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Anotace (abstrakt)

Předkládaná disertační práce je  kvalitativní obsahovou analýzou zabývající se pronikáním

politických  a  společenských  změn  v  Československu  v  letech  1945–1952  do  specifických

mediálních obsahů, v tomto případě dobového sportovního tisku. Hlavním podkladem pro tuto

studii  byly  dokumenty  a  fyzická  data  vybrané  z  dobových  tělovýchovných  a  sportovních

časopisů, pro nastínění historických reálií jsem použila monografie mapující historii poválečného

Československa.

V zahraniční  vědecké literatuře  se objevuje mnoho  prací,  které  pojednávají  o  pronikání

ekonomických  a  politických  elit  do  sportu.  Profesionální  sport  generuje  velké  finanční

prostředky a zároveň skýtá potenciál pro využití i zneužití různými ideologiemi a tyto jevy se

pak přirozeně odráží i  v jeho medializované podobě. V českém akademickém diskurzu však

chybí studie konkrétních příkladů, který vychází z českého potažmo československého prostředí.

Tento  výzkum je pokusem ukázat  sepjetí  politiky a sportu v prvních  sedmi letech  po druhé

světové  válce,  kdy  Československo  prošlo  obdobím  výrazných  politických  a  společenských

změn. Tyto změny provázely ideologické souboje, které pronikly do všech sfér lidské činnosti.

Nově  nastoupivší  politická  garnitura  reprezentovaná  Komunistickou  stranou  Československa

využívala všechny prostředky včetně sportovního tisku k nastolení a potvrzování dominantního

diskurzu.

Na základě provedené analýzy lze říct, že se sportovní časopisy mezi lety 1945 až 1952

výrazně proměnily po obsahové i formální stránce. Z původně jazykově, názorově i obsahově

pestrých periodik zaměřených převážně na elitní sportovce a jejich výkony se časopisy staly

spíše  politicko-ideologickými  příručkami  pro  vychování  ideologicky  uvědomělého  občana

socialistického státu. Sport přestává být hlavním tématem sportovních listů, tím se nově stává

právě  výchova  socialistického  člověka.  Fyzická  stránka  je  z  hlediska  této  výchovy  vhodná

především  kvůli  brannosti  a  připravenosti  k  obraně  vlasti  před  znepřátelenými  armádami.

 3



Tělovýchova  prováděná  pro  vlastní  potěšení  není  žádoucí.  Velkými  změnami  prošla  také

formální stránka, periodika zjednodušila svůj styl, na druhou stranu přidala po vizuální stránce

tradiční  levicové symboly v  duchu socialistického realismu.  Právě z  tohoto  důvodu jsem se

rozhodla zařadit i fotografie, které nejlépe vystihnou změny formální stránky. Věnuji se jim i

textově, proto je má disertační práce obsahuje přímo v textu, nikoliv v obrazové příloze. 

Abstract

This  paper  shows  how  sport  journalism  reflects  dominant  ideology  in  society  on  the

example of Czechoslovak sport magazines printed in 1945–1952. The research uses qualitative

analysis of the specific media contents and also exploits literature about historical and political

changes in Czechoslovakia during the first ten years after the World War II. 

A great deal of research has been published about connection of sport and politics in foreign

literature,  however  there  are  not  many  studies  describing  this  topic  in  Czech  (formerly

Czechoslovak) discourse.

Especially on the beginning of the 1950’s, there was a clash of opposing ideas and concepts

between democratic and communist ideologies. This battle was conducted all over Czechoslovak

society. Sport and sport journalism were not excluded. New political establishment represented

by  the  Communist  Party  used  sport  press  for  spreading  and  confirmation  of  its  dominant

ideology. This work maps the ways how political power used sports media for specific political

purposes.

According to the results of this research it seems that sport magazines published between

1945 and 1952 had come trough big changes. Originally very rich and diverse magazines that

described best results of athletes and teams and also sport of amateurs changed to ideological

handbook for citizens conformable for new communist regime. Sport is not main topic of sport

magazines anymore. Physical activity was welcomed in consideration of preparation for army,

but physical activity doing just for fun was  ineligible. Also language of sport journalism has

changed in lot of manners, sports writing became more serious, there were no space for humor or

soft topics. Sport texts also showed very simple dichotomy between writing about communist

states and the rest of the world (especially United States of America), everything coming from

states of western Europe or Northern America was wrong, on the other hand everything coming

from the Soviet Union was the right example to follow. Sport magazines changed also visually.

They turned to more simple graphic style, on the other hand the number of visual symbols of
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new  politic  power  (such  as  red  star,  or  symbols  connected  with  new  visual  culture  called

socialistic realism) increased.  For that reason I decided to add photographies into the text in

order to show the difference between previous and newly set style. 

Klíčová slova

Ideologie, sport a politika, sportovní žurnalistika, Československo 1945–1952, kvalitativní

analýza. 

Key words

Ideology,  sport  and  politics,  sport  journalism,  Czechoslovakia  1945–1952,  qualitative

analysis. 

Počet znaků: 303 289.
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„Tělesná výchova a sport v naší lidově demokratické republice slouží jednoznačně a bez
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 1 ÚVOD

Sport je celosvětovým fenoménem a zájem o něj neustále stoupá, což dokazují nejen četné

studie,  ale  třeba  i  rostoucí  počty  národních  výprav  na  olympijských  hrách.1 Týká  se  všech

sociálních vrstev, ras, národností, náboženství, věkových skupin i obou pohlaví, ačkoliv přístup

k němu  nemají  všechny  tyto  skupiny  rovný.2 Lidé  provozují  sporty  ve  svém  volném  čase

neorganizovaně,  zároveň  však  často  využívají  i  organizované  činnosti,  přičemž  míra  této

organizovanosti  je  různá.  Konzumace  sportu  může  být  také  přímá  skrze  aktivní  sportovní

činnost, na druhou stranu bývá i pasivní – prostřednictvím sledování různých soutěží, ať už na

stadionech,  nebo prostřednictvím médií.  V těchto  souvislostech  se ze sportu stal  složitý  jev,

v případě vrcholového sportu navíc spojený s velkým ekonomickým potenciálem.3 Není divu, že

se o sport zajímaly a stále zajímají jak politické, tak ekonomické elity jednotlivých států. Kromě

praktických výhod spojených s přímým ekonomickým ziskem skýtá sport také potenciál pro to,

aby byl využit, respektive zneužit různými ideologiemi.4

Sportovní časopisy jsou specifickým dílem žurnalistiky.  Všímají  si jen drobného výseku

lidského života a jsou většinou vysoce specializované. Mohlo by se zdát, že neodráží politické

boje ani aktuální náladu společnosti, ale ve skutečnosti je i sportovní žurnalistika odrazem toho,

co se ve společnosti děje, je nositelem dominantních ideologií. V totalitních společnostech bývá

tato tendence, tedy promítání ideologie vedoucí skupiny ve společnosti do sportovních obsahů,

ještě  výraznější.  K podobnému  jevu  došlo  i  v Československu  po  únorovém převratu  v roce

1948.  Sport  přestal  být  v  této  době  vnímán  jako  způsob  využití  volného  času  a  stal  se

prostředkem k prosazení cílů úzké vládnoucí skupiny. Ryze utilitární pojetí sportu a tělovýchovy

1 Zatímco na  prvních  novodobých  olympijských  hrách  v Aténách  v roce  1896 soutěžili  zástupci  13  národních
výprav,  o  60  let  později  na  olympijských  hrách  v Melbourne  v roce  1956 to  už  bylo  67  výprav.  Na  zatím
posledních letních hrách,  které může tato disertační  práce zohlednit,  startovalo 204 národních výprav.  Zdroj:
SOKOL, J: Olympijské hry novověku, Praha: Olympia, 174, s. 421 a Factsheet : London 2012 Facts and Figures,
[online].  Lausanne:  International  Olympic  Committee.  [cit.  2015-02-25],   dostupné  z  WWW:
<http://www.olympic.org/Documents/Reference_documents_Factsheets/London_2012_Facts_and_Figures-
eng.pdf>.

2 Sport  se  týká  sice  všech  skupin  lidstva,  ale  ne  všechny  skupiny  mají  rovný  přístup  k  tomuto  fenoménu.
Nerovnosti  můžou  být  různého  charakteru,  často  jsou  genderové.  Ženy-fanynky  i  ženy-sportovní  novinářky
(Boyle, 2009) mají ztížené podmínky.

3 Boyle a Haynes ve studii  Power Play: Sport, the Media and Popular Culture (2009) hovoří o tzv. sportovním
trojúhelníku (sporting triangle), který tvoří profesionální sport, sponzoři a televize. Profesionální sport je finančně
závislý na sponzoringu a zároveň na prodeji vysílacích práv k televizním přenosům. Sportovní svazy se proto
snaží zajistit pro sebe a pro své sponzory co nejvíce prostoru v médiích, zejména v televizi. Zájmem sponzorů
pak je co nejširší prezentace v televizi, která jim přináší publicitu plus také to, že si konkrétní značku spojí diváci
s oblíbeným sportem a tedy značka poté také vyvolává pozitivní emoce.

4 BOYLE R., HAYNES R. Power play: Sport, Media and Culture. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009.
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vede až k paradoxním situacím, kdy jsou ve specializovaných časopisech potlačovány informace

o samotném průběhu sportovního děje a zdůrazňovány jsou zcela jiné, se sportem nesouvisející

informace.  V  krátkosti  řečeno  sportovní  tisk  přestává  referovat  o  sportu  a  soustředí  se  na

politickou výchovu čtenářů.

Mým  cílem  je  popis  vlivu  politického  vývoje  na  tělovýchovu  na  konkrétním  příkladu

medializovaného  sportu.  První  desetiletí  po  druhé  světové  válce  bylo  v  Československu

poznamenáno bouřlivými společenskými a politickými změnami,  které kulminovaly únorovou

revolucí v roce 1948 a které dobíhaly ještě v první polovině 50. let 20. století. Jakým způsobem

se odrážely tyto změny ve sportu a také v psaní o něm? To se pokusím vysvětlit na příkladu

vybraných  československých  sportovních  časopisů  vycházejících  v letech  1945–1952.  Toto

rozpětí je vybráno zcela záměrně, koresponduje totiž s přeměnou československé tělovýchovy

v centralizovaný státem řízený model a také s přeměnou sportovních časopisů. Rok 1945, tedy

počátek mé analýzy,  je zároveň rokem konce druhé světové války,  novým, nebo staronovým

počátkem pro mnoho oblastí společenského života, média nevyjímaje. Naopak koncový milník

této  disertační  práce,  rok  1952,  je  obdobím,  kdy  byla  dokončena  přestavba  socialistické

tělovýchovy, kdy byly zrušeny některé původní tělovýchovné listy a nahrazeny novými, shora

nařízenými, z hlediska socialistické ideologie přijatelnějšími periodiky.

Ze 115 časopisů vycházejících v tomto období jsem si vybrala modelové zástupce: časopis

Ruch v tělesné výchově, dále týdeník Rekord,  Sokolský věstník a časopis Cyklista. Motivací pro

jejich výběr bylo to, že se jedná o zástupce určitých druhů sportovních periodik, pro nastínění

charakteristiky vybraný vzorek stačí.  Co se týče nástrojů pro zkoumání  uvedených dat,  jsou

podrobněji vysvětleny v Kapitole 3 věnované metodologii. Jde o kvalitativní obsahovou analýzu

dobových  periodik  při  kompletním  nastínění  historického  rámce  zkoumané  doby.  Hlavním

podkladem pro tuto analýzu byly dokumenty a fyzická data vybrané z dobových tělovýchovných

a sportovních časopisů. Pro lepší ilustraci formálních změn jsem se rozhodla použít i barevné

fotografie zařazené do textu, tak aby měl čtenář lepší orientaci v daném problému.
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 2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

 2.1 Společenské aspekty sportu

Sport  bývá  definován  v  sociologické  literatuře  různě.  Aleš  Sekot  uvádí  definici,  která

popisuje tento fenomén jako „institucionalizovanou pohybovou aktivitu vyžadující systematické

fyzické úsilí účastníků motivovaných zvýšením celkové kondice, osobním prožitkem či cíleným

výsledkem nebo výkonem.“5 Jde o významný společenský jev, který je sociálně konstruovaný,

čili vzniká a vyvíjí se ve vzájemném soužití lidí a díky tomu je zejména v posledních letech

vděčným námětem mnoha sociologických studií. Co se týče prostředků tohoto zkoumání, Sekot

uvádí šest hlavních teoretických koncepcí, jejichž prizmaty bývá na sport nejčastěji nahlíženo. 

První z nich je funkcionalistická teorie, která na jednotlivé aspekty lidské společnosti nahlíží

z hlediska společenské soudržnosti a upevňování stability. Na sport se funkcionalisté dívají jako

na prostředek osobního i společenského rozvoje, který je jedním z mnoha pilířů tradiční liberální

společnosti. Má stabilizační funkci. Kritici této teorii vyčítají, že zcela pomíjí negativní důsledky

profesionálního sportu jako je doping, sázkové podvody a podobně. 

Další je  teorie konfliktu,  která vychází z myšlenkového podhoubí filozofických děl Karla

Marxe, který přišel s tezí, že společnost je definována ekonomickými silami a vztahy. V tomto

duchu je sport  buď zdrojem úniku chudých před tíživými ekonomickými  podmínkami,  nebo

naopak  prostředkem  k  posilování  moci  vládnoucích  elit  a  nástrojem  k  vykořisťování  mas.

Profesionální  sportovci  jsou  oběti  komercionalizace  sportu,  kteří  platí  svým  zdravím  pro

pobavení elit.  Sport je především byznys,  zisk je na prvním místě. I tato teorie má svá slabá

místa, ve sportu nejde jen o peníze a výkon, nabízí spoustu jiných interakcí a také prostředky

k uspokojování jiných, než čistě ekonomických potřeb. 

Teorie symbolického interakcionismu nazírá na jakoukoliv subkulturu pohledem interakcí

v mezilidských  vztazích.  Až  díky  těmto  interakcím  si  vytváříme  systém  hodnot,  různých

sociálních rolí a také odpovídajících norem. Interakcionisty zajímá, jak se sportovní zkušenost

projevuje v hodnocení života, jak jsou zde definovány vztahy mezi lidmi na různých stupních

sportovní hierarchie (hráč, trenér, majitel klubu) a hledají také odpověď na otázku, co konkrétně

lidem  sport  přináší  a  proč je  tak  masivně  vyhledáván.  Poukazují  na  kladný  vliv  sportu  na

mezilidské  vztahy, na posilování  týmového ducha a na potírání  rasových a jiných předsudků.

5 SEKOT, A. Sport a společnost, Brno: Paido, edice pedagogické literatury, 2003, s. 15.
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Důraz  na  mezilidské  vztahy  však  někdy  zastiňuje  jiné  aspekty  sportu,  zejména  toho

profesionálního, ať už je to pronikání ekonomických či politických elit, nebo jiné, výše zmíněné

negativní dopady.

Kritické teorie zkoumají vztahy kultury a moci pomocí ideologií, které prakticky fungují ve

společnosti. Sport je z tohoto hlediska prostorem, který produkuje i reprodukuje kulturu, může ji

podporovat,  nebo  naopak  stát  v opozici  proti  ní.  Nehledají  univerzálně  platná  vysvětlení,

uvědomují si dynamiku sociálních struktur, které se mění v závislosti na tom, jak se mění sféra

politického  vlivu,  vzdělání,  vztah  k náboženství  a  podobně.  Zdůrazňují  principy  sociální

spravedlnosti,  respektu  k jinakosti,  na  druhou  stranu  vidí  tyto  vztahy  příliš  jednostranně.

Dominantní  skupiny ve společnosti  (a  sportu)  nemusí  být  vždy ty utlačovatelské,  na druhou

stranu sociálně znevýhodněné skupiny nejsou vždy jen tolerantní a demokratické.

Schematická  teorie říká,  že společnost se skládá  ze sítě  vzájemně  propojených a také  na

sobě  závislých jedinců. Při zkoumání  těchto propojení  postulovali výzkumníci tezi,  že sport je

aktivitou, která ve společnosti pomáhá akcelerovat i ventilovat násilí přijatelnou formou. Je třeba

tuto formu kontrolovat a omezovat, protože má  dopady na společenské  dění. Kritici této teorii

vyčítají úzké zaměření, nevšímá si například vztahů mocenských a politických elit na sportovní

subkulturu, nebo například jiné interakce na nižší úrovni hierarchie. 

Kritická  feministická  teorie je  vlastně  jedna z odnoží  kritických teorií,  která  se dívá  na

vztahy ve společnosti pouze dichotomií dvou rozdílných pohlaví a která vychází z principu,  že

rozdělení rolí ve společnosti je principiálně nespravedlivé ve prospěch mužů. Opomíjí však fakt,

že tyto nerovnosti mnohdy nejsou uměle vytvořeným statusem quo, ale  že vychází  z přirozené

charakteristiky daných věcí  a vztahů. Kritizují  například rozdílné  mediální  pojetí  ženského a

mužského sportu. Neuvádí  však,  že divácky nejatraktivnější  sporty (jmenujme například lední

hokej) jsou ze své podstaty (nadměrný počet fyzických kontaktů, tvrdost, rychlost) uzpůsobeny

spíš k mužskému podání. Navíc i sama redukce složité sítě společenských vztahů jen z hlediska

genderového je sama o sobě problematická. 

Teoretická východiska této disertační práce podrobněji rozeberu v další části této kapitoly,

nicméně  je evidentní,  že vzhledem k jejímu tématu, z výše uvedených teorií  nejvíce vyhovuje

právě kritická teorie, která zkoumá sport a jeho dopady na společnost optikou ideologií šířených

právě sportem, nebo jeho mediální formou.
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 2.2 Pojem ideologie

Než přistoupíme ke konkrétním projevům, je třeba definovat pojem ideologie, což je ovšem

úkol  velmi  nesnadný.  První  zmínka  o  ideologii  sahá  do  18.  století,  kdy tento  termín  použil

Antoine Destutt de Tracy, který tak nazval novou vědu, která podle něj měla zastřešovat všechny

ostatní vědy.6 Od dob Destutta de Tracyho dostal tento pojem mnoho dalších výkladů, při jejich

zkoumání je důležité si uvědomit, zda jsou používány ve filozofii,  kulturálních studiích, nebo

politice.  Jedna  z  neutrálních  definic  Ireny  Reifové7 popisuje  ideologii  jako  ucelený  soubor

určitých idejí (představ), které slouží k výkladu světa kolem nás. Svět díky ní dostává smysl a

jeví se jako bezrozporný. Důležitá vlastnost slova ideologie je fakt, že může mít pozitivní, nebo

negativní vyznění. John Corner popisuje právě tyto rozdíly v chápání významu slova ideologie:

„Termín může být užíván široce jako synonymum pro  ‚přesvědčení‘,  ‚sociální normy skupin‘

atd., aniž by nesl jakékoliv hodnotící soudy, jak se to děje v určitých pracích v oblasti sociálních

věd. Může se také chápat negativně, a to v politických rozpravách, jako indikátor názorových

obsahů  či  rámců  porozumění,  které  jsou  shledávány  neakceptovatelně  neúplnými  a

zkompromitovanými  (např.  ‚buržoazní  ideologie‘,  ‚kapitalistická  ideologie‘,  méně  často

‚komunistická ideologie‘).“8 

Právě  s  pozitivním  i  negativním  pohledem  na  ideologii  pracovala  socialistická  média.

Zatímco jejich vlastní prosocialistické přesvědčení bylo tím správným a bylo dokonce jednou

z podmínek vykonávání práce novináře9 , ideologie opačného tábora – kapitalistického – byla

vnímána  negativně  a  byla  považována  za  velmi  nežádoucí.  Myšlenkový  základ  tohoto

přesvědčení je třeba hledat u Karla Marxe, který tvrdil, že formy  vědomí  lidského  bytí  jsou

determinovány materiálními podmínkami života.Vládnoucí  třída,  která  má  k  dispozici

prostředky materiální produkce, podle Marxe disponuje zároveň i prostředky duševní produkce a

kdo k této vládnoucí třídě nepatří,  musí přijímat hodnoty této třídy.  K tomu slouží i masová

média a novináři jako jejich tvůrci a to je také klíčové a určující pro jejich styl a metody.10 

6 THOMPSON,  JOHN  B.  Ideology  and  Modern  Culture:  Critical  Social  Theory  in  the  Era  of  Mass
Communication. Stanford: Stanford University Press, 1990, s. 7.

7 REIFOVÁ, I. a kol. Slovník mediální komunikace, Praha: Portál, 2004, s. 82.
8 CORNER, J.  Ideology: a note of conceptual salvage.  In: Media, Culture and Society, 2001, New Delhi: Sage,

Vol. 23, s. 532.
9 V Nařízení ministra informací a osvěty ze dne 13. března 1951 se mimo jiné říká, že do Svazu československých

novinářů mohou být přijati jen ti, kdo jsou „přesvědčenými stoupenci lidově demokratického zřízení a aktivně se
zúčastňují budování socialismu v Československé republice“.

10 MARX, K. – ENGELS, B. Německá ideologie. Spisy. Svazek 3, Praha: SNPL, 1958, s. 59–61.
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Thompson vymezuje tři  způsoby uchopení pojmu ideologie  v Marxově díle,  všechny tři

přístupy  ovšem  vykazují  negativní  vyznění.  „Ideologie  je  systém  reprezentací,  který  slouží

k upevňování existujícího vztahu třídní nadvlády orientací individuí spíše do minulosti než na

budoucnost čí spíše k představám a ideálům, které utajují třídní vztahy a podrývají kolektivní

usilování o sociální změnu.“11 S  tím,  že  dominantní  skupina  ve  společnosti  udržuje  pomocí

ideologie takové prostředí a takové zájmy, které jí vyhovují, souhlasili i jiní, ovšem nebyli tolik

zaměření  na  materialistický  determinismus  jako  Karel  Marx.  Například  Louis  Althusser  se

všímal  způsobů  udržování  statusu  quo  a  rozdělil  represivní  a  ideologický  státní  aparát.

K represivnímu státnímu aparátu podle něj  patří  vláda,  státní  administrativa,  armáda,  policie,

soudy,  vězení  a  podobné  instituce,  které  se  věnují  explicitnímu  projevům  moci,  zatímco

ideologický  státní  aparát  zahrnuje  školy,  církve,  ale  i  média  a  masové  aktivity  jako sport  a

umění.  Jejich projevy moci  jsou spíše skryté  a pronikají  do soukromé sféry lidského života.

Ideologie není podle Althussera determinovaná materiálními podmínkami, je však založená na

zvycích  a  rituálech  provozovaných  v  rámci  ideologického  státního  aparátu.  Latentní  funkcí

ideologického státního aparátu je udržování statusu quo.12 Antonio Gramsci nazývá tuto funkci

hegemonií, ale na rozdíl od Althusserova pojetí je jeho vize dynamická v závislosti na tom, jak

se vyrovnává s rezistencí. Strategii, kterou do sebe hegemonie rezistenci nakonec opět vstřebává

tím, že ji rozmělňuje, ochočuje a neutralizuje, nazývá inkorporací.13

 2.3 Ideologie náhledem kulturálních studií

Na předchozí  pokusy co nejjasněji  definovat  pojem ideologie  navázala kulturální  studia,

která navíc k tématu přispěla tím, že se soustředila na vztah ideologií a médií jakožto nositelů

významů.  Pro  kulturální  studia  je  charakteristické,  že  se  její  představitelé  oprostili  od

historického determinismu a ideologii nepovažovali za produkt výrobních vztahů ve společnosti.

Odmítají tak původní marxistické pojetí. Ideologie funguje implicitně, je obsažena ve zvycích,

rituálech,  které  bereme  jako  samozřejmost.  Stuart  Hall  (2007)  si  všímal,  kdy  se  v  textech

objevuje  apelace  na  „zdravý  rozum“,  a  také  zkoumal,  jak  média  operují  s  pojmy,  jako  je

přirozenost, spontaneita, nebo realita. Na základě toho pojmenoval takzvaný efekt reality. Realitu

vnímáme  podle  Halla  jako  výsledek  toho,  jak  byly  věci  označeny,  a  tuto  prezentaci  reality

11 THOMPSON, J. B.  Ideology and Modern Culture: Critical Social Theory in the Era of Mass Communication.
Stanford:  Stanford  University Press,  1990, s.  41. cit.  in:  RÖHRICH,  A. Ideologie,  jazyky,  texty : analýza a
interpretace textů Rudého práva z roku 1953 a 1975 a Práva z roku 1997, Liberec : Bor, 2008.

12 REIFOVÁ, I. a kol. Slovník mediální komunikace, Praha: Portál, 2004, s. 82.
13 THOMPSON, J. B.  Ideology and Modern Culture: Critical Social Theory in the Era of Mass Communication.

Stanford:  Stanford  University Press,  1990, s.  83. cit.  in:  RÖHRICH,  A. Ideologie,  jazyky,  texty  :  analýza a
interpretace textů Rudého práva z roku 1953 a 1975 a Práva z roku 1997, Liberec : Bor, 2008.
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vnímáme  jako očividnou.  Ideologii  bereme  jako přirozenou  a  spontánní  reprezentaci  reality,

přičemž menšinové sociální skupiny bývají odsouvány a mají menší šanci prosadit svůj pohled

na svět. Zásadní myšlenkou z hlediska tématu této disertační práce je ovšem fakt, že se Hall

zabýval prosazováním ideologie skrz jazyk. Zatímco on popisoval toto prosazování procesem

naturalizace, John B. Thompson si všiml i dalších postupů. Prvním z nich je legitimizace, kdy

jsou nerovné mocenské vztahy popisovány jako oprávněné a splňující zájmy všech skupin. Další

je reifikace, kdy jsou nerovné sociální struktury popisovány jako přirozené a nevyhnutelné (což

je v podstatě podobný přístup jako výše zmíněná Hallova naturalizace). Ideologii dále posiluje i

utajování, což je proces, během kterého bývají sociální nerovnosti popírány. V neposlední řadě

pomáhá také unifikace – tedy popis všech sociálních skupin jako jednoho celku s jednotnými

vlastnostmi, velmi často negativními a fragmentace, kdy bývá společenská opozice rozdělována

na menší skupiny a ty poté štvány proti sobě.14

 2.4 Multidisciplinární přístup k pojmu ideologie

Předchozí bádání završil ve svém mezioborovém přístupu k ideologii Teun van Dijk, který

definoval  tzv.  trojúhelník  disciplín,  jehož  vrcholy  tvoří  poznávací,  sociální  a  diskurzivní

hledisko. 

„Za prvé, dokonce i ti, kteří to popírají, nakonec implicitně považují ideologie za určitý typ

„systému idejí“ náležející k symbolické oblasti myšlení a přesvědčení, což je to, co psychologové

nazývají poznáním. Za druhé ideologie jsou bezpochyby sociální a často (ačkoliv ne vždy) jsou

spojovány  se  skupinovými  zájmy,  konflikty,  či  boji.  Mohou  se  užívat  k  legitimizaci  moci  a

dominance,  či  odporu  proti  nim  nebo  symbolizovat  sociální  problémy  a  rozpory.  Mohou

ovlivňovat sociální kolektivy, jako jsou třídy a jiné skupiny, stejně jako instituce, organizace a

další  sociální  struktury.  Odtud  tedy  všudypřítomný  zájem  sociologů  a  politologů  o  pojem

ideologie.  A za třetí  mnoho současných přístup  k  ideologii  spojuje  (či  dokonce  identifikuje)

koncept s užíváním jazyka či diskurzem, byť třeba jen proto, aby vysvětlili způsob, kterým jsou

ideologie  obvykle  vyjadřovány  a  reprodukovány  ve  společnosti.  Utajování,  legitimizace,

manipulace a další podobné pojmy, na které se obvykle nahlíží jako na primární funkce ideologií

ve společnosti, jsou většinou diskurzivní (či šířeji sémiotické) sociální praktiky.“15

14 THOMPSON, J. B.  Ideology and Modern Culture: Critical Social Theory in the Era of Mass Communication.
Stanford:  Stanford  University Press,  1990, s.  61. cit.  in:  RÖHRICH,  A. Ideologie,  jazyky,  texty  :  analýza a
interpretace textů Rudého práva z roku 1953 a 1975 a Práva z roku 1997, Liberec : Bor, 2008.

15 VAN DIJK, T., cit. in RÖHRICH, A. Ideologie, jazyky, texty: analýza a interpretace textů Rudého práva z let
1953 a 1975 a Práva z roku 1997, Liberec: Bor, 2008, s. 27. 
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Van Dijk tak ve své teorii  propojil ideologie a diskurz. Ten pro něj znamená nejsilnější

prostředek pro použití ideologie. Jazyk a řeč nelze úplně zaměnit s diskurzem, ale je jasné, že se

navzájem ovlivňují. „Užívání jazyka, text, promluva, a komunikace (zde souhrnně řazeny pod

pojmem „diskurz“)  jsou  pro  členy  skupiny  potřebné  a  ti  je  užívají,  aby  se  naučili,  získali,

změnili, potvrdili, vyjádřili ideologie, stejně jako je přesvědčivě tlumočili dalším členům uvnitř

skupiny, vštěpovali je nováčkům, bránili je před členy jiných skupin (či je zatajovali), nebo je

propagovali mezi těmi, kteří jsou zatím bezvěrci.“16 Van Dijk opět nevnímá ideologii negativně,

jako něco, co dominantní skupiny potřebují k legitimizaci vlastní dominance, ale podle něj ji

potřebují také pro budování vlastní odolnosti.  „To znamená, že ideologie obecně nejsou špatné

nebo dobré, ale spíš více či méně efektivní v prosazování zájmů skupiny […]  Hlavní sociální

funkcí ideologií je koordinace sociálních postupů členů skupiny pro efektivní uskutečnění cílů

sociální skupiny a ochranu jejích zájmů.“17

 2.5 Ideologie a sport

Sport funguje velmi dobře jako prostředek propagace různých druhů ideologií- ať už jde o

genderové,  rasové,  nebo  politické,  protože  obsahuje  velký  prostor  pro  prezentaci  a  šíření

symbolů  a  metafor.18 Je  to  také  velmi  dobrý  nástroj  pro  vytváření  společného  kolektivního

vědomí. Mircea Eliade se zabýval otázkou: co se stalo s mýty v moderních společnostech a přišel

s  myšlenkou,  že mýty  jsou nedílnou součástí  všech společností  včetně  té  postmoderní.  Mají

v nich  povícero  funkcí:  zařazení  prezentace  příkladného vzoru,  opakování,  zrušení  světského

času  a  splynutí  s  časem  prvotním.  Podle  Eliadeho  si  moderní  společnosti  promítly  mýty

například do osob filmových hvězd, nebo do sportovních utkání. Právě v případě sportovních

zápasů  a  závodů  je  evidentní,  že  probíhají  s  obrovskou  intenzitou  soustředěné  do  jednoho

společně  prožívaného  času,  tudíž  světský  čas  je  v  tuto  chvíli  zrušen,  což  připomíná  různé

magické a náboženské rituály z minulosti.19 

Konzumace sportovních obsahů nese rysy masového rituálu pro skupiny fanoušků. Ty se

vytváří  často na základě lokálního patriotismu.  Členství  v takové fanouškovské skupině není

exkluzivní, příznivci mohou sami začít,  případně ukončit své podporování, stejně jako mohou

16 Tamtéž, s. 28.
17 VAN DIJK, T.  Opinions and Ideologies  in the Press,  cit.  in BELL,  A.,  GARRET, P.  Approaches to Media

Discourse. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.1998, s. 24. 
18 BOYLE R. – HAYNES R. Power play: Sport, Media and Culture. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009,

s. 107.
19 ELIADE, M. Mýty, sny a mystéria. Praha: OIKOYMENH,  1998, s. 22.

 19



podporovat mnoho osob, či týmů zároveň.20 Velmi často probíhá sportovní fandovství na základě

příslušnosti k určitému národu a soupeření takových jednotlivců i skupin se nazývá sportovní

nacionalismus.  Nejvíce je viditelný při velkých sportovních akcích typu olympijských her,  či

mistrovství  světa.  Sportovní  nacionalismus  v  průběhu  velkých  mezinárodních  klání  působí

přirozeně (ačkoliv může být uměle konstruován) a bývá přijímán dobrovolně. Tyto akce obsahují

mnoho symbolů nacionalistického charakteru, například národních vlajek, státních znaků, nebo

hymen.  Úspěch  ve  sportovní  disciplíně  se  stává  měřítkem  mezinárodní  prestiže  a  posiluje

sportovní nacionalismus.21 „Sport byl odjakživa prostředkem prosazování politických cílů a to

nejen vládních, ale i nevládních skupin a zároveň byl také užitečným nástrojem diplomacie. Užití

sportu pro tyto  účely  často zapadalo do širší  a  komplexnější  strategie.“22 Jaké jsou důvody

těchto strategií? Sport totiž plní zástupnou roli války, pomocí vítězství v důležitých zápasech a

turnajích může nějaká sociální skupina a nejčastěji to bývá národ, dokazovat svou nadřazenost

ostatním. „[Sport] působí  tak,  že  vyspělé  národy  skrz  něj  vyjadřují  své  představy  o  sobě  a

stereotypy a oslavují v něm ty kvality, které je (alespoň v jejich očích) činí více moderními, více

vyspělými, zkrátka nadřazenými. Tenhle proces zároveň zahrnuje také snižování a degradování

ostatních soupeřících národů.“23

Sportovní měření sil má na rozdíl od mezinárodní politiky svá jasná pravidla a poměrně

dobře čitelné výsledky, zároveň má pro své konzumenty velmi srozumitelně rozdělené strany –

my a oni, dobro a zlo, což jak vysvětlí podrobněji podkapitola o jazykových prostředcích, velmi

vyhovuje  zejména  totalitním společnostem.  Kolektivní  hry rovněž nabízejí  dobrou příležitost

k personifikaci  nepřítele.  Jan Děkanovský cituje Erica Hobsbawma:  „imaginární společenství

miliónů se zdá být reálnější, má-li podobu týmu jedenácti lidí s konkrétními jmény.“24 Ideologie

může být šířena explicitně díky propagaci i  konzumaci  mezinárodních sportovních střetnutí  i

turnajů členy národa, ale funguje to i opačně – hra jednotlivců i týmů může nést podobné rysy,

jaké se vyskytují i ve společnosti. Sport může odrážet kulturní vzory obsažené ve společnosti.

„Komunistický  režim,  který  u nás  vládl  po  celých  čtyřicet  let,  způsobil  ohromnou devastaci

hodnot,  morální  nevyjímaje.  Režimní  vyzdvihování  průměrnosti  a  potlačování  vynikajících

20 CHO, Y.  Unfolding sporting nationalism in South Korean media representations of the 1968, 1984 and 2000
Olympics. Media, Culture & Society, 2009. Vol. 31, no. 3.

21 HOULIHAN, B. Sport and international policies. Hemel Hempstead:Harvester Wheatsheaf, 1994, s. 209.
22 Tamtéž.
23 O´DONNEL,  H.  Mapping the mythical: a geopolitics of  national sporting stereotypes,  cit.  in:  BOYLE R. –

HAYNES R. Power play: Sport, Media and Culture. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009, s. 147.
24 HOBSBAWM, E. Nations and nationalism since 1780, cit. in: DĚKANOVSKÝ, J. Sport, média a mýty : Zlatí

hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. Praha : Dokorán 2008, s. 99.
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jedinců, které je v přímém rozporu s agonálním principem, se pochopitelně promítlo i do sportu.

V individuálních  sportech  tento  vliv  nemusí  být  pozorovatelný  tak  dobře,  ale  názorně  se

prezentuje v disciplínách kolektivních.“25

Na druhou stranu může podle stejného principu působit sport a jeho konzumace jako místo

odporu a rezistence vůči dominantní ideologii. Aleš Sekot dává příklad ze Sovětského svazu, kde

„v  období  tuhé  stalinské  sovětské  totality  tak  kupř.  podpora  Spartaku  Moskva vyjadřovala

symbolický odpor vůči zbývajícím mocným klubům: armádnímu CSKA, policejnímu Dynamu, na

automobilku Zil vázanému Torpedu, či státním drahám blízkému týmu Lokomotiv.“26

25 DĚKANOVSKÝ J.  Sport,  média  a mýty  :  Zlatí  hoši,  královna bílé  stopy  a  další  moderní  hrdinové.  Praha:
Dokorán 2008, s. 145.

26 SEKOT, A. Sociologie sportu, Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2006, s. 297.
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 3 METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA

 3.1 Definice pojmu sportovní časopis

Tato práce vychází z kvalitativní obsahové analýzy dokumentů, v tomto konkrétním případě

z tělovýchovných a sportovních časopisů vydávaných v Československu v letech 1945 – 1952,

jde tedy o studium medializovaného sportu v různých typech společnosti. V  úvodu  je  třeba  si

definovat pojem sportovní časopis. Časopis obecně je periodické tištěné médium, které vychází

maximálně jednou týdně a minimálně dvakrát ročně. Je to periodikum úžeji vyměřené, než je

tomu  u  novin,  jeho  čtenáři  jsou  homogenní  skupinou  s  tematicky  vymezenými  zájmy.27

Sportovními a tělovýchovnými časopisy se míní taková periodika, která se zabývají sportem- čili

fyzickou pohybovou aktivitou, která je provozovaná podle určitých předem daných pravidel a

která má výsledky měřitelné s jinými provozovateli dané aktivity a všemi ostatními okruhy a

procesy,  které  s  tím  souvisí.  Těmito  procesy  a  projevy  myslím  především  záležitosti

fanouškovské komunity,  informace ohledně výstavby sportovní  infrastruktury,  téma násilí  na

stadionech a fair-play a morálky obecně, dopingu, sponzoringu, reklam a podobně.

 3.2 Kvalitativní obsahová analýza

Pro studium pronikání ideologie do sportovních odkazů jsem zvolila metodu kvalitativní

obsahové  analýzy.  Pokud  se  podíváme  podrobněji  na  výklad  pojmu  kvalitativní  analýzy,

zjistíme, že zatím chybí jednotné vymezení pojmu, které by postihovalo všechny aspekty této

metody.  Zjednodušený  pohled  na  problematiku  podali  Glaser  a  Corbinová,28 kteří  říkají,  že

kvalitativní  postup je  ten,  ve kterém není  použito kvantitativních  způsobů analýzy.  Nicméně

problematika by se měla definovat nejen tím, co nezahrnuje, ale především tím, co zahrnuje, o

což  se  pokusil  například  metodolog  Cresswell:  „Kvalitativní  výzkum  je  proces  hledání

porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo

lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů,

informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“29

27 REIFOVÁ, I. a kol.  Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 32.
28 GLASER – CORBINOVÁ, 1989, cit. in HENDL, J.  Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace.

Praha: Portál, 2008, s. 47.
29 CRESWELL, 1998, cit. in HENDL, J.  Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace.  Praha: Portál,

2008, s. 48.
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Hendl30 přímo jmenuje i historickou analýzu, jako jednu podoblast kvalitativního výzkumu,

která se zabývá popisem a zkoumáním určitého jevu v minulosti na základě hmotných pramenů.

Nejde při ní o pouhý výčet faktů, ale také o jejich interpretaci. Výzkumník může prostřednictvím

studia  těchto  hmotných  pramenů,  kterými  mohou  být  psané  či  tištěné  dokumenty,  reklamy,

osobní  deníky,  ale  i  předměty  denní  potřeby,  odhalit  názory,  které  ve  zkoumané  době

ovlivňovaly  společenské  dění  a  myšlení  lidí  o  kontext,  ve  kterém  daný  materiál  vznikal.

„Historická metoda může být použita k získání informací, které jinak nejsou pro výzkumníky

dostupné.  Nabízí  prostředky  pro  zodpovězené  otázek  a  získání  řešení,  jež  často  zůstanou

nepovšimnuty.  Síla  historického  výzkumu  spočívá  v  jeho  aplikovatelnosti  v  nejrůznějších

oblastech a v množství informací a poznatků, které jím lze získat.“31

Kvalitativní  metoda  má  i  svá  negativa.  Jedním z  nich  je  velká  subjektivita  výsledného

zjištění, navíc lze obtížně zjistit pravdivost závěrů a testovat hypotézu stanovenou výzkumníkem,

ale  má  i  plusy,  pro  které  je  hojně  využívána  v různých odvětvích  a  v neposlední  řadě  také

v mediálních studiích.

Lindlof  a  Taylor32 poukazují  na  výhody  kvalitativní  obsahové  analýzy  dokumentů  a

vyzdvihují to, že dokumenty jsou na rozdíl od jiných kvalitativních metod výzkumu informačně

velmi nasycené. Při jejich zkoumání odpadává filtrace redundantních informací, dále vyzdvihují

jejich dostupnost,  není třeba je složitě získávat z nákladných a časově náročných sběrů,  jsou

většinou  k  dispozici  v  knihovnách,  archívech  apod.  Dále  si  všímají  pravdivosti  původně

vložených dat, ačkoliv i opačný stav – tedy manipulace s nimi ze strany původních uživatelů, má

vypovídající hodnotu. 33

Kvalitativní  obsahovou  analýzu  jsem  vybrala  jako  hlavní  metodu  této  disertační  práce

vzhledem  k jejímu  tématu,  kterým  je  pronikání  politické  a  společenské  ideologie  do

medializovaného sportu. Toto pronikání může mít zcela jasné a lehce kvantifikované způsoby

zobrazení – například nulový výskyt psaní o sportovcích z řad třídních nepřátel versus velmi

hojný výskyt  článků o sportovcích ze spřátelených zemí.  Na druhou stranu však může mít  i

mnohem  subtilnější  podobu,  kterou  kvantitativní  metody  obsáhnout  nemohou.  Pronikání

30 HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008, s. 133.
31 BERG (1998) cit. in: HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008, s.

133.
32 LINDLOF,  T.  R.  –  TAYLOR,  B.  C.  Qualitative  Communication  Research  Methods.  Thousand  Oaks:  Sage

publications Inc., 2011, s. 239.
33 Tamtéž, s. 240.
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politických idejí se projevovalo i různými narážkami, drobnými nuancemi v použitém jazyku,

vyzněním  fotografií,  nebo  dokonce  změnou  číslování  ročníků  ve  snaze  oprostit  se  od

stejnojmenného  titulu  s  tradicí  sahající  do  první  republiky.  To  je  případ  časopisu  Cyklista

zpracovávaného  v  dalších  kapitolách  této  disertační  práce.  Tyto  změny  by  bylo  možno

kvantifikovat  obtížně  a  interpretace  takového  výzkumu  by  byla  rovněž  nepřesná.  Bryman34

uvádí, že kvalitativní metoda umožňuje čtení mezi řádky a může tak zachytit  to, co by jinak

zůstalo skryto a právě to bych ve své disertační práci ráda ukázala. 

 3.3 Kódování

Samotné zpracování dat, v tomto případě medializovaných textů pojednávajících o sportu a

tělovýchově,  probíhá  za  pomocí  kódování.  Jde  o  výběr  určitých  specifických  dat  a  jejich

následnou  interpretaci,  konceptualizaci  a  nové  začlenění  do  teorie.  Strauss  a  Corbinová

pojmenovali  tři  druhy  tohoto  postupu:  otevřené  kódování,  axiální  kódování  a  selektivní

kódování.35 Otevřené kódování představuje první stupeň analýzy,  průchod textem, všímání  si

klíčových  kategorií.  Jeho  cílem  je  tematické  rozkrytí  textu.  Poté  přichází  na  řadu  axiální

kódování,  kdy  výzkumník  projde  předchozí  kategorii  a  přemýšlí  nad  příčinami,  důsledky,

podmínkami a interakcí, strategií a procesy.36 V této fázi se může rozhodnout zkoumat nějaký

jev  do  větší  hloubky,  nebo  naopak  jiný  jev  zcela  vypustit.  Poslední,  selektivní  fází  je  totiž

selektivní kódování, během kterého už má výzkumník dobrý přehled o problematice a během

kterého může hledat případy, které dobře ilustrují zvolená témata. „V závěrečné fázi analýzy jde

především o integraci, označující proces vedoucí ke stále komplexnější organizaci jednotlivých

částí teorie.“37

Kvalitativní  obsahová analýza  prostřednictvím zkoumání  dobových periodik  skýtá  velké

množství možností posuzování materiálů. Na mnou uvedeném vzorku jsem zkoumala například

vnější  znaky  dokumentu.  Jde  zejména  o  výběr  fotografií,  jejich  umístění  i  jejich  obsah  a

kompozice, dále jde také o výběr zpráv a jejich řazení, případně o absenci zpráv, které by naopak

v daném čísle měly být.38 Zajímavé informace je možno vyčíst i z tiráže, jde o stěhování redakcí,

34 BRYMAN, A. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2004, s. 392.
35 HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008, s.247. 
36 Tamtéž, s. 248.
37 Tamtéž, s. 252.
38 V českém akademickém diskurzu neexistuje vhodný odkaz pro definici toho, co by měla sportovní žurnalistika

obsahovat,  jaké jsou její  role a  funkce.  Vycházím z víc než  sedmnáctileté praxe sportovní novinářky a také
z patnáctiletého studia mediální  problematiky plus také ze studia předchůdců i následovníku sportovního psaní
v 50. letech 20. století. Zjednodušeně se dá říci, že konzumenti sportovního tisku si přejí zejména výsledky a
informace o průběhu různých sportovních soutěží. 
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ale i personální změny, které mi zejména v období bezprostředně po únorovém převratu v roce

1948 poskytly určité indicie o systémových změnách v československé sportovní žurnalistice.

Také  změna  v  otiskování  reklam je  z  hlediska  tématu  velmi  příznaková,  ukazuje  přerod od

výdělečné, soukromé a korporátní žurnalistiky po novinařinu dotovanou státem, která se obejde

bez reklam, ale neobejde se bez státní propagandy.  Dalším vodítkem může být intencionalita

dokumentu,  která  ledacos  vypovídá  o  úmyslech  autora  a  zejména  o  ideologii,  která  v  době

vzniku určovala veškeré společenské dění. Největším vodítkem změn v tištěné mediální produkci

je ovšem psaný text, jeho obsah a použité jazykové prostředky.

 3.4 Jazykové prostředky

Ve  své  analýze  jsem  se  zaměřila  samozřejmě  také  na  rozbor  jazykových  prostředků.

Ideologie se velmi často projevuje výběrem slov, sousloví a vět zdánlivě neutrálních, kterým jsou

vhodnou kombinací dodávány další významy, proto jsem ve své práci považovala za důležité

zohlednit to, jak se měnil jazyk sportovní žurnalistiky v závislosti na politických a společenských

změnách.

Sportovní  tisk  měl  a  i  v  současnosti  stále  má  charakteristický  jazyk.  Specifickými  rysy

sportovního  jazyka  jsou  periodicita,  modelovost  a  aktuálnost.  „Popisovány  jsou  skutečnosti,

které se pravidelně opakují.  Syntaktická  výstavba jednotlivých žánrů je  poměrně stereotypní,

běžné je řazení titulků využívajících podobné syntaktické struktury. Jazyk sportovní žurnalistiky

podléhá  výrazné  automatizaci.  Nejvíce  se  automatizace  projevuje  v  lexikálně-stylistických

aspektech – opakují se automatizovaná spojení, která čtenář, nebo posluchač důvěrně zná.“39

Pro  jazyk  sportovních  periodik  jsou  typické  také  slovní  aktualizace,  což  jsou  snahy  o

oživení  projevu  neobvyklým  spojením,  často  čerpající  ze  slangu,  nebo  z  mimosportovních

oblastí, nejčastěji z vojenství, kultury, medicíny. Další rysem je přejímání lexikálních jednotek

z cizích  jazyků,  které  ale  ovlivňuje  i  vyšší  struktury  jazyka.  „Angličtina  a  čeština  jsou

typologicky  odlišné  jazyky,  proto  se  přejímané  lexikální  jednotky  přizpůsobují  českému

morfologickému  i  fonologickému  systému.  Vliv  angličtiny  se  v  menší  míře  uplatňuje  i  ve

frazémech a ve větné stavbě.“40 V mnoha periodikách je před rokem 1948 výrazná právě výše

zmíněná  aktualizace.  Objevují  i  hovorové  výrazy  a  celkově  tak  podkreslují  ráz  sportovní

žurnalistiky,  která  sice  uměla  být  „vážná“  se  zaměřením  na  seriózní  témata,  ale  převážně

39 MLČOCH, M. Charakteristické rysy jazyka psané sportovní žurnalistiky. Olomouc: Univerzita Palackého. 2002,
s. 15.

40 Tamtéž, s. 22.
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obsahovala  hravé  prvky,  tak  jak  to  bývalo  typické  pro  předválečnou  sportovní  žurnalistiku.

Z některých  článků  se  například  dovídáme,  že:  „Švédy  si  vzalo  druhý den do práce  divizní

mužstvo  a vykleplo  je  bez  větší  námahy 4:3,  čímž jaksi  nepřímo vystavilo  svým kamarádům

z Letné přátelskou kondolenci.“41

Ruch v  tělesné  výchově č.  38 zase  přináší  článek  nazvaný  Po neslavném pohřbu,  který

komentuje výsledky mezinárodních zápasů Sparty a  Slavie,  ve kterém si tyto  kluby připsaly

samé porážky. Text začíná takto:„Davy diváků se pomalu a zamlkle pohybují od hřiště  Sparty.

Nálada je pohřební. Tklivá a ubrečená. Neboť právě před několika minutami se konal slavný

funus, ve kterém nebylo oficiálních řečníků, plačících tetek a velevážných zvuků varhan. Byl to

pohřeb první třídy, ba co dím – ligy. Naší ligy. Jejího mistra.“42

Jazyk  sportovních  časopisů  původně  nepostrádal  pestrost,  slangové  výrazy  a  někdy  i

nespisovná slova. Po převratu však výše popsané mizí,  případně je vyhrazeno pouze textům,

které měly hanlivý podtext a sloužily k pohaně třídního nepřítele. Spojené státy byly označovány

jako strýčínek  Sam43 atd.  Jinak  se  text  stává  vážnějším  a  je  tvořen  stále  se  opakujícími

prostředky, které slouží k prosazení ideologických cílů. Karel Šebesta označuje tento jev jako

ritualizaci  komunikace.  Stále  stejným  způsobem  je  čtenářům  předkládáno,  že  socialistické

uspořádání je nejlepší a neustálé opakování tento pocit  posiluje:  „Ritualizace vyjadřování do

jisté  míry  snižuje  bezprostřední  působivost  propagandistického  textu;  udržování  rituálu  však

zakládá  jeho  působení  na  vyšší  úrovni  ─  ritualizovaná  propaganda  vyplňuje  komunikační

prostor mezi držiteli moci a příjemci svou neměnnou existencí manifestuje nezměnitelnost stavu

věcí. Tím, že držitel moci vnutí příjemcům ustálený způsob vyjadřování, prokazuje své postavení

vůči nim.“44

Jazyk totalitního režimu totiž vychází jako celá jeho ideologie z bipolárního vidění světa

„my–oni“.  Binární  opozici  ve strukturách lidského myšlení  poprvé pojmenoval  Claude Lévi-

Strauss,  který  ji  dokázal  abstrahovat  ze  všech  kultur  světa,  které  buď  on  sám,  nebo  jeho

předchůdci popsali. „Ve všech uvedených případech existuje cosi, co se uchovává a čeho se na

základě historického pozorování můžeme postupně dobrat jakýmsi filtrováním, jež propustí vše,

41 Rekord, 1946, roč. 17, č. 13, s. 3.
42 Po neslavném pohřbu. Ruch v tělesné výchově, 1947, roč. 2, č. 38, s. 11.
43 Ruch v tělesné výchově, 1948, roč. 3, č. 16, s. 2.
44 ŠEBESTA, K.  Jazyk totalitního režimu.  In  Vědecká redakce Ústavu pro soudobé dějiny AV CR.  Slovníková

příručka k československým dějinám 1948-1989. Praha : Lidové noviny, 2005. s. 6-8. [cit. 2015-02-26] Dostupné
z WWW: <http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf>.
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co bychom mohli nazvat lexikálním obsahem institucí a zvyků, a zadrží jen strukturální prvky.

V případě  dualistické  organizace  jsou  tyto  prvky  zřejmě  tři:  dodržování  pravidla,  idea

reciprocity  jako formy umožňující  bezprostředně integrovat opozici mezi já a jiný,  syntetický

charakter  daru.  Tyto  faktory  se  vyskytují  ve  všech  zkoumaných  společnostech  a  zároveň

vysvětlují některé méně diferencované činnosti a zvyky, z nichž je však patrné, že dokonce i u

etnických skupin dualistickou organizaci neznajících plní tutéž funkci jako ona.“45

Karel Šebesta popsal bipolární uspořádání světa v ideologii  totalitního režimu. Je pro ně

charakteristické  prolínáním  informační,  působící  a  hypertrofované  rituální  funkce,  která  nad

oběma předchozími dominuje.  Je třeba lidem neustále předkládat,  že komunismus je nejlepší

volba  a  je  třeba  jim  to  opakovat.  Rituály  tak  mají  stále  stejnou  podobu.46 Také  polský

jazykovědec  Głowinski47 se  zaměřil  na  jazyk  socialismu  a  popsal  jeho  tři  hlavní  funkce:

delimitační,  atomizační  a  metajazykovou.  Delimitační  funkce má za  úkol  označit  a  vyčlenit

vládnoucí třídu od zbytku národa, což je demonstrováno právě odlišným jazykem. Tato řeč je

cizí, neprotíná se běžnou mluvou společnosti. Druhou funkcí je funkce atomizační, vykonávaná

médii,  školami  a  různými  kulturními  a  vzdělávacími  instituty.  Spočívá  ve  vytrhávání  slov

z původních kontextů,  resémantizaci  a  přiřazování  nových,  pro režim výhodnějších konotací.

Jazyk socialistické ideologie se stává metajazykem, nadjazykem právě díky atomizaci a tím se

naplňuje poslední z funkcí, metajazyková. Tomuto hlavnímu metajazyku by měly být všechny

ostatní podřízeny,  je jím vyjádřena apriorní pravdivost všech promluv. Atomizace se provádí

opakováním frází a metafor.

Není  zde  prostor  pro  mezistupně.  Svět  kapitalismu  je  představován  slovy  jako třídní

nepřítel, imperialista, buržoazní zloděj, vykořisťovatel, příživník atd. Osoby z tohoto tábora jsou

nazývány  často  familiérně,  nebo  jednoslovně  a  nekonkrétně.  Naproti  tomu  postavy  ze

socialistického tábora nesou vždy plný titul jako například  president Československé republiky

Klement Gottwald.  Nerovnováha panuje také v hodnocení událostí. Zatímco na straně nepřítele

jsou vyzdvihovány jednoznačně negativní události, na druhé straně se o nich buď mlčí, nebo jsou

zasazeny do kontextu velkého úspěchu, proto je jejich dopad oslaben. 

45 LÉVI-STRAUSS, C. Strukturální antropologie. Praha, Argo, 2006, s. 34.
46 ŠEBESTA, K.  Jazyk totalitního režimu.  In  Vědecká redakce Ústavu pro soudobé dějiny AV CR.  Slovníková

příručka k československým dějinám 1948-1989. Praha : Lidové noviny, 2005. s. 6-8. [cit. 2015-02-26] Dostupné
z WWW: <http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf>.

47 GLOWINSKI, M.  Język marksizmu-leninizmu w komunikacji społecznej  (Jazyk marxismu-leninismu v sociální
komunikaci)  [Głowiński  1991:  38-42]  [cit.  2015-02-26]  Dostupné  z  WWW:
<http://cl.ff.cuni.cz/sorela/mytologizace01.htm>.
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 3.5 Výzkumné otázky

V  období  mezi  lety  1945  až  1952  prošlo  Československo  velkými  politickými  i

společenskými změnami. Začátek roku znamenal ještě konec druhé světové války a hroutící se

protektorát,  jaro  pak  osvobození  a  chaos  s  ním spojený.  První  poválečné  roky se  nesly  ve

znamení  snah o obnovení  demokracie,  která ovšem v průběhu roku 1947 a na začátku roku

dalšího prodělala hlubokou politickou krizi,  která vyústila v komunistický převrat. Komunisté

poté přetvořili Československo v totalitární stát uzavřený před ostatním světem a v průběhu 50.

let  20.  století  utvrzovali  status  quo.  Málokteré  období  v  naší  novodobé historii  vměstná  do

několika málo let tak překotný vývoj, kterému se budu podrobněji věnovat v dalších kapitolách

této práce. Výzkumné otázky se proto točí okolo různých forem sportovní žurnalistiky v různých

dobách a konkrétně zní takto:

1. Jak vypadaly sportovní časopisy v době od osvobození po únorový převrat, navázaly na

předchozí tradici přerušenou druhou světovou válkou?

2. Jak se projevily únorové události roku 1948 ve sportovním tisku?

3. Změnila se nějak obsahová i formální stránka sportovních periodik po změně politického

režimu?

4. Jak se změnil jazyk sportovní žurnalistiky?

5. Jakými konkrétními způsoby fungovala komunistická propaganda ve sportovním tisku?

 3.6 Zkoumaný vzorek

Tato práce sleduje vývoj sportovních časopisů v období od skončení druhé světové války po

konec bojů o sjednocenou tělovýchovu, čili až po rok 1952. V takto vymezeném časovém úseku

vycházelo celkem 115 titulů se sportovní nebo tělovýchovnou tematikou. Nejde o sumu časopisů

vycházejících současně, ve výčtu jsou zahrnuty časopisy, které v průběhu let 1945–1952 zanikly,

stejně  jako  ty,  které  navazovaly  na  některý  původní  časopis,  jen  změnily  název,  případně

vydavatele.  Dále  obsahuje  i  periodika,  která  se  postupem času  rozdělila  na  několik  dalších

vydání.

Není v možnostech jedné disertační práce postihnout všechny tyto tituly,  ovšem základní

rysy lze pozorovat i studiem několika hlavních sportovních časopisů. Vybrala jsem čtyři z nich a

jejich výběr má logické odůvodnění. Jde o modelové zástupce určitých skupin:
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• časopis  Ruch  v  tělesné  výchově –  obrázkový  týdeník  věnující  se  všem  sportovním

odvětvím nesvázaný (alespoň původně) s žádnou organizací,

• časopis  Rekord – týdeník o fotbalu vydávaný Českým fotbalovým svazem a obsahující

převážně informace administrativního charakteru,

• Sokolský  věstník vydávaný  Československou  obcí  sokolskou  (dále  ČOS),  na  jehož

příkladu lze popsat jakými vnitřními ideologickými změnami procházel Sokol a 

• časopis  Cyklista,  který  v té  době byl  nejstarším a nejdéle vydávaným periodikem na

našem území. 

Chtěla  jsem  tedy  zahrnout  jak  časopis  věnující  se  všeobecně  všem  disciplínám  (Ruch

v tělesné výchově), tak list, který se věnoval dění jen v jedné disciplíně (Cyklista), dále časopis,

který  komentoval  dění  v  nejmasovější  sportovní  organizaci  v  poválečném  Československu

v ČOS (Sokolský  věstník)  a  také  periodikum spíše  informačního  a  organizačního  charakteru

(Rekord).

Tento výběr jsem učinila na základě studia soupisu sportovních časopisů od Dr. Miloslavy

Waitové,  Přemysla  Ježka  a  Doc.  Gustava  Šorma.48 Jejich  seznam obsahuje  všechny  oblasti

tělesné výchovy,  které tehdy spadaly pod ČSTV. Výjimkou jsou šachy a sporty,  které tehdy

organizačně  spadaly  pod  Svazarm  (tedy  motoristické  sporty  a  střelba).  Kvůli  nedostatku

relevantních  pramenů  nakonec  autoři  upustili  od  původní  myšlenky  zahrnout  i  slovenská

periodika a zůstali tak jen u českých.

48 WAITOVÁ M. – JEŽEK P. – ŠORM G.  Soupis českých tělovýchovných časopisů 1945 – 1964.  Praha: SPN,
1965.
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 4 SPORT A TĚLOVÝCHOVA V ČESKOSLOVENSKU PŘED DRUHOU 

SVĚTOVOU VÁLKOU A V JEJÍM PRŮBĚHU

 4.1 Sport a tělovýchova v období druhé světové války, perzekuce československých 

sportovců

Pro lepší pochopení poválečného vývoje sportovní žurnalistiky je třeba charakterizovat  i

období, na které navázala. Sportovní novinářství se na českém území etablovalo na přelomu 19. a

20.  století.49 V  průběhu  první  republiky  došlo  k  jeho  obrovskému  rozkvětu,  vycházely  zde

všeobecněji zaměřené sportovní časopisy jako Ruch, Start, Rekord dále specializovaná periodika

jako  Cyklista,  Kanoe a Kajak, Zimní sport, Sokol, Sokolský věstník, Junák,  atd.  Konjunkturu

zastavil až mnichovský diktát. Mnoho titulů bylo zastaveno. Bednařík, Jirák a Köpplová uvádějí,

že  na  území  protektorátu  zprvu vycházelo  2125 titulů,  do  konce  války jich  bylo  z  různých

důvodů zakázáno 1887.50 Tisk, který nebyl zrušen, podléhal přísné kontrole. Kontrolu vykonávali

představitelé  protektorátu  pomocí  tiskového odboru Předsednictva  ministerské  rady (dále TO

PMR). V rámci tohoto odboru bylo určeno Ústředí tiskové dozorčí služby (dále ÚTDS). V praxi

to probíhalo tak, že v redakcích týdeníků a deníků byli vždy dva čeští cenzoři. Cenzura měla tři

stupně: Nejprve se kontroloval samotný článek, poté obtah – po vyřazených článcích nesměla

zůstat bílá místa – a nakonec i výtisk.

Protektorátní  orgány  zasahovaly  nejen  do  medializovaného  sportu,  ale  zároveň  do

tělovýchovy obecně. Například se snažily o sjednocení tělovýchovných organizací. Tyto snahy

vyústily ve vytvoření Jednotného výboru československých sportovců, přičemž jeho hlavní osu

tvořili  zástupci  Československého  olympijského  výboru  a  Československého  všesportovního

výboru.  K založení  druhé jmenované organizace  došlo 11.  října 1938.  Později  (14.  října)  se

přidali  i  skauti.51 Koncem  roku  přišel  s  návrhem  sloučení  všech  sportovních  organizací  i

ministerský předseda Rudolf Beran, ale jeho požadavek šel ruku v ruce i s fašizací tělovýchovy a

byl  odmítnut.  Po březnové okupaci v roce 1939 usilovali  o jednotnou organizaci sportu také

představitelé  Národního  souručenství.  Z  jednání  Říšských  úřadů  a  zástupců  tělovýchovných

organizací  dokonce  vyšla  zpráva  o  Uspořádání  sportovního  života  v  protektorátu  Čechy  a

49 LUKŠŮ, D. Sport na stránkách novin a specializovaných časopisů v prvním desetiletí 20. století – zrod moderní
žurnalistiky. Rigorózní práce. Praha, FSV UK, 2007.

50 BEDNAŘÍK, P. – JIRÁK, J. – KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií. Praha: Grada, 2011, s. 199.
51 KÖSSL J. – ŠTUMBAUER J. – WAIC M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum, 1999. s.

138.
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Morava.52 Zpráva  poukazovala  na  problematiku  Sokola,  nacionálně  zaměřeného  a  politicky

angažovaného,  který  byl  nacistům trnem v oku.  Na druhé straně  byly  pro nacisty  neškodné

apolitické sportovní kluby a celky a jejich existenci nacisté podpořili.  „Vyslovila se  [zpráva o

Uspořádání sportovního života v protektorátu Čechy a Morava] pro další samostatnou existenci

českého sportu, což zdůvodnila tím, že sportovní činnost slouží jako ‚ventil‘ národních citů a

odvádí od nebezpečných politických akcí. Je třeba ji strpět i s ohledem na mezinárodní sport.“53

Úřady dokonce doporučily různá sportovní utkání mezi Čechy a Němci, například v červnu

1939 bylo  uspořádáno  fotbalové  utkání  Berlín  –  Praha,  ale  došlo  při  něm k protiněmeckým

demonstracím, proto od podobných akcí protektorátní vláda upustila a 15. června 1939 dokonce

vydala pro výstrahu zákaz pořádání sportovních podniků v protektorátě.54 Co se týče organizační

stránky, pak struktura zůstala stejná až do roku 1941. Po nástupu Reinharda Heydricha na post

zastupujícího  říšského  prorektora  bylo  mnoho  klubů  a  organizací  zrušeno  včetně  Orla  a

Československé obce sokolské. Nacisté nerozpustili pouze Svaz dělnických tělocvičných jednot,

a to kvůli svému vztahu k dělnictvu, ovšem mnoho členů DTJ se podílelo na odboji. 28. května

1942 bylo vládním nařízením zřízeno Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě,

které mělo dohlížet na tělovýchovu v protektorátu Čechy a Morava.55

V průběhu trvání Protektorátu Čechy a Morava fungovaly nadále některé tradiční instituce,

například Český fotbalový svaz nebo Klub českých turistů. Také probíhaly soutěže v některých

sportech,  v  jiných  byly  zase  pozastaveny.  Ze  všeho  byli  ovšem  vyloučeni  Židé.  Sport  a

tělovýchova fungovaly i v době nacistické okupace, ale nedařilo se jim v protektorátu tak, jako

v předválečném  Československu.  Mnoho  členů  tělovýchovných  a  sportovních  organizací  se

zapojilo  do odboje.  Zejména příznivci  a  členové Sokola i  Orla  se stali  mnohokrát  důležitou

součástí protifašistického boje.  „Podle údajů z 80 % sokolských jednot bylo v období okupace

zatčeno 11 611 příslušníků Sokola, z toho 3888 členů nacisté umučili a popravili. Svým životem

zaplatil  i  starosta Československé obce sokolské MuDr. Stanislav Bukovský,  umučený v roce

1942 v Osvětimi.“56 Almanach Připraven k práci a obraně vlasti  k výstavě Padesát let českého

sportu  v  totalitní  společnosti,  která  proběhla  v  květnu  roku  2014  v  Praze,  uvádí  jména

nejznámějších z těchto novodobých mučedníků z řad tělovýchovy a sportu. „Karel Aksamit, od

52 KÖSSL J. Dějiny československého olympijského hnutí. Praha: Olympia, 1977, s. 86.
53 Tamtéž.
54 Tamtéž, s. 87.
55 KÖSSL J. – ŠTUMBAUER J. – WAIC M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum, 1999. s.

139.
56 Tamtéž.
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roku 1936 předseda celostátní Federace proletářské tělovýchovy, byl členem III. ilegálního ÚV

KSČ a při svém zatčení v červnu 1944 se zastřelil. V koncentračním táboře v Ravensbrücku byla

v  červenci  1942  umučena  novinářka  a  aktivistka  Federace  tělovýchovných  jednot  Jožka

Jabůrková. Za spolupráci s odbojem byl v červnu 1942 na Kobyliské střelnici popraven atlet a

český olympionik Evžen Rošický.  Další  sportovci  byli  vězněni  a perzekvování  za svůj  původ.

Fotbalový  útočník  SK  Slavia  Praha  Čestmír  Vycpálek  byl  vězněn  v  koncentračním  táboře

v Dachau. Člen československého olympijského družstva vodních pólistů Kurt Epstein byl jako

Žid  deportován do terezínského ghetta,  a  pak  do Osvětimi,  kterou přežil  jako  jediný  ze své

rodiny.“57

Sportovní  časopisy v průběhu války většinou přestaly vycházet,  ale  našly se i  výjimky.

Nenalezla  jsem  sice  žádný  ucelený  soupis  sportovních  periodik  vycházejících  v  období

protektorátu, nicméně můžeme si uvést ty nejdůležitější. Jedním z nich byl  Unser Weg – Náš

Směr,  který vydávalo od roku 1943 právě Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na

Moravě, jeho redaktorem byl Jan Nepomuk Pipota.58 Některé z časopisů výjimečně nepřerušily

svou  tradici,  nebo  přerušily,  ale  jen  na  velmi  krátkou  dobu,  například  zmiňovaný  Cyklista

vycházel po celý průběh druhé světové války. Časopis turistů byl ukončen v září 1944. Vydávání

většiny periodik bylo ovšem násilně přerušeno a k obnovení došlo až v prvních poválečných

měsících.

57 kolektiv autorů.  Připraven k práci a obraně vlasti! Padesát let českého sportu v totalitní  společnosti.  Praha:
Český olympijský výbor, Ústav pro studium totalitních režimů a Národní muzeum, 2014, s. 14.

58 VAVRUŠKOVÁ, A.  Historický vývoj a význam českých odborných tělovýchovných časopisů od roku 1945 do
roku 1968. Praha: Univerzita Karlova, 1970, diplomová práce, s. 38.
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 5 POLITICKÁ A HOSPODÁŘSKÁ SITUACE V ČESKOSLOVENSKU V LETECH

1945–1948

 5.1 Změny v poválečné společenské situaci v Československu

Rok 1945 je přelomovým datem v československých, dějinách, ale stejně významnou pozici

v historii naší země má i rok 1948. V době mezi lety 1945 a 1948 se prakticky rozhodlo o dalším

politickém,  kulturním a  společenském směřování  poválečného  Československa.  Je  to  období

obnovy válkou zničené země, času, kdy probíhaly pokusy o obnovu demokratického státu, ale

také doby, během které Komunistická strana Československa začínala intenzivněji pronikat do

různých oblastí hospodářského i společenského života.59

„Některé dřívější historické práce považovaly léta 1945–1948 za období, v němž ještě nebyl

předurčen budoucí charakter režimu. Bližší výzkum naznačuje, že konstelace vnějších a vnitřních

podmínek,  poměr politických sil  a postoje obyvatelstva po druhé světové válce a jejich další

vývoj od roku 1946 umožňovaly již v těchto letech uskutečňovat takové systémové změny, které

šly dál, než první program pro poválečnou dobu předpokládal.“60

V květnu 1945 bylo Československo osvobozeno sovětskými a americkými vojsky. Tyto

armády  ale  republiku  opustily  až  v  listopadu  téhož  roku,  což  přineslo  množství  problémů

zejména ekonomického rázu. Vláda se zároveň snažila o co nejrychlejší a nejúspěšnější řešení

potíží,  které  po  sobě  zanechala  druhá  světová  válka.  Následky  války  byly  patrné  jak

v hospodářství,  tak  ve  společnosti.  Hospodářsky  nejvíce  postiženými  oblastmi  byla  místa

přímých  střetů  nepřátelských  vojsk  –  tedy  zejména  území  Slovenska,  kde  od  srpna  1944

probíhaly vleklé boje. Území Čech, Moravy a Slezska bylo postupem armád zasaženo méně,

jedním z problémů však bylo to, že průmysl i zemědělství byly orientovány na válečnou výrobu

a produkci.

Země byla válkou postižena i v oblasti politické. Po osvobození v Československu například

nefungoval  parlament.  Vzhledem  k  tomu,  že  bylo  zapotřebí  vydávat  zákony  reagující  na

okamžité  dění,  byla  situace vyřešena tzv.  dekrety,  které plnily funkci  zákonů, schvalovala je

vláda a poté podepisoval prezident republiky Edvard Beneš. Teprve v říjnu 1945 začalo pracovat

59 KAPLAN, K. Československo v letech 1945 – 1948, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991.
60 KALINOVÁ, L.  Východiska, očekávání a realita poválečné doby, K dějinám české společnosti v letech 1945 –

1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004, s. 12.
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Prozatímní  národní  shromáždění.  Přestože  se  československá  společnost  snažila  navracet

k původnímu, „předválečnému“, systému, politické uspořádání se od v zásadě demokratického

systému první československé republiky poměrně značně lišilo. 

Některé politické strany byly v souvislosti s předválečnými událostmi vnímány jako viníci

rozpadu státu – jednalo se zejména o agrární  stranu, národní  demokracii,  či  ľudovou stranu.

Jejich  představitelé  byli  často  perzekvováni,  agrární  strana  byla  dokonce výslovně  zakázána

v Košickém vládním programu z dubna 1945. Zbylé strany se soustředily v tzv. Národní frontě.

Ta  nahrazovala  prvorepublikovou  koalici  a  tvořili  ji  národní  socialisté,  lidovci,  sociální

demokraté,  komunisté  v Čechách a demokraté,  komunisté,  Strana práce a Strana slobody na

Slovensku.

Poměrně zásadním krokem se stalo znárodnění bank, dolů a průmyslových podniků s více

než pěti sty zaměstnanci, ke kterému docházelo po schválení příslušných dekretů v roce 1945.

V soukromých rukách tedy zůstaly jen podniky malé a střední. I v těchto soukromých podnicích

ale měly významný vliv tzv. závodní rady, orgány zaměstnanců, jejichž členové se mohli podílet

na  řízení  podniku.  Tyto  rady  fungovaly  jak  v  podnicích  soukromých,  tak  samozřejmě  i  ve

státních.  „Síla odborů se v prvním poválečném roce projevila mimo uvedené účasti na správě

podniků, v zákonodárné a dalších činnostech, i v organizaci hnutí za znárodnění. Bylo by možné

citovat desítky záznamů a stovek rezolucí, nátlakových akcí a protestů v zájmu urychlení procesu

znárodnění.“61

První  poválečné  volby  proběhly  v  Československu  v  roce  1946  a  jejich  výsledek  plně

odpovídal  naladění  společnosti.  V  českých  zemích  byli  nejsilnější  stranou  komunisté,  kteří

získali 40% hlasů. Na Slovensku byla Komunistická strana se 30 % hlasů až druhou v pořadí, ve

volbách zvítězila Demokratická strana, která získala 62 % hlasů.62 Předválečné i válečné události

v Československu jen posílily celoevropský poválečný trend, jímž byl příklon k politické levici.

Díky  němu  si  mohla  silnou  politickou  pozici  vydobýt  zejména  Komunistická  strana

Československa  (dále  KSČ).  Komunisty  podporovalo  zejména  dělnictvo,  širokou  základnu

voličů měli ale také mezi středními vrstvami, zejména mezi inteligencí. Komunistům zajistila

sympatie zejména účast na protinacistickém odboji, mnoho lidí také skutečně věřilo, že mohou a

dokážou  změnit  společnost  k lepšímu.  Pro  Komunistickou  stranu  byl  také  významný

nezanedbatelný vliv Sovětského svazu, od prosince 1943 hlavního československého spojence.
61 Tamtéž, s. 55.
62 KAPLAN, K. Česká společnost po roce 1945, sv. III. : Proměny české společnosti (1948-1960). Praha : Ústav pro

soudobé dějiny AV CR, 2007. 
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Nový parlament zvolil prezidentem republiky opět Edvarda Beneše, předsedou vlády se stal

Klement  Gottwald,  předseda  KSČ.  Členy  vlády  byli  jen  dva  nestraníci  –  syn  prvního

československého  prezidenta,  Tomáše  Garrigua  Masaryka,  Jan  Masaryk,  který  zastával  post

ministra  zahraničních  věcí,  a  Ludvík  Svoboda,  ministr  národní  obrany,  který  ovšem

sympatizoval s komunisty. Ostatní posty ve vládě si rozdělily strany podle výsledků voleb.

 5.2 Únorová krize

Vliv Sovětského svazu na poměry v Československu se projevil poměrně brzy. V roce 1947

se Československá republika přihlásila účasti na Marshallově plánu. Vzhledem k narůstajícím

rozporům mezi Sovětským svazem a USA ale Stalin využití této pomoci československé vládě

zakázal,  přestože  stát  hospodářskou  pomoc  nutně  potřeboval.  Neutěšené  poměry  způsobené

válkou se  příliš  nezlepšily,  navíc  v  roce  1947 postihlo  zemědělství  velké  sucho.  Komunisté

vznesli  návrh,  že by ztráty zemědělců,  způsobené neúrodou,  mohly být  uhrazeny ze zvláštní

daně,  kterou by zaplatili  všichni  milionáři.  Tento  návrh sice  neprošel  vládou,  ale  komunisté

zapůsobili na veřejné mínění, když zorganizovali veřejnou kampaň na podporu svého návrhu.

Podařilo  se  jim  na  svou  stranu  získat  sociální  demokraty  a  svůj  požadavek  prosadili.

Československá  společnost  měla  jednu  z  prvních  možností  seznámit  se  s  prostředky,  které

komunisté budou i napříště používat k prosazení svých cílů.

„Diskuse signalizovala dva nové prvky: pro komunisty se dosavadní koalice stávala úzkou a

nepohodlnou, a dále nekomunistické strany společným postupem při projednávání milionářské

daně  27.  srpna  komunisty  sice  přehlasovaly,  ale  nedosáhly  úplného  vítězství.  Komunisté  se

snažili protrhnout svou izolaci, prosadit svůj návrh zvýšenou politickou aktivitou a mobilizací

mas a potom případně i dohodou.“63

Komunistická  strana  také  začala  využívat  tajnou  policii,  Státní  bezpečnost,  k  akcím  a

provokacím zaměřeným  proti  ostatním  politickým stranám a  zejména  proti  jejich  vedoucím

představitelům. Akce měly poškodit  pověst těchto politiků  a stran ve společnosti.  Nebezpečí

představované Komunistickou stranou se stávalo stále více zřejmým a dosáhlo takové úrovně, že

se národní socialisté, lidovci a slovenští demokraté dohodli na společném postupu proti KSČ. Do

tohoto protikomunistického uskupení se nezapojili sociální demokraté – strana byla rozdělena na

dvě protichůdné skupiny, prokomunistickou a protikomunistickou.64

63 KAPLAN, K. Československo v letech 1945 – 1948, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. s. 90.
64 KALINOVÁ, L.  Východiska, očekávání a realita poválečné doby, K dějinám české společnosti v letech 1945 –

1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004, s. 55.
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Krize ve vládě se stala naprosto zřejmou na podzim roku 1947. Naprosto nevyhnutelně se

schylovalo k osudovému střetu, který nastal v únoru 1948. Přestože dříve souhlasili s tím, že

další  znárodňování  již  neproběhne,  předložili  komunisté  vládě  nové  znárodňovací  návrhy.

Vnitřní politická scéna byla polarizovaná a během prvních dvou měsíců roku 1948 toto napětí

eskalovalo. Vláda byla ochromena vnitřními spory, Národní fronta, která měla sjednocovat, se

čtvrt  roku  nesešla.  Aktivitu  naopak  vykazovala  Komunistická  strana  Československa,  která

prostřednictvím odborů mobilizovala masy.65 Zástupci jednotlivých stran ve vládě nebyli schopni

se  dohodnout  na  návrhu  školského  zákona,  zákona  o  národním  pojištění,  na  úpravě  platů

veřejných  a  státních  zaměstnanců.  Nekomunisté  spoléhali  na  to,  že  rozpory  vyřeší  nové

parlamentní volby, ze kterých odejdou komunisté oslabeni, ale komunisté mezitím přestali řešit

důležité otázky v parlamentu. Začali mobilizovat odborové svazy. Ze Sovětského svazu navíc

přiletěly posily, které měly pomoci komunistům k moci. 17. února 1948 měla vláda projednávat

zprávu ministra spravedlnosti o zneužívání Bezpečnosti, ale ministr Nosek ani nebyl přítomen.

Předseda  vlády  Klement  Gottwald  projednávání  z  tohoto  důvodu  odmítl.  Tři  nekomunističtí

ministři  (za národně socialistickou, lidovou a demokratickou stranu) se rozhodli podat demisi

v případě,  nebude-li  usnesení  splněno.  Spoléhali  na  to,  že  prezident  v  tomto  případě  bude

jmenovat  úřednickou  vládu.  Ministerský  předseda  Gottwald  oznámil  mimořádnou  schůzi  na

20. února.  Ústřední  výbor  Komunistické  strany  Československa  mezitím  mobilizuje  masy,

vyzývá pracující lid k ostražitosti a pohotovosti. Krize začíná vzbuzovat pozornost i v zahraničí,

19.  února  přilétá  zpět  do  Československa  americký  velvyslanec  Lawrence  Steinhardt,  který

přerušil léčebný pobyt a také náměstek ministra zahraničí Sovětského svazu Valerian Zorin pod

záminkou  projednávání  dodávek  obilí,  ve  skutečnosti  přivezl  vzkaz  od  Josifa  Stalina,  že

komunisté nemají oddalovat převzetí moci a že v případě potřeby je Sovětský svaz připraven

pomoci i vojensky.66

20. února se konala schůze vlády, které se ministři tří stran nezúčastnili, přítomni byli pouze

komunističtí  ministři  a  ti  za  sociální  demokracii.  Poté  podali  demisi.  Komunisté  se  znovu

pokusili  získat  pro  levicovou  vládu  sociální  demokraty,  ti  odmítli,  ale  zároveň  ani  nepodali

demisi. Právě tato patová situace předurčila další vývoj, protože komunisti se rozhodli jednat na

vlastní  pěst.  Překonali  vládní  krizi  a  zároveň  nastolili  absolutní  mocenský monopol.  Strany,

jejichž ministři podali demisi, neměly promyšlené další kroky, na rozdíl od KSČ. Další velký

rozdíl byl v tom, že zatímco se Komunistická strana na tento krok dlouho připravovala a neustále

65 KAPLAN, K. Československo v letech 1945 – 1948, 1.část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, s.
143.

66 Tamtéž.
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aktivizovala masy, nekomunistické strany naopak svou voličskou základnu uklidňovaly a tišily.

Tím  se  stalo,  že  strany,  jejichž  zástupci  podali  demisi,  přestaly  tímto  krokem  politicky

existovat.67

Komunisté  rozpoutali  demonstrace,  svůj  požadavek  podpořili  také  jednohodinovou

generální stávkou. V továrnách převzaly moc dělnické milice. V nekomunistických politických

stranách se do popředí dostaly skupiny, které byly ochotny se komunistické moci a požadavkům

podřídit.  Prezident republiky Edvard Beneš komunistickým požadavkům ustoupil a 25. února

1948  přijal  demisi  nekomunistických  ministrů.  Následně  vládu  podle  Gottwaldova  návrhu

doplnil  pouze  komunistickými  ministry.  KSČ  tak  získala  ve  vládě  většinu  a  s  ní  i  moc.

„V důsledku  pasivity  nekomunistické  opozice  se  podařilo  komunistům  získat  v  únoru  1948

podporu velké části obyvatel a vyvolat dojem, že většina výsledek politického konfliktu přijímá.

Bez ohledu na způsob, jakým komunisté svého mocenského monopolu dosáhli, určuje charakter

února 1948 jeho podstata a jeho výsledek: zničení demokratických principů a vznik předpokladů

pro hrozivý vývoj, který měl pro československou společnost dlouhodobé tragické následky.“68

Ještě  před  25.  únorem  se  na  základě  výzvy  komunistické  strany  začaly  ve  státních,

kulturních, vědeckých ale i sportovních institucích a podnicích ustavovat tzv. akční výbory. Ty

pak  ovládly  místa  svého  působení  a  zaměřily  se  na  každého,  kdo  mohl  být  komunistům

nebezpečný.  V některých případech však vznikaly i  z  opačné snahy – jako akt  obrany vůči

zásahu zvenčí, tak aby zvenku vypadalo, že organizace projevila angažovanost, ale zároveň chod

organizace  zůstal  řízený  zevnitř.  Jako  příklad  výše  zmíněného  se  uvádí  například  založení

akčního  výboru  ČSOV.  Akční  výbor  Československého  olympijského  výboru  byl  ustanoven

27.2. 1948 za přítomnosti jeho předsedy dr. Karla Popela, Václava Jeřábka, ing. Jiřího Krause,

dr.  F.  Widimského  a  Bohumila  Zadáka.69 Akční  výbory  vznikly  i  v  nekomunistických

politických stranách – bývalí přední představitelé stran byli vyloučeni a jejich místa zaujali lidé

ochotní s komunisty spolupracovat a podřídit se jejich vůli. V červnu 1948 došlo ke sloučení

sociální demokracie s KSČ, národní socialisté a lidovci sice dále existovali,  ale jejich vliv na

dění byl minimální.

9.  května  1948  schválil  parlament  novou  ústavu,  tzv.  Ústavu  9.  května,  kterou  ovšem

prezident  odmítl  podepsat.  Na  konci  května  pak  proběhly  nové  volby,  silně  zmanipulované

67 Tamtéž, s. 151.
68 Tamtéž, s. 153.
69 KÖSSL J. – BERANOVÁ J. Dokumentace k dějinám českého olympismu. Praha: Český olympijský výbor, 1999.

s. 25.
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komunisty.  Výsledkem  celé  situace  byla  abdikace  prezidenta  Beneše.  Ten  také  krátce  nato

zemřel.  Novou hlavou státu  byl  zvolen  Klement  Gottwald,  předsedou vlády se  stal  Antonín

Zápotocký, jedna z předních osobností KSČ. Začalo nové období v československých dějinách,

období budování socialismu, které ovšem přerušilo dosavadní vývoj v Československu.70

 5.3 Vývoj tělovýchovy v období 1945–1948

Po  osvobození  republiky  se  znovu  obnovovaly  a  konstituovaly  spolky  i  kluby  známé

z meziválečného období.  Nejmasovější  byla  Československá obec  sokolská,  Svaz  dělnických

tělovýchovných  jednot  a  Československý  Orel.  Paralelně  s  nimi  existoval  Československý

olympijský výbor a jednotlivé sportovní svazy, kterých bylo v roce 1945 celkem v Čechách a na

Moravě 26 (na Slovensku působilo 17 svazů). Byly to: Česká amatérská atletická unie, Čs. svaz

těžké atletiky, Čs. svaz basketballový, Čs. svaz bruslařský, Čs. svaz fotbalový, Čs. svaz ledního

hokeje, Svaz čs. horolezců, Čs. svaz chodecký, Č. jezdecký svaz, Čs. svaz jiu-jitsu, Č. amatérský

plavecký svaz, Č. svaz lukostřelecký, Svaz lyžařů RČS, Č. svaz kanoistů, Č. rohovnický svaz. Č.

svaz  rugby,  Č.  svaz  šermířský,  Č.  svaz  tenisový,  Č.  svaz  stolního  tenisu,  Č.  jednota

velocipédistů, Č. veslařský svaz, Č. volejballový svaz, Čs. jachetní asociace, Autoklub RČS a

Národní aeroklub.71

O podobě tělovýchovy v osvobozeném Československu se ale diskutovalo již v průběhu

války v zahraničním exilu i v samotném protektorátu. Tyto představy se dělily na dva hlavní

proudy: první linie chtěla navázat na již existující strukturu Dělnických tělovýchovných jednot,

která v průběhu okupace sjednocovala část členstva rozpuštěných spolků a organizací.  Druhá

linie prosazovala vznik nové tělovýchovné organizace. 

V  první  den  pražského  povstání,  5.  května  1945,  vydali  zástupci  tělovýchovných  a

sportovních organizací prohlášení vyzývající sportovce k vytvoření jediné společné organizace,

prohlášení neslo nadpis Sjednocením tělesné výchovy k budování nového Československa.72 Šlo o

zástupce  Československé obce  sokolské,  Svazu Dělnických  tělovýchovných  jednot,  Federace

proletářské  tělovýchovy,  Československého  všesportovního  výboru  a  Junáka.  Jako  vrcholný

orgán byl založen Ústřední národní tělovýchovný výbor (dále jen ÚNTV), v jehož čele stanul Dr.

Antonín  Hřebík,  starosta  ČOS  a  poslanec.  Mělo  jít  o  takzvané  organické  sjednocení,  čili

70 ČAPKA, F. – LUNEROVÁ, J. 1948: Vítězný únor: Cesta k převratu. Brno: CPress, 2012. 152 s. 
71 BOSÁK E. Stručný přehled vývoje sportovních odvětví v Československu, díl I., Praha: Olympia, 1969, s. 39.
72 KÖSSL J. – ŠTUMBAUER J. – WAIC M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum, 1999, s.

141.
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sjednocení do jedné organizace. Požadavek organického sjednocení tělovýchovy obsahoval už

Košický vládní program. 20. května 1945 se tímto problémem zabývala i vláda. 2. září 1945

vydal ÚNTV prohlášení k sjednocení všech organizací do Tělovýchovného svazu Sokol.73 

Proti  tomuto  organickému  sjednocení  se  ozvali  zástupci  Československého  fotbalového

svazu a také Orla, nespokojeni byli  také představitelé ČOS a Svazu DTJ a rovněž nejsilnější

sportovní federace, kterou byl fotbalový svaz. Navrhovali tzv. federativní sjednocení, které by

sloučilo dosavadní tělovýchovné spolky, kluby a organizace, ale zároveň jim zachovalo identitu

a určitou míru rozhodování. A skeptické hlasy proti sjednocení se začaly objevovat i v Sokole

zejména zásluhou Marie Provazníkové.74 Organické  sjednocení  se tedy ještě  nepodařilo  a na

podzim  roku  1946  se  i  před  odpor  komunistů  podařilo  výše  uvedeným  složkám  prosadit

federativní spojení v nové organizaci,  která dostala název Československý tělovýchovný svaz

(dále ČSTS). V čele stanul, stejně jako v případě předchozího orgánu, Dr. Antonín Hřebík.75

Naznačená struktura vydržela až do únorového převratu v roce 1948, po něm komunisté

provedli změny, o které usilovali už dříve, ale které ještě nemohli prosadit. Po něm došlo nejen

k organizačním změnám, ale také k výraznému ideovému posunu. Sport a tělovýchova se začaly

řídit  sovětskými  zkušenostmi  a  přestaly  být  jen  volnočasovými  aktivitami,  zejména  na

mezinárodní úrovni se staly také prostředkem politického boje. 

 5.4 Vývoj médií v poválečném Československu

Média  hrála  klíčovou  roli  při  osvobozování  od  fašistické  nadvlády,  nejmarkantnějším

důkazem je role Československého rozhlasu během Pražského povstání v prvních květnových

dnech  roku  1945.  5.  května  ráno  začal  rozhlas  vysílat  v  českém  jazyce  a  přestal  se  řídit

nacistickou cenzurou. Nacisté zareagovali tím, že poslali ozbrojené jednotky SS sjednat nápravu

a Československý rozhlas začal volání o pomoc. Už během prvních květnových dnů řídil rozhlas

odpor i v jiných městech protektorátu. Jak Československý rozhlas, tak ostatní média však měla

ambivalentní postavení. Na jednu stranu se zasloužila o šíření protinacistického odboje, na druhu

73 Tamtéž.
74 UHLÍŘ, J. B. – WAIC, M.  Sokol proto totalitě.  Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu,

2001, s. 110.
75 Dr. Antonín Hřebík (24. února 1902 – 20. listopadu 1984) byl významnou osobností ČOS. Byl také poslancem

Prozatímního  Národního  shromáždění  a  ústavodárného  Národního  shromáždění  za  Československou  stranu
národně socialistickou. Zasloužil se o rozvoj československé tělovýchovy.  Když v únoru 1948 odmítl tlak na
vydání prohlášení loajální k nastupujícímu režimu, byl sesazen z funkce starosty ČOS. Později v tomto roce
emigroval, ale o dění v Československu se zajímal i z exilu. Zemřel v roce 1984 v Chicagu. V roce 1994 byl jeho
popel převezen do České republiky a byl pohřben v rodných Řevnicích. Zdroj:  kolektiv autorů.  Kdo byl kdo
v našich dějinách 20. století. Praha : Libri, 1994 s. 194–195.
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stranu byla poznamenána i spoluprací s protektorátní vládou a nacisty. Po osvobození tak bylo

jasné,  že  se  musí  změnit  jak  organizační,  tak  personální  struktura  československých  médií.

Požadavek  ostatně  obsahoval  už  Košický  vládní  program  –  dokument  obnovené  republiky.

„Bude  provedena  očista  škol  i  jiných  kulturních  ústavů  (divadel,  knihoven  apod.)  od  osob

spolupracujících aktivně s okupanty v tomto oboru. Odstraněny budou všechny učebnice, vydané

v době nesvobody. Provedena bude revize žákovských i  veřejných knihoven, aby v nich bylo

vypleněno nacistické a fašistické býlí.  Bude provedena důkladná očista v oblasti žurnalistiky,

rozhlasu a filmu.“76

Personální očistu řídila očistná komise ustanovená na konferenci zástupců tisku při České

národní radě, která si všímala různé škály prohřešků a stejně různá byla i sazba jednotlivých

trestů. Komise mohla v nejhorším případě rozhodnout o doživotním zákaze novinářské činnosti a

zároveň o vydání retribučním soudům. Na opačném konci spektra stály dočasné zákazy výkonu

funkce a také peněžité  pokuty.  „Očistná komise během svého působení,  které bylo ukončeno

v březnu 1946, využila všech typů trestů: z novinářských řad definitivně vyloučila 109 redaktorů

a 40 novinářů postihla dočasným zákazem výkonu novinářské profese. Z definitivně vyloučených

novinářů  navrhla  komise  73  žurnalistů  soudům  na  potrestání  podle  velkého  retribučního

dekretu. Aktivističtí novináři Antonín Jaromil Kožíšek, Vladimír Krychtálek, Jaroslav Křemen,

Alois Kříž, Rudolf Novák, Emanuel Vajtauer (odsouzen v nepřítomnosti) a Karel Werner byli

nakonec odsouzeni za své jednání v období protektorátu k trestu smrti.“77

K  organizačním  změnám  patřila  změna  organizace  zastřešující  novináře.  Během

protektorátu tuto funkci zastával Národní svaz novinářů, který byl rozpuštěn a nahrazen Svazem

českých  novinářů.  Předsedou  této  organizace  byl  Otakar  Wünsch.  V  roce  1945  byla  také

obnovena činnost Klubu sportovních novinářů, který byl ovšem založen už v roce 1923, což je o

tři roky dřív, než vznikl obecnější Syndikát československých novinářů. Jeho předsedou byl až do

roku 1940 proslulý sportovní žurnalista Vilém Heinz. Během druhé světové války ovšem Klub

nevyvíjel  činnost,  na  ní  navázal  až  v  prvních  poválečných  měsících.  V  červnu  1945  se  na

fotbalovém  zápase  mezi  ŠK  Bratislava  a  Slavií  Praha  v  Bratislavě  dohodli  tehdy  přítomní

novináři  na spolupráci  mezi  oběma národními  kluby – českým i  slovenským a vznikl  nápad

založení Klubu československých sportovních novinářů. Prvním předsedou byl Václav Tomek,

vedoucí sportovní redakce Obrany lidu. Další organizační strukturu tvořil první tajemník Václav

Trykar, pracovník tiskového oddělení ministerstva informací. Po něm byli předsedy Jan Blecha,

76 BEDNAŘÍK, P. – JIRÁK, J. – KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií. Praha: Grada, 2011. s. 226.
77 Tamtéž.

 40



redaktor  Rudého  práva,  Karel  Marek,  šéfredaktor  Československého  sportu,  Josef  Davídek,

redaktor Rudého práva atd. Od 50. let se Klub scházel na plenárních schůzích, kterých se mohli

zúčastnit všichni členové. Scházeli se v budově, která sídlila ve Vinohradské ulici nad Národním

muzeem, později byl tento dům zbořen, na místě vznikla budova Národního shromáždění.78

Byla založena také vzdělávací instituce pro novináře a nejen pro ně – Vysoká škola politická

a sociální,  která navázala  na dřívější  vzdělávací  instituci  Svobodnou školu politických nauk.

Vzniklo také ministerstvo informací, v jeho čele stanul Václav Kopecký – komunistický novinář

a  politik,  člen  KSČ  a  jeden  ze  spoluautorů  Košického  vládního  programu.  Pod  dozor

Ministerstva informací nově spadala média,  čili  kontrola periodického i neperiodického tisku,

rozhlasu a kinematografie. Úřad také vydával povolení k vydávání tisku. Ten neměl být vydáván

z individuálních pohnutek, či pro zisk, ale měl sloužit veřejnému zájmu a měl být pod státním

dohledem. To měla spravovat příslušná legislativa. Národní shromáždění přijalo 28. května 1947

Zákon č. 101/47 Sb. o postavení redaktorů a o svazech novinářů. Zákon dodal potřebné definice

a určoval také práva a povinnosti novinářů. Nařizoval povinné členství ve svazech a umožňoval

vyloučení  ze  svazu  a  tím  pádem  nemožnost  vykonávat  redaktorskou  činnost.  Funkce

v disciplinární  radě svazu novinářů byl  obsazen komunisty a ti  tak dostali  do rukou mocnou

zbraň, kterou mohli nejen zbavit možnosti publikovat novináře, kteří kolaborovali s nacistickým

režimem,  ale  zároveň  se  tak  mohli  zbavit  nepohodlných  konkurentů  z  řad  demokratických

novinářů. Této skutečnosti plně využili komunisté právě i po únorovém převratu.79

Zároveň se Ministerstvo informací postaralo o reorganizaci  titulů,  tím, že 26. října 1945

vydalo  vyhlášku  o  přechodném  omezení  ve  vydávání  periodických  tiskovin.  V  praxi  to

znamenalo, že od 1. prosince 1945 mohla vycházet jen ta periodika, která schválilo Ministerstvo

informací na základě žádostí.  Tím pádem dostal tento orgán moc rozhodovat o tom, co bude

vycházet, v jaké periodicitě a v jakém rozsahu. Pokud bylo v jednom oboru lidské činnosti více

žádostí, dostal povolení jen jeden titul. Dozoru ministerstva neušel ani Československý rozhlas.

V  jeho  rámci  byl  založen  tzv.  IV.  odbor,  který  kontroloval  rozhlasovou  činnost.  Do  čela

Československého rozhlasu byl navíc 25. května 1945 dosazen Bohuslav Laštovička, člen KSČ,

který se zasadil o to, aby rozhlas sledoval a podporoval vládní politiku.  Situace v poválečné

78 Materiály Klubu sportovních novinářů, dostupné na WWW: <www.ksn.cz>.
79 BEDNARÍK, P. – CEBE, J.  Vývoj médií v Československu od února 1948 do prosince 1950 : Studie vznikla v

rámci výzkumného záměru UK FSV: MSM0021620841 Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika. In Sborník
Národního muzea v Praze : Řada C: Literární historie [online]. 2008, sv. 53, ≥. 1-4 [cit. 2010-02-21], s. 53-56.
[cit.  2015-02-26]  Dostupné  z  WWW:  <http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/389_bednarik_cebe_1948-
1950.pdf>.
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Evropě přála větší centralizaci a tudíž i kontrole médií, stejně tak se nikdo nebránil ani důrazu na

výchovnou  funkci  a  prosocialistickým  myšlenkám,  to  vše  představovalo  živnou  půdu  pro

pozdější ovládnutí médií a společnosti komunistickou stranou.

Regulace  se  projevila  ve  změnách  struktury  tisku,  některé  předválečné  tituly  nebyly

záměrně obnoveny, naopak vznikaly nové. Byla řeč o vyhlášce přinášející přechodné omezení,

která byla vydána v říjnu 1945, ale už předtím – 18. května 1945 – vydalo Ministerstvo vyhlášku,

která zakazovala vydávání  stranických novin těch stran, které nebyly členem Národní fronty.

Zanikly deníky  Národní politika,  Venkov, další jako například  Národní listy, či  Lidový deník,

nebyly obnoveny. Některé deníky byly přejmenovány. Formálně sice platila ústavně zakotvená

svoboda  tisku,  ale  komunisté  dávno  před  únorem  ovlivňovali  žurnalistiku  různými

byrokratickými  nařízeními,  účelově  zmanipulovaným  hospodařením  s  papírem  a  jinými

taktickými úskoky.80

 5.5 Obecná charakteristika sportovních časopisů v letech 1945–1947

V prvním poválečném roce 1945 vycházelo celkem 15 časopisů se sportovní tematikou,

jediným  obecným,  který  poskytoval  všeobecný  přehled  v  tělovýchově  a  sportu  byl  Ruch

v tělesné výchově. K nejvýznamnějším patřily časopisy  Kanoe a kajak, Plavectví,  Zimní sport,

Cyklista, dále Časopis turistů, Kopaná, Rekord atd. Velký dosah měla také junácká periodika, ke

kterým patřil Hlasatel, Junák a Skautka.81

Nově se objevovala všeobecná úleva z konce druhé světové války i oslava češství a články

s vlasteneckou tematikou. Kolegové rovněž často vzpomínali na sportovní žurnalisty, kteří padli

ve válce, v odboji, nebo zahynuli v koncentračních táborech. Obnova poválečného sportu s sebou

nesla  potíže,  jak  finanční  (poničená  hřiště),  tak  personální  (řada  sportovců,  rozhodčích  i

funkcionářů  ve  válce  zahynula),  proto  se  vedle  osobních  textů  s  emocionálním  nábojem

objevovaly  i  hodně  věcné  strohé  organizační  texty,  které  měly  pomoci  tuto  krizi  vyřešit  a

obtížnou dobu překlenout.

Redaktoři se rovněž věnovali vizím budoucí podoby tělovýchovného hnutí, jehož vývoj byl

válkou násilně přerušen. Přibylo informací o sovětských sportovcích, nicméně ty se objevovaly

zatím jen ojediněle a nárazově, většinou při nějakých výročích spjatých se Sovětským svazem –

při  výročí  osvobození,  případně  VŘSR.  Články  nebyly  jen  popisné,  ale  snažily  se  hledat  i

80 BEDNAŘÍK, P. – JIRÁK, J. – KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií. Praha: Grada, 2011. s. 226.
81 WAITOVÁ M. – JEŽEK P. – ŠORM G.  Soupis českých tělovýchovných časopisů 1945 – 1964.  Praha: SPN,

1965. s. 227.
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specifická řešení, která by mohla fungovat i v Československu. Sovětský sport se stává vzorem a

to  nejen  sportovním,  ale  i  vědeckým,  protože  periodika  otiskovala  mnoho  materiálů

metodologických, případně sportovně-medicínských. Zároveň však nerezignovala ani na ostatní

zahraniční zpravodajství. Novináři pravidelně sledovali  i dění ve Spojených státech, případně

zemích  západní  Evropy82.  Oblíbené  byly  původní  reportáže  ze  zájezdů  československých

sportovců  plus  zahraniční  zpravodajství.83 Kromě  sjednocení  a  sovětského  sportu  se  stala

důležitým  tématem  i  masovost.  Dříve  se  věnovaly  časopisy  spíše  informování  o  dění  ve

světovém a domácím vrcholovém sportu, logicky se zajímaly takřka výhradně jen o sportovní

elity a ty nejlepší výkony, nyní přibyly články o každodenním sportu obyčejných lidí.

Sportovní život v první polovině 20. století přinášel i témata, která se objevují v souvislosti

se  sportovní  žurnalistikou  dodnes  –  téma  slušného  fandovství,  nebo  popularity  sportovců.

Zatímco  dnes  je  celebritizace  sportovců  součástí  takřka  všech  sportovně-mediálních  obsahů,

v roce 1946 se například časopis Rekord podivoval nad tímto jevem: „[Odmítáme situace] … kdy

se z hráčů dělali zázrační lidé, kdy se referenti pídili po nejmalichernějších detailech z jejich

soukromého života  a  předkládali  je  slovem i  obrazem čtenářům,  kdy  svatba,  nebo narození

děcka, nebo nějaké naprosto bezvýznamné jubilejíčko byly nafukovány a fanfárami oznamovány

jako  bůhvíjaká  událost  a  kdy  byli  oblíbení  internacionálové  zahrnováni  pozornostmi  tak

zbytečnými a ponižujícími, až to mnohdy je samé unavovalo a odpuzovalo!“84 Dlužno dodat, že

takový  jev  byl  ve  fanouškovské  komunitě  běžný,  publikum  sportovních  utkání,  či  závodů

zajímaly lidské osudy zúčastněných a sportovní periodika o nich běžně informovala.

S tím souvisí  téma profesionalizace  sportu,  které  prodělalo zajímavý vývoj.  Od prvních

počátků sportu v novodobé historii bylo vnímáno negativně, na druhou stranu se velmi brzo stalo

součástí sportu provozovaného na té nejvyšší úrovni. Panovala tak zajímavá dichotomie, kdy se

veřejně nemohlo uznat, že nějaký tým, nebo jednotlivec profesionálem de facto je, na druhou

stranu na profesionální úrovni v tichosti fungoval. Zatímco po únorovém převratu to tak bylo a

nesmělo se o tom mluvit,  případně se vymýšlely jiné,  eufemistické termíny pro provozování

sportu za peníze, v roce 1946 se autor  Rekordu nad tímto rozporem pozastavuje a nazývá ho

pravým  jménem.  „Bylo  by  jistě  poctivější  a  sportu  prospěšnější,  kdyby  přestala  trapná  a

neupřímná  hra  na ne-amatéry,  kteří  amatéry  nejsou  a  kdyby  bylo  všude  poctivě  provedeno

nekompromisní odlišení všech, kteří pěstují sport jen pro sport od druhých, jejichž snaha dosíci

82 Sportem v Anglii a Americe. Ruch v tělesné výchově, 1947, roč. 2, č. 19, s. 6.
83 Naše mužstva v cizině. Rekord, 1947, roč. 18, č. 2, s. 1.
84 Kult primadon. Rekord, 1946, roč. 17, č. 2, s. 1.
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ze sportovního výkonu peněžních výhod i  výhod jiného druhu, které jsou pouze chytračením,

profesionalismus zakrývající.“85

Co se týče obsazování jednotlivých disciplín,  pak stejně jako před válkou kralovaly dvě

nejpopulárnější  kolektivní  hry  fotbal  a  hokej.  Velký  důraz  byl  kladen  na  zpravodajství  o

domácích soutěžích, zejména z nejvyšší celostátní hokejové i fotbalové ligy. Periodika otiskovala

rovněž materiály výchovné a instrukční. Z počátku šlo o součást ostatního obsahu, ale postupem

času se zpravodajství ve smyslu informačním dostalo do výrazné menšiny. Snaha o masovost

sportu, čili o masové zapojení všech vrstev společnosti, se projevovala hlavně v materiálech o

Tyršově odznaku zdatnosti a Sportovních her mládeže. Po formální stránce můžeme v prvních

poválečných měsících a letech vysledovat obtížnou dostupnost papíru a jiné materiální problémy.

Časopisy bývají černobílé, fotografií bývá velmi málo.

Pro první počátky sportovní žurnalistiky jsou charakteristické také anglické názvy sportů,

disciplín,  případně  herních  situací,  protože  právě  Velká  Británie  byla  kolébkou  moderního

sportu. V období po druhé světové válce se už objevuje více českých ekvivalentů, některé z nich

zatlačují do pozadí původní anglické názvy disciplín, i když ne úplně. Například v roce 1946

v Ruchu pro tělesnou výchovu  se pro lední hokej užívá slovo  hockey, pro hráče tohoto sportu

hockeyista. Později se však objevuje paralelně i  hokej  a hokejista. Pro stolní tenis se v prvních

dvou poválečných letech užívalo plně anglické sousloví table-tennis a představitel této disciplíny

se označoval  souslovím,  které  sice nese rysy  angličtiny,  ale  je  sklonné zcela  podle pravidel

českého  jazyka,  tedy  table-tennista.  Objevují  se  také  ruská  slova  převzatá  ze  sovětských

časopisů, příkladem je fyzkultura nebo v tehdejším pravopise častěji fyskultura.

85 Profesionalismus. Rekord, 1946, roč. 18, č. 36, s. 1.
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 6 VYBRANÉ SPORTOVNÍ ČASOPISY V LETECH 1945–1947

 6.1 Ruch v tělesné výchově

 6.1.1 Ruch v tělesné výchově v letech 1945–1946

Jedním z  mála  sportovních  periodik  se zaměřením širšího  spektra  (tedy nejen  na jednu

oblast tělovýchovné činnosti) byl  Ruch v tělesné výchově.86 Časopis vydával Ústřední národní

tělovýchovný výbor, jeho šéfredaktorem byl  Vilém Přibáň, který se později podepisoval jako

Vila Přibáň. Tiskl se z počátku v nakladatelství Práce. První poválečné číslo vyšlo 20. října 1945

(viz Obr. 1).

V záhlaví stálo, že jde o týdeník, ale hned po prvním čísle následuje pauza kvůli technickým

potížím a nedostatku papíru, což byl typický poválečný problém při vydávání periodik. Problémy

s papírem se nevyhnuly ani dalším týdnům, například v čísle 9, které vyšlo 9. února 1946 je

uveřejněna omluva za to, že předchozí edice vyšla o dva dny později, protože do té doby nebyl

papír.87 Časopis byl černobílý, papír nekvalitní.  Byl tištěn hlubotiskem. V roce 1945 vyšla tři

čísla, od roku 1946 se periodicita ustálila na jednom týdnu. Obsahoval velké množství fotografií,

v každém čísle jich byly desítky, často šlo o celostránkové snímky. Fotografie byly, stejně jako

text,  černobílé,  nicméně některá mimořádná vydání  byla kolorovaná červenou barvou. Každá

strana také obsahovala loga, karikatury, kresby. Po obsahové stránce převládalo sportovní dění,

ale list se netajil od prvních čísel tím, že bude zároveň plnit také jiné funkce, že se bude dotýkat i

politické a sociální problematiky. V prvním čísle se praví: „Ruch bude věnovat pozornost všem

oborům tělesné kultury u všech druhů sportu, ale bude také zdůrazňovat to, co přemnohým jasné

není: jaký má význam tělesná výchova i z hlediska státně politického, jak významným činitelem

je ve spojitosti se sociální politikou, jakou zatím nedoceněnou má funkci národohospodářskou a

jak celkové kulturní úrovni mládeže a lidu může prospět právě dobře organizovaná a plánovitě

vedená tělesná výchova.“88

86 Ruch v tělesné výchově. Obrázkový časopis Ústředního národního tělovýchovného výboru. Praha. Roč. 1 1945-
1946 (od října 1945 do konce prosince 1946), 270x340, 54 čísel, red. Vilém Přibáň. Od č. 52 (prosinec 1946) jako
týdeník Československého tělovýchovného svazu. – Roč. 2. 1947, 51 čísel – Roč. 3. 1948, 53 čísel, od čísla 9 bez
podtitulu a bez označení vydavatele – Roč. 4. 1949, 51 čísel, podtitul Týdeník Československé obce sokolské –
Roč.  5.  1950, 52 čísel,  odpovědný redaktor  Otakar Mašek,  redaktor  Vilém Přibáň – Roč. 6.  1951, 52 čí sel,
vedoucí redaktor Karel Bureš, odpovědný redaktor od čísla 22 Otakar Mašek – Roč. 7. 1952, 55 čísel. Časopis
ukončen. Převzato z: WAITOVÁ, M. – JEŽEK, P. – ŠORM, G. Soupis českých tělovýchovných časopisů 1945 –
1964. Praha: SPN, 1965.

87 Ruch v tělesné výchově, 1946, roč. 2, č. 9, s. 1.
88 Spolupracujte s námi. Ruch v tělesné výchově, 1945, roč. 1, č. 1, s. 2.
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Obr. 1: První číslo časopisu Ruch v tělesné výchově. 1945, roč. 1, č. 1, s. 1.



Úvodní vydání Ruchu  obsahovalo  úlevu  z  konce  druhé  světové  války,  optimismus  do

budoucnosti,  úkoly,  které  musí  sportovci  splnit,  aby  se  podařilo  obnovit  nacisty  přerušené

tradice. Článek Jaro, který ovšem vyšel v říjnu 1945 naráží na obrodu a znovuzrození po dlouhé

zimě, čili po nadvládě nacistické okupační moci. Vzhled už od úvodního čísla klade velký důraz

na estetiku a na vizuální informace:

Pokud se podíváme na první čísla, tak snaha o sledování politických a sociálních otázek se

odrážela  především  v  kampani  o  sjednocení  tělovýchovy.  Kampaň  podpořil  seriál  článků

s titulem Co může dát tělesná výchova republice… Měl šest dílů, první článek se objevil v čísle

11,  ročníku  1.89 Popisoval  jednotlivé  úkoly:  základní  tělesná  výchova  veškeré  mládeže,

soustředění  všech  finančních  prostředků  na  stavbu  stadionů,  tělocvičen,  branná  výchova,

politická výchova, zvýšení výkonosti, soutěž všestrannosti (podle vzoru SSSR) apod. Sjednocení

tělovýchovy  vysvětloval  společenskými  tendencemi  –  snahou  o  sjednocení  i  politického  a

společenského života. „Náš lid přivítal svoji vládu, která představuje politickou jednotu všech

89 Co může dát tělesná výchova republice. Ruch v tělesné výchově, 1945, roč. 1, č. 11, s. 5.
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Obr. 2: Výpravná grafická stránka Ruchu. Ruch v tělesné výchově. 1945, roč. 1, č. 1, s. 2–3.



demokratických  a  fašistických  sil  […]  Připomenutí  pověsti  o  prutech  Svatoplukových  budiž

v těchto  pro  československou  tělovýchovu  historických  dnech  pojato  s plnou  vážností  a

odpovědností  za  velikost  historických  dnů,  které  právě  prožíváme  a  které  můžeme  naplnit

skutečně novým radostnějším a šťastným životem národa.“90

Jednou z pravidelných rubrik, které obsahovaly dění nejen ze sportu, byla rubrika  Ozvěny

našich  dnů.  Byl  to  publicistický útvar  komentující  aktuální  politické  i  hospodářské  události.

Ruch byl orgánem Československého svazu tělovýchovy a sportu, ale přesto ještě tu a tam otiskl

alternativní hlasy. První číslo třetího ročníku obsahovalo i článek Dr. Antonína Hřebíka, který

zcela jasně vyjádřil  názor, že sportu nesvědčí,  pokud se přímo spojí s politikou. V článku se

mimo jiné objevilo i: „Vynasnažíme se, abychom … ukázali celému národu, že při dobré vůli lze

najít  cesty,  po  kterých  všichni  –  bez  ohledu  na  zájmy  stran  –  můžeme  jít  ruku  v  ruce  za

společným cílem…”91

Kromě  Ozvěn  našich  dnů se  od  prvního čísla  objevovaly  i  další  pravidelné  konstrukty,

například  Retrospektivní  kukátko,  což  byl  útvar  vracející  se  k  některým  v  minulosti

proběhnuvším  akcím.  Další  byla  rubrika  Zasloužil  se  o  tělovýchovu,  která  obsahovala

medailonek sportovců, ale někdy i rozhodčích, trenérů, funkcionářů. Rubrika, která se nazývala

Ze  všech  koutů  republiky,  byla  zase  regionálním  zpravodajstvím  v  dnešním  slova  smyslu.

Věnovala  se  menším,  mezi  veřejností  méně  rozšířeným  sportům,  nebo  soutěžím  místního

významu.  Ruch se  také  věnoval  metodické  přípravě,  v  některých  seriálech  představoval

jednotlivá  sportovní  odvětví.  Jako příklad  mohou  sloužit  články s  lyžařskou  a  horolezeckou

tematikou – Než pojedeme do hor92 a Začátečníkem cechu lyžařského93.

Tolik odborné, propagační a zpravodajské materiály, kromě nich se ještě objevovaly články

zábavné  a  literární.  Šlo  o  různé  ukázky  z  prózy  věnující  se  sportovní  tematice,  například

z životopisů  slavných  sportovců.  Časopis  také  často  otiskoval  ukázky  vydaných  knih,  třeba

Football je můj život94 od autora Tommyho Lawtona. Zároveň se v Ruchu objevovaly i původní

literární  útvary  jako  jsou  například  fejetony,  nebo  povídky.  Tato  oddychová  část  časopisu

obsahovala i kreslené vtipy. Ruch v tělesné výchově je specifický tím, že se v něm ve větší míře

objevují ženy, i jako autorky textů, i jako osoby, o kterých je psáno a které jsou na fotografiích.

90 Na cestu. Ruch v tělesné výchově, 1945, roč. 1, č. 1, s. 3.
91 Ozvěny našich dnů. Ruch v tělesné výchově. 1947, roč. 3, č. 1, s. 3.
92 Než pojedeme do hor. Ruch v tělesné výchově. 1945, roč. 1, č. 5, s. 5.
93 Začátečníkem cechu lyžařského. Ruch v tělesné výchově. 1946, roč. 2, č. 2, s. 5.
94 Football je můj život. Ruch v tělesné výchově. 1946, roč. 2, č. 40, s. 6.
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Zatímco  např.  v  časopise  Rekord pojednávajícím o  fotbalu  a  hokeji  jsem nenašla  absolutně

žádnou zmínku o sportujících ženách, v Ruchu pro tělesnou výchovu se ženy objevují nejčastěji

v krasobruslení,  ale  i  v  jiných  sportech  –  atletice,  míčových  hrách,  plavání,  gymnastice  a

lyžování. Ženy se občas objevují i v roli autorek sportovních článků. Číslo 10, které bylo na

stáncích  16.  února  1946  má  ženu  na  titulní  stránce,  jde  o  poručici  anglické  armády  Evu

Nyklovou, která se po sedmi letech vrátila do vlasti, aby se zde zúčastnila krasobruslařských

závodů.95 Další titulní stranu obsadila anglická krasobruslařka Daphne Walkerová. Ženy se na na

titulní straně Ruchu objevovaly velmi často (viz Obr. 3).

Už od prvních  čísel  se  Ruch  pro  tělesnou výchovu hlásí  k  Sovětskému svazu,  všechny

články bez výjimky jsou pochvalné, vyzdvihují zejména masovost, ale také vědecký pohled na

sport. Dozvídáme se tak o sportovištích v Sovětském svazu, o jednotlivých sportovcích, případně

o systému práce s mládeží. „Mladé  sovětské  generaci  otevřela  Říjnová  revoluce  neomezené

možnosti rozvoje jejich kulturně duchovních a fysických sil. A tento rozvoj šel ruku v ruce se

vzrůstem Sovětského státu a v něm se jasně odráží jeho mladost a zdravá síla.“96

95 Poručík anglické armády Eva Nyklová – po 7 letech se vrátila do vlasti, aby se zúčastnila MČS v  krasobruslení.
Ruch v tělesné výchově, 1946, roč. 2, č. 10, s. 1.

96 Sport v zemi Sovětů, Šťastná mládež v SSSR. Ruch v tělesné výchově. 1946, roč. 2, č. 48, s. 8.
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Obr. 3: Krasobruslařka Daphne Walkerová na titulní straně Ruchu. Ruch v tělesné výchově. 1946, roč. 2, č.
50, s. 1.



Ruch pro tělesnou výchovu také obsahoval reklamy, například na obchody se sportovním

zbožím – například  Sport  Dvořáček,

který  sídlil  v  Praze  2,  v  Ječné  ulici

číslo  24,  na  rekreační  zařízení  jako

byla Turnovská chata v Příchovicích

u Tanvaldu,  případně na různé léky,

potravinové  doplňky  a  kosmetiku,

například  Thymolin  na  zuby  nebo

Mýdlo Hellada.97Některé  strany  byly

poseté reklamami úplně.

Ruch  byl  pestrým  periodikem,

které  se  snažilo  pokrýt  sport  a

tělovýchovu  opravdu  v nejširším

záběru, kromě vrcholových sportovců

ukazoval i masový, rekreační sport a

někdy dokonce i  sportovní novináře.

Článek  s názvem  Všechno  jde,  i

sportovní novinář je unikátní a velmi

cenný, protože obsahuje nejen jména

sportovních redaktorů tehdejší doby, včetně uvedení jejich domovských redakcí, ale dokonce i

jejich fota. Vzhledem k tomu, že mnoho článků nebylo v té době signovaných, že se nedaly

běžně nikde dohledat reálie ze života sportovních novinářů, je to zajímavý objev. Na fotografiích

tak  vidíme  sportovní  redaktory  Ruchu Přibáně  a  Rohlenu,  dále  redaktory  sportovní  stránky

Mladé fronty Smutného a Hladkého, sportovní novináře z ČTK Vogela a Horu a také Šimka

z Práva lidu.98 Specifikum týdeníku  Ruch v tělesné výchově byla orientace na vizuální stránku.

Fotografie  převažovaly  nad  textem  a  různily  se  kvalitou,  formou  a  samozřejmě  obsahem.

Portrétní fotografie rozesmátých žen střídaly obyčejné reportážní snímky, ale i fotografie horší

kvality  zaslané  z  regionů  a  evidentně  pořizované  čtenáři.  Některé  snímky  byly  technicky

náročné,  obsahovaly  studie  rozfázovaného  pohybu,  například  běhu  přes  překážky  Švéda

Lidmana a Nizozemky Blankersové-Koenové.99

97 Ruch v tělesné výchově. 1946, roč. 2, č. 6, s. 9.
98 Všechno jde, i sportovní novinář. Ruch v tělesné výchově, 1946, roč. 2, č. 24, s. 3. 
99 Zlomek vteřiny nad překážkou. Ruch v tělesné výchově, 1947, roč. 2, č. 19, s. 19.
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Obr. 4: Reklamy v časopisu Ruch.



Na rozdíl  od pozdějších ročníků,  obsahovaly také  autory snímků,  někdy jmenovitě  jako

Fafek,  Kratochvíl,  Mašek,  Zýka,  někdy jen s  uvedením agentury například  Čechopress nebo

Aktuality.100 V průběhu roku 1947 došlo k zmenšení rozsahu Ruchu kvůli  mimořádné kalamitě

při výrobě rotačního papíru.101 Redakce krok vysvětlila, zároveň vyhlásila obavu, že kalamita

bude mít delší trvání a zareagovala snížením ceny ze 3,50 Kčs na rovné 3 Kčs počínaje číslem 13

druhého ročníku.

 6.1.2 Ruch v tělesné výchově v roce 1947

Ročník 1947 přinesl ve stručném výtahu novoroční projev prezidenta Edvarda Beneše o

stavu  mládeže  a  odpovědnosti  dospělých  v  této  situaci.  Mládež  byla  podle  prezidenta

demoralisovaná.102 V únoru 1947 vybojovali  českoslovenští  hokejisté  první  titul  mistrů  světa

v historii. Této události se věnoval  Ruch  číslo 9. Na titulní straně je fotografie československé

reprezentace s popiskem jednotlivých hráčů, zároveň i velká fotografie rozhlasového reportéra

Štefana  Mašlonky,  jehož prostřednictvím lidé sledovali  výkony reprezentačního výběru.  (Viz

Obr. 5).

Následující čtyři strany přinesly vyčerpávající informační servis včetně tabulek, podrobných

reportáží všech zápasů národního týmu, fotografií, momentek ze zápasů i karikatur. Zbytek čísla

se věnuje jiným sportovním závodům, ale původní reportáž ze světového šampionátu v hokeji

dominuje. 

V čísle  15 vyšel  článek nazvaný  Kdo bude příští  obětí  Joe Luise?  Jde o text  věnovaný

boxerskému duelu mezi  Brucem Woodcockem a Joe Baksim,  jehož vítěz se měl  utkat  s Joe

Louisem  a  je  napsán  z  pohledu  Angličana  Woodcocka.  Ten  je  podle  autora  skromným

sportovcem, za jehož výkony je především spousta dřiny. Článek je velmi velkým kontrastem

toho,  jak se psalo o boxu později  –  jako o sportu mamonu,  peněz a násilí,  popisuje hlavně

skromné poměry tohoto boxera a pak jeho tvrdý trénink na konkrétním denním tréninkovém

plánu. Končí těmito slovy: „Tak trenuje každý den. Jednou týdně navštíví se svou ženou Norou

divadlo, ale vždy v půl jedenácté je už v posteli. Nemá luxusní treningový tábor, nemá kolem

sebe ani lidi ani hloupé rádce. Jediné co má, je jeho popularita, jeho úspěchy, trening a titul

nejlepšího boxera Velké Britanie všech dob.“103

100 Ruch v tělesné výchově, 1947, roč. 2, č. 6, s. 2.
101 Snižujeme cenu Ruchu na 3 Kčs. Ruch v tělesné výchově, 1947, roč. 2, č. 13, s. 2.
102 Jde o kolektivní odpovědnost. Ruch v tělesné výchově, 1947, roč. 3, č. 1, s. 2.
103 Kdo bude příští „obětí“ Joe Luise? Ruch v tělesné výchově, 1947, roč. 2, č. 15, s. 13.
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Obr. 5: Časopis Ruch slaví titul hokejových mistrů světa, vlevo nahoře podobenka rozhlasového reportéra
Štefana Mašlonky. Ruch v tělesné výchově, 1947, roč. 2, č. 9, s. 1.



Tematicky  byl  Ruch  velmi  rozkročený,  přinášel  informace  o  rozmanitých  sportovních

disciplínách, ale věnoval se i pohybu v širším slova smyslu. Dost často se v jednotlivých číslech

objevovalo téma českých a slovenských hor, nebo řek z hlediska turistického,104 ale číslo 35,

které  má  na  titulní  straně  mongolskou  tanečnici,  obsahuje  i  referát  Renée  Zachovalové  o

tanečním programu Festivalu mládeže. Celkově charakterizuje Ruch v tělesné výchově v prvních

dvou  poválečných  ročnících  obsahová,  jazyková  i  formální  pestrost.  Jakkoliv  aktuálnost

informací  a  ostrost  a  barva  fotografií  pokulhává  v  porovnání  se  současnými  sportovními

periodiky, tematicky si s nimi ničím nezadá.

 6.2 Rekord

 6.2.1 Rekord v roce 1946

Časopis  Rekord105 nesl podtitul  List českého svazu fotbalového a vycházel v Praze už od

roku 1930, jeho první číslo vyšlo 22. března 1930. Rekord vycházel dokonce i v průběhu druhé

světové  války,  zastaven  byl  až  v  roce  1944  a  znovu  obnoven  na  podzim roku  1946.  Jeho

periodicita byla týdenní, vycházel vždy každý čtvrtek v poledne. Redakce sídlila v pražské Kozí

ulici č. 7, odpovědným redaktorem byl Karel Lajer.

Původně, ve třicátých letech,  se časopis profiloval jako všesportovní list,  který otiskoval

statě z různých odvětví, postupem času byl ale omezen výhradně na hokej a fotbal.106 Po druhé

světové válce šlo už jen o čtyřstránkový bulletin fotbalového svazu s pravidelnými rubrikami a

články, doplněný svazovými informacemi s rozpisy jednotlivých soutěží, nasazování rozhodčích

na zápasy atd.

Rekord většinou neobsahoval žádné fotografie, ale našly se i výjimky. První čísla vždy nesla

na  titulní  straně  článek,  který  se  věnoval  aktuálnímu  dění,  někdy  přesahujícímu  sportovní

tematiku. Vůbec první číslo vyjmenovávalo úkoly, které stojí před sportovními činovníky, ale i

hráči  a  fanoušky.  Jeden  z  textů  vyjádřil  myšlenku  apolitičnosti  sportu,  myšlenku,  která  se

objevovala v poválečných médiích,  ale která byla po převratu kritizována.  Tento článek nesl

104 Po slovenských řekách. Ruch v tělesné výchově, 1947, roč. 2, č. 34, s. 11. 
105 Rekord. List českého svazu fotbalového. Praha. (Roč. 1. 1930 – 15. 1944) – Roč. 16. 1945, 290x450, s podtitulem

Oběžník českého svazu fotbalového, 1krát týdně, odpovědný redaktor Karel Lajer, příloha Kopaná, (od ří jna 13
čísel) – Roč. 17. 1946, 52 čísel, bez příloh – Roč. 18. 1947, podtitul List českého svazu fotbalového, 52 čísel –
Roč.  19.  1948,  od čísla  45 podtitul  List  odborů kopané ČOS, odpovědný redaktor  M. Stjažkin,  od č .48 O.
Procházka, 52 čísel. Časopis ukončen, dále viz.  Instruktor kopané. Převzato z: WAITOVÁ M. – JEŽEK, P. –
ŠORM, G. Soupis českých tělovýchovných časopisů 1945 – 1964. Praha: SPN, 1965.

106 KLIMENT, A.  Odraz společenských změn v období září 1938 – prosinec 1939 ve fotbalovém prostředí podle
časopisu Rekord. Praha: Univerzita Karlova, 2009, s. 22.
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titulek:  Potíže dneška a mimo jiné obsahoval i  tvrzení:  „Jsme organisací vpravdě lidovou a

demokratickou. Sportovní klub sdružuje všechny lidi dobré vůle bez ohledu na třídní rozdíly a

bez ohledu na příslušnost k té, či oné politické straně.“107

107 Potíže dneška. Rekord. 1946, roč. 17, č. 1, s. 1.
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Obr. 6: První číslo obnoveného časopisu Rekord. Rekord, 1946, roč. 17, č. 1, s. 1



Časopis  Rekord byl  orgánem fotbalového  svazu  a  ten  se  odmítl  v  první  fázi  zúčastnit

sjednocení tělovýchovy. Stál tak v pozici proti většině a to se promítlo do jeho obsahu. Na svých

stránkách dával velký prostor nejrůznějším polemikám. Číslo 13, které vyšlo 28. března 1946

přineslo  obhajobu  s  názvem  Vnáší  se  světlo a  šlo  o  součást  sporu,  který  vedla  redakce

s redakcemi Práce, Rudého práva a Mladé fronty. Posledně jmenované listy totiž informovaly o

obvinění vedoucích osobností československého fotbalu Rudolfa Pelikána a Františka Gürtlera

z kolaboranství.  Zmiňované  osobnosti  se  totiž  opakovaně  vyjadřovaly  proti  sjednocené

tělovýchově,  naopak byly pro federativní uspořádání sportu a tělovýchovy v Československu.

Článek v Rekordu na to upozorňuje, navíc i vnáší do kontextu načasování celé mediální kauzy,

protože vše se událo těsně před valnou hromadou Českého svazu fotbalového (dále jen ČSF). Dr.

Rudolf Pelikán byl sice v prosinci opět zvolen předsedou, ale podle Rekordu: „[složky ČSF] …

dostaly přípis, oznamující rozhodnutí SNB, podle kterého mají být Dr. Rudolf Pelikán, František

Gürtler a jejich exponenti zbaveni čestných funkcí, které zastávají ve sportovních organizacích

doma, ale i za hranicemi.“108

Je  to  sama  redakce  Rekordu,  kdo  se  pouští  do  politických  polemik  a  ne  vždy  pouze

odpovídá na přímý podnět, někdy i sama začíná. Číslo 14 stejného ročníku se opět vyjadřuje ke

kauze dr. Pelikána a v článku s názvem  Pravda pravdoucí  řeší Karel Lajer toto:  „Jak známe

český svéráz, je možné, že přijde nové udání, když první je vyvráceno. Pan poslanec Ferdinand

Peroutka v článku ‚Hrdinové naší doby‘ mluví již přímo o dílně na udání, která v skrytu v přítmí

pracuje. Zabrániti novému udání ovšem nemůžeme, můžeme jen ujistiti veřejnost, že je vyvrátíme

doklady jako první.“ Rudolf Pelikán na konci května 1946 nečekaně umírá. První číslo po jeho

smrti obsahuje jen nekrolog, druhé je ale věnováno celé právě jemu a obsahuje tvrzení, že dr.

Pelikán zemřel právě kvůli štvavé propagandě na jeho osobu. „Na případu mrtvého profesora dr.

Pelikána je vidět, že teror u nás existuje a to v nepředstavitelné míře.“109

 6.2.2 Rekord v roce 1947

Také  ročník  1947  začíná  ohlasem  na  déle  vedenou  polemiku.  Článek  O  té  okupační

činnosti… odpovídá na jiný text otištěný předtím v deníku Práce. Ten kárá fotbalový svaz za to,

že by neměl jít proti sjednocování tělovýchovy v době po druhé světové válce, když se vezme

v potaz, že fotbalový svaz nepřerušil činnost ani v době nacistické okupace. Jinak řečeno je tímto

naznačena  kolaborace  s  nacisty.  Rekord  se  proti  tomuto  ohrazuje:  „Žádné  Kuratorium,  ani

108 Vnáší se světlo. Rekord. 1946, roč. 17, č. 13, str. 1.
109 Uštván, zemřel. Rekord. 1946, roč. 17, č. 22, str. 2. 
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vyhrožování  a  obviňování  NOUZu  ze  sabotáže  a  žádná  jiná  instituce  je  nedovedla  (přední

činovníky svazu) donutiti ke spolupráci! To všechno jsou prokázaná fakta.“110 V průběhu roku

Rekord obrací a například v článku Práce v klidném prostředí se píše toto: „Dnes, díky založení

Československého tělovýchovného svazu a dohodě o nejužší spolupráci všech, je po nejistotě, je

opět disciplína a kázeň a každý ví, že je vše v pořádku, protože je tu autorita, svobodně zvolená a

všemi uznávaná.“111 Když se vyčerpalo téma sjednocení,  pouští  se časopis do dalších reakcí.

Například  stať  Nehorázný  útok  proti  fotbalu112 se  věnuje  textu  Josefa  Lampy  v  časopise

Ostravský úderník, který popisuje prostředky kapitalistů k utišení mas, podle Lampy jsou jimi

alkohol, církev a fotbal.

Čísla 11 a 12 v roce 1947 přinesla jen organizační část, bez žurnalistických konstruktů. Pod

titulem se nacházel  rámeček,  ve kterém redakce vysvětluje  důvody:  „V důsledku omezeného

rozsahu  časopisů  jsme  nuceni  dočasně  omeziti  se  na  uveřejňování  pouze  úředních  zpráv.

110 O té okupační činnosti…Rekord, 1947, roč. XVIII, č. 1, s. 1. 
111 Práce v klidném prostředí. Rekord, 1947, roč. XVIII, č. 6, s. 1.
112 Nehorázný útok proti fotbalu, Rekord, 1947, roč. XVIII, č. 28, s. 1. 
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Obr. 7: Článek Nehorázný útok proti footballu. Rekord, 1947, roč. 18, č. 28, s. 1.



Posílejte nám zprávy skutečně nálehavé a stručné.“113 Počínaje číslem 13 se ale zase objevuje

původní formát s různými komentáři na první straně. 

V průběhu  roku  se  Rekord  věnuje  hlavně  sportovním událostem,  občas  zařadí  i  článek

výchovného  charakteru.  Politika  v  obecném  slova  smyslu  na  titulní  straně  chybí.  Až  stať

Sportovní kluby a socialismus  přináší změnu, upozorňuje na dělnický a lidový původ fotbalu,

přisuzuje mu ideologickou náplň socialismu. „Kopaná, naše nejsilnější a nejvlivnější sportovní

složka,  vyrostla z lidu a pro lid,  jako žádné jiné sportovní  odvětví.  Už tato skutečnost  nesla

v sobě všechny předpoklady k tomu, aby idee a snahy o přestavbu lidské společnosti pod zorným

úhlem novodobých požadavků našly právě ve sportovních klubech a při provozu nejživnější půdu

a uplatnění.“114 Předposlední číslo roku 1947 přináší článek  Vánoční úvaha:  „Měly by volati

(vánoční zvony): je tebe škoda, národe, abys byl bezduchým nástrojem politických čachrářů,

skrývajících za halasnými hesly špinavé cíle a nové zotročování! Buď svorný, buď zase jednotný,

jako jsi býval v dobách, kdy ti násilníci zvonili předčasně umíráčkem! Prohlédni, rozvaž si dobře

světovou situaci, jako by to jistě učinili věhlasní lidoví písmáci z naší národní historie a nenech

se vodit  za nos!  Neboť  by to  bylo  nejohyzdnější  skvrnou na památce žijící  generace,  kdyby

„naletěla“ šejdířům a znesnadnila život dětem a dalším pokolením.“115

 6.3 Sokolský věstník

 6.3.1 Sokolský věstník v roce 1946

Hlavním periodikem Československé  obce  sokolské  byl  Sokolský  věstník,116 který  vyšel

poprvé po osvobození až v lednu 1946. Tiskla ho tiskárna se sídlem v Jungmannově ulici číslo

24 na Praze 2. Redakční kruh tvořili:  Karel Bíma, Jaromír Patrik Blažek, Dr. Jan Hiller,  Dr.

Zdeněk Hornof, Karel Juda, Blažena Martínková, Rudolf Poláček, Česlav Roubíček a Dr. Miluše

Waitová.  Časopis  měl  formát  A4,  byl  černobílý,  většinou  bez  fotografií,  ale  s  graficky

zvýrazněnými reklamami.  Byl  stránkován celoročně,  čili  každé nové číslo nezačínalo stranou

113 Rekord, 1947, roč. XVIII, č. 11, s. 1.
114 Sportovní kluby a socialismus, Rekord, 1947, roč. XVIII, č. 43, s. 1. 
115 Vánoční úvaha, Rekord, 1947, roč. XVIII, č. 51, s. 1. 
116 Sokolský  věstník.  List  Československé  obce  sokolské.  Praha,  ČOS – se stálou přílohou Cvičitel,  Cvičitelka a

Vzdělavatel. (Roč. 1. 1897 – Roč. 43. 1941) – Roč. 44. 1946, 1x týdně, 210 x 295, řídil dr. Jan Hiller, od čísla 2.
Jarka Patrik Blažek s redakčním kruhem, 48 čísel, 626 stran. Roč. 45. 1947, 50 čísel, 755 stran, řídil Jarka Patrik
Blažek,  odpovědný  redaktor  Rudolf  Poláček.  Dvě  mutace:  1.  Sokolstvo  pražské,  2.  Sokolstvo  v župách
Olomoucké – Smrčkově, Prostějovské a Severomoravské. Roč. 46. 1948, bez titulního listu a obsahu, 51 čísel,
660 stran, od čísla 39 řídil Karel Marek s redakčním kruhem a přílohou Sletové noviny ze dne 4. července 1948.
Časopis  ukončen.  Dále  viz  Sokolské  noviny. Převzato z:  WAITOVÁ,  M. – JEŽEK, P. –  ŠORM, G.  Soupis
českých tělovýchovných časopisů 1945 – 1964. Praha: SPN, 1965.
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Obr. 8: První číslo obnoveného časopisu Sokolský věstník. 1946, roč. 44, č. 1, s. 1.



číslo  1,  ale  navazovalo  v  číselné  řadě  tam,  kde  skončila  poslední  strana  čísla  předchozího.

Časopis vycházel spolu s pravidelnými přílohami Cvičitel, Cvičitelka, Vzdělavatel.

Každé vydání obsahovalo článek na titulní straně, který byl hlavním tématem, povětšinou

nějakým  apelem  na  všechny  sokoly,  text  býval  velmi  rozsáhlý  a  věnoval  se  aktuálnímu

společenskému  dění.  Další  strany  obsahovaly  kratší  texty,  většinou  aktuality  z vedení  ČOS,

praktické  informace  a  zprávy  o  dění  v  jednotlivých  župách.  Nechyběly  ani  různé  střípky  a

zajímavosti psané pro oddych čtenářů, jako je například odstaveček o tom, že v jednotě Přívoz

zvolili náčelníkem bratra Michalíčka a náčelnici sestru Michalíkovou a že jim chyběl někdo třetí

jménem Michal, aby mohl vykonávat například funkci vychovatele.117 Pravidelnou rubrikou byly

také  Výstřižky, které přetiskovaly informace z ostatního tisku a komentovaly je. Informace se

většinou  týkaly  buď  Sokolstva,  nebo  tělovýchovy  obecně,  ale  nechyběly  ani  všeobecné

informace z poválečné republiky, většinou o nápravách toho, co nacistický režim a druhá světová

válka poškodily. V prvních měsících se objevuje i pravidelná měsíční rubrika  Naši mučedníci,

která v černém rámečku připomíná jména těch sokolů, kteří padli v daný měsíc během druhé

světové války.

První  číslo  vyšlo  3.  ledna  1946,  titulní  strana  je  bez  fotografie  a  obsahuje  úvodník

podepsaný předsednictvem Československé obce sokolské.  Jde o výzvu bratřím a sestrám ke

zvýšené činnosti, k napravení škod, které v Sokole vznikly během nacistické okupace. Článek

vyzývá k obnovení pravidelných cvičení, k práci s mládeží. Končí symptomatickým zvoláním:

„Sokolskou prací k rozkvětu naší lidově demokratické republiky.“118 Toto zvolání jsem nazvala

symptomatickým proto,  že obsahuje předzvěst budoucích změn a budoucí  rétoriky.  Není bez

zajímavosti, že v Sokolském věstníku předválečné doby se nevyskytuje. Naopak postupem času

se slova jako lid, rozkvět a práce objevují stále častěji, až se komunikace stává ritualizovanou –

obsahuje stále stejné fráze.119

První  vydání  obsahují  vzpomínky na  členy Sokola,  kteří  zahynuli  během druhé světové

války, nebo bezprostředně po ní, např. článek  Na paměť Jana Gajdoše vzpomíná na někdejší

sportovní hvězdu a účastníka olympijských her, případně text  Heftling Cýrek píše o hrdinství

bratra  Rudolfa  Cýrka,  který  zahynul  v  koncentračním  táboře  v  Osvětimi.  Útrapy  války

117 Sokolský věstník. 1946, roč. 44, č. 6, s. 65.
118 Bratři a sestry. Sokolský věstník. 1946, roč. 44, č. 1, s. 1.
119 ŠEBESTA, K.  Jazyk totalitního režimu.  In  Vědecká redakce Ústavu pro soudobé dějiny AV CR.  Slovníková

příručka k československým dějinám 1948-1989. Praha : Lidové noviny, 2005. s. 6-8. [cit. 2015-02-26] Dostupné
z WWW: <http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf>.
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připomínají  i  články  o  zdraví  a  životosprávě,  ze  kterých  lze  vyčíst,  jakým úpadkem prošla

tehdejší  československá společnost.  Text  Osobní čistota nabádá k pravidelné  hygieně  a  také

k tomu,  aby  měli  cvičící  možnost  si  někde  umýt  ruce,  protože  se  tím  předejde  nakažlivým

nemocem.  Na  titulní  straně  druhého  čísla  jsou  starostové  Americké  a  Československé  obce

sokolské Karel M. Prchal a Dr. Antonín Hřebík (viz Obr. 9.).

Číslo 5 ročníku 44, které vyšlo 4. února 1946, se vymyká tím, že obsahuje méně běžné

agendy, ale vyjadřuje se hodně k politickým tématům. Na titulu se dozvídáme o vývoji procesu

sjednocování tělovýchovy. Na straně 51 je navíc článek  Budou tedy volby – co my Sokolové?,

který shrnuje nejfrekventovanější názory mezi Sokolstvem, které říkaly zhruba toto: Sokol je a

má zůstat  nepolitickým,  a  vykládá  jejich skutečný dopad.  Nabádá k politické angažovanosti,

argumentuje  tím,  že  členové  Sokolstva  by mohli  vnést  do  politických  stran  sokolské  ideály

čistoty a férové hry a tím je obohatit. Také vysvětluje, proč zůstává jednota stran Národní fronty

a proč nabírá země nový kurz.  „Ať dopadnou volby jakkoliv, nevrátíme se zpět do politických,

hospodářských a sociálních poměrů platných před touto vojnou. Jenom slepý může myslet opak,

a  nevidoucí  nemůžeme  brát  do  rady,  v  níž  potřebujeme  dalekozrakých.  Návrat  do  poměrů

předmnichovských není ani možným, ani žádoucím. To by nešlo ani bez velké války, ani po ní. Ta

námi všemi tak nějak zacloumala a hodila nás dál. Těžko se dáváme dohromady a zase jenom

slepý nevidí, že sice není už vojna, ale také ne mír. Nesmíme se oslabit ani volebním bojem (to si

strany slíbily, jde o to, aby to i splnily), ale ani jeho výsledkem. Výsledek musí být takový, aby

z voleb vyšlý parlament – a o to jde hlavně – a vláda, byli silnější vnitřně i mezinárodně.“120

Květnová  čísla  se  celá  věnují  prvnímu  výročí  osvobození,  obsahují  četné  vzpomínky

z okupace a z východní fronty, kde rovněž bojovala řada sokolů. Začíná se objevovat nové téma-

přípravy XI. sokolského sletu, který se měl konat v létě 1948. Čím dál hojněji se také objevují

zmínky  o  Sovětském  svazu,  takřka  bezvýhradně  ve  smyslu  poučení,  které  by  si  čtenáři  a

případně  i  autoři  samotní  měli  odtud  vzít.  „Bylo  by  jistě  velmi  poučné  pro  nás  všechny,

jednotlivce i jako celek, kdyby se nás co nejvíce mohlo do Sovětského svazu podívat, aspoň tak,

jak  jsme tam byli  my.  Ale  není  to  možné a  nebude to  patrně  ještě  mnoho let  možné a  náš

vzájemný styk s SSSR bude ještě delší dobu omezen na příležitostné a náhodné návštěvníky a

omezené styky.“121 V podobném duchu je i článek Sovětský delegát v Tyršově domě z čísla 29.

120 Budou tedy volby – co my Sokolové? Sokolský věstník, 1946, roč. 44, č. 5, s. 51.
121 V Sovětském svazu. Sokolský věstník, 1946, roč. 44, č. 29, s. 356.
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Obr.  9:  Na  titulní  straně  2.  čísla  obnoveného  Sokolského  věstníku  byli  starostové  Americké  a
Československé obce sokolské K. M. Prchal a A. Hřebík. Sokolský věstník, 1946, roč. 44, č. 2, s. 1.



Na druhou stranu Sokolský věstník nezapomíná ani na zpravodajství z žup, které fungovaly

ve Spojených státech a velmi často přináší i reportáže z ostatních zemí světa – bez ohledu na

politický vývoj v těchto zemích. Speciální číslo, ozdobené červenou barvou i ilustracemi vyšlo

28.  října  1946  u  příležitosti  výročí  vzniku  samostatného  Československa.  Obsahuje  čtyři

fotografie a články význačných osobností mimo sokolské organizace – jako je předseda Českého

svazu  footballového  Dr.  Karel  Myška,  zavazující  se  k  uspořádání  mistrovství  slovanských

národů  u  příležitosti  XI.  sokolského  sletu,  náčelník  Junáku  Dr.  Rudolf  Plajner,  který  zase

obhajoval své stanovisko při sjednocování tělovýchovy, nebo předseda vlády Klement Gottwald,

který upozorňoval na poslání Sokola a jeho roli při sjednocování tělovýchovy.

 6.3.2 Sokolský věstník v roce 1947

45. ročník navázal tam, kde skončil ročník předchozí – představil plán dvouletky před XI.

sokolským sletem, nabádal k práci, k lidství, k humanitě. Lednová čísla roku 1947 upozorňovala

rovněž na to, že se po 23 letech opět sejde sjezd ČOS, který vytýčí ideologii Sokolstva v letech

příštích.  Zajímavý  úvodník,  vzhledem k tématu  práce  přineslo  4.  číslo  z 27.  ledna  1947.  Je

nadepsán titulkem  Revise poměru sokolstva k socialismu a napsal ho autor podepsaný jako Z.

Vitejček. Autor se vyhrazuje proti myšlence, že Sokol neměl k socialismu ten správný postoj,

protože  vznikal  a  vytvářel  se  v  ovzduší  liberalismu  a  vykazuje  známky  materialismu  a

zpovrchnění.  Opakuje hesla:  svoboda, rovnost,  bratrství,  upozorňuje na to,  že dělnictvo tvoří

nejpočetnější skupinu sokolstva a že Sokol nestál a nestojí stranou revolučního sociálního hnutí.

Z  toho je  patrné,  že  první  proměny  v  ideologii  Sokolstva  přicházely  dávno před  únorovým

převratem.

Číslo 35 nese na první straně úvodník Politika v Sokole, ve kterém se píše, že sokolové jsou

sice členy mnoha politických stran, ale právě na půdě Sokola jsou si rovni a neměli by svou

příslušnost zdůrazňovat, či dokonce se na jejím základě nějakým způsobem kastovat. Můžeme se

jen dohadovat, na co konkrétně článek narážel, ale některé věty nabízí určitá vodítka.  „Nikdy

žádná politická strana nepřevzala v Sokole velení.  Kdyby se tak mohlo státi,  přestal by býti

Sokolem, ze Sokola stala by se neužitečná tříšť, nanejvýš by se rozpadl ve společky, kymácející se

sem a tam.“122

I když poválečné ročníky obsahují drobné předzvěsti budoucího vývoje, převažují tradice,

které byly pro Sokolstvo typické. Pisatelé článků často vzpomínají prezidenta Edvarda Beneše, i

Tomáše  Garrigue  Masaryka.  Druhému  jmenovanému  je  věnováno  celé  číslo  34,  které  vyšlo

122 Sokolský věstník, 1947, roč. 45, č. 35, s. 494.
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Obr. 10: Obrazová reportáž z návštěvy sokolů v Americe. Sokolský věstník, 1947, roč. 45, č. 35.



1. září  1946  u  příležitosti  výročí  jeho  úmrtí.  Vydání  přineslo  články  s citací  jeho  díla,

životopisnými údaji, postřehy o jeho rodině i fotografiemi. V čísle je také několikrát citováno

z knihy  T. G. Masaryk a Sokol,  kterou napsal Antonín Krejčí a na kterou je na straně 488 i

reklama. 

Číslo  35  se  věnuje  exkurzi  šedesáti  představitelů  ČOS do  Spojených  států  amerických.

Úvodník  napsaný  Dr.  Antonínem  Hřebíkem  popisuje  stav  sokolstva  v  Americe,  dále  číslo

obsahuje různá poselství krajanů v Americe a také obrazové reportáže z návštěvy (viz Obr. 10).

Stěžejní události roku 1947 byl pro Československou obec sokolskou sjezd, který proběhl

25. října. O tři dny později, tedy 28. října, opět vychází slavnostní číslo, které vzpomíná nejen

výročí  založení  Československa,  ale  obsahuje  i  zpravodajství  z  VII.  valného  sjezdu.  Jeho

výsledky  interpretuje  Dr.  Antonín  Hřebík,  předseda  této  organizace.  Nejprve  upozorňuje  na

slavnou  sokolskou minulost,  poté  vzpomíná,  z  jakých útrap  se  dva roky po skončení  války

dokázala organizace dostat a jakou projevili její členové morální sílu a jen poslední dva odstavce

se věnují současnosti Sokola. Hřebík ujišťuje sokoly i zbytek národa, že Sokolstvo bude vždy

stát na straně československého lidu.

Závěrem lze konstatovat, že první dva poválečné ročníky  Sokolského věstníku obsahovaly

pluralitu názorů, která navazovala na ovzduší první republiky, otiskovaly názory různých stran a

osobností. Na stránkách jednoho periodika se objevovaly oslavné články na Sovětský svaz vedle

pochvalných textů o Sokole ve Spojených státech amerických. Někdy tato pestrost znamenala to,

že list neměl na určitou věc jednotný názor a otiskl v krátké době i protichůdné názory na tutéž

věc.  Příkladem budiž  třeba  neustále  se  vracející  téma  angažovanosti  Sokolstva  v  politice  a

politických  stranách.  Redakce  sice  poskytovala  určitá  vodítka  pro  své  čtenáře,  ale  konečné

utvoření názoru nechala plně na nich. Tento stav trval do začátku roku 1948, už v lednu se začal

Sokolský  věstník obsahově  měnit.  Počínaje  prvními  březnovými  čísly  byly  rozdíly  skutečně

markantní.
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 6.4 Cyklista

 6.4.1 Cyklista v roce 1946

Časopis Cyklista123 byl nejstarším českým sportovním listem vydávaným na území bývalého

Československa,  vycházel  s menšími  pauzami i  v období protektorátu.  Cyklista začínal  vždy

nový ročník atypicky na jaře se začátkem nové cyklistické sezóny a končil na jaře následujícího

roku. Pravidelné poválečné vydávání pak začalo v květnu roku 1946 a vyšlo v novém, menším

formátu A4. Titulní strana je na tuto dobu rovněž netypická, kromě graficky zdařile vyvedeného

záhlaví  a  názvu  periodika

obsahuje už jen velký obrázek –

reklamu  na  jízdní  kolo  Stadion

s heslem  „Pro  sport  i

každodenní službu“.

Také  na  druhé  straně  jsou

výhradně  reklamy,  až  strana  3

nese  první  žurnalistické

konstrukty,  především  úvodník

Na  cestu  dalšímu  ročníku

Cyklisty,  dále článek  Cyklista se

loučí  s  tátou  Vondřichem

napsaný  průkopníkem  české

sportovní  žurnalistiky  Vilémem

Henry  Heinzem  a  článek  Spor

Praha-Pardubice.  První  dva

jmenované  texty  vzpomínají  na

dlouholetého  vydavatele  a

odpovědného redaktora časopisu

Augustina  Vondřicha,  který  se

s vydáváním časopisu rozloučil a

123 Cyklista. Oficielní časopis české ústřední jednoty velocipedistů. Nejrozšířenější a nejstarší sportovní list českých
cyklistů, roč. 1. 1884. – roč. 25. 1944 – 1945, 20 čís. (poznámka: čís. 1 z 15. 4. 1944, čís. 10 z 31.8 1944, čís.11
z 1. 9. 1945 čís. 20 z 15. 4. 1946), 320 x 470. Majitel: ČKS Karlín 1885. Vydavatel: Augustin Vondřich, red.
Jaroslav Parbus. Později byl 25. ročník zařazen do celkové řady předchozích ročníků jako 51. roč. 1945. Podtitul
změněn „Nejstarší český sportovní list – založen r. 1884. Vydavatel ÚJV, ved. a odp. redaktor Jaroslav Parbus,
15 čísel, 215 x 300. Bez obsahu a titulního listu. Převzato z: WAITOVÁ, M. – JEŽEK, P. – ŠORM, G. Soupis
českých tělovýchovných časopisů 1945 – 1964. Praha: SPN, 1965.
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Obr. 11: První číslo obnoveného časopisu Cyklista. 1946, roč. 52,
č. 1, s. 1.



dále jmenují, jaké jsou další úlohy časopisu v poválečné době. Novým odpovědným redaktorem

se stal Jaroslav Parbus.

První číslo obsahuje nezvyklé množství reklam, kromě zmiňované celostránkové reklamy na

titulu, je zde dalších 27 větších reklam vyvedených různými fonty, doprovázených ilustracemi a

kromě toho ještě  větší  počet  inzerátů  a  burza vybavení  a  součástek  pro čtenáře  Cyklisty.  Je

pravdou,  že  tento  sport  vyžadoval  na  rozdíl  od  jiných  tehdejších  disciplín  mnoho  různého

vybavení a většinu inzerce tvořily inzeráty na součástky k jízdním kolům. Kromě komerčních

sdělení  obsahovalo  první  vydání  i  spoustu  článků  o  potřebě  nových  cyklostezek,  o  údržbě

stávajících, o morálce a zvycích cyklistů. Od strany 8 do strany 13 se mohli čtenáři dozvědět i

výsledky prvních národních i mezinárodních závodů. Článek Sensační cifry z pařížských six days

obsahuje nadšený výčet návštěvnosti  i tržeb na pařížských šestidenních závodech. Opěvování

finanční stránky sportu a zdůrazňování jeho výdělečné funkce není pro poválečný sportovní tisk

zrovna typické. „Samotný belgický pár Bruneel-Debruycker získal pro sebe na prémiích 600 000

franků, což i při nízkém kursu francouzského franku je přijatelná suma!“124

Číslo 2 přináší na straně 17 nekrolog s názvem  Profesor Pelikán mrtev.  O smrti  tohoto

fotbalového  funkcionáře  tehdy  informovala  takřka  všechna  sportovní  periodika.125 Nekrolog,

který obsahoval převážně jen biografická data a připomínku jeho příkladného chování během

okupace,  napsala Vlasta Kališová.  Třetí  číslo  pro změnu gratuluje k významnému životnímu

jubileu Vilému Heinzovi, článek Sedmdesátiny Viléma Heinze126 mapuje nejen jeho život, ale i

profesní dráhu, je cenným informačním zdrojem pro studium dějin české sportovní žurnalistiky.

Kromě údajů obsahuje i aktuální Heinzovu fotografii. 

Časopis  Cyklista byl  ze  všech  zkoumaných  časopisů  zaměřen  nejúžeji,  pouze  na  jedno

sportovní odvětví, na druhou stranu ho popisoval a komentoval ze všech úhlů pohledu. Alespoň

tedy v prvních poválečných ročnících. Kromě sportovních výsledků tuzemských i mezinárodních

akcí  (Representovali  jsme  ČSR.  na  mistrovství  Evropy  v  Curychu127),  personálií  cyklistů  i

sportovních  novinářů  pohybujících  se  kolem  cyklistiky  (Bratr  Frant.  Zeman  60  let!128),  se

věnoval veškerým tématům, které se kolem cyklistky mohly objevit. Obsahoval mnoho článků

124 Sensační cifry z pařížských six days. Cyklista, 1946, roč. 52, č. 1, s. 8.
125 Profesor Pelikán mrtev. Cyklista, 1946, roč. 52, č. 2, s. 17.
126 Sedmdesátiny Viléma Heinze. Cyklista, 1946, roč. 52, č. 3, s. 8.
127 Representovali jsme ČSR. na mistrovství Evropy v Curychu. Cyklista, 1946, roč. 52, č. 14, s. 164.
128 Bratr Frant. Zeman 60 let! Cyklista, 1946, roč. 52, č. 13, s. 157.
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technického zaměření (O špicích, nesoucích váhu kola i jezdce129), o správné údržbě jízdních kol

(O zacházení s kolem130), o tom, jaká kola jsou vhodná pro jednotlivé cyklisty s ohledem na

výkonost, věk, pohlaví (Standartní typ dětského kola131), dále články o správné výživě (Co jíst a

pít  na cestách132),  o  organizační  stránce  cyklistického sportu (Přihlášky  k  závodům, starty  a

kategorie133),  o  cyklostezkách  (Starejme  se  včas  o  cyklistické  stezky134),  o  trasách  výletů

(Nejkrásnější výlet135), o bezpečnosti nebo o kuriozitách (Na kole až na Sněžku136).

Stejně jako ostatní sportovní periodika své doby obsahoval i Cyklista prvky beletrie, různé

povídky i povídky na pokračování a také básně – vše na téma cyklistiky. Básně vždy psal Josef

Chuchma, jednu dokonce o svém vlastním řemesle, práci sportovního žurnalisty:

„Kritik u vesla

Redaktor nám stůně. Tu je 

kritik! Ten to zrediguje.

První prací, hochu švarný, 

bude – skočit do tiskárny!

Chceš-li dělat reportéra, 

trampota tě čeká sterá;

pak se řekne: Žurnalista

nejlepší vždy mívá místa!

Z redakce po službě celé, 

chceš-li chvátat do postele, 

zas tě někde čeká schůze…

těžká hlava – vratká chůze…

A což v den, kdy vyjde číslo!

Jo, to kritika už skříslo…

Jako by měl svět se zbořit…!

129 O špicích, nesoucích váhu kola i jezdce. Cyklista, 1946, roč. 52, č. 5, s. 54.
130 O zacházení s kolem. Cyklista, 1946, roč. 52, č. 5, s. 52.
131 Standartní typ dětského kola. Cyklista, 1946, roč. 52, č. 4, s. 45. Slovo standartní se nachází v originále skutečně

v tomto pravopisu.
132 Co jíst a pít na cestách. Cyklista, 1946, roč. 52, č. 5, s. 53.
133 Přihlášky k závodům, starty a kategorie. Cyklista, 1946, roč. 52, č. 4, s. 30.
134 Starejme se včas o cyklistické stezky. Cyklista, 1946, roč. 52, č. 2, s. 16.
135 Nejkrásnější výlet. Cyklista, 1946, roč. 52, č. 7, s. 80.
136 Na kole až na Sněžku. Cyklista, 1946, roč. 52, č. 10, s. 121.
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Takhle bych chtěl redaktořit!

VSK dnes otvírá se.

Zřejmě tam být musíš zase, 

lítat všude jako střela…

do večera zchromneš zcela!

Šestý den již kritik kroutí

službu kletou. Již se hroutí…

Znaven – zničen…A tu zpráva:

Redaktor jde! – Sláva, sláva!“137

Číslo 15, poslední vydané v ročníku 1946 opět nese fotografii Viléma Heinze, tentokrát jako

součást nekrologu, který je otištěn přes celou titulní stránku a pokračuje i na na straně druhé.

Vilém Heinz zemřel 7. prosince 1946, text se věnuje jeho životu, činnosti v časopise Cyklista i

reportáži z jeho pohřbu, který přitáhl pozornost mnoha sportovních činovníků.

 6.4.2 Cyklista v roce 1947

Zatímco  ročník  1946  nepřináší  takřka  žádné  články  věnující  se  politickému  a

společenskému dění, úvodní číslo nového ročníku, které vyšlo netradičně už v lednu, obsahuje

text nazvaný Svěží krok v nový rok z pera Jaroslava Parbuse. Říká se v něm mimo jiné: „Dnes je

doba zcela jiná, než byla v začátcích našeho sportu a vůbec jiná, než byla v dobách naší prvé

republiky. Nad tím nesmíme zavírat oči, to si musíme jasně uvědomiti. Celým světem přelila se

revoluční vlna. Vše zastaralé zmizelo a nastoupily nové směry. Pohodlný šosácký život ustoupil

živé a tvořivé činnosti, vynalézající stále nové, svěží a radostné myšlenky a vzněty. To znamená,

že i my musíme se tomuto směru přizpůsobit a odhodit od sebe bez milosti vše staré, přežilé a

zkostnatělé, co by nám jen škodilo a brzdilo v novém vývoji.“138

Kromě  několika  dalších,  věcně  psaných  článků  o  začlenění  České  ústřední  jednoty

velocipedistů do Československého tělovýchovného svazu139 se  Cyklista ani v roce 1947 moc

nevěnuje  politickým  záležitostem,  ani  bojům  o  podobu  československé  tělovýchovy.  Také

formální stránka zůstává velmi podobná, nemění se formát, ani pravidelní rubriky (Cyklistická

bursa,  Zprávy z ČÚJV,  Naše mínění).  Právě rubrika  Zprávy z ČÚJV  je jakýmsi zpravodajem

cyklistického ústředí, obsahuje důležité organizační informace.

137 Kritik u vesla. Cyklista, 1946, roč. 52, č. 10, s. 120.
138 Svěží krok v nový rok. Cyklista, 1947, roč. 53, č. 1, s. 3.
139 Nové směry. Cyklista, 1947, roč. 53, č. 1, s. 7.
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Časopis obsahuje stále velké množství reklam, věnuje se dění nejen v Československu, ale i

v zahraničí a to zejména ve Francii,  Itálii,  Švýcarsku a Spojených státech amerických – tedy

zemí, kde byla cyklistika velmi rozšířená. Naopak jsem nenašla ani jedinou zprávu o cyklistice

v Sovětském svazu.  V ostatních  sportovních  periodikách  se  objevovaly  pochvalné  zmínky o

Sovětském svazu a  články nabádající  ke  kopírování  tohoto  vzoru  už  od  roku 1945,  časopis

Cyklistika se až do roku 1949 díval stále jen západním směrem.
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 7 SPOLEČENSKÁ A POLITICKÁ SITUACE V ČESKOSLOVENSKU PO 

ÚNOROVÉM PŘEVRATU

 7.1 Československo po únoru 1948

Základy komunistické společnosti byly položeny už před únorovým převratem, ale teprve

po  něm  se  mohly  naplno  rozvinout.  Během  pěti  let,  od  roku  1948  do  roku  1953,  došlo

k absolutnímu přebudování politického i ekonomického systému v Československu a zároveň ke

změně ve všech oblastech lidské činnosti. Mnoho lidí si tyto změny zpočátku neuvědomovalo,

protože byly zaváděny postupně a také byly ideologicky zdůvodňovány. Další je naopak vítali,

protože jim režim slíbil masivní zlepšení životní úrovně. 

Vývoj  v  Československu  byl  také  ovlivněn  zahraničními  událostmi,  zejména  studenou

válkou mezi Sovětským svazem a západními mocnostmi, představovanými zejména Spojenými

státy  americkými.  Nestačilo  být  jen  součástí  východního  bloku,  Sovětský  svaz  vyžadoval

absolutní podřízenost. Zatímco ostatní státy na to přistoupily,  vedení Jugoslávie takový vývoj

odmítlo.  V června  1948 vypukl  konflikt,  ve  kterém SSSR nikdy nedosáhl  úplného vítězství

(vyměnění  jugoslávského  vedení).  To  vyvolalo  velký  odpor  a  procesy  s  komunistickými

funkcionáři  i  v  ostatních  zemích  východního bloku včetně  Československa.  Čeští  komunisté

dostali jasný signál, že není radno dostat se do konfliktu s Moskvou, proto zvolili poslušnost.

Prioritou  se  u  nás  stala  výstavba  armády,  která  měla  vliv  nejen  na  ekonomiku,  ale  i  na

společenské klima. „Militarizace ovlivnila společenské vztahy, stupňovala atmosféru strachu a

napětí, rozšiřovala podezření z nepřátelství k režimu na další skupiny občanů. Ve vztahu moci a

obyvatel  prosazovala  prvky,  které  podtrhávaly  totalitní  charakter  režimu  –  nařizování,

administrativně mocenské zákroky, diktátorství, nezákonnost. Prosakovala do politického vědomí

občanů; v myšlení vedoucích politiků byla neustále válečná hrozba přítomna a předurčovala

jejich rozhodování.“140

Bezprostředně  po  převratu  začaly  čistky.  Perzekuce  skutečných  či  domnělých  nepřátel

komunistického  režimu  měly  různou  podobu  –  byly  politické,  sociální,  ale  i  ekonomické.

Celkově se počet postižených lidí pohyboval mezi 250 a 280 tisíci.141 Toto dění se neobešlo bez

odezvy,  problém skupin, které projevovaly odpor bylo, ale spočíval v tom, že byly živelné a

140 KAPLAN, K. Československo v letech 1948 – 1953. 2. část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. s. 5.
141 KAPLAN,  K.  –  PALEČEK P. Komunistický  režim a  politické  procesy  v  Československu.  Brno:  Barrister  a

Principal, 2001, s. 26.
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neorganizované.  Mnoho  lidí,  kteří  nesouhlasili  s  diktaturou  komunistické  strany,  také  mělo

strach a nevěřilo, že by jejich odpor něco zmohl. Někteří se cítili bezbranní a sílil v nich pocit, že

potřebují ochranu proti zlu, které může přijít zvenčí. Šlo o generace s čerstvými zkušenostmi ze

dvou  velkých  světových  válečných  konfliktů.  Některým občanům také  vyhovovala  pasivita,

s jakou přijímali rozhodnutí institucí.142 

V tomto období také došlo k likvidaci plurality politických názorů. Komunisté se nejprve

neshodli v tom, zda ponechat nějaké strany a určitou možnost opozice. V červnu 1948 schválil

Ústřední výbor Komunistické strany, že strany budou zachovány, ale šlo jen o jakousi fasádu,

zdání opozice,  kterou však měli  komunisté  plně pod kontrolou.  Demokratická strana zanikla,

sociální demokracie byla sloučena s Komunistickou stranou Československa a tím pádem zanikla

také, národně socialistická strana a strana lidová sice formálně existovaly, ale jejich význam byl

zcela marginální.143

Komunisté  pomalu  ovládli  veškeré  společenské  instituce,  od  mateřských  školek,  přes

sportovní organizace,  kulturní zařízení, vysoké školy až po zájmové organizace.  Představitelé

moci vše podřídili svým potřebám. Občanská společnost byla umrtvena. Některé skupiny se sice

bránily, ale bezúspěšně. Největší spory měli komunisté s demokratickým proudem uvnitř Sokola,

který byl tak v krátké době podruhé v opozici proti totalitnímu režimu na našem území a také

s katolickou církví. Sokolské demonstrace proběhly u příležitosti červencového sletu. Vystoupit

veřejně  se  sokolové  chystali  také  při  pohřbu  prezidenta  Edvarda  Beneše.144 Komunisté

vyhodnotili  přípravy jako pokus o puč, zakročili  a 9. září  1948 předsednictvo KSČ schválilo

politiku  „ostrého  kurzu  proti  reakci“.  Nicméně  je  zde  třeba  podotknout,  že  Sokol  jako

organizace na sjednocení tělovýchovy vydělala, protože se zprvu tělovýchova sjednotila právě

pod jeho hlavičkou. Nicméně Československá obec sokolská byla vnitřně rozpolcena, ne všem se

nová ideologická náplň Sokola líbila a tito odpůrci byli postupně umlčováni. 

Dlouho odolávala také katolická církev, režim se však dokázal vypořádat i s ní. Nejprve ji

administrativně a mocensky ovládl.145 Církev se dostala pod přímý dozor státu díky církevním

142 BAUER, M.  Souvislosti  labyrintu/Kodifikace  ideologicko-estetické  normy v české  literatuře 50.století.  Praha:
Akropolis, 2009, s. 12.

143 KAPLAN, K. Československo v letech 1948 – 1953, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, s. 19.
144 Prezident Beneš utrpěl v červenci 1947 záchvat mozkové mrtvice, jeho zdravotní stav se postupně zhoršoval.

Zemřel 3. září 1948 v Sezimově Ústí, pohřeb proběhl 8. září 1948, přesně v době, kdy probíhaly čistky v Sokole.
Zdroj: Tamtéž, s. 14.

145 KAPLAN,  K.  –  PALEČEK P. Komunistický  režim a  politické  procesy  v  Československu.  Brno:  Barrister  a
Principal, 2001, s. 31.
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zákonům z 14. října 1949, zákonu O Státním úřadu pro věci církevní a zákonu o hospodářském

zabezpečení církví. Komunisté se snažili omezit vliv kněžích i jinak – omezili církevní tisk a

spolky.  V noci z 13. na 14.  dubna 1950 začali  tzv.  „akci K“, během které zrušili  kláštery a

internovali  příslušníky  mužských  řádů.  Komunistům  se  však  nepodařilo  ovládnout  církev

duchovně.146

Také odborová organizace, která dříve zajišťovala obranu zaměstnanců zejména v mzdové a

sociální  oblasti,  změnila  svou roli.  Nově  měla  dbát  na  zajišťování  hospodářského vzestupu.

Mnoho  jejích  členů  si  však  neuvědomovalo  tuto  změnu,  stejně  jako  totální  podřízenost

komunistické straně. Po zestátnění bylo podřízení Revolučního odborového hnutí dokonáno.

Přestala rovněž existovat dělba moci na výkonnou, zákonodárnou a soudní. Čistě formálně

sice dále působila, prakticky však o všem rozhodovalo komunistické vedení. Parlament, zvolený

v roce 1946, zprvu fungoval. Komunističtí poslanci obeslali vybrané kolegy, které vyzvali, aby

podporovali  obrozenou  Národní  frontu.  Z  229 poslanců  nesouhlasili  jen  tři,  ostatní  projevili

souhlas, a to včetně některých, kteří ani výzvu nedostali.  30. května 1948 proběhly volby do

parlamentu a tyto volby byly ovlivněny atmosférou strachu a nejistoty. Některé obce přistoupily

na veřejné volby a kontrolovaly, kdo nevolil jednotnou kandidátku. Krajská vedení komunistické

strany také hlásila celostátnímu vedení, že vědomě upravovala výsledky. Volby neproběhly v

souladu s demokratickými  principy.147 Parlament se změnil  v instituci  bez politické hodnoty.

Také vláda doznala výrazného okleštění funkcí, její účast na tvorbě politického dění byla velmi

malá.  Pokyny  strany  realizovali  komunisté  prostřednictvím  osoby  ministrů  a  funkcionářů

jednotlivých ministerstev. V letech 1948–1952 se měnila i její struktura, z 18 ministerstev v roce

1948 se v roce 1950 stalo 36.148

Také přestavba soudní moci probíhala rychle. Zanikl Ústavní soud, justice také prodělala

velké personální změny.  Kvalifikovaní  soudci byli  odstraněni a na jejich místa  byli  dosazeni

soudci z lidu – absolventi právnických škol pracujících. Většina z nich se stala poslušným vůči

moci, která je vynesla do těchto pozic.

Prezidentem se  stal  Klement  Gottwald,  parlament  ho  zvolil  14.  června  1948,  jeho post

předsedy vlády převzal Antonín Zápotocký. V letech 1948 až 1953 tak byly nastoleny základy

komunistického  režimu,  který  v  Československu  trval  51  let.  Hlavní  složkou  moci  se  stala

146 KAPLAN, K. Československo v letech 1948 – 1953, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, s. 30.
147 Tamtéž, s. 42.
148 Tamtéž, s. 45.
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Komunistická strana.  Její  monopol  zasahoval  nejen do politického a ekonomického,  ale i  do

společenského, kulturního a sportovního života. Žádná složka lidské činnosti nebyla vynechána.

„Nový režim se rodil popřením, rozrušením či likvidací dřívějších článků a principy, na kterých

byl budován, stály v přímém protikladu s dosavadními. Destrukce minulosti, přesněji tehdy ještě

nedávné přítomnosti pronikala všemi oblastmi společenského života. Navíc hluboká a zásadní

přeměna probíhala jako rychlý proces, jako přeměna vynucená a vnucená.“149

 7.2 Vývoj tělovýchovného hnutí mezi lety 1948–1952

Stejně  jako  v  ostatních  vrstvách  společenského  života,  také  v  tělovýchově  převzali

komunisté po únorovém převratu velení prakticky okamžitě. 27. února 1948 rozhodl akční výbor

Národní fronty, že jedinou tělovýchovnou organizací bude Sokol. Ten sloučil všechny dosavadní

kluby, jednoty, spolky i s veškerým movitým a nemovitým majetkem a členskou základnou.150

Změny v československé tělovýchově byly poté právně ukotveny v zákonu č. 187/1949 Sb.151

Vedení ČOS se chtělo zprvu postavit mimo bouřlivý revoluční proud a vyčkávat,  jak se věci

vyvinou, ale komunisté vzali rozhodování do svých rukou a kromě prohlášení, která měla jediný

cíl: veřejně se postavit na stranu prezidenta Klementa Gottwalda a komunistické strany začali

také s čistkou v řadách Sokola.  „Ze starého předsednictva byli vedle Antonína Hřebíka nuceni

odejít  první  náměstek  Karel  Šauer,  jednatelé  František  Beneš  a  Ladislav  Vojáček,  náčelník

Miroslav Kavalír, předseda organizačního výboru Miroslav Klinger a další. František Bláha se

stal  prvním  náměstkem  starosty,  další  komunista  Evžen  Penninger  postoupil  na  místo

náčelníka.“152

V červnu roku 1948 proběhl XI. všesokolský slet, na kterém část sokolů vyjádřila svůj názor

na nový režim. Mimo jiné provolávala slávu Edvardu Benešovi. Ten nebyl na sletu přítomen,

jeho abdikace byla ohlášena tři dny před touto událostí – 7. června 1948. Kromě skandování se

objevily i jiné způsoby vzdoru. Pochodující útvary například neuposlechly pokyn „Vpravo hleď“

a při průchodu kolem komunistické tribuny odvracely hlavu doleva. Procházeli buď mlčky, nebo

volali různá hesla:

„Ať jsme černí, jak jsme černí, Benešovi jsme vždy věrní (Kladno).“

149 Tamtéž, s. 146.
150 KÖSSL J. – ŠTUMBAUER J. – WAIC M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum, 1999. s.

142.
151 Tamtéž, s. 144.
152 UHLÍŘ, J. B. – WAIC, M. Sokol proto totalitě 1938-1952, Praha:Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a

sportu, 2001, s. 127.
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„Beneš je náš táta, vytáhne nás z bláta.“

„Beneš musí zase zpět, ať to slyší celý svět.“

„Bez Beneše, Masaryka, není žádná republika.“

„Byli jsme a budem, za Benešem půjdem.“

„Brno zdraví Prahu, Beneše a Hanu.“

„Dneska se to vidí, kolik s ním jde lidí.“

„Dodejme si odvahu, Beneš musí do Hradu.“

„Lépe je být v žaláři, když nám vládnou truhláři.“

„Kdo se dneska mračí, svědomí ho tlačí.“

„My jsme kluci z Bydžova – Benešova výchova.“

„My jsme župa Jana Husi – nedáme si zavřít pusy.“

„My jsme župa Podřipská, nás si nikdo nezíská.“

„Nedáme si diktovat, koho máme milovat.“

„Pravdě zdar, svobodě zmar.“

„Protože si nejsou jistí, hlídají nás komunisti.“

„Rozbouráme celý svět, Beneš musí na Hrad zpět.“

„Slet patří Sokolům a ne žádným odborům.“

„Sokol jsem a sokol budu, máme rozkaz držet hubu, rozkaz máme, my ho známe, umlčet se

nenecháme.“

„Sokol patří republice, nedáme ho politice.“

„Soudruzi a soudružky, dostanete do držky.“

„Teror je, ale dlouho nebude.“

„Za Beneše, za Hanu, nechcem žádnou náhradu.“

„Za Benešem půjdem stále, ať jsme třeba v kriminále.“

„Zabili nám Masaryka, Beneše jim nedáme.“153

Jednalo se o největší vyjádření nesouhlasu s komunistickou mocí od únorového převratu.

Další protestní akce pak doprovázely zářijový pohřeb prezidenta Edvarda Beneše. Komunisté

zareagovali  dalšími  rozsáhlými  čistkami,  které  připravili  organizaci  o  část  základny.  „Do

listopadu 1948 bylo vyloučeno 11 446 členů sokolských jednot, 1556 jich bylo zbaveno funkcí a

1  584  sokolům  byla  vyslovena  důtka.“154 Komunisté  nenáviděli  Sokol  a  tradice,  které

153 VEBER, V. Třetí odboj: ČSR v letech 1948 – 1953, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, s. 43.
154 SÚA, f. Ústřední akční výbor NF, k. 76. Zasedání sokolské komise ÚAVNF. 21. 9. 1948, cit. in: UHLÍŘ, J. B. –

WAIC, M. Sokol proto totalitě 1938-1952, Praha:Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2001, s.
149.
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představuje, ale zároveň potřebovali jeho organizační strukturu, proto tuto organizaci nerušili.

Naopak  chybějící  místa  po  vyloučených  členech  se  jim  podařilo  částečně  znovu  naplnit

ustanovením sokolských závodních jednot při podnicích a také školních jednot. Rovněž založili

Armádní tělocvičný klub, který soustřeďoval armádní vrcholové sportovce. 

Rok  1948  byl  také  rokem  olympijským,  zatímco  ze  zimních  her  ve  Svatém  Mořici

československá výprava přivezla pouze stříbrnou medaili, a to díky hokejistům, kteří ani jeden

zápas neprohráli, pouze remizovali s Kanadou, z letních her v Londýně přivezli Čechoslováci

šest zlatých (Emil Zátopek v běhu na 10 km, Josef Holeček, František Čapek a dvojice Brzák a

Kudrna v kanoistice, Július Toma v boxu, družstvo sportovních gymnastek). Kromě toho získalo

Československo ještě dvě stříbrné medaile a tři bronzy.155 Podobná situace nastala i o čtyři roky

později,  zimní hry v norském Oslo nepřinesly pro československý sport žádné medaile,  letní

olympijské hry v Helsinkách byly mimořádně úspěšné, naše výprava na nich získala ještě o jednu

zlatou více, než před 4 lety. Dlužno dodat, že takřka polovinu z nich získal jeden člověk – Emil

Zátopek (v běhu na 5 km, na 10 km a v maratonu). Další olympijskou vítězkou se navíc stala

jeho žena Dana Zátopková, která vyhrála soutěž oštěpařek. Olympijská vítězství přidali i čtyřka

s kormidelníkem, Ján Zachara v boxu a Josef Holeček v kanoistice.156

V tomto období se také vláda a strana snažily o zlepšení podmínek výkonnostního sportu,

tedy reprezentantů  a lidí,  kteří  měli  sport jako hlavní  činnost svého života.  Dnes bychom je

označili za „profesionální“ sportovce, ale v 50. letech 20. století museli být všichni amatérští

alespoň navenek. Podmínky pro dlouhodobou sportovní činnost tak měli někteří díky tomu, že

byli vedeni v armádních klubech, případně v podnicích, ve kterých buď nepracovali, nebo měli

upravený režim. Jedním z opatření bylo také zavedení nových odborných sportovních časopisů.

Stejně jako ostatní  oblasti  života,  také tělovýchova se dostala  pod diktát  Moskvy.  Klíčovým

motivem sportu se stala masovost a také angažovanost. Byl zaveden  Tyršův odznak zdatnosti,

který měl  právě přispět k masovému rozšíření  tělovýchovy.  Zákon stanovil  i  použití  nových

titulů  Mistr  sportu a  Zasloužilý  mistr  sportu za  výjimečné  sportovní  výkony  a  také  titul

Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a sportu trenérům a funkcionářům.

V  této  době  byly  zavedeny  dlouhodobé  soutěže  i  ve  sportech,  které  je  dosud  neměly.

Nicméně také přinesla nekompetentní zasahování do chodu sportovních klubů a svazů, kádrové

změny i komunistickou ideologizaci. Mnoho  československých  sportovců  zvolilo  z  těchto

155 SOKOL, J. Olympijské hry novověku, Praha: Olympia, 1974, s. 163 a 331.
156 Tamtéž, s. 183 a 349.
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důvodů emigraci. Z takových sportovců, původně oslavovaných model se rázem stali nepřátelé

režimu a československého lidu a buď se o nich nesmělo psát v tisku, nebo se psalo v negativním

slova smyslu. Tyto emigrace ovlivnily podobu tělovýchovy i sportovního tisku do té míry, že se

jimi budu zabývat v další části této disertační práce.

V  červnu  roku  1951  se  konal  IX.  sjezd  Československé  obce  sokolské  a  znamenal

definitivní  konec  demokratickému  odkazu  a  tradicím  Sokola.  Sjezd  se  věnoval  převážně

masovému rozvoji tělovýchovy a také zkvalitnění propagační funkce. V tomto období došlo také

k úbytku v členské základně. Sokol poté fungoval do roku 1952. Zrušen byl zákonem, který byl

vydán 12. prosince 1952 č. 71/Sb. Tento zákon O organizaci tělesné výchovy a sportu byl přejat

podle sovětského vzoru, znamenal kromě zrušení Sokola také zavedení státního řízení a kontrolu

sportu. Byl ustanoven nový orgán  Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport a komplikovaná

organizační struktura. Rok 1952 je tak velkým milníkem přestavby socialistické tělovýchovy,

samostatně mu bude věnována kapitola v poslední části disertační práce.

„Přes určité klady a úspěchy se systém přímého státního řízení tělesné výchovy a sportu

ukázal jako značně problematický, organizačně složitý a málo účinný. Jako ve všech oblastech

veřejného života zakořenil i v oblasti tělesné výchovy a sportu direktivní a centralistický způsob

řízení práce, provázený administrováním a silnou ideologizací a politizací, které hrály ve většině

přijatých rozhodnutí nejdůležitější roli.“157

 7.3 Emigrace československých sportovců a jejich odezva v tisku

Než přistoupíme k analýze konkrétních sportovních časopisů po únorovém převratu, je třeba

nastínit události, které velmi ovlivnily československý tělovýchovný tisk v tomto období a které

se  poté  táhly  jako  linie  všemi  periodiky  věnujícími  se  sportu  a  tělovýchově.  Tyto  „kauzy“

využila  komunistická  propaganda  ke  svým  cílům.  Prvním  typem  událostí,  protože  v  tomto

případě musíme použít množné číslo, jsou emigrace úspěšných sportovců. 

První  vlna  emigrací  přišla  po  únoru  1948,  mezi  prvními  sportovci,  kteří  zvolili  odchod

z vlasti  byli  náčelnice  Sokola a gymnastka  Marie Provazníková,  plavec  Jiří  Kovář,  hokejisté

Miroslav Sláma a Oldřich Zábrodský.158 Největší odezvu ovšem vyvolal odchod tenisty Jaroslava

Drobného v červenci 1949. Drobný byl chloubou a oslavou socialistického sportu a takto s ním

157 KÖSSL J. – ŠTUMBAUER J. – WAIC M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum, 1999. s.
146.

158 NOVOTNÝ, P. Obraz sportovců – emigrantů v letech 1948 – 1989 na vybraných příkladech. Praha: Univerzita
Karlova, diplomová práce, 2007, s. 2.
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bylo i nakládáno ve sportovním tisku. Byl to mistr světa v ledním hokeji z roku 1947, stříbrný

medailista ze zimních olympijských her v roce 1948 a kromě toho i tenisový reprezentant. Dařilo

se mu na tzv. grandslamech – velkých mezinárodních turnajích – a i ve čtyřhře. V době, které se

věnuje  tato  disertační  práce,  se  dostal  dvakrát  do  finále  French  Open  a  jednou  do  finále

Wimbledonu.  Například  Ruch v tělesné výchově z 31.  května 1946 vychází  s celostránkovou

fotografií Drobného a titulkem Mistr nad mistra.159 Na jaře a v létě 1948, tedy v době, kdy byla

tenisová  sezóna  na  vrcholu,  přinesl  o  Jaroslavu  Drobném  článek  Vítězný  začátek160 o

daviscupovém161 vítězství  československých  tenistů  nad  Brazílií.  Členem  tehdejšího

daviscupového týmu byl i tenista Drobný a text obsahuje chválu jeho herního stylu a perfektních

úderů. Oslavné zmínky byly i v ostatních číslech v létě roku 1948, například v čísle 24 o něm

vyšel o celý článek pod titulkem Mistr se baví, kde se píše: „A tak není vůbec divu, že i mistr

tennisový si jednou pro změnu zařádil, odložil svou obávanou levičku a vyzkoušel schopnost své

pravice. Neboť – na rozdíl od většiny smrtelníků – ovládá svou levou ruku daleko lépe. A zeptejte

se protivníků, jak je to příjemné, když podle zvyku hrají soupeři na backhand, vrací Jarda míč

forehandem, a než si mnohý z nich zvykne, končí pomalu zápas.“162

Z úryvku je patrné, jakou pozici měl Jaroslav Drobný mezi fanoušky a sportovními novináři.

Autor  ho  zde  označuje  titulem „mistr“,  dává  ho  do juxtapozice  s  obyčejnými  „smrtelníky“,

nazývá  ho  familiérně  „Jardou“.  Právě  tyhle  zdrobněliny  se  v  pozitivní  konotaci  takřka

nevyskytovaly,  byly  považovány za relikty předválečného psaní  o sportu,  nicméně postavení

Jaroslava Drobného bylo výjimečné. Tato jeho pozice končí v červenci 1949 a následuje totální

obrat  jeho  mediálního  obrazu.  Během  tenisového  mistrovství  Švýcarska  Jaroslav  Drobný

emigruje spolu s dalším reprezentantem Vladimírem Černíkem. Na začátku léta však o Drobném

tisk ještě informuje. Například  Ruch v tělesné výchově číslo 26, které vyšlo 8. července 1949,

informuje  o  tom,  že  Jaroslav  dosáhl  na  tenisovém  travnatém  grandslamu  ve  Wimbledonu

postupu až do finále. Článek nese název Jen o krůček. Toto vydání navíc otiskuje i blahopřejný

telegram ministra Václava Kopeckého, který přinesly i sportovní rubriky deníků. To byla však

poslední reportáž, která obsahovala jméno Jaroslava Drobného. Ani v dalších letech se o něm

nemluví,  jeho  osobnost  je  zcela  ignorována.  Naopak  některé  deníky,  které  ovšem  nejsou

159 Mistr nad mistra. Ruch v tělesné výchově, 1946, roč. 1, č. 25, s. 1.
160 Vítězný začátek. Ruch v tělesné výchově, 1948, roč. 3, č. 21, s. 3.
161 Davis Cup je soutěž mužských reprezentačních družstev v tenisu. Hraje se každoročně a pořádá jí Mezinárodní

tenisová federace. 
162 Mistr se baví. Ruch v tělesné výchově, 1948, roč. 3, č. 24, s. 2.
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předmětem této disertační práce, a proto se jimi nemohu zabývat podrobněji, přináší velmi ostrá

slova na jeho adresu. Deník Rudé právo píše:

„Jarda vskutku nezklamal panstvo, kterému kdysi sbíral míčky. Kluk ze Štvanice, který se

chtěl  vyrovnat  buržoasní  smetánce,  pro  kterou  byl  kdysi  sběračem,  později  nástrojem  vlivů

v sportu. Jarda nassával vlastnosti této sebranky, která kdysi representovala vedení tennisu. A

začal dvojí hru. Když viděl, že vláda má zájem na úspěšné representaci sportovců za hranicemi,

ujišťoval odpovědné činitele o své loyalitě, mluvil o svém původu, kryl se za svého tátu, který mu

koštětem upravoval dvorce. Ale duší byl na druhé straně. Odcizoval se čím dál více národu a

ssál lákavou vůni dolarového kosmopolitismu.“163

Také v článku z deníku  Práce,  který vyšel 23. července 1949, je označován nepřímo za

zrádce a přímo za proradného emigranta.164 Jeho emigrace měla vliv i na tenisové zpravodajství

obecně.  Téma  zahraničního  tenisu,  mezinárodního  Mistrovství  Francie  Roland  Garros  a

Wimbledonu se přestává objevovat,  tenisových informací  ubylo,  objevují  se sporadicky,  a to

převážně jako informace z domácích kurtů.165 Tak se českoslovenští  sportovní fanoušci třeba

nedozvěděli,  že se mu podařilo vyhrát v roce 1951 a 1952 právě French Open a v roce 1954

zvítězil i na slavném Wimbledonu. Jaroslav Drobný přestal pro československý tisk existovat,

znovu se o něm začalo psát až v roce 1968.

Další  velkou  osobností,  která  odešla  po  únorovém  převratu  z  Československa,  byla

krasobruslařka  a  světová šampionka  Alena  Vrzáňová,  která  emigrovala  po  mistrovství  světa

v roce 1950. Komunističtí funkcionáři se snažili ji v Londýně zkontaktovat a přemluvit k návratu

do  vlasti,  ale  ona  se  skrývala,  i  proto  se  první  informace  o  její  emigraci  objevují  až  se

zpožděním. Opět to je Rudé právo, které věnuje největší prostor této události a snaží se odradit

všechny občany od tohoto nápadu tím, že popisuje jak Vrzáňová v emigraci skončí:  „Sport a

jeho  vedení  je  plně  ve  službách  majitelů  bank.  A  banky,  naplněné  penězi  vydřenými  u

koloniálních národů jsou lákadlem pro lidi zaslepené přepychem a požitkářstvím hořejších deseti

tisíc. Pro tyto peníze dovedou někteří prodat nejen to, co je poctivým lidem drahé, vlast, národ,

ale dokáží prodat a prodávat i sama sebe. Případ Vrzáňové je toho dokladem. Mluví o svobodě a

myslí na požitkářský život. Dala se na cestu zrady a skončí jako všichni zrádci. Na konci této

163 Proč se Drobný a Černík nevrátili. Rudé právo, 1949, roč. 29, č. 166, s. 8.
164 Jsou Drobný a Černík skutečně jen „sportovci?“ : Očitý svědek o Drobném a Černíkovi. Práce, 23. 7. 1949,  roč.

5, č. 170, s. 6.
165 BUDKA, T. Mediální reflexe emigrace Jaroslava Drobného. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 2009.

s. 53.
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cesty je lavička v Hyde Parku nebo skok do Temže.“166 První odchody velkých sportovních hvězd

vyvolaly největší reakci v tisku, zapadají do období boje proti třídnímu nepříteli a tak byly jejich

odchody využity ke komunistické propagandě. Režim tyto osoby veřejně zostudil a odsoudil.

Poté  následovalo  embargo  na  další  informace  o  těchto  sportovcích,  svou  roli  už  splnili.

Napomohli jako odstrašující příklady zrádců a jejich jméno poté zmizelo ze stránek tisku.167

 7.4 Politický proces s hokejovými mistry světa

Další událostí, která ovlivnila sportovní tisk v prvních letech po komunistickém převratu a

která vykazuje určité souvislosti s předchozími odchody velkých sportovních hvězd, byl proces

s hokejovými mistry světa z roku 1949. Na rozdíl od emigrací, které komunisté nemohli ovlivnit

a které mohli využít jen ex-post, byl proces s hokejisty akcí, kterou zosnovali přímo oni a měli ji

tak od začátku pod kontrolou.  Vzhledem k tomu, že hokejisté byli  zatčeni v době, kdy měli

odletět do Londýna na mistrovství světa (odlet byl původně naplánován na 11. března 1950), a že

to bylo několik dní poté, co se právě z Londýna nevrátila Alena Vrzáňová (zvítězila 8. března

1950 a od té doby ji nemohli funkcionáři několik dní dostihnout), je zde patrná určitá časová i

místní souvislost mezi těmito událostmi. Jako by byl politický proces s hokejovými mistry světa

odstrašujícím příkladem pro ostatní úspěšné sportovce, kteří by chtěli uniknout. Emigrace totiž

probíhaly už předtím, až do odchodu Jaroslava Drobného a Aleny Vrzáňové však nešlo o velká

všemi známá jména. Oba byli miláčky národa i novinářů, oba byli mistři světa (Jaroslav Drobný

v hokeji), oba byli známí i mimo sportovní veřejnost. Jejich odchod znamenal zlom ve vnímání

sportovních hvězd. Najednou začaly být v situaci, kdy odmítly nejen socialistickou tělovýchovu,

ale  s  ní  i  celý  komunistický  režim,  nebezpečné.  Pokud  byl  proces  s  hokejisty  zamýšleným

mementem pro všechny, kdo by chtěli Drobného a Vrzáňovou napodobit, pak se akce povedla.

V období od roku 1950 do druhé poloviny 50. let 20. století skutečně nedošlo k žádné emigraci

takto  úspěšného  sportovce.168 Konkrétní  důkazy  pro  toto  tvrzení  se  však  nepodařilo  najít.

Mnohem  pravděpodobnější  je  varianta,  že  útěk  Vrzáňové  byl  poslední  kapkou  v  poháru

trpělivosti komunistických činitelů a uspíšil jen rozhodnutí, které už předtím mezi zodpovědnými

orgány klíčilo. Zde je ještě nutno zmínit jednu událost, která předcházela roku 1950, která však

ovlivnila  jejich  pozdější  budoucnost.  Tým  LTC  Praha  měl  v  reprezentaci  nejpočetnější

zastoupení, v roce 1948 vycestoval do Švýcarska na Spenglerův pohár. Na jedné ze zastávek

oslovili  hráče  českoslovenští  emigranti,  kteří  navrhli  Vladimíru  Zábrodskému,  aby celý  tým
166 K případu krasobruslařky A. Vrzáňové. Rudé právo, 1950, roč. 30, č. 69, s. 6.
167 NOVOTNÝ, P.  Obraz sportovců-emigrantů v  letech  1948-1989 na vybraných příkladech.  Diplomová práce.

Praha, UK, 2007, s. 75.
168 Tamtéž.
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zůstal v emigraci. Hráči se rozhodli pro tajné hlasování a v něm emigraci zamítlo. Ze zájezdu ve

Švýcarsku  se  nakonec  i  přes  výsledek  hlasování  nevrátili  dva  hráči:  Oldřich  Zábrodský  a

Miroslav  Sláma.  Zbytek  se  vrátil,  navíc  vše  oznámil  ministru  Kopeckému.  Přes  toto  gesto

reprezentanti neušli pozdějšímu trestu.169

Proces s hokejisty byl,  co se týče represí československých sportovců, výjimečný jednak

rozsahem trestů a také kolektivním principem viny. Probíhal ovšem v době, kdy ve společnosti

už nebyly politické procesy žádnou novinkou. Měly kořeny už v roce 1945, ale plnou součástí

oficiální politiky se staly v roce 1948. Plnily několik rolí:

„1.  Sloužily  k  prosazení  mocenského  monopolu  a  k  zajištění  režimu;  bylo  zdánlivým

paradoxem,  že v zakladatelském období působily jako stabilizační faktor režimu, později však

zcela opačně; 2. napomáhaly k prosazení záměrů moci a též sovětských velmocenských plánů…;

3.  fungovaly  jako  způsob  řešení  trvalého  napětí  mezi  společností,  občany  a  mocenským

monopolem, jako způsob likvidace skutečných i vymyšlených odpůrců režimu, kritiků  oficiální

politiky a též řešení sporů a konfliktů, které vznikaly v řadách nositelů a vykonavatelů moci; 4.

měly ideologické poslání, poskytovaly ‚důkazy o správnosti oficiální politiky‘ … působily jako

nejúčinnější zdroj psychózy strachu a vytvářely tíživou atmosféru podezřívání, politické hysterie,

‚agentománie‘.“170

Proces s hokejovou reprezentací v roce 1950, během kterého dostalo 11 československých

hráčů  vysoké  tresty  odnětí  svobody,  splňoval  hned  několik  z  těchto  funkcí,  ale  jeho  pravé

důvody dosud nebyly spolehlivě potvrzeny. Jisté jsou jen jeho důsledky: Po roce 1950 se otevřel

prostor  pro  mezinárodní  úspěchy  sovětské  hokejové  reprezentace.  Éra  československých

hokejistů, kteří dominovali v letech 1947–1950 a získali během tohoto období dva tituly mistrů

světa, dva tituly evropských šampionů a stříbrnou olympijskou medaili ze zimních her ve Svatém

Mořici, se stala minulostí.

Celá záležitost se udála během několika dní. MS v ledním hokeji hostil v roce 1950 Londýn,

právě tam měli  11.  března 1950 odletět  z  Prahy obhájci  zlatých medailí.  Hráči  však dostali

informace,  že se v tento rok šampionátu nezúčastní na protest proti  postupu britských úřadů,

které údajně zamítly vízum rozhlasového komentátora Otakara Procházky. Ten se měl k výpravě

169 ZAMAZAL,  O.  Informování  o  procesu  s členy  československé  hokejové  reprezentace:  komparace
československého  tisku  v době  procesu  (1950)  a  v období  Pražského  jara  (1968).  Bakalářská  práce.  Praha:
Univerzita Karlova, 2002, s. 23.

170 KAPLAN, K. Československo v letech 1948- 1952 2.část – zakladatelské období komunistického režimu. Praha:
Státní pedagogické nakladatelství, 1991, s. 83.

 81



připojit  na poslední chvíli.  Podle publicisty Jenšíka se ale Britové snažili  udělat maximum a

Otakaru Procházkovi vízum udělili. Dokonce vystavili kopie vyřízených víz ve výkladní skříni

britského informačního střediska v pražské ulici Na příkopě.171 Hráčům to bylo oznámeno 13.

března 1950 v Tyršově domu. Hráči, kteří bydleli ve větší vzdálenosti  od Prahy,  odcestovali.

Zbytek výpravy odešel do restaurace U Herclíků, kam večer vtrhli příslušníci StB a všechny

členy hokejové reprezentace zatkli. Navíc zatkli následně i Vladimíra Kobranova a po návratu

z dovolené i Bohumila Modrého, který v té době ani členem hokejové reprezentace už nebyl.172

Hokejisté následně vzpomínali  na nelidské podmínky vazby,  bití,  výsměch a neregulérní

postupy.  Konečný verdikt  vynesl  soud 5. října 1950, Bohumila Modrého v něm odsoudil  na

15 let vězení, Augustina Bubníka na 14 let, Vladimíra Kobranova na 10 let, Přemysla Hajného

na 1 rok, Josefa Jirku na 6 let,  Václava Roziňáka na 10 let, Stanislava Konopáska na 12 let,

Jiřího Macelise na 2 roky,  Zlatka Červeného na 3 roky,  Antonína Španningera na 8 měsíců,

Josefa Stocka na 8 měsíců a Mojmíra Ujčíka na 3 roky.173 Nepodmíněné tresty neznamenají jen

konec kariér většiny světových šampionů, ale také podlomení zdraví a smrt.  Bohumil Modrý

zemřel 21. července 1963 ve věku 46 let v důsledku ozáření. Během věznění byl totiž nucen

podílet  se  bez  ochrany  proti  radioaktivnímu  záření  na  těžbě  uranové  rudy  v  dole  Barbora

v Jáchymově. Proces byl, stejně jako ostatní, předem připraven a vykonstruován. Ministr vnitra

Václav Nosek dal podle pramenů pokyn k co nejrychlejšímu vyšetření případu a také odsouzení:

„Ve  věci  zatčených  hokejistů  sděluje  s.  Nosek,  že  za  žádných  okolností  nemají  být

propuštěni, naopak nechat celou záležitost co nejpřísněji vyšetřit,  rozšířit trestní oznámení na

Hostinského  a  na  všechny  ostatní  účastníky.  Pozatýkat  všechny  proviněné  a  co  nejpřísněji

potrestat. Pátému oddělení hlavního štábu sdělit účast Macelise, který byl propuštěn, a žádat

rovněž potrestání. Je zapotřebí věc ihned zařídit. Šváb.“174

Stejně  jako  v  případě  sportovců-emigrantů  se  mediální  obraz  těchto  reprezentantů

kompletně  změnil  během několika dní.  Nešlo o změnu postupnou, jde o ostrý přechod mezi

modlou a odsouzencem.

171 JENŠÍK, M. Zlatá kniha ledního hokeje: historie a současnost nejrychlejší sportovní hry, Praha: XYZ, 2011, s.
50.

172 ZAMAZAL,  O.  Informování  o  procesu  s členy  československé  hokejové  reprezentace:  komparace
československého  tisku  v době  procesu  (1950)  a  v období  Pražského  jara  (1968).  Bakalářská  práce.  Praha:
Univerzita Karlova, 2002, s. 24.

173 KAPLAN  K.  –  PALEČEK  P.  Komunistický  režim  a  politické  procesy  v  Československu.  Brno:  Barrister  a
Principal, 2001, s. 120.

174 Tamtéž.
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 7.5 Obecná charakteristika sportovních časopisů v letech 1948–1952

Všechna  sportovní  periodika  okomentovala  politický  převrat,  žádné  nezůstalo  stranou.

Dominantní ideologii vládnoucí třídy a strany se však prosazovala v jednotlivých titulech různě.

Nejpozději s prvním číslem roku 1949 byla u všech přestavba kompletní. Docházelo ke změnám

formátů,  názvů  i  k  personálním  obměnám  redakcí.  K  největším  proměnám  docházelo  po

obsahové stránce. Ubyly informace ze znepřáteleného kapitalistického tábora, pokud se objevily,

pak v hanlivém kontextu. Naopak přibylo mnoho textů na oslavu sovětské  fyzkultury.  Celkově

došlo k výraznému úbytku výsledků a reportáží z průběhu závodů a zápasů a k informacím o

dění v jednotlivých disciplínách, naopak přibylo politické a ideologické výchovy.  Podmínkou

pro  vykonávání  práce  sportovního novináře  bylo  správné politické  uvědomění  a  ochota  šířit

principy  marxismu-leninismu  i  v  tělovýchovném tisku.  Kvůli  tomu  se  stránky poúnorových

sportovních  časopisů  hemží  tématy  jako  brannost,  bdělost  před  nepřítelem,  oslava  lidově

demokratického  zřízení,  práce  a  zvyšování  její  výkonosti  a  vyznávání  správné  (oficiální)

ideologie. 

21.  prosince  1948  byl  založen  Klub  československých  tělovýchovných  a  sportovních

novinářů Na první ustavující  schůzi přednesl redaktor  Sokolských novin Karel Marek referát,

který ve stručnějším výtahu přinesl právě jeho list a který ve dvaceti  bodech shrnuje poslání

sportovního novináře nové doby:

„1. Dokončit sjednocení.

2. Dokončit očistu zejména mezi sportovními činovníky.

3. Budovat novou krajskou a okresní organisaci Sokola.

4.  Rozšiřovat  a  podporovat  akci  na  zlidovění  Sokola  prokrvením  jejího  členstva

progresivním živlem dělnické  třídy  a  zakládáním dalších  jednot  na  závodech,  kde  je  pro  to

podmínka.

5.  Spoluvytvářet  a  plnit  ideový  a  výchovný  plán  Sokola,  spolupracovat  na  převýchově

člověka ve smyslu socialistickém.

6. Sbližovat armádu se Sokolem podporou vojenských sokolských jednot.

7.  Protlačovat  nové  chápání  základní  tělesné  výchovy  jako  předpoklad  sjednocení  a

opravdového masového pěstování tělesné výchovy.

8. Bojovat proti reakci v tělovýchově a sportu, vymycovat profesionalismus a primadonství,

kupčení se sportem, bojovat proti byrokratismu, odstraňovat bojkot a pasivitu.

9. Podporovat sokolské podniky a akce.
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10. Ve všech oborech posilovat brannost.

11. Zodborňovat tělovýchovu a sport, bojovat proti humbuku a diletantismu a neodbornému

spolkaření ve sportu.

12. Podporovat hlas vědy a její zkušenosti, dostat lékaře do všech odvětví ke spolupráci.

13. Povýšit Tyršův odznak zdatnosti po reformě jeho podmínek na nejvyšší tělovýchovné a

sportovní vyznamenání jednotlivce.

14.  Objevovat  příklady  z  fyskultury  SSSR  a  lidově  demokratických  států,  podporovat

vzájemný styk.

15.  Podporovat  a  vytvářet  spolupráci  a  soulad mezi  tělovýchovou  a sportem a  Svazem

československé mládeže, kulturními organizacemi, Revolučním odborovým hnutím a Jednotným

svazem československých zemědělců.

16.  Vymycovat  indiferentismus,  mobilisovat  veškerou  mládež  k  činnosti  v  Sokole,  stálý

nábor do Sokola.

17.  Pěstovat  mezi  tělocvikáři  a  sportovci  pracovní  morálku  a  vychovávat  jejich  vztah

k práci,  přesvědčovat,  že  bez  úspěchu  v  hospodářství  nebude  ani  dobrých  podmínek  pro

tělovýchovu.

18. Podporovat tělovýchovu žen a jejich plné zařazení do všech oborů po příkladu SSSR.

19. Bojovat mezi mládeží proti alkoholismu, hazardérství, karbanu.

20. Kritisovat jen ve smyslu konstruktivním a naučit se sebekritice.“175

175 Tělovýchovný tisk pomáhá budovat. Sokolské noviny, 1949, roč. 47, č. 1, s. 3
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 8 VYBRANÉ SPORTOVNÍ ČASOPISY V LETECH 1948–1952

 8.1 Ruch v tělesné výchově

 8.1.1 Ruch v tělesné výchově v roce 1948

V prvním lednovém čísle roku 1948 současníci zřejmě ani nepozorovali žádné změny, ale

člověk, nazírající na obsah s odstupem šedesáti let, vidí jistou předzvěst změn. Na straně 4 se

objevuje celostránkový článek Cesta za Soničkou, cesta za miliony s mnoha fotografiemi norské

krasobruslařské legendy Sonji Henie. Jméno Sonička je zde míněno jako jasné pejorativum. Text

popisuje, jak byla a je tato krasobruslařka přeceňovaná, největší důraz klade na to, kolik milionů

si vydělala. Amatérismus sportovců byl v první polovině 20. století nutností a jeho porušení bylo

trestáno vždy, po únorovém převratu se stal ještě důležitějším. Startovné, ale i hollywoodské

výdělky Sonji Henie byly logicky trnem v oku komunistické propagandě. Autor vzpomíná i na

dobu, kdy se objevila v Praze. 3. března 1931 přijela do Prahy spolu s hokejisty LTC. Potkali se

na zájezdu v Berlíně. „Praha byla vzhůru! Naše secesně pojímané „bruslení ozdobné“ dostalo

mohutnou, penicilinu se rovnající injekci. Amatérská velmistryně světa a jistě i okolí, protože

sotva  na  Venuši  nebo  Marsu  bruslí  někdo  graciosněji,  hostovala  v  Praze  za  opravdu

„amatérských“ podmínek: cestovné a prvotřídní pobyt pro 3 osoby (rodiče byli s sebou) a čestný

dar. A tím byl čtyřicetitisícový karlovarský servis od Jakobowitcze… A o pět let později si vezla

Sonja z Prahy krásný kožich.“176 

Prosazování  amatérského  sportu  a  varování  před  profesionalismem  nebylo  v  poválečné

sportovní  žurnalistice  ničím novým.  V tomto  ohledu by počínání  Sonji  Henie  neobstálo  ani

předtím, v časopisech, které vyšly před rokem 1948. Nový je ovšem velmi hanlivý a posměšný

tón,  až do tohoto čísla  jsem neobjevila  podobným způsobem napsaný a z kontextu vytržený

článek. Koneckonců byl zřejmě psaný na objednávku, protože v době, kdy vyšel, Henie už ani

nezávodila, jen se blížily olympijské hry, na kterých už nestartovala. Olympijské hry ve Svatém

Mořici  vyplnily  všechna  lednová  a  únorová  čísla.  Věnovala  se  přípravě,  představení  našich

reprezentantů,  poté  i  výsledkům  a  průběhu  soutěží.  Nezaměřila  se  jen  na  československé

reprezentanty, ale přinesla i medailonky zahraničních sportovců, včetně těch ze Spojených států. 

První  Ruch  v  tělesné  výchově,  který  vyšel  po  únorovém převratu  se  ničím nevymykal,

nicméně datum 27. února 1948 dává tušit, že vzhledem k výrobním lhůtám, bylo číslo už dávno

176 Cesta za Soničkou, cesta za miliony. Ruch v tělesné výchově, 1948, roč. 3, č. 1, s. 4.
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vytištěné a šlo do distribuce, takže jeho obsah už nebylo možné ovlivnit. To další vydání, které

vyšlo 5. března 1948, už obsahuje celou stranu 6, která je ozvěnou bouřlivých únorových dní.

Zajímavé je, že se tomuto tématu věnuje list  až na šesté straně. Tato strana obsahuje článek

Nastupujeme o změnách pozice a role tělovýchovy v lidově demokratické republice:  „Vláda

nové, skutečně lidově demokratické republiky nám vyšla vstříc. Věříme, že se nám podaří vytvořit

Sokol tak dokonalý, že ti, kteří dnes věří pokrokovým tělovýchovným pracovníkům, budou plně

spokojeni…Neboť pochopení nové vlády není chvilkové. Musíme si vážit oné náklonnosti. Nikdo

nebude zneužívat jejího dobrodiní, ale nikdo také nebude zkrácen. Poctivost v boji i poctivost

v jednání bude hlavní devisou všech.“177

Stránka kromě tohoto  článku obsahuje  i  prohlášení  Ústředního akčního výboru Národní

fronty  podepsané  jejím  předsedou  Antonínem  Zápotockým  a  také  generálním  tajemníkem

Alexejem Čepičkou. V těsné blízkosti obou celkem rozsáhlých článků je ještě jeden malý třetí,

mnohem nenápadnější. Svým obsahem však ukazuje rychlý postup komunistů, kteří se několik

dní  po  převratu  zbavovali  neloajálních  kolegů  ve

sportovní žurnalistice. Akční  výbor Klubu sportovních

novinářů  s  předsedou  K.  Markem,  jednatelem

V. Tomkem, členy R. Kaminským, M. Stjažkinem, O.

Šimkem,  M.  Hladkým,  M.  Boryslawskim  a

L. Vašíčkem informuje  o vyloučení  některých  kolegů

z Klubu  sportovních  novinářů  a  o  zákazu  psát  do

jakýchkoliv novin. Naopak neobsahuje žádné indicie o

tom, čím se vyloučení novináři provinili. Jinak se toto

vydání  neliší  od  ostatních,  kromě  domácích  událostí

přináší i informace ze zahraničí a také různá reklamní

sdělení. 

Ruch  pro  tělesnou  výchovu měnil  svou  tvář

postupně,  v  průběhu  roku  1948  bylo  sice  možno

vysledovat obsahové změny, ale nebyly provedeny ze dne na den. Také formální stránka zůstala

zachována. Například číslo 16, které vyšlo 16. dubna 1948 neslo na titulní straně nadhazovačku

softballového  týmu.  Fotografie  je  vysloveně  lichotící,  portrétní  a  nese  titulek:  Softball  –

populární  hra  amerických  děvčat,  je  protějškem  mužského  baseballu.178 Jde  o  propagaci

177 Nastupujeme. Ruch v tělesné výchově, 1948, roč. 3, č. 10, s. 6.
178 Softball – populární hra amerických děvčat, Ruch v tělesné výchově, 1948, roč. 3, č. 16, s. 1.
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Obr.  12:  Fotografie  softbalistky
z dubnového čísla Ruchu. Ruch v tělesné
výchově, 1948, roč. 3, č. 16, s. 1



jednoznačně amerického sportu. Hned na druhé straně toho samého listu vyčnívá text nadepsaný

slovy  Sport  a  politika.179 Jde  o  reakci  na  odmítnutí  mezistátního  fotbalového  utkání

s Československem, ze strany Anglie a Francie. Lze jen těžko dohledat, jaké důvody vedly svazy

obou zemí, patrně se bály cesty do země, která prošla dramatickým převratem a nebyla politicky

stabilní. Odmítnutí bylo pro československý fotbalový svaz určitě nepříjemné, autor článku to

však opět komentuje jízlivě.  „Neuvidíme Angličany,  nepřijedou Francouzové.  Se sportovního

hlediska je to jistě škoda. Ale co v tom má co dělat sport,  když jde o politiku? Třeba by se

strýčínek Sam mračil a v Paříži ani v Londýně si nepřejí, aby se strýčínek mračil. Nedal by nám

čokoládu,  cigarety  a filmy a vůbec nic by nám nedal,  říkají  si  chudí  příbuzní  nad Temží  a

Seinou.“180

V dubnových číslech už je patrný nový jev. Zahraniční snímky a rubriky nemizí, ale autoři

jim pečlivě volenými slovy dodávají nový kontext. Tak například rubrika Ze světa obsahuje pět

fotografií, tři ze Spojených států, jednu z Anglie a jednu ze Švýcarska. Zatímco u fotografií ze

Švýcarska (momentka z fotbalového utkání Chaux-de-Fonas a Granges) a z Anglie (start dostihu

v Lincolnu) jsou jen krátké věcné popisky, některé fotografie ze Spojených států jsou popsány

káravým, případně nevěřícím tónem.181

Zbytek roku nijak nevybočuje z výše popsaných skutečností. Trochu kuriozně (samozřejmě

v kontextu znalostí dalších historických událostí, které měly teprve následovat) působí rámeček

s poděkováním československým hokejistům za vzornou reprezentaci ve Svatém Mořici,  kteří

byli podle autora morálními vítězi a vzorem pro všechny ostatní země. „Po zásluze jim patří dík

nás všech: inž. Modrému, Jarkovskému, Štovíkovi, Trousílkovi, dr. Slámovi, O. Zábrodskému,

Pokornému,  Hajnému,  Trojákovi,  V.  Zábrodskému,  Konopáskovi,  Roziňákovi,  Drobnému,

Stiborovi, Bouzkovi, Bubníkovi, právě tak jako jejich coachovi Mike Bucknovi a vedoucím, v čele

s Jos. Loosem. Kázeň našich olympijských reprezentantů byla nejvítanější a tudíž nejradostněji

kvitovanou vlastností, vzbuzující nejen sympatii, ale také úctu i v tak málo morálním prostředí,

jakým Sv. Mořic je. A proto si pěkného přivítání doma naši chlapci i děvčata zasloužili.“182

O dva roky později byla většina z nich odsouzena k nepodmíněným trestům, jejich kázeň

zpochybněna a jejich čest pošlapána v nespravedlivých a vykonstruovaných procesech. 

179 Sport a politika. Ruch v tělesné výchově, 1948, roč. 3, č. 16, s. 2.
180 Tamtéž.
181 Ruch v tělesné výchově, 1948, roč. 3, č. 16, s. 7.
182 Ruch v tělesné výchově, 1948, roč. 3, č. 53, s. 3.
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Obr. 13: Ve čtvrtém ročníku se tvář Ruchu dále mění, čestné místo má projev prezidenta Gottwalda. Ruch
v tělovýchově a sportu, 1949, roč. 4, č. 1, s. 2.



 8.1.2 Ruch v tělovýchově a sportu v roce 1949

V lednu 1949 mění časopis svůj název na Ruch v tělovýchově a sportu a slučuje v sobě i

listy  Sport a  Nazdar.  Stává se majetkem Československé obce sokolské. Formální stránka se

navenek moc nelišila od podoby časopisu před rokem 1948, jen došlo k navýšení rozsahu na 16

stran a výrazně ubylo reklam.

Obsahově došlo v porovnání s posledními čísly roku 1948 k viditelným změnám. Stejně

jako u ostatních sledovaných časopisů, i v Ruchu se s přestavbou sportovní žurnalisticky začalo

zprvu pomalu, ale s novým ročníkem 1949 přišly opravdu ostré změny. Poslední číslo roku 1948

se  věnuje  převážně  celé  jen  dění  ve  sportu,  první  číslo  nové  sezóny  1949  naopak  utlačilo

konkrétní sportovní výsledky a události do pozadí. První dvojstrana prvního čísla, které vyšlo

14. ledna 1949, obsahuje tyto žurnalistické konstrukty (viz Obr. 13):

• Ruch týdne, což je pravidelná rubrika se třemi rámečky. V tomto vydání první z rámečků

popisuje  názory  ministra  Nejedlého  na  zřízení  krajských  tělovýchovných  jednot.  Ve

druhém vysvětluje  redakce klady tohoto zřízení.  Ve třetím je  karikatura  zesměšňující

Sokol.

• Kupředu, zpátky ni krok!, projev presidenta Klementa Gottwalda včetně jeho fotografie.

• Jen Ruchem žijeme – vysvětlení starosty ČOS Josefa Truhláře, proč došlo k spojení tří

týdeníků (Ruch v tělesné výchově, Nazdar, Sport).

• Sokolské  přípravy  na  Polsko,  přípravy  na  sokolské  závody  v  Polsku  včetně  dvou

fotografií cvičících sokolů.

• Sokol byl vrácen svému poslání,  rozsáhlý text o očistě v Sokolu,  s fotografií  ministra

Čepičky a s dalším snímkem jakéhosi předsednického stolu.

• Správně, pět drobných politických textů s návazností na tělovýchovu.

• Avšak než  nastoupíme,  článek o sabotážnících  z  řad reakce,  kteří  se  krádežemi  snaží

podkopat rozvoj československé tělovýchovy.

• Další naše úsilí, odstavec o tom, že by měli mít svoji tělovýchovnou jednotu i malé obce.
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• Jeden  rozsahem  velmi  malý  rámeček  s  fotografiemi  hokejistů  národního  týmu  a

krasobruslařské  dvojice  manželů  Zachových  s  velmi  stručným a  drobným popiskem.

Například u fotografie se Zachovými byl slovo od slova tento velmi drobounký text na

úplném dně stránky:  „Krasobruslaři  se  rozdělili  v  Pardubicích  o tituly  mistrů Čech.

Manželé Zachovi jsou mistry v jízdě dvojic, Vrzáňová a Fikar v jednotlivcích.“183 

Rozsáhlá  dvojstrana  tedy  obsahuje  mnoho  článků  a  fotografií,  kromě  menšího  textu  o

výpravě sokolů na závody do Polska a velmi stručného popisku fotografie z Mistrovství Čech

v krasobruslení, jde ale o samá politická a organizační témata. Zbytek čísla se nese ve stejném

duchu,  následující  strany  popisovaného  listu  neobsahují  dokonce  žádný  článek  s aktuálními

informacemi  o  nějakém  konkrétním  sportovci,  nebo  závodě,  případně  o  přípravě  na  závod,

tréninku, disciplíně. Věnují se blížící se pětiletce, brannosti, sportu v armádě. Strana 9 přináší

novou rubriku Sportovní pověsti české, která si klade za cíl se posměšnými povídkami vyrovnat

se všemi přežitky kapitalistické éry. První kapitola nové povídky na pokračování se začíná ve 42.

tisíciletí po Kristu:

„‚…vééééén!‘ – zaburácel Mr. Joe Wikuck,  generální ředitel ‚Time and World‘, jednoho

z největších listů osmimiliónového města Megalocity. 

‚Chlape,  véééén‘ –

hulákal dále pan generální.

‚Za  čtyři  měsíce,  co  jsme

ztratili  Blackwhita  na  té

prokleté  vědecko-

reportážní  cestě,  za  celou

tu  dobu  nesehnalo  stádo

zbývajících  reportérů

jediné větší senzace! Jak si

to,  lidi,  vůbec  u  mne

představujete?  Takhle  se

dělá bulvární deník? Včera

interview  se  zámečníkem,

dneska  reportáž  z  továrny

183 Ruch v tělovýchově a sportu, 1949, roč. 4, č. 1, s. 3.
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Obr.  14:  Článek  Proč  kulturu? osvětluje,  jaké  je  místo  kulturních
příspěvků v Ruchu. Ruch v tělovýchově a sportu, 1949, roč. 4, č. 1.



na zavařeninové láhve – tím jste to chtěl, pane, vytrhnout? Vén opakuji ještě jednou, vén, nebo

se nezdržím…‘

A chlupatá, masitá ruka pana generálního nervosně tápe po stole, hledajíc ve změti papírů

masivní těžítko.“184

Také  další  dvojstrana  se  věnuje  kultuře.  Ruch  v  tělovýchově  a  sportu se  věnuje  výročí

nečekaného úmrtí  Jiřího Wolkera.  Kromě otisku jeho básně  Těžká hodina přinesla  ještě jeho

životopis  a  pak  také  článek  Proč  kulturu?,  který  měl  čtenářům  vysvětlit,  proč  se  bude  na

stránkách  Ruchu objevovat  více  politiky  a  kultury,  když  je  to  sportovní  týdeník.  Vysvětlení

vlastně chybí,  hlavní argument tohoto osvětlujícího článku se dá shrnout tak, že kapitalisti  to

dělají a dělali také, ale nikoliv pro správnou věc.

Číslo,  které  vyšlo  25.  února  1949  bylo  v  mnoha  ohledech  výjimečné.  18.  února  1949

v Londýně vybojovala Alena Vrzáňová vůbec první ženský titul mistryně světa v krasobruslení

pro naši zemi. 20. února 1949 se stali českoslovenští hokejisté podruhé v historii mistry světa.

Titulní  stránku  ovšem  vyřešili  redaktoři  bez  nějakého  dilematu,  který  z  těchto  sportovních

úspěchů je větší – je na ní Klement Gottwald u příležitosti prvního výročí únorového převratu.

Mistři světa dostávají na tehdejší poměry velký prostor, hokejisté celou dvojstranu, krasobruslaři

včetně Vrzáňové jednu stranu. Zbytek vyplňuje běžná politická agenda. (Viz Obr. 15, 16 a 17)

Zahraničním  událostem  se  Ruch  v  tělovýchově  a  sportu věnuje  selektivně.  Objevují  se

články  ze  zemí  východního  bloku,  ale  převažují  domácí  události.  Pokud  se  objeví  nějaká

informace  ze Spojených států,  nebo velké Británie,  je  výrazně negativní,  případně neutrální.

Články  se  věnují  hlavně  rasismu,  kriminalitě,  skandálům.  „Skandál  na  23.  avenue.  Dnes

v poledních hodinách došlo k skandálnímu vystoupení  na 23.  avenui,  když  na této živé třídě

zpolíčkoval mladý muž svého společníka, s nímž byl před tím za chůze živě diskutoval. Z mladého

muže se vyklubal na policii známý mladý nadějný rohovník Jack Thompsen, který však odmítl

sdělit jméno políčkovaného, který ve shluku zmizel, a jen prohlásil k přítomným novinářům, že se

rozchází se svým dlouholetým trenérem Teddy Neilem a zanechává boxu.“185

Tato zpráva působí nevinně, ale bližší pohled jí dodává jiný rozměr. Například v tomto i

minulých číslech chybějí články o dění v boxu i informace o aktuálních zápasech, takže si čtenář

nemůže udělat přehled o dění v tomto sportu. Z tohoto úhlu pohledu to vypadá, že za výběrem

184 Ruch v tělovýchově a sportu, 1949, roč. 4, č. 1, s. 9.
185 Skandál na 23. avenui. Ruch v tělovýchově a sportu, 1949, roč. 4, č. 18, s. 8.
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Obr. 15: Před dvojími československými mistry světa dostal na titulní straně Ruchu k výročí únorového
převratu přednost Klement Gottwald. Ruch v tělovýchově a sportu, 1949, roč. 4, č. 7, s. 1.
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Obr. 17: Dvojstrana Ruchu k vítězství hokejistů na mistrovství světa slibovala světlou budoucnost titulkem
To není vrchol, ale začátek.  Slib se ale nenaplnil kvůli procesu s hokejisty v následujícím roce.  Ruch
v tělovýchově a sportu, 1949, roč. 4, č. 7.

Obr.  16:  Celá strana patřila  v  únorovém  Ruchu i
krasobruslařkám,  zejména  Áje  Vrzáňové.  Ruch
v tělovýchově a sportu, 1949, roč. 4, č. 7.



této konkrétní zprávy je jen její negativita. Negativita je jednou z nejsilnějších zpravodajských

hodnot.186 Poněkud matoucí je i otištění bez bližšího určení data, u týdeníku, který měl tehdy

z technologických  důvodů uzávěrku několik  dní  před  edicí  čísla,  působí  slovní  spojení  dnes

v poledních  hodinách vysloveně  bizarně.  Článek  je  pravděpodobně  převzatý  z  nějakého

československého  deníku,  ovšem  není  uvedeno,  ze  kterého.  Pravděpodobně  jde  i  o  zprávu

zkrácenou. Jinak si nedovedu představit,  jak se na ulici  vzal hlouček novinářů bezprostředně

poté, co se dva náhodní chodci začali napadat.

 8.1.3 Ruch v tělovýchově a sportu v roce 1950

Ročník 1950 se po obsahové, formální i personální stránce

neliší od předchozího ročníku. Je to však doba, kdy emigrovala

úspěšná  československá  sportovkyně  Alena  Vrzáňová  a  kdy

proběhl  proces  s  reprezentačním hokejovým týmem a  kdy je

zajímavé sledovat, jak se s těmito dvěma událostmi vypořádal

právě Ruch v tělovýchově a sportu. 6.  až  8.  března  1950  se

konalo  v londýnském  Wembley  mistrovství  světa  v

krasobruslení.  Titul  po  roce  opět  obhájila  Alena  Vrzáňová.

Ruch  o tomto vítězství neinformuje, ani o dalších umístěných,

protože  v době jeho edice  se už příslušní  pracovníci  v  Praze

dozvěděli  o  její  emigraci  do  Velké  Británie  a  o  poskytnutí

politického  azylu  a  také  o  emigraci  další  československé

krasobruslařky  Nekolové.187 Pouze  Ruch  ze  17.  března  1950

obsahuje  malý  rámeček  s  názvem  Týdeníček  Ruchu,  kde  je

napsáno toto:

„PONDĚLÍ:  KRASOBRUSLENÍ  –  Londýn:  Zahájení

mistrovství  světa.  ÚTERÝ:  KRASOBRUSLENÍ  –  Londýn:

Dokončení  mistrovství  světa.  Výsledky:  Muži:  Button  (USA),

ženy: Vrzáňová (ČSR), dvojice: sourozenci Kennedy (USA).“188

186 GALTUNG, J. –  HOLMBOE-RUGE, M.  The Structure of Foreign News. In TUMBER, H.  News: A Reader.
Oxford: Oxford University Press 1999, s. 21 – 31. 

187 NOVOTNÝ, P. Obraz sportovců – emigrantů v letech 1948 – 1989 na vybraných příkladech. Praha: Univerzita
Karlova, diplomová práce, 2007, s. 22.

188 Týdeníček Ruchu, Ruch v tělovýchově a sportu, 1950, roč 5, č. 11, s. 3.
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Obr.  18:  Zpráva  o  dalším
titulu Vrzáňové se již ztrácela
ve  stručném  Týdeníčku.  Ruch
v tělovýchově  a  sportu,  1950,
roč. 5, č. 11, s. 3.



Zpravodajské povinnosti bylo tedy učiněno zadost. Sportovní fanoušci se alespoň dozvěděli,

kdo se stal světovým šampionem ve které kategorii, jakkoliv byla tato informace odsunuta až na

samý okraj strany.  Ovšem to bylo naposledy.  24. března 1950 přináší  Ruch doslovný přetisk

článku z Rudého práva z 22. března 1950, článek se jmenuje  K případu krasobruslařky Aleny

Vrzáňové: „Alena Vrzáňová vstoupila do služeb mezinárodního kapitalismu. Slušnému člověku

se zvedá žaludek nad množstvím odporných lží, které mají odvrátit pozornost dělnické třídy od

problémů, z jejichž řešení se nositelům moci v západních zemích svírá hrdlo.“189

Toto vydání už mělo také informovat o zápasech československé hokejové reprezentace na

MS v Londýně. Tým na něj ovšem už neodcestoval. Ani o tomto neobsahuje žádnou zmínku, což

vypadá v kontextu celého ročníku dost zvláštně.  Předchozí lednová a únorová vydání přináší

články  o  přípravných  zápasech  se  zahraničními  soupeři,  ukázky  z  tréninku  týmu,  citace

některých členů a také hodně fotografií.  Namátkou jmenujme fotografii  z  přípravného duelu

národního týmu proti kanadskému výběru Harringay Racers na kladenském zimním stadionu,190

dále stránka nadepsaná 5 záběrů z 60 minutového boje191 s více fotografiemi a také doprovodným

textem věnující  se právě přípravě hokejové reprezentace s  Kanaďany.  Ještě  10.  března 1950

vychází  vydání,  jehož celá poslední strana se věnuje právě posledním přípravám hokejového

týmu před světovým šampionátem. Jsou na ní momentky z tréninku, veselí a usměvaví sportovci

na ní dovádí nejen s míčem, ale i se svými spoluhráči. Text obsahuje i důvěrné informace z dění

mimo led: „Oběd je prozatím nezaměřen na kalorickou hodnotu, hráči se tomu brání z obavy, že

by  MUDr.  Handzo  neunesl  mnohatisícový  sloupec.  Kolikpak  kalorií  je  ve  25–30  plátcích

knedlíků, které k dalším náležitostem ‚uklidí‘ bumbrlíček Španninger.“192

Před začátkem světového šampionátu  v ledním hokeji  tedy  Ruch přinesl  mnoho článků,

najednou v jeho průběhu ani jeden. Respektive ani jeden o sportovním průběhu šampionátu, leč

čtenáři se dostalo jiných výchovných textů, ze kterých si měl udělat obraz. Číslo ze 17. března

má na titulu gymnastu a informaci, že v červenci 1950 proběhne Mistrovství světa v Basileji.

První článek první strany je rámeček s nadpisem Zvýšit ostražitost!, který vyzývá členy Sokola,

aby odhalovali zbytky živlů, kteří rozšiřují pomluvy mezinárodních nepřátel. sokolové si mají

bedlivě všímat těchto činů a skutků a dále je hlásit příslušným orgánům. Na další stránce je text

s názvem  Ani  ve  sportu  si  nedáme  diktovat!,  který  přináší  vysvětlení,  proč  československé

189 K případu krasobruslařky Aleny Vrzáňové. Ruch v tělovýchově a sportu, 1950, roč. 5, č. 12, s. 2.
190 Ruch v tělovýchově a sportu, 1950, roč. 5, č.o 3, s. 2.
191 5 záběrů z 60 minutového boje, Ruch v tělovýchově a sportu, 1950, roč. 5, č. 4, s. 2.
192 Ruch v tělovýchově a sportu, 950, roč. 5, č. 10, s. 12.
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hokejové družstvo  neodcestovalo  na  MS do Londýna.  Neobsahuje  však  žádnou informaci  o

hráčích, co dělají, ani jak se k tomu vyjadřují, protože v té době už byli ve vazbě a bylo s nimi

nakládáno  jako  s  nepřáteli.  Článek  vysvětluje,  že  rozhlasoví  reportéři  Laufer  a  Procházka

nedostali víza, navíc nevysvětluje proč neodletěl tým bez reportérů. Dále obsahuje tvrzení, že se

o neúčasti československého týmu vědělo v zahraničí dávno před tím, protože 12. března 1950

žádal předseda Mezinárodní hockeyové ligy o odeslání putovního poháru letadlem do Londýna.

Jen poslední věta dává tušit, že přes všechny neshody rozhodnutí neodletět na světový šampionát

udělala československá strana. „Československý pracující lid je si vědom schopností čs. sportu,

je  však  dosti  silný,  aby  dovedl  rázně  odmítnout  methody,  jimiž  byla  znemožněna  účast  čs.

hockeyového  mužstva  na  mistrovství  světa,  a  aby  uměl  odmítnout  účast  na  mistrovství  za

okolností,  které by chtěly  svobodnou Československou republiku stavět  na roveň ujařmených

koloniálních národů.“193

Také  další  čísla  obsahují  dozvuky obou událostí.  Redaktor  Vilém Přibáň,  který  vydržel

v Ruchu pro tělovýchovu a sport od roku 1945 a který se dokázal přizpůsobit požadavkům doby,

v článku nazvaném Stalo se v březnu 1950 píše toto: „Krasobruslařství se opět projevilo jako

sport mající až dosud všechny znaky buržoazní výchovy primadon ženoucích se za třpytem zlata

a požitkářstvím. Pro náš krasobruslařský sport to musí být poučením, že místo přehnané starosti

a  značných finančních  podpor špičkovým jedincům, bude lépe všímati  si  více  a pomoci  těm

desetiticísům mladých krasobruslařských nadšenců, kteří zaplňují naše zimní stadiony a o něž

zatím se téměř nikdo nestará a nezajímá…To platí  i  o hockeyistech,  kteří  pro samé starosti

s přípravou třiceti „representantů“ (ty uvozovky tam nejsou dány omylem) pro mistrovství světa,

193 Ani ve sportu si nedáme diktovat! Ruch v tělovýchově a sportu, 1950, roč. 5, č. 11, s. 3.
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Obr.  19:  Nepravdivé vysvětlení  neúčasti hokejistů na mistrovství světa  bylo zinscenováno komunisty.
Ruch ho zveřejnil pod titulkem Ani ve sportu si nedáme diktovat. Ruch v tělovýchově a sportu, 1950, roč. 5,
č. 11, s. 3.



zapomněli na výchovu trenérů a instruktorů a zanedbávali dorost. A proto zaplať Pánbůh za to

dvoje poučení, jež se nám dostalo přes londýnská mistrovství světa v březnu 1950.“194

Z hrdinů se během tří týdnů stali reprezentanti v uvozovkách. Číslo dále obsahuje článek

Stockholmská fraška o dalším mistrovství světa, tentokrát v řecko-římském zápase a kde vedoucí

československé  výpravy  František  Čapek  píše  o  tom,  že  stejně  jako  londýnská  mistrovství

v hokeji  a  v  krasobruslení  i  toto  skončilo  fraškou,  protože  byli  českoslovenští  sportovci

poškozováni rozhodčími, proto ani jeden československý reprezentant nevyhrál žádnou kategorii.

Dubnová čísla moc nedávají  poznat,  že se jedná o periodikum věnující  se sportu.  V té době

probíhaly v Československu sportovní  hry dělnické  mládeže,  a  tak i  když  časopisy obsahují

hodně fotografií sportovců, často jsou na nich vyobrazeni ve svých zaměstnáních a v závodech.

Na mnoha snímcích je vynikající  atlet  Emil  Zátopek a celá politická elita,  hodně obrázků je

z hutí nebo dolů. Číslo, které vyšlo 21. dubna 1950 je také celé věnováno osobě Vladimír Iljiče

Lenina u příležitosti  výročí  jeho narození  (narodil  se 22.  dubna 1870),  obsahuje reportáže  o

šachu  –  oblíbené  hře  V.  I.  Lenina,  oslavný  text  Františka  Halase  a  také  báseň  Vladimíra

Majakovského. 

Číslo 17, které vyšlo 28. dubna 1950, je předělem z hlediska formálního. Po dlouhé době se

v  Ruchu v tělovýchově a sportu opět objevuje barva, zpočátku tedy jen červená. Objevuje se

nejprve na titulní straně, která je věnovaná státnímu svátku 1. máji. Na fotografii je prvomájový

průvod bíle oblečených mužů s červenými prapory, kromě výrazně rudé na praporech, jsou ještě

červenou trochu dobarveny tváře lidí a jejich ruce, zbytek snímku je ovšem opět černobílý. Tato

titulní strana nese výrazný rukopis socialistického realismu.195 (Viz Obr. 20.)  V tomto vydání

jsou všechny ostatní stránky rovněž černobílé s výjimkou několika titulků psaných červeným

písmem a kromě několika červených typografických ozdob, jako například rámečků, nebo linií

podél článků. Zbylá vydání v roce 1950 jsou opět černobílá. Květnové edice se opět věnují hodně

výročí  osvobození  Československa  sovětskou  armádou,  ale  i  jiným  historickým  událostem

z druhé světové války,  například  bitvě  o Stalingrad.  Dále  se červen nese ve znamení  sjezdu

československé socialistické mládeže, žní a hlavně žňové brigády, ke které přispěli i sportovci a

tělocvikáři.  Sportovní  výsledky  sice  z  Ruchu  pro  tělovýchovu  a  sport nezmizely  úplně,  ale

194 Stalo se v březnu 1950. Ruch v tělovýchově a sportu, 1950, roč. 5, č. 13, s. 2.
195 Socialistický realismus je umělecký směr, který byl hlavním povoleným přístupem k umění v Československu

v 50. letech 20. století. Výchozí vztah ke skutečnosti je v něm ovlivněn a umocněn socialistickým viděním světa.
Formálně se vyznačoval schematickým viděním světa, kladnými a také nejčastěji zobrazovanými postavami byli
vždy dělníci a rolníci, případně účastníci nějaké  schůze, či mírové akce. Po výtvarné stránce obsahoval často
rudou bravu, dále symboly jako holubice míru, srp,  kladivo, obilné klasy.  Zdroj:  HNÍZDO,  V. Socialistický
realismus jako tvůrčí umělecká metoda. Tvorba, 1979, č. 1., s. 1.
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dostaly  se  do  pozadí,  nebo byly  obaleny spoustou vysvětlující  ideologie.  Například  světový

rekord  v  běhu  na  10  000  metrů,  kterého  dosáhl  Emil  Zátopek  4.  srpna  1950  ve  Finsku  je

klasifikován jako Zátopkův mírový čin,196 jak říká stejnojmenný článek. Obsahuje také zajímavou

myšlenku, že ani tento čas nemůže být pokládán za hranici lidských možností,  protože by to

popřelo  vědecký  názor  dialektiky,  který  byl  základním  stavebním  kamenem  marxismu-

leninismu.

Zbytek  ročníku  se  věnuje  obvyklým  budovatelským  tématům,  dále  úspěchům  Emila

Zátopka, který se stal mistrem Evropy. Na podzim se objevují články o hokeji, který se opět

stává jedním z režimem vyzdvihovaných sportů. Rok 1950 končí symbolicky, poslední stranou

dvojčísla 51–52, která se nazývá  Na čistém ledě a obsahuje fotografie hokejové reprezentace,

nového výběru, který nahradil zdecimované mistry světa z roku 1949 a který se dvakrát utkal

s Finskem. Článek končí takto: „Nebylo by správné popírat, že v technickém i taktickém umění

nových  representantů  jsou  ještě  mnohé  nedostatky.  Obránci  i  útočníci  udělali  mnoho  chyb

v obou utkáních. Dokázali však, jak svým pojetím hry tak i chováním, že československý hockey

bude se moci se ctí postavit každému soupeři. V kapitalistickém systému je možné, aby posice

některého sportu stála a padala s několika vynikajícími jedinci.  Je to však vyloučeno v řádu

socialistickém, který přenáší tělovýchovu a sport do nejširších vrstev a tím si zajišťuje nové a

nové kádry pro representační celky.“197

196 Zátopkův mírový čin. Ruch v tělovýchově a sportu, 1950, roč. 5, č. 32, s. 3.
197 Na čistém ledě. Ruch v tělovýchově a sportu, 1950, roč. 5, č. 51-52, s. 12.
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Obr. 20: Návrat barvy na stránky časopisu Ruch. Ruch v tělovýchově a sportu, 1950, roč. 5, č. 17, s. 1.



 8.1.4 Ruch v tělovýchově a sportu v roce 1951

Nové číslo roku 1951 nese opět kolorované fotografie a červené titulky. Poslední strana se

mění,  už  neobsahuje  text  jako  v  předchozích  letech,  ale  stejně  jako  titulní  strana  jí  tvoří

celoformátová fotografie. Časopis tak dostal jednotnou obálku. První vydání obsahuje vysvětlení

nového titulu Mistr sportu, který stanovil Zákon o státní péči o tělesnou výchovu a sport ze dne

14. července roku 1950 a který vznikl podle sovětské předlohy. Strana 13 obsahuje téma Úloha

sportu  v  kapitalismu,  které  zpracoval  Miroslav  Baumruk,  instruktor  Ústřední  školy

Československé obce sokolské.  „Vládnoucí  třída v každém dějinném údobí,  ať otrokářském,

feudálním, či kapitalistickém se snažila vždy zamaskovati  své kořistné panství a vydávati  své

úzce třídní zájmy za zájmy všenárodní. K dosažení tohoto cíle používala všemožných způsobů.

Svoji morálku vykořisťovatelů vydávala za morálku všech lidí. A ke stejnému účelu zneužívala

tělesné výchovy a sportu.“198

Ročník také obsahuje novou rubriku  Svět a my, jejíž náplní je podobný dualismus (špatný

kapitalismus versus správný socialismus) už v názvu. Z čísla 6, z 9. února 1951 stačí pro ilustraci

přečíst  jen  samotné  titulky:  „Vývoj  v  západním  Německu  hrozbou  světovému  míru“,

„Statečnému  korejskému lidu“, „Zločin  amerických  rasistů“.199 Na  ročníku  1951  i  1952  se

viditelně  podepsala  mezinárodní  situace,  čísla  obsahují  hodně  názorů,  které  se  vyjadřují  ke

studené  válce  mezi  Spojenými  státy  a  Sovětským  svazem.  Nesou  hodně  komentářů,  které

upozorňují na důležitost světového míru i rad, jakým způsobem lze míru v socialistickém táboře

dosáhnout.  Tématem  číslo  jedna  přestali  být  politicky  neuvědomělí  lidé  v  Československu,

celospolečenské  čistky  už  vykonaly  své,  nyní  se  pozornost  obrací  ven  za  hranice

Československa. 

Součástí  světa  sportovní  žurnalistiky,  jak  už  bylo  řečeno  v  jazykové  části  je  určitá

stereotypie, většina sportů je sezónních, většina turnajů má pevný daný termín a tak se po studio

několika  ročníků dají  v  každém měsíci  očekávat  typické  události.  Bylo  tomu v  předválečné

sportovní  žurnalistice,  je  to  zvykem i  v  současnosti.  V padesátých  letech  20.  století  ovšem

přibyla mezi sportovní obsahy také témata společenského a politického charakteru. Čísla kolem

22. dubna se vždy věnovala výročí Leninova narození, dokonce se stejnými básněmi Vladimíra

Majakovského,  květnová  čísla  se  věnovala  výročí  osvobození  a  konce druhé světové  války,

prázdninová  čísla  žním  a  roli  sportovců  na  různých  brigádách,  prosinec  byl  vyhrazen

198 Úloha sportu v kapitalismu. Ruch v tělovýchově a sportu, 1951, roč. 6, č. 1, s. 13.
199 Svět a my. Ruch v tělovýchově a sportu, 1951, roč. 6, č. 6, s. 3.
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narozeninám J. V. Stalina. Celkově se obsah časopisů změnil od popisování sportovních výkonů

k spíše teoretické politické výchově sportovců. Právě edice, které vycházely v dobách výročí,

nebo důležitých společenských událostí, se od sportu odkláněly takřka úplně. 

Červen  1951  se  nesl  ve  znamení  IX.  valného  sjezdu  Československé  obce  sokolské,

periodika  přinášela  články  o  demokratizaci Sokola,  která  se  povedla  v  posledních  letech,  o

mládeži z dolů a hutí a také neustálé srovnávání doby minulé a doby současné. Duální rétorika

nenechala nikoho na pochybách – vše, co bylo minulé, bylo pro tělovýchovu špatné. Zajímavé je,

že dobový tisk nepřinášel  až na výjimky moc důkazů pro tato tvrzení,  vystačil  si  s  prostým

konstatováním,  že  tomu  tak  je.  V  úvodu  padesátých  let  20.  století  novináři  ještě  tolik

neporovnávali výsledky sportovců východního a západního bloku na mezinárodní scéně, tak jak

tomu  bylo  zvykem  v  pozdějších  desetiletích.  „Tělovýchova  a  sport  v  předmnichovském

Československu se dostaly do bahna buržoazního způsobu života a se zbytky kapitalistického

nazírání  na  sport  musíme  denně  bojovat.  Abychom  naši  tělovýchovu  postavili  na  nový,

spravedlivý společenským řádem daný, vysoce mravní a ušlechtilý základ, abychom se uvarovali

všech chyb,  k  nimiž  by  nás  mohli  svést  zbytky  měšťáctví  v  našem vědomí,  musíme vycházet

z nevyčerpatelných  životadárných  zdrojů  fyskultury  sovětské,  nejdokonalejší,  nejpokrokovější

tělovýchovy na světě.  Ve všem a vždy musíme se obracet k jejímu světlému vzoru a neustále

porovnávat svou činnost s prací sovětských fyskulturníků.“200

Zpravodajství ze sjezdu se věnovalo poslední červnové číslo (z 29. června 1951) plus ještě

další čísla červencová. Přinesla projevy členů vedení Československé obce sokolské, ale také

prezidenta  Klementa  Gottwalda  a  jiných  představitelů  tehdejší  komunistické  moci,  sjezdové

fotografie, usnesení a rezoluce. Také tato prázdninová čísla obsahovala reportáže a fotografie

z různých štafet pracujících, které měly za úkol pozdravit účastníky IX. sjezdu. Poslední strana

čísla 26 je věnována Emilu Zátopkovi, který se zúčastnil štafety Gottwaldovského (zlínského)

kraje.

200 Pod praporem míru. Ruch v tělovýchově a sportu, 1951, roč. 6, č. 24, s. 2.
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Obr.  21:  Na  titulní  stránku  Ruchu v  roce  1951  se  dostal  i  sovětský  zápasník  Koberidze.  Ruch
v tělovýchově a sportu, 1951, roč. 6, č. 11, s. 1.



V průběhu roku 1951 se začíná znovu objevovat více reportáží zahraničních, ze Sovětského

svazu, Rumunska, Maďarska, Východního Německa a jiných spřátelených států. Číslo 29 přináší

i  reportáž  z  Číny o  Vítězství  čínského  lidu  v  boji  o  mír včetně  fotografie  čínského  vojáka,

případně snímků z různých masových tělovýchovných přehlídek, které se v Číně začaly konat

podle sovětského vzoru. Sovětský svaz, jehož adorace se objevuje od prvních čísel roku 1945 se

stává hlavní náplní zahraničních informací. Týdeník, který vyšel 16. března 1951 obsahuje rudo-

černo-bílou  fotografii  usmívajícího  se  sovětského  zápasníka  Koberidzeho  s  trofejí  a

v triumfálním postoji. Titulek hlásá: Sovětští lidé – budovatelé šťastného zítřku, jsou nám vzorem

také v tělesné výchově a sportu.201 (Viz Obr. 21.)

Na  konci  roku  1951  uspořádal  v  rámci  Měsíce  československo-sovětského  přátelství

Ústřední  výbor  Sokola  ve  spolupráci  se  Státním  úřadem  pro  tělesnou  výchovu  a  sport,

Československým svazem mládeže, Revolučním odborovým hnutím a redakcemi časopisů Ruch

v tělovýchově a sportu, Sokolské noviny, Svět sovětů, Mladá fronta, Práce, Práca, Obrana lidu a

Obrana ľudu velkou soutěž Poznáváme sovětské sportovce. Vědomostní soutěže o různé drobné

ceny objevovaly ve sportovním tisku už předtím, ale tato byla výjimečná svým rozsahem. Po

dobu čtyř  týdnů se objevovaly v uvedených periodikách portréty celkem šestnácti  sovětských

sportovců a čtenáři měli za úkol je identifikovat a napsat vše, co o něm, či o ní vědí. Soutěž měla

velký ohlas,  pořadatelé  byli  donuceni  rozšířit  počet  cen  z původně plánovaných  20 na  250.

Výjimečné byly i ceny – hlavní cenou bylo nové jízdní kolo, dalšími byli například fotoaparát,

radio,  lyže,  lyžařské  boty  a  sportovní  vybavení.  Ze  správných  odpovědí  pak  členové

předsednictva vylosovali  výherce, první cenu si odnesl dle  Ruchu v tělovýchově a sportu  žák

Masarykovy školy v Praze VII J. Mašín. Kromě samotné soutěže je zajímavý i fakt, že základní

škola, ze které pocházel hlavní výherce, se v roce 1951 stále jmenovala Masarykova.202

 8.1.5 Ruch v tělesné výchově a sportu v roce 1952

V roce  1952 se zvedla  cena časopisu  z  původních  3,50 Kčs na  novou hodnotu 4  Kčs.

Redakce toto zdražení čtenářům vysvětlila rostoucími náklady na vydávání listu. Rok 1952 byl

také rokem olympijským. Jako první přišly na řadu VI. zimní olympijské hry v norském Oslu,

Ruch v tělovýchově a sportu se jim věnuje ještě před jejich startem, přináší informace o nových

stadionech v místě konání her a také nabízí už v prvním čísle podrobný program olympiády,

která  se  konala  od  14.  do  25.  února  1952.  První  zpravodajství  přineslo  vydání,  které  vyšlo

201 Ruch v tělovýchově a sportu, 1951, roč. 6, číslo 11, s. 1.
202 Vylosování soutěže Poznáváme sovětské sportovce. Ruch v tělovýchově a sportu, 1951, roč. 6, č. 51-52, s. 13.
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22. února 1952, ale vzhledem k výrobním lhůtám se hrám věnovalo plně až číslo následující.

Českoslovenští sportovci nezískali  žádnou z medailí,  a tak se tisk věnoval jejich reprezentaci

nesportovního  charakteru,  jinak  řečeno  jejich  chování  a  morálnímu  jednání.  Článek  Pod

olympijskou  vlajkou rozebírá  místo  konání  her.  Pořadatelství  bylo  Oslu  podle  redaktora

„přiklepnuto“203 Mezinárodním olympijským výborem a ukázalo se, že stejně jako předchozí hry

ve Svatém Mořici, i tyto byly vítězstvím „komerce a biznysu“.204 Přesto podle autorů norský lid

aplaudoval  reprezentantům  lidově  demokratických  zemí  a  vypískával  „cowboye“ z  USA  a

Kanady  zejména  v  hokejovém  turnaji.  „A  i  pod  zástavou  olympijské  myšlenky  odhalil

odumírající kapitalistický řád veřejně svou bahnem zahnívající morálku a norský pracující lid

měl  příležitost  se  přesvědčit  v  hokejovém  turnaji  o  naduté  pýše,  o  zabijáctví  a  surovosti

representantů Kanady a USA“.205

V hokejovém turnaji skončilo Československo na 4. místě za Kanadou, USA a Švédskem.

Článek o tom nesl titulek  Čistý je prapor našich hokejistů, který pojednává o tom, že některé

znepřátelené tábory ustrnuly ve svém vývoji a odráží se to na jejich výsledcích. Rozpor mezi

tímto tvrzením a skutečností, že československou hokejovou reprezentaci předstihly právě státy,

které patřily ke kapitalistickému bloku vysvětloval autor tím, že: „… [v zámořském a evropském

stylu hokeje] … už není tak velkého rozdílu v technice, postřehu, vtipu a rychlosti – jako v pojetí

–  v tom  brutálním,  nečistém  a  nesportovním  způsobu  boje,  presentovaným  Kanaďany  a

Američany, a slušné hře evropských družstev.“206

V roce 1952 se v  Ruchu pro tělovýchovu a sport  začalo  objevovat  více kultury,  kromě

vybraných současníků dostávali prostor i pečlivě vybraní umělci z dob dávno minulých. Zcela

konkrétně to byli například spisovatelé Alexandr Sergejevič Puškin, Nikolaj Vasiljevič Gogol,

Victor  Hugo,  z  českých  pak  Josef  Václav  Sládek,  případně  malíř  Mikoláš  Aleš.  Současníci

dostávali  prostor  s  básněmi  o  osvobození  Rudou  armádou,  Leninovi  nebo  Stalinovi.  Z  děl

zesnulých autorů zase redakce vybírala díla, která měla nějakým způsobem potvrdit status quo.

Právě proto, že se jednalo o autory, kteří zemřeli před 50. lety 20. století, se snažila komunistická

propaganda na příkladu jejich děl ukázat, že její světonázor není nic nového, že se objevoval

v minulosti  a  že  pouze komunistický  režim převedl  v  praxi  to,  co  si  vybraní  intelektuálové

mysleli  už  dávno.  Například  jmenovaní  Josef  Václav  Sládek  a  Mikoláš  Aleš  byli  citováni

203 Pod olympijskou vlajkou. Ruch v tělovýchově a sportu. 1952, roč. 7, č. 9, s. 4.
204 Tamtéž.
205 Tamtéž.
206 Čistý je prapor našich hokejistů. Ruch v tělovýchově a sportu, 1952, roč. 7, č. 9, s. 6.
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v článku, který vyšel 11. ledna a jmenoval se Svědectví o Americe.207 Jejich díla byla vykládána

tak,  aby vypovídala  o  úpadku  americké  kultury.  Stejná  edice  obsahuje  i  báseň  Na hrobech

indiánských.  Podobně  nese  číslo  42  článek  u  příležitosti  úmrtí  Jana  Žižky  z  Trocnova.

Propaganda  v  zájmu  legitimizace  moci  tedy  nepostihovala  jen  současnost,  ale  přepisovala  i

minulost.

Jaro a léto 1952 přinesly obvyklou porci fotografií a projevů Josefa Visarionoviče Stalina,

články  o  konci  druhé  světové  války,  májové  oslavy  a  také  zvýšený  počet  informací  o

cyklistickém Závodu míru,  který měl  v roce 1952 na pořadu už 5.  ročník.  Dále se nesly ve

znamení příprav na letní olympijské hry ve finských Helsinkách. Hry proběhly od 19. července

do 3. srpna 1952. Číslo 29, které vyšlo 18. července 1952, tedy den před slavnostním zahájením,

už  obsahovalo  fotografie  z  místa  dějiště,  snímky nastoupené československé výpravy a  také

obrázky  speciálních  poštovních  známek,  které  byly  vydány  u  příležitosti  pořádání  letních

olympijských  her.  Následující  edice  už  obsahuje na titulní  straně velkou barevnou fotografii

usmívajícího se Emila Zátopka, bez jakéhokoliv slovního doprovodu. Toto grafické řešení poutá

velkou pozornost. Slovní komentář nebyl třeba, protože sportovní fanoušci se už prostřednictvím

denního tisku i rozhlasu dozvěděli, že v úvodní den olympijských her vyhrál Emil Zátopek závod

na 10 km a získal tedy pro Československo první zlatou medaili. Článek Triumf Emila Zátopka

se vymyká tehdejšímu způsobu referování o sportovních výsledcích. Ačkoliv jde o text, který

vyšel  týden  po  zisku zlaté  olympijské  medaile,  je  napsán  reportážním stylem,  takže  čtenáři

mohou  závod  prožít  chvilku  po  chvilce,  podobným  způsobem,  jak  ho  prožíval  sám  Emil

Zátopek. Velmi připomíná rozhlasové nebo pozdější televizní reportáže. Neobsahuje ani žádná

mravoučná ponaučení o vítězství socialistického lidu, jde o čistou reportáž z atletického závodu

ve smyslu sportovního zpravodajství. Z tohoto pohledu se naprosto liší od ostatních soudobých

textů.208

Následující edice informuje o další Zátopkově zlaté medaili v běhu na 5 kilometrů, stejně

jako o zlatu  jeho manželky Dany Zátopkové,  která zvítězila  v  olympijské  soutěži  oštěpařek.

Dalšími vítězi se stali českoslovenští veslaři – čtyřka s kormidelníkem ve složení Jiří Havlis, Jan

Jindra, Stanislav Lusk a Karel Mejta, kormidelníkem byl Miroslav Koranda, také o nich  Ruch

pojednává.  Na  rozdíl  od  zimních  her  v  Oslu,  na  těch  letních  získalo  Československo  řadu

úspěchů, ale největší zásluhu na tom měl jednotlivec, Emil Zátopek. Sportovní tisk se jen připojil

k všeobecnému nadšení a oslavě.

207 Svědectví o Americe. Ruch v tělovýchově a sportu, 1952, roč. 7, č. 2, s. 6.
208 Triumf Emila Zátopka. Ruch v tělovýchově a sportu, 1952, roč. 7, č. 30, s. 3.
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Obr.  22:  Třicáté  číslo  Ruchu v  roce  1952  obsahovalo  na  titulu  podobiznu  Emila  Zátopka  a  uvnitř
podrobnou reportáž o jeho úspěchu. Ruch v tělovýchově a sportu, 1952, roč. 7, č. 30, s. 1.



„Viděl jsem zedníka, který lžicí napsal do čerstvé omítky: 24. VII. 1952 – Zátopek – norma

250 %. Viděl jsem hejno dětí, které s pěstičkami na prsou obíhaly haldu písku. Ten, co ji oběhl

nejvícekráte, si hrdě vyryl do písku vrbovým proutkem vedle jména – 

Z Á T O P E K. 

Viděl jsem rozesmátého traktoristu, který objížděl v krásném tempu kombajnem pole lán:

‚Sakra, jako Zátopek,‘ pochvaluje si ztepilý obsekávač, který přebrušuje svou kosu.

Viděl jsem truhlářského mládence tancovat před obrovskou haldou polen. Večer chce jít do

vedlejší vsi tancovat. Jak tohle má do té doby rozřezat! Ruce mu bezmocně klesají. ‚Tak Karle,

žádný fňukání, hoď tam ZÁTOPKA a v 6 hodin si umytej, voholenej, navoněnej,‘ vece mistr.

Slyšel jsem číšníka, který na nádraží nestačil roznášet své pivo a párky všem žíznivým a

hladovým,  a  nad jehož  hlavou  se  slétávaly  hromy a  blesky:  ‚Ježíšmarjá,  lidi,  mějte  rozum,

nejsem přeci Zátopek,‘ řekl šibalsky – a měl vyhráno.“209

209 Jako Zátopek. Ruch v tělovýchově a sportu, 1952, roč. 7, č. 31, s. 9.
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Obr.  23:  Dvojstrana  o  dvojitém  helsinském  úspěchu  manželů  Zátopkových  v  jediném  dni.  Ruch
v tělovýchově a sportu, 1952, roč. 7, č. 31.



Zátopek ještě v závěru her poprvé v životě nastoupil i do maratonu a opět vyhrál. Ve všech

těchto  disciplínách  zaběhl  olympijský  rekord  a  předvedl  tak  výkon,  který  se  dosud nikomu

nepovedlo zopakovat. I o vítězství v maratonu autor referuje reportážním způsobem, zmiňuje

odstupy,  průběh soutěže i  soupeře.  První čísla  po Zátopkových triumfech se zcela  vymykala

minulému  obsahu.  Byla  výjimečná  beletrizací  obsahu  a  také  zmenšenou  měrou  politické

propagandy. Na druhou stranu žádné z vydání není čistě o Zátopkovi, dokonce články o něm

nemají  početně  převahu  nad  ostatními  (evidentně  dlouho  před  tím  připravovanými  tématy).

Zátopkův triumf neměl a dosud nemá v historii novodobých olympijských her obdoby, rozsah,

jakým se  Ruch v tělovýchově a sportu věnuje neodpovídá důležitosti události samotné. I to je

důkazem toho, že těžiště funkce sportu bylo v té době úplně někde jinde, než ve vyzdvihování

individuality.  Časopis  Ruch se  Zátopkovi  věnoval  po  zbytku  roku  1952  v  dílčích  textech.

Například  na  konci  srpna  a  v  září  přinášel  oslavné  texty:  například  Vítěz  marathonský od

Františka  Kožíka,210 případně  báseň  Marathonský  vítěz od  Františka  Branislava.211 Kromě

československých  úspěchů  se  postupně  během  podzimu  věnují  redaktoři  také  reprezentaci

sportovců z ostatních zemí, bez výjimky ovšem z východního bloku.

Významnou roli v obsahu týdeníku Ruch pro tělovýchovu a sport po změně režimu tvořila

armáda a armádní sport. V každém čísle se objevoval minimálně jeden článek s touto tematikou,

i když většinou nebyl na titulní straně a nebyl mu věnován nijak velký rozsah. Výjimkou je číslo

40,  které  vyšlo  3.  října  1952,  protože  5.  říjen  byl  vyhlášen  Dnem československé  armády.

V tomto  vydání  obsadil  armádní  sport  i  titulní  stranu  i  první  čtyři  strany  kompletně,

z probíraných témat je nejčastější role armády v lidově demokratické republice (chrání mír  a

opírá se v týle o lid, který jí svěří své zbraně), politická přípravu vojáků a také Tyršův odznak

zdatnosti, který se stal povinným pro všechny členy vojska.

Jedno  z  posledních  čísel  roku  1952  symbolicky  obsahuje  článek  Zradili212 věnující  se

hlavnímu líčení s Rudolfem Slánským před státním soudem v Praze. Symboliku zmiňuji proto,

že jde o poslední z velkých politických procesů a také o poslední, který byl projednáván veřejně

a  kterým byla  krmena  nenávist  lidu  k  třídnímu nepříteli.  Rokem 1952 také  končí  přestavba

československé tělovýchovy a zároveň vydávání týdeníku Ruch v tělovýchově a sportu. Číslo 52

roku 1952 je tedy posledním v historii časopisu. Uzavírá několik desetiletí vydávání týdeníku

Ruch, ačkoliv se po druhé světové válce počítal od prvního ročníku, navázal na dřívější časopisy

210 Vítěz marathonský. Ruch v tělovýchově a sportu, 1952, roč. 7, č. 33, s. 14.
211 Marathonský vítěz. Ruch v tělovýchově a sportu, 1952, roč. 7, č. 34, s. 14.
212 Zradili. Ruch v tělovýchově a sportu, 1952, roč. 7, č. 48, s. 2.
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s podobnými názvy.  Oznámení o ukončení této tradice je v malém rámečku na předposlední

stránce. Redakce v něm vysvětluje, proč stávající časopis končí a že ho nahradí nový obrázkový

týdeník Stadion. Komunisté chtěli začít znovu, takříkajíc na „zelené louce“:

„Sedm ročníků tohoto časopisu je nestejného charakteru. Redaktoři i spolupracovníci měli

jistě nejlepší vůli dát to nejlepší svým čtenářům, pomáhat nejlépe našemu sportu. Ale neubránili

se, pochopitelně, tápání, bloudění, nedovedli se vždy zbavit starých návyků a staré výchovy. Jsou

si  toho velmi  dobře  vědomi,  než  aby se  nechali  ukolébat  hlasy,  které  se  obyčejně  z  nějaké

sentimentality okolo toho, co přestává, rozproudí. Obyčejně při tom i ti největší kritikové usoudí,

že to bylo dobré, že je toho škoda, proč zas něco nového, vždyť… atd.

Nepodezírejte  nás  ze  žádných  sebemrskačských  sklonů,  říkáme-li  takovým  objevitelům:

Nebylo by to dobré. I když se nám něco povedlo, poznali jsme po rozboru, že jsme mohli tu

reportáž,  ty  snímky,  tu  instruktáž  udělat  daleko  lepší…  Nepochybujeme,  že  při  péči  o

tělovýchovu,  jakou  dotvrzuje  usnesení  strany  a  vlády,  bude  se  Stadionu  lépe  a  v  lepších

podmínkách než v Ruchu pracovat na propagaci nových cest naší tělovýchovy, důležité složce

výchovy člověka lidově demokratického státu.“213

 8.2 Rekord

 8.2.1 Rekord v roce 1948

První čísla časopisu Rekord v roce 1948 přináší běžnou agendu fotbalového svazu. Na první

stránce časopisu, který má 4 listy formátu A3, jsou články věnující  se aktuálním sportovním

akcím, nebo zápasům s titulky černými, nebo červenými. Na ostatních stranách jsou drobným

písmem  vytištěné  organizační  a  technické  informace,  rozlosování  fotbalových  a  hokejových

zápasů, informace sboru rozhodčích o nasazování sudích na jednotlivá utkání, zprávy ze zasedání

různých  komisí  a  výroční  schůze  klubů.  Týdeník  vycházel  vždy  ve  čtvrtek  v  poledne,

vydavatelem  byl  stále  Český  svaz  footballový,  odpovědným  redaktorem  Karel  Lajer.  Cena

časopisu  byla  2  koruny  50  haléřů.  Až  do  čísla  8,  které  vyšlo  26.  února  1948,  neobsahují

jednotlivá vydání nic, co by se lišilo od čísel vyšlých v letech 1945–1947. Následující číslo se

typograficky liší minimálně, má stejný font, stejný rozsah, vyčnívá snad jen černobílá fotografie,

kterou  Rekord  užíval  minimálně.  Na  fotografii  je  ministr  Nejedlý,  který  se  zdraví  s  dětmi

213 Ruch v tělovýchově a sportu, 1952, roč. 7, č. 52, s. 13.
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Obr.  24:  Deváté číslo časopisu  Rekord v roce 1948 se věnovalo výhradně politickým a společenským
tématům. Rekord, 1948, roč 19, č. 9, s. 1.



s popiskem:  „Ministr školství a osvěty prof. dr. Zdeněk Nejedlý se opět ujal svého původního

úřadu. Na obrázku vítán dětmi – jistě prostředí, které jest pro něho příznačné.“214

Ani  jeden  z  článků  tohoto  čísla  se  nevěnoval  sportu,  všechny  reagovaly  na  aktuální

společenskou a politickou situaci. Zcela konkrétně titulní strana kromě fotografie přinesla také

zprávu  o  ustanovení  akčního  výboru

Českého  svazu  footballového,  článek,

který doslovně citoval rozhodnutí akčního

výboru  Národní  fronty  O  sjednocení

tělesné  výchovy,215 dále  informace  o

ustanovení  akčního  výboru  všech

rozhodčích. Na nejpřednějším místě titulní

strany,  čili  vlevo  nahoře,  bylo  otištěno

znění telegramů, které zaslal Akční výbor

Českého  svazu  footballového  předsedovi

vlády Klementu Gottwaldovi a ministrovi

školství  a  osvěty  Zdeňku  Nejedlému.

Popřevratové  číslo  také  přineslo  článek  s

titulkem  S  novým  vedením  nový  duch

československé  kopané:  „Očista  našeho

veřejného života zasáhla i do sportovního

dění.  V nejlidovějším  a  nejpopulárnějším

našem  sportu  –  kopané  –  nebyly,  vinou

dosavadního vedení, dány předpoklady pro

její  zdárný  vývoj  v  pokrokovém  duchu.

Byly tím poškozovány nejen zájmy malých

klubů,  které  nenalézaly  potřebného  pochopení  pro  svou práci,  ale  i  zájmy  naší  tělovýchovy

vůbec.  Proto spolu  s  dějinnými  změnami v  našem státě  a ve  shodě s  vůlí  lidu,  byl  ustaven

v ústředí naší kopané – ČSAF a ČSF – akční výbor, který se postará o to, aby i footballový sport

se stal  v  budoucnu platnou složkou nového,  lidově  demokratického  řízení  v republice.  Tento

214 Ministr školství a osvěty prof. dr. Zdeněk Nejedlý se opět ujal svého původního úřadu . Rekord, 1948, roč. 19, č.
8, s. 1.

215 O sjednocení tělesné výchovy. Rekord, 1948, č. 8, s. 1.
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Obr.  25:  První poúnorové články v  Rekordu popisují
počínající  čistky  v  orgánech  fotbalového  svazu.
Rekord, 1948, roč. 19, č. 9, s. 1.



akční  výbor  si  vzal  za  úkol  provést  úplnou  očistu  a  odstranit  zjevy,  které  právě  v  tomto

sportovním úseku pobuřovaly nejen výkonné sportovce, ale i ostatní sportovní veřejnost.“216

Že tato očista nastala i v samotné redakci Rekordu je patrné i z letmého nahlédnutí do tiráže,

kde se náhle, bez jakékoliv doplňující informace místo Karla Lajera, osoby, která psala a tvořila

tento  časopis  od  roku  1945,  objevuje  jméno  M.  Stjažkin.  Od  dalšího  čísla  vychází  Rekord

v rozšířené  verzi,  přibyly  hlavně  organizační  informace.  Časopis  přestal  přinášet  zprávy  o

konkrétních  duelech,  nebo  je  velmi  omezil  a  věnoval  se  hlavně  sjednocování  tělovýchovy,

založení a rozšiřování odborové kopané v továrnách a podnicích, přejmenování klubů. 1. dubna

1948 také vychází první článek, který nabádá k přejímání vzorů ze Sovětského svazu. Text se

doslova jmenuje Jak to dělají v SSSR a píše se v něm mimo jiné: „Máme krásný vzor u našeho

největšího slovanského spojence Sovětského svazu. Dívejme se proto na sjednocení s hlediska

celého národa a přijdeme k přesvědčení, že program musí být proveden do poslední písmeny.“217

Kromě sjednocování československé tělovýchovy se list čím dál víc věnoval i roli sportu

v lidově  demokratické  republice.  15.  dubna 1948 se můžeme dočíst  o  tom,  nakolik  je  sport

svobodná lidská činnost a nakolik se váže na státní program a politiku. Článek nese titul Poslání

sportu a jeho význam v lidově demokratickém státě a kritizuje minulou dobu, ve které byl sport a

tělovýchova  jen  pouhým  prostředkem  ke  krácení  volného  času  a  k  zábavě.  „Je  ovšem

pochopitelné,  že  sport  musí  býti  veden a provozován tak,  aby  sloužil  v  první  řadě významu

národa a mládeži. Je tudíž nutno dát sportu ideovou náplň, zaměřenou na státní koncepci…

Sport není výsadou nebo doménou určité společnosti, naopak patří v první řadě všem pracujícím

– celému národu. Tělovýchovou a sportem budeme vychovávati našemu národu muže, kteří tak

jako při provozování sportu, hlavně pak na mezinárodních cvičištích a hřištích budou bojovati,

jak říkáme do posledního dechu a čest  a  slávu naší  vlajky,  tak jako zavolá-li  si  nás lidová

demokratická republika k hájení svých práv – práv svobody, která je nám všem tak drahá.“218

Dlužno  dodat,  že  na  výchovnou  stránku  fotbalu  potažmo  sportu  obecně  poukazovali  i

redaktoři  píšící  v předcházejícím režimu.  Článek s názvem  O výchovnou ideologii  v kopané,

který v Rekordu vyšel ještě před únorovým převratem, konkrétně 15. ledna 1948, nabádá k vedle

kultu těla i k péči o kult ducha. Nicméně jde o apel na jednotlivce, který zdůrazňuje mravní a

etickou stránku sportu, nejde o podřízení sportu státní ideologii. Velká změna přišla s číslem 25,

216 S novým vedením nový duch československé kopané. Rekord, 1948, roč. 19, č. 9, s. 1.
217 Jak to dělají v SSSR. Rekord, 1948, roč. 19, č. 13, s. 1.
218 Poslání sportu a jeho význam v lidově demokratickém státě. Rekord, 1948, roč. 19, č. 15, s. 1.
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které  náhle  vychází  pouze  na  dvou  listech,  tedy  v  rozsahu  o  polovinu  menším,  než  čísla

předchozí.  25.  června 1948 bylo  totiž  usnesením vlády nařízeno snížení  papíru na vydávání

časopisu z důležitých hospodářských důvodů. Časopis náhle začal tisknout jen ty nejdůležitější

organizační  zprávy,  některá  čísla  vyšla  dokonce  absolutně  bez  klasických  žurnalistických

konstruktů,  obsahovala jen nalosování soutěžních duelů v daném týdnu. Odpovědný redaktor

M. Stjažkin, který se objevil po únorovém převratu, byl 2. prosince nahrazen Otou Procházkou.

V průběhu roku se opět zvýšil  rozsah, ale klasické články popisující  a komentující  sportovní

události (a nejen ně) se už neobjevily. Až v posledním čísle roku, vydaném 30. prosince 1948 se

píše:

„Neloučíme se, ani neodcházíme. Váš časopis, poctiví hráči a činovníci, bude vycházet jen

v jiné úpravě a velikosti jako příloha sokolského ‚Cvičitele‘ pravidelně jednou za týden.“219

 8.2.2 Instruktor kopané v roce 1949

Počínaje rokem 1949 se časopis Rekord transformuje do Instruktora kopané, podtitulek zní

„List ústředí kopané ČOS“. Grafická stránka, ani rozsah se nemění, odpovědným redaktorem

týdeníku je stále Ota Procházka. List i nadále vychází ve čtvrtek, vydavatelem je Československá

obec sokolská.

Tematická stránka prošla vývojem od dob, kdy se titulní strana věnovala jen sportu přes

období, kdy se sport sice objevoval, ale často ustupoval potřebám politické agitace, až po dobu,

kdy titulní strana neobsahovala sportovní tematiku vůbec. 

219 Rekord, 1948, roč. 19, č. 51-52, s. 1.

 113



Například  číslo  14  ročníku  20  se  na  titulní  stránce  celé  věnuje  oslavám  1.  máje,

vzpomínkám  na  osvobození  Rudou  armádou  a  přináší  také  plné  znění  poselství  prezidenta

republiky československému lidu.  Zároveň opět došlo k výpadku zásobování papírem a tak i

v tomto ročníku došlo k tomu, že některá čísla obsahovala pouze organizační a úřední oznámení.

Zajímavé je, že i přes název Instruktor kopané a přes zcela jasné vymezení disciplíny se časopis

asi ve čtyřech případech věnoval jiným sportům než kopané, konkrétně hokeji, tenisu, cyklistice

a jednou, po skončení domácího MS ve volejbale dokonce i tomuto sportu pod vysokou sítí.220 

Celý  ročník  začíná  textem  Na správnou  cestu,  který  nabádá  k  oproštění  se  od  starých

tendencí, fotbalisty vyzývá k tomu, aby se přihlásili k amatérismu a našli si normální zaměstnání

za  mzdu  a  všechny  čtenáře,  aby  se  přihlásili  k  nové  budoucnosti.  „Socialistické  zřízení  ke

kterému jde náš stát, je velkou výhodou nejen hospodářskou, ale také tělovýchovnou a proto

musíme také my, sportovci, přiložit ruku k dílu a snažit se o jeho brzké uskutečnění. Vy všichni

v oddíle, krajích, snažte se, aby cesta, kterou v naši kopané jdeme, byla hladká a aby sportovci

220 Volleyballisté SSSR mistry světa i Evropy. Instruktor kopané, 1949, roč. 20, č. 34, s. 1.
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Obr. 26: Rekord se proměnil v Instruktora kopané. Instruktor kopané, 1949, roč. 20, č. 16, s. 1.



v Sokole dokázali, že to myslí upřímně a po sokolsku.“221 Změnil se také jazyk, od krátkých a

věcných vět po agitační souvětí,  která obsahovala stále se opakující se slova i větná spojení.

Texty, které vycházely s železnou pravidelností u příležitosti sjezdů nezapomínaly upozornit, že

„příprava  k  sjezdu  stala  se  vřelou  vlasteneckou  demonstrací  sovětského  lidu,  jeho  lásky  a

oddanosti k socialistickému státu, bolševické straně a soudruhu Stalinovi.“222 Ve stejném článku

se píše, že „tělovýchova přispívá k oddanosti a získání takových vlastností, které jsou potřebné

pro vysokou výkonost  v  práci  i  pro obranu vlasti.  Tělovýchova  a sport  přispívají  k  ukojení

zvýšení  kulturních  zájmů  dělníků  i  zaměstnanců  a  k  úpravě  aktivního  odpočinku.  Sovětský

tělocvikář použije všech svých tělesných i duševních sil a obětavé práce za blaho vlasti.“223

K zvýšení  ukojení  kulturních  zájmů  přispíval  i  styl,  který  se  velmi  lišil  od  původního,

relativně  pragmatického  psaní  o  sportu  a  přetransformoval  se  v  jazyk  někdy  až  literárního

charakteru.  Článek  Budujme sokolské stadiony a hřiště začíná  takto:  „V modrojasném azuru

trilkuje skřivánek a jeho melodie se snoubí v harmonickém souzvuku s písní, kterou zpívají šiky

brigádníků  na letním cvičišti  žižkovského Sokola.“224 Zatímco  stať o budování  stadionů byla

velmi pozitivní, autoři uměli zahrát čtenářům i na opačnou notu, samozřejmě pokud se jednalo o

téma třídního nepřítele. V textu Dík sportovců vládě lidu dokonce vybízeli k akci proti těm, kdo

smýšlí jinak než oni. „Podobné lidi nestrpte, nestrpte aby v tramvaji nebo obchodech pronášeli

své podvratné řeči, neboť jinak nesete spoluvinu na této činnosti a to jako sportovci, lidé, kteří

už tím, že provozují sport, mají býti pokrokoví.“225 

Časopis obsahoval fotografie a kresby jen výjimečně, většinou šlo o momentky z májových

průvodů, brigád, případně snímky Klementa Gottwalda. Číslo 46, které vyšlo 15. prosince 1949,

obsahovalo  i  kresbu  Josefa  Visarionoviče  Stalina  a  také  celostránkový  článek  o  něm,  který

napsal M. Kubiček u příležitosti jeho 70. narozenin. Článek popisoval jeho život, myšlenky a

závěrem  také  závazky  československého  lidu: „Vzpomínáme-li  radostně  70.  narozenin

generalissima  Stalina,  je  to  pro  nás  závazek,  že  nyní  více  než  kdy  jindy  budeme  usilovně

pracovat na svém místě, aby naše národy a národy lidových demokracií za vedení Sovětského

svazu, v jehož čele stojí Stalin, vybudovaly trvalý mír a pokoj všem lidem světa.“226

221 Na správnou cestu. Instruktor kopané, 1949, roč. 20, č. 1, s. 1.
222 Tělesná výchova v SSSR je věcí státního významu. Instruktor kopané, 1949, roč. 20, č. 34, s. 1.
223 Tamtéž.
224 Budujeme sokolské stadiony a hřiště. Instruktor kopané, 1949, roč. 20, č. 16, s. 1.
225 Dík sportovců vládě lidu. Instruktor kopané, 1949, roč. 20, č. 36, s. 1.
226 J. V. Stalin. Instruktor kopané, 1949, roč. 20, č. 46, s. 1.
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 8.2.3 Zpravodaj kopané v roce 1950

Časopis  Instruktor  kopané nijakým způsobem neohlásil  změnu,  ale  v  následujícím roce

začal vycházet pod jiným názvem Zpravodaj kopané. Adresa redakce ovšem zůstává stejná, list

řídil Milan Kubíček. Podobný je i formát, zatímco o obsahu se dá říct, že je naprosto totožný

s tím, který se objevoval předchozí dva ročníky. V době, kdy byl dostatek papíru, obsahoval jak

organizační informace o začátcích zápasů, kontumacích, nasazení rozhodčích, přestupech a řízení

disciplinární  komise,  tak  články  na  úvodní  straně,  které  měly  většinou  výchovný  charakter.

V čísle 4 se dokonce s výchovou obrací na konkrétní fotbalisty, které jmenuje plným jménem.

Jde  o  text  odsuzující  přestupy  mezi  kluby  –  další  z  rysů  profesionálního  sportu,  který  se

neoficiálně  běžně  prováděl,  ale  oficiálně  byl  zakázaný  a  veřejně  odsuzovaný.  Přestup  byl

povolen jen v případě, kdy se daný hráč musel stěhovat v občanském životě z nějakých osobních,

či pracovních důvodů, ale samozřejmě funkcionáři klubů přetahovali hvězdy, stěhovali je i jejich

rodiny a  obstarávali  jim zaměstnání  v  daném městě,  byť  většinou  jen  na  papíře.  Instruktor

kopané tedy píše:  „Apeluji  teď na dva z vás. Toníku Rýgere,  kolik bylo rámusu okolo tvého

přestupu do Admiry, sliboval jsi vedení dorostu. Mluvil jsi o kamarádech, které máš v Admiře.

Nechtěl jsi jezdit do Kladna, že v okrese za to povedeš skupinu mládeže. Platíš stale za slušného

chlapce, ale vysvětli, jak je možné, že chceš zapomenout na kamarády v Admiře, na dorost a na

mládež. A ty, Pajkrte, vzpomínáš, jak tomu bylo loni, kolikrát jel Nymburk do Prahy kvůli tobě a

nakonec  sám  jsi  musel  přijet,  aby  byl  přestup  ze  Slavie  povolen.  Také  u  tebe  byla  hlavní

obhajoba ‚nechci do Prahy jezdit, bydlím a pracuji v Nymburce, povedu dorost a za rok budete

viděti, že něco dokáži‘. Ano, za rok vidíme, že už by nebylo obtížné znovu jezdit do Prahy. Kde

zůstal slib?“227

227 Footballisté, zamyslete se! Zpravodaj kopané, 1950, roč. 2., č. 1.
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Téma pracovního vytížení  a  sportu bylo

častým jevem na mediální scéně. Hráči na té

nejvyšší  úrovni  měli  často  buď  snížený

úvazek,  nebo  byli  dokonce  zaměstnání  jen

formálně.  Hokejový  reprezentant  Vladimír

Martinec,  hrající  v  letech  1967  až  1981

hokejovou ligu za Teslu Pardubice, v jednom

z rozhovorů pro Českou televizi říkal, že měl

v občanském  průkazu  napsáno  povolání

kulturní pracovník Tesla Pardubice.  Přesto se

jejich  pracovní  oddanost  a  výkon  neustále

připomínali  ostatním  pracujícím,  někdy

dokonce tito  sportovci  symbolicky nastoupili

do provozu. Jejich práce samozřejmě neměla

delšího  trvání,  přesto  působí  na  konzumenta

současného  medializovaného  sportu  poněkud

kuriozně. „Pozornost naší sportovní veřejnosti

upoutal  v  nových  dnech  mírový  závazek

footballistů  Bratrství  Sparta,  jakož  i

skutečnost,  že  právě  v  rámci  Gottwaldova

týdnu práce splnili všichni příslušníci ligového

i  záložního  mužstva  poslední  disciplíny

Tyršova odznaku zdatnosti, jehož Odznak jim

byl  předán  před  ligovým  utkáním  s  Duklou

Prešov,  osobou  jistě  nejpovolanější:  otcem

Janderou. Navíc slíbili: ‚Odpracujeme po skončení ligové soutěže každý 20 hodin v kladenských

dolech a k první směně nastoupíme 21. 12. 1950 v den narozenin generalissima Stalina.‘“228

Patrně  odtud  má  kořeny  ústní  fanouškovská  tradice  posílání  neúspěšných  profesionálních

sportovců do továren a dolů na směny.

Také  rok  1950  přinesl  na  stránkách  Zpravodaje  kopané mnoho  explicitně  politických

obsahů,  jak  jsou  projevy  prezidenta  Gottwalda  i  jednotlivých  ministrů.  Příkladem  budiž

228 Sportovci nového směru. Zpravodaj kopané, 1950, roč. 2, č. 48, č. 1. 
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Obr.  27:  Článek  o  tom,  jak  i  fotbalisté  plnili
Tyršův odznak zdatnosti. Zpravodaj kopané, 1950,
roč. 2, č. 48, s. 1.



například Gottwaldův projev Posílíme frontu míru.229 Nově se objevují v tomto velmi strohém a

věcném  týdeníku,  obsahujícím  často  jen  obsáhlé  tabulky  a  seznamy,  písně  s  kompletním

notovým zápisem. Jako první je to ruská Kaťuša, což na straně 3 uprostřed strohých svazových

informací a zápisů ze schůzí působí velmi nepatřičně.230 Poslední dvojčíslo má na konci malý

informační článek o tom, jakým způsobem se změní vydávání sportovních periodik pro příští

sezónu. Z jeho obsahu se dozvídáme,  že  Zpravodaj kopané  opět končí,  nově začne vycházet

nový měsíčník Kopaná. 

 8.2.4 Kopaná a Zpravodaj sportu v letech 1951–1952

Agendu  Zpravodaje kopané  částečně převzal nový měsíčník  Kopaná, který stál 32 Kčs a

který vydávala ČOS. Řídil ho František Žemla a vycházel bez titulního listu i obsahu. Vycházel

dva roky, poté se změnil a přešel pod SVTVS. Z hlediska organizace sportovních soutěží byla

ovšem mnohem více vyhovující týdenní periodicita, takže některé informace se objevovaly jinde,

i  v  novém  Zpravodaji  sportu,  který  řídila  žena,  M.  Krausová.  Časopis  byl  ovšem po  roce

vydávání ukončen. Závěrem lze konstatovat, že i když se osvědčila forma, odpovědní pracovníci

neustále  měnili  názvy  a  původní  Rekord mající  kořeny  v  první  republice,  byl  postupně

zapomenut.  Zajímavé  je,  že  až  do  21.  století  vycházel  týdeník  Gól,  který  obsahoval  takřka

shodné svazové informace,  pokyny a instrukce  jako  Rekord.  S nástupem internetu  se ovšem

svazové informace, instrukce a statistiky přetransformovaly do elektronické podoby a Gól zanikl.

 8.3 Sokolský věstník

 8.3.1 Sokolský věstník v roce 1948

Časopis Sokolský věstník vycházel i v roce 1948 jednou týdně v úterý, měl 15 stran a řídil ho

Jaromír  Patrik  Blažek  s  redakčním kruhem,  ovšem jen  do  čísla  38,  poté  ho  vystřídal  Karel

Marek. Stejně jako v předchozích letech byl i v tomto roce stránkován s ohledem na to, že ho

lidé archivovali jako celý ročník. Titul byl vyveden kromě černé i bílé barvy také červenou, další

obsah byl  jen černobílý a takřka kompletně vyplněn jen textem, každé číslo sice obsahovalo

jednu až dvě kresby a zhruba stejný počet fotografií malého formátu, ale podstatná část byla

vyplněna  jen  psaným slovem.  Závěrečné  stránky patřily  reklamám,  které  obsahovaly  kresby

nabízených  produktů.  Úvodník  v  novém  (sletovém)  roce  1948  obstaralo  předsednictvo

Československé  obce  sokolské  a  sletového  výkonného  výboru  perem  starosty  Dr.  Antonína

229 Posílíme frontu míru. Zpravodaj kopané, 1950, roč. 2, č. 18, s. 1.
230 Kaťuša. Zpravodaj kopané, 1950, roč. 2, č. 14, s. 3.
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Hřebíka.  „Zdůraznili jsme s další samozřejmostí úsilí  pěstovat jen hodnoty mravní, tělesné a

duševní  krásno,  žít  v  duchu  demokracie,  socialismu,  náboženské  snášenlivosti  a  odmítat

jakékoliv násilí.“231

Lednová i  únorová čísla  mají  běžný obsah,  zprávy ze zimních  sletových her v Tatrách.

Nejdůležitějším a nejčastějším tématem byly přípravy na XI. sokolský slet. Kromě tělovýchovně

laděných článků o sletu,  tedy těch,  které rozebíraly přípravy a trénink, se objevovalo mnoho

organizačních  záležitostí.  Koordinace  dopravy,  ubytování  a  informování,  to  vše  ukazuje,  jak

náročným podnikem byly  sokolské  slety.  A  samozřejmě  zabraly  mnoho  prostoru  v  prvních

měsících Sokolského věstníku. Číslo 4 přineslo úvodník z pera Jana Masaryka, který se věnoval

mezinárodnímu významu sletů a jejich poselství z hlediska mezinárodní diplomacie. 

První číslo,  které vyšlo  po únorovém převratu,  opustilo  tiskárnu 2.  března 1948. Titulní

strana nese článek  Na předělu doby  z pera Mudr. Františka Bláhy. Autor přináší vysvětlení a

ospravedlnění  politických  a  společenských  změn.  „Po  těžkém  loňském  létě  jsme  letos  měli

pěknou zimu. Všichni jsme už v lednu cítili jaro. Lépe řečeno, všichni už jsme se na něj těšili,

protože ho tolik potřebujeme, aby přišlo brzy, aby byla po loňské neúrodě úroda co nejdříve a co

nejlepší… Najednou z ničeho nic přišla veliká zima a přišel krutý mráz. Ve chvíli, kdy jsme ho

nečekali.“232 V dalším obsahu odkazuje autor na Masarykovu Světovou revoluci a upozorňuje, že

revoluce neskončila v roce 1918, ani později, že pokračuje ve všech národech a jednotlivcích dál

a naznačuje, že nacismus nebyl poražen, že v Německu se zbrojí a připravuje na další konflikt

dál.  Dále  upozorňuje  na  geografickou  polohu  Československa  v  Evropě  a  obrazně  vytýká

legendární  postavě  českých  dějin,  praotci  Čechovi,  že  usadil  národ právě  na  tomto  místě  a

pokračuje:

231 Sestry a bratři! Sokolský věstník, 1948, roč. 46, č. 1, s. 1.
232 Na předělu doby. Sokolský věstník.1948, roč. 46, č. 9, s. 129.
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Obr.  28: Úvodník  Sokolského věstníku od Františka Bláhy, který stál v roce 1948 v čele
Akčního výboru Sokola. Sokolský věstník, 1948, roč. 46, č. 9, s. 129.



„…když už nás však posadil pod Řípem a tady zanechal, že je nezaměnitelnou skutečností,

že  naše  republika  a  náš  život  neleží  mezi  západem  a  východem,  nýbrž  mezi  nacistickým

Německem, kde miliony našich vnitřních zavilých nepřátel, kterých jsme se zbavili, se šikují a

připravují,  aby za žoldnéřské služby západní reakce dostali výpalné v ceně naší svobody – a

slovanským východem.“233

Další edice časopisu Sokolský věstník na tento text přímo navazuje článkem, pod kterým je

podepsaný  Josef  Truhlář,  starosta  Československé  obce  sokolské.  Předchozí  i  toto  vydání

obsahuje tisíce informací,  například o sokolském potěru, dětech,  o nejposlednějších řadových

členech,  ale  informace  o  tom,  proč  byla  ze  dne  na  den,  bez  řádné  volby  vyměněna  hlava

veškerého sokolstva,  samozřejmě chybí.  Sokolové sice zareagovali  na vyhrocenou politickou

situaci tím, že odmítli vytváření akčních výborů, ale reakce přišla v době, kdy byl boj prakticky

hotov. „Dopoledne 25. Nora 1948 se v TyrÑovÖ domÖ seÑlo za vedení starosty Antonína Hřebíka

mimořádné předsednictvo, které schválilo poselství prezidentu Benešovi, ve kterém ho sokolstvo

ujišťovalo svou oddaností a věrností. V této době uvnitř organizace vrcholily spory o to, zda má

Sokol zůstat nadstranický, nebo se má aktivně zapojit do politického dění. Po komunistickém

převratu došlo přeci jen k vytvoření akčních výborů a ke jmenování nového vedení, ze kterého

byli odstraněni odpůrci KSČ. Staronovým starostou se stal Josef Truhlář.“234

Josef Truhlář se v čísle 10, které vyšlo 9. března 1948, obrací na všechny župy a jednoty

úvodníkem Celé rodině sokolské. V článku celkem pětkrát vyzve sokoly, aby mu věřili, takže se

dá předpokládat, že to je odpověď na negativní reakce ostatních sokolů, kterými byl zavalen po

svém znovuzvolení. „Do písmene trvám na tom i dnes i do budoucna. Nikdy jsme nezradili věc

sokolskou, nikdy ji nezradíme, vždyť je to náš život. Věřte mně! Věřte nám… Doba vyžádá si

snad tu a tam nějakých osobních změn, a nebude-li možno je dohodou napravit, podrobte se jim

v zájmu věci sokolské bez osobních kyselostí a snad i vzdorů.“235

V  průběhu  roku  najdeme  i  díla,  ve  kterých  autoři  navazují,  nebo  přímo  polemizují

s předchozími  články,  které  v  Sokolském věstníku vyšly.  Dr.  Antonín Hřebík často ve svých

úvahách volal po náboženské a politické snášenlivosti, naposledy v úvodním čísle roku 1948. O

tři měsíce později můžeme číst titulek Stačí nám snášenlivost? a také pod ním stojící vysvětlení,

které odsuzuje snášenlivost  a říká,  že se tímto postupem ničeho nedosáhne. Větší  odklon od

233 Tamtéž.
234 Výstava Sokol pod křídly národa. Panel 13 : Sokol v únoru 1948. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů,

2014. [cit. 2015-02-26] Dostupné z WWW: <http://www.ustrcr.cz/data/pdf/vystavy/sokol/panel31.pdf>.
235 Celé rodině sokolské. Sokolský věstník, 1948, roč. 46, č. 10, s. 145.
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původních myšlenek Sokolstva si lze asi těžko představit, jakkoliv je vše zabaleno do lichotivých

slov. „V politice musí projevit naši samozřejmou pokrokovost a upřímnost k modernímu pojetí

lidové  demokracie  a  státnímu  socialismu,  vyžadovat  u  každého  sokolského  jedince  nárok

přehlédnout jeho čistý štít, poctivost a upřímnost.“236

Další  vydání  Sokolského  věstníku měla  podobný  ráz  i  obsah.  Veškeré  sokolstvo  se

soustředilo  na  přípravy XI.  sletu,  úvodníky se  nesly  v  duchu „nové doby“  a  přesvědčování

čtenářů,  že komunistický pohled na svět  je správný a potřebný.  Pokud byl  v nové ideologii

v něčem rozpor  v  porovnání  s  původními  myšlenkami  Sokola,  dokázali  autoři  slovně  tento

rozpor  vysvětlit,  rozmělnit  a  tím  pádem i  zlikvidovat.  V  červnu  tak  přinesl  optimistický  a

nadšený článek s názvem Třetí bratr president o zvolení Klementa Gottwalda do této funkce.237

Ve stejném čísle kromě doslovného přetisku projevu Klementa Gottwalda, se nachází i zdravice

a přání všeho dobrého odstupujícímu prezidentovi Dr. Edvardu Benešovi. Červencová čísla se

plně věnovala hodnocení Sokolského sletu, hodnocení byla jednoznačně pozitivní, objevovalo se

mnoho ohlasů na návštěvu prezidenta Gottwalda. V prvních posletových číslech nebyla zmínka o

tom,  co  se  na  sletu  událo,  totiž  že  mnoho  z  účastníků  provolávalo  slávu  odstoupivšímu

prezidentovi Dr. Edvardu Benešovi a že velká část z nich odvracela tvář při pochodování kolem

prezidentské  tribuny.  V prvním posletovém čísle  se novináři  tomuto tématu vyhýbali,  v tom

dalším se o něm zmínil  předseda československé vlády Antonín Zápotocký,  který to v textu

nazvaném Otevřeně a upřímně zkritizuje a označuje toto chování za „buržoasní reakci vedenou

odrodilcem Hřebíkem.“238 Následují  ho další,  například  předseda ČOS Josef Truhlář.  Za tato

gesta zaplatilo mnoho sokolů ztrátou zaměstnání, přesný počet archivní prameny neudávají. Jisté

je, že v létě a na podzim roku 1948 došlo v Sokolu k velké čistce. Už číslo 31 a 32 obsahuje

pokyny předsednictva ČOS k očistě Sokola, které nařizují zřízení vyšetřovacích komisí, které

mají připravit příslušné materiály k posouzení vyloučení. Dále obsahuje nařízení, že musí být

automaticky  bez  posouzení  vyloučení  všichni  ti,  kteří  již  byli  potrestáni  akčními  výbory,

vyloučeni  z  veřejného  života,  nebo  vyhozeni  ze  zaměstnání.  „Sokolské  komise  zařídí  a

zkontrolují,  aby ve smyslu posledního prohlášení předsednictva ČOS, uveřejněného v denním

tisku 16. VIII. 1948, byli ze sokolských řad vyloučeni všichni ti, kteří jako původci a organisátoři

projevů nekázně a nenávisti zneužili XI. všesokolského sletu proti lidu a lidově demokratickému

státnímu  zřízení.“239 Číslo  34  už  zmírňuje  tato  opatření,  alespoň  dle  textu  s  názvem  Jak
236 Stačí nám snášenlivost? Sokolský věstník, 1948, roč. 46, č. 10, s. 156.
237 Třetí bratr president. Sokolský věstník, 1948 roč. 46, č. 10, s. 369.
238 Otevřeně a upřímně. Sokolský věstník, 1948, roč. 46, č. 29-30, s. 433.
239 Pokyny předsednictva ČOS k očistě v Sokole. Sokolský věstník, 1948, roč. 46, č. 31-32, s. 460.

 122



potrestat?240 Článek říká, že jedinou funkcí trestu by nemělo být samotné potrestání, ale také

snaha  o  nápravu.  Autor  vyzývá  ty  vyloučené  sokoly,  kteří  se  domnívají,  že  byli  vyloučení

neprávem, mohou vznést protest  a výbory by měly na základě důkazů znovu projít  případ a

v případě méně závažného provinění přejít záležitost s písemným napomenutím, nebo důtkou.

V létě roku 1948 proběhly letní olympijské hry, Sokolský věstník jim věnuje velký prostor.

Například úvodní článek čísla 34 Na nejvyšší metu241 si všímá bezprostřední časové návaznosti

sletu a olympijských her a srovnává tyto dvě akce a také vzpomíná na dřívější účast vybraných

sokolů  zejména  v  gymnastických  soutěžích.  Na  další  dvojstranně  se  pak  objevuje  nekrolog

třiadvacetileté nadějné reprezentantky Elišky Misákové, která zemřela v Londýně v průběhu her

na dětskou obrnu, na niž tehdy nebyl lék. Její reprezentační kolegyně včetně její o čtyři roky

starší sestry Miloslavy Misákové získaly zlaté olympijské medaile, i tomuto se Sokolský věstník

věnoval. Texty o úspěchu gymnastek jsou velmi komorní, poznamenané úmrtím mladé sokolky.

Kromě toho se dozvídáme i o průběhu soutěže mužů, o výsledku (skončili na 6. místě), vše je

doplněné i fotografiemi. Zde ještě sportovní a informační stránka sportovní žurnalistiky převládá.

Po vydání ze 17. srpna 1948 se časopis až do 7. září odmlčel, důvodem je nedostatek papíru.

Další dvojčíslo 35–36 navázalo tématem úmrtí Edvarda Beneše. Titulní list obsahoval Benešovu

fotku v černém rámečku, další dvojstrana se věnovala jeho životu, jeho vztahu k Sokolstvu a jeho

odkazu.  Zajímavý kontrast  obsahují  strany následující,  kromě pozvání  Sokolstva na Benešův

pohřeb,  který  se  poté  stal  dalším  místem  protestů  demokraticky  smýšlejících  sokolů  proti

novému vedení republiky i ČOS, obsahovalo toto vydání také informace o dalších opatřeních

proti těm, kdož se podobných projevů dopustili v červenci na Sokolském sletu i proti těm, kdo

posléze protestovali proti následným čistkám. Na straně 492 vedení ČOS zbavuje funkce celé

předsednictvo sokolské župy Plzeňské za poslání dopisu, ve kterém nesouhlasilo s vylučováním

členů Sokola, a zároveň zbavuje podobně úřadu i sokolskou župu Moravskoslezskou v Moravské

Ostravě, která vydala oběžník s označením Věc: Odpor proti záměrnému protisokolskému tažení.

Celá  věc  nebyla  posouzena  jen  jako  záležitost  uvnitř  sokolské  organizace.  Vedení

Moravskoslezské župy bylo vyhrožováno i  trestním stíháním, které se zakládalo na skutkové

podstatě  paragrafu  300  trestního  zákona,  dále  paragrafu  14,  odstavce  5  zákona  na  ochranu

republiky a jednotlivé jeho formulace pak skutkovou podstatu přečinu dle paragrafu 18, odstavce

2 a 3 zákona na ochranu republiky.242 Oponovat vedení ČOS se tedy rovnalo protistátní činnosti.

240 Jak potrestat? Sokolský věstník, 1948 roč. 46, č. 34, s. 479.
241 Na nejvyšší metu. Sokolský věstník, 1948, roč. 46, č. 34, s. 473.
242 Očista bude důsledná. Sokolský věstník, 1948, roč. 46, č. 35–36, s. 493. 
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Ročník 1948 se vymykal tím, že vedle oslavných článků na nedávno zesnulého prezidenta

Edvarda Beneše, nebo na prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka a na

sokolstvo v Americe se objevovaly také texty plné komunistické ideologie a zášti proti starým

pořádkům. Zatím spolu dokázaly koexistovat, jakkoliv celkové vyznění čísel působilo poněkud

nekonzistentně. Právě pokusem o názorové sblížení, či dokonce sloučení původních a nových

principů  sokolstva  byl  Sokolský  věstník charakteristický.  Úvodní  slovo  čísla  39  s  názvem

S Tyršem a Fügnerem se snaží odvoláním se na určité myšlenky těchto dvou zakladatelů Sokola

přesvědčit čtenáře, že Sokol neprochází ideologickou proměnou, že zůstává věrný odkazu Tyrše

a Fügnera, jen byl jejich odkaz v minulosti ne zcela správně vykládán. 

„Vrátíme se k Tyršovi a Fügnerovi. A vycházejíce z jejich myšlenek, jimi poučeni a posíleni

snadno splníme to, co je příkazem dneška pro nás. Především je třeba v dobré vůli a nezaujatě

podle Masarykova připomenutí, že žádná řeka neteče zpátky, opravdu pochopit vývoj a změny

společenského řádu k socialismu, uznat jejich vývojovou nutnost a mravní oprávněnost.“243

Číslo 41 se věnuje emigraci Marie Provazníkové, přední členky ČOS, která byla v roce 1945

po obnovení sokolské činnosti dosazena do funkce nejvyšší náčelnice, stejně jako po 25. únoru

1948, ale která se nevrátila z olympijských her v Londýně. „Svoji sokolskou povinnost a kázeň

cynicky zaměnila za placenou činnost, namířenou proti našemu státu a jeho pokrokovému vývoji

a tedy i proti Sokolstvu a jeho budoucnosti. Vstoupila do řad nepřátel lidově demokratického

řádu a své schopnosti dala do služeb těch, kteří usilují o jeho zvrácení. Porušila hrubě sokolskou

kázeň a zradila národ.“244

S postupem roku 1948 se Sokolský věstník mění, více se objevují reportáže ze Sovětského

svazu, méně ze Spojených států,  objevují  se články o brannosti,  o štafetách československo-

sovětského  přátelství.  Dále  vyšlo  oslavné  číslo,  které  se  věnovalo  narozeninám  prezidenta

Klementa  Gottwalda  a  v prosinci  i  Stalinovu výročí.  Celkem se  ideologický  obsah věstníku

velmi změnil. Čtenáři se dokonce dostalo i vysvětlení, proč tomu tak je. Předseda propagačního a

zpravodajského odboru ČOS Dr.  J.  Šterc vysvětluje,  proč dochází  a dojde ke změně obsahů

v tělovýchovném  tisku.  „Celková  zdatnost  národního  celku,  jeho  brannost  a  výkonnost  a

výchova k novému myšlení znamenají daleko více než všechno opěvování různých jednotlivců a

velmi často i nechutných scén a afér… Znakem vší práce bude jednoznačné ideové zaměření,

243 S Tyršem a Fügnerem. Sokolský věstník, 1948, roč. 46, č. 39, s. 517. 
244 M. Provazníková zradila. Sokolský věstník, 1948, roč. 46, č. 41, s. 545.
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odborné  zvládnutí  všech  problémů,  všestrannost  zájmů,  zřetele  výchovné  a  s  hlediska

zpravodajského přesnost, věcnost a dochvilnost.“245

 8.3.2 Sokolské noviny v roce 1949

Časopis  Sokolský  věstník skončil  posledním  číslem  roku  1948,  proč,  to  se  čtenáři  a

předplatitelé  nedozvěděli  z tohoto vydání,  až z následující  edice periodika,  které neslo nový

název  Sokolské  noviny.  To ale  evidentně  navázalo  na  předchozí  týdeník,  s  tím rozdílem,  že

formální stránka periodika se podobala deníkům. Časopis také ztratil celoroční číslování a obsah.

Adresa  zůstává  stejná,  taktéž  složení  redakce  a  rovněž  podtitul  List  Československé  obce

sokolské.  V záhlaví  časopisu  se  navíc  píše ročník  XLVII,  tudíž  se  list  opravdu odvolává  na

původní tradici. Zůstaly zachovány i nějaké původní rubriky, například  Z Tyršova domu nebo

Dopisy z ciziny. Došlo však k výrazné změně formy, formát se změnil na novinový formát A3,

protože podle slov Josefa Truhláře v úvodním čísle bylo cílem Sokola vlastní deník. Periodicitou

tomu ovšem Sokolské noviny neodpovídaly, vycházely jen v pátek, případně sobotu. Redakce

v prvním  čísle  nového  roku  vysvětluje,  že  „z  technických  důvodů  nelze  zatím  přeměnit

dosavadní týdeník na deník“.246 Dlužno dodat, že uskutečnění tohoto cíle, tedy vydávání deníku,

se nepodařilo ani do roku 1952, kdy byly posléze Sokolské noviny zrušeny. Stejně jako v případě

ostatních periodik, i tady znamená leden roku 1949 velký předěl v dosavadním kurzu časopisu.

Hned první číslo obsahuje kromě tradičních barev černé a bílé také červenou a právě červená

jasně odkazuje na komunistickou ideologii. Kromě slova Sokolské v názvu listu je touto barvou

taky vyveden obrázek, který překrývá část úvodního textu – jsou na něm symboly komunistické

strany:  srp,  kladivo  a  ozubené  kolo.  Kromě  tohoto  loga  se  ještě  objevuje  na  titulu  jedna

fotografie malého zhruba pětiletého chlapce, jehož oblečení včetně baretu připomíná vojenskou

uniformu. Chlapec je na snímku zachycen při salutování. Pod fotografií je tento popisek: „Pro

krásnou budoucnost a svobodný život naší mládeže, dětí dělníků, rolníků a úředníků, dětí všech

dobrých a pracovitých lidí,  pro všechny sokolské děti  chceme budovat nový, spravedlivý řád

socialismu. Proto vstupujeme do první Gottwaldovy pětiletky s pevným odhodláním její úkoly

splnit.“247

245 O nové cesty našeho zpravodajství a propagace. Sokolský věstník, 1948, roč. 46, č. 43–44, s. 567. 
246 Čtenářům Sokolských novin, Sokolské noviny. 1949, roč. 47, č. 1, s. 7.
247 Sokolské noviny, 1949, roč. 47, č. 1, s. 1.
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Obr. 29: Sokolský věstník se na začátku roku 1949 přejmenoval na Sokolské noviny. 1949, roč. 47,
č. 1, s. 1.



Titulní strana obsahuje kromě tohoto ještě čtyři články. Hned pod titulem listu se nachází

text Vladimíra Pokorného nazvaný Připomínka před nástupem, který začíná takto: „Úkoly a cíle

tělesné  výchovy  v  různých  obdobích  vývoje  společenského  řádu  řídily  se  vždy  potřebami  a

prospěchem vládnoucí třídy toho kterého vývojového období. Tato zásada platí i dnes.“248 To je

velký myšlenkový  posun proti  zásadám,  které  zastávali  pisatelé  Sokolského věstníku  v  roce

1947, který rozebírala Kapitola 5 a kde se píše o tom, že Sokol má zůstat nepolitickým. Autor si

uvědomuje, že boří něco, co před několika měsíci na stejném místě tvořil, a má i své zdůvodnění:

„Dnes je již většině členstva jasno, proč za vlády Beranů, Preisů, Petschků a jiných byla

odváděna  pozornost  širokých  mas  pracujících  od  současného  politického  dění  a  proč  byla

hlásána zásada,  že politická  výchova do Sokola  a vůbec do tělesné  výchovy  nepatří.  Těmto

skutečným vládcům v první republice totiž záleželo na tom, aby se širokým vrstvám dostalo co

nejméně politického vzdělání a politického uvědomění,  neboť nedostatek politického rozhledu

širokých mas byl jim zárukou bezpečnosti jejich moci.“249

Další článek s názvem Tedy do práce! napsal předseda ČOS Josef Truhlář a poukazoval na

tendence sokolů chválit minulost a hanět poměry v přítomnosti. Odkazoval se v něm na Tyrše,

který  v  jednom  z  projevů  kritizoval  přílišné  ohlížení  se  zpět  a  vybízel  k  práci  a  činnosti

v přítomnosti.  Třetí  stať  Vzorná  škola  v  Gottwaldově se  věnovala  týdenní  škole  pro  učitele

tělesné výchovy v Gottwaldově (Zlíně). Z hlediska ideologie je ovšem nejzajímavější poslední

konstrukt – text Karla Marka, který se jmenuje Pětiletkou splníme odkaz Tyršův. Píše v něm, že

začíná první pětiletka přestavby československého hospodářství, komentuje (s povděkem) vývoj,

jakým se republika pod vedením Komunistické strany Československa a prezidenta Klementa

Gottwalda  ubírá.  Nejdůležitější  je  ovšem  pasáž,  v  které  vyjmenovává  hlavní  cíle  pětiletky

v oblasti tělesné výchovy:

„První z nich ukládá povinnost rozšířit pravidelnou tělovýchovu se všemi jejími vhodnými

formami na všechen pracující lid v republice a zejména na všechnu naši mládež. To proto, aby

fysická  zdatnost  všech našich  pracujících  byla  stále  zvyšována a tím aby stále  rostla  jejich

pracovní schopnost. Jinak vyjádřeno, půjde o naplnění rozšířeného Tyršova hesla ‚Co Čech a

Slovák,  to  Sokol.‘  Druhým hlavním  cílem  plánu  je  všeobecná  a  zvýšená  výchova  k  branné

zdatnosti.  Ve  spolupráci  s  lidově  demokratickou  armádou  musí  na  tomto  úseku  vykonat

tělovýchova a sport velké  dílo,  které podepře svými výsledky  schopnost  obou našich národů

248 Připomínka před nástupem. Sokolské noviny, 1949, roč. 47, č. 1, s. 1.
249 Tamtéž.
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kdykoliv se postavit na obranu vlasti a vydobytých práv pracujícího lidu. A třetím hlavním cílem

je převýchova člověka k chápání pravých vlasteneckých povinností, k uvědomování správnosti

naší  cesty,  převýchova  v  uvědomělého  člověka  k  chápání  pravých  vlasteneckých  povinností,

k uvědomování  správnosti  naší  cesty,  převýchova  v  uvědomělého  člověka  socialistické

společnosti.“250

Třetí  číslo  se  věnuje

pětadvacátému  výročí  Leninova

úmrtí, obsahuje celkem sedm článků

na oslavu V. I. Lenina.  Zajímavý je

přeložený  text  V.  Petrova  na  téma

V. I. Lenin a tělovýchova se stejným

názvem. Obsahuje všechny zmínky o

sportu  v  Leninově  korespondenci,

zmiňuje  to,  že  Lenin  rád  běhal,

plaval,  hrál  kulečník  a  šachy.  Dále

podle autora spočívá Leninův přínos

tělovýchově  v  zavedení  Vševobuče

(Všeobecného  vojenského  výcviku),

který  mimo  jiné  klade  důraz  na

fyzickou  připravenost  vojáků.

Retrospektivní  spojování  slavných

postav  minulosti  se  sportem  a

tělovýchovou  je  také  jedním z  rysů

nové sportovní  žurnalistiky.  Číslo 5

přináší článek  Puškin – velký básník

a  sportovec,251 který  opět

z Puškinova díla, z popisu jeho přátel

a z korespondence vyvozují, jaký byl Puškin sportovec a atlet. Dlužno dodat, že hlavními důkazy

jsou vzdálenosti, které ušel pěšky, nebo ujel na koni, autor ovšem (alespoň v českém překladu)

nezmiňuje,  že  kromě  sportovního  výkonu  tehdy  šlo  také  občas  o  jedinou  možnost,  jak  se

přesouvat z místa na místo. Nicméně Puškin uměl i plavat, absolvoval tréninky v šermu a fyzická

250 Pětiletkou splníme odkaz Tyršův, Sokolské noviny, 1949, roč. 47, č. 1, s. 1.
251 Puškin-velký básník a sportovec, Sokolské noviny, 1949, roč. 47, č. 5, s. 4.
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Obr.  30:  Článek o vztahu Lenina k tělovýchově napsal Rus
V. Petrov,  Sokolské noviny  ho vydaly v překladu.  Sokolské
noviny, 1949, roč. 47, č. 3.



aktivita  mu  nebyla  cizí.  Předchozí  obsahy  souvisí  i  s  dalším  rysem  poúnorové  sportovní

žurnalistiky a tím je zařazování textů a obsahů, které nemají přímý vztah ke sportu. Na straně 4

většinou Sokolské noviny nesly básně Františka Halase, Michaila J. Lermontova, dále různé písně

a skladby, dokonce i s notovými osnovami. Dále se objevovaly také různé životopisné údaje o

proslulých spisovatelích, malířích, prostě zástupců kulturního života. 

Číslo 7 obsahuje na své poslední straně výběr informací ze Spojených států a také Kanady,

ale všechny zprávy jsou negativní. Například v textu s názvem Rej dolarů okolo antisportu  se

věnuje  výnosu  s  boxerských  duelů  a  profesím,  které  kolem  těchto  zápasů  vznikly.  Článek

Zklamali  zámořští  hockeyisté  ve  Švédsku? zase  rozebírá  fakt,  že  Kanada  neposlala  na  MS

reprezentační  výběr  své  země,  ale  jen  tým  Sudbury  Wolves.  „Nastoupil  profesionalismus,

nejlepší amatéři oblékli  dresy šikovných managerů. Samozřejmě, že profesionálové se museli

odlišit způsobem hry od mužstev amatérských. Byli a stávali se atrakcí, museli bavit obecenstvo.

Pravidla pro profesionály jsou zvláště upravená jako by život a zdraví profesionálovo nemělo

cenu lidského života. Života amatérova.“252

Poslední únorové číslo roku 1949 vyšlo 25. února, v době, kdy už republika věděla o dvou

vítězstvích na světových šampionátech – v hokeji a v krasobruslení. Přesto Sokolské noviny zcela

v duchu socialistického sportovního novinářství tomu věnují malý prostor. Tématem číslo jedna

je první výročí únorového převratu, další úkoly socialistické tělovýchovy apod. Ostatní strany se

věnují  práci  sokolstva  na  Kladensku  a  různým  drobnostem.  Až  na  poslední  straně  je  text

s titulkem  Čechoslováci jsou nejchytřejšími hockeyisty o příčinách československého vítězství,

které tkví jak jinak než v morální převaze nad soupeři ze zámoří a západní a severní Evropy.

Dále je zde stať pojmenovaná Češka krasobruslařskou mistryní světa, která popisuje superlativy

Alenu Vrzáňovou, která zvítězila na světovém šampionátu v krasobruslení.  Článek s názvem

Třikrát k Paříži a Stockholmu slučuje tato dvě vítězství, která si byla chronologicky velmi blízká,

a  vysvětluje,  že  šlo  o  první  ovoce  sjednocené  tělovýchovy,  což  ovšem není  pravda.  Alena

Vrzáňová  se  v  roce  1949  vůbec  nepřipravovala  v  Československu  a  trénoval  ji  trenér

Gerschwiller,  navíc  sportovně  vyrůstala  v  době  před  sjednocovacím  procesem,  stejně  jako

českoslovenští  hokejisté, kteří  mimochodem získali  titul  už v roce 1947. Jedna věta z tohoto

článku zní pro někoho, kdo studuje tyto prameny s odstupem mnoha desetiletí jako memento.

Autor odsuzuje  škarohlídy  kritizující  nový směr tělovýchovy a doslova píše:  „Stockholm jim

odpověděl – jsme mistry světa a o naše representanty bude postaráno jako nikdy!“253

252 Zklamali zámořští hockeyisté ve Švédsku? Sokolské noviny, 1949, roč. 47, č. 7, s. 8.
253 Třikrát k Paříži a Stockholmu, Sokolské noviny, 1949, roč. 47, č. 8, s. 8.
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V  čísle  13  se  objevil  článek  podepsaný  nadporučíkem  Emilem  Zátopkem,  nese  titulek

Všichni vojáci a sportovci za světový mír. Odsuzuje v něm fakt, že svět se rozdělil na státy, které

chtějí mír, a státy, které chtějí válku. 254 Nenechává nikoho na pochybách ohledně toho, na které

straně se nachází Československo a Sovětský svaz.  „Jsme šťastni,  že v čele těch zemí, které

chtějí žít v míru, stojí tak veliká moc, jako je Sovětský svaz… A nebýt několika válečných štváčů,

kapitalistů,  kterým  jejich  zisky  zastírají  skutečné  cíle  lidských  snah,  pak  by  jistě  místo

k útočnému Atlantickému paktu došlo k boji mezi všemi státy, ale jen na poli sportovním, jehož

výsledkem by bylo další utužení přátelství mezi národy a světového míru.“255 Politická témata

dostávala největší prostor na jaře – v období svátku práce i výročí osvobození, v průběhu sletu,

případně u příležitosti sjezdu Komunistické strany. Ani ročník 1949 v tomto nebyl výjimkou.

Text  Od košického programu k socialismu  nabádá k účasti na  Běhu vítězství u příležitosti IX.

sjezdu Komunistické strany Československa a vysvětluje poslání běhu i zvolený nadpis:

„Takto  zní  heslo  rozestavného  běhu  Československé  obce  sokolské,  jímž  vyjádří  náš

obrozený Sokol vztah k vedoucí politické straně Československa a jejímu slavnému IX. sjezdu.

„Od košického programu s Klementem Gottwaldem k socialismu“. Dokazujeme tím, jak jsme

pochopili  správně poslání Sokola a jak je vyjadřujeme politicky.  Sjednocená tělesná výchova

patří s ostatními masovými organisacemi do Národní fronty, jež je nositelem naší politické linie.

A vedoucí silou této Národní fronty, avantgardou pracujících vrstev jest komunistická strana

Československa.“256 Na  druhou  stranu  stejné  vydání  přineslo  rozsáhlou  reportáž  o  vítězství

cyklisty  Jana  Veselého  v  druhém  ročníku  závodu  Praha–Varšava  (později  Závod  míru).

Například ve specializovaném časopise Cyklista takový sportovně laděný popis průběhu i finiše

nebyl.257

Socialistická  tělovýchova  se  hodně odvolávala  na  roli  vědy a  výzkumu  na  vylepšování

výkonu. Souviselo to s materialismem, který zapadal do socialistického způsobu nazírání na svět.

Účinky vědeckého postupu na tělovýchovu, ale také důvody k neustálému zvyšování výkonosti

shrnoval  článek  nazvaný  Tělesná  kultura  v  socialistickém  státě,  který  přinesl  vysvětlení  na

příkladu  sovětské  fyzkultury. „Tělesná  výchova  stala  se  v  Sovětském  svazu  samostatným

vědeckým oborem vyšetřující  souhrn vlivů  obklopujícího  nás  prostředí,  vnitřních  protiúčinků

organismu, procesu růstu, vývoje a sílení organismu. Tělovýchova jako bio-sociální věda má zde

254 Všichni vojáci a sportovci do boje za světový mír, Sokolské noviny, roč. 47, č. 13, s. 8.
255 Tamtéž.
256 Od košického programu k socialismu, Sokolské noviny, 1949, roč. 47, č. 19, s. 1.
257 Poláci se vyznamenali, Čechoslovák zvítězil, Sokolské noviny, 1949, roč. 47, č. 19, s. 3.
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za  úkol  zdokonalit  povahu  člověka  zvýšením  jeho  životní  činnosti  za  tím  účelem,  aby  byla

zvětšena produktivnost práce, protože působením na organismus různými činiteli jako sluncem,

vzduchem,  vodou  a  soustavným  cvičením  psychomotorického  ústrojí  měníme  organismus

žádaným směrem… A tak za vedení J. V. Stalina v duchu marxismu-leninismu spojuje se výrobní

činnost s vyučováním a tělocvikem nejen jako methoda zvýšené společenské výroby, nýbrž jako

jediná methoda výchovy všestranně vyvinutých lidí.“258

Klasický problém s těžkým životem sportovců profesionálů v kapitalistickém státu řešila

úvaha s titulkem Starosti anglických profesionálů.  Šlo o návrh předsedy velšského fotbalového

klubu Cardiff City H. Merretta, který navrhoval systém odměn nejen za sportovní výsledky, ale

také  za  příkladné  chování  a  práci  s  mládeží.  Autor  článku  poukazuje  na  to,  že  anglický

profesionál si během kariéry vydělá hodně peněz, ale poté  upadne v zapomnění a řeší složité

úvahy,  čím se bude živit  dál.  Článek se dá vyložit  i tak,  že naopak českoslovenští  fotbalisté

budou zajištěni i po skončení kariéry tak, jak byli v jejím průběhu. 

Zatímco v prvních poválečných letech ještě přetrvával  názor utvořený na přelomu 19. a

20.století,  tedy  že  jen  ryze  amatérský  sport  je  žádoucí  a  jen  amatéři  mohou  závodit  na

olympijských hrách, po válce se tento názor začal pomalu měnit a v 50. letech se změnil docela.

Významnou roli v tom hrál příklad Sovětského svazu, který po druhé světové válce vystoupil ze

své izolace a projevil snahu se zapojit do největších mezinárodních sportovních klání. Sovětští

představitelé v červenci roku 1947 odhlasovali dekret O odměnách sovětských sportovců, kterým

stanovili svůj systém státní finanční podpory sportovců. Systém začal později oficiálně fungovat

i u nás, v roce 1949 fungoval také, ale neměl jasně psaná pravidla. Po celou dobu svého trvání se

režim tvářil, že nejde o profesionály, ale o státem podporované amatéry. 

„Zjednodušeně řečeno stát prostřednictvím Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport

(SVTVS) zajišťoval pracovní místa několika stovkám vynikajících sportovců – reprezentantů. Na

těchto  místech  platila  opatření,  která  umožňovala  využít  osm (v  roce  1956  šestnáct)  hodin

z týdenní  pracovní  doby  v  celoročním  průměru  pro  sportovní  přípravu  a  zajistit  potřebné

sportovní  nářadí  a  náčiní.  Sportovci  dostávali  plnou refundaci  mzdy za pracovní  volno pro

trénink. Ve skutečnosti se jednalo o fiktivní pracovní místa. SVTVD dále prosazoval umísťování

mladých  reprezentantů  na  studia  nebo  do  armády.  Nejdůležitějším  bodem  státní  péče  bylo

poskytování měsíčních vyživovacích příspěvků, které dostávali vybraní reprezentanti měsíčně a

jejichž  výše  byla  určena  podle  náročnosti  sportu,  momentální  výkonnosti  a  morálně

258 Tělesná kultura v socialistickém státě, Sokolské noviny, 1949, roč 47, č. 20, s. 1.
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charakterových vlastností. V roce 1954 byly zavedeny odměny za vynikající sportovní výsledky a

za rekordy, které byly vypláceny podle ‚významu dosaženého vítězství s hlediska sportovního a

politického‘ a s ‚přihlédnutím k charakterovým a politickým vlastnostem závodníka‘“.259 

Zatímco  podpora  státu  v  socialismu  byla  přípustná  financování  sportu  sponzory  bylo

symbolem úpadku. Červencové vydání  číslo 28 vyšlo poté,  co vyšla najevo emigrace tenisty

Jaroslava  Drobného.  Ten  dostával  evidentně  peníze  za  reprezentaci  Československa  před

emigrací,  dostával  je  i  po  emigraci,  ale  socialistická  propaganda  neváhala  výběrem  jiných

hodnotících slov postavit tyto dvě skutečnosti do opozice a to i přesto, že jinak blíže nevysvětlila

onen  rozdíl:  „Zatímco  v  příštích  letech  nám  budou  vyrůstat  noví  championi,  zcela  jinak

chápající  svoji  úlohu  v  národě,  budou ztroskotanci  pobíhat  v  bezútěšné  beznaději  po  světě,

v němž nenaleznou vlast pro svoji podlomenou duši, aby nakonec za ponižující odměnu sloužili

kapitalistickým bonvivantům k obveselení a zábavě.“260

V průběhu ročníku 1949 přibyly nové rubriky, například Tělesnou kulturou socialistického

směru, kde se objevovaly zprávy ze zahraničí, ovšem výhradně ze Sovětského svazu a ostatních

zemí  socialistického  tábora.  Počínaje  edicí  číslo  41  také  vycházel  lidový  kurz  ruštiny  pod

názvem Učíme se rusky,261 ve kterém se od začátku mohli čtenáři učit ruštinu i azbuku. Konec

roku pak patřil rekapitulaci prvního roku pětiletky, sjednocování tělovýchovy a také výhledy do

budoucnosti.

 8.3.3 Sokolské noviny v roce 1950

Úvod  roku  1950  neznamenal  pro  Sokolské  noviny takový  zlom  jako  rok  předchozí.

Periodikum personálně,  formálně  i  obsahově navázalo  na  předchozí  ročník,  pouze se  zvětšil

rozsah,  nově vycházel  už na  dvanácti  stranách.  Staré rubriky zůstaly zachovány,  ale  přibyly

nějaké nové, například ta s názvem  Hlasy tisku o tělesné výchově a sportu,262 která přinášela

výňatky z ostatních československých periodik. Počátek roku se věnoval převážně lyžařské a

hokejové sezóně, přičemž bylo opakovaně zmiňováno MS v ledním hokeji, které se mělo konat

v březnu  1950  v  Londýně  a  kde  měli  českoslovenští  hokejisté  obhajovat  titul  mistrů  světa.

Mistrovství světa se konalo, ale bez české účasti. Číslo 11 přineslo jen stručná článek na straně 2

259 STLOUKALOVÁ, B.  Profesionalismus a amatérismus v zrcadle socialistického sportu,  Tělesná kultura,  2008,
31(1), s. 68–84.

260 K případu Drobného a Černíka. Sokolské noviny, 1949, roč. 47, č. 28, s. 4.
261 Učíme se rusky. Sokolské noviny, 1949, roč. 47, č. 41, s. 3.
262 Hlasy tisku o tělesné výchově a sportu. Sokolské noviny, 1950, roč. 48, č. 1., s. 1.
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s  nadpisem  Čs.  hokejistům  znemožněna  účast263 se  známými  argumenty  o  znemožnění

československé účasti ze strany Velké Británie. Text nepřinesl žádné vysvětlení toho, co na to

říkají sami hráči a co s nimi je, na druhou stranu už informuje o emigraci krasobruslařky Jiřiny

Nekolové. 

O  emigraci  obhájkyně  světového  titulu  Aleny  Vrzáňové  ještě  Sokolské  noviny

neinformovaly, krasobruslařka se nechala chvíli zapírat, takže funkcionáři neměli o její úmyslu

hned jasno. Nicméně číslo 10 ještě stihlo na titulní  straně její  usměvavou fotografii  i  článek

Alena Vrzáňová opět mistryní světa.264 Hned úvodní článek, který se věnoval samotnému sportu a

výsledku včetně fotografie, to byla u Sokolských novin vycházejících v tomto období spíše světlá

výjimka.  V čísle  11  se  o  ní  neobjevuje  žádná  zmínka,  číslo  12  přináší  již  citovaný  článek

K případu krasobruslařky A. Vrzáňové265 z Rudého práva z 22. března 1949, ve kterém je ona

predikce její budoucnosti, že skončí skokem do Temže v pozdním zoufalství nad svým činem.

263 Čs. hokejistům znemožněna účast. Sokolské noviny, 1950, roč. 48, č. 11, s. 2.
264 Alena Vrzáňová opět mistryní světa. Sokolské noviny, 1950, roč. 48, č. 10, s. 1.
265 K případu krasobruslařky A. Vrzáňové. Sokolské noviny, 1950, roč. 48, č. 12, s. 8.
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Obr. 31: I Sokolské noviny popisovaly, jak Britové zabránili v účasti československých hokejistů na MS, i
když příčina byla úplně jinde. Sokolské noviny, 1950, roč. 48, č. 11, s. 2.



Kromě domácí politické scény se Sokolské noviny věnovaly i zahraniční politice. Například

vydání č. 15 přineslo úvahu Kdo spustil železnou oponu.266 Ta se věnovala četným odmítnutím

zájezdů výprav z kapitalistických zemí do Sovětského svazu, případně Československa a jiných

zemí  východního bloku.  Článek uvádí  jednostranné příklady bez  užití  citací  a  názorů  druhé

strany, čtenář nabude dojmu, že českoslovenští a sovětští představitelé jsou ve všech kauzách bez

jediné chyby. Nicméně právě absence názorů všech zúčastněných podrývá věrohodnost takových

textů.  Důvěry nepřidá také omílání  starých frází  bez logické revize těchto  výroků, například

všechny  důsledky  měly  příčiny  ve  spouštěcí  páce,  jejíž  konec  byl  někde  na  Wall  Streetu.

Rozumím metafoře, že za vším podle autora měly být Spojené státy a jejich finanční prostředky,

nicméně i toto tvrzení je v této formě směšné, protože ne všechny finanční instituce sídlily právě

v této ulici v jižní části Manhattanu, případně ne všechny firmy a instituce byly obchodovány na

americké burze, která měla na Wall Street sídlo. Zkrátka šlo opět o klišé, které se osvědčilo,

stačilo vyslovit, nebo napsat kouzelnou formuli Wall Street a dostavily se negativní konotace.267

266 Kdo spustil železnou oponu? Sokolské noviny, 1950, roč. 48, č. 15, s. 3.
267 Tamtéž.
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Obr.  32:  Zatímco Ája Vrzáňová už se skrývala před úřady na cestě do emigrace,  Sokolské noviny ještě
stačily oslavovat její titul mistryně světa. Sokolské noviny, 1950, roč. 48, č. 10, s. 1.



Tento rituál se opakoval na mnoho místech, velmi symptomatický je text  Jugoslávští lokajové

z Wall streetu uvedený ve 40. vydání Sokolských novin.268

Obálka čísla 17 je opět výmluvným příkladem socialistického realismu. Kromě rudočerné

kresby muže s praporem v pozadí s těžební věží je na ní fotka úderky z dolu v Radvanicích, dále

báseň S. K. Neumanna  My a ti druzí a články o zapojení se do májových průvodů. Červený

rámeček v dolní části nabízí doporučená hesla k prvnímu máji:

„Kupředu, zpátky ni krok.“

„Tam svět se hne, kam síla se napře.“

„Co Čech a Slovák, to Sokol.“

„Osobnost nic, celek vše.“

„Gymnastika – denní úkol socialistického života. (Lenin)“

„Tělovýchova – polovina bezpečnosti národa. (Lenin)“

„Tělovýchovu do nejširších mas. (Gottwald)“

„Tělovýchovou k obraně míru.“

„Co lid nezná, nikdo nezná.“

„Zdraví – bdělost – brannost“

„Vlastenectví dokazujeme prací.“

„Tělovýchovou se udržme bdělými.“

„Fysické zdraví – záruka pracovních výkonů.“

„Tělesná zdatnost – pohotovost k práci a obraně.“

„Sokolstvo v jednom šiku s budovateli socialismu.“

„Tělesná zdatnost – zvýšení pracovních norem.“

„Společnou prací ochráníme mír.“269

Číslo 29 přineslo na titulní straně armádní rozkaz ministra národní obrany Alexeje Čepičky,

podepsaný i  náčelníkem hlavního štábu sbor.  gen.  Dr.  Procházkou.  Text  vyšel  pod titulkem

Každý voják aktivním sportovcem. Obsahuje pokyny pro Armádní tělovýchovný klub a pokyny

pro velitele jednotlivých útvarů. Hlavním úkolem pro ně je to, aby bylo naplněno heslo: „Každý

voják aktivním sportovcem, každý voják nositelem Tyršova odznaku zdatnosti.“270 Armádě se

plně věnovalo také číslo 40, které vyšlo celé tematicky věnované Dni československé armády,

268 Jugoslávští lokajové Wall-streetu. Sokolské noviny, 1950, roč. 48, č. 40, s. 9.
269 Sokolská hesla k 1. máji. Sokolské noviny, 1950, roč. 48, č. 17, s. 1. 
270 Každý voják aktivním sportovce. Sokolské noviny, 1950, roč. 48, č. 29, s. 1.
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což je schéma které se osvědčilo v minulosti. Závěr roku přinesl tradiční rekapitulaci a také číslo

o Stalinovi u příležitosti jeho narozenin. Ročník 1950 se od předchozího tedy příliš nelišil.

 8.3.4 Sokolské noviny v roce 1951

Ročník  1951  je  znamením,  že  tělovýchovný  tisk  přitvrdil.  Objevila  se  například

zesměšňující rubrika  Z nich si příklad nevezmeme271 hanící sport a jeho projevy ve Spojených

státech,  Anglii,  Švýcarsku,  západním  Německu.  Číslo  3  reaguje  na  proces  s  církevními

představiteli a kromě samotných autorů  Sokolských novin  a představitelů Československé obce

sokolské odsuzují  zrádce i  tehdejší sportovní hvězdy.  Například Emil Zátopek je zde citován

takto:  „Vždy žili (katoličtí biskupové) z práce jiných, nelidsky se chovali ke svým podřízeným,

dnes by chtěli rozvracet republiku, protože jim nedovoluje jejich mamonářství. Spravedlivému

trestu  neušli  a  neujdou  mi  ani  ostatní,  kteří  by  v  budoucnu  zatoužili  po  navrácení  takové

svobody, která dovoluje bezmezné vykořisťování a ožebračování pracujícího lidu.“272

Krasobruslařka  Dáša  Lerchová:  „Byli  ochotni  uvrhnouti  národy  znovu  do  krvavé  války

ačkoliv  v  Božím  desateru,  které  tak  horlivě  hlásali,  jest  jedno  z  nejlidštějších  přikázání:

Nezabiješ.“273

Odsuzující  komentáře  poskytli  i  kanoista  Boža  Karlík,  dále  Felix  Brzák,  Boža  Kudrna,

Slávka Jungrová. Nakolik byli skutečně autory těchto provolání, není vůbec jisté, nicméně zcela

určitě o tom, že pod tímto budou podepsáni, věděli. Také výročí únorového převratu (1948) a

březnového  sjednocení  tělovýchovy  (1949)  už  nebylo  vzpomínáno  smířlivým  vysvětlujícím

tónem,  ale  tentokrát  už  jasně  tendenčním  a  útočným  slovníkem.  Navíc  se  opět  objevuje

odsouzení určitého typu chování, přitom stejné chování je právě typické právě pro odsuzující

stranu. Zde je například vytýkání zneužití myšlenky Sokolského sletu pro politické účely, což

z pera  představitelů  komunistické  žurnalistiky  působí  poněkud  kuriózně:  „Spřeženci  Zenklů,

Stránských,  Šrámků,  Majerů  a  Lettrichů  rozbili  snahy  o  sjednocení  tělovýchovy  a  sportu.

Podařilo se jim znovu rozdělit náš lid do několika desítek různých tělovýchovných a sportovních

organisací  […]  Poražená reakce se chtěla znovu pokusit o úspěch na IX. všesokolském sletu.

Chtěla zneužít těchto krásných slavností naší tělovýchovy a sportu ve svůj prospěch. Ani to se jí

nepodařilo. Po tomto nezdaru odešli zrádci lidu i pokrokové myšlenky Tyršova sokolství v čele

s Hřebíkem a Provazníkovou ke svým chlebodárcům, kterým dnes slouží. Za bídný žold se snaží

271 Sportovci odsuzují zrádce a rozvraceče republiky. Sokolské noviny, 1951, roč. 49, č. 2, s. 2.
272 Tamtéž.
273 Tamtéž.

 136



připravovat spolu s americko-anglickým fašismem a znovuvzkříšeným nacismem válku a smrt

českému a slovenskému lidu.“274

Už byl zmiňován symbolický význam newyorské ulice Wall Street, ale škodlivá ideologie

amerického imperialismu byla podle autorů Sokolských novin přítomná i v některých předmětech

denní  potřeby.  Na  mnoha  místech  autoři  odsuzují  například  nylonové  dámské  punčochy,

případně filmy hollywoodské produkce.  Článek  Kupředu levá,  který  mimochodem opět  haní

Wall Street a píše o smutném a kriminálním osudu chlapce s poněkud nevěrohodným jménem

John Smith, jmenuje další nositele zla ze západu:  „Kult atomové pumy, sex appealu filmových

hvězd, bezpracného bussinesu, coca-coly a žvýkací gumy, barevných ponožek a pornografické

literatury – to jsou výchovné prostředky amerického imperialismu.“275

V průběhu roku 1951 došlo ke zvýšení počtu textů od nejvyšších představitelů strany a

vlády včetně prezidenta Klementa Gottwalda. Objevovaly se u příležitosti výročí února 1948, při

vzpomínkách na sjednocení tělovýchovy, osvobození na konci druhé světové války, dále během

sokolského sjezdu atd. Přibylo také snímků z různých sjezdů a schůzí, čili velmi stereotypních a

statických  záběrů,  vlastně  svou podstatou  naprosto  opačných k tématu  – tedy tělovýchově a

sportu. Vrcholem tohoto trendu je číslo 12 ročníku 1951, které kompletně tvoří projevy delegací

i jednotlivců z IX. sjezdu ČOS. Toto vydání absolutně rezignovalo na snahu o grafický zlom,

oživení textu, případně o zařazení fotografií, stejně jako rezignovalo na tematickou a obsahovou

různost. Sport se dostal pouze na stranu 12, předchozích 11 stran je vyplněno souvislým textem

různých provolání  a rezolucí,  jejichž obsah není třeba citovat,  nebo popisovat.  Texty jsou si

obsahově velmi podobné, takřka totožné. Další edice časopisu se vrací k původnímu formátu.

 8.3.5 Sokolské noviny v roce 1952

V  roce  1952  se  objevil  nový  podtitul  Ústřední  orgán  ČOS,  od  druhého  čísla  se  také

v záhlaví  objevil  rámeček  s  obsahem  listu,  jinak  zůstal  časopis  po  formální  stránce  stejný.

Sokolské  noviny nezačaly  první  číslo  roku  1952  úvodníkem  napsaným  speciálně  pro  toto

periodikum tak, jako vždy, ale přetištěním novoročního projevu prezidenta Klementa Gottwalda,

ve kterém nebylo ani slovo o tělovýchově, nebo sportu. Gottwald zde varuje před nenasytnými

podněcovateli  války  z  Wallstreetu  a  Washingtonu, vyjmenovává  úspěchy  československého

těžkého  průmyslu  a  strojírenství,  nutnosti  změny  poměrů  v  socialistických  vesnicích  a  dále

274 Tři roky od sjednocení. Sokolské noviny, 1951, roč. 49, č. 13.
275 Kupředu levá. Sokolské noviny, 1951, roč. 49, č. 15, s. 1.
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Obr.  33:  V prvním čísle roku 1952 zařadily  Sokolské noviny  místo úvodníku novoroční projev
Klementa Gottwalda, i když se v něm o sportu nemluvilo. Sokolské noviny, 1952, roč. 50, č. 1, s. 1.



děkuje pracujícímu lidu.276 Text zabral převážnou část první strany, pokračoval i na druhé. O

sportovních plánech roku 1952, který byl rokem pořádání olympijských her, se dočetli čtenáři až

později.

Zimní olympijské hry byly slavnostně zahájeny v pátek 12. února 1952 v norském Oslu. Ve

stejný  den  vyšlo  7.  číslo  50.ročníku  Sokolských  novin,  které  obsahuje  text  Jde  o  hlas

olympijského zvonu.277 V něm autor Gustav Vlk vysvětluje, proč nebude Československo, ani

jiné  země  východního  tábora  stát  stranou  a  proč  se  zúčastní  těchto  her.  „Ve  dnech,  kdy

imperialisté rozněcují a živí požáry války, bídy a útlaku v Koreji, Malajsku, Vietnamu, Burmě,

Indonesii,  kdy  s  fašistickou  brutalitou  potlačují  vůli  po  svobodě  egyptského,  sudanského  a

tuniského lidu, kdy z propadliště vytahují  jednou již zkrachovalé nacistické žoldácké vůdce a

vojevůdce, a tím, aby jim pomohli rozdmychat válku i v Evropě, nebudeme si namlouvat, že hlas

olympijského zvonu by ovlivnil  válečným duněním oblouzněné sluchy kapitalistických žraloků

[…] A proto také má i naše, československá representace na letošních olympijských hrách velký

politický  význam  […]  Zdárně  representovat  lidově  demokratickou  vlast  a  sjednocenou

tělovýchovu!  není  lehkým  proto,  že  representant  našeho  lidu,  právě  tak  jako  representanti

ostatních lidově demokratických zemí, musí býti vzorem v kázni, v bojovnosti a vůli po vítězství.

A toho dosáhne jen uvědomělý vlastenec! V Oslo zazní olympijský zvon, ale nás neukolébá ke

spánku.  Naopak!  Ještě  znásobí  síly  světového  mírového  tábora,  upevní  družbu  sportovců

pokrokového světa s pracujícími, s dělnickou třídou nejen Norska a Finska, ale celé země.“278

Na druhou stranu, jak v průběhu roku 1951, ale ještě výrazněji v roce 1952 se v Sokolských

novinách objevuje  více  sportovních  článků.  Z  olympijských  her,  které  připadaly

v Československu na stejnou dobu, jako oslavy únorového převratu se objevuje poměrně dost

článků, jejichž obsahem je průběh a výsledek závodů a soutěží.  Dokonce se články o sportu

dostaly i na titulní stranu, jako například původní zpráva z Osla od Gustava Vlka  Hráli jsme

s Kanadou.279 Následující vydání také obsahuje původní zprávu z průběhu hokejového turnaje,

tentokrát již po jeho skončení. Výběr Československa zde skončil čtvrtý po porážce od Švédů 3:5

poté, co den před tím Švédy naopak porazil. Článek Nezklamali říká, že českoslovenští hokejisté

jsou morálními vítězi, protože jsou oběťmi neférového jednání ze strany mezinárodní federace.

„Nečekaná porážka Švédů a naopak až  příliš  čekaná remisa Kanady s Amerikou uvedla do

276 Novoroční projev presidenta republiky Klementa Gottwalda. Sokolské noviny, 1952, roč. 50, č. 1, s. 1.
277 Jde o hlas olympijského zvonu. Sokolské noviny, 1952, roč. 50, č. 7, s. 3.
278 Jde o hlas olympijského zvonu. Sokolské noviny, 1952, roč. 50, č. 7, s. 3.
279 Hráli jsme s Kanadou. Sokolské noviny, 1952, roč. 50, č. 8, s. 1.
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pohybu celý aparát mezinárodních podvodníků se sportem. Výsledek hanebné komedie je znám.

V pondělí  museli  jsme bojovat se Švédskem znovu. Obchodní  trik se podařil  a spravedlnost,

pokud se o nějaké ještě dalo alespoň v náznacích v souvislosti s norskou olympiadou hovořit,

utrpěla nejtěžší knock out, z něhož se dlouho nevzpamatuje.“280 Událost, respektive její mediální

zpracování,  vyvolala  velký  ohlas.  Čtenáři  posílali  různé  listy,  ve  kterých  odsuzovali  postup

rozhodčích, hru Američanů a Kanaďanů (tradičně spíš tvrdou, než technickou), aniž by sami byli

svědkem těchto zápasů. Čtenář podepsaný jako bratr Franta Kvapil píše: „Právě zde se ukázalo,

jak  kapitalističtí  sportovní  šíbři  dovedou  přenášet  své  rozvratnické  zlozvyky  na  neutrální

sportovní  kolbiště  a  jak  si  dovedou  na  svou  stranu  získávat  ty,  kteří  mají  hájit  pravdu  a

spravedlnost.“281 Vzhledem ke slovníku zůstává otázkou, zda jde opravdu o dopisy čtenářů, a ne

konstrukce samotných novinářů. Pokud však jde o skutečné názory lidí, je nutno podotknout, že

měli  zápasy  pouze  zprostředkované.  Trochu  paradoxně  vyznívá  i  slovní  spojení  neutrální

sportovní kolbiště, když doboví novináři neustále zdůrazňovali, že na nepolitičnost a neutralitu

není ve sportu prostor. Vyznívá to tak, že tělovýchova a sport sloužit ideologii může a musí, ale

jen  „té  správné“.  Na  druhou  stranu  je  třeba  uvést,  že  systém  turnaje  se  opravdu  měnil  za

pochodu.  „Zvláštní případ přístupu studené války můžeme najít  v reakci sovětského tisku na

stříbrnou medaili získanou americkým hokejovým týmem. Remízou s Kanadou 3:3 v posledním

utkání Američané poskočili na druhé místo v pořadí a způsobili, že Švédsko a Československo

musely hrát o třetí místo. Komunistické Československo prohrálo. Sovětský tisk okamžitě obvinil

Kanaďany  a  Američany  z  toho,  že  se  domluvili  na  remíze,  typického  příkladu  buržoazního

kapitalistického  podvádění.  Přirozeně  oba  obviněné  týmy  tvrzení  odmítly.“282 Systém turnaje

opravdu umožňoval dodatečné duely, které měly připadnout právě na ono pondělí, v původních

před turnajem stanovených pravidlech se píše to, že mohou být využity při nepřízni počasí, nebo

rovnosti bodů.283 Další otázku vyvolává i průběh a výsledek duelu Spojených států amerických a

Kanady, kterým byla zaskočena nejen československá veřejnost, ale evidentně i ta švédská.284

Uspokojivé vysvětlení celé kauzy jsem z dostupných materiálů nenašla.

280 Nezklamali! Sokolské noviny, 1952, roč. 50, č. 9, s. 1.
281 Nesouhlasíme! Sokolské noviny, 1952, roč. 50, č. 10, s. 3.
282 FINDLING, J. E., PELLE, K.  Encyclopedia of the Modern Olympic Movement,  Greenwood Publishing Group,

2004, s. 325. 
283 VI Olympiske Vinterleker : Olympic Winter Games Oslo 1952. Official Report. Organisasjonskomiteen, 1952, s.

183. [cit. 2015-02-26] Dostupné z WWW: <http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/1952/or1952w.pdf>.
284 Oslo  1952.  Stockholm  :  Sveriges  olympiska  kommitté,  2008.  [cit.  2015-02-26]  Dostupné  z  WWW:

<http://www.sok.se/olympiskhistoria/olympiskaspel/olympiskaspel/oslo1952>.
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Jedním z rysů marxismu-leninismu byl i důraz na kolektiv a odklon od individualismu. Ve

všech periodikách se téměř přestalo psát o jednotlivcích, ale neustále se zdůrazňovaly výsledky

klubů,  žup,  kolektivů.  Informace  o  sportovcích,  to  byl  jeden  ze  znaků  předchozí  sportovní

žurnalistiky a to znamenalo nežádoucí způsob psaní o tělovýchově, který je třeba potírat, jak se

píše například v textu nazvaném Sportovní klub hradecké Škodovky s Bicanem na cestě do ligy:

„Nejsou nám známy podrobnosti pracovního přestupu Josefa Bicana z Vítkovických železáren do

hradecké Škodovky, je jasné, že takových pohotových přestupů při výměně členských průkazů

bylo v naší kopané víc. Ale způsob, jakým píše závodní časopis Hradecký škodovák o Josefu

Bicanovi  odkazuje nutně  naše vzpomínky na doby,  kdy  Polední  list,  večerní  české  slovo aj.,

vyráběly  na běžícím pásu reportáže o tom,  jak Pepi  Bican chytá ryby,  jak má rád k obědu

lívance, jak hraje tennis, jak dosáhl rekordu při kulečníku a pod.“285

Poslední  dubnové číslo  se  věnovalo  dle  stejnojmenného  článku na  titulní  straně  Svátku

práce, socialismu a míru.286 Kromě tohoto textu z pera poslance Julia Dolanského můžeme na

první straně vidět i černo-červeno-bílou poměrně velkou kresbu lidí v prvomájovém průvodu,

v čele s dívkou zvedající nad hlavu rudé květy, za ní mladí muži drží vlajky Sovětského svazu a

Československa. Je zde také báseň Josefa Oktábce s názvem  Májová zdravice.  Není to jediná

báseň,  celé  vydání  věnující  se  oslavám 1.  máje  i  Závodu  míru  obsahuje  ještě  jednu.  Básní

stejného autora, tedy Josefa Oktábce, začíná i následující edice, tentokrát s názvem  Na povel

Stalinův.  Číslo 20 se věnuje Závodu míru, převážně ovšem jeho symbolické a politické funkci,

než sportovním výsledkům.

Největší ohlas a prostor dostaly v tomto ročníku letní olympijské hry, které se konaly ve

finské metropoli Helsinky. První výsledky přineslo vydání číslo 30. Sokolské noviny měly přímo

v dějišti her svého zpravodaje Josefa Pondělíka. Ten referuje o vítězství Emila Zátopka v závodě

na 10 000 m, ale jen drobnou částí textu Vítězný nástup mírových sil na olympiádě.287 Nicméně

na dalších stranách Zátopkův výkon zmíní v různých souvislostech, na straně 4 rovněž přinese

článek o vítězství Dany Zátopkové v hodu oštěpem. O týden později se ovšem na titulní straně

Sokolských  novin  objevuje  Zátopkova  fotografie  a  článek  Nejlepší  běžec  všech dob –  běžec

míru.288 Nevěnuje se ovšem vůbec Zátopkovi,  ani  průběhu soutěží,  nýbrž symbolice  jeho tří

vítězství  jakožto  vítězství  tábora  míru:  „Je  to  denní  boj,  na  jedné  straně  chtějí  kapitalisté

285 Sportovní klub hradecké Škodovky s Bicanem na cestě do ligy. Sokolské noviny, 1952, roč. 50, č. 10, s. 7.
286 Svátek práce, socialismu a míru. Sokolské noviny, 1952, roč. 50, č. 17, s. 1.
287 Vítězný nástup mírových sil na olympiádě. Sokolské noviny, 1952, roč. 50, č. 30, s. 1.
288 Nejlepší běžec všech dob. Sokolské noviny, 1952, roč. 50, č. 31, s. 1.
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z olympijských  her  nakašírovat  dumlík,  jež  by  stačil  k  životu  ostatních,  a  zdůrazňováním

sportovních sensací potlačují  všechno další. A potom jsme tady my, sportovci z tábora míru,

vedení Sovětským svazem, a přesvědčujeme celý svět nejen o sportovní zdatnosti naší mládeže,

ale i o míruplném a za mír bojujícím životě našeho lidu  […] Největší běžec všech dob, běžec

míru dosáhne cíle! Zátopek je jeho symbolem, za mírem půjde celý svět.“289 Dlužno dodat, že

v dalším obsahu této edice se mohli čtenáři dočíst i samotné výsledky a průběhy soutěží, což

nebylo vůbec pro tuto dobu typické. Ohlasům letních olympijských her obecně i Zátopkovým

vítězstvím se věnovala i další letní a podzimní čísla. Příklad Zátopka porušil pravidlo o odklonu

od individualismu, výjimečný sportovní výkon československého běžce byl několikrát zmiňován,

Emil  Zátopek  se  stal  z  hlediska  medializovaného  sportu  sportovní  celebritou,  opěvovanou

písněmi, básněmi i články. Také on sám dostával hodně prostoru k vyjádření svých názorů.

Předposlední číslo ročníku 1952 obsahuje kompletní a doslovný přetisk Usnesení strany a

vlády o opatřeních k rozvoji tělesné výchovy a sportu, stejně jako  zákon O organisaci tělesné

výchovy a sportu ze dne 12. prosince 1952. Dále

obsahuje četné odkazy na sovětskou  fyzkulturu a

komentáře  k  zavedení  nového  systému

tělovýchovy. Poslední číslo 50. ročníku se stalo i

posledním  ročníkem  Sokolských  novin.

Komentuje konferenci KSČ, která proběhla od 16.

do 18.  prosince  1952 a  obsahuje  také  články o

budoucnosti  Sokola.  Úplně  posledním  textem,

který je umístěn na poslední stránce vpravo dole,

je rámeček s nadpisem Československý sport. Píše

se  v něm toto:  „ČESKOSLOVENSKÝ SPORT –

nový časopis naší tělesné výchovy a sportu, vyjde

poprvé 3. ledna 1953. Bude vycházet pravidelně

dvakrát týdně, a to v úterý a v pátek. SOKOLSKÉ

NOVINY  dnes  vyšly  naposledy.  Čtenáře  a

dopisovatele  SOKOLSKÝCH  NOVIN prosíme,

aby  četli  a  spolupracovali  dále  s  Československým  sportem. Adresa  a  telefon  redakce

ČESKOSLOVENSKÉHO SPORTU: Jindřišská 5, Praha II, telefon 214-51, 361-24.“290

289 Tamtéž.
290 Československý sport. Sokolské noviny, 1952, roč. 50, č. 52, s. 10.
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Obr. 34: Oznámení o zániku Sokolských novin
a  jejich  nahrazení  Československým sportem.
Sokolské noviny, 1952, roč. 50, č. 52, s. 10.



Padesátiletá  historie  vydávání  hlavní  tribuny  sokolského  hnutí  byla  vyřešena  jedním

krátkým odstavcem. Vzhledem k tomu, že přijetím zákona o organizaci tělesné výchovy a sportu

došlo také na zrušení jednotné organizace Sokol a po roce 1956 dokonce k jeho doslovnému

zákazu, nebyla názorová platforma pro Sokolstvo z hlediska režimu potřebná. 

 8.4 Cyklista

 8.4.1 Cyklista v roce 1948

První  číslo  ročníku  54  začíná  úvodníkem  K.  V.  Johaníka,  předsedy  Československého

ústředí cyklistického, orgánu, který sloučil český i slovenský svaz pod jednu organizaci. Johaník

se v tomto textu zaměřil hlavně na organizační záležitosti a na zvýšení práce a úsilí cyklistů a

činovníků svazu a rozšiřování základny.291 První vydání, které vyšlo po únorovém převratu nese

číslo 3 a vyšlo 12. března 1948. Formálně se neliší, na titulní straně sice není klasická reklama na

konkrétní značku, ale je na něm mladá žena a nové kolo. I obsah zůstává stejný, včetně článků ze

zemí západního bloku a objevuje se dokonce i původní reportáž z Vatikánu s fotografií papeže

Pia XII, který z balkónu své rezidence žehnal cyklistům.292 Hned vedle tohoto článku se objevuje

jediná připomínka aktuálních celospolečenských událostí – analýza nazvaná  Čs. tělovýchova a

sport v historických dnech. Redaktor Jan Blecha zde píše, že československá cyklistika byla mezi

prvními svazy, které ustavily akční výbory a že také vyslovila podporu ustavené vládě předsedy

Klementa  Gottwalda.  Vůbec poprvé se článek v časopise  Cyklista  věnuje dění  mimo svaz a

záležitosti  cyklistiky.  „Práce  na  poli  tělovýchovném  nebude  přehlížena  a  oceňována  jako

‚zábava‘, ale vážena a ctěna, neboť uskutečňuje program naší vlády, která prohlásila zdraví za

majetek  celého  národa.  My  budeme  pracovat  nejen  pro  zdraví  našich  mladých,  ale  také

k výchově jejich charakteru a lásce k lidově demokratickému uspořádání naší republiky a jejich

představitelů. Budeme pevným řetězem, který společně v rukou všech sportovců bude roztáčet

kola budovatelského úsilí našeho lidu na cestě k šťastné budoucnosti a socialismu.“293

Počínaje číslem 4 výrazně ubylo reklam, objevily se jen malé rámečky a postupně ubývá

také  zpráv  ze  zahraničí.  Tato  edice  také  obsahuje  nekrolog  ministra  zahraničních  věcí  Jana

Masaryka, nekomentuje nijak okolnosti jeho smrti, ale připomíná, že tato zpráva ochromila lid

pár dní poté, co se zbavil svého největšího nepřítele, čili domácí reakce.294

291 Caveant consules. Cyklista. 1948, roč. 54, č. 1, s. 1.
292 Svatý otec Pius XII. cyklistům. Cyklista, 1948, roč. 54, č.3, s. 38.
293 Čs. tělovýchova a sport v historických dnech. Cyklista, 1948, roč. 54, č. 3, s. 39.
294 Dr. h. c. Jan Masaryk. Cyklista, 1948, roč, 54, č. 4, s. 51.
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1. května 1948 vyšlo speciální rozšířené číslo, vyšlo nákladem 30 000 výtisků a mělo 24

stran. Vyšlo u příležitosti etapového závodu Praha–Varšava–Praha, který se konal pod záštitou

nové  československé  vlády.  Titul  byl  tentokrát  vyveden  červeným  písmem.  Obsahovalo

představení trati, jednotlivých reprezentantů, ale i další pravidelné rubriky a zprávy z ostatních

cyklistických odvětví (např. závod napříč krajinou – cross country, ale i novinky z krasojízdy a

míčové hry – bicykleballu, tj. kolové). Závod Praha–Varšava–Praha startoval právě v den vydání

tohoto speciálu, následující číslo už obsahovalo shrnutí jeho sportovního průběhu a výsledky,

titulní strana se mu ovšem nevěnuje. Místo

toho  nese  článek  s  názvem  Cyklisté  pro

jednotnou kandidátku, který upozorňuje na

blížící  se  volby 30.  května  1948.  „Volte

všichni!  Dostavte  se  k volbám

bezpodmínečně!  Kdo  má  republiku  rád,

bude pro ni hlasovat! Odevzdejte všichni

jednotnou kandidátku! Nikdo z nás nesmí

odevzdat  bílý  lístek  – nikdo z  nás  nesmí

zůstat doma!“295

Celkově ale časopis  Cyklista reaguje

mnohem  pomaleji  na  změny  ve

společenském  klimatu.  Formální  stránka

zůstává stejná jako u předchozích ročníků

i  obsah  je  velmi  podobný.  Časopis  stále

otiskuje  zprávy  ze  Spojených  států,

Británie,  stále  dává  prostor  článkům  o

výkonnostním sportu a také o kuriozitách,

což  není  pro  socialistický  sportovní  tisk

typické. Například jedno z letních čísel roku 1948 má na titulní stránce článek Cyklista sjel po

schodech Eiffelovy věže,296 což byl překlad článku převzatého z londýnského Leader Magazinu.

Stejné číslo obsahuje vedle sebe články ze světa o průběhu velkých a známých cyklistických

soutěží Tour de Suisse, Tour de France i Giro d’Italia i celostránkové foto Klementa Gottwalda u

příležitosti jeho zvolení presidentem republiky. Pod fotografií se nachází i článek o jeho životě a

295 Cyklisté pro jednotnou kandidátku. Cyklista, 1948, roč. 54, č. 7, s. 97.
296 Cyklista sjel po schodech Eiffelovy věže. Cyklista, 1948, roč. 54, č. 9, s. 129.
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Obr.  35:  Titulní  strana  Cyklisty ze  září  1948  uctívá
památku  zesnulého  Edvarda  Beneše.  Cyklista,  1948,
roč. 54, č. 15, s. 1.



přínosu, včetně typických frází o socialismu, lidu i jednotě pracujících.297 Zároveň však v září

roku 1948 vzdali  redaktoři  úctu nekrologem bývalému prezidentovi  Edvardu Benešovi,  který

právě v tuto dobu zemřel.

 8.4.2 Cyklista v roce 1949

Ročník 55 (rok 1949) vyšel v polovičním

formátu,  tedy  A5,  měl  také  jinou  grafickou

podobu.  Ozdobné  oblé  písmo,  kterým  byl

vyveden  titul,  vystřídala  moderní  kurzíva.

Podtituly  Oficielní  časopis  České  ústřední

jednoty  velocipedistů  a  Nejstarší  český

sportovní list – založen r. 1884 byly vyměněny

za nový podtitul  List pro výchovu sokolských

cyklistů.

Došlo  ke  změně  ceny  i  periodicity.

Předchozí ročník měl 20 čísel, nyní už jen 12.

Přesto  vzrostla  cena  jednoho  vydání

z původních 3 Kčs na 4Kčs. Jaroslav Parbus je

stále ve vedení listu, ale objevují se už i jména

jiných  autorů.  Například  úvodník  Na  nové

cesty napsal Karel Marek. Největší změny

jsou ovšem obsahové, zůstalo sice několik

zahraničních zpráv, jsou však odsunuty do

pozadí a pojaty ve stručnosti. Mnohem víc

prostoru dostala  československá cyklistika

a hlavně články s výchovným charakterem.

Kromě statí  o  roli  cyklistů  ve sjednocené

tělovýchovy  a  při  budování  nových

pořádků se objevují i texty o plnění norem

Tyršova odznaku zdatnosti, o mistru světa

v  kolové  (zde  stále  ještě  pod  názvem

bicykleball)  Bohumilu  Danešovi,  který  tu

297 Klement Gottwald presidentem republiky. Cyklista, 1948, roč. 54, č. 9, s. 137.
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Obr.  36:  Nová  grafika  Cyklisty od  55.  ročníku.
Cyklista, 1949, roč. 55, č. 1, s. 1.

Obr.  37: Dělnický medailonek čerstvého mistra světa
v kolové Daneše. Cyklista, 1949, roč. 55, č. 1, s. 3.



je ovšem představen spíše jako pracující,  než sportovec.  Na fotografii  je u obráběcího stroje

v pracovním obleku a i text zdůrazňuje jeho pracovní nasazení:  „Tvrdý a houževnatý bojovník

Daneš, kterého vidíte na našem obrázku, je mistrem světa v bicykleballu, spolu se svým druhem

Sedláčkem,  a jak  je  viděti  –  i  mistrem v práci,  ve  které  pomáhá uskutečnění  naší  pětiletky.

Pracuje v závodě brněnské zbrojovky Jawa v Praze na Pankráci, kde patří mezi opravdu poctivé

a schopné pracovníky. Jeho snahou je nejen vyniknouti ve sportu, ale také v práci, což dokazuje

nejlépe u svého stroje.“298

28. května 1949 vyšlo číslo 3 ročníku 55, které se věnuje IX. sjezdu Komunistické strany

Československa, jeho úvodní stať se jmenuje  Republika přijímá dary národa a oslavuje velmi

vzletnými a emotivními frázemi KSČ. Podle autora (zkratka bus označovala Jaroslava Parbuse):

„…vede dnes celý národ, je jeho nejsilnější složkou a je také jedinou, ale bezpečnou zárukou že

s ní společně kráčíme k nové epoše radostného života a šťastné budoucnosti národa, jehož boj o

svobodu trval několik  století…proto i  my sportovci stavíme se do řad budovatelů a půjdeme

s KSČ a presidentem Klementem Gottwaldem – vpřed k socialismu.“299

Sport  ale  zatím zcela  nezmizel  ze  stránek časopisu  Cyklista,  například  to  samé číslo  se

věnuje nejdůležitějšímu cyklistickému závodu sezóny na území Československa a tím byl závod

Praha–Varšava,  který  vyhrál  Jan  Veselý.  Pro  cyklisty  to  byla  největší  událost,  ale  ani  ona

nedostala šanci být na titulní straně, to se stalo skutkem až v dalším čísle. Roli ovšem hrála i

uzávěrka  pro  tisk  a  distribuci.  Podobně jako v  dalších  časopisech i  v  Cyklistovi se  začínají

objevovat i kulturní články a zprávy, například o výstavě revolučních bojů, nebo o výstavě 700

let hornictví.300 Číslo 11  má  na  titulu  dokonce  notový  zápis  nové  sovětské  písně  Sportovní

pochod z pera hudebního skladatele I. Dunajevského, text složil V. Lebeděv.301 Zajímavostí je, že

kromě  českého  překladu  je  zde  i  původní  ruský  text,  ovšem ne  azbukou,  ale  v  transkripci

latinkou (viz Obr. 38).

Edice  z  jara  a  léta  1949  se  hodně  zabývaly  přípravou  a  poté  i  významem  zákona

č. 187/1949 Sb.  o  tělesné  výchově a sportu,  který stanovil  jako jedinou sportovní  organizaci

Československou obec sokolskou. Jaroslav Parbus se hodně snažil o dobré přijetí tohoto zákona

298 Mistr světa i mistrem v práci. Cyklista, 1949, roč. 55, č. 1, s. 3.
299 Republika přijímá dary národa. Cyklista, 1949, roč. 55, č. 3, s. 45.
300 Výstava 700 let hornictví. Cyklista, 1949, roč. 55, č. 3, s. 67.
301 Sportovní pochod. Cyklista, 1949, roč. 55, č. 11, č. 1.
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cyklistickou veřejností, napsal na toto téma hodně

článků, ve kterých zdůrazňoval důležitost pěstování

zdraví, brannosti a podpory ČOS.302

Poslední  číslo  ročníku  má  na  titulní  straně

fotografii  J. V. Stalina,  protože 21. prosince 1949

slavil 70. narozeniny. I  vnitřek  čísla  Stalina

několikrát  vzpomíná  nejvíce  v  článku  O velikém

člověku – J. V.  Stalinovi.  Kromě obvyklých vět a

očekávaných odkazů na jeho roli  v druhé světové

válce  a  jeho zásluhy o svobodné Československo

překvapivě  text  obsahuje  i  způsob,  jakým  máme

například  vnímat  jeho  portrét.  „Zadíváme-li  se

v jeho oduševnělou tvář,  která na nás hledí dnes,

v den  výročí  jeho  sedmdesátých  narozenin

302 Tělesná výchova v ČSR zajištěna zákonem. Cyklista, 1949, roč. 55, čís. 6-7, s. 99.
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Obr.  38:  Notový  zápis  Sportovního  pochodu  Isaaka  Dunajevského  i  s  ruským  textem.
Cyklista, 1949, roč. 55, č. 11, s. 1.

Obr.  39:  Titulní  strana  Cyklisty ke
Stalinovým 70. narozeninám. Cyklista, 1949,
roč. 55, č. 12, s. 199.



z nesčetných publikací na všech stranách, pociťujeme vznik úlevy, jistoty, uklidnění a životního

optimismu.“303

 8.4.3 Cyklistika v roce 1950

56. ročník přinesl opět změny, například v názvu. Nově se časopis jmenuje Cyklistika, ale

jinak  se  periodikum  odvolává  na  původní  list  Cyklista a  koneckonců  zachovává  i  původní

číslování ročníků. Zachován zůstává formát i periodicita, ale rozsah čísel se rozrostl na 32 stran,

tím pádem také vzrostla cena na 6 Kčs za jednotlivá čísla, celý ročník stál 72 Kčs. Redakce se

(již na konci roku 1949) přestěhovala na novou adresu, nově sídlila v Jakubské ulici  číslo 5

v Praze 2. Změnil  se také vedoucí redaktor,  ještě v posledním čísle předchozího ročníku byl

uveden Jaroslav Parbus, nově se jím stal Jan Blecha. Došlo také k přeměně vzhledu časopisu,

logo se opět změnilo, tentokrát absolutně bez jakéhokoliv obrázku nebo jiného grafického prvku,

písmo je strohé vyvedené bíle v černém rámečku. Počínaje tímto číslem absolutně a bez výjimky

zmizely jakékoliv reklamy.

Úvodní článek má název  Mobilisujeme se k práci v cyklistice.  Slovo  mobilisovat304 nese

jasný  odkaz  na  válku  a  všechny  konotace  s  ní  spojené.  Obsah  vypovídá  o  činnosti  nově

ustaveného ústředí  československé cyklistiky a jeho úkolech.  Úkoly jsou každý rok stejné a

zmiňované v každém úvodníku bez ohledu na dobu vzniku, nejčastěji bývá zmiňován požadavek

na rozšíření základny a také získání mládeže pro tento (potažmo jakýkoliv jiný) sport. Mění se

pouze výběr slov, zatímco dřív se mluvilo o rozvoji cyklistiky,  v roce 1950 jde o to, aby se

„vytyčily cíle naší cyklistiky k radostnému zítřku“.305 Polovinu úvodního čísla tvoří text o tom, na

čem  se  usneslo  Ústředí  cyklistů  na  ustavující  schůzi  Československé  obce  sokolské.  Oddíl

nazvaný  Naše  úkoly  v  r.  1950 hovoří  o  tom,  že  cyklistika  není  jen  o  tom  se  projet  a  o

samoúčelném prožitku z jízdy, ale že má jiné cíle:

„1. Cyklistika musí v prvé řadě sledovat zvýšení pracovní schopnosti a branné zdatnosti mas

při zvyšování odborných znalostí kvalifikovaných jezdců. 

2. S technickou výchovou musí v souladu postupovat uvědomovací práce mravně ideová a

politická výchova.“306

303 O velikém člověku – J. V. Stalinovi. Cyklista. 1949, roč. 55, č. 12, s. 199.
304 Mobilizace  je  buď uvádění  do  válečné  pohotovosti,  povolávání  k  válečné  službě,  v  přeneseném významu i

podněcování a získávání k nějaké činnosti. In:  Nový akademický slovník cizích slov A – Ž.  Praha: Academia,
2005, s. 528.

305 Mobilisujeme se k práci v cyklistice, Cyklistika, 1950, roč. 56, č. 1, s. 1.
306 Naše úkoly v roce 1950, Cyklistika, 1950, roč. 56, č. 1, s.1.
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Právě  tento  úryvek  dokazuje,  že  stále  se  opakující  fráze  občas  ztrácely  smysl.  Jakým

způsobem povede zvýšená  odborná  znalost  cyklistiky  k  zvýšení  branné zdatnosti  není  zcela

jasné.  Respektive  rozvoj  cyklistiky  může  podpořit  fyzickou  zdatnost  a  tím  pádem  určitou

odolnost  v  bojích  v  potenciální  válce,  ale  v  tomto  případě  tato  formulace  není  příliš  jasná.

Důležité je také slovo  samoúčelnost, které se v této stati několikrát opakuje a objevuje se ve

všech článcích o roli tělovýchovy v životě a které je zde v negativních konotacích. Provozovat

sport pro vlastní potřebu a potěšení bylo v této době špatné a neakceptovatelné, sport musel mít

hlubší cíl a účel, a pokud nebyl zcela jasný, bylo třeba ho dodat ex-post. 

Jedním z dalších závazků pro rok 1950 bylo také: „Na slavnostním večeru ČOS na počest

70. narozenin generalissima Stalina zavázali jsme se, že vychováme 130 instruktorů krajům a

zvýšíme stav závodícího členstva a závodících dorostenců o 100 %.“307 Ročník 1950 je plný

podobných  závazků,  z  řad  jednotlivců,  skupin,  cyklistických  klubů,  jejich  obraz  můžeme

zkoumat  v  tištěné  podobě,  protože  měly  charakter  veřejného  slibu  a  proklamace.  Lidé  se

zavazovali k určitým sportovním výkonům – např. zajet závod Praha–Karlovy Vary–Praha pod

osm a půl hodiny,308 nebo k výše uvedeným činům spíše organizačního charakteru.

Číslo  1 je  opravdu málo  informačně  naplněné,  co se týče  popisu cyklistických  výkonů,

případně akcí a závodů, ale obsahuje mnoho ideové výchovy. Stať Báchorky o „nepolitičnosti“

sportu  v  zrcadle  naší  mezinárodní  federace kritizuje  mezinárodní  cyklistickou  federaci  UCI

(Union Cycliste Internationale) za to, že se snaží předstírat nepolitičnost sportu. Jan Blecha zde

argumentuje, že ten kdo se hlásí k nepolitičnosti, je ve skutečnosti politický, protože ten, kdo

veřejně nepotírá kapitalismus, je ve skutečnosti jeho propagátorem. „Za 50 let trvání UCI byla

tato  organisace  z  politických  důvodů kapitalistů  změněna  v  ‚nepolitickou‘  a  do  stanov UCI

vložen odstavec, vylučující politiku z jednání ve federaci.“309

Trnem v oku byl redaktorovi Janu Blechovi také fakt, že UCI dovolovala členství i takovým

zemím, jako jsou Spojené státy americké (hlavní třídní nepřítel Československa), Španělsko (v té

době  fašistické),  nebo  západní  Německo  (rovněž  třídní  nepřítel).  Generál  Lattre  de  Tassini,

velitel západoveropských branných sil, měl předsedat oslavám 50 let založení UCI a vyslovil se

pro to, aby mohli do západního Německa jezdit zahraniční profesionální cyklisté na závody. Tím

307 Zavazuji se… Cyklistika, 1950, roč. 56, č. 1, s. 16.
308 Tamtéž.
309 Báchorky o „nepolitičnosti“ sportu v zrcadle naší mezinárodní federace. Cyklistika, 1950, roč 56, č. 1, s. 17.
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bude podle redaktora Blechy „…upoutána pozornost německého lidu ke sportu a odvedena od

třídního boje a za nezávislé, jednotné demokratické Německo“.310

Zde  vyplývá  na  povrch  ještě  jedna  jazyková  charakteristika  a  tím  je  význam  slova

demokratický.  To  získalo  postupem  času  v  komunistických  textech  opačný  význam.

Komunističtí  ideologové  se nejprve  od tohoto  proudu distancovali,  poté  se  vymezovali  vůči

zastáncům  demokratického  proudu  v  politice  tím,  že  pro  ně  používali  spojení  takzvaně

demokratický,  nakonec si toto slovo osvojili  ve spojení  lidově demokratický a na konci, jako

v tomto článku, už zbývá pro popis komunistického režimu slovo demokratický ponechané samo

o sobě.  Slovo s jedním významem se postupně stalo svým antonymem.  Obdobně pojednává

číslo 2 o blížícím se závodu Varšava -Praha tak, že ho popisuje jako nejdemokratičtější na světě.

Text  Nejdemokratičtější  řád  etapového  cyklistického  závodu  na  světě  se  vymezuje  vůči

podnikatelům různých Tour v západní Evropě.311 Autor argumentuje tím, že v ostatních závodech

jde jen o peníze a jezdí zde profesionálové, na rozdíl od toho správného klání Varšava–Praha,

kde startují  amatéři.  Ve skutečnosti  i  tento socialistický závod stál  hodně peněz a musel  být

z něčeho  financován  a  cyklisté  startující  zde  měli  také  finanční  kompenzace,  byť  se  o  nich

nemluvilo jako o výdělku. Dále je závod Varšava–Praha  „výrazem pojetí sportu v naší lidově

demokratické republice, posiluje přátelství národů Československa s národem polským, utužuje

vzájemnou spolupráci sportovců zúčastněných států a je především nemalým příspěvkem v boji

za trvalý mír na světě. Posiluje tábor obránců míru. Ukazuje, že lze na světě žít také jinak, než ve

věčném řinčení zbraněmi, atomovými a superatomovými zbraněmi.“312

2.  června  1950  vyšla  edice  číslo  4,  která  vznikala  po  konci  největšího  závodu

československé cyklistické sezóny Varšava-Praha. Jak dopadl a kdo vyhrál se z něj čtenář dozví

až z výsledkové listiny, která je umístěna hluboko za polovinou listu a která je dost upozaděná.

Paradoxně tedy jen pro konzumenty předválečné a současné sportovní žurnalistiky, pro sportovní

novinářství  v  50.  letech  to  bylo  naprosto  přirozené.  Tento  ročník  vyhrál  Dán Willi  Emborg

(dánské reprezentační mužstvo vyslala dánská  federace  dělnických  tělovýchovných  jednot),

časopis  Cyklistika nepovažoval  za důležité  sdělit  v úvodu sportovní  výsledky tohoto závodu.

Čemu se tedy věnoval?

310 Tamtéž, s. 18.
311 Nejdemokratičtější řád etapového cyklistického závodu na světě. Cyklistika, 1950, roč. 56, č. 2, s. 37.
312 Tamtéž.
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• Strana  97 – byla  titulní  stranou tohoto  čísla.  Nesla  pouze fotografii  Jana Veselého a

Vlastimila Růžičky, dvou Čechoslováků, kteří zaznamenali v závodu Varšava–Praha dílčí

etapová vítězství. 

• Strana 98 – přinesla  Resoluci účastníků závodu míru Varšava–Praha, zaslanou stálému

výboru  světového  kongresu  obránců  míru.  Šlo  o  provolání,  které  podepsali  všichni

účastníci a které (neadresně) odsuzovalo válečné štváče. Dále se na tomto listu objevil

také článek Největší štafeta v dějinách čs. tělovýchovy přinesla poselství míru a budování

slavnému sjezdu ČSM. 

• Strana 99 – obsahovala i fotografii diváků pod transparentem Mír je silnější než válka.

Pod  ní  se  nacházel  text  nadepsaný  Závod  Varšava–Praha,  jedna  z  nejmohutnějších

manifestací dnešní doby. Šlo o projev primátora hlavního města Prahy Dr. V. Vacka při

zakončení závodu na stadionu Sparty v Praze.

• Strana 100 – na ní se nacházelo dokončení primátorova projevu plus stať Za další úspěch

naší cyklistiky,  který opět chválil hlavní myšlenku závodu, a to boj za správný světový

názor a také za trvalý mír.

• Strana 101 – byla zaplněná jen fotografiemi, byly dvě a na horní byl zobrazen ministr

vnitra Václav Nosek na tribuně pronášející projev, na druhé byli konečně vyobrazení, ale

ne stále pojmenovaní všichni členové československého národního týmu. 

• Strana 102 – nesla další projev, tentokrát ministra Václava Noska. Obsahovala i tradiční

provolání:  „Nechť žije  lidově  demokratická republika  Československá a její  president

Klement Gottwald! Nechť žije a sílí  mezinárodní solidarita dělnických a pokrokových

sportovců v boji za mír a dorozumění pokojných národů. Nechť žije světová fronta míru

v čele se Sovětským svazem a generalissimem Stalinem!“313

• Strana  103  –  opět  dvě  fotografie.  Na  horním  snímku  jsou  zachyceni  lidé,  jak  jdou

Varšavou  k  pomníku  Neznámého  vojína,  na  druhém  opět  reprezentační  družstvo,

tentokrát (poprvé) i se jmény, ovšem ne s celými. Alespoň jsou zde uvedená příjmení.

Jejich výsledky nikoliv. Jde navíc o foto stylizovaně nasnímané z pražské Stromovky. 

313 Ministr vnitra Václav Nosek o závodu míru Varšava – Praha. Cyklistika, 1950, roč. 56, č. 4, s. 102.

 151



• Strana  104,  105  –  obsahuje  Lékařskou  zprávu  z  letošního  III.  ročníku  závodu  míru

Varšava–Praha

• Strana 106 – částečně je zde dokončení předchozí zprávy. Dále je zde text Veselý vítězem

mezinárodního  kriteria  o  tom,  že  Jan  Veselý  vyhrál  závod  pořádaný  v  pražské

Stromovce.

• Strana 107 – má v horní části fotografii čekajících lidí na náměstí v Polském Těšíně, dále

konstrukt  s  názvem  Osvědčili  se  zkušení  závodníci  o  věkovém  průměru  cyklistů

v závislosti na jejich umístění. Závěry článku vystihuje samotný nadpis. 

• Strana 108 – ten samý text pokračuje i na straně 108. Pod jeho koncem je ještě snímek

polských cyklistických funkcionářů a rozhodčích. 

• Strana 109 – se nevěnuje dění kolem právě uplynulého klání. Nese článek s nadpisem

Protestujeme proti jednání UCI ve věci přijetí západoněmeckého cyklistického svazu za

člena UCI, který shrnuje argumenty proti přijetí západního Německa, jde o známý odkaz

kolektivní viny za druhou světovou válku a také o souzení reakční francouzské kliky za

tento čin.

• Strana 110 – nese dokončení textu ze strany předchozí.

• Strana  111  –  je  celá  potištěna  článkem  Vondřichův  Mochov  opět  v  rekordu,  který

pojednává o závodu Praha – Mochov – Praha.

Až strany 112-113 přináší výsledkovou listinu obsahující názvy a délky etap, jména a časy

vítězů a také umístění československých závodníků. Teprve odsud se dozvídáme jméno vítěze,

ale jen jméno a jeho výsledný čas. Nic o vítězi, nic o průběhu, nic o výsledcích. Částečně je to

dáno periodicitou, protože výsledky se lidé dozvěděli například z rozhlasu a denního tisku, na

druhou stranu v týdeníku byl vždy prostor pro hlubší analýzu nebo rozhovor. Dokonce chybí i

fotografie  vítěze.  Další  strany  se  pak  věnují  různým  výsledkům  domácích  klání  a  také

organizačním informacím. Tento závod byl v tisku označován jako  manifestační,  i toto mohlo

být důvodem pro potlačení sportovní stránky, na druhou stranu podle časů závodníků nešlo určitě

o přátelskou projížďku národů, cyklisté skutečně závodili.

Číslo 6 se k závodu vrací. Na jeho titulní straně se objevila úvaha s názvem Diskutujeme o

závodě Varšava – Praha. Opět se zde objevují obvyklá pochvalná sdělení v kontrastu s kritikou
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mnohem slavnějšího a tradičnějšího závodu Tour de France, který je zde nazván štvanicí. Znovu

se  tedy  objevuje  prověřený  a  úspěšný  model  dichotomie  my–oni.  „Taková  Francie  při  své

‚Tour‘ celý měsíc se topí v divokém vzrušení, noviny jsou plné ohlušujících zpráv – a někde

v koutku ‚vládnoucích novin‘ se krčí zprávičky o vládní krisi, o vzrůstající nezaměstnanosti, o

zvyšování cen potravin atd. ‚Tour‘ má politický význam: aby odváděla pozornost pracujícího

lidu od jeho problémů, aby jej sytila planým rozruchem. X. Y vyhrál, hoj, kdopak by myslel na to,

že krajíc chleba se zmenšil o pěkný kus.“314

Poprvé od roku 1946 se objevuje také nový formát rozhovoru – v čísle 6 je otištěn Rozhovor

se závodníkem,315 který vede nesignovaný autor s cyklistou Šrámkem. Téma rozhovoru je ryze

sportovní, o tréninku, o soupeřích, o zlepšování výkonu. 

V čísle 8 vyčnívá titulní strana s textem Sportovci bojují za mír.316 Jde o reakci na článek

z Rudého  práva  z  20.  srpna  1950,  ve  kterém  odsoudil  kanoista  Josef  Holeček  (mistr  světa

v kanoistice) americkou agresi v Koreji. Cyklisté Zdeněk Šrámek a Zdeněk Košta s tímto textem

plně souhlasili a sami se připojili k odsouzení. Zbytek ročníku 1950 se věnuje náborové činnosti,

masovosti,  ale  i  sportovním  výsledkům  různých  domácích  soutěží.  Náplní  všech  čísel  jsou

bezvýhradně domácí  závodníci  a závody,  dále organizační záležitosti  plus svědecké články o

regeneraci a o výživě.

 8.4.4 Cyklistika v roce 1951

Nový ročník zachoval formát a grafickou úpravu, ale jinak se opět lišil. Do vedení listu se

dostal Svatopluk Smutný a nejvýznamnější změnou, která se projevila navenek, bylo číslování.

Tento rok totiž nepokračoval číslem 57, ale objevil se náhle jako ročník 3, přičemž ale předchozí

dva ročníky, na které měla tato sezóna zřejmě navázat, nesly označení 55 a 56. Nejtradičnější a

nejstarší sportovní list v Československu se záměrně odstřihl od tradice. Ale ani v rámci jednoho

ročníku v tom vydavatelé časopisu  Cyklistika neměli vůbec jasno, první číslo roku 1951 bylo

označeno jako součást ročníku 3, druhé číslo roku 1951 jako součást 57. ročníku a číslo tři roku

1951 dokonce jako ročník první.

Úvodní vydání rekapitulovalo rok předchozí a zároveň vyzývalo k úkolům nové sezóny.

V roce 1951 žila socialistická tělovýchova IX. valným sjezdem Československé obce sokolské,

314 Diskutujeme o závodě Varšava – Praha. Cyklistika, 1950, roč. 56, č. 6, s. 161.
315 Rozhovor se závodníkem. Cyklistika, 1950, roč. 56, č. 6. s. 173.
316 Sportovci bojují za mír. Cyklistika, 1950, roč. 56, č. 8, s. 225.
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proto  článek  Provolání  ČOS  do

sjezdového  roku  1951 přinesl  opět

politické  poučení  před  sjezdem,

rekapituloval  druhý  rok

Gottwaldovy  pětiletky  a  oceňoval,

že  obyvatelstvo  Československa

pochopilo, jakým způsobem nejlépe

bojovat  proti  imperialismu  a

válečnému  štvaní  –  usilovnou

výstavbou socialismu v naší vlasti.317

Také obsahuje zajímavé přivlastnění

myšlenek  Miroslava  Tyrše:

„Zakladatel  Sokola  dr.  Miroslav

Tyrš spojil myšlenku tělesné výchovy

s  fysickou,  brannou  i  mravní

zdatností  lidu  a  chtěl  pro  ni  získat

národ veškerý. A tento Tyršův odkaz,

o  nějž  on  za  svého  života  tak

ušlechtile  usiloval,  plní  a  může

splnit  teprve  naše  lidově

demokratická  republika,  její

svobodný pracující lid.“318 Součástí  březnového  čísla  3  je  i  výzva  Zvítězí cyklisté  v  této

soutěži?319 Referát pro výchovu representantů ČOS vypsal pro sportovce soutěž, ve které mohou

soutěžit v té nesportovní stránce socialistické tělovýchovy. Sportovci dostávali body za splnění

určitých pracovních povinností a podle svých výkonů mohli být ohodnoceni např. dvaceti body

za titul úderník ve svém zaměstnání nebo patnácti body za titul vzorného pracovníka. Další body

mohli  získat za Tyršův odznak zdatnosti,  Fučíkův odznak, Jilemnického odznak, za zapojení

v jednotě i za obětování týdnu dovolené na mistrovství, soustředění nebo reprezentaci.

Jinak  se  všechna  vydání  už  od  zimy věnovala  přípravám na  další  ročník  Závodu  míru

Praha–Varšava. Výsledky pak přineslo číslo 5. Tentokrát dostala větší prostor a hlavní slovo i

317 Provolání ČOS do sjezdového roku 1951. Cyklistika, 1951, roč. 3, č. 1, s. 2.
318 Tamtéž, s. 4.
319 Zvítězí cyklisté v této soutěži? Cyklistika. 1951, roč. 3, č. 3, s. 69.
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Obr.  40: Cyklistika v roce 1951 začíná pod novým vedením
Svatopluka  Smutného  i  nové  číslování  ročníků.  Cyklistika,
1951, roč. 3, č. 1, s. 1.



stránka sportovní – hned za prvními dvěma stranami, které nesou fotografie závodníků i diváků,

se objevuje sportovní reportáž o průběhu jednotlivých etap i výsledky včetně vítěze, kterým se

stal  další  Dán,  tentokrát  ovšem  Olsen.  Na  straně  145  je  navíc  i  jeho  fotografie.  Jeho

charakteristika  včetně  popisu  ostatních  předních  závodníků  je  pak  obsažena  v  článku

Nejvýznamnější postavy závodu P–V.320 Toto vydání, které komentovalo vrchol československé

cyklistické sezóny také jako už poněkolikáté obsahovalo filipiku proti Tour de France, která je

tentokrát  nazývána  závodem franků,  malé písmeno je zcela na místě,  protože nešlo o Franky

jakožto příslušníky národa, ale o franky jako o měnu. Hlavní myšlenkou je opět to, že závod

Praha–Varšava  se  jel  na  počest  míru  a  rozkvětu  socialistického  tábora,  zatímco  na  Tour  de

France jde jen o výdělek a zakrývání problémů francouzské společnosti.321

Červenec roku 1951 se nesl ve znamení IX. sjezdu Československé obce sokolské. Číslo 7

obsahovalo  dopis  představitelů  ČOS  prezidentovi  republiky  a  zároveň  i  oficiální  odpověď

Klementa  Gottwalda.  Dopis  představitelů  Sokola  byl  plný  slibů  budování  nové  socialistické

tělovýchovy  na  základě  vzorů  sovětské  fyzkultury,  byl  velmi  vzletný  a  také  velmi  obsáhlý.

Zejména patetické a pochvalné zdravice směrem ke Stalinovi i Gottwaldovi, uvedené v závěru,

byly  velmi  snaživé.  Prezidentova  odpověď  byla  mnohem  stručnější,  obsahovala  krátké

poděkování, ale zároveň i upozornění na to, že je třeba dělat víc. „To znamená především spojit

naši sokolskou tělovýchovu a sport ještě více s naším životem, s naším budovatelským mírovým

úsilím, ještě více utužit spolupráci s Revolučním odborovým hnutím a Československým svazem

mládeže, ještě více těžit z příkladu nejpokrokovější a nejvyspělejší tělovýchovy světa, tělovýchovy

sovětské.“322

Tyto  dva  písemné  prameny,  otištěné  vedle  sebe,  ilustrují  podřízený  vztah  představitelů

československé tělovýchovy směrem k prezidentovi Klementu Gottwaldovi. Červencové vydání

obsahovalo mnoho politických projevů vysokých představitelů tehdejší vládní garnitury. Jednalo

se  povětšinou  o  projevy přednesené  právě  na  IX.  sjezdu  ČOS.  Ministr  Václav  Kopecký  se

věnoval nové roli Sokola a odmítl odkazy na staré pořádky v Sokole, které pro něj reprezentoval

především předúnorový předseda ČOS Dr. Antonín Hřebík: „Sokol je povolán vykonávat mnoho

pro roznícení  našeho nového vlastenectví,  socialistického vlastenectví,  ať se toto vlastenectví

projevuje  v  budovatelském  úsilí  nebo  ve  vůli  bránit  mír  a  stát  plně  na  stráži  bezpečnosti

republiky…  Vyrůstají  nové  generace  mladých  lidí  a  všechny  hledí  již  vpřed  do  šťastné

320 Nejvýznamnější postavy závodu P-V. Cyklistika. 1951, roč. 3, č. 5, s. 143.
321 Závod francouzských franků – jako protiklad. Cyklistika. 1951, roč. 3, č. 5, s. 150.
322 Dopis presidenta Československé republiky ze dne 22. června 1951. Cyklistika. 1951, roč. 3, č. 7, s. 197.
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socialistické  budoucnosti.  Marně  se  z  amerického  záhrobí  ozývají  hlasy  starého  reakčního

sokolství.  Těm  různým  Hřebíkům  je  zůstaveno  být  již  jen  hřebíky  do  rakve  toho  starého

měšťáckého sokolství, které dodělává tam za mořem v Trumanově reakční Americe.“323 

Podzimní  a  zimní  čísla  obsahovala

poměrně dost  černobílých  fotografií  plus

různých  technologických  náčrtků,

případně črt  figur  u krasojízdy.  Poslední

číslo  ročníku  1951  pak  přineslo  změnu,

jeho  celou  titulní  stranu  tvoří  jedna

fotografie, v její horní části je pak vložen

nápis  Cyklistika.  Snímek  konkrétně

ukazuje  dráhové  cyklisty  uprostřed

závodu v Rumunsku. 

Druhá  strana  nese  fotografii  J.  V.

Stalina  a  báseň  Jana  Nohy  Jméno

soudruha  u  příležitosti  72.  Stalinových

narozenin.  Na  další  straně  je  pak  stať

Práce  propagačně  výchovného

pracovníka  v  cyklistickém  oddíle,  která

kromě obvyklých obecných rad a pokynů

obsahuje už  konkrétní  návod pro  to,  jak

zvýšit  politické  uvědomění  mezi

sportovci,  například  radu,  že  by  si

politický pracovník oddílu měl najít agitační trojku z řad nejuvědomělejších cvičenců oddílu a ta

by měla všude i mezi ostatními cvičenci provádět osobní agitaci.324

 8.4.5 Cyklistika v roce 1952

Ročník  1952  navazuje  na  předchozí  ročník,  jak  vedením  (stále  v  čele  stojí  Svatopluk

Smutný), grafickou podobou, navazující na poslední číslo ročníku 1951, tak i cenou.

323 Z projevu Ministra Václava Kopeckého. Cyklistika. 1951, roč. 3, č. 7, s. 198.
324 Práce propagačně výchovného pracovníka v cyklistickém oddíle. Cyklistika. 1951, roč. 3, č. 12, s. 355.
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Obr.  41:  V  zimě  1951  získala  Cyklistika na  titulní
straně fotografii. Cyklistika, 1951, roč. 3, č. 12, s. 1.



V  prvním  čísle  roku  1952  vzrostl  poměr  zahraničních  článků,  jednalo  se  o  články  ze

spřátelených  zemí,  dále  obsahovalo  i  přeložené  články  ze  sovětského  tisku.  Sportovci  a

disciplíny z takzvaného kapitalistického tábora buď nebyli vůbec zmiňováni, nebo byli použiti

jako odstrašující příklad. Například v dubnovém čísle roku 1952 se objevuje na poslední straně

článek s názvem Sport podle přání kapitalistů doprovázený fotografií padajících cyklistů. Pád je

vysvětlen touhou pořadatelů po senzaci. Informace o tom, zda padají i cyklisté ze socialistického

tábora chybí. Sport podle kapitalistického přání „nevede ani ke zdraví, neboť kapitalistické pojetí

si žádá halasnou reklamu a halasná reklama chce být následována i vzrušujícími činy. Kdyby

nebyla, divák by příště nepřišel. A protože sport je především obchod (viděno očima pořadatelů),

je nutno vyrábět sportovní  sensace a vzrušující  podívanou. Kam vede touha po sensaci – to

ukazuje náš obrázek.“325

V květnu se opět jel cyklistický závod označovaný od roku 1950 jako Závod míru, tentokrát

se  tento  přívlastek  stal  oficiálním  názvem  tohoto  klání.  Už  se  nejel  pouze  na  území  dvou

socialistických  států,  tedy  Československa  a  Polska,  ale  nově  také  na  území  východního

Německa  po  trase  Varšava–Berlín–Praha.  Výsledky  obsahovalo  červnové  číslo,  ale  opět

v pozadí, na omezeném prostoru. Přednost dostaly dva funkcionářské články, o tom, jak správně

plánovat  činnost  cyklistického  oddílu  a  jak  si  poradit  s  branností.  Nechybí  opět  slovo

samoúčelnost.326

Dále se časopis věnoval oslavám prvního máje v Praze a až poté se objevily konstrukty,

které nějakým způsobem zmiňovaly Závod míru. Ovšem ne jeho sportovní stránku, nejprve se

dostala  na  řadu  hodnocení  organizační  stránky,  poté  projev  předsedy  vlády  Antonína

Zápotockého. Teprve poté se člověk dozvěděl výsledky, ale jen ze stručné výsledkové listiny bez

křestních jmen a bližšího vysvětlení. Nicméně alespoň zde nechybí souhrn vítězů etap a jejich

časů.  Vyhrál  Angličan  Steel,  druhý  byl  Čechoslovák  Veselý.  Následovala  zpráva  lékaře  o

průběhu závodu a báseň V. Moraveckého Jezdcům Závodu míru W–B–P:

„Pro slávu zemí svých jeli jste do boje, 

každý z vás roztočil kol prudký vír, 

pro krásu světa a myšlenky pokoje, 

pro život lidí všech, pro věčný mír.

v prachu i za deště, ve výhni silnice

325 Sport podle přání kapitalistů. Cyklistika. 1952, roč. 4, č. 4, s. 8.
326 Náš nejdůležitější úkol: branná příprava. Cyklistika. 1952, roč. 4, č. 6, s. 163.
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s časem i nepřízní každý se bil

Pro štěstí dítěte, pro nové ulice

jeli jste v závodě ze všech svých sil.

Znaveni, šťastni však, zmohli jste cestu zlou, 

pro mír a pro lidi dosažen cíl.

Praha i Berlín i Varšava náruč svou

vztáhly k těm, z nichž každý vítězem byl.“327

Tolik informace o Závodu míru, nejsledovanější a jediné velké mezinárodní cyklistické akci

v  Československu  té  doby.  Články  o  ní  se  objevovaly  průběžně  během celého  roku,  ale  o

samotném průběhu závodu, o vítězi, o roli československého týmu se poté člověk nedozvěděl

z časopisu  Cyklistika nic.  Bylo  by  to  příliš  samoúčelné  a  příliš  by  se  to  podobalo

kapitalistickému pojetí sportu, proti kterému sportovní žurnalisté opakovaně brojili. Zřejmě se

ale  kapitalismu  přestali  bát,  soudě  podle  úryvku:  „Jsem  přesvědčen,  že  v  podmínkách

komunistické  společnosti  bude  dosahováno  takových  výsledků,  jakých  nemůže  být  dosaženo

v kapitalistických státech, budou-li ještě existovat.“328

V létě proběhly také olympijské hry v Helsinkách, časopis Cyklistika se jim vůbec nevěnuje,

až zářijové číslo přináší článek  Viděl jsem dva světy z pera Václava Machka o rozdílech mezi

socialistickou  a  kapitalistickou  mentalitou.  Opět  s  vizionářským závěrem:  „Na jedné  straně

šťastní sovětští lidé, kráčející ke komunismu, na druhé straně kapitalisté, křečovitě se snažící

zachránit  za každou cenu u moci.  Finský lid,  který jsme viděli,  stejně tak jako lid ostatních

kapitalistických zemí se však postará, aby byl brzy jen jeden tábor – tábor socialismu a míru.“329

Takovým tónem se loučil časopis  Cyklistika s rokem 1952, tónem optimisticky laděným,

uvědomělým a také  sebevědomým.  Na jednu stranu sice stále  obsahoval  podobné statě  jako

v roce 1946, o lékařské stránce cyklistiky, o součástkách apod., na druhou stranu zcela zmizelo

zahraniční  zpravodajství,  zmizely  články o sportovních  soutěžích  a jejich  průbězích.  Přibylo

mnoho funkcionářských a organizačních  textů a  obsahů a dále politicko-výchovných článků.

Jedním z hlavních témat se stala brannost.

Celkový  obsah  se  velmi  změnil,  stejně  jako  forma.  Původní  zájmové  periodikum  se

přetransformovalo  v  organizační  a  výchovný  věstník  probírající  velmi  často  témata  pro

327 Jezdcům Závodu míru W-B-P. Cyklistika, 1952, roč. 4, č. 6, s. 179.
328 Zásady sportovního treningu. Cyklistika, 1952, roč. 4, č. 9, s. 211.
329 Viděl jsem dva světy. Cyklistika. 1952, roč. 4, č. 6, s. 260.
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funkcionáře a trenéry, méně často pak pro závodníky samotné a cyklistické amatéry. Časopis se

také zcela odstřihl od svých začátků a tradice, od něčeho, čím byl výjimečný a charakteristický.

Učinil  tak  nejen  administrativně,  novým  číslováním  ročníků  a  také  názvem,  ale  i  jiným

směřováním.
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 9 SPORT POD DOHLEDEM STÁTU

 9.1 Usnesení strany a vlády o opatřeních k rozvoji tělesné výchovy a sportu

Podzim roku 1952 je poznamenán událostmi, které určily tvář československého sportu na

příštích  40 let.  Po sedmi letech  tápání  při  přestavbě socialistické  tělovýchovy byla  nalezena

struktura  vyhovující  režimu.  10.  listopadu  1952  bylo  přijato  Usnesení  strany  a  vlády  o

opatřeních  k  rozvoji  tělesné  výchovy  a  sportu.  V  něm se  nejprve  definuje  smysl  a  poslání

tělovýchovy. Má zocelovat zdraví pracujícího lidu pro budovatelské úsilí, pěstovat vlastenectví a

nadšení  pro  zdárnou  obranu  socialistické  vlasti.  Další  role  byla  definována  takto:  „Ve

vzájemných stycích s representanty Sovětského svazu, zeměmi lidové demokracie i pokrokovými

sportovci  jiných  zemí  pomáhá  rozněcovat  city  proletářského  internacionalismu  a  posilovat

jednotu pracujících celého světa v boji za uhájení a upevnění trvalého míru.“330

Autor usnesení Václav Pleskot se také věnuje Sokolu a boji proti reakci v této organizaci.

Vyzdvihuje fakt, že se tuto kliku podařilo přemoci a na základě hesla „Sokol patří pracujícím“

přebudovat ho v masovou organizaci, aktivní složku Národní fronty. Také poukazuje na to, že

pracující  a školní mládež má zlepšené podmínky pro tělovýchovnou činnost.  Uvědomuje si i

limity současné tělovýchovy: „Překážkou dalšího rozvoje jsou tyto další nedostatky: V našem

tělovýchovném a sportovním životě nebylo dostatečně využito osvědčených zkušeností sovětské

fyskultury.  Nepodařilo  se  dosud odstranit  sezónnost  a  samoúčelnost  sportu,  prosadit  systém

plánované  práce  a  zavést  v  oddílech  sportů  celoroční  všestrannou  tělovýchovnou  činnost…

Politicko-výchovná práce mezi sportovci, cvičiteli a trenéry v duchu socialistického vlastenectví

a proletářského internacionalismu je  v  Sokole  na nízkém stupni.  Není  rozhodným způsobem

bojováno proti všem zbytkům kapitalistického pojetí tělesné výchovy a sportu. Pravidelné besedy

ve spojení s budovatelským úsilím a bojem za mír se nestaly součástí práce jednot a oddílů…

Propagace tělesné výchovy a sportu tiskem, rozhlasem a filmem je slabá a omezuje se většinou

na sportovní zpravodajství.“331

Z výše psaného jsou patrné největší rozdíly mezi chápáním a posláním sportu v době před

převratem  a  po  zavádění  lidově  demokratického  pořádku.  Dříve  byl  sport  volnočasovou

330 PLESKOT,  V.  Za socialistický  obsah  a  systém tělesné  výchovy  in:  JANDA,  F.  Usnesení  strany a  vlády  o
opatřeních k rozvoji tělesné výchovy a sportu a nový zákon o organizaci tělesné výchovy a sportu. Praha: Státní
výbor pro tělesnou výchovu a sport, 1953, s. 12.

331 Tamtéž.
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záležitostí  a  sportovní  časopisy  se  soustředily  na  zpravodajství,  tedy  informování  o  těch

nejlepších  výkonech.  Sport  má  tu  výhodu,  že  výkony  v  něm  jsou  povětšinou  měřeny

pozitivistickými  metodami  a  tak  nejlepší  výkony  světa  jsou  nezpochybnitelné  a  dané.  Tyto

nejlepší výkony a sportovci byli náplní všech poválečných sportovních periodik. Po převratu se

ale  tato  „samoúčelnost  sportu“,  pokud  sama  použiji  termín,  který  stanovila  komunistická

propaganda, stala překážkou. Sport se stal pro stát ryze funkční záležitostí, stal se prostředkem,

který napomáhal k dosažení politických cílů. Kdo tuto novou roli tělovýchovy v socialistickém

prostředí nepochopil, byl kritizován za nedostatečné nasazení. Poslední věta pak jasně definuje

cíle nových sportovních periodik. Nemají jen konstatovat a informovat o nejlepších výsledcích,

mají sami být aktivními tvůrci propagandy a před nejlepšími sportovci upřednostňovat masy a

jejich výchovu v socialistickém duchu.

Usnesení  strany  a  vlády  obsahovalo  po  prvním  obecném  zhodnocení  socialistické

tělovýchovy i nová opatření, která byla tímto zavedena. Oddíl A popisuje vznik a funkci Státního

výboru  pro  tělesnou  výchovu  a  sport  při  vládě  Československé  republiky  (na  Slovensku

Slovenský výbor pro tělesnou výchovu a sport při sboru pověřenců). Náměstek předsedy vlády

Zdeněk  Fierlinger  měl  za  úkol  jmenovat  předsedu  i  ostatní  členy  tohoto  výboru.  Prvním

předsedou se stal František Janda. Také už byly stanoveny jednotné konkrétní úkoly, které měl

Státní výbor udělat s termíny splnění, většinou šlo o jaro roku 1953. Dále byla vytvořena nová

struktura pro provádění sportu- direktivně řízená odpovědnými ministerstvy. např. Ministerstvo

národní obrany mělo za úkol organizovat a provádět dobrovolnou tělesnou výchovu u vojáků,

Ministerstvo  školství,  věd  a  umění  mělo  dohlížet  na  dobrovolnou činnost  u  školní  mládeže,

Ministerstvo pracovních sil organizovat sport u zaměstnanců, Ministerstvo národní bezpečnosti

dohlíželo na kluby u SNB. Celkem šlo o šest center, kromě výše uvedených šlo ještě o Sokol, o

Ústřední radu odborů a její svazové výbory. Lidé si už nevybírali sport na základě toho, zda se

jím chtěli,  nebo nechtěli zabývat ve volném čase, sport si vybíral je, na základě toho, čím se

živili nebo v jaké sociální skupině se momentálně nacházeli. Státní výbor pro tělesnou výchovu a

sport  stál  na  samotném  vrcholu  organizační  struktury,  pod  nimi  stály  Výbory  pro  tělesnou

výchovu a sport při krajských národních výborech a podobné organizace byly samozřejmě i pod

okresními národními výbory. 

Kompletní odluka od předchozího systému tělovýchovy a sportu byla dotažena i do detailů,

jakými  byly  tradiční  názvy sportovních  klubů.  Byly  zavedeny nové názvy (pro  členy svazu

zaměstnanců) :
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• Baník – v hornictví hutí a rudných dolů

• Spartak – závodů těžkého strojírenství, závodů všeobecného strojírenství

• Tatran – v lesnictví, dřevoprůmyslu a papírenského průmyslu, stavebního průmyslu

• Jiskra – textilního a kožařského průmyslu, závodů chemického průmyslu, sklářského a

keramického průmyslu. 

• Dynamo – v dopravě, energetiky, spojů, státních statků a STS

• Slavoj – potravinářského průmyslu, místního hospodářství, státního obchodu, výkupu a

spotřebních družstev

• Slovan – veřejné správy a justice, zdravotní a sociální služby, umělecké a kulturní služby,

v tiskárenském a knihařském průmyslu, peněžnictví a pojišťovnictví

• Lokomotiva – železnic

• Slavia – zaměstnanců a studentů vysokých škol a vědeckých ústavů, školství.

Z hlediska hlavního zaměření této disertační práce je důležitá i druhá část usnesení, pod

kterou je podepsán náměstek předsedy Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport Václav

Pleskot,  jmenuje  se  Za  socialistický  obsah  a  systém  tělesné  výchovy.  Zabývá  se  hlavním

posláním tělovýchovy a sportu, který lapidárně shrnuje i úvodní citát této disertační práce – je

jím budování socialistického státu. Apolitičnost sportu je apriorně odmítnuta.

„Tělesná výchova a sport nemůže být pouhou soustavou cviků,  jejímž cílem je dosažení

určitých  ‚psychofysických  vlastností‘.  Sportovec  nemůže  a  nesmí  být  stavěn  do  úlohy

‚dresurovaného  dostihového  koně‘  nebo  objektu,  s  nímž  handluje  klubový  makléř.  Tělesná

výchova  a  sport  jako  organická  součást  socialistické  výchovy  musí  v  každém svém projevu

přispívat k výchově uvědomělých budovatelů socialismu a zdatných obránců naší vlasti… Jak

nám mohou býti  vzorem a  autoritou  kapitalističtí  ‚trenéři‘  a  ‚vědci‘,  kteří  za  pánovy groše

poctivě  vychovávají  potravu  pro  děla  nebo  kteří  chrlí  lživědecké  theorie,  aby  ospravedlnili

dravčí politiku svých chlebodárců a zmátli myšlení prostých lidí.“332

Ruku  v  ruce  s  budováním  socialistické  tělovýchovy  podle  sovětského  vzoru  bylo  také

zavedení odznaku  Připraven k práci a obraně vlasti, který oceňoval nositele nejen na základě

jejich tělovýchovných výkonů, ale také dle jejich ideově-politické uvědomělosti.

Jednou  z  důležitých  podmínek  pro  rozvoj  nové  socialistické  tělovýchovy  bylo  zesílení

propagace tělesné výchovy v rámci společnosti a také zdůraznění politické práce mezi cvičenci a

332 Tamtéž, s. 14.
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sportovci. Tím bylo pověřeno Ministerstvo informací a osvěty,  kterému bylo uloženo několik

důležitých úkolů:

• Zrušit  některé stávající  tituly a nahradit  je novými,  jmenovitě  časopis  Československý

sport, časopis Stadion a odborný měsíčník Theorie a praxe tělesné výchovy a sportu. Ty

by  se  měly  podle  Usnesení zabývat  tělovýchovnou  činností  jednot  na  průmyslových

závodech,  úřadech,  školách  a  na  vesnici  a  také  seznamovat  sportovce  se  sovětským

sportem a se sovětskými poznatky a zkušenostmi.

• Zavést  v  rozhlase  dvakrát  týdně  tělovýchovné  relace  a  zaměřit  je  na  pracující  a  na

vysvětlování  významu  a  úlohy  tělovýchovy  v  socialistickém  státě.  Dále  zveřejňovat

nejlepší  sportovní  výkony z řad úderníků a také informovat  o plnění  norem odznaku

zdatnosti Připraven k práci a obraně vlasti.

• Zajistit natočení šesti instruktážních filmů z nejdůležitějších druhů sportu, dále zařídit,

aby  do  filmových  týdeníků  byly  zařazovány  i  záběry  ze  sportovního  života

v Československu. 

 9.2 Zákon o organisaci tělesné výchovy a sportu z 12. prosince 1952

Zákon o organisaci tělesné výchovy a sportu z 12. prosince 1952, na kterém se usneslo

Národní shromáždění  republiky Československé,  znamenal  právní rámec pro novou koncepci

tělovýchovy. Jeho uvedením v platnost se rušily dosavadní předpisy, zejména zákon č. 187/1949

Sb. o státní péči o tělesnou výchovu a sport, vládní nařízení č. 39/1950 Sb., kterým se vydával

organizační řád Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport, a také zákon Slovenské národní

rady č. 5/1950 Sb.  o organisaci a složení Slovenského výboru pro tělesnou výchovu a sport.

Nový zákon v osmnácti paragrafech shrnoval výše popsané. Definoval poslání Státního výboru

pro  sport  a  tělovýchovu,  popisoval  hierarchii  nových  tělovýchovných  orgánů  podřízených

Státnímu výboru, informoval o zavedení odznaku Připraven k práci a obraně vlasti. Kromě toho

také definoval nová ocenění a čestné tituly. Titul Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a sportu

byl určen pro pracovníky v tělovýchově, jakými jsou trenéři, funkcionáři, rozhodčí apod. Dále

byly ustanoveny další dva tituly pro samotné sportovce,  mistr sportu a  zasloužilý mistr sportu.

Tyto čestné tituly mohla udělit vláda se souhlasem prezidenta republiky. Další částí zákona, která

ovlivnila hlavně výchovu nových kádrů pro socialistickou tělovýchovu, byl dohled a zřizování

nových sportovních škol a učilišť a také dohled nad sportovními vysokými školami. 
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Velmi důležité byly paragrafy 13 a 14. Obsahovaly tematiku, která nebyla v Usnesení strany

a vlády příliš zdůrazněná,  a sice majetkové záležitosti.  Paragraf 13 říkal,  že veškerý majetek

movitý  i  nemovitý,  práva  i  závazky  Sokola  přechází  na  příslušné  skupiny  Revolučního

odborového hnutí. Paragraf 14 zase stanovil, že pokud to vyžaduje obecný zájem, lze pro účely

tělesné výchovy a sportu vyvlastnit potřebné nemovitosti a tělovýchovné a sportovní potřeby. 

Závěrem  lze  říci,  že  tento  zákon  nastolil  zavedení  státního  řízení  a  kontroly  sportu  a

tělovýchovy  prostřednictvím  Státního  výboru  pro  tělovýchovu  a  sport.  Tělovýchova  byla

rozdělena direktivně dle pracovních úseků, organizací sportu byla pověřena Ústřední rada odborů

a její  svazy.  Stát  dostal  sport  plně pod kontrolu a stejně tak dostal  pod kontrolu i  vydávání

sportovních  médií.  Bouřlivý  vývoj  ve  sportovní  žurnalistice  byl  u  konce,  napříště  podléhal

sportovní tisk jen pomalým změnám a to ještě kontrolovaným a umožňovaným shora. 
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 10 ZÁVĚR

 10.1 Sport na stránkách československých časopisů do roku 1948

V úvodu položené výzkumné otázky jsem se snažila zodpovědět postupně na konkrétních

příkladech medializovaného sportu, ale pro rozsáhlost tématu není od věci si odpovědi na tyto

zrekapitulovat. V úvodu jsem se věnovala tomu, jakým způsobem navázaly sportovní časopisy

na tradici přerušenou druhou světovou válkou. Podrobný výzkum vybraných periodik ukázal, že

všechna se přihlásila k odkazu první republiky i ke svému obsahu z této doby svou formou i

obsahem.  Hlavní  náplní  tělovýchovných  časopisů  po  druhé  světové  válce  byly  konkrétní

sportovní disciplíny, závody a soutěže a také sami sportovci. Velký důraz byl kladen na nejlepší

výkony světových i československých sportovců, předválečná i poválečná sportovní žurnalistika

se  nestranila  individualismu.  Sport  jakožto  činnost  (ve  většině  případů)  měřitelná  přesnými

metodami  má své nezpochybnitelné  elity  a právě těm byl  dáván největší  prostor,  na druhou

stranu  autoři  tehdejších  obsahů  nezapomínali  ani  na  mládež,  děti  a  amatérské  sportovce.

Politická témata se takřka neobjevovala, nebo přesněji řečeno neobjevovala se v takové míře a

v tak explicitní formě, jako po únoru 1948, protože i společnosti netotalitního typu mají svou

většinovou  ideologii,  která  je  šířena  různými  způsoby  a  jedním  z  nich  jsou  medializované

obsahy.  Pokud  se  na  tuto  problematiku  podíváme  podrobněji,  uvidíme  subtilnější  tendence

v šíření dominantní ideologie – v článcích byly oslavovány demokratické proudy ve společnosti,

v  mezinárodní  politice  i  ve  sportu  se  staly  vzorem nejen  Sovětský  svaz  jakožto  nastupující

velmoc, ale i velmoci tradiční jako Velká Británie a Spojené státy americké. Ve sportu i v životě

byl  kladen  důraz  na  výkon.  Nikdo  se  nebránil  spojení  sportu  a  peněz,  jakkoliv  slovo

profesionalismus  mělo  stále  negativní  konotace.  Časopisy  obsahovaly  také  hodně  reklam  a

příkladem  pokroku  se  stávalo  nové,  neustále  inovované  zboží.  Představitelé  státní  moci

nedostávali  ve  sportovních  periodikách  tak  velký  prostor,  jak  tomu bývalo  zvykem později.

Výjimkou byla výročí narození, či úmrtí T.G. Masaryka, nebo narozeniny prezidenta Edvarda

Beneše. U nich byl kladen důraz na jejich demokratické smýšlení, vzdělání, morální zásady, ale i

na jejich víru v Boha. Nově se v porovnání s prvorepublikovými obsahy objevil důraz na světový

mír, děkování armádám za osvobození a vzpomínky na padlé. Přibyla také témata organizačního

charakteru a to kvůli obnově tělovýchovy postižené druhou světovou válkou, jak z finančního,

tak organizačního i personálního hlediska.
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 10.2 Únor 1948 na stránkách sportovních časopisů

V  období  prvních  osmi  let  po  druhé  světové  válce  prošla  Československá  republika

bouřlivými  ekonomickými,  společenskými  i  politickými  změnami,  během  kterých  se

z demokraticky  řízeného  republiky  stal  totalitární  stát.  Tato  proměna  se  promítla  do  všech

lidských  činností,  sportovní  žurnalistiku  nevyjímaje.  Infiltrace  levicovou  ideologií  probíhala

zprvu ještě před únorovým převratem většinou jemně, drobnými výzvami k větší práci, kladením

důrazu na moc lidu, sem tam i polemikami s představiteli levicového tisku. Od prvních měsíců

po osvobození už také ve všech periodikách vycházely texty o Sovětském svazu, všechny byly

bez výjimky výhradně pozitivní a obsahovaly zmínky, že by sovětská tělovýchova měla být pro

tu československou vzorem. I  před rokem 1948 se objevovaly články,  které komentovaly spíš

politické  dění,  převážně šlo o boje o sjednocenou tělovýchovu.  První  ostrý předěl  znamenal

konec února 1948 a s ním souvisí zodpovězení druhé výzkumné otázky. Všechna periodika po

únorovém  převratu  pozitivně  kvitovala  dění  na  politické  a  společenské  scéně  a  mlčela  o

personálních  čistkách,  které  probíhaly  v  jejich  zákulisí  a  v  mnoha  případech  i  o  zakládání

akčních výborů v redakcích a ve vedení svazů. Časopisy v některých případech získaly nové

redaktory, změny byly uvedeny v tiráži, ale nedovysvětleny v obsahu. Všechny sledované listy, i

ty,  jejichž  výzkum  není  předmětem  této  práce  a  do  kterých  jsem  nahlédla,  komentovaly

probíhající  změny v politickém i společenském diskurzu.  Všechny,  bez jediné výjimky tento

nový směr  popisovali  pouze v  pozitivním světle.  Není  také  bez  zajímavosti,  že  tyto  články

propagující pozitivní dopady vítězného února měly zprvu až defenzivní ladění, nebo minimálně

hodně trpělivě vysvětlující, což dokazuje, že změny ve společnosti nebyly přijaty bezvýhradně a

všemi.  Bezprostředně po únoru se neobjevovaly urážlivé,  tendenční a dryáčnické obsahy,  jak

tomu bylo o dva roky později. Zároveň se ale obsah sledovaných periodik měnil. Velký předěl

pak znamená leden 1949, jako by nová forma byla v průběhu roku 1948 teprve vyvíjena a plně

uvedena do provozu až v roce 1949. 

 10.3 Medializovaný sport v Československu po roce 1948

Třetí výzkumná otázka se ptala na formální o obsahové změny ve sportovních časopisech po

roce 1948. Formálně se změnily do jednoduššího grafického stylu, s větším rozsahem textu, než

obrazu,  a  také  do  stylu  obsahujícího  často  prvky výtvarného  směru  nazvaného  socialistický

realismus. Na stránkách časopisů přibylo rudé barvy, fotografií úderníků, zemědělských strojů,

snímků z dolů a továren.  Ubyly,  nebo zcela zmizely reklamy.  Co se týče obsahové stránky,

periodika dávala stále prostor oficiální  státní  propagandě,  otiskovala  fotografie  státníků
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z velkých sjezdů, otiskovala jejich kompletní proslovy a to velmi často, takřka v každém čísle.

Sport ustupoval do pozadí, v některých případech sport ustoupil politickým tématům úplně, to se

stalo například v dobách sjezdu Komunistické strany Československa, v dobách výročí Stalinova

narození, v dobách výročí osvobození. Objevilo se hodně kritických a v některých případech až

štvavých článků, které byly namířeny proti reakci v řadách československých občanů, ale také

proto nepřátelům zvenčí – zejména Spojeným státům americkým. Po roce 1950 se často objevuje

téma války v Koreji, které není už ani uměle roubováno na nějaké tělovýchovné téma. Naopak

stojí  samo o  sobě jako poučení  o  vývoji  mezinárodní  politiky.  Pokud se  stalo,  že  si  někdo

dobrovolně zvolil zemi nepřítele a emigroval, neobešlo se to bez negativní kampaně vedené proti

němu.  To  byl  případ  známých  československých reprezentantů  Jaroslava  Drobného a  Aleny

Vrzáňové. O emigrantech se psalo negativně, na druhou stranu z hokejových mistrů světa z roku

1949, kteří neemigrovali a byli odstraněni ze sportovního i společenského života, se stalo tabu. O

jejich neúčasti, případně zatčení se dozvěděla veřejnost z tisku jen velmi povrchně, o průběhu

soudů a verdiktech se z oficiálních pramenů nedozvěděla vůbec. 

Tématem číslo jedna se stala masovost a branná výchova. Lidé byli v první řadě pracovníky,

v druhé řadě občany připravenými v případě nebezpečí k obraně socialistické vlasti a až poté

soukromými osobami s vlastními preferencemi co se týče trávení volného času. Pokud někdo

chtěl  provozovat  sport  samoúčelně,  byl  kritizován  za  nedostatečné  pochopení  socialistické

tělovýchovy a za příklon ke starému kapitalistickému pojetí sportu. Časopisy pak o sportovních

výkonech a výsledcích psaly velmi zřídka, zejména těch individuálních, soustředily se na hlavní

úkol socialistického sportu a tím byla služba státu. K výchově socialistického  sportovce  patřilo

také lepší vzdělání a přehled. V souvislosti s tím si ideologové představovali také lepší vztah

tělovýchovných pracovníků ke kultuře, samozřejmě té oficiální povolené. Sportovní periodika na

to zprvu jen odkazovala v politicko-výchovných textech, nabádala sportovce, aby nezapomněli

na výchovu ducha, posléze se sportovní novináři sami chopili pera a tak si kultura našla cestu i

do sportovních časopisů. Jejich součástí se staly básně, hudební skladby, prózy, výtvarná díla dle

socialistického  realismu.  Umělecká  tvorba  včetně  sportovního  novinářství  se  stala  nástrojem

politické  obhajoby  a  propagace.  Představitelé  této  nové  kulturní  politiky  státu  se  snažili  o

zlidovění  kultury  a  o  přístup  širší  veřejnosti.  Ve  vypjatých  dobách  profilace  socialistického

Československa, tedy v prvních popřevratových letech ovšem docházelo k paradoxní situaci a

sice,  že  tělovýchovné  a  sportovní  časopisy  rezignovaly  na  svou  původní  funkci  –  sdělovat

nejlepší výkony místního i světového sportu, naopak se zcela oddaly propagaci socialistického

způsobu života. Činily tak nejen očekávanou formou – skrz články o nějaké pohybové aktivitě,
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byť  ne  výkonnostního  charakteru,  ale  i  třeba  skrz  výtvarné  a  literární  umění  a  v  některých

případech i  bez sebemenší  návaznosti  a  souvislosti  s  jakýmkoli  fyzickým pohybem.  Zkrátka

sportovní časopisy přestaly psát o sportu, nebo pro ně přestal být tím hlavním. 

 10.4 Jazykové změny ve sportovní žurnalistice po roce 1948

Velkými  změnami  prošel  jazyk,  což  souvisí  s  další  položenou  otázkou  v  úvodu  této

disertační práce. Původní čeština, pestrá alespoň díky výběru různých sportovních témat ze světa

i  domova  se  smrskla  na  několik  slovních  spojení,  která  se  neustále  opakovala,  až  se  stala

rituálem, kterým se měl utvrzovat status quo. Zprávy byly lokálně dost omezené, velkou většinu

tvořily  domácí  události,  světové  ustoupily  celkově  do  pozadí.  Pokud  však  pocházely  ze

znepřáteleného tábora – zemí západní Evropy a Spojených států, byly posměšně komentovány,

případně napadány. Symptomatický byl i výběr jazykových prostředků, určitá slovní spojení byla

typická pro kritiku západních poměrů, určité předměty denní potřeby, místa, nebo osoby se staly

symboly kapitalistického úpadku. Oblíbenými úpadkovými předměty byla například žvýkačka,

nebo coca-cola,  místem koncentrace  všeho zla  zase  Wall  Street,  osobou například  americký

prezident, případně úspěšní českoslovenští sportovci-emigranti. Názvy sportovních disciplín se

oprostily od anglické transkripce (fotbal místo football) a v některých případech i od anglického

názvu úplně (odbíjená, košíková, kolová).

Na závěr bych rekapitulace završila citátem, jak tuto disertační práci otevřel, tak stejným

způsobem ho i uzavře. Tělovýchovný tisk se mezi lety 1948–1952 postupně, ale bezvýhradně

podřídil imperativu shrnutému v tomto výroku: 

„Tělesná výchova a sport v naší lidově demokratické republice slouží jednoznačně a bez

výhrad k budování socialismu. Je proto samozřejmé, že její obsah a systém odpovídá tomuto

úkolu a je tedy v naprostém protikladu k obsahu a sytému tělovýchovy a sportu v kapitalistických

zemích.“333

 10.5 Konkrétní způsoby komunistické propagandy

Způsoby šíření dominantní ideologie jsou už na obecné rovině popsány v kapitole věnující

se ideologii. Jde o Hallův princip naturalizace a Thompsonovy procesy legitimizace, reifikace,

unifikace a fragmentizace, ale můžeme si tyto principy rozvést na konkrétním příkladu. Jednou

z metod je výběr vhodných slov, zatímco jednou je člen armády strážce míru, jindy je válečný

štváč. Jde o to, vybrat výraz, který má sémanticky pozitivní nebo negativní zabarvení. Účinnost

333 Tamtéž.
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šíření ideologie je rovněž závislá na dostupnosti a intenzitě alternativních zdrojů. V totalitární

společnosti  má režim často monopol  na šíření  informací,  alternativní  zprávy se snaží  omezit

různými způsoby, míra ovlivnění je proto velká, ale i v demokratických společnostech může být

a je konzument médií manipulován. „V podmínkách svobody slova působí propaganda zpravidla

tak, že recipient je přímo zahlcen množstvím informací, z nichž některé jsou ale zesíleny a jiné

naopak zeslabeny. Celkově má zpráva působit dojmem vyváženosti, příjemce nesmí mít dojem, že

je  mu  něco  důležitého  zatajováno.  Propaganda  tohoto  typu  je  velmi  sofistikovaná,  protože

výsledný dojem si posluchač, respective čtenář či divák utváří sám. Samotný objem informací

není  limitován.  V  podmínkách  totalitního  režimu  bývá  faktografická  stránka  události  často

zkreslována, nezřídka jsou úmyslně podávány zcela nepravdivé informace s vědomím, že jejich

příjemce nemá možnost si jejich správnost ověřit.“334

Komunistická  ideologie  byla  šířena  méně  sofistikovanými  a  více  přímými  způsoby.

Čtenářům veškerého i sportovního tisku byl předkládán černo-bílý pohled na svět. Co se týče

mezinárodní  politiky,  tam  využívali  komunisté  velmi  čerstvé  a  velmi  negativní  zkušenosti

s nacistickou  okupací.  Velmi  často  strašili  dalším  válečným  konfliktem  a  podněcovali

protiněmecké  tendence,  které  měly  v  české  společnosti  mnohem  hlubší  a  starší  kořeny.

Paradoxní situací byl fakt, že existovalo  hodné  Německo (NDR) a  zlé  Německo (SRN). Ještě

vice se ovšem komunisté zaměřili na Spojené státy,  v tisku to fungovalo tak, že zdůrazňovali

pouze  negativní  aspekty  amerického  sportu,  zejména  jeho  velkou  komercionalizaci.  Ve

vnitropolitickém  okruhu  zase  komunistická  propaganda  roubovala  myšlenky  na  zkušenosti

dělnické třídy z první republiky, kdy se většina z nich nacházela ve složité sociální a ekonomické

situaci. Komunisté neustále připomínali širší přístup lidí ke sportu, protože některé sporty byly

dříve finančně náročné (golf, tenis), také bezplatné zdravotnictví a vědecký přístup ke sportu a

tělovýchově převzatý podle vzoru Sovětského svazu. Právě mantra vědeckosti byla sice hodně

důležitou,  ale také paradoxně slabou stránkou komunistické ideologie.  „V propagandistickém

boji  studené  války  musela  komunistická  ideologie  nakonec  zákonitě  prohrát,  protože  stála

nikoliv na vědeckém základě, jak sama o sobě tvrdila, ale naopak na voluntaristické představě o

možnosti vybudování sociálně rovné společnosti. Tato představa byla v rozporu s normálními

snahami  běžného  člověka,  totiž  touhou  zajistit  si  dostatečný  majetek  a  prostředek

k individuálnímu  rozvoji.“335 Koneckonců  nejinak  tomu  je  i  ve  sportu.  I  přes  neustálé

334 RYCHLÍK,  J.  Komunistická  propaganda  v Československu  1945-1989  z tematického  hlediska,  in  Ústav  pro
studium totalitních režimů:  Informační boj o Československo / Československu.  Liberec:  technická univerzita,
2014, s. 19.

335 Tamtéž, s. 27.
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zdůrazňování  jiných  funkcí  socialistické  tělovýchovy,  přesto  zůstávala  ve  sportovcích

amatérských i profesionálních snaha se individuálně prosadit. Být nejlepší, to je jedna z hlavních

motivací pro měření sil ve sportu.

 10.6 Další možná expanze tohoto výzkumu

Tato disertační práce nemohla obsáhnout všechny sportovní časopisy vycházející v období

1948–1952 stejně jako nemohla ukázat a prokázat všechny nuance pronikání politické ideologie

do jejich obsahu. V českém akademickém diskurzu však představuje první pokus o zmapování

vývoje sportovní  žurnalistiky v závislosti  na politických a společenských změnách po únoru

1948, protože ty předchozí, které dosud vznikly se věnovaly pouze jednotlivým úsekům tohoto

bouřlivého  období  československých  dějin.  Tato  práce  nejen  shrnuje  základní  rysy  proměny

československé žurnalistiky po formální  a institucionální  stránce,  zároveň se dotýká i  vztahu

totalitární moci a sportu i různými formami pronikání dominantní ideologie do psaní o sportu. 

Některé  otázky  byly  na  předchozích  stranách  uspokojivě  zodpovězeny,  jiné  nové  však

vyvstaly.  Jeden  z  okruhů,  kterého  se  tato  disertační  práce  jen  dotkla  a  který  nabízí  velmi

zajímavé a neprozkoumané pole, je forma cenzury a autocenzury při psaní a výběru témat ve

sportovní žurnalistice. Také bych nerada, aby po přečtení tohoto díla si utvořil čtenář názor, že

v totalitárním zřízení  proniká  ideologie  do  sportu  a  do  jeho medializované  podoby,  zatímco

v demokratickém zřízení  nikoliv.  Jde jen o jinou formu tohoto pronikání  a také jinou formu

sankcí za nepřizpůsobení se a odměn za přizpůsobení se. A právě tyto rozdíly by mohly být

dalším předmětem studia. 
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