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Abstrakt

Klub sportovních novinářů České republiky (KSN ČR) bezesporu patří mezi 

významné a renomované tuzemské novinářské organizace. Vznikl již v roce 1923, což 

ho činí ještě o tři roky starším než Syndikát československých novinářů, spolek, jenž je 

přímým předchůdcem Syndikátu novinářů ČR – dnešní nejvýznamnější domácí 

stavovské organizace. 

V této bakalářské práci se úvodem zabývám okolnostmi vzniku Klubu 

sportovních novinářů na pozadí formování všeobecné novinářské organizace v českých 

zemích. Stěžejní část práce se však soustředí zejména na charakterstiku činnosti Klubu 

po roce 1945, jež byla těsně spjata s podobnou novinářskou organizací na Slovensku.

Třetí část práce pak zachytí proměnu Klubu sportovních novinářů po roce 1989 a popíše 

jeho současné aktivity a strukturu.

Text práce je založen zejména na analýze archivních materiálů ze sbírky Klubu 

sportovních novinářů a na výpovědích pamětníků, kteří jsou v jedné osobě zároveň i 

přímí účastníci proměny této novinářské organizace.

Cílem bakalářské práce je pak představit organizaci jak zájemcům o historii 

novinářského spolčování, tak i samotným členům Klubu sportovních novinářů, kteří 

mají často o jeho historii jen mlhavé povědomí.



Abstract

The Czech Sport Press Association is one of the significant and reputable Czech 

press associations. It was founded in 1923, three years before the foundation of the 

Czechoslovak Press Syndicate, which is the direct predecessor of the today’s most 

considerable press association in the Czech Republic.

At the beginning of this work are depicted the events connected with the 

foundation of the Czech Sport Press Association against background of formation 

common press association in our country. Then the main part of the work is focused on 

characterization of activities of the Czech Sport Press Association, which were closely 

connected with a similar association in Slovakia. Lastly, in the third part there are 

characterized changes of the Czech Sport Press Association after 1989 and described its 

current activities and structure.

The work is particularly based on analysis of archival sources from a collection 

of the Czech Sport Press Association and testimonies of a few auricular witnesses of 

changes of the association.

The ambition of this work is to present this organization to the people, who are 

interested in the press syndicates, and especially to the current members of the Sport 

Press Association, who do not know much about its history.
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Úvod

Klub sportovních novinářů je spolkem, který na české mediální scéně figuruje 

s výjimkou pětileté přestávky už od roku 1923. Co stojí za jeho dlouhou „životností“? A 

na jakých základech vlastně staví česká sportovní žurnalistika? To jsou jen některé z 

otázek, které by měla zodpovědět tato bakalářská práce. 

Osobně s železnou pravidelností už od raného dětství sleduji, poslouchám a čtu 

produkty tuzemské sportovní novinařiny, díky čemuž mě poutá i její bohatá historie, do 

níž dnes už více než osmdesátileté působení Klubu sportovních novinářů neoddělitelně 

patří. 

Vzhledem k tomu, že téma vývoje KSN dosud nebylo obsáhleji zpracováno, 

domnívám se, že by výsledná práce mohla být přínosem pro zájemce o studium historie 

novinářského spolčování i pro samotné členy Klubu sportovních novinářů. Výsledný 

text nemá ambici postihnout detailně všechny milníky vývoje této organizace, ale 

poskytnout jasný přehled, z nějž bude směřování KSN v průběhu let patrné. 

Práce je z velké části výsledkem kombinace dvou výzkumných metod: 

- obsahové analýzy historických materiálů ze sbírky Klubu sportovních novinářů 

- zpracování výpovědí pamětníků z řad bývalých a současných členů KSN metodou tzv. 

orální historie.

Odborná literatura uvedená v seznamu použité literatury pak pomáhá zejména 

k zachycení reálií jednotlivých let, v nichž se Klub sportovních novinářů vyvíjel.

V průběhu psaní bakalářské práce došlo k odchýlení od její osnovy deklarované 

v tezích, a to v souvislosti se snahou o lepší přehlednost výsledného textu. Co do 

rozsahu byla vůči plánu mírně rozšířena úvodní teoreticko-historická část s ohledem na 

fakt, že oproti autorským plánům se nepodařilo oslovit více pamětníků nejstarší historie 

Klubu, a taktéž archiv KSN je značně fragmentován, jeho část je zřejmě již nenávratně 

ztracena.
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1. Počátky novinářského spolčování

1.1 Vznik první novinářské organizace na našem území

Prvopočátky novinářského spolčování v českých zemích je třeba klást už do 

poslední čtvrtiny 19. století, kdy se v souvislosti s jistou liberalizací mediální 

legislativy razantně zvýšil počet novinových a časopiseckých titulů, s čímž současně 

také logicky vzrostl počet novinářů. Pro ilustraci: zatímco ještě roku 1863 vycházelo na 

českém území 10 politických listů a 17 odborných časopisů, v roce 1895 už to bylo 120 

politických listů a 210 odborných časopisů. 1

V této souvislosti si novináři po vzoru ostatních povolání rychle začali 

uvědomovat význam svého sdružování jakožto podmínky efektivního organizovaného 

postupu vůči svým zaměstnavatelům (vydavatelům), což mělo vést k prosazení 

požadavků na přiměřenou výši platů, pracovní dobu, vzdělání a další sociální výhody. 2

Vůbec první schůze pražských novinářů za deklarovaným účelem vytvoření 

jakéhokoliv sdružení (tehdy se jednalo o založení penzijního spolku českých žurnalistů) 

se podle dochovaných záznamů konala 9. dubna 1872, a to z popudu Jana Nerudy, 

významného redaktora deníku Národní listy3. 4

Na této schůzi však ještě k dohodě nedošlo - založení historicky první stavovské 

organizace českých žurnalistů se datuje až o pět let později. 18. listopadu 1877 se 

v Brožíkově síni pražské Staroměstské radnice sešli pražští novináři na ustavující schůzi 

Spolku českých žurnalistů. 5  Za duchovního otce a iniciátora vzniku sdružení je 

považován již výše zmíněný Jan Neruda. 6

Jde bezesporu o významný mezník v historii české žurnalistiky – existenci 

prvního novinářského uskupení lze považovat za důkaz profilace novinářů v profesní 

stav a uvědomění si vlastní identity. „Vznik Spolku českých žurnalistů v roce 1877 byl 

mimo jiné významným krokem v emancipaci novináře od spisovatele, i když ještě 

                                                
1 BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky I. díl. 1. vyd. Praha : Novinář, 1981, s. 149.
2 BLODIGOVÁ, Alexandra, KÖPPLOVÁ, Barbara, SEKERA, Martin, KONČELÍK, Jakub, 
KRYŠPÍNOVÁ, Jitka [et al]. Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků: výstava k 
dějinám českého tisku na území České republiky. 1. vyd. Praha : Státní ústřední archiv, s.12
3 Deník Národní strany, založen 1. ledna 1861.
4 HUDEC, Vladimír [et al.]. Z historie naší novinářské organizace (1877-1987). 1. vyd. Praha : Novinář, 
1987, s. 14.
5 Tamtéž, s. 18.
6 Jan Neruda (1834-1891), básník, prozaik a novinář. Redaktor deníku Národní listy, předseda Spolku 
českých žurnalistů v letech 1879 až 1882.
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dlouho ve vědomí samotných novinářů převládal pocit spřízněnosti se společensky 

prestižnější umělecko-literární kariérou.“ 7

Členem Spolku se však automaticky nestával každý, kdo o vstup projevil zájem. 

Jak praví článek 4 tehdejších stanov, jeho řádným členem „může se státi, kdo jest už 

nejméně dvě léta povoláním žurnalistou aneb úředníkem žurnálu, je plnoletý, ale 

nepřekročil 60. rok svého věku.“ 8 9  Novinářů, kteří by tato kritéria splňovali, však 

nebylo mnoho.

V době svého založení měl spolek 44 řádné členy z pěti politických deníků a 

šesti dalších českých listů, dále 55 členů zakládajících a 182 přispívajících, kteří ve 

prospěch spolku složili sumu ve výši 120 zlatých. 10

Cílem spolku totiž neměl pouze být boj za svobodu tisku a novinářů, jeho zřejmě 

ještě významnějším úkolem měla být péče o základní sociální zabezpečení svých členů 

a jejich rodinných příslušníků. 11 „Materiální zabezpečení i společenské postavení 

novinářů totiž bylo velice ubohé. Odlišovali se novináři spisovatelé, existovala skupina 

novinářů prominentů, ale většina z nich pracovala v nejistých podmínkách – i mezi 

novináři byli nezaměstnaní.“ 12

1. ledna 1883 tak v rámci Spolku zahájil svou činnost Penzijní fond českých 

žurnalistů a fond pro vdovy a sirotky, později byla založena i nemocenská pokladna. 

Tyto fondy plnily (kromě příspěvků samotných členů) zejména dary mecenášů, výnosy 

z novinářských plesů či jiných kulturních akcí. 13

                                                
7 BLODIGOVÁ, Alexandra, KÖPPLOVÁ, Barbara, SEKERA, Martin, KONČELÍK, Jakub, 
KRYŠPÍNOVÁ, Jitka [et al]. Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků: výstava k 
dějinám českého tisku na území České republiky. 1. vyd. Praha : Státní ústřední archiv, s. 12.
8 HUDEC, Vladimír [et al.]. Z historie naší novinářské organizace (1877-1987). 1. vyd. Praha : Novinář, 
1987, s. 22.
9 limity vstupu se později upravovaly, například došlo ke snížení horní věkové hranice na 45 let.
10 BERÁNKOVÁ, Milena, KŘIVÁNKOVÁ, Alena, RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé 
žurnalistiky III. díl. 1. vyd. Praha : Novinář, 1988, s. 80.
11 BLODIGOVÁ, Alexandra, KÖPPLOVÁ, Barbara, SEKERA, Martin, KONČELÍK, Jakub, 
KRYŠPÍNOVÁ, Jitka [et al]. Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků: výstava k 
dějinám českého tisku na území České republiky. 1. vyd. Praha : Státní ústřední archiv, s. 33.
12 BERÁNKOVÁ, Milena, KŘIVÁNKOVÁ, Alena, RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé 
žurnalistiky III. díl. 1. vyd. Praha : Novinář, 1988, s. 80.
13 Tamtéž, s. 81.
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1.2 Rostoucí počet českých novinářských spolků

Přestože docházelo k jejich průběžným úpravám, striktní stanovy Spolku 

českých žurnalistů na přelomu 19. a 20. století i nadále velké většině žurnalistů vstup do 

této organizace neumožňovaly. Největší úsilí o vznik sdružení pro širší skupinu 

novinářů projevovali ti venkovští, kteří zpravidla pracovali v tiskovinách s delší 

periodicitou a jiným než politickým zaměřením. 14

„Až v roce 1902 se novináři Patriku Blažkovi podařilo seskupit kolem sebe

několik novinářů, kteří, stejně jako většina jiných, se nemohlo stát členy Spolku 

českých žurnalistů buď pro svůj pokročilý věk nebo že nebyli redaktory politických 

deníků. Po několika schůzích a vypracování stanov ustavili 20. dubna 1902 nový spolek 

jménem Jednota českých novinářů.“ 15 16

Jednota sdružovala vesměs mladší a mimopražské žurnalisty, redaktory deníků, 

týdeníků, či odborných titulů, později i redaktory regionálních listů a těch s delší 

periodicitou. Pro všechny ovšem muselo platit, že „novinářství u nich není jediným 

nebo aspoň hlavním životním povoláním“.17 Zpočátku panovaly mezi Spolkem českých 

žurnalistů a Jednotou českých novinářů rozpory, až postupem času nalezly obě 

organizace cestu, jak fungovat vedle sebe.

I přes tento soulad se již záhy objevil první (a do budoucna ne jediný) pokus o 

zastřešení dosud fungujících novinářských uskupení. S tímto cílem vznikla organizace s 

názvem Syndikát českých novinářů - sdružení zastupující jak už dosud fungující Spolek 

českých žurnalistů a Jednotu českých novinářů, tak i jednotlivé volné novináře i 

zástupce vydavatelů. 

Tento pokus o komplexní stmelení české novinářské obce však skončil krachem. 

Syndikát vznikl v roce 1909, ale kvůli odlišnosti zájmů zastoupených členů docházelo 

                                                
14 Dosud jediná organizace, Spolek českých novinářů, totiž ve svých stanovách platných v roce 1902 
vstup do svých řad podmiňovala takto: „Členem řádným může se státi, kdo jest už nejméně pět po sobě 
jdoucích let povoláním českým žurnalistou jako člen redakce politického žurnálu nejméně třikrát týdně 
vycházejícího, jest plnoletý, ale nepřekročil 45. rok věku svého a není členem jiného podpůrného spolku 
novinářského.“
15 HUDEC, Vladimír [et al.]. Z historie naší novinářské organizace (1877-1987). 1. vyd. Praha : Novinář, 
1987, s. 28.
16 Od roku 1919 „Jednota československých novinářů“.
17 BERÁNKOVÁ, Milena, KŘIVÁNKOVÁ, Alena, RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé 
žurnalistiky III. díl. 1. vyd. Praha : Novinář, 1988, s. 81.
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hned záhy po jeho vzniku při jednáních o podmínkách novinářské práce k neshodám.

Vydržel fungovat pouhé dva roky a roku 1911 zanikl bez výraznějších výsledků. 18

Rok 1911 však vedle zániku Syndikátu českých novinářů přinesl i vznik 

poslední významné předválečné novinářské organizace, o níž je třeba se zmínit. Z 

iniciativy mladých novinářů byl v dubnu tohoto roku založen Syndikát pražských 

deníkářů, organizace, která se postupem doby proměnila v nejdůležitější novinářskou 

organizací Československa. Důvody jejího ustavení byly zejména finanční, neboť„staří“ 

členové dosud fungujících organizací nechtěli příliš rozšiřovat své řady a „své fondy si 

žárlivě střežili pro sebe.“ 19

První světová válka logicky novinářskou činnost na území formujícího se 

Československa utlumila. Přesto se v roce 1918, v době vrcholící války, objevily 

opětovné úvahy o vytvoření zastřešující odborné novinářské organizace ve vznikajícím 

státě. A tentokrát byl onen pokus úspěšnější, než ve výše zmíněném roce 1909.

1.3 Cesta k Syndikátu československých novinářů

Prvním krokem k nové střešní organizaci bylo přetvoření fungujícího Syndikátu 

pražských deníkářů na Syndikát denního tisku československého, k čemuž došlo na 

společném jednání Čechů se zástupci novinářů ze Slovenska 14. září 1919 

v Luhačovicích. A ohlas byl velký: do této inovované organizace se okamžitě přihlásilo 

342 členů. 20

Pro ilustraci: v Československu působilo v letech 1918 – 1938 přibližně 1300 

novinářů. Dle časopisu Duch novin jich bylo konkrétně v roce 1928 celkem 1240, 

z toho 700 „československých“, 440 německých a 80 maďarských. 21

V roce 1920 tedy na území Československa existovaly tři silné organizace: 

Spolek českých žurnalistů, Jednota československých novinářů a Syndikát denního tisku 

                                                
18 BLODIGOVÁ, Alexandra, KÖPPLOVÁ, Barbara, SEKERA, Martin, KONČELÍK, Jakub, 
KRYŠPÍNOVÁ, Jitka [et al]. Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků: výstava k 
dějinám českého tisku na území České republiky. 1. vyd. Praha : Státní ústřední archiv, s. 41.
19 BERÁNKOVÁ, Milena, KŘIVÁNKOVÁ, Alena, RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé 
žurnalistiky III. díl. 1. vyd. Praha : Novinář, 1988, s. 81.
20 HUDEC, Vladimír [et al.]. Z historie naší novinářské organizace (1877-1987). 1. vyd. Praha : Novinář, 
1987, s. 36.
21 BERÁNKOVÁ, Milena, KŘIVÁNKOVÁ, Alena, RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé 
žurnalistiky III. díl. 1. vyd. Praha : Novinář, 1988, s. 80.
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československého, které měly tvořit základ významného komplexního profesního 

sdružení. Avšak ani druhý pokus neskončil úspěchem.

„S velkou slávou byla dne 7.11.1920 na novinářském ustavujícím sjezdu, 

konaném za účasti četných představitelů vlády a tehdejšího politického života na 

Staroměstské radnici v Praze, ustavena Československá obec novinářská, která byla 

koncipována jako nejvyšší orgán zastupující československé novináře.“ 22 Po nadějném 

začátku však přišlo zklamání, Obec vykázala jen minimální činnost a skončila bez 

naplnění většiny cílů.

Touha českých novinářů po opravdu silné stavovské organizaci se tak naplnila 

až na třetí pokus v květnu 1926, kdy byl stávající Syndikát denního tisku 

československého na ustavující valné hromadě modifikován na Syndikát 

československých novinářů, jemuž byl přiznán statut profesní i odborové organizace 

českých a slovenských novinářů. Do jeho čela se postavil senátor za Československou 

stranu národně socialistickou a redaktor deníku České slovo Jiří Pichl. 

Syndikát československých novinářů se stal první novinářskou profesní 

organizací, která sdružovala všechny novináře bez ohledu na typ redakce, věk novinářů 

a zaměření jejich práce. Po celou dobu existence (tedy mezi lety 1926 a 1939) byl 

nejsilnějším žurnalistickým uskupením v Československu s několika regionálními 

pobočkami. 23 Spolek měl v roce svého založení více než 400 členů, do roku 1937 jejich 

počet stoupl na 879. Syndikát se soustředil zejména na řešení sociálních problémů 

novinářů, vyplácel například podpory v nemoci, tísni a především v nezaměstnanosti. 

Podpora byla financována především z členských příspěvků. Například v roce 1933 

činilo zápisné do Syndikátu 100,- Kčs, na tehdejší poměry významná suma.

Nutno také podotknout, že byť Syndikát vznikl s cílem zastřešit všechny dosud 

fungující organizace (případně „přetáhnout“ z nich členy), ostatní (Spolek českých 

žurnalistů, Jednota československých novinářů) přesto nezanikly a fungovaly paralelně 

dál. Část novinářů byla asociována dokonce v několika z existujících novinářských 

organizací najednou. 24 25 26

                                                
22 HUDEC, Vladimír [et al.]. Z historie naší novinářské organizace (1877-1987). 1. vyd. Praha : Novinář, 
1987, s. 39.
23 Ty se nacházely v Praze, Brně, Bratislavě, Ostravě, Olomouci, Košicích, Pardubicích, Mladé Boleslavi, 
Plzni a Žilině.
24 BERÁNKOVÁ, Milena, KŘIVÁNKOVÁ, Alena, RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé 
žurnalistiky III. díl. 1. vyd. Praha : Novinář, 1988, s. 81 a 82.
25 HUDEC, Vladimír [et al.]. Z historie naší novinářské organizace (1877-1987). 1. vyd. Praha : Novinář, 
1987, s. 47.



8

2 Osamostatnění sportovní žurnalistiky a vznik Klubu 

sportovních novinářů

Ustavení sportovní žurnalistiky coby specializovaného novinářského oboru 

postupovalo poměrně pomalu. Ještě před rokem 1914 se novináři se sportu zpravidla 

nevěnovali soustavně, ale jen příležitostně, snad pouze s výjimkou redaktorů 

specializovaných sportovních časopisů. 27 28

Až po první světové válce přišla spolu s rostoucím počtem novinových a 

časopisových titulů (například jen v Praze vycházelo v roce 1926 1400 a v roce 1929 

dokonce na 1800 titulů novin a časopisů29) nutná specializace novinářského povolání. 

Vedle zpravodajských a publicistických textů z politické, ekonomické či kulturní 

„branže“ se čtenáři deníků a také posluchači rozhlasového éteru30 začali pravidelně 

(zpravidla na poslední straně listů nebo konci rozhlasových relací) setkávat také se 

sportem.31

Na tuto požadovanou specializaci reagovali i samotní novináři, kteří ve 20. 

letech ustavovali spolky tematicky zaměřených žurnalistů. Například vedle klubů 

hudebních referentů a národohospodářských či zahraničně-politických redaktorů vznikl 

již roku 1923 (tedy plné tři roky před ustavením Syndikátu československých novinářů) 

Klub sportovních novinářů. Jeho předsedou se stal Vilém Henry Heinz, toho času 

vedoucí redaktor sportovní rubriky Národních listů, deníku Československé národní 

demokracie.32

                                                                                                                                              
26 BLODIGOVÁ, Alexandra, KÖPPLOVÁ, Barbara, SEKERA, Martin, KONČELÍK, Jakub, 
KRYŠPÍNOVÁ, Jitka [et al]. Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků: výstava k 
dějinám českého tisku na území České republiky. 1. vyd. Praha : Státní ústřední archiv, s. 42.
27 Sportovních časopisů vycházelo několik, průkopníkem byl titul Velocipedista (později Cyklista), jehož 
první číslo se objevilo už v roce 1886.
28 Příspěvek Mgr. Martina Sekery v pořadu Věřte, nevěřte na ČT24  z 27.3.2011, dostupný z www:
<http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10286282617-verte-neverte/211411058120007/>.
29 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky 1918-1938 : Díl první Vznik, budování a zlatá 
léta republiky 1918-1929. 1. vyd. Praha : Libri, 2000, s. 327.
30 K prvním pokusům o sportovní reportáž došlo již v srpnu 1924. Za první skutečnou sportovní reportáž 
nejen v Československu, ale i v Evropě lze považovat přenos utkání v kopané mezi Slavií Praha a 
Hungarií Budapešť na Letné, které 3. října 1926 komentoval Josef Laufer. (In: KONČELÍK, Jakub, 
VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vyd. Praha : Portál, 2010, s. 61)
31 Tamtéž, s. 37.
32 HUDEC, Vladimír [et al.]. Z historie naší novinářské organizace (1877-1987). 1. vyd. Praha : Novinář, 
1987, s. 49.
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2.1 Vilém Henry Heinz (1876 – 1946)

Vilém Henry Heinz se narodil 4. 7. 1876 v Praze. Ač původně studoval lékařství, 

na konci 19. století ho osudově oslovil sport, který tehdy v českých zemích 

zaznamenával rychlý rozvoj. 

Prvním z mnoha odvětví, ke kterému se upnul, byla cyklistika. Ještě než odešel z 

univerzitních studií, stihl se stát členem Klubu mediků-cyklistů na pražských 

Královských Vinohradech. Později působil jako pokladník a poté i jednatel České 

ústřední jednoty velocipedistů, ještě předtím se ale stal zakládajícím členem řečnického 

a literárního klubu Slavie, který se snažil změnit na klub cyklistický. Nebylo to ale jen 

sportovní činovnictví, cyklistiku provozoval i aktivně – absolvoval několik závodů coby 

vodič na tandemovém kole.

Cyklistika však zdaleka nebyla jediným sportem, kterému se věnoval. Mezi 

Heinzovy preferované sporty patřil po roce 1900 fotbal (v letech 1903-1904 zastával 

funkci předsedy českého fotbalového svazu) nebo motorismus. Už v roce 1904 si Heinz 

pořídil řidičský průkaz, stal se také spoluautorem tehdy užívaného motoristického 

názvosloví. Patřil také mezi popularizátory letectví. 10. prosince 1911 jej dokonce pilot 

Jan Kašpar vzal na palubu svého letadla.33 Mnoho dalších sportů (jako například lední 

hokej, ke kterému vydal první česky psaná pravidla) propagoval na stránkách periodik 

coby publicista.

Heinz začínal jako redaktor sportovní rubriky v deníku Národní politika, později 

vedl sportovní „hlídku“ ve staročeském listě Hlas národa. Mezi lety 1902 až 1914 pak 

vedl týdeník Sport a Hry, kde měl na starosti rozsáhlou a pravidelnou automobilovou 

rubriku.

V roce 1906 pak Heinz převzal sportovní rubriku v Národních listech, kde se 

vedle sportovních témat během I. světové války věnoval například i psaní vojenských 

přehledů. Přispíval také do magazínu Motor Journal a již od prvního desetiletí 20. století 

i do zahraničního tisku (například v letech 1905 a 1906 do francouzského sportovního 

časopisu l´Auto). 1. června 1914 pak Heinz vstoupil do Spolku českých žurnalistů.34

Během let získal renomé špičkového sportovního novináře. Jak už bylo zmíněno, 

v roce 1923, tedy tři roky před vznikem Syndikátu československých novinářů,

                                                
33 Podle dochovaných údajů byl tak Heinz po redaktorovi Jaroslavu Kalvovi z deníku Národní politika 
druhým novinářem na palubě letadla, viz text v pozn. 35.
34 VEJVARA, Josef. Historie Spolku českých žurnalistů v Praze 1877-1927. Praha : Spolek českých 
žurnalistů, 1927, s. 125.
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spoluzakládal Klub sportovních novinářů, jehož se stal prvním předsedou. Tím byl až 

nepřetržitě až do roku 1940.

Za své působení v oblasti sportovní žurnalistiky obdržel Heinz několik ocenění.

V roce 1935 například získal od Československého olympijského výboru za přínos 

k propagaci sportu cenu Gutha-Jarkovského, byl také jmenován čestným členem České

ústřední jednoty velocipedistu ČÚJV nebo v roce čestným členem JAWA klubu

Československé republiky. Zemřel po nemoci 7. prosince 1946 v Praze. 35

2.2 Podíl Československa na založení Mezinárodní asociace 

sportovních novinářů

Podle dostupných materiálů se však čeští sportovní novináři jen rok po založení 

„svého“ klubu podíleli také na ustavení Mezinárodní organizace sportovních novinářů 

(Association Internationale De La Presse Sportive – AIPS36).

„AIPS byla založena v roce 1924 během olympijských her v Paříži, a to 

v centrále francouzského Sportovního klubu na Elysejské ulici Francouzem Frantzem 

Reichlem (šéfem tiskového útvaru olympijských her) a Belgičanem Victorem Boinem, 

jimž asistovali kolegové Tegner (Švédsko), Sekora (Československo) a Pozzi 

(Francie).“ 37 Ondřej Sekora, český spisovatel, novinář a kreslíř tehdy v Paříži pobýval 

jako zpravodaj deníku Lidové noviny. 

K výročnímu 75. sjezdu v roce 2012 AIPS připravuje publikaci zachycující 

celou dosavadní historii organizace. Ta by měla rovněž blíže popsat zakladatelskou roli 

československých sportovních žurnalistů a účast Ondřeje Sekory v prvním výkonném 

výboru AIPS pod vedením Frantze Reichela. 38

                                                
35 Medailon dle anotace k výstavě Národního technického muzea o Viému Henrym Heinzovi, dostupná 
z www: <http://www.ntm.cz/archiv/fondy-sbirky/753.pdf>.
36 AIPS působí jako organizace asociující sportovní novináře z celého světa, k březnu 2011 měla 158 
členských organizací. Jejím českým členem je Klub sportovních novinářů.
37 Výňatek z článku o historii AIPS, dostupný z www: 
<http://www.aipsmedia.com/index.php?page=brief.htm&sw_menu=2&sw_smenu=999>, přeloženo.
38 Výňatek ze zápisu českých delegátů na kongresu AIPS v březnu 2011, dostupný z www: 
<http://www.ksn.cz/index.php?dok=00050000000230,det>.
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3 Novinářská organizace za II. světové války

Vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 přineslo do vývoje české 

žurnalistiky a novinářské obce zásadní zlom. Jen pro ilustraci: „Podle Tomáše Pasáka 

existovalo k 16. březnu 1939, kdy byl protektorát zřízen, 2 125 titulů českých a 

německých tištěných médií, do roku 1945 z nich ovšem bylo 1 887 českých novin, 

časopisů a úředních věstníků zastaveno. Na konci protektorátu v květnu 1945 vycházelo 

už pouze 238 českých periodik.“ 39

Složitým vývojem prošla v letech okupace také novinářská organizace. I když 

tendence k povinnému sjednocení novinářů se objevily již po Mnichovu40, došlo k němu 

až necelý měsíc po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. 11. června 1939 se v Praze 

konala ustavující schůze nové organizace s názvem Národní svaz novinářů (NSN), do 

níž se začlenily všechny existující prvorepublikové novinářské organizace, mezi nimi i 

Klub sportovních novinářů.41 V Národním svazu novinářů bylo zavedeno povinné 

členství, tzn. novinář, který chtěl vykonávat toto povolání, v něm musel být asociován. 

Předsedou NSN byl zvolen František Bauer, stanovy a strukturu svaz v zásadě 

převzal od předválečného Syndikátu československých spisovatelů. Přestože okupační 

moc předpokládala, že si novou organizaci podřídí, zpočátku se jí to nedařilo. Zárukou 

toho, že organizace neváhala podpořit i rodiny perzekvovaných nebo migrujících 

žurnalistů, byl její předseda František Bauer, jenž zároveň působil v odboji.

Až na začátku roku 1942, kdy byl do čela NSN dosazen novinář a šéfredaktor 

listu Večer Vladimír Krychtálek, organizaci ovládl kolaborantský aktivismus. 

Organizaci museli opustit nepohodlní novináři, ale také ti s částečným židovským 

původem nebo novináři, kteří neuměli německy. Přestože se staré vedení svazu snažilo i 

nadále chránit ty své členy, jimž by vyškrtnutím z řad novinářů hrozilo nucené nasazení 

pro nacistické Německo, novinářská organizace jako celek získala cejch kolaborantské 

organizace.42

                                                
39 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vyd. Praha : 
Portál, 2010, s. 98.
40 Tzv. Mnichovská dohoda z 30. října 1938. Zástupci Německa, Velké Británie, Itálie a Francie přinutili 
Československu postoupit Německu svá pohraniční území obývaná většinově německým obyvatelstvem.
41 BERÁNKOVÁ, Milena, KŘIVÁNKOVÁ, Alena, RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé 
žurnalistiky III. díl. 1. vyd. Praha : Novinář, 1988, s. 242.
42 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vyd. Praha : 
Portál, 2010. s. 108.
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Klubu sportovních novinářů však už nebyl tímto cejchem dotčen. Jeho činnost 

v rámci NSN totiž byla po roce 1940, kdy z funkce odstoupil předseda Vilém Henry 

Heinz43, pozastavena a obnovena až v roce 1945.

Jak tedy jednoduše shrnout složitý vývoj novinářské organizace po roce 1900? 

„V prvních třech desetiletích 20. století došlo ke vzniku nových novinářských spolků, 

z nichž některé vzájemně spolupracovaly, popř. se i překrývaly v členské základně. 

Spolky se postupně vymaňovaly z úzce vymezujících zaměření (např. podle periodicity, 

věku novinářů, počtu odpracovaných let v redakci apod.) a stávaly se organizacemi, 

které sdružovaly všechny, jejichž hlavním zaměstnáním byla žurnalistika. Stále si však 

přísně zachovávaly svůj jednoznačný stavovský přístup. 

Zásadní změnou pro rozvoj a činnost novinářských spolků znamenalo období po 

přijetí mnichovské dohody, kdy řada spolků zanikla a zbývající se v červnu 1939 

sloučily do Národního svazu novinářů.“ 44

4. Poválečný vývoj novinářské organizace

4.1 Období let 1945 až 1948

První kroky k obnově a přebudování novinářské organizace byly učiněny už na 

konci druhé světové války, kdy skupina v ilegalitě pracujících novinářů vytvořila tzv. 

konferenci zástupců tisku. 

Konference předložila České národní radě návrh vládního nařízení, které by 

Národní svaz novinářů přeměnilo na veřejnoprávní korporaci, a také na schůzi z 11. 

května 1945 jasně deklarovala nutnost očisty novinářských řad od kolaborantů. 

Bylo stanoveno, že všichni dosavadní členové Národního svazu novinářů musí 

podat přihlášky do nové organizace. Jejich posouzení dostala na starost tzv. očistná 

komise, která do nového svazu přijala pouze ty členy, jež uznala schopné výkonu 

novinářského povolání. Zcela vyloučeno bylo v první fázi očisty do února 1946 86 

novinářů, z nichž 51 pak bylo předáno do rukou Národního soudu. Dalším osobám pak 

                                                
43 Viz pozn. 35.
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byl vydán zákaz novinářské činnosti pouze na omezenou dobu, jiní novináři vzali sami 

svou přihlášku do nového Svazu sami zpět, aby se vyhnuli veřejnému popotahování.

Zároveň také probíhala příprava ustavení nové novinářské organizace. 

Z rozhodnutí přípravného výboru, v němž působili zástupci ústředních deníků 

politických stran45, tiskového odboru ministerstva informací a novináři ze zahraničního 

odboje, dostala nová novinářská organizace v červnu 1945 název Svaz českých 

novinářů (SČN). Jeho valná hromada se uskutečnila 17. března 1946, v čele stanul 

šéfredaktor tisku Ústřední rady odborů (ÚRO) Otakar Wünsch.46

Bylo stanoveno, že členy svazu budou výhradně redaktoři z povolání, kteří jsou 

v pracovním poměru v časopisech nebo zpravodajském zařízení, což následně stanovil i 

Zákon 101/1947 Sb. o postavení redaktorů a o Svazech novinářů, jenž vyjmenoval 

podmínky pro možnost vykonávání novinářského povolání:47

§ 1

(1) Redaktorem je zaměstnanec časopiseckého nebo zpravodajského podniku nebo 

zařízení, který jako hlavní povolání vykonává duševní činnost za tím účelem, aby 

myšlenky , vyjádřené slovem nebo obrazem buď jeho vlastním nebo cizím vyšly tiskem v 

redakční části tiskopisu, nebo byly projeveny zvukovou reprodukcí.

§ 2

(1) Redaktorem podle může býti, kdo:

a) je československým státním občanem, dosáhl 21 roků a není vyloučen ze zápisu do 

stálých seznamů voličských;

b) byl činný po dobu nejméně šesti měsíců jako redaktorský čekatel (odstavec 2), ačli 

příslušný svaz neuzná, že čekatelská doba byla nahrazena dopisovatelstvím nebo 

externím spolupracovnictvím nebo jiným způsobem, rovnocenným řádné praxi 

čekatelské

                                                                                                                                              
44 BLODIGOVÁ, Alexandra, KÖPPLOVÁ, Barbara, SEKERA, Martin, KONČELÍK, Jakub, 
KRYŠPÍNOVÁ, Jitka [et al]. Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků: výstava k 
dějinám českého tisku na území České republiky. 1. vyd. Praha : Státní ústřední archiv, s. 39.
45 Jmenovitě zástupci Rudého práva, Práva lidu, Svobodného slova a Lidové demokracie.
46 Podle KŘIVÁNKOVÁ, Alena, VATRÁL, Josef. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl. 1. vyd. 
Praha : Novinář, 1989, s. 50-52.
47 Výňatky ze zákona, dostupný z www <http://www.koncelik.eu/zakon-101-1947/>.
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c) nebyl odsouzen podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16. Sb., 

o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových 

soudech.

§ 6

(3) Redaktoři (dle § 1) a čekatelé (dle § 2, odst. 2) jsou buď členy Svazu českých 

novinářů se sídlem v Praze nebo Svazu slovenských novinárov se sídlem v Bratislavě.48

§ 9

(1) Podmínkou vykonání povolání podle § § 1 a 2 je členství v příslušném svazu. 

Zatímní výkon povolání je možný již od podání přihlášky podle odstavce 2 až do 

případného rozhodnutí podle odstavce 3. Členství ve svazu se zachovává po skončení 

pracovního poměru podle § 1, nejdéle však po dobu jednoho roku.

4.2 Změny po roce 1948

Rok 1948 přinesl vedle sjednocení dosud dvou nezávislých novinářských svazů 

do jednotného Svazu československých novinářů (SČSN) také změnu ideového rámce. 

Jak doložil I. sjezd československých novinářů konaný v říjnu 194849, ze Svazu se záhy 

stal profesní spolek plnící stranická usnesení a ctící stranickou propagandu. „Novináři 

se svým sjezdem deklarativně přihlásili ke službě novému režimu. Stranickost byla 

základním principem, média měla za úkol „podporovat linii politiky strany“.50 Jako 

důkaz může svědčit vyloučení údajně „reakčních“ novinářů z organizace, jmenovitě 

například Ferdinanda Peroutky51 nebo Pavla Tigrida52. 

                                                
48 Obdobná organizace jako Svaz českých novinářů vznikla i na Slovensku. Oba národní svazy zastřešil 
v květnu 1947 Ústřední svaz československých novinářů. .
49 Sjezdu se zúčastnilo 979 delegátů, vládu reprezentovali Antonín Zápotocký a Václav Kopecký.
50 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vyd. Praha : 
Portál, 2010. s. 170.
51 Ferdinand Peroutka (1895-1978), český spisovatel, dramatik a publicista. Roku 1948 odešel po 
novinářských čistkách do exilu, nejprve do Velké Británie, později do USA.
52 Pavel Tigrid (1917-2003), spisovatel, publicista a politik. Po roce 1948 taktéž emigroval 
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Nastíněnou linii potvrdila také novelizace výše zmíněného zákona č. 101/194753, 

který „již v mnoha směrech neodpovídal novým podmínkám“.54 Paragraf č. 8 Svazu 

například uložil „napomáhat budovatelskému úsilí československého lidu a jeho boji za 

mír a spolupracovat na jeho výchově k socialismu.“ Jak tvrdí dobová charakteristika, 

zákon „…je sice stručný, ale jasně a srozumitelně vytyčuje hlavní zásady, které budou 

zárukou, že tisk splní své budovatelské a výchovné úkoly.“ 55

To nejzásadnější však zůstalo při starém: zákon stanovil, že jako novinář 

z povolání může být činný pouze ten, kdo byl přijat za člena Svazu československých 

novinářů. „Tím došlo k prohloubení totalitního charakteru podmínek pro novinářskou 

práci – svaz prakticky rozhodoval o tom, kdo smí být novinářem. Jednalo se o 

významný nástroj ovládání médií, který skrze personální politiku ve vedení listů 

umožňoval Komunistické straně Československa jejich orientování žádoucím směrem a 

v druhé rovině dovoloval vyvíjet na novináře existenční tlak, a podporoval tak pěstování 

autocenzurních návyků. Toto ustanovení platilo osm let – až do vydání novely tohoto 

zákona č. 44/1958 Sb., která svaz novinářů prohlásila za dobrovolnou organizaci.“ 56

Co se týče sportovní žurnalistiky, změny přineslo poúnorové období i do této 

konkrétní oblasti tisku. Zanikly původně vydávané sokolské časopisy, v roce 1953 

naopak vznikl obdeník a později deník Československý sport, v souvislosti s přípravou 

I. celostátní spartakiády vycházel v roce 1955 časopis Spartakiáda. V 50. letech byla pro 

tuto skupinu periodik také typická poměrně častá změna názvů časopisů. Například 

z časopisu Ruch v tělesné výchově se stal v roce 1953 populární týdeník Stadión.57 58

Na poli sportovní žurnalistiky se také začalo profilovat nové médium: 

Československá televize. Od jara 1956 začala vysílat zpravodajský pořad Branky, body, 

vteřiny, záhy také svým divákům nabídla přenosy významných sportovních akcí59, 

kromě nejpopulárnějšího fotbalu a hokeje také například z cyklistického Závodu míru. 

                                                
53 Novela zákona číslo 184/1950 Sb. z prosince 1950.
54 KŘIVÁNKOVÁ, Alena, VATRÁL, Josef. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl. 1. vyd. Praha : 
Novinář, 1989, s. 101.
55 SÍGL, Miroslav [ed]. Almanach českých novinářů 1989-2008. 1. vyd. Praha : Libri, 2008, s. 13.
56 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vyd. Praha : 
Portál, 2010. s. 170.
57 Deník Československý sport i týdeník Stadión vydával Československý svaz tělesné výchovy. Povolení 
k vydávání tisku měly vedle státem uznaných politických stran a státních úřadů i společenské organizace 
celonárodního významu.
58 KŘIVÁNKOVÁ, Alena, VATRÁL, Josef. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl. 1. vyd. Praha : 
Novinář, 1989, s. 125.
59 Prvním z nich byl přenos hokejového zápasu mezi výběrem Prahy a švédským týmem IF Leksand ze 
stadionu na pražské Štvanici 11. února 1955.
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V lednu 1956 mohli diváci zhlédnout také první přímý přenos ze zahraničí, konkrétně ze 

zimních olympijských her v italském středisku Cortina d´Ampezzo.60

5. Vývoj Klubu sportovních novinářů mezi lety 1945 a 

1989

5.1 Znovuobnovení KSN

Po valné hromadě Svazu českých novinářů (SČN) v březnu roku 1946 začalo 

docházet k budování vnitřní struktury organizace. Vedle ustanovení tzv. odboček SČN 

v místech, kde působilo alespoň 20 novinářů61 vznikaly i takzvané odborné skupiny –

sekce. 62 Kromě vytvoření sekce fotoreportérů nebo redaktorů vojenského tisku byl jako 

jedna z prvních (již před zmíněnou valnou hromadou) obnoven i Klub sportovních 

novinářů. 

Průběh ustavující schůze popisuje článek uveřejněný v listě Svobodné slovo 21. 

října 1945.

Ustavení Klubu sportovních novinářů (KSN)

Praha 20. října (bs). Ve „Zlaté huse“ se v pátek navečer konala ustavující a 

valná schůze nového Klubu sportovních novinářů, jako sekce Svazu českých novinářů. 

Zahájil ji Jan Novotný (Svobodné Slovo), který vzpomněl památky zemřelých 

sportovních žurnalistů. O účelu a poslání klubu promluvil O. Šimek (Právo Lidu). 

Schůzi byl přítomen (tehdejší) předseda Svazu českých novinářů Jaroslav Voska, který 

se ve stručné řeči rozhovořil o významu klubu z hlediska zásadního, společenského a 

sociálního. Schůze měla klidný průběh. 

Volbou byl ustaven tento výbor: předseda O. Šimek (Právo Lidu), I. 

místopředseda K. Marek (Práce), II. místopředseda J. Jirsák (Svobodné Noviny), 

jednatel J. Trousil (ČTK), pokladník Vogl (ČTK), matrikář a archivář Trykar (tiskový

                                                
60 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vyd. Praha : 
Portál, 2010. s. 162.
61 V roce 1946 odbočky Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Zlíně, Liberci a Hradci Králové.
62 KŘIVÁNKOVÁ, Alena, VATRÁL, Josef. Dějiny československé žurnalistiky IV. díl. 1. vyd. Praha : 
Novinář, 1989, s. 53.
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odbor ministerstva informací), zapisovatel M. Hladký (Mladá Fronta) a členové výboru 

F. Maršák (ČTK), Matějka (Svobodné Československo), J. Neufus (Rudé Právo) a Vl. 

Novák (Zemědělské noviny).63

5.2 Navázání spolupráce se slovenskými sportovními novináři

Ještě před ustavením českého Klubu, již v červnu 1945, však podle pamětníků 

došlo u příležitosti fotbalového zápasu pražské Slavie na hřišti ŠK Bratislava k prvnímu 

poválečnému kontaktu českých a slovenských sportovních novinářů, z nějž vyšel záměr 

vytvořit společný Klub československých sportovních novinářů. 64

Jak uvádí článek uveřejněný k padesátému výročí Klubu športových novinárov 

uveřejněný roku 1996 v deníku Sme, ustavující valné shromáždění Klubu slovenských 

sportovních novinářů se uskutečnilo 11. prosince 1946.

Padesátka Klubu športových novinárov

BRATISLAVA (ja) – Přesně před padesáti lety, 9. března 1946 se uskutečnila 

v Piešťanech ustavující schůze Klubu športových novinárov (KŠN) za účasti šestnácti 

delegátů, mezi kterými byli i G. Arga a V. Čintalan za novináře z Prešova a Košic. 

Delegáti zastupovali 25 sportovních novinářů. 

V letech 1939 až 1946 fungovala sportovní sekce Zväzu novinárov, za první 

Československé republiky existovalo Združenie slovenských novinárov, v jehož čele byl 

zástupce maďarského fotbalového svazu na Slovensku Páll Kohut. Dnes má 

pokračovatel KŠN, Klub športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov (KŠR 

SSN), desetinásobek členstva. 

KŠN byl první profesní klub, který vznikl při Slovenskom zväze novinárov (SZN) 

a zasedání v Piešťanech se zúčastnil tehdejší tajemník SZN Ján Adámy. Z iniciativy 

Štefana Mašlonky došlo k první schůzi, on byl i autorem návrhu prvních stanov klubu, 

které na schůzi v Piešťanech schválili. Tam zvolili i první výbor KŠR, v jehož čele byl 

předseda K. Weiss (Pravda). Místopředseda byl Š. Šolty (Čas), tajemník Š. Mašlonka 

(Zpravodajská agentúra Slovenska), pokladník a matrikář J. Jedľovský (Čas), 

                                                
63 Citován deník Svobodné slovo z 21. října 1945, str. 4.
64 Dle resumé historie Klubu sportovních novinářů, dostupné z www: 
<http://www.ksn.cz/index.php?dok=0017>.
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zapisovatel T. Lukáč (Pravda), členové J. Grill (Slovenská politika Žilina), J. Gross 

(Čas) a J. Kubínsky (Práca). 

Úlohou klubu bylo vytvářet podmínky pro profesionální práci novinářů na 

jednotlivých sportovních akcích, vydávání pracovních průkazů, navázání kontaktů 

s novináři ze sousedních zemí. 

Po dvou měsících činnosti KŠN odehrál první fotbalový zápas s moravskými 

kolegy v Ostravě a vyhrál 8:1 góly Garažie (Bojovník), Karpatyho (Národná obroda), 

Křepely (Čas) (všichni po dvou), Grosse a Jedľovského. Z iniciativy slovenské strany se 

16. listopadu uskutečnilo střetnutí se zástupci českých a moravských novinářů a 11. 

prosince 1946 se konalo ustavující valné shromáždění československého Klubu 

sportovních novinářů.“ 65

Oba kluby poté vyvíjely činnost samostatně, ale ve vzájemné spolupráci. 

Každoročně se střídaly ve formálním předsednictví československého klubu a také 

pořádání několikadenních odborných seminářů. Ty české se jednou za dva roky obvykle 

konaly na zámku Roztěž u Kutné Hory, který sloužil jako rekreační sídlo Svazu 

československých novinářů. 

V neposlední řadě se pak zástupci obou klubů setkávali při příležitosti 

mezinárodních sportovních utkání zpravidla v Praze či v Bratislavě, při nichž často na 

trávník vyběhly také reprezentační jedenáctky obou novinářských klubů.66

5.3 Proces přijetí do Klubu sportovních novinářů

Jak se začínající žurnalista mohl dostat do Klubu sportovních novinářů 

zrekonstruujme ze vzpomínek Přemysla Hrubého, pozdějšího dlouholetého tajemníka 

KSN 67

                                                
65 Citován deník Sme z 9. března 1996, přeloženo.
66 Viz kap. 6.5.
67 Přemysl Hrubý (*1931) je dlouholetý sportovní novinář, který více než 30 let pracoval v dnes již 
neexistujícím deníku Práce (od roku 1968 tamější sportovní rubriku vedl), poté deset let pracoval jako 
šéfredaktor v týdeníku Gól, následně spolupracoval s rádiem Svobodná Evropa. V prvních letech dráhy 
sportovního redaktora psal o dění v cyklistice, odbíjené a krasobruslení. Později dostal příležitost 
referovat o našich nejpopulárnějších sportech, fotbalu a hokeji. Především se stal hokejovým expertem a 
informoval čtenáře například z dvaadvaceti mistrovství světa v ledním hokeji. Přemysl Hrubý spolu 
s Vítem Holubcem jsou hlavním zdrojem informací o Klubu sportovních novinářů v jinak necitovaném 
textu na dalších stranách.
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„Pocházím z Klatov a ještě jako student střední školy jsem se stal tamějším

spolupracovníkem deníku Práce68, měl jsem na starosti sportovní rubriku. Po maturitě 

v roce 1950 jsem dostal nabídku přejít do sportovního oddělení centrální redakce 

v Praze, kde bylo tou dobou přibližně pět stálých redaktorů a několik externistů, jako 

například fotografů.

Jestliže jsem se chtěl stát členem Klubu sportovních novinářů, musel jsem být 

zároveň vedle práce v redakci i členem Svazu československých novinářů. Podmínky 

vstupu byly přísné: nejprve jsem se stal tzv. čekatelem, až po přibližně roce jsem se stal 

řádným členem Svazu, což bylo podmíněno například doložením své publikační činnosti.

Se svým špatným kádrovým posudkem jsem nemohl studovat novinářství na 

vysoké škole69, absolvoval jsem tedy pouze kurzy pro mladé novináře, z nichž většina 

byla nezáživná a navíc doplněná o politický podtext, ale našly se i semináře profesní, 

sportovní. Jezdili jsme například na pravidelný týdenní seminář k Třeboni, jehož náplní 

byly přednášky expertů, ale dostalo se i na naše vlastní sportovní aktivity,“ vybavil si 

Hrubý.

5.4 Status a struktura KSN

Klub sportovních novinářů fungoval coby specializovaná sekce Svazu 

československých novinářů. Ten vedle organizačního propojení poskytoval Klubu také 

finanční příspěvky na jeho činnost. Hlavní zdroj příjmů klubu ale představovali samotní 

členové a jejich povinné příspěvky.

Počet členů rychle narostl v 50. letech, odkdy kolísal mezi číslem 240 a 270 a 

příliš se neměnil, protože počet periodik se sportovními obsahy byl stabilní.70 Například 

v roce 1984 bylo dle záznamů tehdejšího tajemníka Přemysla Hrubého členy Klubu 

sportovních novinářů 234 píšících, rozhlasových nebo televizních reportérů a 37 

                                                
68 Deník Práce, list s druhým nejvyšším nákladem (dle Končelíka v roce 1953 průměrně 195 833 výtisků 
denně), vydávalo Revoluční odborové hnutí (ROH). Deník byl regionálně mutován.
69 Již v roce 1946 vznikly dvě pracoviště vzdělávající novináře: Vysoká škola politická a sociální (VŠPS), 
kde vznikla novinářská fakulta, a lektorát novinářství na Univerzitě Karlově. Od roku 1952 pěstovala 
vysokoškolské vzdělání novinářů již jen Karlova univerzita – nejdříve na Filosofické fakultě, od poloviny 
50. let se samostatnou katedrou, od roku 1960 pak v Institutu osvěty a novinářství. Roku 1965 vznikla 
Fakulta osvěty a novinářství Univerzity Karlovy, v roce 1968 přejmenovaná na Fakultu sociálních věd a 
publicistiky. Ta zanikla roku 1972 zřízením Fakulty žurnalistiky (In: KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, 
Pavel, ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vyd. Praha : Portál, 2010, s. 170)
70 Dnes má Klub sportovních novinářů přibližně 550 členů.
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fotoreportérů, dohromady tedy 271 členů, z toho ale pouhých dvanáct žen. Většina 

členů byla zaměstnána v redakcích, několik novinářů (zejména fotoreportérů) působilo i 

na „volné noze“ mimo redakční zařazení..

Z KSN se v této době také příliš nevylučovalo. „Vedení samozřejmě dbalo na 

etiku novinářské práce, a tak pokud některý redaktor svým psaním nebo chováním 

překročil její meze, nikdy to neskončilo jen mávnutím ruky a vždy se prohřešek důkladně 

řešil. K vyloučení z řad sportovních novinářů však docházelo jen velmi zřídka,“

vysvětlil Přemysl Hrubý. 

5.4.1 Galerie předsedů KSN

Pamětníci tvrdí, že prvního poválečného předsedu Klubu sportovních novinářů 

O. Šimka z Práva lidu71 ještě před koncem 40. let vystřídal Václav Tomek, vedoucí 

sportovní redakce Obrany lidu. Tomkovým prvním tajemníkem se stal jeden ze 

zakládajících členů Klubu Václav Trykar, pracovník tiskového oddělení ministerstva 

informací.

Dalšími předsedy KSN před rokem 1989 pak byli 

- Jan Blecha, redaktor deníku Rudé právo, 

- Karel Marek, šéfredaktor deníku Československý sport, 

- Josef Davídek, redaktor Rudého práva, 

- Josef Malý z Československého rozhlasu, 

- Oldřich Žurman, šéfredaktor týdeníku Stadión,

- Ivo Urban, redaktor Rudého práva.

Dlouholetým tajemníkem KSN72 byl Jiří Pechr, vedoucí sportovní redakce 

Svobodného slova, později zástupce šéfredaktora týdeníku Stadión. Toho v roce 1974

vystřídal Přemysl Hrubý z deníku Práce, později šéfredaktor týdeníku Gól, ktetý 

pracoval na této pozici až do roku 1989. Obecně platí, že vedení Klubu se poměrně 

málo proměňovalo.

                                                
71 Viz text z deníku Svobodné slovo v kap. 4.1
72 Tajemník mimo jiné zodpovídá za evidenci členů a výběr členských příspěvků.
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5.4.2 Schůze členů KSN a vznik Výboru

V 50. a 60. letech Klub sportovních novinářů pro své členy pořádal pravidelné 

čtvrteční besedy v Klubu novinářů, tehdy sídlícím ve Vinohradské ulici na místě 

budovy bývalého Federálního shromáždění.

Schůzí se tehdy mohl účastnit každý člen KSN – a ty tak tehdy podle pamětníků 

byly velmi hojně navštěvované. První část schůzí byla obvykle věnována agendě klubu, 

v druhé části přicházely na řadu besedy s renomovanými novináři nebo experty, kteří 

hovořili o organizaci blížících se sportovních akcí, případně se dělili o poznatky z akcí 

již uskutečněných. Na schůzích také probíhala burza informací, dnes nepředstavitelná, 

v době bez internetu však nanejvýš potřebná. „Vyměňovali jsme si tam informace zcela 

nezištně, sportovní novináři zkrátka vždycky drželi při sobě,“ komentoval dnes už 

nezvyklý jev Přemysl Hrubý.

S rostoucím počtem členů klubu se však forma plenárních zasedání stávala 

těžkopádnou za situace, kdy se novináři v redakcí čím dál více specializovali. Proto se 

zvolil nový model - pravidelných schůzí jednou za čtrnáct dní se účastnil pouze 

několikačlenný volený výbor coby jakýsi výkonný orgán KSN - a počet plenárních 

zasedání určených pro všechny členy se tak snížil. 

O informace o dění však řadoví členové nepřišli: zápisy ze schůzí výboru (které 

obvykle probíhaly v restauračních zařízeních a jak tvrdil Přemysl Hrubý, „za levný 

peníz“) se posílaly do jednotlivých redakcí, dálnopisem dokonce i kolegům ze 

slovenského bratrského klubu.

Volba členů výboru na valných schůzích zpravidla vždy probíhala podle jasného 

pravidla: aby se urychlila distribuce informací z klubového dění, každá z velkých 

redakcí listů a dalších významných médií měla mít ve výboru svého zástupce.73

Ve výboru KSN se tak působili známí a renomovaní sportovní redaktoři, 

například Vít Holubec (Československá televize), Václav Svoboda (Československý 

rozhlas), Jan Popper (deník Československý sport), Emerich Mach (deník Lidová 

demokracie), Jiří Kohn (deník Práce), Marian Wendt (deník Lidová demokracie), Pavel 

Novotný (deník Československý sport), Lumír Propper (deník Svobodné slovo, později 

deník Československý sport), Milan Macho (týdeník Stadión) a další. 74

                                                
73 Mezi takové se řadily redakce Československé televize a Československého rozhlasu, deníků Rudé 
právo, Mladá fronta , Práce, Svobodné slovo, Lidová demokracie, Obrana lidu, Československý sport a 
časopisu Stadión.
74 Dle resumé historie Klubu sportovních novinářů, dostupné z www: 
<http://www.ksn.cz/index.php?dok=0017>.
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5.4.3 Vybrané pravomoci výboru KSN

Pamětníci při vzpomínkách kladně hodnotí tehdejší monopol Klubu sportovních 

novinářů na pořádání tiskových konferencí se sportovci. „Zamezilo se tak případné 

partyzánštině, kdy by si některý sportovní oddíl či svaz dělal tiskovou konferenci bez 

vědomí výboru. Například hokejisté po příletu z mistrovství světa dostali nařízeno, kde 

budou novinářům k dispozici, například na letišti nebo v prostorách pražského 

Mánesu,“ vysvětlil Přemysl Hrubý s tím, že takto měli všichni novináři zajištěny 

exkluzivní informace.

Výbor také například uplatňoval nárok, aby do funkcí vedoucích tiskových 

středisek v okamžiku, kdy se v Československu konala významná sportovní událost 

s mezinárodním přesahem, mohl jmenovat ty nejvhodnější sportovní redaktory. Tuto 

funkci pak automaticky vykonávali novináři erudovaní se znalostmi nejen domácího, 

ale i mezinárodního sportovního dění. 

Z dalších významných náplní činnosti členů výboru KSN je třeba zmínit jednání 

s příslušnými sportovními svazy ohledně přidělování akreditací na významné 

mezinárodní sportovní turnaje a také kontakt s Mezinárodní asociací sportovních 

novinářů AIPS75, jíž je KSN členem. 

5.4.4 Odborné sekce Klubu sportovních novinářů

S postupně se zvětšujícím počtem novinářů specializovaných na konkrétní

sportovní odvětví se i KSN od šedesátých let vnitřně dělil na tzv. odborné sekce. 

Nejaktivnější z nich byla (a dodnes je) sekce fotbalová, které dlouhá léta předsedal 

František Steiner, redaktor Lidové demokracie. Aktivní byly také sekce hokejová, 

atletická a motoristická, ostatní (jako sekce cyklistická, lyžařská nebo tenisová) 

pracovaly spíše přechodně. Hlavní úlohou těchto sekcí bylo a je vedle vzájemné 

výměny informací zejména jednání s danými sportovními svazy a snaha o zlepšení 

podmínek práce novinářů na příslušných sportovištích. 76

                                                                                                                                              

75 Viz kap. 2.3.
76 Dle resumé historie Klubu sportovních novinářů, dostupné z www: 
<http://www.ksn.cz/index.php?dok=0017>.
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5.5 Zájmová činnost členů klubu

Klub sportovních novinářů využíval také netradiční způsob, jak utužovat 

dosavadní konexe a dále svou existenci prezentovat. Už záhy po znovuobnovení 

činnosti klubu po druhé světové válce došlo k ustavení klubové fotbalové jedenáctky, 

která byla podle pamětníků zejména v 50. a 60. letech velmi silná. 

„Hráli v ní například bývalí profesionální fotbalisté, kteří se stali novináři77,“

nastínil Přemysl Hrubý. „Jedenáctka jezdila po celém Česku a Moravě a hrála zápasy 

s týmy z I.A třídy nebo od starých gard. U příležitosti mezinárodních zápasů se pak 

jedenáctka utkávala se sportovními novináři z ostatních zemí. Například při pražském 

mistrovství světa v roce 1985 se uspořádal celý fotbalový turnaj pro novináře,“ dodal 

Hrubý.

Není to ale jen fotbal, čím se členové KSN bavili (a baví dodnes). Vedle 

vlastních interních turnajů v různých sportech dotovaných z rozpočtu Klubu také 

například převzali záštitu nad tradičním pochodem Oty Pavla78, který se každoročně 

koná v okolí Křivoklátu. V roce 2010 se konal už 27. ročník.

5.6 Ankety pořádané Klubem sportovních novinářů

5.6.1 Sportovec roku

Nejstarší z anket pořádaných Klubem sportovních novinářů vznikla podle 

vzpomínek Přemysla Hrubého díky inspiraci podobným zahraničním kláním, v němž 

sportovní novináři volí dle jejich názoru nejúspěšnějšího sportovce daného roku.

Již od počátku byl s kolegy ze slovenského Klubu sportovních novinářů 

vytvořen model střídavého pořadatelství: jeden ročník uspořádají Češi79, ten další 

Slováci, což se téměř vždy dařilo dodržovat. První slavnostní vyhlášení výsledků se 

odehrálo v pražském hotelu Axa 17. prosince 1959 v Praze v rámci výroční členské 

                                                
77 Například Karel Novák nebo Ladislav Čermák.
78 Ota Pavel (1930-1973), prozaik, novinář, reportér a bývalý člen Klubu sportovních novinářů.
79 Za český Klub organizaci a hlasování v anketě zajišťovali vždy členové Výboru.
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schůze sportovních novinářů a prvním vítězem ankety se stal veslař Vladimír Jirásek.  

Od roku 1961 rok je také v rámci ankety vyhlašován nejlepší sportovní kolektiv80.

„I za skromné peníze jsme se snažili najít vhodné partnery, aby slavnostní 

vyhlášení bylo důstojné. Prostory se hledaly všemožně, jednou se vyhlášení uskutečnilo 

dokonce v areálu slušovického zemědělského družstva. Myslím, že některá města si 

kladla za čest být spoluorganizátorem,“ vzpomínal Přemysl Hrubý.

Nařízení „shora“, kdo by měl v anketě vyhrát, novináři podle pamětníků 

nedostávali, na vědomí se však vítěz dopředu dával. „Spíš jsme si dělali naschvály sami 

mezi sebou, když Slováci často preferovali svoje sportovce, například kuželkáře. Obecně 

ale zpravidla vítězili zástupci velkých sportů, držitelé výrazných výkonů a samozřejmě i 

olympijští vítězové. Vítězové si obvykle cenu přišli převzít,“ dodal Hrubý.81

5.6.2 Cena Josefa Laufra

V 60. letech pak vznikla novinářská soutěž o Cenu Josefa Laufra82. Finančně ji 

dotovaly Svaz československých novinářů a Literární fond, porota složená z novinářů a 

spisovatelů hodnotila jednotlivé práce zveřejněné v tisku, rozhlasu a televizi, reportáže 

či portréty. Stinnou stránkou této soutěže byl fakt, že se v ní nemohli prosadit novináři, 

byť špičkové úrovně, kteří byli špatně zapsáni u Ústředního výboru Komunistické 

strany Československa (ÚV KSČ). „Často totiž vítězily ideové náměty, politické seriály. 

V porotě totiž vedle členů z redakcí seděli i zástupci mecenášů ze Svazu 

československých novinářů, Svazu spisovatelů nebo ÚV KSČ,“ vysvětlil Přemysl Hrubý. 

I vyhlášení této ankety se podle pamětníků odbývalo ve skromných podmínkách. 

„Na pokrytí akce jsme například dostali 1000,- Kčs a přesto se zajistil důstojný průběh 

ceremonie v restaurantu III. cenové skupiny, kde to celé bylo nahlášeno jako sportovně-

politická akce,“ řekl bývalý tajemník.

Po listopadu 1989 pak soutěž zanikla, sportovní novináři se na dvou valných 

hromadách shodli, že si ji kvůli její ideologií zatížené minulosti nepřejí obnovit.

                                                
80 S výjimkou let 1970 až 1977 a 1979, kdy nebyla cena udělena.
81 List vítězů ankety viz jako přílohu č. 1.
82 Josef Laufer, sportovní komentátor, viz pozn. č. 29.
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5.6.3 Sportovní fotografie roku

„V roce 1970 předseda Klubu fotoreportérů při Svazu československých 

novinářů Jaroslav Skála83 vymyslel soutěžní výstavu s názvem „Sto nejlepších 

sportovních fotografií roku“. Hlavním pořadatelem se pak stalo politicko-výchovné 

oddělení Československého svazu tělesné výchovy. Historicky prvním vítězem byl 

fotoreportér časopisu Zápisník Bohumil Novotný.

Od roku 1971 do roku 1988 byly velice úspěšně pořádány pravidelné prestižní 

soutěžní přehlídky - do roku 1982 v prostorách Muzea tělesné výchovy a sportu na Malé 

Straně, od roku 1983 pak ve výstavních prostorách klubu Aurora v ulici 28. října.

V průběhu let však přestalo mít předávání cen jednotný charakter: stávalo se, že 

byla udělována jak cena hlavní, tak i cena první. Od roku 1977 se udělovaly dvě první 

ceny - za fotografii černobílou a za fotografii barevnou, přičemž nebylo řečeno, co je 

cena hlavní. V dalším roce přibyla další první cena, tentokrát za fotografický seriál. 

Navíc se občas přidávala další ocenění typu hlavní cena za masový sport, nejlepší 

fotografie ze spartakiády a podobně. 

V roce 1988 pak byla anketa na čas přerušena a znovu obnovena o čtyři roky 

později.“  84

5.7 Cenzura mediálních obsahů se sportovní tématikou

S činností sportovních novinářů volně souvisí také otázka cenzury jejich textů. 

Podle pamětníků byli sportovní novináři těchto zásahů oproti redaktorům z jiných 

odvětví vcelku ušetřeni.85

Přemysl Hrubý zavzpomínal na své problémy s cenzurou. „V roce 1978 jsem 

napsal text o chybně neuznaném gólu Čechoslováků v mistrovském zápase se Sověty. 

Můj nadřízený mi v tom textu škrtal natolik, že zbyl téměř jen titulek  Cenzurní zásahy se 

                                                
83 Tehdejší vedoucí fotooddělení týdeníku Stadión.
84 Zpracováno dle resumé historie ankety, dostupné z www: <http://www.ksn.cz/index.php?dok=0031>.
85 Cenzurní praxe v Československu se v průběhu času měnila. Soustředíme-li se na tištěná média, mezi 
lety 1948 a 1953 nesl za případný závadný obsah vydání odpovědnost šéfredaktor. V letech 1953 až 1964 
dohlížela na mediální obsahy Hlavní správa tiskového dohledu, jež operovala v režimu předběžné 
cenzury. V každé redakci cenzor kontroloval navržené texty, pokud vyhovovaly, opatřoval je cenzurním 
razítkem. V letech 1964 až 1968 (Ústřední publikační správa) a po roce 1969 (Český úřad pro tisk a 
informace) byl pak zaveden režim cenzury následné, která však novináře nutila k autocenzurním 
aktivitám. (In: KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. 
vyd. Praha : Portál, 2010, s. 138, 139, 141 a 195).
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týkaly zejména článků o emigrantech, jako byl Ivan Lendl nebo Martina Navrátilová, či 

zápasů se Sověty v jakémkoliv sportu. Speciální případ poté byl, když jistý činovník 

ústředního výboru strany a zároveň fanoušek fotbalové Sparty zakázal psát o tom, že 

jeho milovaný klub měl sestoupit do 2. fotbalové ligy.“

6. Proměny Klubu sportovních novinářů po roce 1989

6.1 Vznik Syndikátu novinářů a odluka KSN od centrální 

novinářské organizace

Politické změny podzimu roku 1989 se odrazily i na struktuře novinářské 

organizace. Činnost předlistopadového federálního Československého svazu novinářů, 

zastřešujícího dvě národní organizace Svaz českých novinářů a Svaz slovenských 

novinářů, byla ukončena mimořádným sjezdem v Praze konaným 16. prosince 1989. 

Sjezd vyjádřil svou úctu a omluvu všem, kteří nesměli vykonávat novinářské povolání a 

v době normalizace byli vyloučeni z novinářských organizací. 

Na základě výsledků valné hromady86 bylo rozhodnuto, že nástupnickou 

organizací Českého svazu novinářů se stane Syndikát novinářů České republiky, který 

coby nezávislé a nepolitické profesní sdružení s dobrovolným členstvím naváže na 

odkaz původní novinářské organizace Spolku českých žurnalistů. Předsedou Syndikátu 

se stal 28. prosince 1989 Rudolf Zeman.87

Klub sportovních novinářů se však i přes tuto zásadní reorganizaci centrálního 

národního svazu rozhodl v roce 1991 Syndikát novinářů opustit. Od tohoto roku funguje 

jako samostatná právní subjekt88 s vlastními stanovami.89

Vnitřní struktura zůstala KSN zůstala beze změn proti stavu před rokem 1989: o 

správu organizace se během dvouletého funkční období stará výbor v čele s předsedou 

KSN. 

                                                
86 1449 přítomných novinářů z domova i exilu pro, čtyři proti (údaj dostupný z www: 
http://www.totalita.cz/kalendar/kalend_1989_12.php )
87 BLODIGOVÁ, Alexandra, KÖPPLOVÁ, Barbara, SEKERA, Martin, KONČELÍK, Jakub, 
KRYŠPÍNOVÁ, Jitka [et al]. Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků: výstava k 
dějinám českého tisku na území České republiky. 1. vyd. Praha : Státní ústřední archiv, s. 19.
88 Konkrétně příspěvková organizace
89 Aktuálně platné Stanovy viz jako přílohu č. 2 této bakalářské práce.



27

Předsedy KSN po roce 1989 byli90:

- Pavel Vitouš, redaktor Mladé fronty DNES, 

- Tomáš Pudil z Lidových novin, 

- Ladislav Ježek z Rudého práva, 

- Milan Macho z Mladé fronty DNES (později magazínu Hattrick)

- Zdeněk Pavlis, redaktor Večerníku Praha, později serveru Sport.cz91

Dlouholetým tajemníkem KSN byl po roce 1989 bývalý redaktor Českého 

rozhlasu Vladimír Vácha, k datu odevzdání práce je jeho nástupcem Tomáš Kohout, 

taktéž reportér sportovní redakce Českého rozhlasu.

6.2 Členská základna

Jestliže se počet členů v 80. letech podle slov bývalého sekretáře Přemysla 

Hrubého pohyboval kolem cifry 250, po roce 1989 zažil Klub kvůli rostoucímu počtu

médií, zejména těch elektronických, nápor nových adeptů. K valné hromadě 15. dubnu 

1997 měl klub členů již 446, v roce 2003 se dostal až téměř k pětistovce.92 Novináři tak 

sami začali cítit, že se do jejich klubu dostávají i „příživníci“, čas od času se objevovaly 

snahy o zfalšování průkazů. 

„Sami se ostatně setkáváte a také oprávněně poukazujete na lidi, kteří se 

vydávají za sportovní novináře, ale s touto profesí nemají absolutně nic společného. 

Spíš dělají naší branži ostudu,“ řekl ve svém projevu na valné hromadě v květnu 2005 

předseda Klubu Zdeněk Pavlis.

Vedle kontroly členstva při výměnách průkazů KSN a AIPS také výbor tak 

schválili poměrně striktní pravidla pro členství v Klubu sportovních novinářů. 

„Přijímání nových členů probíhá na schůzích výboru, pro nováčkovi striktně 

vyžadujeme členství v redakci a pokud se deklaruje jako volný novinář, žádáme po něm 

doložení publikační činnosti,“ vysvětlil dlouholetý člen výboru Vladimír Drbohlav.

                                                
90 Dle resumé historie Klubu sportovních novinářů, dostupné z www: 
<http://www.ksn.cz/index.php?dok=0017>.
91 Dosavadní šéf KSN, ve funkci nepřetržitě od roku 2001.
92 Zdrojem zápisy z valných hromad
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6.3 Etický kodex

Snad největší rozpor do řad klubu po roce 1989 ale paradoxně přinesly pro 

Čechy úspěšné zimní olympijské hry v Naganu v roce 1998. 

Příčinou sporu byl fakt, že někteří ze sportovních redaktorů při přípravě 

bilančních publikací o zlatu české hokejové reprezentace nepokrytě použili texty svých 

novinářských kolegů a vydávali je za vlastní.

Rozhořčení přibližuje příspěvek fotografa Jiřího Koliše z valné hromady KSN 

z 26. května 1998. „Etika, neboli nauka o mravnosti, o pravidlech mravního jednání a o 

mravních zásadách, jakoby některým našim kolegům, alespoň z mého pohledu, mnoho 

neříkala. … Dnes jde o to, že většina autorů oněch olympijských publikací v Naganu 

nikdy nebyla a podklady pro své knihy sebrali většinou z denního tisku. Doslova sebrali, 

lépe řečeno ukradli… Je smutné, když si sami mezi sebou nevážíme práce svých 

kolegů.“

Na základě této situace byla zvolena tříčlenná etická komise KSN s dvouletým 

mandátem, která měla řešit všechny podobné disciplinární prohřešky. Klub sportovních 

novinářů se také usnesl na přijetí etického kodexu, primárně převzatého od Syndikátu 

novinářů České republiky. Později si vytvořil vlastní, jenž byl schválen na valné 

hromadě 15. června 2005.

Jelikož jde v rámci specializované novinářské asociace poněkud o neobvyklý 

jev, včleňuji do práce text kodexu v nezkráceném znění:

ETICKÝ A MORÁLNÍ KODEX KSN ČR

Výkon novinářského povolání je založen zejména na základním právu na 

svobodu projevu, zaručenou článkem čl. 10 Evropské konvence o lidských právech. 

Kodexy chování novinářů, které byly přijaty v řadě evropských demokratických zemí, se 

snaží různým způsobem sladit práva a svobody novinářů s právy a svobodami občanů

tak, aby se nedostávaly do konfliktu a stanovit odpovědnost novinářů za jejich činnost. 

Výbor Klubu sportovních novinářů České republiky využil existujícího Etického kodexu 

Syndikátu novinářů České republiky a navrhuje přijmout upravený "Etický a morální 

kodex KSN ČR", jenž bude závazný pro sportovní novináře bez ohledu na jejich členství 

v syndikátu. Na jeho dodržování bude dohlížet etická komise KSN ČR dvouletým 

mandátem.
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1. Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace 

Občané demokratického státu bez rozdílu svého společenského postavení mají 

nezadatelné právo na informace, jak jim je zajišťuje čl. 17 Listiny práv a svobod, jež je 

součástí Ústavy České republiky. Novináři toto občanské právo realizují svou činností. 

Nezbytně proto přejímají plnou odpovědnost za to, že informace, které předávají 

veřejnosti, jsou včasné, úplné, pravdivé a nezkreslené. Občan má právo na objektivní 

obraz skutečnosti. 

Sportovní novinář je proto povinen: 

a) zveřejňovat jen informace, jejichž původ je znám, nebo v opačném případě je 

doprovodit nezbytnými výhradami, 

b) dbát na rozlišování faktů od osobních názorů, 

c) hájit svobodu tisku i svobodu jiných medií, 

d) nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly 

deformovány zamlčením důležitých dat, 

e) odmítat jakýkoli nátlak na zveřejnění nepravdivé nebo jen částečně pravdivé 

informace, 

f) přijímat pouze úkoly srovnatelné s jeho profesionální důstojností, 

g) nepoužívat nepoctivé prostředky k získání informace, fotografie nebo dokumentu 

nebo využívat k tomu dobré víry kohokoli.

2. Požadavky na vysokou profesionalitu ve sportovní žurnalistice 

Povahou novinářské profese je odpovědnost k veřejnosti. Proto je základním 

předpokladem pro tuto činnost vysoká profesionalita. 

Sportovní novinář je proto povinen: 

a) nést osobní odpovědnost za všechny své uveřejněné materiály, 

b) vyloučit všechny činnosti, které by jej mohly profesně kompromitovat nebo vést ke 

konfliktu zájmů, 

c) zamezit jakémukoliv ovlivnění, účelovému zveřejnění nebo zatajení informace

d) nepřijímat žádné peníze, dary nebo výhody z důvodů zveřejnění nebo zatajení určité 

informace, 

e) nezneužívat profesi novináře k činnosti reklamního pracovníka
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f) nezneužívat výsad, plynoucích z povolání novináře, k prezentování svých osobních 

postojů, 

g) nezneužívat možných výhod, plynoucích z členství v KSN ČR, k uspokojování 

soukromých potřeb 

      3. Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu medií 

Sportovní novinář se proto řídí těmito zásadami:

a) nic neomlouvá nepřesnost nebo neprověření informace, 

b) každá uveřejněná informace, která se ukáže jako nepřesná, musí být neprodleně 

opravena, 

c) jestliže si zdroj informací přeje zůstat utajen, novinář je povinen zachovávat 

profesionální tajemství,

d) respektovat soukromí osob, zejména dětí a osob, které nejsou schopny pochopit 

následky svých výpovědí, a přísně dodržovat zásadu presumpce neviny,

e) považovat pomluvu, neprokázané obvinění, překroucení dokumentů, faktů a vědomé 

lži za nejzávažnější profesionální chyby, 

f) s výjimkou odůvodněného podezření na páchání trestné činnosti nesmí novinář svou 

činností dostat dotčené osoby do nesnází nebo osobní tísně, 

g) novinář nesmí využívat ve svůj prospěch informace získané při výkonu svého 

povolání dříve, než budou tyto informace zveřejněny, 

h) nesmí vytvářet ani ztvárňovat námět, který by podněcoval diskriminaci rasy, barvy 

pleti, náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace, 

i) při reprodukci jakéhokoli textu, fotografie, obrazového či zvukového záznamu musí 

být dodržen autorský zákon,

j) při práci se zpravodajským servisem agentur plně respektovat vydaná embarga, 

omezení a dodržovat autorská práva

k) při práci s informacemi z jiných médií plně respektovat autorská práva

Konkrétní případy porušení etického a morálního kodexu KSN ČR mohou dát 

podnět k trestnímu stíhání. Porušení autorského zákona i zásad profesionální 

žurnalistiky bude KSN ČR důsledně stíhat v rovině etické. Každý sportovní novinář má 
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právo obrátit se k etické komisi. V případě prokázání závažného porušení etického 

a morálního kodexu KSN ČR má valná hromada právo na podmínečné vyloučení či 

vyloučení člena z řad KSN ČR.

Krátce po valné hromadě, která tento etický kodex přijala, dorazil výboru KSN 

dopis Tomáše Jelínka, redaktora Haló novin, který stručně oznámil, že rezignuje na své 

členství v klubu. Jelínek přitom měl být v blízké době konfrontován s podezřením 

z porušení etického kodexu v souvislosti s tím, že podepisoval na stránkách listu Haló 

noviny svým jménem články, které přitom pocházely ze servisu České tiskové 

kanceláře. 93

6.4 Běžný život klubu

Rostoucí počet členů v Klubu sportovních novinářů také do velké míry zapříčinil

fakt, že se výbor klubu rozhodl vydávat tištěný zpravodaj KSN s plánovanou přibližně 

dvouměsíční až čtvrtletní periodicitou.

První číslo s úvodníkem tehdejšího předsedy KSN Milana Macha vyšlo v říjnu 

1997 na oboustranně potištěném listě formátu A4 a vysazeno bylo na psacím stroji. 

„Je to zatím skromná reakce na vaši připomínku na valné hromadě, kde jste 

žádali o větší informovanost výboru KSN. … Přibližně jednou za dva měsíce zašleme do 

každé redakce výtisk zpravodaje KSN, který si buď můžete půjčit, nebo jednoduše 

rozmnožit a rozdat,“ psal Macho.

Psané na psacím stroji však vyšlo pouze první číslo Zpravodaje. Druhé se 

objevilo přibližně za čtvrt roku ve stejném formátu již s černobílou počítačovou sazbou 

a obohacené fotografiemi, další vydání pak již čítala čtyři strany informací o činnosti 

klubu. Distribuována byla zdarma, náklad nebyl uveden.

Ránu tomuto zajímavému periodiku však zasadil internet, přesněji zřízení 

webových stránek klubu. Dohromady tak vyšlo deset čísel, poslední z nich v květnu 

2001.

Zpravodaj KSN také sloužil k šíření povědomí o výhodách, které členství 

v klubu svým členům nabízí a nabízelo. Ze svého výrazně přebytkového rozpočtu tak 

                                                
93 Dle resumé historie Klubu sportovních novinářů, dostupné z www: 
<http://www.ksn.cz/index.php?dok=0017>.
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vedení členům dopřává například možnost zahrát si tenis, golf či hokej buď zcela 

zdarma nebo s výraznou slevou.

6.5 Ankety pořádané Klubem sportovních novinářů

Srovnáme-li počet anket pořádaných Klubem sportovních novinářů před a po 

roce 1989, zůstane nezměněn. I když byl zaznamenán pokus její o obnovu94, Cena 

Josefa Laufra kvůli svému ideologickému zatížení po roce 1989 definitivně zanikla.95

V roce 1997 ji však alespoň co do počtu nahradila anketa Zlatý míč.

6.5.1 Sportovec roku

Anketa Sportovec roku je pro Klub sportovních novinářů jakýmsi „rodinným 

stříbrem“. Poté, co se po roce 1993 anketa rozdělila na českou a slovenskou část, nechal 

si KSN zaregistrovat anketu jako ochrannou známku. A z pronájmu licence firmě, jež 

tradičně zajišťuje předvánoční slavnostní vyhlášení ankety96, plyne do pokladny klubu 

největší část z jeho příjmů.

Pravidla a průběh ankety také dostály několika drobných změn. Sportovní 

novináři hlasují ve dvou kolech a elektronicky, aby se snížila možnost ovlivnění 

výsledků. Přibyly také dvě kategorie: od roku 2000 se vyhlašuje Sportovní legenda, 

která získává cenu Emila Zátopka, čímž je symbolicky uvedena do síně slávy. Ocenění 

také získává nejlepší junior v dané sezóně.

6.5.2 Zlatý míč

Nejmladší anketa Klubu vznikla v roce 1997 v roce vlastně „na truc“. Vyhlášení 

zavedené starší ankety Fotbalista roku provázely v roce 1996 podezření na manipulaci 

s výsledky hlasování97 a jelikož se sportovní novináři nedohodli s pořadatelem 

                                                
94 Zápis s valné hromady KSN z 15.4.1997
95 Viz kap. 5.6.2
96 Od roku 1997 slavnostní vyhlášení ankety zajišťuje společnost BPA sport marketing a. s.
97 Zpravodaj KSN č. 2
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Fotbalisty roku, nakladatelstvím Olympia, na změně podmínek jejich účasti na 

hlasování, došlo k vytvoření paralelní ankety. Prvním držitelem Zlatého míče se stal 

obránce Jiří Němec, zatím nejvíce (šest trofejí) vybojoval Pavel Nedvěd.

V anketě nehlasují všichni členové KSN, ale jen ti, kteří se specializují na fotbal. 

Anketa má dva pomyslné poločasy, novináři hlasují o nejlepším hráči po podzimní i 

jarní části sezóny, vítězem se stává fotbalista s nejvyšším součtem hlasů. Po prvních 

letech, kdy byla anketa spíš „popelkou“, získala reputaci a dnes má Klub sportovních 

novinářů smluvně ošetřeno, že vyhlašování pořadatel musí zajistit na některé z českých 

celoplošných televizních stanic.

Od roku 1998 je volba nejlepšího fotbalisty doplněna ještě o anketu Červená 

karta. Coby protipól k prestižní ceně Zlatý míč ji mohou novináři udělit komukoliv z 

fotbalového hnutí za odsouzeníhodný čin, který kazí dobré jméno nejpopulárnějšího 

sportu. Červená karta není udělována každoročně, jejím zatím nejčastějším nositelem se 

stal Českomoravský fotbalový svaz. Například v roce 1999 ji obdržela televize Nova za 

„špatnou prezentaci fotbalu ve svém programu“.98

6.5.3 Sportovní fotografie roku

Anketa se odmlčela v roce 1988, ale již v roce 1992 se dočkala svého oživení, 

když byla v prostorách Muzea tělesné výchovy uspořádána nesoutěžní fotopřehlídka s 

názvem Sport ´89 -´91. V následujících letech pak byly opět obnoveny pravidelné 

soutěžní přehlídky, tentokrát v prostorách Národního muzea na Václavském nám. pod 

názvem „Nejlepší sportovní fotografie roku“. 

Poslední změna pak nastala v roce 2003, kdy akce, která se koná pod záštitou 

České olympijské, ztratila soutěžní charakter a místo toho nabídla více ucelený a 

reprezentativnější soubor tematických fotografií od úzké skupiny fotoreportérů.99

                                                
98 Dle http://www.ksn.cz/index.php?dok=0040
99 Dle http://www.ksn.cz/index.php?dok=0031
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Závěr

Vilém Henry Heinz by mohl mít radost, vždyť třiaosmdesát let téměř výhradně 

klidného fungování spolku, který s očekávání roku 1923 zakládal, už je údaj, o který se 

dá opřít.

Říká-li se čas od času, že s českou žurnalistikou to jde rychle z kopce, o 

sportovním odvětví to, jak si troufám při shrnutí své bakalářské práce napsat, neplatí. 

Česká sportovní žurnalistika má tradici, na které nejen MŮŽE stavět, ona na ní i staví. 

Dle možnosti poznat minulé i současné činovníky Klubu sportovních novinářů soudím, 

že jde o ty, kterým na své práci záleží. 

Jako jasný důkaz by mohlo sloužit krytí různých prohřešků, které se v jejich 

řadách (stejně jako v jakémkoliv jiném kolektivu) čas od času objeví. Leč u „sporťáků“ 

se pod koberec nezametá – a to mě naplňuje optimismem.

Tato bakalářská práce stručně nastínila rozdílnost světů sportovní a té „běžné“ 

žurnalistiky. Popsala tvůrčí spolupráci dvou národů, které častěji pojí spíše řevnivost.

Podívala se mezi lidi, kteří svou prací žijí. A poodkryla tím zdánlivě běžný chod jedné 

zdánlivě nudné novinářské společnosti. Která vůbec nudná není.

Summary

This work looks under the pot lid of the Czech Sport Press Association founded 

more than eighty years ago. I had many chances to speak with journalists who really 

enjoy their work, I could analyse many archival sources.

I tried to present this organization to the people, who are interested in the press 

syndicates, maybe also to the people, who are associated in another press syndicate. For 

them, the activities of Czech Sport Press Association can be very inspiring.
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Příloha č. 1: Výsledková listina ankety 
Sportovec roku (text)

Přehled vítězů v kategorii jednotlivců

1959 - Vladimír Jirásek (vodní slalom)
1960 - Eva Bosáková (sportovní gymnastika)
1961 - Josef Mikoláš (lední hokej)
1962 - Eva a Pavel Romanovi (krasobruslení)
1963 - Václav Kozák (veslování - skif)
1964 - Věra Čáslavská (sportovní gymnastika)
1965 - Ludvík Daněk (atletika - hod diskem)
1966 - Věra Čáslavská (sportovní gymnastika)
1967 - Věra Čáslavská (sportovní gymnastika)
1968 - Věra Čáslavská (sportovní gymnastika)
1969 - Milena Rezková (atletika - skok do výšky)
1970 - Ladislav Rygl (lyžování – sev. kombinace)
1971 - Ondrej Nepela (krasobruslení)
1972 - Ludvík Daněk (atletika - hod diskem)
1973 - Jan Kodeš (tenis)
1974 - Vítězslav Mácha (řeckořímský zápas)
1975 - Karel Kodejška (skoky na lyžích)
1976 - Anton Tkáč (dráhová cyklistika)
1977 - Vítězslav Mácha (řeckořímský zápas)
1978 - Anton Tkáč (dráhová cyklistika)
1979 - Jan a Jindřich Pospíšilové (kolová)
1980 - Ota Zaremba (vzpírání)
1981 - Jarmila Kratochvílová (atletika – běh)
1982 - Imrich Bugár (atletika - hod diskem)
1983 - Jarmila Kratochvílová (atletika - běh)
1984 - Květa Jeriová (běh na lyžích)
1985 - Petr Jirmus (letecká akrobacie)
1986 - Jozef Pribilinec (atletika - chůze)
1987 - Jiří Parma (skoky na lyžích)
1988 - Jozef Pribilinec (atletika - chůze)
1989 - Attila Szabó (rychlostní kanoistika),
1990 - Jozef Lohyňa (zápas ve volném stylu)
1991 - Radomír Šimůnek (cyklokros)
1992 - Robert Změlík (atletika - desetiboj)
1993 - Jan Železný (atletika - oštěp)
1994 - Dominik Hašek (lední hokej)
1995 - Jan Železný (atletika - oštěp)
1996 - Martin Doktor (kanoistika)
1997 - Tomáš Dvořák (atletika - desetiboj)
1998 - Dominik Hašek (lední hokej)
1999 - Tomáš Dvořák (atletika - desetiboj)
2000 - Jan Železný (atletika - oštěp)
2001 - Jan Železný (atletika - oštěp)
2002 - Aleš Valenta (akrobatické lyžování)
2003 - Pavel Nedvěd (fotbal)
2004 - Roman Šebrle (atletika)
2005 - Jaromír Jágr (lední hokej)
2006 - Kateřina Neumannová (běh na lyžích)
2007 - Martina Sáblíková (rychlobruslení)
2008 - Barbora Špotáková (atletika - oštěp)
2009 - Martina Sáblíková (rychlobruslení)
2010 - Martina Sáblíková (rychlobruslení)

Přehled vítězů v kategorii kolektivů

1961 - hokejisté ČSSR
1962 - fotbalisté ČSSR
1963 - házenkáři Dukly Praha
1964 - volejbalisté ČSSR
1965 - hokejisté ČSSR
1966 - volejbalisté ČSSR
1967 - házenkáři ČSSR
1968 - hokejisté ČSSR
1969 - hokejisté ČSSR
1970 až 1977 - nevyhlašováno
1978 - trophy team motocyklové Šestidenní
1979 - nevyhlášeno
1980 - fotbaloví olympionici ČSSR
1981 - cyklisté silničáři
1982 - trophy team motocyklové Šestidenní
1983 - tenistky ČSSR
1984 - lyžařská štafeta žen ČSSR
1985 - hokejisté ČSSR
1986 - stíhací družstvo cyklistů ČSSR
1987 - volejbalistky ČSSR
1988 - lyžařská štafeta mužů ČSSR
1989 - lyžařská štafeta mužů ČSFR
1990 - fotbalisté ČSFR
1991 - stolní tenisté ČSFR
1992 - hokejisté ČSFR
1993 - skokani na lyžích ČSFR
1994 - družstvo sportovních střelců ČR
1995 - fotbalisté ČR
1996 - fotbalisté ČR
1997 - hokejisté ČR
1998 - hokejisté ČR
1999 - fotbalisté ČR
2000 - hokejisté ČR
2001 - hokejisté ČR
2002 - fotbalisté ČR do 21 let
2003 - fotbalisté ČR
2004 - fotbalisté ČR
2005 - hokejisté ČR
2006 - hokejisté ČR
2007 - fotbalisté ČR do 20 let
2008 - fotbalisté Slavie
2009 - tenisté ČR
2010 - hokejisté ČR

Cena Emila Zátopka

2000 – Emil Zátopek
2001 – Věra Čáslavská
2002 – Jiří Raška
2003 – Dana Zátopková
2004 – Ivan Hlinka
2005 – Josef Masopust
2006 – Martina Navrátilová
2007 – Hokejoví mistři světa z roku 1947
2008 – Jan Železný
2009 – Ája Vrzáňová
2010 – Eva Bosáková
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Příloha č. 2: Stanovy Klubu sportovních novinářů platné k datu odevzdání práce 

(text)

Stanovy Klubu sportovních novinářů České republiky, 

o.s.

I. Všeobecná ustanovení

Klub sportovních novinářů České republiky (dále KSN ČR, o.s. nebo též sdružení) je 

dobrovolným nevládním, neziskovým profesním sdružením, vzniklým podle zákona č. 

83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle 

českého práva.

II. Charakter sdružení

KSN ČR o.s. je právně samostatným občanským sdružením, jež sdružuje profesionální 

novináře, televizní a rozhlasové reportéry, fotoreportéry a filmaře, kteří se zabývají 

převážně sportovní problematikou, bez ohledu na jejich národnost, světový názor, 

politickou příslušnost nebo členství v jiných organizacích. Sídlem KSN ČR, o.s. je 

Praha.

III. Úkoly a poslání KSN ČR, o.s.

a) KSN ČR, o.s. chrání zájmy svých členů a prosazuje je ve styku s vládními a jinými 

organizacemi doma i v zahraničí.

b) Chrání svobodu projevu.

c) Zasazuje se o neomezený přístup novinářů k informačním zdrojům a o právo a 

povinnost novinářů zpracovávat a předávat informace na profesionální úrovni, ve shodě 

s novinářskou etikou.

d) Je členem AIPS a udržuje styky v zahraničí.

e) Hospodaří s majetkem, který získá nebo dostane jako samostatná právní jednotka.

f) Přispívá k odbornému a morálnímu růstu svých členů, umožňuje jim sportovní vyžití.

g) Spolupodílí se na vytváření optimálních pracovních podmínek při domácích 

sportovních podnicích.

h) Spolurozhoduje o udělení akreditací na významné domácí sportovní podniky.



40

i) Rozhoduje o distribuci akreditačních přihlášek na sportovní události pořádané v 

zahraničí.

IV. Členství v KSN ČR, o.s.

a) Členství v KSN ČR, o.s. je dobrovolné a individuální.

b) Členem KSN ČR, o.s. se může stát pouze profesionální novinář, vykazující 

pravidelnou sportovní publikační činnost, nebo působící ve sdělovacích prostředcích v 

pracovním zařazení odpovídajícím zaměření, činnosti a poslání KSN ČR, o.s.

c) Členy mohou být také novináři – senioři.

d) O přijetí za člena rozhoduje výbor Klubu sportovních novinářů České republiky o.s. 

na základě podané přihlášky. Výbor KSN ČR, o.s. má právo ustavit komisi, která bude 

posuzovat a výboru předkládat návrhy na přijetí za člena KSN ČR, o.s. V případě 

zamítavého stanoviska má odmítnutý uchazeč právo odvolat se k valné hromadě KSN 

ČR, o.s.

e) Člen KSN ČR, o.s. může být vyloučen za hrubé porušení stanov nebo novinářské 

etiky. O vyloučení rozhoduje výbor KSN ČR, o.s., odvolat se lze k valné hromadě.

f) Členství zaniká vystoupením na základě písemného oznámení člena, vyloučením, 

úmrtím člena, případně zánikem KSN ČR, o.s.

V. Práva a povinnosti členů

Právem člena je:

a) Účastnit se valných hromad KSN ČR, o.s.

b) Volit a být volen do výboru KSN ČR, o.s., jeho kontrolní a revizní komise i etické 

komise.

c) Používat pracovní průkaz KSN ČR, o.s. v rozsahu jeho platnosti.

d) Zúčastňovat se všech akcí pořádaných KSN ČR, o.s.

e) Podílet se na činnosti KSN ČR o. s.

f) Být informován o činnosti výboru a akcích, které KSN ČR o. s. pořádá.

g) Žádat o pomoc při řešení profesních problémů.

Povinností člena je:

a) Dodržovat stanovy KSN ČR, o.s. a novinářskou etiku.

b) Uhradit poplatek za vydání legitimace KSN ČR, o.s., pokud požádá a je mu vydána, 

pak i za legitimaci AIPS.
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c) Podílet se na plnění úkolů a poslání KSN ČR o. s.

d) Řádně a svědomitě vykonávat funkce v orgánech KSN ČR o. s.

VI. Struktura a orgány KSN ČR, o.s.

a) KSN ČR, o.s. je právnickou osobou a má tudíž právní subjektivitu. Veškerý majetek 

nabývá do vlastnictví a řídí se zásadami hospodaření ve znění platných zákonů a Stanov 

KSN ČR o. s..

b) Nejvyšším orgánem KSN ČR, o.s. je valná hromada členů. Ta volí předsedu KSN ČR 

o. s., výbor sdružení, komisi kontrolní a revizní a etickou komisi.

c) Činnost KSN ČR, o.s. řídí devítičlenný výbor v čele s předsedou, volený na dvouleté 

období. 

d) Činnost výboru KSN ČR, o.s. a hospodaření kontroluje Kontrolní a revizní komise. 

Volena je na valné hromadě na dvouleté období.

e) Etická komise řeší porušení novinářské etiky členy KSN ČR. o. s.. Volena je na valné 

hromadě na dvouleté období.

f) V rámci KSN ČR o. s. pracují odborné sekce, zaměřené na jednotlivé sporty. 

Spolupracují s výborem KSN ČR o. s., který má rozhodující slovo při pořádání jejich 

akcí, na které schvaluje finanční příspěvky z prostředků, jimiž disponuje. Vedení těchto 

sekcí si na svých jednáních volí jejich členové nezávisle na výboru a valné hromadě.

VII. Valná hromada 

a) Valná hromada členů je nejvyšším orgánem KSN ČR. o. s. a tvoří ji všichni členové 

sdružení. Svolává ji výbor KSN ČR o. s.

b) Schází se jedenkrát ročně.

c) Jednou za dva roky volí nové orgány - samostatně předsedu KSN ČR. o. s., osm 

dalších členů výboru KSN ČR o. s., tři členy Komise kontrolní a revizní KSN ČR o. s., 

a tři členy Etické komise KSN ČR o. s.

d) Valná hromada KSN ČR, o.s. hlasuje o otázkách procedurální povahy aklamací, 

volby předsedy, členů výboru a komisí jsou tajné, přičemž k přijetí rozhodnutí je 

nezbytná nadpoloviční většina přítomných hlasů.

e) Schvaluje stanovy a jejich změny.

f) Schvaluje plán činnosti, rozpočet a zprávy o činnosti výboru KSN ČR o. s. a o zprávu 

o jeho hospodaření.
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g) Rozhoduje o zrušení členství jednotlivce, a to potvrzením rozhodnutí výboru KSN 

ČR o .s, o zrušení členstvím nebo zrušením tohoto rozhodnutí výboru a tudíž 

ponecháním členství.

h) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů 

KSN ČR o. s. Nedostaví-li se potřebný počet členů sdružení, vyhlásí předsedající Valné 

hromady dvacetiminutovou přestávku. Po jejím uplynutí je Valná hromada 

usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných členů. Valná hromada rozhoduje 

nadpoloviční většinou přítomných členů o všech záležitostech, které jí přináleží, kromě 

zrušení sdružení, k němuž je nutný souhlas dvou třetin všech členů KSN ČR o. s.

h) Pokud o to požádá minimálně nadpoloviční většina členů KSN ČR o. s., musí výbor 

KSN ČR o. s. svolat valnou hromadu do 60-ti dnů ode dne, kdy byl o svolání valné 

hromady písemně požádán.

i) Považuje-li člen sdružení rozhodnutí některého z jeho orgánů, proti němuž již nelze 

podle Stanov KSN ČR o. s. podat opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující 

těmto stanovám, může podle § 15 zákona 83/1990 Sb. v platném znění do 30 dnů ode 

dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí, požádat 

okresní soud o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami 

sdružení.

VIII. Volby

a) Veškeré volby na Valné hromadě KSN ČR o. s. jsou tajné, přičemž do výboru KSN 

ČR, o.s. a do kontrolní a revizní komise i etické komise se musí volit z většího počtu 

kandidátů. Volby se uskutečňují na Valných hromadách sdružení ve dvouletém období. 

b) Kandidátku na předsednictví i do výboru připravuje výbor KSN ČR, o.s. ve 

spolupráci se zástupci jednotlivých sdělovacích prostředků a jednotlivých sekcí. 

Kandidátku je možno doplnit i na Valné hromadě sdružení až do zahájení voleb s tím, 

že s doplněním kandidátky budou účastníci Valné hromady seznámeni a jméno 

kandidáta bude vepsáno do vyložených kandidátních listin. Všichni navrhovaní 

kandidáti musí s kandidaturou souhlasit. Kandidát nebo kandidáti na předsedu musí být 

osobně přítomni na valné hromadě.

c) Valná hromada volí nejprve přímo předsedu KSN ČR, o.s. z navržené kandidátky a to 

tajnou volbou. Pouze v případě, že na tuto funkci kandiduje jen jeden kandidát, může 

valná hromada odhlasovat volbu aklamací. Ke zvolení předsedy je zapotřebí 
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nadpoloviční většiny z hlasů přítomných na Valné hromadě a předsedou se stává ten s 

nejvyšším počtem. V případě, že žádný z kandidátů nedostal v prvním kole voleb 

požadovanou většinu, rozhodne druhé kolo voleb, kdy postačí nejvyšší prostý počet 

získaných hlasů. Zvolený předseda se automaticky stává členem devítičlenného výboru 

KSN ČR, o.s. a statutárním zástupcem KSN ČR o. s.

d) Pokud předseda KSN ČR, o.s.odstoupí, rezignuje nebo jiným způsobem zanikne jeho 

mandát, jak uvádějí body e, f článku IV. Stanov., výbor sdružení rozhodne o jeho 

dočasném zástupci a do 60 dnů svolá mimořádnou volební Valnou hromadu.

e) Do výboru KSN ČR, o.s. je dále zvoleno osm navrhovaných kandidátů s nejvyšším 

počtem získaných hlasů, přičemž ke zvolení je zapotřebí nadpoloviční většiny z hlasů 

přítomných na valné hromadě. Při rovnosti počtu hlasů na osmém místě rozhodují o 

zvolení doplňkové volby. V případě, že ani doplňkové volby nerozhodnou a není 

dosaženo požadované nadpoloviční většiny, rozhodují o zvolení další doplňkové volby, 

kdy o zvolení rozhoduje prostý počet získaných hlasů.

f) Žádné vydavatelství, vydavatelský dům či organizace nesmí mít ve výboru KSN ČR, 

o.s. nadpoloviční zastoupení.

g) V případě, že některý z členů výboru KSN ČR, o.s. změní v průběhu mandátu 

zaměstnavatele a dojde tak k porušení podmínky obsažené v bodu f, článku VIII. 

Stanov, je on nebo někdo z jeho kolegů z nového vydavatelství, vydavatelského domu 

či organizace, kteří jsou členy výboru KSN ČR, o.s., povinen se okamžitě vzdát svého 

mandátu. Výbor KSN ČR, o.s. v tom případě kooptuje kandidáta, jenž ve volbách 

skončil na devátém a eventuálně dalším místě tak, aby nedošlo k porušení bodu f, 

článku VIII. Stanov. Kooptaci potvrdí nebo nového člena výboru zvolí následující 

Valná hromada KSN ČR, o.s.

h) Do kontrolní a revizní komise i etické komise jsou zvoleni vždy tři navrhovaní 

kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, přičemž ke zvolení je zapotřebí nadpoloviční 

většiny z hlasů přítomných na valné hromadě. Při rovnosti počtu hlasů na třetím místě 

rozhodují o zvolení doplňkové volby. V případě, že ani doplňkové volby nerozhodnou a 

není dosaženo požadované nadpoloviční většiny, rozhodují o zvolení další doplňkové 

volby, kdy o zvolení rozhoduje prostý počet získaných hlasů.

i)Volit do výboru KSN ČR, o.s. či kontrolní a revizní komise a etické komise je možno i 

osobu nepřítomnou, dala-li navrhovatelům písemný souhlas a slib, že v případě zvolení 

funkci přijme.

j) Pokud počet členů výboru KSN ČR, o.s. neklesne pod pět, může jejich počet doplnit 
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sám výbor sdružení kooptací, aniž by přitom porušil bod f, článku VIII. Stanov. 

Nejbližší Valná hromada sdružení kooptované členy potvrdí nebo zvolí nové.

IX. Výbor KSN ČR o. s.

a) Devítičlenný výbor KSN ČR o. s., zvolený Valnou hromadou na dvouleté období, je 

výkonným orgánem sdružení, řídí činnost KSN ČR o. s. mezi Valnými hromadami 

sdružení. Svolává jej předseda, případně místopředseda, a to podle potřeby, ale nejméně 

dvakrát do roka. Za svá rozhodnutí a hospodaření je výbor odpovědný Valné hromadě 

KSN ČR. o. s.

b) Výbor KSN ČR, o.s. zastupuje KSN ČR, o.s. vůči třetím osobám, před soudem a před 

jinými orgány.

c) Výbor KSN ČR o. s. si zvolí ze svého středu místopředsedu, jednatele, pokladníka a 

další funkcionáře. 

d) KSN ČR o. s. zastupuje navenek předseda. Pokud není z nějakého důvodu předseda 

přítomen nebo není ve funkci (viz bod d článku VIII. Stanov) zastupuje sdružení 

místopředseda, který je na dobu do zvolení nového předsedy i statutárním zástupcem 

KSN ČR o. s, pokud výbor sdružení neurčí jiného člena. Pro jednání za KSN ČR o. s. 

výbor sdružení stanoví kromě předsedy další členy výboru, a to podle potřeby a povahy 

jednání.

e) Listiny podepisují za KSN ČR o. s. vždy tři členové výboru, a to předseda sdružení 

jako jeho statutární zástupce a dva další členové výboru KSN ČR o. s., které vybere 

výbor ze svého středu.

f) Výbor KSN ČR, o.s. svolává řádnou i mimořádnou valnou hromadu dle bodů b, c, h, 

článku VII. Stanov.

g) Výbor KSN ČR, o.s. má právo ustavit komisi, která bude posuzovat a výboru 

předkládat návrhy na přijetí za člena KSN ČR, o.s. V případě zamítavého stanoviska má 

odmítnutý uchazeč právo odvolat se k valné hromadě KSN ČR, o.s. podle bodů d, e 

článku IV. Stanov.

h) Výbor KSN může přenést část svých pravomocí na výkonného sekretáře.

i) Výbor KSN je usnášeníschopný v případě účasti nadpoloviční většiny členů.

j) Výbor KSN rozhoduje o všech otázkách nadpoloviční většinou přítomných členů.

k) Výboru KSN přísluší zejména:

1) vykonávat usnesení Valné hromady
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2) předkládat valné hromadě návrhy činnosti

3) předkládat každé Valné hromadě KSN ČR o. s. zprávu o činnosti, zprávu o stavu 

hospodaření, majetku a roční účetní uzávěrku

4) vykonávat všechny činnosti, jež se vyžadují od KSN ČR, o.s. s výjimkou těch, které 

zákony nebo stanovy ukládají pouze Valné hromadě sdružení.

5) je povinen umožňovat a finančně podporovat činnost členů sdružení a zabezpečit 

nakládání s finančními prostředky sdružení v souladu se Stanovami KSN ČR o. s., 

platnými předpisy a zákony.

6) Při kooptaci nového člena výboru se řídit ustanoveními, obsaženými v bodech f, g, i, 

j článku VIII. Stanov.

l) Členství ve výboru zaniká odstoupením, odvoláním Valnou hromadou KSN ČR o. 

s.nebo jiným důvodem, uvedeným v bodech e, f článku IV. Stanov KSN ČR o. s.

X. Komise KSN ČR. o. s. a odborné sekce

a) Komise kontrolní a revizní KSN ČR o. s. je volena podle bodů h, i, článku VIII. 

Stanov a má tři členy.

b) Kontrolní a revizní komise sdružení si ze svého středu zvolí předsedu.

c) Kontrolní a revizní komise KSN ČR o. s. kontroluje především hospodaření výboru 

KSN ČR o. s.

d) Kontrolní a revizní komise KSN ČR o. s. je odpovědná za svoji činnost Valné 

hromadě sdružení.

e) Etická komise KSN ČR o. s. je volena podle bodů h, i, článku VIII. Stanov a má tři 

členy.

f) Etická komise sdružení si ze svého středu zvolí předsedu.

g) Etická komise KSN ČR o. s. dohlíží především na jednání etické jednání členů 

sdružení, v souladu se Stanovami sdružení. V případě porušení etiky novináře zavede s 

příslušným členem řízení o jehož výsledku informuje výbor KSN ČR o. s. a navrhne mu 

formu opatření až po návrh na jeho vyloučení. Výbor sdružení pak postupuje v souladu 

se Stanovami KSN ČR o. s.

h) Etická komise KSN ČR o. s. je odpovědná za svoji činnost Valné hromadě sdružení.

i) Členové KSN ČR o. s. mohou vytvářet podle svého odborného zaměření na jednotlivé 

sporty vytvářet odborné sekce. Jejich činnost však nesmí odporovat platným zákonům a 

Stanovám KSN ČR o. s. Sekce a jejich činnost schvaluje výbor KSN ČR o. s., který 



46

zároveň rozhoduje o finanční podpoře jejich činnosti v souladu s platnými stanovami 

sdružení. Tyto sekce a jimi pořádané akce musí být otevřeny pro všechny členy KSN 

ČR o. s. Vedení těchto sekcí si na svých jednáních volí jejich členové nezávisle na 

výboru sdružení a Valné hromadě KSN ČR o. s..

XI. Hospodaření a majetek KSN ČR, o.s.

a) Majetek KSN ČR, o.s. tvoří zejména: příspěvky za vystavení členského průkazu, 

příjmy z hospodářské činnosti, subvence, dotace, dary a ostatní movitý i nemovitý 

majetek, případně udělené granty.

b) Za hospodaření odpovídá výbor KSN ČR o. s., který postupuje podle rozhodnutí 

Valné hromady sdružení a Stanov KSN ČR o. s. v souladu s platnými zákony.

XII. Zánik KSN ČR o. s.

O zrušení Klubu sportovních novinářů České republiky o.s. rozhoduje valná hromada. 

Ke zrušení je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů sdružení. Po zrušení 

následuje majetková likvidace. O jejím průběhu rozhoduje valná hromada.

XIII. Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy schválila valná hromada KSN ČR, o.s. dne 21. října 2008. Účinnosti 

nabývají dnem oznámení o jejich schválení podle § 11 zákona 83/1990 Sb.
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