu v 13. 

zatáčce a octil se mimo saně. Spadl v rychlosti asi 148 km/h a měl velké 

štěstí, ţe se nezranil. "Docela slušně mě to pálilo a musel jsem chytat 

pětadvacetikilové sáně, co mi letěly metr nad hlavou, aby mě nezmrzačily," 

řekl Hyman Radioţurnálu. 
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Matěj Kvíčala, který jezdí dvojice s Lubošem Jírou, byl v momentu nehody v 

olympijské vesnici a pád neviděl, ale uvaţoval, ţe šlo o jezdeckou chybu. 

"Oni se zúčastňují jen některých svěťáků a nevyjeţděnost moţná byla trochu 

znát," řekl Kvíčala novinářům. "Byly ale nastavené vysoké limity, udělala 

se čára pro lidi, kteří tam nemají co dělat. Kdyţ se člověk dostal na 

olympiádu, měl by něco zvládat," řekl Kvíčala. 

 

Uţ jednotlivci dosahovali vysoké rychlosti 154 km/h a koryto patří k těm 

nebezpečnějším na světě. "Pokud se jede ideální stopa a člověk dělá, co má, 

není problém. Musí se být pořád ve střehu, a pokud se zaváhá a stane se 

jezdecká chyba, tak to okamţitě vrátí," uvedl Kvíčala. 

 

Tragická událost ho hodně zasáhla. "Kdyţ jsem se to dozvěděl, hrozně mě 

zamrazilo v zádech. Vůbec jsem to nečekal," řekl Kvíčala. "Není dobré nic 

podceňovat. Je důleţité být připraven na všechno." 

 

Zimní olympijské hry uţ několikrát v minulosti zasáhla úmrtí sportovců, 

kteří se chystali na své soutěţe. Krátce před zahájením ZOH 1964 v 

Innsbrucku zahynuli při tréninku australský sjezdař Ross Milne a britský 

sáňkař polského původu Kazimierz Kay Skrzypecki. Na ZOH 1992 v Albertville 

se zase při přípravě na soutěţ v ukázkovém rychlostním lyţování zabil 

Švýcar Nicolas Bochatay, který v plné rychlosti narazil do sněţného skútru. 

 

okr smr smc nkr 
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Příloha č. 7: Ukázka 3. verze zprávy ČTK 

 

Titulek:       Gruzínský sáňkař Kumaritašvili zemřel po nehodě v tréninku na OH 

Datum vydání:  12.2. 2010 

Čas vydání:    23:35 

Klíčová slova: Sport; olympijské; saně; Gruzie; Kumaritašvili; nehoda; úmrtí; 

3.VERZE; FOTO 

ID:            T201002121101103 

Servis:        sus 

Priorita:      3 

Kategorie:     spo 

 

 

Gruzínský sáňkař Kumaritašvili zemřel po nehodě v tréninku na OH 

 

--------------------  

Ke zpravodajství: FOTO/aktuality 

 

Doplnili jsme 4. odstavec s hlasem Roggea a podrobnosti v 5. odstavci. 

--------------------  

Vancouver 12. února (zvláštní zpravodaj ČTK) - Gruzínský sáňkař Nodar 

Kumaritašvili podlehl zraněním, která utrpěl při nehodě v dnešním tréninku 

na olympijské dráze ve Whistleru. Krátce před slavnostním zahájením uvaţuje 

podle agentury Reuters gruzínská výprava o tom, ţe z her odstoupí. Není 

také jasné, zda sáňkařské soutěţe začnou podle plánu v sobotu. 

 

Jednadvacetiletý Kumaritašvili havaroval ve vysoké rychlosti těsně před 

koncem trati, kterou uţ dříve někteří závodníci a funkcionáři kritizovali 

kvůli její extrémní rychlosti a nebezpečnosti. Po jezdecké chybě v poslední 

zatáčce Thunderbird vylétl z ledového koryta a zátylkem a zády narazil do 

nechráněného ocelového nosníku přemostění trati. 

 

Zdravotníci se ho na místě snaţili oţivit masáţí srdce a umělým dýcháním. 
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Poté byl Kumaritašvili přenesen do sanitky a následně transportován 

vrtulníkem do nemocnice ve Whistleru. 

 

Zhruba hodinu po hrozivě vypadající nehodě informoval Mezinárodní 

olympijský výbor o závodníkově smrti. Viditelně pohnutý prezident MOV 

Jacques Rogge vyzval na tiskové konferenci k truchlení za zesnulého 

sáňkaře. "Nemám slov, je to čas smutku. Mladý člověk přišel o ţivot, 

protoţe následoval svou vášeň. Jeho smrt vrhá na tyto hry stín," uvedl 

Rogge. 

 

"Je to tragédie. Naše první myšlenky jsou s jeho rodinou a jeho týmem. Vrhá 

to tragický stín na zahájení her, na které jsme se tolik těšili," řekl 

agentuře SID viceprezident MOV Thomas Bach s tím, ţe zahajovací ceremoniál 

se kvůli nešťastné události rušit nebude. 

 

Po nehodě byl zbytek tréninku zrušen a začaly se vyšetřovat příčiny nehody. 

V průběhu dne se bude konat schůzka šéfů týmů a do 3:00 SEČ se má 

rozhodnout, zda sáňkařské soutěţe pod pěti kruhy začnou v sobotu, jak bylo  

naplánováno. 

 

Jisté také není, zda se na hrách vůbec objeví gruzínská výprava. "Jsme 

všichni v obrovském šoku. Nevíme, jestli se máme zúčastnit slavnostního 

zahájení nebo dokonce celých olympijských her," řekl agentuře Reuters šéf 

gruzínské výpravy Irakli Dţaparidze. 

 

Nehodou gruzínského jezdce vyvrcholila série incidentů na dráze, která je 

povaţována za nejrychlejší, ale také za jednu z nejnebezpečnějších na 

světě. Problém se v dnešním pátém tréninku nevyhnul ani takovému mistrovi, 

jakým je dvojnásobný olympijský vítěz Armin Zöggeler. Zkušený Ital 

havaroval a do cíle došel pěšky, vyvázl ale nezraněn. Ve čtvrtek utrpěla 

při nehodě těţký otřes mozku Rumunka Violeta Stramaturaruová. 

 

Český jezdec Ondřej Hyman měl nehodu o den dříve. Udělal chybu v 13. 

zatáčce a ocitl se mimo saně. Spadl v rychlosti asi 148 km/h a měl velké 
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štěstí, ţe se nezranil. "Docela slušně mě to pálilo a musel jsem chytat 

pětadvacetikilové sáně, co mi letěly metr nad hlavou, aby mě nezmrzačily," 

řekl Hyman Radioţurnálu. 

 

Matěj Kvíčala, který jezdí dvojice s Lubošem Jírou, byl v momentu nehody v 

olympijské vesnici a pád neviděl, ale mínil, ţe šlo o jezdeckou chybu. "Oni 

se zúčastňují jen některých svěťáků a nevyjeţděnost moţná byla trochu 

znát," řekl Kvíčala novinářům. "Byly ale nastavené vysoké limity, udělala 

se čára pro lidi, kteří tam nemají co dělat. Kdyţ se člověk dostal na 

olympiádu, měl by něco zvládat," řekl Kvíčala. 

 

Uţ jednotlivci dosahovali v nebezpečném korytě vysoké rychlosti 154 km/h. 

"Pokud se jede ideální stopa a člověk dělá, co má, není problém. Musí se 

být pořád ve střehu, a pokud se zaváhá a stane se jezdecká chyba, tak to 

okamţitě vrátí," uvedl Kvíčala. 

 

Tragická událost ho hodně zasáhla. "Kdyţ jsem se to dozvěděl, hrozně mě 

zamrazilo v zádech," řekl Kvíčala. "Není dobré nic podceňovat. Je důleţité 

být připraven na všechno." 

 

Zimní olympijské hry uţ několikrát v minulosti zasáhla úmrtí sportovců, 

kteří se chystali na své soutěţe. Krátce před zahájením ZOH 1964 v 

Innsbrucku zahynuli při tréninku australský sjezdař Ross Milne a britský 

sáňkař polského původu Kazimierz Kay Skrzypecki. Na ZOH 1992 v Albertville 

se zase při přípravě na soutěţ v ukázkovém rychlostním lyţování zabil 

Švýcar Nicolas Bochatay, který v plné rychlosti narazil do sněţného skútru. 

 

okr smr smc nkr ura 
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Příloha č. 8: Ukázka zprávy ČTK typu profil 

 

Titulek:       Úmrtí sportovců během olympijských her je řídkým jevem 

Datum vydání:  12.2. 2010 

Čas vydání:    22:33 

Klíčová slova: Sport; olympijské; Vancouver; úmrtí; PROFIL 

ID:            T201002121058601 

Servis:        sus 

Priorita:      4 

Kategorie:     spo 

 

 

Úmrtí sportovců během olympijských her je řídkým jevem 

 

Vancouver/Praha 12. února (ČTK) - Přehled úmrtí sportovců na letních a 

zimních olympijských hrách: 

 

LOH Stockholm 1912 - Během maratonského běhu zkolaboval Portugalec 

Francisco Lázaro a o den později v nemocnici zemřel. 

 

LOH Řím 1960 - V cyklistickém silničním závodu ztratil vědomí Dán Knut 

Enemark Jensen, utrpěl těţký pád a nedlouho po převozu do nemocnice zemřel. 

Později se ukázalo, ţe dopoval. 

 

ZOH Innsbruck 1964 - Krátce před zahájením soutěţí zahynuli při tréninku 

australský sjezdař Ross Milne a britský sáňkař polského původu Kazimierz 

Kay Skrzypecki. 

 

ZOH Albertville 1992 - V přípravě na závod v ukázkovém rychlostním lyţování 

se zabil Švýcar Nicolas Bochatay, který v plné rychlosti narazil do 

sněţného skútru. 

 

ZOH Vancouver 2010 - Gruzínský sáňkař Nodar Kumaritašvili podlehl zraněním, 
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která utrpěl při nehodě v tréninku na olympijské dráze ve Whistleru. 

 

smc nkr 
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Příloha č. 9: Ukázky graficky zajímavých stránek deníku Sport 

 

Představení českého hokejového týmu i se znázorněním jeho rozmístění v šatně ve 

Vancouveru 

 

(Sport, 13. února 2010, s. 9)  
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Grafická statistika k zápasu Česko – Slovensko 

 

(Sport, 19. února 2010, s. 3) 
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Srovnání výkonu hokejistů Jaromíra Jágra a Alexandra Ovečkina v utkání Česko 

– Rusko 

 

(Sport, 22. února 2010, s. 3) 
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Srovnání marketingového potenciálu Martiny Sáblíkové a Aleše Valenty 

 

(Sport, 17. února 2010, s. 9) 

Nejúspěšnější olympionici české a československé historie 

 

(Sport, 25. února 2010, s. 3) 


