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Abstrakt 

Práce se zabývá obrazem návratu Ivana Horníka do českého fotbalu ve 

vybraných médiích. Ivan Horník se stal hlavní postavou největší korupční kauzy 

v historii českého fotbalu z roku 2004 a po odpykání poloviny trestu v roce 2012 znovu 

zahájil funkcionářskou činnost. Práce se zaměřuje na analýzu textů čtyř sledovaných 

médií – deníků Sport a Blesk a zpravodajských portálů Aktuálně.cz a Tn.cz – ve čtyřech 

obdobích. Ta zahrnují nejzásadnější momenty, související s omilostněním Ivana 

Horníka a jeho následným návratem do českého fotbalu. Jedná se o: září až říjen 2011 – 

Horník zažádal o prominutí trestu; leden až březen 2012 – žádosti bylo vyhověno a 

Horník nastoupil do funkce sportovního ředitele v FC Chomutov; listopad 2012 – 

spekuluje se o Horníkově angažmá ve Slavii Praha; leden 2013 – Horník začíná coby 

sportovní ředitel v FK Bohemians Praha. Tato práce pomocí kvantitativní a kvalitativní 

analýzy zjišťuje, kolik prostoru věnovala vybraná média osobě a návratu Ivana Horníka 

a jaká stanoviska k tématu zaujímala. V následujících kapitolách je hledána také 

odpověď na otázku, zda nebyla osoba Ivana Horníka médii nepřiměřeně démonizovaná 

a jestli se měnil názor médií i veřejnosti v kontextu novějších korupčních kauz. 

 

 

Abstract 

The work deals with the media image of the return of Ivan Horník in Czech 

football. Ivan Horník became a major figure in the biggest corruption cases in the 

history of Czech football in 2004 and after half of his punishment expired in 2012 he 



   

started to work as a football manager again. The work focuses on the analysis of the 

texts of four monitored media - newspapers Sport and Blesk and news portals 

Aktuálně.cz and Tn.cz - in four periods. These include the most important moments 

related to the comeback of Ivan Horník. These are: September-October 2011 - Horník 

requested an apology; January to March 2012 - the request was confirmed and Horník 

joined the position of sports manager at FC Chomutov; November 2012 - speculation 

about possible contract of Ivan Horník in Slavia Praha; January 2013 - Horník joined 

FK Bohemians Praha as sports manager. This work by quantitative and qualitative 

analysis investigates how much space in selected media was determined for the 

comeback of Ivan Horník and his personality and which opinion the media held.  The 

following chapters also focus on an answer on the question whether the person of Ivan 

Horník was not excessively demonized by the media and if the opinion of the media and 

public changed in the context of recent corruption cases. 
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Úvod 

 

Na konci dubna 2014 uplynulo deset let od propuknutí největší úplatkářské aféry 

v historii českého fotbalu. Jednou z hlavních postav se stal Ivan Horník. Nikdo 

z fotbalových „bafuňářů“ neproslul tak jako někdejší sportovní ředitel žižkovské 

Viktorie nebo pražské Sparty.  

Důležitou součástí korupční kauzy byla totiž média: sledovala ji od samého počátku, 

podrobně, až do vynesení rozsudků. Novináři vynaložili velké úsilí, aby přinášeli nové 

zprávy a předkládali recipientům takřka důkazy. K jednomu z výjimečných momentů v 

kauze se počítá získání a zveřejnění policejních odposlechů. Zde se dostává do hry Ivan 

Horník – ten okamžitě zaujal svými odposlouchávanými telefonáty, obsahujícími četné 

vulgarity a jinotaje. Z nich čerpala i parodická divadelní hra Petra Čtvrtníčka „Ivánku, 

kamaráde, můžeš mluvit?“, která Horníkovo jméno proslavila natolik, že se stalo dobře 

známé i mezi sportovními laiky. 

Ivan Horník byl v roce 2006 odsouzen k finanční pokutě a na deset let mu bylo 

zakázáno dále působit ve fotbale. Po polovině trestu v roce 2011 však zažádal o 

prominutí jeho zbytku, soud mu vyhověl a Horník se ihned zapojil do fotbalového dění.  

V práci se se zaměřím na Horníkův mediální obraz v období jeho návratu do 

fotbalu ve čtyřech vybraných periodicích a internetových serverech bezmála deset let po 

největší korupční aféře. Porovnám, jak často a v jakém vztahu k němu o Horníkovi 

zvolená média referovala. Spojuje se jeho jméno stále s úplatky a s přetrvávajícími 

problémy českého fotbalu? Změnil se pohled médií a veřejnosti na Ivana Horníka 

v kontextu současných (nedořešených) kauz? Uvědomila si média, že mnoho lidí, 

zapojených do aféry, nakonec ušlo trestu a ve fotbale dál působí? Nebyla osoba Ivana 

Horníka médii nepřiměřeně démonizovaná? 

Osobu a návrat Ivana Horníka budu sledovat ve čtyřech etapách mezi zářím 2011 až 

lednem 2013 ve vydáních deníků Sport a Blesk a internetových serverů Aktuálně.cz a 

Tn.cz. Blesk je nečtenějším deníkem v Česku, podobně jako je nejsledovanější televizní 

stanicí TV Nova, jejíž zpravodajským serverem Tn.cz je. Sport je naproti tomu jediným 
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tuzemským výhradně sportovním deníkem. Aktuálně.cz je jedním ze tří 

nejnavštěvovanějších internetových portálů u nás a jeho šéfreportérem je Luděk Mádl, 

který se tématem korupce dlouhodobě zabývá a v roce 2013 vydal knihu Kmotr – 

fotbal, rozkrývající pozadí zákulisních vztahů ve fotbale. 
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1.  Teoretická východiska. Metody práce 

 

Základní metodou této práce je obsahová analýza. Zvolenou mediální agendu – 

Návrat Ivana Horníka do českého fotbalu – zkoumám coby událost – tedy nejen z 

hlediska četnosti článků o ní ve vybraných médiích, ale i z pohledu zkoumání významu 

konkrétních mediálních sdělení. Půjde o tzv. simultánní triangulaci, která „spočívá v 

použití kvalitativní a kvantitativních metod ve stejném časovém okamžiku.“
1
 Podle 

Trampoty a Vojtěchovské umožňuje simultánní triangulace kombinaci kvalitativní a 

kvantitativní analýzy „souběžně a nezávisle na sobě s tím, že kvantitativní analýzou se 

běžně zpracovává větší vzorek a kvalitativní jeho část.“
2
 Vždy tedy začnu nejprve 

kvantitativním rozborem daného období, poté budu pokračovat kvalitativním toho 

samého období. 

Obsahová analýza je jednou z metod výzkumu médií. Ten může být prováděn 

například také deníčkovým výzkumem, pomocí hloubkových či skupinových 

rozhovorů, experimentů atd. Mediální výzkum je interdisciplinární oblastí, protože se 

v něm prolínají poznatky, získávané z mnoha vědních oborů: výše zmíněné varianty 

výzkumu pocházejí ze sociologie, psychologie, důležitou roli v analýze obsahu hraje 

lingvistika, ale i vědomosti z filozofie či ekonomie. Mediální studia tedy představují 

„multiparadigmatické pole poznání“
3
, jež dává prostor různým metodám zkoumání. 

Obsahová analýza klade na výzkumníka značné požadavky při přípravě, při 

samotném výzkumu, i během jeho vyhodnocování. Lze ji rozdělit do několika etap: 

nejprve vymezení vzorku určitého typu sdělení a přesné pojmenování jednotlivých 

zkoumaných částí. Poté samotné počítání, kolik prvků se ocitlo pod stanovenými 

pojmenováními. Ve finále třídění výsledků a jejich interpretace.  

Vývoj výzkumu médií má celosvětově dlouhou tradici, v České republice byl po 

roce 1945 však značně jednostranný. Z politických důvodů byla místo moderního studia 

médií dominantní „marxistická teorie žurnalistiky.“
4
 Až v devadesátých letech se 

                                                
1HENDL, J.  Čs.kinantropologie 1. Metodologická triangulace v empirickém výzkumu. Česká 

kinantropologická společnost 1997. s. 75-88. 

2 TRAMPOTA, T. a VOJTĚCHOVSKÁ M.  Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2012, s. 20.  
3
 TRAMPOTA, T. a VOJTĚCHOVSKÁ M.  Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2012, s. 10.  

4 JIRÁK, J., BURTON, G., Úvod do studia médií, Barrister & Principal, 2001. s. 31.  
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rozvinula média a z komerčního tlaku také průzkum mediálního trhu. Jelikož „vývoj 

výzkumu médií je neodmyslitelnou součástí vědeckého života společnosti“
5
, je logické, 

že zatím příliš relevantních metodických studií nevzniklo.       

 

 

1. 1. Vybraná období 

 

Předtím, než jsem začal provádět rešerši a hledat mediální sdělení týkající se 

Ivana Horníka, seznámil jsem se přesnými daty, kdy o zrušení trestu požádal, byl mu 

prominut jeho zbytek atd. Pro potřeby této práce jsem tudíž stanovil čtyři období a 

osobu Ivana Horníka a její návrat do českého fotbalu zkoumám ve čtyřech zásadních 

momentech, které popisuji níže.  

 

1. období: září – konec října 2011 

První období zahrnuje září a říjen 2011, kdy se jméno Ivana Horníka objevilo 

v kontextu tří různých událostí: v polovině září probíhal závěr kampaně kandidátů na 

předsedu fotbalového svazu. Ivan Horník byl tehdy zmiňován pouze v souvislostech 

s určitými osobami. Na konci září média upozorňovala, že Horník může zažádat o 

prominutí trestu.  A v poslední části prvního období, je Horník, coby nejznámější aktér 

největší korupční kauzy v historii českého fotbalu, letmo zmíněn v kontextu menší 

úplatkářské aféry mezi kluby SK Sigma Olomouc a FK Bohemians Praha. 

 

2. období: leden – konec března 2012 

V lednu 2012 byl Ivanu Horníkovi Obvodním soudem pro Prahu 3 prominut 

zbytek trestu za korupci a následně nastoupil coby sportovní ředitel do třetiligového 

Chomutova. Na konci února s Horníkem vychází obsáhlý rozhovor ve Sport Magazínu, 

kde osvobozený korupčník dostává prostor k vyjádření se k úplatkářské kauze i 

k popsání svých plánů do budoucna. V březnu pak média sledovala první soutěžní 

zápasy Horníkova Chomutova. 

 

 

                                                
5 tamtéž 
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3. období: listopad 2012 

Ivan Horník skončil své chomutovské angažmá v září 2012. Ve třetím období, 

zahrnujícím listopad téhož roku, se znovu objevují spekulace o příchodu Horníka do 

Slavie Praha.  

 

4. období: leden 2013 

Poslední analyzovaný úsek zahrnuje dobu nástupu Ivana Horníka do 

druholigových Bohemians Praha. Nové angažmá ve střížkovském klubu, který se o své 

jméno soudí s vršovickými „Klokany“, bylo okořeněno osobou majitele Bohemians 

Karla Kapra. Spojení usvědčeného úplatkáře Horníka a Kapra, který v roce 2009 

vyvolal korupční aféru se Sigmou Olomouc, bylo pro veřejnost přinejmenším těžko 

stravitelné. 

 

 

1. 2. Analyzovaná média   

  

Sport – jediný výhradně sportovní deník v Česku. Jeho kořeny sahají až do roku 

1953, kdy 3. ledna vyšlo pod názvem Československý sport jeho první číslo. V roce 

1993 po pádu federace ubyla v názvu část „Československý“. Specifikem Sportu je jeho 

zaměření na výhradně mužskou populaci – „mezi čtenáři je jen zhruba 5 procent žen“
6
. 

Průměrný náklad bulvárně laděného Sportu je lehce pod 40 tisíc výtisků a čtenost se 

pohybuje kolem 252 tisíc
7
.  

Deník Sport ovlivňuje sportovní dění u nás, v nedávné době se postaral o vznik 

petice Dejme kmotrům červenou za očištění českého fotbalu od korupce, kterou 

podepsala i řada známých osobností
8
. Hlavní těžiště zájmu je rozděleno mezi fotbal a 

                                                
6 55 let deníku Sport – co přinesl průzkum čtenosti. Sport. 1.2.2008. s. 5. 

7 UNIE VYDAVATELŮ. Tisková zpráva ke 20 letům MEDIA PROJEKTU 1994 – 2014. 1. Vyd. Media Projekt. 
2014. 12 s 

8 ISport.cz. [online]. [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/vyzva 

 

http://isport.blesk.cz/vyzva
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hokej, pravidelně se Sport věnuje také motorismu. Speciální pozornost věnuje deník 

olympiádám, fotbalovým a hokejovým šampionátům a také tenisovým grandslamům.  

V průběhu let byli členy redakce experti i bývalí profesionální sportovci, 

zmiňme například Sportovce roku 1961 a hokejového brankáře Jozefa Mikoláše, či Jana 

Veselého, někdejšího vítěze cyklistického Závodu míru
9
, anebo „nejmladší přírůstek“ 

z řad sportovců Roberta Neumanna, který v roce 2002 vyhrál mistrovský fotbalový titul 

se Slovanem Liberec. V současné době píše pro středeční vydání fotbalové komentáře 

olympijský vítěz z roku 1980 Ladislav Vízek a pro sobotní Jaromír Bosák, komentátor 

České televize. 

Majoritním vlastníkem Sportu se v roce 2003 stala společnost Ringier ČR a.s., 

za jejíhož působení vznikla páteční příloha Sport Magazín a od roku 2005 i nedělník 

Nedělní Sport. Od roku 2009 je šéfredaktorem Sportu Lukáš Tomek. Pikantní novinkou 

je, že od letošního roku (2014) spadá Sport (stejně jako Blesk – viz níže) pod společnost 

Czech News Center, v níž je předsedou představenstva majitel Sparty Daniel Křetínský. 

 

Blesk – bulvární deník, který je nejčtenějším tištěným periodikem v Česku. 

Průměrný prodaný náklad se aktuálně pohybuje kolem 280 tisíc výtisků denně
10

 a 

čtenost Blesku se konstantně pohybuje nad jedním milionem čtenářů (v únoru 2014 si 

jedno jeho vydání průměrně přečetlo 1,136 milionu čtenářů
11

). 

Blesk vychází od roku 1992 pod hlavičkou společnosti Ringier Axel Springer, 

jejíž českou pobočku v roce 2014 přijala pod svá křídla akciová společnost Czech News 

Center
12

. Blesk je bulvárním deníkem, jeho obsah je tedy cílený na senzace, osudy 

slavných lidí a na zájmy všelidového čtenáře. Sportovní sekce je naplněna aktuálním 

zpravodajstvím, nechybí však pikantní podrobnosti o sportovních osobnostech. Webové 

stránky má sloučené s deníkem Sport na doméně isport.blesk.cz.  

                                                
9
 55 let deníku Sport – pracovali v redakci. Sport. 1.2.2008. s. 4. 

10 ABC ČR [online]. [cit. 2014-05-2]. Dostupné z: http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-

1/?filterYear=2013&filterMonth=6 

11 UNIE VYDAVATELŮ. Tisková zpráva ke 20 letům MEDIA PROJEKTU 1994 – 2014. 1. Vyd. Media Projekt. 
2014. 12 s 

12
 AUST, Ondřej. Mediář.cz [online]. [cit. 2014-05-5]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/kretinsky-

prevzal-ringier-bude-to-czech-news-center 

 

http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-1/?filterYear=2013&filterMonth=6
http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-1/?filterYear=2013&filterMonth=6
http://www.mediar.cz/kretinsky-prevzal-ringier-bude-to-czech-news-center
http://www.mediar.cz/kretinsky-prevzal-ringier-bude-to-czech-news-center
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Šéfredaktorem Blesku je od jara 2013 Radek Lain, který vystřídal odcházejícího 

Pavla Šafra. 

Tn.cz – zpravodajský web Televizních novin TV Nova založený v roce 2008. 

Televize Nova se fotbalu věnuje poměrně obsáhle – nejprve přenášela zápasy 

Gambrinus ligy a po vzniku sesterského kanálu TV Fanda se ligový fotbal přesunul tam. 

Navíc se Fanda podílí na anketě Hráč a trenér měsíce, pořádané Ligovou asociací, čímž 

přispívá k popularizaci kopané v Česku. Sledovanost Televizních novin TV Nova se 

pohybuje průměrně okolo 1, 8 milionu diváků
13

, což je suverénně nejvyšší číslo ze 

všech zpravodajských relací v České republice.  Portál „Tn.cz se sice navenek deklaruje 

jako plnohodnotný zpravodajský kanál, ale skladba řazení zpráv a navigace 

prostřednictvím novinových titulků vypovídá spíše o zaměření na populárně pojaté 

zpravodajství, které místy sklouzává až k bulvarizaci obsahu.“
14

 Tn.cz přesto patří mezi 

pět nejnavštěvovanějších zpravodajských portálů a lze na něm dohledat starší díly 

Televizních novin a jiných pořadů v sekci TV Archiv, přepisovány na web jsou také 

některé reportáže, či informace převzaté z agenturních a jiných zdrojů. 

 

Aktuálně.cz – v tiráži Aktuálně.cz se tvrdí, že se jedná o „první čistě online 

deník v České republice.“
15

 Je provozován společností Centrum Holdings, která je od 

dubna 2013 dceřinou společností vydavatelství Economia. Deník začal vycházet 

v listopadu 2005 a hned následující rok se stal projektem roku v prvním ročníku 

internetové ceny Křišťálová lupa. Brzy se také zařadil mezi nejdůvěryhodnější a 

nejnavštěvovanější informační servery. Už po dvou letech existence se ve výzkumu 

důvěryhodnosti na Lupa.cz
16

 umístil za idnes.cz a webem ČT24 na třetím místě. 

Aktuálně.cz má vlastní redaktory a fotoreportéry a rubriky Domácí, Ekonomiku, 

                                                

13  Mediamania.cz. [online]. [cit. 2014-05-15]. Dostupné 

z: http://mediamania.tyden.cz/rubriky/statistiky/denni-sledovanost-2-5-2014_305887.html 

14 Lupa.cz. [online]. [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/texty/zpravodajsky-portal-tn-cz/ 

15 Aktuálně.cz. [online]. [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: http://www.aktualne.cz/autori/ 

16 WOLF, Karel. Lupa.cz. [online]. [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/oblibenost-

internetoveho-zpravodajstvi/ 

 

http://mediamania.tyden.cz/rubriky/statistiky/denni-sledovanost-2-5-2014_305887.html
http://www.lupa.cz/texty/zpravodajsky-portal-tn-cz/
http://www.aktualne.cz/autori/
http://www.lupa.cz/clanky/oblibenost-internetoveho-zpravodajstvi/
http://www.lupa.cz/clanky/oblibenost-internetoveho-zpravodajstvi/
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Zahraničí, Kulturu, Blogy a názory, Sport a Magazín. S deníkem Aktuálně.cz je spjat i 

placený internetový večerník Insider. Od roku 2012 je šéfredaktorem obou médií Pavel 

Tomášek. 

 

Luděk Mádl – redaktor Aktuálně.cz. V minulosti působil coby zástupce 

šéfredaktora deníku Sport, v posledních letech působil v Hospodářských novinách. Nyní 

píše také pro Insider a je šéfreportérem sportovní redakce Aktuálně.cz. Za svou činnost, 

která by se dala charakterizovat sloganem „Ivánku kamaráde“ a jíž je tedy hlavně 

rozkrývání korupce v českém fotbale, obdržel novinářskou Křepelku. „Mádl patří mezi 

několik českých sportovních novinářů, kteří jsou ceněni za objektivitu a investigativní 

způsob práce.“
17

 

 

1. 3. Kvantitativní analýza    

                                       

Zásadní otázkou kvantitativního výzkumu je „Kolik?“ a charakteristická je velká 

míra standardizace, což znamená, že sběr dat probíhá u všech zkoumaných prvků 

shodně. 

Výhodou kvantitativního výzkumu je schopnost zpracovat velké množství textů. 

K tomu pomáhá užití statistiky a číselných údajů, což nese větší přesnost výsledků. 

Základem kvantitativní analýzy v mé práci je sledování postavení tématu 

„Návrat Ivana Horníka do fotbalu“ v agendě vybraných médií: „může jít o výzkum toho, 

kolik prostoru tomuto tématu média věnují v určitém časovém období a jak se jejich 

zájem projevuje.“
18

 Jedním z cílů kvantitativní analýzy bude zjistit, jak se vyvíjel zájem 

vybraných médií o Ivana Horníka, potažmo o jeho návrat do fotbalu od září 2011 do 

začátku roku 2013. 

V první části vybraného období zanalyzuji vždy počet článků v jednotlivých 

periodicích. Připojím tabulky, ve kterých bude vyjádřeno, kolik které médium dalo 

tématu prostor – tzn. kolik o něm vydalo textů. 

Důležitým zjištěním také bude, v jakém typu textu se o Horníkovi psalo.  

 

                                                
17MÁDL, L. Kmotr-Fotbal.. Praha: INSIDER. 2013. s. 192. 

18 TRAMPOTA, T. a VOJTĚCHOVSKÁ M.  Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2012, s. 102. 
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Kategorie textů  

a) Texty, v nichž Horník není dominantním tématem, ale jeho jméno se zmiňuje 

v určitém kontextu k popisované události či osobě. 

    

b) Kratší texty, tedy zejména zprávy, které informují přímo o dění kolem Ivana 

Horníka. 

Týká se hlavně tří zpráv (ve druhém období), které přinesly potvrzení nástupu 

Ivana Horníka do fotbalu. Od textů spadajících do kategorie C se liší zejména tím, že 

fakta o Horníkovi pouze „zaznamenávají, sumarizují a konstatují.“
19

  

 

c) Publicistické texty, které se cíleně zaměřují na postavu Ivana Horníka, ať to 

jsou analýzy či názorové texty, nebo rozhovory přímo s ním či o něm. 

Tato kategorie bude stěžejním rozebíraným materiálem v kvalitativní části. Jsou 

v ní texty, obsahující soudy a postoje jednotlivých novinářů a osob z fotbalového 

prostředí o Ivanu Horníkovi. V analyzovaných médiích se k tématu objevily „glosy, 

poznámky, reportáže, interview, či články v podobě analýz, komentářů, kde nad 

faktičností převládá subjektivní stanovisko a osobité zpracování.“
20

 Specialitou Sportu 

je každoročně aktualizovaný žebříček nejvlivnějších osob českého fotbalu – ač nejde o 

žádný z publicistických útvarů, zařazením Ivana Horníka v letech 2012 a 2013 deník 

dává najevo své stanovisko, v jak důležité pozici osobu „znovuvzkříšeného“ 

funkcionáře vnímá. 

Pro hledání článků potřebných k této práci jsem využil online databáze Newton 

Media SEARCH. Jako klíčový výraz (proměnnou) jsem užil jméno Ivan Horník. 

Protože je však jeho příjmení častěji než s korupcí spojeno s konkrétním povoláním, 

použil jsem operátoru AND. Texty, kde by mohlo být jméno v jiném pádu, jsem použil 

operátoru „*“: Ivan* Horník*. 

Na vysvětlení dodávám, že první období je specifické právě tím, že se osoba 

Ivana Horníka neobjevuje v médiích vždy jako hlavní aktér. Pro potřeby stanovené 

metody práce v kvalitativní části mi nestačí – na rozdíl od zbylých období – pouhé čtyři 

                                                
19 OSVALDOVÁ B. A KOLEKTIV. Zpravodajství v médiích. Praha. Karolinum. 2011. s. 9 

20 OSVALDOVÁ B. A KOLEKTIV. Zpravodajství v médiích. Praha. Karolinum. 2011. s. 14 
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texty kategorie C. Proto pro tento úsek volím sloučení kvantitativní a kvalitativní 

metody v odlišné podobě od zbylých období.  

 

1. 4. Kvalitativní analýza 

 

Oproti kvantitativnímu výzkumu neumožňuje zpracování stejného množství 

vzorků. V důsledku menšího počtu zkoumaných případů však lze postupovat více do 

hloubky. V případě nálezu neočekávaných informací se sběr dat stává otevřenějším. 

Jedním z typů kvalitativní je i sémiotická analýza. Jejím prostřednictvím jsou 

obsahy médií zkoumány s hlavním předmětem zájmu spočívajícím v rozkrývání 

významů sdělení, které má potencionální vyznění. Jednotlivé prvky sdělení mohou být 

vyjádřeny buď na úrovni explicitního zpracování, nebo v rovině symbolické. 

„Sémiotická analýza totiž vychází z předpokladu, že veškerá komunikace je založena na 

výměně znaků.“
21

  

Jméno Ivana Horníka není zmiňováno jen při konkrétní činnosti tohoto 

funkcionáře, ale ve společnosti se vžilo coby metafora pro podvádění či korupci. 

Z tohoto důvodu zkoumám dané téma i z kvalitativního hlediska – kupříkladu hledám 

souvislosti, ve kterých se Horníkova osoba objevuje. Například v prvním zkoumaném 

období bývalé přátelství strašilo kandidáta na předsedu FAČRu Miroslava Peltu.  

Za jeden z cílů práce jsem stanovil přinést porovnání, jak se média k Horníkovu 

návratu do fotbalu potažmo k jeho osobě stavěla. Zaměřím se na názorové texty týkající 

se přímo Ivana Horníka, mj. i na vyjádření významných lidí z fotbalového prostředí – ať 

už v rozhovorech, či citacích v textech. Na pomezí kvalitativní a kvantitativní metody 

bude stát tabulkové vyjádření toho, zda ohlasy médií a osobností jsou negativní, 

neutrální, či kladné.  

Texty jsou hodnoceny následovně: Nejprve se zkoumá celkové vyznění obsahu 

konkrétního příspěvku. Posuzuje se počet kladných a negativních zmínek o Ivanu 

Horníkovi. Jejich konečný – a podotýkám, že subjektivní – výčet rozhoduje. Názorové 

texty obsahující postoj pouze jedné osoby jsou stavěny na roveň těm příspěvkům, jež 

přináší vhled více osob. Druhá část kvalitativní tabulky je věnována jednotlivým 

názorům, obsaženým v analyzovaných textech. Osoby v nich vyjadřují svá stanoviska 

                                                
21  TRAMPOTA, T. a VOJTĚCHOVSKÁ M.  Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2012, s. 118. 
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týkající se Ivana Horníka – jeho manažerských schopností, korupční minulosti i 

přirozeně návratu do fotbalu. Jejich počet se v každém článku liší, ale je logicky větší. 

Tři ze čtyř rozebíraných médií jsou spíše (obsah Sportu je vnímán jako částečně 

seriózní) bulvárního ražení. Proslulost Ivana Horníka je dána hlavně divadelní hrou 

Petra Čtvrtníčka „Ivánku, kamaráde.“ Z těchto faktů plyne, že zajímavé bude se zaměřit 

také na jazyk médií: jaké výrazy (v přívlastkové vazbě ke jménu Horník) se v textech 

vyskytovaly, či zda se novináři uchylovali k familiérnímu „Ivánku, kamaráde“, jež 

natolik proslulo díky zmiňované hře, nebo k jiným označením. Porovnání jazykových 

prostředků přinese kapitola Srovnání obsahů médií. 
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2.  Příběh Ivana Horníka 

 

 
Ivan Horník se narodil v roce 1951. Jako rozený Pražan hrával za tradiční, i 

když méně úspěšné týmy Admiru, Radotín a Viktorii Žižkov. Vyučený zámečník do 

funkcionářské kariéry vplul v Brandýse nad Labem už v sedmatřiceti letech. Postupně 

nabíral poznatky o fotbalovém zákulisí a také kontakty na rozhodčí. Během tříletého 

Horníkova působení v Brandýse tamní klub postupuje z divize o dvě patra až do druhé 

ligy. 

Nejslavnější Horníkova éra začíná v roce 1992, kdy se – s tříletou pauzou ve 

Spartě – usazuje pod žižkovskou televizní věží. Příchodem do prvoligové Viktorie 

Žižkov se Horník dostává do nejvyšších pater fotbalové politiky. Jeden ze svých 

majstrštyků předvedl hned na počátku své viktoriánské éry: v roce 1994 na Žižkov 

přivedl dvaadvacetiletého mladíčka z Českých Budějovic. Oním vlasatým géniem byl 

Karel Poborský, který za Žižkov odehrál osmadvacet utkání, mj. i zápasy prvního kola 

tehdejšího Poháru vítězů pohárů. Po sezoně se Poborského konečně dočkala Slavia, jíž 

Horník budoucího hráče Manchesteru United či římského Lazia předtím vyfoukl. 

Horník k tomu později řekl: „Zkoušela ho Sparta i Slavia, ale měl ho Žižkov. Povedlo se 

to i díky Jirkovi Kotrbovi, který měl správné informace. Poradil mi, za kým jít, abych se 

k tomu dostal. Nikdy jsem se takhle nenajezdil do jižních Čech jako tenkrát během 

čtrnácti dnů. A to jsem byl vlastně elév, byli jsme první rok v lize.“
22

 

Ivan Horník spojil své první angažmá na Žižkově s osobou podnikatele 

Vratislava Čekana, který Viktorku vlastnil od roku 1992. Klub vypracoval ze druhé ligy 

mezi nadprůměr nejvyšší soutěže, jednou ovládl Pohár ČMFS a rok nato padl až ve 

finále. Po čtyřech letech však Čekan Viktorku ve finanční tísni prodává.  

Ivan Horník následně zamířil na nejlukrativnější fotbalovou adresu v Čechách – 

podepsal pětiletou smlouvu ve Spartě. Letenský kolos se zrovna vzpamatovával po 

těžkém knokautu, jímž pro něj byl slávistický titul. Tři tituly za tři sezony na Spartě 

znamenají vrchol Horníkovy kariéry. Konec majitele Alexandra Rezeše a jeho 

košických železáren na Letné v roce 1999 však předznamenal i Horníkovu derniéru. 

                                                
22 Mám cejch, ale nefňukám. Sport Magazín. 24.2.2014. s.14 
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Spartu ovládlo vydavatelství Passauer Neue Press. Zástupcem firmy a generálním 

ředitelem klubu se stal Vlastimil Košťál a Horníkovo místo postupně zaujal Miroslav 

Pelta. Po korupční aféře a následném trestu byl právě předčasný konec ve Spartě 

druhým největším zklamáním ve fotbalovém životě. „Byl jsem vyřízený, myslel jsem, že 

už ve Spartě budu nadosmrti. Tedy měl jsem smlouvu na pět let… Když jsem pak viděl, 

jak Sparta hraje na Barceloně, se spoustou hráčů, které jsem přivedl, bylo mi to líto.“
23

  

Vztah se svým sparťanským nástupcem Peltou měl Horník od začátku 

komplikovaný. Z policejních odposlechů byla znát značná zášť: „Zas mi volal, čurák… 

Já unavenej, paňáka ňákýho, já mu říkám, dopadneš jak před dvouma rokama. Titul 

bude mít Slavie a ty budeš bojovat o druhý místo, čuráku. Já bejt Košťálem, tak vemu 

bič a vyženu tě tam vocaď.“
24

 Přesto se později oba šíbři zdrželi jakýchkoli slovních 

výpadů a nynější předseda svazu Pelta naznačil, že Horníka si váží: „Ve fotbale má 

obrovský potenciál, jeho největší síla je v tom, že umí vyjednat dobré hráče, postavit 

mužstvo a v malých poměrech vybudovat velký tým.“
25

 

Peltova slova jsou trefná. Horník se po sparťanské blamáži vrátil znovu do 

Žižkov, kde tápající klub spolu s rovněž ex-sparťanským trenérem Zdeňkem Ščasným 

pozvedli: v roce 2001 vybojovala Viktorka vítězství v českém poháru a o rok později ji 

až poslední kolo vzalo titul. Dvě třetí místa z let 2002 a 2003 však pro Horníka i 

Viktorii Žižkov znamenaly poslední dosažené úspěchy. Následující sezonu viktoriáni 

sestoupili do druhé ligy a po vypuknutí největší korupční aféry v historii byl odstaven i 

Ivan Horník. Pro něj znamenalo jaro 2004 velký životní obrat – po květnové sestupu 

jeho „Viktorky“ přišlo v srpnu obvinění z korupce a následoval dvouletý zákaz 

funkcionářské činnosti a stotisícová pokuta. Jeho dobrý kamarád Jaroslav Starka se ho 

v roce 2006 snažil zaměstnat v příbramské Marile, ale protože měl sám problémy 

s policií
26

, krátké angažmá Ivanu Horníkovi nepomohlo. „Bylo to nedomyšlené a ode 

mě hrozně lehkovážné. … Byla to životní zkušenost, která mě možná stála dalších pár let 

navýšení trestu“
27

, přiznal po letech Horník, který byl soudem necelý týden po nástupu 

                                                
23

 Mám cejch, ale nefňukám. Sport Magazín. 24.2.2014. s.14. 

24 in Kmotr-Fotbal. Mádl Luděk. INSIDER. 2013. Praha. s. 96. 

25 Řekli o Ivanu Horníkovi. In Mám cejch, ale nefňukám. Sport Magazín. 24.2.2014. s.10. 

26
 Starka byl v roce 2006 obviněn z únosu Lamberta Krejčíře, na 84 dní uvězněn, ale pro nedostatek 

důkazů byl propuštěn na svobodu. 

27
 Mám cejch, ale nefňukám. Sport Magazín. 24.2.2014. s.18.. 
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do Příbrami v roli poradce sportovního ředitele potrestán sedmiměsíční podmínkou se 

zkušební lhůtou na pět let, pokutou 900 tisíc korun a desetiletým zákazem působení 

v jakékoliv roli ve fotbale.  

Co dělal Horník až do zrušení zbytku trestu v roce 2012? Podle svých slov se 

živil, jak to šlo: „Mám pár kamarádů, kterým jsem třeba pomáhal. Mají stavební firmu, 

přes známé jsem jim sehnal zakázku a pomáhal ve firemním marketingu. Hodně mi 

pomohl pan Jícha z Jiren, proto jsem tam často byl. Takže ne proto, abych hlídal 

rozhodčí, on má asi tři stavební firmy.“
28

 

Podezření, že spojení Horníka a Jíchy – potažmo jeho tehdy divizních Jiren – 

není jen o stavebních zakázkách, posiluje anonymní spis, obviňující Romana Berbra 

z budování diktátorského režimu ve fotbalovém zákulisí. Jeho konečný adresát Luděk 

Mádl ve své knize Kmotr-fotbal uveřejnil jeho část, vrhající na svědomí zpytujícího 

Horníka poněkud temnější stíny: „Vláček systému, jak jej nazvali novináři, se začal 

rozjíždět. V průběhu roku 2012 rozšiřuje RB svoji působnost – ze zličínského 

obchodního centra začal organizovat schůzky i na botelu Admirál, kde si zařídil svoji 

kancelář. Zde se konají pravidelná setkání s Karlem Kaprem, Josefem Jíchou a Ivanem 

Horníkem. Přímo v botelu bylo možno kupovat „jízdenky“ pro důvěrně známé (tj. 

nasazování rozhodčích, kteří věděli, o co jde). „Je to pravda, nebo sprostá 

pomluva?““
29

, ptá se Mádl. 

Nicméně, soud v roce 2012 vyhověl Horníkově žádosti o prominutí zbytku 

trestu (což rozebírám v analýze) a ten mohl vzápětí nastoupit do třetiligového 

Chomutova. Díky své proslulosti si ho všímala nejen média, ale i fanoušci. Poté, co na 

podzim trápící se Chomutov během jarní části zázračně procitl a z šestnácté pozice se 

posunul na konečnou pátou, vyvstaly některým na mysli známé věty z odposlechů „Máš 

tam třicetník za kříž a padíka když vyhrajem“ či „Potřebuju jenom, abys jim nedal ani 

deko. Mám na to kilo“
30

. Je pravda, že Horník využil své staré kontakty a přivedl na 

                                                
28 Mám cejch, ale nefňukám. Sport Magazín. 24.2.2014. s.13. 

29 in Kmotr-Fotbal. Mádl Luděk. INSIDER. 2013. Praha. s. 68. 

30
 TRONÍČEK, Jakub. Sport.cz. [online]. [cit. 2014-05-15]. Dostupné 

z: http://www.sport.cz/fotbal/clanek/75009-hornik-svymi-telefonaty-nechtene-pobavil-soudni-sin.html 

 

http://www.sport.cz/fotbal/clanek/75009-hornik-svymi-telefonaty-nechtene-pobavil-soudni-sin.html
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sever Čech Lukáše Krbečka z Plzně nebo Michala Kropíka ze Žižkova. Hlavní postavou 

chomutovského týmu se však měl stát Horníkovi ze Žižkova dobře známý Aleš Pikl.  

Chomutov byl posléze spojen s několika kontroverzními výroky sudích v jeho 

prospěch, zvláště podezřelý byl zápas Chomutova v Písku, kde hosté kopali dvě penalty. 

Názor píseckého trenéra Jaroslava Kostky dost napoví, co si o zápase myslel: „Já fotbal 

hodnotit vůbec nebudu. Tohle nemůže diváka ani bavit. Tohle s fotbalem nemělo nic 

společného.”
31

 

Nedlouho po inkriminovaném zápase, konkrétně k 1. říjnu, Horník v Chomutově 

skončil: „Pokud něco dělám, tak s plným nasazením. Obdobné zanícení očekávám od 

spolupracovníků. Když ale vidím, že chybí dobrá vůle a pracovitost a převládají řeči, 

končím,“ uvedl Horník pro agenturu ČTK. 

Jak zmiňuji výše, Horník se během roku 2012 dvakrát dostal do spojitosti se 

Slavií Praha. Tomuto tématu se blíže věnuji v analýze třetího období níže.  

Poslední známou funkcionářskou štací Ivana Horníka byla smlouva 

v Bohemians Praha. Horník tam od ledna do března 2013 působil v roli sportovního 

ředitele na žádost svého kamaráda, majitele Bohemians, Karla Kapra. V dubnu se však 

jejich cesty rozešly a dodnes vlastně nikdo netuší proč: „Vážně nevím proč. Nikdo mu 

tady nic neudělal, on nikomu v podstatě taky ne. Dva týdny mi nebral telefon, nechápu 

proč. Skryl se do nějaké své ulity. Po tom jeho návratu do fotbalu jsou ty tlaky na něj asi 

příliš velké,“
32

 řekl Kapr pro deník Aktuálně.cz v dubnu 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 in Comeback Ivánka kamaráda. Reflex. 13.9.2012. s. 68. 

32
 MÁDL, Luděk. Aktuálně.cz. [online]. [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: http://sport.aktualne.cz/hornik-

skoncil-ve-strizkovske-bohemce-kapr-ani-nevi-proc/r~34434dd69c6611e2a22b002590604f2e/ 

 

http://sport.aktualne.cz/hornik-skoncil-ve-strizkovske-bohemce-kapr-ani-nevi-proc/r~34434dd69c6611e2a22b002590604f2e/
http://sport.aktualne.cz/hornik-skoncil-ve-strizkovske-bohemce-kapr-ani-nevi-proc/r~34434dd69c6611e2a22b002590604f2e/
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3.  Vlastní analýza 

 

 

3. 1. Žádost Ivana Horníka o prominutí zbytku trestu 

za korupci (1. období – září až říjen 2011) 

 

 

 

 

 Celkem A) Texty, v nichž Horník 

není dominantním 

tématem, ale jeho jméno 

se zmiňuje v určitém 

kontextu k popisované 

události či osobě. 

 

B)Kratší texty, 

tedy zejména 

zprávy, které 

informují přímo o 

dění kolem Ivana 

Horníka 

C) Publicistické texty, které se 

cíleně zaměřují na postavu Ivana 

Horníka, ať to jsou analýzy či 

názorové texty nebo rozhovory 

přímo s ním či o něm. 

 

Sport 10 6 1 3 

Blesk 0 - - - 

Tn.cz 1 - - 1 

HN*
33

 1 1 - - 

 

Jméno Ivana Horníka figuruje v daném období ve 12 textech (ve sledovaných 

médiích). Jde z 10 případů o deník Sport a po jednom článku v Hospodářských 

novinách (HN) a na serveru Tn.cz
34

.  

 

                                                
10 

U prvního období analyzuji text Luďka Mádla ne na Aktuálně.cz, ale v HN, či na dialog.ihned.cz. 

34 Ostatní periodika nespadají do mé analýzy, rozebírat je proto nebudu. U HN udělám výjimku, protože 

autorem článku je Luděk Mádl, píšící hlavně pro (do analýzy spadající) Aktuálně.cz. 
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Horníkovo jméno v souvislosti s volbou předsedy ČMFS (FAČR) 

V polovině září 2011, konkrétně mezi 13.9 a 17.9., se objevuje Horníkovo 

jméno v souvislosti s volbou nového předsedy Českomoravského fotbalového svazu 

(dnes FAČR) ve třech textech. V deníku Sport se objevilo rozsáhlé zpravodajství o 

valné hromadě a také analýzy, komentáře, hodnocení. První ze článků ve Sportu patřil 

jednomu z dílů „předvolebního speciálu“, v němž Sport před valnou hromadou přinášel 

profilové rozhovory s oběma kandidáty, Miroslavem Peltou a Jindřichem Rajchlem. 

Rozhovor s Peltou nese titulek Makám jako cvok a týká se jeho předvolebního vytížení. 

Horníkovo jméno přímo v interview nezazní ani jednou, ale figuruje v dodatečných 

informacích k Peltovi, konkrétně k jeho pověsti: „Celý jaro bylo cinklý, vole.“ Tuhle 

větu z odposlouchávaného rozhovoru s Ivanem Horníkem mu už nikdo neodpáře. 

„Média ze mě dělají velkého mafiána,“ ví moc dobře.“
35

  

Druhý článek je další částí speciálu a je medailonem tzv. „Šedé eminence“ 

českého fotbalu Romana Berbra. „Tehdy už jako předseda Plzeňského krajského svazu a 

šéf západočeských rozhodčích vedl nestandardní rozhovory i s Ivanem Horníkem, které 

ho usvědčily přinejmenším z toho, že se nechoval zrovna eticky.“
36

 

Luděk Mádl vyjadřuje v komentáři Konec fotbalových mesiášů názor, že ať 

z dvojice Pelta-Rajchl vyhraje kdokoliv, český fotbal půjde i nadále dřívější cestou. Ivan 

Horník je zde (ač nejmenován) dáván do kontextu opět s Peltou (zmínka jeho slavného 

výroku „celý jaro cinklý, vole“), i s Berbrem: „A policie si je nahrála, stejně jako když 

Berbrovi volal Ivan Horník, jestli může „normálně“ mluvit se sudím Pastyříkem. Dostal 

doporučení, že v pohodě. A pak Pastyříkovi nabídl úplatek.“
37

  

Horníkovo jméno figuruje ve všech třech textech v negativních konotacích. 

Redaktoři Sportu v prvním článku nevyvrací Peltovu domněnku, že spojení s Horníkem 

v roce 2004 z něj dělá dodneška člověka „s cejchem“. Roman Berbr není označen přímo 

jako spojenec Horníka a korupčník, ale mezi řádky lze vyčíst odsudek Sportu za jeho 

jednání. Luděk Mádl píše do Hospodářských novin – seriózněji braného periodika než 

                                                
35 Makám jako cvok. Sport. 13.9.2011. s.7. 

36 Berbr: Temný muž v pozadí. Sport. 15.9.2011. s.6. 

37 Konec fotbalových mesiášů. Hospodářské noviny. 16.9.2011. s.8. 
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Sport a také více názorového než sportovně-zpravodajského média. Přesto je jeho 

pohled vůči spojení Pelty a Berbra s Horníkem nejkritičtější. 

 

Ivan Horník žádá o prominutí trestu 

Na konci září 2011 se osoba Ivana Horníka dostala do tří textů Sportu. 

V pondělí 26. tento deník upozornil, že za několik dní vyprší Horníkovi polovina trestu 

za korupci a bude moct požádat o prominutí zbytku. Deník Sport přichází s touto 

informací jako první: ostatní média ji přináší až o devět dní později, nebo až v lednu 

(druhé zkoumané období), kdy Horník milost opravdu získal. 

Ve Sportu bylo obvyklé, že velká nebo pikantní témata bývala uvedena v tzv. 

Kronice dne. V pondělí 26. září ji napsal Štěpán Filípek. „Korupce je jako rakovina. 

Fotbal ji nakonec vždy přežije, ale zanechává na něm hluboké stopy. Proto bych byl 

pro, aby všichni, kdo se jí dopustili a byli při tom přichyceni, dostali doživotní tresty.“
38

 

Filípek ve své poznámce připouští, že Horníkův případný návrat bude logickým 

„vyústěním boje s korupcí u nás“ – tzn., že když někteří z aktérů korupčních kauz 

v českém fotbale bez problémů působí, proč by se nemohl zapojit i Horník? „Horník to 

slízl i za ostatní – včetně těch, kdo se mezitím navzdory cejchu korupčníků zase dali do 

práce.“
39

 

Hlavním článkem dne je ten s názvem Horník hledá cestu zpět. Shrnuje nejdřív 

aktuální situaci kolem Horníkovy osoby a připomíná historii jeho zapojení v korupční 

kauze. Sport přináší také vlastní hodnocení na jeho osobnost: „On sám se však moc 

nezměnil. Stejný černý mercedes, typické kudrlinky ve vlasech, i svérázný slovník, kdy 

sem tam vypadne „Ty krávo!“ A taky hustá síť kontaktů a skvělý přehled o tom, co se 

kde šustne. Přitom měl být Ivan Horník „mrtvý muž“.“
40

 Článek obsahuje výpovědi 

několika Horníkových známých a funkcionářů povědomých z české fotbalové sféry. Jak 

Jiří Kubíček tak Jiří Kotrba se k Horníkově aktuální pozici ve fotbalovém zákulisí 

vyjadřují zdrženlivěji, než by se čekalo. „Ivan teď netouží být vidět, musí si dávat 

strašného majzla,“ glosuje dlouholetý funkcionář Olomouce Jiří Kubíček. „Nechtěl 

bych o tom moc mluvit. Potkáváme se na fotbalech, mluví se spoustou lidí. O jeho 

zkušenosti a rady je zájem,“ přidává generální manažer Českých Budějovic Jiří 

                                                
38 Ivánku, kamaráde, vzduh čistý. Sport. 26.9.2011. s. 2. 

39 tamtéž 

40
 Horník hledá cestu zpět. Sport. 26.9. s. 8. 



   

 

20 

  

Kotrba.“
41

 V poslední části textu vyjadřuje jeho autor Štěpán Filípek pochybu nad tím, 

zda by Horníkův návrat fotbalovým kruhům vadil. Kubíček se uchýlil k značně 

expresivnímu popsání toho, co si myslí o nároku Horníka na návrat do fotbalu:  „Ve 

fotbale je tolik morálních hovad, že Horník je proti nim kuřátko.“
42

 Nakonec Sport 

přináší výpověď Miroslava Pelty, co říká na potenciální návrat Horníka do fotbalu. 

Nynější šéf českého fotbalu se vyjadřuje kladně, nevidí důvody, proč se po odpykání 

trestu nevrátit. „Mám svou hlavu, já i Ivan jsme spíš sóloví hráči,“ tvrdí. „Teď to navíc 

není téma. I když nikdy neříkej nikdy...,“
43

 nevylučuje Pelta zřejmě v odlehčeném tónu 

případnou spolupráci. 

V úterý 4. října vypršela přesně polovina trestu Ivana Horníka za korupci. 

Aktuálně se Horníkově možnému návratu začíná věnovat zpravodajský server Novy 

Tn.cz. V článku „Hrozí návrat korupčníka Horníka do fotbalu!“
44

 vyjadřuje jeho autor 

pevné přesvědčení, že se Horník vrátí. Zajímavé je však zjistit, že ze šesti odstavců 

článku (včetně perexu) jsou pouze dva původní. Zbylé čtyři odstavce obsahují citace 

z deníku Sport z výše zmíněných textů. 

Do konce sledovaného období se Horníkovo jméno objevuje pětkrát v deníku 

Sport. Poprvé, 5. října, Sport přináší přepis slavných telefonátů mezi Ivanem Horníkem 

a bývalým šéfem komise rozhodčích Milanem Brabcem. Díky divadelnímu 

přepracování Petrem Čtvrtníčkem a Jiřím Lábusem ve hře „Ivánku, kamaráde, můžeš 

mluvit?“ vstoupily do povědomí široké české veřejnosti. 

Následující den vychází ve Sportu rozhovor s nastupující šéfkou komise 

rozhodčích Dagmar Damkovou, která v něm hájí někdejšího rozhodčího Tomáše 

Čuřína, jehož chce nominovat do komise i přes jeho dřívější „pletky“ s Ivanem 

Horníkem. Damková z rozhovoru nevychází moc pozitivně, nejabsurdněji v celkovém 

kontextu dění vyznívá tato pasáž: „Znáte odposlechy, kde se Horník domlouvá s 

tehdejším šéfem rozhodčích Milanem Brabcem, na jaký zápas Čuřína využijí? – 

                                                
41

 tamtéž 

42 tamtéž 

43 Pelta: Já i Ivan jsme spíš sóloví hráči. Sport. 26.9. s. 8. 

44
 Tn.cz. [online]. [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: http://tn.nova.cz/sport/fotbal/dalsi-fotbal/legendarni-

ivanek-hornik-muze-zadat-o-prominuti-trestu-hrozi-jeho-navrat-do-fotbalu.html 

 

http://tn.nova.cz/sport/fotbal/dalsi-fotbal/legendarni-ivanek-hornik-muze-zadat-o-prominuti-trestu-hrozi-jeho-navrat-do-fotbalu.html
http://tn.nova.cz/sport/fotbal/dalsi-fotbal/legendarni-ivanek-hornik-muze-zadat-o-prominuti-trestu-hrozi-jeho-navrat-do-fotbalu.html
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„Upřímně, ty odposlechy neznám. Vím, že existovaly, znám i slavné heslo ‘Ivánku, 

kamaráde’, ale třeba tu hru jsem nikdy ani neviděla. Možná je to tím, že jsem žena a 

cítím to všechno trochu jinak.“
45

 Všímá si toho i autor rozhovoru a také poznámky 

k němu, Pavel Kalouš: „Pokud o Čuřínově pošramocené pověsti Damková skutečně 

nevěděla, nemluví buď pravdu, nebo je naivní. Tak jako tak její rozhodnutí působí 

přinejmenším necitlivě a neohrabaně.  Populární bývalá sudí měla jedinečnou šanci po 

éře Luďka Macely sestavit komisi, o které od začátku nebude nikdo pochybovat. Právě 

proto se při hledání vhodných kandidátů měla lidem, jako je Čuřín, vyhnout velkým 

obloukem. Bylo by to diplomatičtější.“
46

  

 

Horníkovo jméno v souvislosti s úplatkářskou kauzou Olomouc – 

Bohemians Praha 

Na konci října proběhlo stání u olomouckého soudu, který řešil úplatkářskou 

kauzu mezi Olomoucí a Bohemians Praha z roku 2009. Richard Šíma ze Sportu píše 

nejen o novém svědectví v této kauze, ale zmiňuje podlé praktiky bývalého svazového 

šéfa Pavla Mokrého, díky nimž mohl být jako oběť vyšetřovatelům v roce 2004 

předhozen pouze Ivan Horník. „Ty odposlechy měla brněnská policie. A měla je 

všechny, ale někteří lidé měli dost velkou sílu na to, aby se k určitým odposlechům 

dostali a aby se určití lidé z jistých českých klubů do žádného průšvihu nedostali,“ líčí 

Sportu zdroj, který nechce být v žádném případě jmenován. „Někdo, řekněme pár 

vlivných fotbalových funkcionářů, měl prostě dost peněz, asi nějakých patnáct milionů, k 

tomu, aby ty odposlechy z brněnské policie vymámil. Ale to už je dávno. A hodně z těch 

lidí, kteří tehdy v Brně pracovali, je dnes v důchodu,“ dodal zdroj.“
47

 Tentýž otazník 

Horníkovy viny a neviny řeší ve svém pravidelném sloupku „Přímý přenos“ i Jaromír 

Bosák, komentátor ČT. 29. října se v článku s názvem Příběhy z „mokré“ čtvrti 

vyjadřuje ve smyslu, že na místě Horníka by mohlo být mnoho jiných funkcionářů. 

                                                
45 Odposlechy? Já je neznám. Sport. 6.10. s. 7. 

46 Damková není diplomat. Sport. 6.10. s. 7. 

47 Chobotnice svírá fotbal. Sport. 27.10. s. 4. 
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3. 2. Prominutí zbytku trestu a příchod Ivana Horníka 

do Chomutova (2. období – leden až březen 2012) 

 

Kvantitativní analýza 

 

 

 

Analyzovaná média přinesla mezi lednem a březnem 2012 celkem třicet 

příspěvků, zmiňujících Horníka a pojednávajících o jeho činnosti.  

 

 

Kategorie A:  

Deník Sport se věnuje tématu nejvíce – patnáctkrát. Dvakrát z toho jde pouze o 

letmé zmínky. Ty vyšly v březnu (9. a 30.) ve Sport Magazínu
48

 v zábavné rubrice 

                                                
48 Páteční příloha Sportu. Magazín přináší rozhovory, analýzy a zábavné glosy k aktuálnímu sportovnímu 

dění. Příloha obsahuje také TV program na následující týden. 

 Celkem A) Texty, v nichž Horník není 

dominantním tématem, ale jeho 

jméno se zmiňuje v určitém 

kontextu k popisované události 

či osobě. 

 

B)Kratší texty, 

tedy zejména 

zprávy, které 

informují přímo 

o dění kolem 

Ivana Horníka 

C) Publicistické texty, 

které se cíleně zaměřují 

na postavu Ivana 

Horníka, ať to jsou 

analýzy či názorové 

texty nebo rozhovory 

přímo s ním či o něm. 

 

Sport 15 2 3 10 

Blesk 7 1 1 5 

Tn. cz 3 - 1 2 

Aktuálně.cz 
5 - 1 4 
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Facebook známých osobností. Ivan Horník v nich vystupuje coby smyšlený glosátor 

statusů Johna Terryho (fotbalista Chelsea Londýn) a Alexe Fergusona (bývalý trenér 

Manchesteru United). V Blesku, který přinesl zmínku o Horníkovi v sedmi textech, je 

osoba bývalého manažera Viktorie Žižkov krátce zmíněna v článku z 19. ledna o 

někdejším rozhodčím Josefu Krulovi Kapříci se vracejí.  

 

Kategorie B:  

Čtvrtého února Sport a Aktuálně.cz a šestého Blesk přinesly krátkou zprávu o 

nástupu Ivana Horníka do pozice sportovního ředitele v Chomutově. Kromě Blesku, 

který Horníkův příchod do Chomutova zmiňuje jen několika větami v sekci „Ve 

zkratce“, obsahují zprávy stručnou výpověď chomutovského šéfa Jiřího Záruby o 

důvěře v Horníkovy manažerské schopnosti. Jedná se patrně o texty čerpané z 

agenturních zpráv ČTK. 

Ivan Horník se hned po příchodu do Chomutova chopil pevně kormidla a začal 

s posilováním týmu. V příloze Český fotbal, kterou Deník Sport věnuje nižším 

tuzemským soutěžím, 29. února vychází zpráva o příchodech několika prvoligových 

hráčů na sever Čech. 

 

Kategorie C:  

Jeden ze dvou klíčových bodů tohoto období přichází 19. a 20. ledna, kdy 

Aktuálně.cz, respektive Deník Sport a Blesk píší o zproštění Horníka zbytku trestu. 

Hojně citovanou je soudkyně Markéta Polanecká, hovořící o přesvědčení, že Horník se 

polepšil. Je zajímavé, že další vývoj událostí se přelívá mezi médii rovnocenně. Sport 

21. ledna přináší informaci o Horníkově možném nástupu do Chomutova, zatímco ten 

samý den Blesk a už o den dříve Aktuálně.cz spekulují o jeho nástupu do Slavie. Tuto 

fabulaci probírá 25. 1. i Stanislav Hrabě ve Sportu. Zde vyšel 27. ledna žebříček 

padesáti nejmocnějších postav českého fotbalu, ve kterém se Ivan Horník umístil coby 

nový člen „elity“ na padesátém místě. 

Luděk Mádl šestého února bloguje o svém přesvědčení, že Horník není zdaleka 

ten největší satan českého sportu. Zajímavá je připojená diskuze čtenářů, kteří dávají 

najevo vesměs malomyslnost a nedůvěru v čistotu fotbalu, čímž ale neodsuzují Horníka 

coby největšího lotra. Taktéž na Aktuálně.cz vychází na Valentýna 2012 rozhovor 

s nejdéle působícím vlastníkem klubu v českém fotbale, majitelem Viktorie Žižkov 

Luďkem Vinšem. Kvůli tlaku sponzorů prý zakázal Ivanu Horníkovi vstup na žižkovský 
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stadion. Podobný rozhovor vychází ve Sportu o jedenáct dní později. Vedle tohoto 

rozhovoru a tvrzení Vinše, že „naši partneři dali jednoznačně najevo, co si o tom myslí. 

Nebyla to otázka vztahová, šlo skutečně o obchodně-politické rozhodnutí“
49

, stojí 

Horníkovo prohlášení k věci. To, jaké útrapy mu trest za korupci způsobil, se však 

čtenáři mohli dočíst už 24. února v rozsáhlém interview, který s Horníkem v pátečním 

Sport Magazínu vedl Štěpán Filípek. 

13. března upozornil server Tn.cz na blížící se Horníkovu premiéru v nové roli. 

„Jeho“ Chomutov hrál první jarní kolo sezony 2011/2012 v Pardubicích a Horník byl 

přítomen těsné porážce svých podřízených. Server Tn.cz přichází s podrobnou reportáží 

přímo po zápase 17. března. Pod textem je i video s reportáží, připomínající Horníkův 

příběh a jeho návrat po trestu. Deníky Sport a Blesk o dva dny později také píší o prohře 

Chomutova v Pardubicích 0:1. Redaktor Sportu Radim Trusina 21. března doplňuje 

rozebíraný zápas obsáhlou reportáží, v níž si všímá Horníkova chování během 

pardubického utkání a reakcí fanoušků na jeho osobu. 

Do konce sledovaného období ještě vychází dva texty v Blesku. Ten přináší 

interview s Horníkovým „nejslavnějším telefonistou“ z policejních odposlechů – 

Milanem Brabcem. Pro dokreslení jejich vztahu si pomáhá Blesk použitím fotek z jejich 

setkání na benzinové pumpě na Vyšehradě v reportáži Sraz na benzince.
50

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49 Horník? Musel jsem mu zakázat vstup na stadion. Sport. 25.2.2012. s.10 

50 Reportáž „Sraz na benzínce“ i interview s Brabcem vyšly v Blesku 6. dubna 2012, ale vzhledem 

k blízkému časovému sepjetí s druhým obdobím jsem ji do analýzy ještě zahrnul. 
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Kvalitativní analýza   

    

 Celkové vyznění textů týkajících 

se Návratu Ivana Horníka do 

fotbalu 

Názory týkající se Návratu Ivana 

Horníka do fotbalu obsažené 

v analyzovaných textech
51

 

 Pozitivní Neutrální Negativní Pozitivní Neutrální Negativní 

Sport - 8 1 10 10 3 

Blesk 2 3 - 4 1 2 

Tn. cz - 1 1 - - - 

Aktuálně.cz 1 2 1 5 8 3 

 

Prominutí zbytku trestu a následný „comeback“ do funkcionářského života 

nejznámějšího korupčníka v historii českého fotbalu Ivana Horníka vyvolaly mezi 

odborníky i laiky četné diskuze. Z analýzy dvaceti textů kategorie C
52

 za druhé období, 

jejíž výsledky jsou vyjádřené v tabulce výše, plyne, že Horníkovo omilostnění velké 

pobouření nevyvolalo. Tři texty na adresu obnoveného působení Ivana Horníka 

v českém fotbale jsou dokonce kladné, neutrální postoj zaujímá čtrnáct textů a 

negativně vyznívají pouze tři. 

První vyjádření na Horníkovu adresu nalezneme na Aktuálně.cz 19. ledna. 

Soudkyně Markéta Polanecká odůvodnila svůj rozsudek tím, že po dobu svého trestu 

Ivan Horník „žil životem řádného občana, neměla jsem ani žádnou relevantní informaci 

                                                
51

 U textů, kde je vyjádřen pouze názor autora, či zpovídaného (u interview) – nikoliv dalších mluvčích –  

se posuzuje celkové vyznění textu. 

52 Do analýzy jsem zahrnul veškeré hodnotící texty, obsahující názory lidí spojených s problematikou. 

Nehodnotil jsem ty příspěvky kategorie C, mezi něž spadají Žebříčky 50 nejmocnějších lidí ve fotbale 

ve Sportu, rubriku Facebook známých osobností v Magazínu Sport a rozhovory s Ivanem Horníkem ve 

Sportu a v Blesku. 
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o tom, že by zákaz práce ve fotbale porušoval“.
53

 Tuto citaci obsahují i články na Tn.cz 

a v deníku Sport. Celkové vyznění všech tří příspěvků je neutrální. Negativně se 

k Horníkovu návratu postavil pouze bývalý kandidát na předsedu FAČRu Jindřich 

Rajchl. Ten se už před zmiňovanými podzimními volbami (2011) řekl pro Aktuálně.cz: 

„Ivan Horník byl potrestán a jeho jméno se stalo symbolem pro korupční jednání ve 

fotbale. Pokud by se měl vrátit, znamenalo by to další ránu pro jeho důvěryhodnost“.
54

 

Zato současný předseda svazu Miroslav Pelta se netajil svým odpuštěním: „Ivan rozumí 

fotbalu jako málokdo. Ano, byl hlavním protagonistou aféry, ale pokud mu soud 

promine zbytek trestu, jsem pro, aby dostal druhou šanci.“
55

 Překvapení nepřinesla ani 

kladná odezva u Horníkova bývalého zaměstnavatele Jaroslava Starky: „Vím to, že byl 

omilostněn, hned jsem mu volal a gratuloval mu“.
56

  

Je paradoxní, že první negativní konotace způsobily až spekulace o Horníkově 

nástupu do pražské Slavie. Ten měl být podle zákulisních zdrojů odvetou sešívaného 

vedení Spartě za nechvalně proslulého Josefa Krulu, bývalého rozhodčího, jehož do 

svých služeb povolali Letenští. Stanislav Hrabě volí 25. ledna v komentáři ve Sportu 

hodně ostrá slova odsouzení: „Jestliže Slavia myslí Horníkovo angažmá vážně, nebo jde 

o nadsázku jako odezvu na sparťanský skutek, je vlastně jedno. Umíte být v zákulisí 

silní, my budeme ještě silnější. A bezohlednější. Tak asi zní vzkaz z Edenu na 

Letnou. Hodně zvrácené, ale především nebezpečné. Místo odsouzení snaha 

přetrumfnout soupeře ještě větší nekalostí. Horník by totiž nebyl přijat jako výkonný 

znalec fotbalu, jímž je, ale jako člověk, který se v práci se sudími vyzná.“
57

 Další reakce 

vyvolaly pozdější spekulace stejného ražení, ale tomu se věnuji v analýze třetího 

období. 

                                                

53 MÁDL, Luděk. Aktuálně.cz. [online]. [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: http://sport.aktualne.cz/hornik-

smi-po-peti-letech-zpet-k-fotbalu-soud-rekl-ano/r~i:article:729640/ 

54 MÁDL, Luděk. Aktuálně.cz. [online]. [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: http://sport.aktualne.cz/se-slavii-

nejednam-rika-hornik-jenz-se-vraci-na-scenu/r~i:article:729673/ 

55 MÁDL, Luděk. Aktuálně.cz. [online]. [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: http://sport.aktualne.cz/hornik-

smi-po-peti-letech-zpet-k-fotbalu-soud-rekl-ano/r~i:article:729640/ 

56 Horník se může vrátit. Sport. 20.1.2012. s. 4 

57 Horník do Slavie jako odezva na sparťanského Krulu? Příšerný nápad. Sport. 25.1.2012. s.18 

http://sport.aktualne.cz/hornik-smi-po-peti-letech-zpet-k-fotbalu-soud-rekl-ano/r~i:article:729640/
http://sport.aktualne.cz/hornik-smi-po-peti-letech-zpet-k-fotbalu-soud-rekl-ano/r~i:article:729640/
http://sport.aktualne.cz/se-slavii-nejednam-rika-hornik-jenz-se-vraci-na-scenu/r~i:article:729673/
http://sport.aktualne.cz/se-slavii-nejednam-rika-hornik-jenz-se-vraci-na-scenu/r~i:article:729673/
http://sport.aktualne.cz/hornik-smi-po-peti-letech-zpet-k-fotbalu-soud-rekl-ano/r~i:article:729640/
http://sport.aktualne.cz/hornik-smi-po-peti-letech-zpet-k-fotbalu-soud-rekl-ano/r~i:article:729640/
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Negativní stanovisko zaujímá v rozhovorech pro deníky Sport a Aktuálně.cz 

majitel Viktorie Žižkov a bývalý Horníkův šéf Luděk Vinš. Ten v průběhu trestu 

zakázal Horníkovi přístup na stadion Viktorie Žižkov. „Kdykoliv se Ivan na Žižkově 

objevil, bylo to vnímáno velmi špatně. V novinách nevycházely fotografie našich gólů, 

ale Ivana Horníka, jak sedí na žižkovské tribuně. To samozřejmě byl veliký problém.“
58

  

Důležitý je však důvod Vinšova odporu, který vznikl z tlaku sponzorů, kteří si 

nepřáli být zmiňováni v souvislosti s Horníkem. Luděk Vinš stejně jako spousta dalších 

expertů naopak vyzdvihl Horníkův „drajv“ a zapálení pro fotbal. „Uměl pracovat s 

hráči, dokázal jim pomáhat i v osobním životě. Jeho konexe ve fotbalovém světě byly 

výborné, prostě to fungovalo.“
59

 Horníkova odbornost je uznávána i mezi novináři, což 

doložil Štěpán Filípek v komentáři 24. února v Magazínu Sportu: „Horník se stal nejen 

symbolem fotbalové korupce, ale i pokrytectví: ti, kteří se od něho navenek distancují, z 

něho nejvíc chtějí tahat rozumy. Proč? Protože fotbalu zatraceně dobře rozumí.“
60

 

Média si všimla i kladného přijetí, jemuž se Horníkovi dostalo při prvním zápase na 

lavičce Chomutova u tamních fanoušků. Nikdo nezapomněl na Čtvrtníčkovu slavnou 

hru, ale ani na Horníkovi úspěchy na přelomu milénia.  

Přesto nejvíce o tom, jak mohlo působit Horníkovo zahájení činnosti ve druhém 

období, řekl blog Luďka Mádla 6. února. Autor na jednoduché myšlence připomíná, že 

ačkoliv byl Horník nejznámějším mediálním korupčníkem, zdaleka nepředstavoval 

nejhorší zlo českého fotbalu: „Ivan Horník uplácel v podstatě každý zápas. A přesto v 

daném ročníku s Viktorií Žižkov sestoupil! Jen tento holý fakt o mnohém svědčí.“
61

 

 

 

                                                
58

 Horník? Musel jsem mu zakázat vstup na stadion. Sport. 25.2.2012. s.10 

59 tamtéž 

60  Kapříky chytili, štiky plavou dál. Sport magazín. 24.2.2012, s. 3. 

61 MÁDL, Luděk. Aktuálně.cz. [online]. [cit. 2014-05-15]. Dostupné 

z: http://blog.aktualne.cz/~moove~/blogy/sportbar.php?itemid=15514 

 

 

http://blog.aktualne.cz/~moove~/blogy/sportbar.php?itemid=15514
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3. 3. Spekulace o příchodu Ivana Horníka do Slavie 

(3. období – listopad 2012) 

 

Kvantitativní analýza 

 

 Celkem A) Texty, v nichž 

Horník není 

dominantním 

tématem, ale jeho 

jméno se zmiňuje 

v určitém kontextu 

k popisované 

události či osobě. 

 

B)Kratší texty, tedy 

zejména zprávy, které 

informují přímo o dění 

kolem Ivana Horníka 

C) Publicistické texty, 

které se cíleně zaměřují na 

postavu Ivana Horníka, ať 

to jsou analýzy či názorové 

texty nebo rozhovory 

přímo s ním či o něm. 

 

Sport 10 4 1 5 

Blesk 1 1 - - 

Tn. cz 2 - - 2 

Aktuálně.cz 0 262 - - 

 

 

Kategorie A:  

Jméno Horníka, který v září po půl roce skončil v Chomutově, se nejprve 

dostalo 14. listopadu do článku o odsouzení bývalého místopředsedy svazu Dalibora 

Kučery za korupci. O týden později vyšel ve Sportu rozhovor s právníkem Tomášem 

Sokolem, který se „proslavil“ obhajobou kontroverzních lidí. Do komentáře Štěpána 

Filípka „Ďáblův advokát Sokol“ se logicky dostává i Horníkovo jméno, neboť slavného 

„korupčníka“ obhajoval právě Sokol. 26. listopadu se Sport zabývá krizí fotbalové 

                                                
62 Oba články Luďka Mádla vyšly až 10. prosince 2012, 
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Slavie Praha a jako jednoho z možných nástupců Miroslava Platila ve funkci 

sportovního ředitele jmenuje Ivana Horníka. Stanislav Hrabě zde píše komentář Horník 

do Slávie?, ve kterém se zabývá současným stavem Slavie. Myšlenku sešívaného 

angažmá pro bývalého podvodníka Horníka odsuzuje. V prosinci vyplula na povrch 

aféra možného zmanipulování zápasu Chomutova a Karlových Varů sázkařskou mafií. 

Ivan Horník se v článku na Aktuálně.cz Cinklý duel Chomutov-Vary! Horník: Já už 

v klubu nebyl brání nařčení, že je zatažen do případu: "Já nejsem svatý, ale mám rád 

fotbal. A můžu vás ubezpečit, že za mojí účasti v klubu by nic takového neexistovalo ani 

v myšlenkách."
63

  Taktéž 10. prosince přinesl Luděk Mádl vyjádření majitele 

fotbalových Karlových Varů Zdeňka Havla, který popírá jakoukoliv možnost přijetí 

úplatku jeho hráči a naopak naznačuje, že jarní zápas v Chomutově, už během tamějšího 

působení Ivana Horníka, čistý nebyl. „Ale moc zajímavé věci se v Chomutově děly, když 

jsme tam hráli před půlrokem. To pan Horník seděl na lavičce a sudí ten zápas řídil 

tendenčně pro domácí."
64

  

 

Kategorie B:  

Prvního prosince je ve Sportu definitivně potvrzeno, že Horník už nepůsobí 

v roli sportovního ředitele Chomutova a je volný. 

 

Kategorie C:  

Deník Sport přináší v tomto období pět a server Tn.cz dva publicistické texty o 

Ivanu Horníkovi. Informace Tn.cz ze dne 24. listopadu se týkají spekulací o Horníkově 

nástupu do Slavie Praha. Server se pohybuje po hodně tenkém ledě, když své domněnky 

opírá o názory v diskuzích fanoušků na internetu.  Slávistický odpor vůči Horníkovi 

potvrzuje 27. listopadu v rozhovoru pro Sport lídr slávistického „kotle“ Lukáš Vala. 

„On je symbolem korupční aféry, symbolem všelijakých posměšků. Takový člověk by do 

našeho klubu přijít neměl. Prostě ne.“
65

 Tentýž den však Tn.cz i Sport přichází 

                                                

63 MÁDL, Luděk. Aktuálně.cz. [online]. [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: http://sport.aktualne.cz/cinkly-

duel-chomutov-vary-hornik-ja-uz-v-klubu-davno-nebyl/r~4fddf03c422a11e2954a0025900fea04/ 

64 MÁDL, Luděk. Aktuálně.cz. [online]. [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: http://sport.aktualne.cz/naseho-

fotbalistu-pry-vydirali-rika-sef-klubu-z-varu/r~bd9ffa6a42b211e2b93e002590604f2e/ 

65 Modlím se, aby to byla kravina. Sport. 27.11.2012. s. 6 

http://sport.aktualne.cz/cinkly-duel-chomutov-vary-hornik-ja-uz-v-klubu-davno-nebyl/r~4fddf03c422a11e2954a0025900fea04/
http://sport.aktualne.cz/cinkly-duel-chomutov-vary-hornik-ja-uz-v-klubu-davno-nebyl/r~4fddf03c422a11e2954a0025900fea04/
http://sport.aktualne.cz/naseho-fotbalistu-pry-vydirali-rika-sef-klubu-z-varu/r~bd9ffa6a42b211e2b93e002590604f2e/
http://sport.aktualne.cz/naseho-fotbalistu-pry-vydirali-rika-sef-klubu-z-varu/r~bd9ffa6a42b211e2b93e002590604f2e/
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s informací, že do Slavie bude coby vedoucí mužstva angažován bývalý reprezentant 

Luboš Kubík. 27. i 28. listopadu vychází ve Sportu názory redaktora Pavla Kalouše a 

bývalého fotbalisty Ladislava Vízka, obou odmítajících Horníkovo působení 

v nejstarším českém klubu.   

 

 

Kvalitativní analýza 

 

 Celkové vyznění textů týkajících se 

Návratu Ivana Horníka do fotbalu 

Názory týkající se Návratu Ivana 

Horníka do fotbalu obsažené 

v analyzovaných textech
66

 

 Pozitivní Neutrální Negativní Pozitivní Neutrální Negativní 

Sport 1 - 4 3 - 4 

Tn. cz - 2 - 1 1 2 

 

Ve třetím období rozeberu sedm publicistických textů, které se zabývaly 

spekulovaným spojením Ivana Horníka se Slávií. 

Článek ze 24. listopadu na Tn.cz. čerpá z internetových diskuzí, které vedou 

fanoušci Slavie, plni obav z příchodu někdejšího sparťanského ředitele Horníka do 

Edenu. Postoj Tn.cz může vyjadřovat názor sportovního redaktora Novy Michala 

Hrdličky, který zmiňuje přínos, jenž by angažmá Horníka pro Slavii představovalo. 

Protože samotný Ivan Horník reportérům Tn.cz nezvedal telefon, přináší server 

vyjádření tehdejšího ředitele sešívaných Zbyňka Kusého. Ten neutrálně sděluje 

slávistické stanovisko, že Slavie „v tuhle chvíli nepočítá se tím, že by pana Horníka 

jakýmkoli způsobem zaměstnávala, ať už v přímém pracovním poměru nebo na jakékoli 

smluvní bázi.“
67

 

                                                                                                                                          

 
66 U textů, kde je vyjádřen pouze názor autora, či zpovídaného (u interview) – nikoliv dalších mluvčích –  

se posuzuje celkové vyznění textu. 

67 Tn.cz. [online]. [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: http://tn.nova.cz/sport/fotbal/gambrinus-liga/hornik-

do-slavie-klub-to-popira-spekulace-vsak-sili.html 

 

http://tn.nova.cz/sport/fotbal/gambrinus-liga/hornik-do-slavie-klub-to-popira-spekulace-vsak-sili.html
http://tn.nova.cz/sport/fotbal/gambrinus-liga/hornik-do-slavie-klub-to-popira-spekulace-vsak-sili.html
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Relevanci zákulisních spekulací potvrzuje i deník Sport: 26. listopadu kalkuluje 

s představou Horníka ve Slávii Štěpán Filípek. Domnívá se, že by byl Horník ideálním 

stéblem, kterého se sešívaní potřebují chytit. „Slavia není daleko od sestupu, není 

zřejmé, jaká je vlastně její strategie, a mužstvo se topí v bezradnosti. Ideální chvíle na 

to, aby přišel rázný zásah. A právě to je Horníkova parketa: dokáže v krátké době 

obratně poskládat konkurenceschopné mužstvo a vytáhnout ho nahoru.“
68

 Filípek také 

cituje Horníka, jenž návrat do nejvyšších pater fotbalu celou dobu trestu vyhlížel. Šíbr 

však připouští, že hlavním předpokladem pro podobné angažmá by byl fakt, že klub 

bude akceptovat Horníkovu korupční minulost. Celkově vyznívá text Štěpána Filípka 

jako jediný z celého období pozitivně, autor vůbec neřeší, zda Horník vůbec smí ve 

fotbale působit a rovnou si pohrává s myšlenkou dalšího angažmá. 

Úplně protikladný pohled nabízí o den později rozhovor s lídrem slávistického 

kotle Lukášem Valou. Vala, zvaný „Strašák“, sice uznává Horníkovu funkcionářskou 

protřelost, ale stejně jako mnoho fanoušků na diskusních fórech nedokáže pominout 

jeho úplatkářskou minulost. Sport ještě ten samý den všechny slávisty uklidňuje – do 

Edenu nemíří Horník, ale bývalý reprezentant Luboš Kubík. Zajímavé je, že většina 

odpůrců hrozící Horníkovo angažmá brala jako zradu rovnocennou štaci „kovaného 

sparťana“ Františka Straky na slávistické lavičce: „Sportovního manažera to chce, to 

říkáme Řebíčkovi už dlouho. Ale proti Horníkovi by řada lidí zaujala stejný postoj jako 

proti Strakovi. Tedy absolutní odpor,“
69

 potvrdil Sportu zástupce Odboru přátel Slavie 

Ladislav Adamec. Tn.cz ve stejný den potvrzuje informace Sportu, že Ivan Horník se 

prvoligového angažmá zatím nedočká.  

27. listopadu vychází ve Sportu názor Pavla Kalouše, který přímo kategoricky 

odmítá návrat Ivana Horníka do fotbalu. „Ivánkův“ comeback shledává chybným, 

protože ještě více poskvrňuje už tak dosti podezřelou čistotu českého fotbalu. Kalouš 

připouští, že u nás, kde vládne kopané Miroslav Pelta, může znít podobná myšlenka 

značně alibisticky. Je to však jediný článek, stoprocentně odmítající jakoukoliv „formu“ 

Ivana Horníka ve fotbale. 

Posledním, kdo se ve třetím zkoumaném období k tématu vyjádřil, byl bývalý 

úspěšný fotbalista a nyní autor lehce „hospodských“ komentářů fotbalového dění 

Ladislav Vízek. Horníka podle všeho zná osobně, do fotbalu vidí jako málokdo, a proto 

                                                
68

 Horník do Slavie? Velký fotbal ho láká.. Sport. 26. 11. 2012.  s. 7. 

69 Horník? Ne, Kubík! Sport. 27.11. 2012. s.6. 
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je důležité všimnout si jeho názoru na Horníka: „Je to takový Richelieu, šedá eminence, 

z níž jde strach. On toho asi vzal spoustu na sebe a vemte si, kolik je ve fotbale lidí, kteří 

jsou mu za to zavázáni. Třeba by pracoval úplně jinak, ale někoho by to určitě svádělo 

využít toho, co ví.“
70

 Ne podvodů, ale snadné zneužitelnosti Horníkových vazeb – toho 

se Vízek obává. V tak zapleveleném záhonu, jakým fotbalové zákulisí je, by se čerstvě 

očištěný Horník mohl brzy ušpinit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
70 Vrba zasluhuje metál. Přesné trefy Ladislava Vízka. Sport. 28. 11. 2012. s. 22. 
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3. 4. Ivan Horník v Bohemians Praha (4. období – 

leden 2013) 

 

Kvantitativní analýza 

 Celkem A) Texty, v nichž 

Horník není 

dominantním 

tématem, ale jeho 

jméno se zmiňuje 

v určitém 

kontextu 

k popisované 

události či osobě. 

 

B)Kratší texty, 

tedy zejména 

zprávy, které 

informují přímo o 

dění kolem Ivana 

Horníka 

C) Publicistické texty, které se 

cíleně zaměřují na postavu Ivana 

Horníka, ať to jsou analýzy či 

názorové texty nebo rozhovory 

přímo s ním či o něm. 

 

Sport 9 3 1 5 

Blesk 2 - 2 - 

Tn. cz 1 - 1 - 

Aktuálně.cz 1 - 1 - 

 

V posledním zkoumaném období vychází o Ivanu Horníkovi 13 textů, z čehož 8 

je s primárním důrazem orientováno na Horníkův nástup do Bohemians Praha.  
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Kategorie A:  

Všechny tři zprávy, letmo zmiňující Horníkovu osobu, vyšly ve Sportu. 10. 

ledna přinesl deník telegrafickou zprávu o konci trenéra Luboše Urbana v předchozím 

Horníkově působišti Chomutově. Dvanáctého ledna píše Sport o směřování bývalého 

kanonýra Slavie Pavla Kuky do funkcionářské pozice ve Viktorii Plzeň. Horník je zde 

zmíněn coby bývalý spřízněnec nynějšího sportovního ředitele Plzně Františka 

Myslivečka. Ten je jedním z aktérů „ivánkovské“ korupční aféry, který unikl trestu. Ani 

v posledním příspěvku, komentáři Ondřeje Škvora z 21. ledna o (dnes bývalém) šéfovi 

disciplinární komise Jiřím Goldovi, nechybí Horníkovo jméno ve spojení s podezřelými 

osobami fotbalového vedení, Romanem Berbrem a Miroslavem Peltou. 

 

Kategorie B:  

Informace, že Ivan Horník nastoupí do Bohemians Praha, spatřila světlo světa 2. 

ledna večer na serveru Aktuálně.cz. O den později přináší zprávu Blesk a Tn.cz. Média 

zmiňují hlavně kontroverzní spojení bývalého obchodníka s „kapříky“ Ivana Horníka a 

majitele „falešné Bohemky“ Karla Kapra. Blesk rozebírá 4. ledna možnou exkluzivní 

posilu pro Bohemians – Tomáše Řepku. K jeho možnému angažmá (které se od začátku 

jevilo spíš jako výsledek blouznění některých novinářů) se vyjádřil i Horník: „Tomáše 

znám dobře, prodával jsem ho ze Sparty do Florencie. Je to hodnej kluk, ale víc se k 

tomu nebudu vyjadřovat. Oficiálně nastupuju až v pátek.“
71

  

Ve Sportu se 22. ledna objevuje zpráva, že Miroslav Pelta měl údajně 

konzultovat nejnovější korupční aféru, tzv. „Křetínského kabelu“, s Ivanem Horníkem. 

Ten celou záležitost odmítl s tím, že se plně věnuje své funkci v Bohemians Praha. 

 

Kategorie C:  

Výše zmíněný nástup Horníka na Střížkov rozebírá deník Sport 3. ledna, ale 

věnuje se mu víc do hloubky než ostatní zkoumaná média. Pod článkem je připojena 

diskuze fanoušků. Pohled strůjce senzačního Horníkova příchodu na Střížkov nabídlo 

interview, které s Karlem Kaprem vedl Stanislav Hrabě. Protřelý funkcionář Kapr 

nabízí svůj pohled a názor na dobrého přítele Horníka a slibuje si od něj velkou pomoc: 

                                                
71 Řepku Horník nechce. Blesk. 4.1.2013. s. 16 
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„Bude manažerem, jenž bude mít na starosti A-mužstvo. Bude chodit do kabiny, sedět 

na lavičce, jezdit s hráči v autobuse. Ale bude dohlížet i na mládež a sledovat ji.“
72

  

Zbylé dva příspěvky ve  Sportu přináší odlehčený pohled na Horníka i zařazení 

jeho osoby do hierarchie českého fotbalu. 11. ledna nabídl Sport Magazín Facebook 

Ivana Horníka. Ten se strefuje do některých činů Ivana Horníka. 17. ledna pak opět po 

roce vyšel žebříček padesáti nejmocnějších lidí českého fotbalu. Ivan Horník poskočil o 

17 příček na 33. pozici.  

 

Kvalitativní analýza 

 

 Celkové vyznění textů týkajících se 

Návratu Ivana Horníka do fotbalu 

Názory týkající se Návratu Ivana 

Horníka do fotbalu obsažené 

v analyzovaných textech 

 Pozitivní Neutrální Negativní Pozitivní Neutrální Negativní 

Sport 1 2 2 1 1 14 

 

Jediný, kdo se ve čtvrtém období podrobněji věnuje nástupu Ivana Horníka do 

Bohemians Praha, je deník Sport. Třetího ledna jako první právě Sport otiskl informaci o 

navázání spolupráce mezi Horníkem a Karlem Kaprem. Deník si všímá vzestupné 

tendence, jakou nabírá obnovená funkcionářská kariéra Ivana Horníka – po třetí se náhle 

posunul do druhé nejvyšší soutěže. V textu je zmíněn fakt, že střížkovská Bohemka se 

momentálně trápí a zkušený Horník jí bude přínosem. Pro znalce fotbalového dění 

v tuzemsku však nevyzní pozitivně zmiňované přátelské vazby mezi Ivanem Horníkem, 

Karlem Kaprem a Josefem Jíchou, majitelem (tehdy) divizních Jiren, jejichž zápasy 

neustále figurují na seznamu s nadpisem „Krajně podezřelé“. Také Horníkův pohled na 

zamotanou situaci kolem existence tří „Bohemek“(tedy spor Bohemians 1905 z Ďolíčku, 

Kaprových střížkovských FK Bohemians a majitele konkurzní podstaty Michala Vejsady, 

který však v listopadu 2013 převedl akcie zkrachovalých FC Bohemians na Bohemians 

1905, dostal finanční odškodnění a zůstaly dvě „Bohemky“) mohl mnohé fanoušky 

rozčilovat – místo aby protřelý funkcionář a žižkovský patriot vyzdvihl pravost „tradičních 

Klokanů“ z Ďolíčku, sebevědomě prohlašoval, že do půl roku se situace vyřeší. Celkově 

však článek, i přes zmíněná negativa, vyznívá neutrálně. 

                                                
72 Horník se umí dohodnout. Sport. 4.1.2013. s.8 
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Naprosto negativní je však diskuze fanoušků, která vyšla ve Sportu o den později 

čtvrtého ledna. Spojení Kapr-Horník odsuzuje většina z nich. Střížkovský klub patří od 

přejmenování na FK Bohemians k nejneoblíbenějším subjektům v Česku a příchod 

nejznámějšího korupčníka Horníka jeho pověsti přidal jen absurdnější rozměr. Někteří lidé 

zmiňují jméno Tomáše Řepky, o němž se tehdy uvažovalo coby o možné posile Střížkova. 

Řepka jako symbol fotbalového kriminálníka by některým obraz „Sodomy-Gomory“ 

v Kaprově klubu jen dokreslil. Negativní náladu v diskusním fóru podtrhuje jedenáct 

výpovědí odsuzujících Horníkovo angažmá proti třem neutrálním vyjádřením a jednomu 

pozitivnímu názoru Jaroslava Dolejše, který Horníka považuje za frajera (otázkou zůstává, 

do jaké míry ironicky či provokativně to pisatel myslel). 

11. ledna vyšel ve Sport Magazínu smyšlený facebookový profil Ivana Horníka. 

Autoři této rubriky se v něm obvykle strefují do aktuálních dění kolem zvolených 

sportovních osobností. Druhý pátek roku 2013 se tudíž tato odlehčená rubrika věnuje 

nástupu Ivana Horníka do Střížkova. Tak třeba 7. ledna v půl sedmé ráno měl Ivan Horník 

napsat status, že „neví, co má na tom Střížkově dělat“
73

 Jeho nastávající nadřízený Karel 

Kapr mu ho okomentoval s tím, že hledá někoho do klokaního kostýmu. Na Horníkovu 

výtku, že měl využít jeho zkušeností mu odvětil: „Lidí vašich zkušeností mám plno. 

Kolikrát i s vyšší sazbou.“
74

 Sport se tak strefuje do pochybné pověsti celého klubu a 

ironickým srovnáním připomíná i výši Horníkova trestu – vždyť nikdo jiný více než on za 

korupci potrestán nebyl. Celkové vyznění rubriky je však negativní – nevadí ani, že si z 

Horníka utahuje – rubrika ho navíc zesměšňuje. 

Poslední zkoumaný obsah této kategorie čtvrtého období se týká žebříčku 

nejmocnějších lidí ve fotbale. Jak jsem uvedl v kvantitativní části výše, Horník povýšil o 

sedmnáct míst oproti roku 2012 a dočkal se označení „generální manažer FK Bohemians“. 

Až za ním se umístili například sportovní ředitel Sparty Jaroslav Hřebík, nebo dřívější 

Horníkův kumpán a majitel Příbrami Jaroslav Starka. Deník jistě chápe Horníkův 

stoupající vliv v profesionálním fotbale, kam se po vstupu do FK Bohemians oficiálně 

dostal. 33. pozice však také dokládá, že ho Sport vnímá i coby důležitou mediální postavu, 

která dokáže vyvolat četné diskuze a kontroverze. Na závěr zmiňme, že v letošním roce 

(2014) se Horník bez jakéhokoliv oficiálního angažmá v pořadí umístil na 42. místě.  

                                                
73 Facebook Ivana Horníka. Sport magazín. 11.1.2013. s. 4 

74 tamtéž 
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4.  Srovnání obsahů jednotlivých médií z hlediska 

užitých jazykových prostředků 

Dění kolem Ivana Horníka je výjimečné nejen z důvodu, že „ivánkovská“ korupční 

kauza je jednou z největších kaněk v historii fotbalu. Mezi veřejností se proslavil zejména 

slovník, kterým usvědčený funkcionář disponoval ve zveřejněných policejních odposleších. 

Díky nim zlidověla neobvyklá krycí označení pro úplatky – jako například „kapříci“, 

„jablka“, „hrušky“, „litry nafty“, „třicetníky“, či „padesátníky“ – a některé Horníkovy hlášky 

– „Musíme tomu štěstíčku jít naproti“, „Vždyť já ten fotbal nedělám pro sebe“, nebo „Byly to 

peníze Jardy, nebo Ivana?“. Specificky se o Horníkovi vyjadřovala také zkoumaná média ve 

vybraných textech a v této kapitole se proto zaměřím na to, do jakých slovních kontextů se 

Horníkovo jméno dostalo. Zkoumal jsem texty kategorie C, tedy ty nejvíce vypovídající o  

stanoviscích jednotlivých médií.  

Jedním z nejčastějších výrazů je „Ivánek“. Familiérní přízvisko, vzniklé na základě 

policejních odposlechů, jejichž aktéři se někdy zdrobnělinami oslovovali, používají v textech 

všechna zkoumaná média. Nejvíce se objevuje slovní spojení „Ivánku, kamaráde“, ale třeba 

Luděk Mádl používá neotřelé a zároveň o autorově názoru vypovídající „Ivánku, 

mučedníku“
75

. Ona zdrobnělina „Ivánku“ však po letech nese spíše zlehčující až zesměšňující 

nádech, což samotného Ivana Horníka dost mrzí: „Vadí mi to hrozně. To se nedá jen tak 

přejít. Ale s tím nejde bojovat. Nemá cenu se otvírat, brečet. To mě jen oslabuje. Lidi to tak 

berou. Natož, když se jim dá taková potrava. Dneska jsem spojovaný jen s tím, že jsem volal 

rozhodčím, ale můj celoživotní přínos ve fotbale byl přece v něčem jiném. Nejsem jenom 

Ivánek z odposlechů.“
76

 Právě policejní odposlechy podle Horníka stojí za jeho dnešní pověstí 

„profláklé postavy z veseloher“: „Veřejnost je zahlcená jenom negativními věcmi, které se k 

ní navíc dostanou nefér způsobem. Do médií uniknou policejní odposlechy, ze kterých hodně 

ani nemá souvislost s nějakou korupcí, udělá se z nich divadelní představení, natočí se deska, 

přepíše se to na dývídýčka.“
77

 

                                                

75 MÁDL, Luděk. Aktuálně.cz. [online]. [cit. 2014-05-15]. Dostupné 

z: http://blog.aktualne.cz/~moove~/blogy/sportbar.php?itemid=15514 

76 Mám cejch, ale nefňukám. Sport Magazín. 24.2. 2012. s. 6. 

77 tamtéž 

http://blog.aktualne.cz/~moove~/blogy/sportbar.php?itemid=15514
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Specifickým přívlastkem před Horníkovým jménem v analyzovaných textech je 

„šíbr“. Podle internetového slovníku cizích slov tento výraz skrývá nejen synonymum pro 

elektronické střešní okno u auta, ale také označení pro nepoctivého pokoutního překupníka a 

čachráře vůbec
78

. V analyzovaných textech je časté zejména spojení „protřelý šíbr“ (třikrát 

Blesk a dvakrát Aktuálně.cz), nebo „uznávaný šíbr“ (absurdně znějící spojení používá Sport).  

Ivana Horníka média označovala také jako „symbol/tvář/hlavní postavu korupční 

aféry“. Podobné vyznění má ještě jedno synonymum s negativní deskripcí Horníkovy osoby: 

„korupčník“. Také v mé práci jsem se několikrát uchýlil k použití tohoto výrazu místo jména 

Ivan Horník. Týž pojmenování používá server Tn.cz v prvním a třetím období, ve druhém pak 

Aktuálně.cz. Otázkou je, nakolik je toto označení zavádějící. Významným činitelem, 

podílejícím se na popularizaci Horníkovy osoby, je totiž Čtvrtníčkova divadelní hra. 

V kontextu Horníkova provinění o něm psát jako o hlavní postavě korupční kauzy úplně 

spravedlivé není – Ivan Horník je hlavní postavou pro veřejnost, nikoliv fakticky.  

Často je v textech zastoupeno spojení „kontroverzní funkcionář“ nebo „zkušený 

funkcionář“. Zkušenost a kontroverze – tato dvě substantiva de facto vystihují dvojakost 

osobnosti Ivana Horníka: mnohými uznávaný fotbalový odborník, jemuž nebylo v dobách 

největší slávy v oboru rovno, ale zároveň však doživotně „označený“ člověk s cejchem viny. 

Také většina analyzovaných textů nabízí podobnou strukturu – připomenou nejen Horníkovo 

provinění, ale pamatují i na jeho úspěchy a schopnosti. 

Na závěr pro lehké odlehčení dodám myšlenku, že probíraná korupční kauza vlastně 

přispěla k obohacení české slovní zásoby. V jakém jiném kontextu než s Ivanem Horníkem a 

úplatkářstvím si dovedete představit spojení jako „Žralok zpět v lovištích“
79

, „Richelieu, šedá 

eminence“
80

, či „Velká ryba – žádný kapřík, ale pořádný kapr“
81

? 

 

 

 

 

                                                
78 Abz.cz. [online]. [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/sibr 
 
79 Horník se může vrátit. Sport. 20.1.2012. s. 4. 

80 Vrba zasluhuje metál. Sport. 28.11.2012. s. 22. 

81 Horník hledá cestu zpět. Sport. 26.9.2011. s. 8. 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/sibr
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Závěr 

Návrat Ivana Horníka do českého fotbalu rezonoval ve vybraných médiích ve 

čtyřech vlnách, v nichž bylo publikováno 68 textů, které se více či méně obsáhle týkaly 

Ivana Horníka. Zájem o jeho osobu kulminoval ve druhém období, kdy vyšlo 30 textů. 

Ve zbylých třech úsecích četnost článků znatelně klesla, zejména na internetovém 

deníku Aktuálně.cz, který se Horníkovi ve třetím a čtvrtém období věnoval minimálně 

(1 text v posledním období). Přesto přineslo zařazení Aktuálně.cz do analýzy cenné 

příspěvky přinejmenším z kvalitativního hlediska. Nejpilněji o Ivanu Horníkovi 

referoval deník Sport, který ho zmiňuje celkem ve 44 textech. 

Pro zodpovězení otázek, stanovených v úvodu, postupujme chronologicky. 

Analýza zkoumaných médií potvrdila, že Ivan Horník byl, je a bude vždycky spojen 

s pojmem „korupce ve fotbale“. Důležitým odstavcem každého rekapitulačního textu o 

Horníkovi byl soupis jeho provinění a proti němu uvalených sankcí. Někdy si média 

vystačila jen s letmou zmínkou faktu, spojeného s Horníkem a korupcí, jindy používala 

dostatečně vypovídající jazykové výrazové prostředky (viz. kapitola 4.).  

Podíváme-li se na celkové vyznění textů, týkajících se návratu Ivana Horníka do 

fotbalu, je spíše negativní. Osmnáct z celkově 32 posuzovaných textů (spadajících do 

kategorie C ve 2. až 4. období) je neutrálních – Horníkův comeback nechválí, ale ani 

neodsuzuje. Devět textů, z čehož sedm vyšlo ve Sportu, je negativních. Zbývajících pět 

příspěvků oceňuje Horníkův přínos pro fotbal, neobsahuje žádné negativní názory a 

komentáře, nebo si všímá faktu, že v kalných vodách tuzemské fotbalové „bafuňařiny“ 

stále plavou ohavnější tvorové, než jakým Horník kdy byl.  

V otázce, čím Ivan Horník přispěje českému fotbalu, se shodli novináři i experti 

– tezi, že stále patří mezi nejpracovitější funkcionáře (v dobrém, i ve zlém) a fotbalem 

jen žije, by si dala řada citovaných vyrýt do erbu. 

Ve zkoumaných článcích z celkového počtu 73 názorů zaznělo čtyřiadvacet 

pozitivních, jednadvacet neutrálních a zbylých dvacet osm negativních.  

Analýza dokázala, že média i veřejnost Horníka stále považují za jednoho z 

dominantních představitelů „šedé zóny“ fotbalu a jednoduše mu nevěří. Zkoumané 

názory a internetové diskuze fanoušků ukázaly, že sportovní přívrženci se k Horníkovi 

staví zády – jeho návrat a další působení vnímají negativně.  

Nyní se dostáváme k další otázce – změnil se pohled médií (novinářů) na Ivana 

Horníka pod dojmem posledních podvodů ve fotbale? Ze sledované mediální obce byl 
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jediným redaktorem, jenž zcela otevřeně odsoudil Horníkův návrat, Pavel Kalouš ze 

Sportu, který ve třetím období vystoupil s tvrzením, že kreditu „čisté soutěže“ nebude 

český fotbal nikdy moci dosáhnout, pokud bude tolerovat přítomnost symbolu korupce 

– Ivana Horníka.  

Zde se ale dotýkáme důležitého bodu – zda si média uvědomují, že Ivan Horník 

patřil k menšině potrestaných (podotkněme, že ne k menšině usvědčených) a mnoho 

nepotrestaných podvodníků v českém fotbale dál působí? A nebyla Horníkova osoba 

v průběhu korupční kauzy a i později přehnaně démonizovaná? 

Stěžejní názor na toto téma je obsažen v blogu Luďka Mádla šestého února 

2012, který nastavuje zrcadlo současné strahovské exekutivě a vlivným osobám v 

českém fotbale a říká, že ne Horník, ale jiní představují nebezpečí. 

Myšlenka, že Horník měl nést na bedrech vinu mnoha dalších podvodníků, kteří 

dodnes nebyli potrestáni, sílí mezi novináři i fotbalovými experty. Redaktor Sportu 

Štěpán Filípek, který v roce 2012 hovořil s Horníkem při příležitosti jeho návratu do 

funkcionářské činnosti, se vyjádřil takto: „Nehodlám ho obhajovat, přesto vím, že 

z bahňáku byli vyloveni jen kapříci, zatímco štiky plavaly vesele dál.“
82

 

Lehce na okraj zmíním pozoruhodné srovnání, které přinesl fotbalový měsíčník 

Hattrick. Všímal si toho, jak dvě známé postavy českého sportu, Ivana Horníka a Josefa 

Váňu, vnímá veřejnost. Zatímco Horníkova vina je každému dobře známá, málokdo 

něco ví o Váňových dopingových proviněních. Ve stručnosti: v letech 1994, 2003 a 

2005 byly třem koním ze stáje Josefa Váni a jeho manželky Pavly prokázány zakázané 

látky, většinou medikamenty. Pokaždé byl doping potvrzen a Váňa dostal peněžité 

tresty v řádu tisíců korun. Hattrick si pokládá otázku, čí provinění je horší. Odpověď 

nepřináší, avšak svůj postoj dává najevo poněkud ironickým srovnáním nesrovnatelného 

už v perexu článku: Jednoho z nich vyznamenal 28. října 2009 prezident republiky 

Medailí Za zásluhy, druhému v roce 2006 uložil soud sedmiměsíční podmínku 

s pětiletou zkušební lhůtou, zákaz činnosti ve fotbale na deset let a pokutu 900 tisíc 

korun.
83

 Kdo je kdo netřeba vysvětlovat. 

Mylnost představy Horníka coby nejhoršího zločince dokládají především stále 

neurovnané a snad dokonce nabobtnávající problémy v českém fotbale. Jednou 

z největších kauz posledních let byla aféra kolem tzv. „Křetínského tašky“, která měla 
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obnažit slabá místa Viktorie Plzeň, ale kvůli nedostatku důkazů byla zahrána do autu. 

Český fotbal se tak ocitl v situaci, kdy se v zákulisí vede zároveň několik bojů.  

Proč k podobným aférám po zkušenostech z „ivánkovské“ korupční kauzy 

dochází? Samozřejmě – roli hraje více faktorů (nepodložená obvinění, soudní odklady, 

spletité pozadí případů). Důležitou je ale také skutečnost, že se prostředí fotbalu 

nevyčistilo.  

Posledním odstavcem této práce opravdu nechci zkritizovat média, že špatně 

informují veřejnost. To dělají svědomitě. Proč se jim ale nedaří vymýtit zbývající zlo 

podobně jako kdysi Ivana Horníka? V kontextu s analýzou mediálního ohlasu návratu 

Ivana Horníka do fotbalu se zdá, že si média ve snaze dostát slavnému Pulitzerovu 

výroku, mj. říkajícímu, že „noviny budou vždy bojovat za pokrok a nápravu a nikdy 

nebudou tolerovat bezpráví a korupci“
84

, někdy vystačí s vyřešením pouhé části 

problému – jako tomu bylo právě u veřejného usvědčení Ivana Horníka a nikoli všech 

viníků. Mohou tak lehce opomenout druhou část Pulitzerovy myšlenky – „média se 

nikdy nespokojí s pouhým zveřejňováním zpráv.“
85

 

 

 

 

Summary 

Comeback of Ivan Horník into the Czech football resonated in the media in four 

main periods. In the chosen media were published 64 articles. The most attention was 

paid to the theme in the second period, when 30 articles were published. The most 

articles (44) were published in the newspaper Sport. The news portal Aktuálně.cz did 

not write about the theme very often – in last two periods there was only one article. 

Nevertheless the analysis of previous articles from Aktuálně.cz brought its benefits 

especially in the qualitative part. 

The analysis confirmed that Ivan Horník was, is and will always be associated 

with the term "corruption in football".  Media in many articles recalled Horník’s fault 

and the fact that he was the guiltiest person in the biggest case of corruption in Czech 

football. Horník’s comeback and his personality were taken rather negatively. 18 from 
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32 analyzed articles are neutral – they do not praise the comeback of Horník, but also do 

not denounce. 9 articles are negative and the last five texts can be called positive (they 

confirm that in the Czech football worse persons than Ivan Horník are still active).  

The public and the media argued that Czech football will be not clear if there 

work the former briber. On the other hand, Ivan Horník is still considered by most 

experts and journalists as one of the most talented football manager. 

From the total count of 73 opinions on Ivan Horník 24 were positive sentiment 

positive sentiment, twenty were neutral and the remaining twenty-eight negative.  

Media and public still do not believe Ivan Horník and they consider him for a 

part of the corrupted football environment. But on the other hand, Pavel Kalouš from 

Sport is the only sports reporter who clearly rejected the Horník’s comeback. Luděk 

Mádl posted in February 2012 on his blog an important opinion, that if Ivan Horník 

would have been the worst person in Czech football, the situation should be now much 

better than before. But it is not. And this can be the answer on one of the main questions 

about the relationship of the media and the public and Ivan Horník – neither media nor 

the public did not fully accept the previous fact – the wrong things in Czech football 

have not been fully punished. 
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