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Abstrakt 

Tato diplomová práce rozebírá stav a vývoj československé sportovní 

žurnalistiky v rámci denního tisku mezi lety 1918 a 1928. Vychází ze studia pěti 

dobových deníků – Národních listů, Lidových novin, Národní politiky, Práva lidu a 

Českého slova. Vzhledem k nedostatku původní literatury jsou informace z těchto 

pět tiskovin základním zdrojem analýzy. Cílem bylo zjistit, jak často a jakým 

způsobem tehdy novináři psali o sportu a jestli se sportovní rubriky staly během 

zkoumaného období pevnou součástí tehdejších novin. Jednou z částí rozboru bylo i 

zjištění, kteří novináři do sportovních rubrik přispívali, a jestli se byla sportovní 

žurnalistika jejich jediným zaměřením. Rozbor se také zaměřuje na stav fotografií a 

inzerce v rámci sportovních rubrik a na vývoj zpravodajství z olympijských her. 

 Součástí práce je i nastínění procesu vzniku sportovní žurnalistiky jako 

svébytného novinářského oboru od samotného jejího počátku až do roku 1918. Další 

část popisuje stav českého sportu mezi lety 1918 a 1928. V práci je také úsek, který 

charakterizuje mediální situaci v Československu v letech 1918-1928 se zaměřením 

na sportovní žurnalistiku a pozici profese sportovního novináře. Tato část se věnuje 

také sportovní fotografie v daném období. 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the status and development of Czechoslovak 

sport journalism in daily newspapers between years 1918 and 1928. It is based on 

studies of five period newspapers – Národní listy, Lidové noviny, Národní politika, 

Právo lidu and České slovo. Given the paucity of original literature, these five 



 

 

printed materials are the main source of the analysis. The main aim of the thesis was 

to determine, how often and in which manner the journalists wrote about sport in that 

period and if the sports news became an inseparable part of newspaper in that period. 

One part of the analysis focuses on the people who wrote sport articles in those 

newspapers, if the sport journalism was their only specialization. It is also partly 

considered with the status of Czech sport photojournalism, sport advertising and 

reporting from the Olympic Games in that time. 

The opening three sections of the diploma thesis are mainly theoretical. The 

first one outlines the genesis of Czech sport journalism from its beginnings to the 

year 1918, when the profession became an independent branch of newspaper 

business. The second one describes the situation of Czech sport between years 1918 

and 1928. And the third one characterizes the media situation in the Czechoslovakia 

in years 1918-1928, focusing on sports journalism, the position of sports journalists 

and the Czech sports photojournalism.  
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Úvod 

Pokud hledáte v archivu obhájených vysokoškolských diplomových prací na 

českých univerzitách díla, která se zabývají tematikou sportovní žurnalistiky, najdete 

jich v současné době už poměrně slušnou řadu. Většina z nich však reflektuje 

aktuální dění nebo se zaměřuje na audiovizuální či nová média. Dějiny české 

žurnalistiky a českého sportu už byly v minulosti několikrát zpracovány. Průniku 

těchto dvou oborů, tedy historii české sportovní žurnalistiky, se ovšem doposud 

věnovalo jen velmi málo absolventů. Tento fakt může být pro někoho velmi 

překvapující. Sportovní žurnalistika je v dnešní době nedílnou součástí všech 

mediálních uskupení na našem území a stejně je tomu tak i ve vyspělých západních 

zemích. Ve Spojených státech amerických, Velké Británii nebo v Německu je však 

sportovní žurnalistika uváděna jako jedna ze složek mediálního vývoje. V historii 

české žurnalistiky je role sportovního novináře značně opomíjena.  

Jediným badatelem, který se dějinami českého sportovního novinářství 

zabýval, je David Lukšů. Ten ve své diplomové, rigorózní a dizertační práci stále 

podrobněji a podrobněji popisuje vznik českého sportovního novinářského oboru. 

Svůj výzkum dovedl až do roku 1918. Tato diplomová práce by měla na jeho bádání 

částečně navázat. Jejím hlavním cílem je totiž zjistit, kam se sportovní žurnalistika 

v rámci tištěných deníků posunula mezi lety 1918 a 1928. 

Téma jsem zasadil do kontextu české sportovní a mediální historie. Nejprve 

jsem nastínil samotný vznik a historii sportovní žurnalistiky na území dnešní České 

republiky před rokem 1918. Jedinou odbornou prací, která se tomuto tématu alespoň 

částečně věnovala, byla stať Přemysla Ježka z roku 1965 – České sportovní časopisy 

od jejich počátku až do roku 1918. Ta však popisuje pouze proces vzniku a rozvoje 

specializovaných časopisů. Jako další zdroj v této kapitole tedy posloužila výše 

zmíněná dizertační práce Davida Lukšů s názvem Počátky sportovní žurnalistiky na 

stránkách periodického tisku na přelomu 19. a 20. století. Sport jako součást českého 

masového tisku. Využil jsem i odborné knihy Fakulty sociálních věd zabývající se 

historií české žurnalistiky. Čerpal jsem i z prací historiků z Fakulty tělesné výchovy 

a sportu, které se však tématu sportovní žurnalistiky věnují velmi okrajově. Poté 

jsem se zaměřil na stav českého sportu mezi lety 1918 a 1928. K tomu jsem využil 

hlavně literaturu, která zkoumá historií českého sportovního hnutí. Mezi důležité 
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tituly patří práce profesora Marka Waice z Fakulty tělesné výchovy a sportu. Třetí 

složkou teoretické části práce je mediální situace v Československu mezi lety 1918 a 

1928. Zde jsem využil novinářské encyklopedie a publikace zabývající se historií 

české žurnalistiky, a to především z Fakulty sociálních věd. Ani ty se ovšem 

sportovní tematice příliš nevěnují, a tak jsem v dalších elementárních částech musel 

využít výsledky vlastního bádání získané z návštěv Státního oblastního archivu 

v Praze a analýzy dobového periodického tisku. 

Hlavní část této diplomové práce vychází z rozboru pěti dobových deníků – 

Lidových novin, Národní politiky, Národních listů, Českého slova a Práva lidu. 

Možnost nahlédnout do těchto historických listů nabídla Národní knihovna České 

republiky v areálu Klementina a také oddělení časopisů Knihovny Národního muzea.  

Během práce jsem se lehce odchýlil od tezí především v uspořádání kapitol a 

podkapitol. Až při rozboru jednotlivých složek práce jsem si uvědomil, že bude 

smysluplnější některá témata seřadit jiným způsobem. Do kapitoly Mediální situace 

v Československu mezi lety 1918 a 1928 jsem nakonec zařadil šest podkapitol. 

Deníky, Časopisy, Rozhlas, Novinářské organizace a ČTK jsem nejprve popsal 

obecně a poté se zaměřením na sportovní žurnalistiku. Šestou podkapitolou je pak 

popis profese novináře především z hlediska sportovní žurnalistiky. Pod tuto 

podkapitolu jsem nakonec zařadil i vývoj sportovní fotožurnalistiky mezi lety 1918 a 

1928, protože právě během tohoto období se v denících a časopisech začaly v hojné 

míře pravidelně objevovat sportovní fotografie. Novinářské profily sportovních 

redaktorů daných deníků jsem zařadil do analytické části. Vybral jsem vždy 

nejvýznamnějšího sportovního redaktora každého listu a popsal, jakým způsobem se 

během svého života podílel na rozvoji české sportovní žurnalistiky a sportu. O 

dalších autorech textů ve sportovních rubrikách jsem se zmínil vždy v následující 

podrubrice. 
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1 Česká sportovní žurnalistika před rokem 1918 

 

1.1 Počátky 

První zmínky o sportovních nebo tělovýchovných aktivitách se objevují 

v tisku v první polovině 19. století. Tyto články se sportovní tematikou však často 

sloužily pouze k pobavení nebo rozptýlení čtenářů. „V první etapě vývoje našeho 

sportu bylo zařazováno stručné líčení atrakcí a výkonů sportovního charakteru mezi 

ostatními zprávami o denních událostech. Jako příklad můžeme uvést „Zprávu o 

panu Görichovi, prudkoběžci“, kterou přinesly v roce 1926 „Pražské Nowiny“ nebo 

článek „Otevření c. k. státní železné dráhy“ z roku 1845, jehož součástí byl i popis 

„lodní kolby“ a veslařských závodů, které se při té to příležitosti konaly.“
1
 

V druhé polovině 19. století začaly na českém území vznikat první 

organizované tělovýchovné spolky. V 60. letech je to především tělovýchovná 

organizace Sokol, kterou založil v roce 1862 Miroslav Tyrš. Lidé neprovozovali 

pouze tělovýchovu, pokroky zaznamenaly nově se prosazující sportovní disciplíny. 

V 80. a 90. letech se o propagaci cyklistiky postarala rodina Kohoutů – otec Jan a 

synové Josef s Františkem. Josef Rössler se ve stejném období snažil o rozvoj dalších 

sportů – veslovaní, bruslení, lyžování, fotbalu a dalším odvětvím. 21. 

listopadu 1903 byl Rössler o vznik iniciativy Svaz lyžařů Království českého. 

Jednalo se o vůbec první lyžařský svaz na světě. Také další sportovní organizace 

byly založeny s jeho podporou: roku 1906 Česká lawn-tenisová asociace, roku 1908 

Český svaz hokejový, roku 1910 Ústřední svaz těžké atletiky, roku 1913 Český svaz 

šermířský.
2
 

V novinách se sportovní obsah před začátkem 20. století objevoval jen velmi 

zřídka. Bývaly to zprávy, které prosadili vlastním zájmem redaktoři listu či samotní 

sportovci. Články o veslování (později v 80. letech o cyklistice) se objevovaly mezi 

ostatními zprávami. Zájem o sport a jeho výsledky postupně rostl. „Původně kratší a 

stručné zprávy se měnily v obsáhlé a podrobné referáty, které svým rozsahem často 

                                                 
1
 JEŽEK, P. České sportovní časopisy vydávané od jejich počátku až do roku 1918. Praha : Panorama, 

1965, s. 133. 
2
 KÖSSL, J., KRÁTKÝ, F., MAREK, J. Dějiny tělesné výchovy II. Praha : Olympia, 1986. Kapitola 

Rozvoj sportovního hnutí, s. 73. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/21._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/21._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1903
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zabíraly v novinách celé sloupce. S určitou pravidelností se počaly sportovní zprávy 

v denním tisku objevovat až v devadesátých letech minulého století.“
3
 

Sportovní zprávy se v novinách čas od času objevovaly jako kuriozity. Jako 

příklad uvádí Přemysl Ježek ve svém příspěvku České sportovní časopisy vydávané 

od jejich počátku až do roku 1918 článek o veslařské posádce, kterou kormidlovala 

manželka jednoho z veslařů. Tehdy byla žena ve sportu považována za velmi 

odvážnou společenskou záležitost.
4
 Nicméně i toto sportu v 19. století pomohlo, aby 

se do novin dostal. 

„Práci českých sportovních novinářů zatěžovalo nedostatečné názvosloví, pro 

většinu výrazů byla používána cizí jména, nová se teprve hledala, lépe řečeno 

tvořila.“
5
 S jistotou lze však říct, že sportovní témata začínají být právě v tomto 

období pro žurnalisty zajímavá a jsou také vyžadována čtenářskou obcí. Samostatné 

sportovní rubriky vznikají na přelomu 19. a 20. století. 

1.2 Sport v denním tisku 

První český deník Národní noviny pod vedením Karla Havlíčka Borovského 

začal vycházet podle publikace Dějiny českých médií 20. století v polovině 19. 

století
6
. Položil základy moderní politické žurnalistice

7
, sportu se věnoval jen velmi 

zřídka.  

V devadesátých letech 19. století se v denním tisku začaly objevovat první 

náznaky samostatných sportovních sekcí. Podle Davida Lukšů se sportu nejvíce 

v tomto období věnovala dvě periodika – Hlas národa a Národní listy. Do Hlasu 

národa přispívali např. Maxmilián Švagrovský nebo Vilém Heinz, do Národních listů 

psal zejména Karel Čupr. Často šlo o vlastní iniciativu těchto žurnalistů, které 

motivoval jejich vlastí zájem o sportovní témata. První pravidelná rubrika 

                                                 
3
 JEŽEK, P. České sportovní časopisy vydávané od jejich počátku až do roku 1918. Praha : Panorama, 

1965, s. 134. 
4
 JEŽEK, P. České sportovní časopisy vydávané od jejich počátku až do roku 1918. Praha : Panorama, 

1965, s. 133. 
5
 LAUFER, J. 50 let v našem sportu. Praha : Mladá fronta, 1968. s. 45. 

6
 přesně 5. dubna 1848 

7
 KONČELÍK, J., VEČEŘA, P., ORSÁG, P. Dějiny českých médií 20. století. Praha : Portál, 2010, s. 

17. 
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se objevuje v Národních listech 19. února 1899. Jako nedělní Sportovní věstník však 

nevycházela více než jeden rok.
8
  

Z významných deníků se sportu na začátku 20. století věnovaly vedle 

Národních listů také hlavně Národní politika a Lidové noviny
9
. „Největší počet 

článků ve sportovní kolonce Národní politiky byl věnován kopané. V obsahu se však 

vedle ní objevovala prakticky všechna tehdy populární sportovní odvětví: šerm, 

zápas, bruslení, lyžování, cyklistika, šachy, atletika, tenis, střelba, veslařství, 

automobilismus, kulečník, ale například také sběratelství dopisnic.“
10

  

V Lidových novinách vycházela od roku 1900 sportovní rubrika Věstník 

sportovní. Podnět k vzniku této rubriky daly samy moravské cyklistické oddíly. 

Věstník sportovní vycházel zprvu jednou týdně a to zpravidla v neděli. Každodenní 

rubriku Sport zavedly Lidové noviny v březnu roku 1906. Jedním z prvních 

sportovních novinářů, kteří do tohoto listu přispívali, byl Josef Karásek.
11

 

1.3 Sport v časopisech 

V druhé polovině 19. století hledali novináři
12

 způsob, jak informovat 

veřejnost o sportu a šířit tak povědomí o sportovních odvětvích. Na přelomu 19. a 20. 

století se pro tyto nadšence zdál ideální variantou, jak ještě lépe rozšířit povědomí o 

sportovním dění, časopis. V tomto období vzniklo několik nových titulů. Největším 

problémem byl však malý počet odběratelů a tím způsobené finanční problémy. 

Nebylo tedy výjimkou, že zcela nový časopis otiskl pouze jedno číslo. 

První titul, ve kterém vycházely články o jistých druzích sportu, byl časopis 

Sokol. Od roku 1876 ho vedl zakladatel stejnojmenného tělovýchovného hnutí 

Miroslav Tyrš. Dohodl se s Českým veslařským a bruslařským klubem, že věnuje 

                                                 
8
 LUKŠŮ, D. Sport na stránkách novin a specializovaných časopisů v prvním desetiletí 20. století - 

zrod moderní žurnalistiky. Praha, 2007. 135 listů, [17] listů obr. příl. Vedoucí práce Barbara 

Köpplová, s. 80. 
9
 Lidové noviny byly na začátku 20. století regionální titul, filiálku v Praze otevřely až v roce 1920 

10
 LUKŠŮ, D. Počátky sportovní žurnalistiky na stránkách periodického tisku na přelomu 19. a 20. 

století. Sport jako součást masového tisku. Praha, 2011. 187 listů. Vedoucí práce Barbara Köpplová, s. 

56. 
11

 LUKŠŮ, D. Počátky sportovní žurnalistiky na stránkách periodického tisku na přelomu 19. a 20. 

století. Sport jako součást masového tisku. Praha, 2011. 187 listů. Vedoucí práce Barbara Köpplová, s. 

58. 
12

 Plnohodnotná profese novinář z povolání v té době ještě neexistovala. Všichni měli ještě jiné 

zaměstnání. Šlo o sportovní nadšence, kteří měli zájem šířit myšlenku sportu 
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část prostoru veslařské rubrice. Kromě počínání veslařů na Vltavě informoval Sokol 

také o slavných studentských závodech ve Velké Británii Oxford vs. Cambridge.
13

 

V 80. a 90. letech 19. století už ovšem začaly vznikat ryze sportovní časopisy. 

Za vůbec první lze považovat věstník Klubu velocipedistů západních Čech s názvem 

Bicyklista. Jeho premiérové číslo vyšlo 19. ledna 1884. Originální výtisk se však 

nedochoval.
14

 

Podle práce Přemysla Ježka vycházelo na českém území do roku 1918 celkem 

48 sportovně zaměřených časopisů. Existence téměř poloviny z nich však netrvala 

déle než jeden rok. Třetina z nich se věnovala cyklistice, druhá třetina byla zaměřená 

všeobecně (nejvíce článků se věnovalo zpravidla fotbalu) a poslední třetinu tvoří 

tituly, které se zabývaly výhradně jedním sportem – např. lyžováním, tenisem, 

šermem aj.
15

 Kromě Bicyklisty mezi nejvýznamnější tituly patřily také časopis 

Cyklista, Sportovní obzor, Sport, Časovosti a Sport a hry. 

1.3.1 Cyklista 

Časopis Cyklista vydávala od 15. října 1884 jako svůj ústřední orgán Česká 

ústřední jednota velocipedistů. Byl vydáván nepřetržitě až do roku 1903. Takovouto 

dobu žádný jiný sportovní časopis před vznikem Československa nevycházel. 

„Novému časopisu byl po stránce vnější úpravy a vnitřního členění obsahové části 

vzorem anglický list „The Cyclist“. Prvním redaktorem se stal Emanuel J. Schmied, 

člen ‚Klubu velocipedistů Praha‘ a pozdější předseda ‚Klubu českých velocipedistů 

Žižkov‘“
16

 Časopis reflektoval dění v jednotě velocipedistů.  

Zpočátku v časopise vycházely i články o jiných sportech. V jednotě byl však 

zájem o to, aby se časopis věnoval pouze cyklistice, a na krátkou dobu se tak i stalo. 

Tento krok však časopisu uškodil, a tak se vrátil zpět k všesportovnímu 

                                                 
13

 LUKŠŮ, D. Počátky sportovní žurnalistiky na stránkách periodického tisku na přelomu 19. a 20. 

století. Sport jako součást masového tisku. Praha, 2011. 187 listů. Vedoucí práce Barbara Köpplová, s. 

60. 
14

 JEŽEK, P. České sportovní časopisy vydávané od jejich počátku až do roku 1918. Praha : 

Panorama, 1965, s. 135. 
15

 JEŽEK, P. České sportovní časopisy vydávané od jejich počátku až do roku 1918. Praha : 

Panorama, 1965, seznam a tabulka ze stran 156–161. 
16

 JEŽEK, P. České sportovní časopisy vydávané od jejich počátku až do roku 1918. Praha : 

Panorama, 1965, s. 136. 
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zpravodajství.
17

  Časopisu Cyklista vyrostla v polovině 80. let 19. století velká 

konkurence v podobě listu Velocipedista. Založil ho Josef Kohout, velký propagátor 

jízdy na vysokém kole, který se rozešel s Českou ústřední jednotou velocipedistů. 

Titul se svého konkurenta snažil předčít v kvalitě papíru i obsahu. Dařilo se mu to, 

ale kvůli vysokým nákladům musel svou činnost v roce 1890 ukončit.
18

 

1.3.2 Sportovní obzor 

Další sportovní časopis vznikl v roce 1893 pod vedením podnikatele s šicími 

stroji a koly Maxmiliána Švagrovského, který se vedle svých dalších funkcí věnoval 

právě sportovní žurnalistice. Švagrovský ve svém listu Sportovní obzor neinformoval 

pouze o jednom odvětví, ale snažil se čtenářům poskytovat zprávy o různých 

sportovních akcích na českém území. „Sportovní obzor otevřel své stránky právě se 

rodícímu fotbalu, hokeji s míčkem, referoval pohotově o zápasech, tiskl pravidla 

různých her, sledoval klubový život, věnoval pozornost metodice exotických disciplín, 

jako byl skok o tyči, učil své čtenáře správně lyžovat a už také začal své polemiky 

s časopisem Cyklistou a zasahoval do různých rozmíšek a žabomyších válek mezi 

tehdejšími kluby.“
19

  

Sportovní obzor vznikl hlavně jako reklamní časopis pro Švagrovského 

firmu, a to se projevovalo i v jeho obsahu. Pod články s fotbalovou tematikou 

umísťoval inzeráty, ve kterých vybízel ke koupi kvalitních fotbalových míčů u firmy 

pana Švagrovského. List vycházel čtyři roky a po celou dobu řešil problémy 

s financemi a konkurencí. Poslední číslo vyšlo v červnu roku 1897.
20

 

1.3.3 Sport 

Dalším všesportovním časopisem v českých zemích byl Sport, který v roce 

1899 založil Václav Bastl. Jako největší problém se po roce vydávání ukázala úzká 

cílová skupina. Bastl se tedy snažil v druhém ročníku získat zájem širší společnosti. 

Časopis tedy rozdělil na dvě části – kulturní a sportovní. „Cílem časopisu mělo být 

sblížení dvou vrstev, které mělo pozvednout společenskou úroveň českého národa. Ve 

                                                 
17

 LUKŠŮ, D. Počátky sportovní žurnalistiky na stránkách periodického tisku na přelomu 19. a 20. 

století. Sport jako součást masového tisku. Praha, 2011. 187 listů. Vedoucí práce Barbara Köpplová, s. 

61. 
18

 LUKŠŮ, D. Počátky sportovní žurnalistiky na stránkách periodického tisku na přelomu 19. a 20. 

století. Sport jako součást masového tisku. Praha, 2011. 187 listů. Vedoucí práce Barbara Köpplová, s. 

61. 
19

 PACINA, V. Sport v království českém. Praha : Mladá fronta, 1986, s. 184. 
20

 PACINA, V. Sport v království českém. Praha : Mladá fronta, 1986, s. 180. 
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skutečnosti chtěl však Bastl zachránit časopis a doufal, že získá dosti ochotných 

odběratelů z řad majetných členů společnosti.“
21

 Ani tento krok však nepomohl a 

Bastl v létě roku 1900 spáchal uprostřed finančních problémů sebevraždu. Poslední 

nalezené vydání Sportu nese datum 8. srpna 1900. 

1.3.4 Časovosti 

Na styl a témata deníku Sport se pokusil navázat týdeník Časovosti, který 

vlastnil a financoval přítel Václava Bastla Karel Kunz. Pokusil se poučit z některých 

Bastlových chyb – Časovosti byly o 12 haléřů levnější než Sport a finanční jistotu 

listu mělo přinést několik inzertních ploch. List vedl konkurenční boj s časopisem 

Cyklista, který obviňoval Časovosti z odvádění abonentů a záměrného poškozování 

Cyklisty. Proti tomu se Karel Kunz pravidelně ohrazoval. Za své útoky však byl 

následně soudně stíhán a nemohl dál pokračovat v činnosti, což vedlo k zániku jeho 

týdeníku.
22

   

1.3.5 Sport a hry 

SK Slavia Praha už od svého založení v roce 1892 vydávala ručně psané 

věstníky k nejrůznějším příležitostem. Slávistický časopis Věstník SK Slavie začal 

vycházet pravidelně klasickým tiskem v únoru roku 1901. Vedl ho Josef Kaufmann a 

na pozici šéfredaktora vybral Viléma Heinze. Po osmi vydáních se Věstník SK 

Slavie přeměnil na všesportovní deník Sport a hry, jenž vycházel až do roku 1914, 

čímž předčil své tematické předchůdce. Z nich ani jeden nevycházel déle než čtyři 

roky. „Význam Sportu a her vyplýval nejen z kvalitního složení jeho redakce, do 

které patřili zkušení sportovní novináři s vlivem na sportovní žurnalistiku a celý 

český sport, ale také ze způsobu vedení listu a jeho obsahu, ve kterém se staly 

standardem klíčové prvky sportovní žurnalistiky, jako jsou fotografie, sportovní 

reportáž, síť stálých spolupracovníků nebo požadavek na pohotovost a objektivitu 

sportovního zpravodajství.“
23

  

                                                 
21

 JEŽEK, P. České sportovní časopisy vydávané od jejich počátku až do roku 1918. Praha : 

Panorama, 1965, s. 143. 
22

 JEŽEK, P. České sportovní časopisy vydávané od jejich počátku až do roku 1918. Praha : 

Panorama, 1965, s. 148. 
23

 LUKŠŮ, D. Počátky sportovní žurnalistiky na stránkách periodického tisku na přelomu 19. a 20. 

století. Sport jako součást masového tisku. Praha, 2011. 187 listů. Vedoucí práce Barbara Köpplová, s. 

94. 
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Díky taktickému a obezřetnému chování dvojice vydavatelů Josef 

Kaufmann–Vilém Heinz si časopis Sport a hry v českém sportovním světě vybudoval 

pozici prvního sportovního časopisu, který stál mimo klubovou rivalitu. Ve třinácti 

jeho ročnících vyšlo 650 čísel.
24

 

2 Sport v Československu mezi lety 1918 a 1928 

Pozici sportu v Československu mezi lety 1918-1928 popisuje publikace 

Sport a tělesná kultura v čsl. republice a cizině z roku 1926. „Sport pronikl k nám, 

vlastně jen k několika jedincům, jak uvidíme v příslušných kapitolách dalších, 

koncem let osmdesátých minulého století. Byl něco tak nového, že na straně jedné 

vzbuzoval bezmezné nadšení, na straně druhé úplný odpor… V čem tedy spočívá 

podstata sportu? Zajisté, že na činnosti sportovní nejpatrnější je činnost tělesná, 

jejímž produktem je pohyb. Méně patrná je ji provázející činnost duševní, která však 

bývá v závodě nejdůležitější, jak příliš přesvědčivě ukázal např. Nurmi. Cíl této 

činnosti je přemáhání překážek; jednak přírodních (hlavně prostoru a času), jednak 

protivníků (přímý zápas, boj) s jasnou tendencí získati vítězství pro sebe.“
25

   

Na začátku této kapitoly je potřeba rozlišit dva termíny. Kromě klasických 

sportovních disciplín se totiž v tu dobu na rozvoji sportu v Československu výrazně 

podílela tělovýchova, která je ještě starší než samotný sport, kořeny má ve druhé 

polovině 19. století. Terminologii vysvětlil profesor Marek Waic z Fakulty tělesné 

výchovy a sportu při osobním rozhovoru. „Pojmem tělovýchova rozumíme tělocvik 

na školách a zároveň činnost tělovýchovných organizací jako například Sokol nebo 

Orel. Sportem se pak rozumí disciplíny, které u většiny případů zastřešovaly vlastní 

svazy – fotbal, cyklistika, veslování apod.“
26

 

Pohyb a tělesná kultura se v průběhu druhé poloviny 19. století na území 

dnešní České republiky postupně začínaly stávat běžnou činností. „Některé 

publikace vzpomínají, že sport byl ve svých začátcích v podstatě zakázán. Sportovci 

nosili umělé vousy, aby na sobě nenechali nic znát. To se ale v průběhu let změnilo a 

v první republice bylo provozování sportovních disciplín už zcela běžnou 

                                                 
24

 JEŽEK, P. České sportovní časopisy vydávané od jejich počátku až do roku 1918. Praha : 

Panorama, 1965, s. 146. 
25

 BUREŠ, P., PLICHTA, J. Sport a tělesná kultura v čsl. republice a cizině. Praha : Nakladatelství 

almanachu sportu, 1931, s. 167. 
26

 Rozhovor autora s Markem Waicem ze dne 24. 6. 2013 
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záležitostí,“
27

 jak při osobním rozhovoru uvedl docent Jan Halada z Fakulty 

sociálních věd. Svou roli v tomto směru hrál i tělocvik vyučovaný na školách. 

Základní a střední školy spadaly pod Ministerstvo školství a národní osvěty. 

„Jednalo se o školy národní (obecné a měšťanské) a střední (gymnázia a učitelské 

ústavy). Ve všech těchto školách byla od roku 1919 (částečně již od r. 1869) tělesná 

výchova povinná v rozsahu dvou hodin týdně. Vyučovala se s výjimkou škol obecných 

odděleně podle pohlaví žáků.“
28

 

Po roce 1918 se kromě sportovních svazů rozrostl i počet tělovýchovných 

spolků. Mělo to i svůj politický podtext. „Prakticky každá velká politická strana 

měla tehdy svůj vlastní tělovýchovný spolek a používala ho jako jednu ze součástí 

politického boje. Konkurence mezi jednotlivými spolky zřejmě také svým způsobem 

pomohla k rozvoji tělesné kultury u nás.“
29

 Bezesporu nejvýznamnějším spolkem byl 

mezi lety 1918 a 1928 Sokol. Jakousi konkurenční organizací Sokola měly být 

jednoty orelské. První orelský slet se konal v roce 1922 v Brně. Další významnou 

tělovýchovnou organizací byly Dělnické tělovýchovné jednoty československé. Ve 

výkladu je potřeba zmínit ještě spolek, jehož členové se rekrutovali z více než 

třímilionové německé menšiny – Svazu německých turnerů v Československu 

(Deutscher Turnverband in der Tschechoslowakei).
30

   

V rámci tělesné kultury by do této kapitoly bylo možné zahrnout i turistiku, 

skauting a tramping.  

2.1 Sport 

Důležitým krokem k rozvoji sportovního hnutí v Československu bylo 

založení několika svazů a organizací, které zastřešovaly daná sportovní odvětví. 

V prosinci roku 1918 byla založena Česká sportovní obec, která byla v dalším roce 

přejmenovaná na Československou sportovní obec. Zároveň vznikaly sportovní 

svazy, jejich činnost koordinovala Československá sportovní obec. Jejím hlavním 

úkolem bylo zprostředkovávat klubům – svým členům – styk se státními a 

městskými orgány, vedle toho jim pomáhala shánět peníze na jejich činnost.  

                                                 
27

 Rozhovor autora s Janem Haladou ze dne 25. 6. 2013 
28

 KÖSSL, J., ŠTUMBAUER J., WAIC M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury III. Praha : 

Karolinum, 2008, s. 123. 
29

 Rozhovor autora s Markem Waicem ze dne 24. 6. 2013 
30

 KLIMEK, A. Velké dějiny zemí Koruny české. Praha : Paseka, 2000, s. 566. 
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Československá sportovní obec se ovšem dostávala do kompetenčních sporů 

s olympijským výborem a jednotlivými svazy. Ve druhé polovině dvacátých let se 

Československá sportovní obec dostala do krize, která vyvrcholila ukončením její 

činnosti v prosinci 1927. Na její práci navázal Československý všesportovní výbor, 

který vznikl 11. března 1928 a který vedl prof. dr. Rudolf Pelikán.
31

 

O tom, které sporty se na území tehdejšího Československa provozovaly, 

nejlépe svědčí evidence jednotlivých svazů, kterou najdeme v knize Sport a tělesná 

kultura v čsl. republice a cizině. Ve dvacátých letech 20. století bylo členem 

Československého všesportovního výboru celkem 28 sportovních svazů. Např.: Čsl. 

atletická amatérská unie, Autoklub RČS, Aeroklub RČS, Čsl. unie boxerů amatérů, 

Bruslařský svaz RČS, Čsl. ústřední jednota velocipedistů, Čsl. asociace footballová, 

Čsl. svaz šermířský, Čsl. table-tennisová asociace, Svaz veslařů RČS a další. 6 členů 

bylo mimořádných – např.: Svaz junáků-skautů, Svaz Makkabi ČSR nebo 

Volleyballový a basketballový svaz RČS.
32

 

Popularita sportu rok od roku rostla a ve 20. letech činil součet členů všech 

československých sportovních svazů a organizací 1 250 000, což byla zhruba osmina 

obyvatel tehdejšího Československa. Sportu se věnovali v různé míře v podstatě 

všechny skupiny společnosti – muži, ženy, dospělí, dorost i žáci.
33

  

2.1.1 Fotbal 

Nejpopulárnějším sportem v tomto období byl fotbal a ze všech členů 

Československého všesportovního výboru byla nejvýznamnější Československá 

asociace footballová.  

Ještě v 80. letech 19. století byla kopaná sportovcům zakazována, postupně se 

však začala rozvíjet a stávala se velmi oblíbeným sportem nejenom v českých 

zemích. Už v období první republiky se fotbal stal jednou z nejrozšířenějších zábav a 

diváckých atrakcí. Zápasy zejména ve městech byly masově navštěvovány, vznikal 

klubismus. Profesionální liga vznikla oficiálně až ve 20. letech, protože 

profesionalismus měl v tehdejším Československu velkou skupinu odpůrců. 

                                                 
31

 KÖSSL, J., ŠTUMBAUER J., WAIC M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury III. Praha : 

Karolinum, 2008, s. 131. 
32

 BUREŠ, P., PLICHTA, J. Sport a tělesná kultura v čsl. republice a cizině. Praha : Nakladatelství 

almanachu sportu, 1931, s. 153. 
33

 KÁRNÍK, Z. České země v éře První republiky (1918–1938). Praha : Libri, 2003, s. 541. 
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Právě kopané se však jako prvnímu sportu podařilo rozdělit hráče na profesionály a 

amatéry.  

Nejproslulejšími kluby byly SK Slavia Praha a AC Sparta Praha. Na jejich 

vzájemných duelech byly běžně desetitisícové návštěvy a zápas občas provázely 

výtržnosti a rvačky. Část společnosti fotbal ostře odsuzovala jako nástroj 

demoralizace a snižování kulturní úrovně obyvatel.
34

 

Rivalita mezi Spartou a Slavií se projevovala i na poli vedení 

československého fotbalu. V roce 1919 byli všichni nejvyšší představitelé 

Československého svazu fotbalového (ČSF) slávisté. Zástupci Sparty a malé kluby 

ze Středočeské župy
35

 začínali vyvíjet na ČSF tlak. „To všechno bylo zřejmé tažení 

proti footballové „vládě“, jsoucí toho času v rukou přívrženců Slavie, i proti 

Sportovní Obci, vedené rovněž Slavisty. Pod vlivem tohoto tažení počali Slavisté 

vyklizovati své vedoucí pozice.“
36

 Výsledkem bylo vytvoření nového vedení 

Československého svazu footbalového v čele s dr. Petříkem, který se zasadil o 

rozdělení pravomocí i mezi menší kluby.  

Fotbalových mužstev v Československu přibývalo. Velký počet klubů působil 

potíže zejména ve středočeském mistrovství. Z toho důvodu musela být sezóna 

v roce 1924 rozložena do dvou kalendářních let. Mezi týmy se toto rozhodnutí 

vedení soutěže setkalo s negativními ohlasy. Z toho důvodu byl v roce 1925 vytvořen 

amatérsko-profesionální řád, který rozhodl o rozdělení soutěží na amatérská 

mistrovství a profesionální ligy.
37

 V Československu bylo oficiálně ustanoveno 

dvanáct profesionálních klubů převážně ze Středočeské župy, které hrály ligu 

systémem podzim–jaro. Favorité se neměnili. Z prvních čtyř ročníků vyhrála dva AC 

Sparta Praha, po jednom prvenství si připsaly Viktoria Žižkov a SK Slavia Praha.
38

 

Velmi prestižní byl také souboj o pohár Středočeské župy. Dominanci Sparty 

a Slavie dokazuje fakt, že mezi lety 1918 a 1928 finále hrála buď Sparta, nebo Slavia 

anebo oba dva slavné pražské celky. AC Sparta Praha pohár Středočeské župy 

vyhrála šestkrát (v letech 1918, 1919, 1920, 1923, 1924 a 1925). Její největší 

                                                 
34

 KLIMEK, A. Velké dějiny zemí Koruny české. Praha : Paseka, 2000, s. 570. 
35
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36

 PETRŮ, K. Dějiny československé kopané. Praha : Národní nakladatelství A. Pokorný, 1946, s. 455. 
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 PETRŮ, K. Dějiny československé kopané. Praha : Národní nakladatelství A. Pokorný, 1946, s. 589. 
38
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konkurent z Letné, SK Slavia Praha, se z prvenství radovala čtyřikrát (v letech 1922, 

1926, 1927 a 1928). Pouze jednou (v roce 1921) zvítězila SK Viktoria Žižkov.
39

 

Velkou pozornost vzbuzovaly mezistátní zápasy. Už tehdy lidé vnímali 

fotbalisty v národních výběrech jako reprezentanty svých zemí. V roce 1920 

zvítězilo Československo na Pershingově olympiádě v Paříži, když porazilo postupně 

Belgii, Kanadu, USA a Francii. V témž roce se konaly letní olympijské hry 

v Antverpách. Ve finále za stavu 2:0 pro Belgii Československo odmítlo nastoupit do 

druhé půle na protest proti výkonu rozhodčího. Zlaté medaile tak získala Belgie, 

Československo nakonec vůbec nebylo přijato do klasifikace. Na olympijských hrách 

v Paříži roku 1924 favorizované Československo v opakovaném zápase podlehlo 

Švýcarsku 0:1 a vypadlo z bojů o cenné kovy. Olympijských her v Amsterodamu o 

čtyři roky později se československý tým nezúčastnil.
40

 

2.2 Olympismus 

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) založili 23. června 1894 Pierre de 

Coubertin, Demetrius Vikelas a Jiří Stanislav Guth-Jarkovský ve švýcarském 

Lausanne s cílem obnovit tradici antických olympijských her. První novodobé 

olympijské hry se konaly v roce 1896 v Athénách. Hned o tři roky později, 18. 

května 1899, vznikla první organizace, která sdružovala české olympijské sportovce. 

I na její založení měl vliv český propagátor sportu Jiří Guth-Jarkovský. Její název 

Český výbor pro hry olympijské byl později změněn na Československý olympijský 

výbor.
41

  

Úloh, které měl Československý olympijský výbor plnit, bylo několik. 

Primárním úkolem bylo zajistit účast československých sportovců na olympijských 

hrách. Dále pak zastával a šířil olympijskou myšlenku v Československu. Finance na 

svou činnost získával primárně z poplatků, které vybíral od jednotlivých sportovních 

svazů za činnost každého aktivního sportovce.
42

 

                                                 
39
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40
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2.2.1 Letní olympijské hry 

Premiérová olympiáda v Antverpách československým sportovcům příliš 

nevyšla. I přes velké ambice si odvezli pouze dvě bronzové medaile. Jednu medaili 

získali na VII. letních olympijských hrách netradičně hokejisté. „Olympijské hry byly 

svěřeny Antverpám v roce 1919 a jejich organizátorům nebylo na přípravu dopřáno 

příliš času. Proto jim Mezinárodní olympijský výbor ponechal větší volnost při 

organizaci včetně dlouhé doby konání her (20. 4. až 12. 9.; to umožnilo zařadit do 

programu i dva zimní sporty: krasobruslení a lední hokej).“
43

 Druhý bronz pro 

Československo vybojoval smíšený pár Milena Skrbková s Ladislavem Žemlou 

v turnaji tenistů. 

Z dalších dvou letních olympijských her (v roce 1924 v Paříži a v roce 1928 

v Amsterodamu) už přivezli sportovci českoslovenští i zlaté medaile. V Paříži 

všechny své soupeře porazil gymnasta Bedřich Šupčík v disciplíně šplh na laně bez 

přírazu a jako první československý olympionik vyhrál zlatou medaili. Svoji dobrou 

formu potvrdil ještě ve víceboji družstev, kde přispěl k zisku bronzu. Českoslovenští 

olympionici nakonec z Francie přivezli devět cenných kovů – jedno zlato, čtyři 

stříbra a čtyři bronzy. Ještě o něco úspěšnější byla československá výprava o čtyři 

roky později v Amsterodamu, kde získala dvě zlaté, pět stříbrných a dvě bronzové 

medaile. Gymnasta a člen Sokola Ladislav Vácha ke dvěma bronzům z Paříže přidal 

v Nizozemsku dvě stříbra a zlato ve cvičení na bradlech. Druhou zlatou medaili 

vybojoval parkurový jezdec František Ventura.
44

 

2.2.2 Zimní olympijské hry 

V roce 1924 se ve francouzském městě Chamonix uskutečnilo sportovní 

zápolení v různých zimních sportech. Týden olympijských sportů teprve o rok 

později na olympijském kongresu v Praze získal označení zimní olympijské hry. 

Největšího úspěchu pro Československo dosáhl krasobruslař Josef Slíva, který 

skončil čtvrtý. V turnaji hokejistů zvítězili Kanaďané před druhými Spojenými státy 

americkými. Českoslovenští reprezentanti nepostoupili do závěrečné fáze, a navíc 

v Chamonix zaznamenali největší porážku v historii, když Kanadě podlehli 0:30.
45

 

Na druhých zimních olympijských hrách ve Svatém Mořici už českoslovenští 
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sportovci mohli slavit první cenný kov. Postaral se o to skokan na lyžích Rudolf 

Burkert, který skokem dlouhým šedesát jedna metrů obsadil celkově třetí místo. 

Švýcarské olympiády se zúčastnila také krasobruslařka Libuše Veselá, první 

zástupkyně Československa na zimních olympijských hrát.
46

 

Kdybychom měli celkově porovnat české a slovenské sportovce v tomto 

období, měli by Češi nad svými sousedy bezesporu navrch. Potvrdila to i slova 

Marka Waice z Fakulty tělesné výchovy a sportu: „Za první republiky měli Slováci 

celkově sport velmi slabý a výraznější rozvoj zde přišel až v pozdějších letech. 

Většina vrcholových sportovců těsně po roce 1918 byli Češi.“
47

 

2.2.3 Mezinárodní olympijský kongres roku 1925 v Praze 

Velmi zásadní událostí pro československé olympijské sportovce a 

funkcionáře byl v roce 1925 mezinárodní olympijský kongres, který se uskutečnil 

v Praze. Do hlavního města Československa se kongres přesunul především díky 

blízkému přátelství předsedy MOV Pierra se Coubertina s předsedou 

Československého olympijského výboru Jiřím Guthem-Jarkovským. Na VIII. 

mezinárodním olympijském kongresu se hovořilo o několika zásadních bodech. 

V čele MOV vystřídal Francouze Pierre de Coubertina hrabě Baillet de Latour 

z Belgie. Týden olympijských sportů v Chamonix z roku 1924 byl uznán jako I. 

zimní olympijské hry. Bylo také rozhodnuto, že olympijských her se nesmí zúčastnit 

sportovci, kteří v minulosti prováděli jakýkoliv sport profesionálně. Problém 

amaterismu a profesionalismu ve sportu (zvláště ve fotbale) však ani na tomto 

kongresu nebyl vyřešen.
48

 

3 Mediální situace v Československu mezi lety 1918 

a 1928 

„Strukturně se tisk první republiky ustanovil již před první světovou válkou 

v rámci rakousko-uherské monarchie. Jeho jádro tvořila periodika politických stran. 

Jako strukturně nový prvek se v meziválečném období rozvinul bulvární (revolverový, 

šestákový) tisk, jehož existence do té doby byla ve srovnání s jinými zeměmi spíš 
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okrajová.“
49

 V tomto období zaznamenala média v Československu velký pokrok. 

Výrazným způsobem se posílila svoboda tisku. Profese novináře se začala postupně 

profesionalizovat, rostl počet deníkových titulů a časopisů. V období mezi lety 1918 

a 1928 zaznamenaly vznik a výrazný rozvoj na území Československa také rozhlas a 

Československá tisková kancelář. 

3.1 Deníky 

Největší část tehdejších deníků tvořil stranický tisk. Přímo na politické strany 

byly napojeny mediální koncerny, které hrály v rámci vydávání deníků velmi 

důležitou roli. Úlohu mediálních koncernů popisuje trojice Bednařík, Jirák, 

Köpplová v publikaci Dějiny českých médií od počátku do současnosti. Největším 

tiskovým koncernem v Československu byl v tomto období Melantrich, který 

vydával především tisk Československé strany národně socialistické. Kromě 

hlavního tiskového orgánu strany deníku České slovo v tomto koncernu vycházely i 

další tituly. Nejpopulárnějším a nejčtenějším listem bylo Večerní české slovo. 

Dalšími dvěma deníky Melantrichu byly A-Zet a Telegraf. V témž koncernu se tisklo 

i šest týdeníků: Star, Pražský ilustrovaný zpravodaj, Ahoj, Mladý hlasatel, Rozruch a 

Hvězda.
50

   

„Druhým největším koncernem byly tiskařské a nakladatelské podniky 

Novina, které sloužily agrární straně a vydávaly v Praze deníky Venkov jako ústřední 

orgán strany a Večer, jehož obměnou pro venkov byl Lidový deník.“
51

  

Národní listy jakožto ústřední orgán Strany národně socialistické vycházely 

v koncernu Pražské akciové tiskárny. Lidová strana tiskla Lidové listy a Pražský 

večerník v Československé akciové tiskárně, což bylo mimo jiné také místo tisku 

novin či časopisů s katolickým zaměřením. Dalším významným koncernem bylo 

Tempo politika Jiřího Stříbrného, který zde tiskl především své bulvární listy 

s pravicovým zaměřením.
52
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Politické strany chápaly své tiskoviny jako možnost získávat voliče na svou 

stranu. Vedení stran prostřednictvím těchto listů zároveň komunikovalo se svojí 

členskou základnou. Níže uvádím základní, převážně politické, rozdělení tehdejších 

novin s hlavními tituly: 

Národně demokratický tisk (Československá národní demokracie) – 

Národní listy (ústřední tiskový orgán strany); Národ, Český deník, Pozor, 

Moravskoslezský deník, Obzor (regionální tiskoviny) 

Živnostenský tisk (Živnostenská strana) – Reforma (ústřední tiskový orgán 

strany); Československý deník (regionální tiskovina) 

Agrárnický tisk (Agrární strana) – Venkov (ústřední tiskový orgán strany); 

Večer, Lidový deník, Svoboda (regionální tiskoviny) 

Lidovecký tisk (Československá strana lidová) – Lidové listy (ústřední 

tiskový orgán strany); Pražský večerník, Lid (regionální tiskoviny) 

Socialistický (později národně socialistický) tisk (Československá strana 

socialistická) – České slovo (ústřední tiskový orgán strany); A-Zet, Telegraf, 

Moravské slovo (regionální tiskoviny) 

Sociálně demokratický tisk (Československá sociálně demokratická 

strana dělnická) – Právo lidu (ústřední tiskový orgán strany); Přítel lidu, Moravský 

přítel lidu (regionální tiskoviny) 

Komunistický tisk (Komunistická strana Československa) – Rudé právo 

(ústřední tiskový orgán strany); Svoboda, Rovnost (regionální tiskoviny) 

Bulvární tisk (kritika politiků, zločiny, neštěstí) – Tempo (hlavní list Jiřího 

Stříbrného) a jeho odpolední vydání Večerní list 

Nezávislý tisk (nadstranické komentáře, určeno inteligenci) – Lidové 

noviny, Národní osvobození, Národní politika, Moravská orlice, Moravské noviny
53

  

Mezi lety 1918 a 1928 žádný deník zaměřený čistě na sport neexistoval.
54

 

V průběhu 20. let se sportovní rubriky pomalu dostávaly na zadní strany většiny 
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deníků a sportovní zpravodajství se stalo trvalou součástí tisku v Československu. 

Specializovaný sportovní list se v prvorepublikovém Československu obtížně 

prosazoval možná právě vinou bohatého sportovního obsahu všeobecných deníků.
55

  

3.2 Časopisy 

Mezi lety 1918 a 1928 významně stoupl také počet časopisů i díky rozvoji 

výše zmíněných koncernů. Mnoho významných časopisů tehdejší doby tiskl 

vydavatelský dům Melantrich. Od roku 1920 v tomto koncernu vycházel například 

časopis Pražský ilustrovaný zpravodaj, který se mimo jiné podílel také na rozvoji 

české novinářské fotografie a jejím uplatnění v tištěných médiích. „Dalším 

významným časopisem meziválečného období byla Přítomnost založená roku 1924 

s přispěním a pod neformální patronací prezidenta Masaryka (v periodiku publikoval 

své texty). Přítomnost, jejímž šéfredaktorem se stal publicista Ferdinand Peroutka, 

byla názorově blízká Hradu a hlásila se k masarykovské představě demokratického 

humanismu. V Přítomnosti publikovala celá řada významných osobností meziválečné 

kultury: například Karel Čapek, Eduard Bass, Emil František Burian, Josef Čapek, 

Václav Černý…“
56

 Mezi další výrazné tituly první republiky patřily např. Hvězda 

nebo List československých paní a dívek. 

Stejně jako u novin tvořila i zde většinu obsahu politická témata. V tomto 

směru dominovala Peroutkova Přítomnost. Mezi lety 1918 a 1928 však na českém 

území vycházely i mimopolitické časopisy. Byly to například tiskoviny s literární 

tematikou (Pásmo a ReD, které vydávala komunistická strana). V katolickém 

prostředí vycházely časopisy Rozmach nebo Na hlubinu. Poprvé se objevily časopisy 

zaměřené na módu nebo určené pro ženy. Větší rozvoj však zažily až ve třicátých 

letech 20. století.
57

 

Ve zkoumaném období vycházelo na českém území i několik časopisů se 

sportovní tematikou. Jako jediný ze specializovaných titulů 1. světovou válku 

přečkal časopis Sportovní listy. Především fotbalem se pak zabýval Sportovní 
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věstník. V Brně vycházel mezi lety 1921 a 1929 týdeník Sport pod vedením Ondřeje 

Sekory. V roce 1925 vznikl Věstník vysokoškolského sportu. Od roku 1919 do roku 

1925 vycházel týdeník Sportsman, jehož majitelem, vydavatelem i odpovědným 

redaktorem byl Miloslav Josef Horáček. V letech 1919–1921 byl vydáván časopis 

Sportovní revue. Na konci zkoumaného období v roce 1926 vznikl ještě časopis Star, 

který se později stal klíčovým listem pro vývoj českého sportovního tisku.
58

 

3.3 Československá tisková kancelář 

V den vyhlášení samostatné Československé republiky 28. října 1918 vznikla 

také Československá tisková kancelář. S její značkou ČTK se čtenáři setkali poprvé 

29. října 1918 u zpráv týkajících se zásadních opatření Národního výboru. „Oficiální 

oznámení o zřízení nové zpravodajské agentury, v níž působili jako redaktoři Cyril 

Dušek, Jan Hajšman, Antonín Hajn, vyšlo v úředních Pražských novinách až 31. 

října 1918.“
59

  

ČTK spolupracovala s velkými zahraničními agenturami a díky tomu 

poskytovala největším domácím médiím velmi kvalitní informace ze světa. „Vedle 

zahraničního zpravodajství poskytovala ČTK také vnitropolitické zpravodajství, 

parlamentní zprávy, informace z burzy, sportovní či obrazové zpravodajství. 

V poměrně krátké době vybudovala síť domácích poboček, a to v Brně, Ostravě, 

Teplicích, Liberci, Ústí nad Labem, Karlových Varech, Plzni, Olomouci, Opavě, 

Bratislavě, Košicích a Užhorodě.“
60

 Od začátku svého působení měla 

Československá tisková kancelář finanční problémy a její schodky byly dorovnávány 

ze státního rozpočtu.  

3.3.1 Sport v ČTK 

Právě služeb ČTK využívali už v této době i sportovní novináři. Šlo 

především o přebírání reportážních zpráv ze zahraničí. Tyto zprávy ČTK získávala 

od zahraničních agentur, zejména od německého Wolffa a francouzské agentury 

Havas. K průkopníkům sportovního zpravodajství patřil redaktor Alois Krbec, který 

                                                 
58

 KOLIŠ, J. Vývoj české sportovní fotografie. Závěrečná teoretická práce na katedře fotografie. Praha 

: FAMU, 1986, s. 50. 
59

 BERÁNKOVÁ, M. Dějiny československé žurnalistiky, III. díl, Český a slovenský tisk v letech 

1918-1944. Praha : Novinář, 1988, s. 61. 
60

 BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií. Praha : Grada, 2011. s. 175. 



25 

 

v roce 1924 před svým nástupem na zpravodajský post v Curychu ze své vůle 

telefonoval informace o důležitých sportovních zápasech do jednotlivých poboček.
61

  

„V letech 1920–1930 stojí v čele agentury Emil Čermák, který je pokládán za 

otce zakladatele ČTK. Podařilo se mu vybudovat na svou dobu moderní tiskovou 

agenturu, která měla rozsáhlou síť domácích i zahraničních zpravodajů.“
62

 Takto 

chválí tehdejšího ředitele ČTK podstránka o historii na oficiálním webu www.ctk.cz. 

Nicméně právě Čermák sportovní zpravodajství příliš neuznával, a přesto, že byl 

sport na začátku dvacátých let vcelku populární, sportovní redakce ČTK vznikla až 

v roce 1927. „Do té doby se sportovní zprávy – byl-li čas – do redakcí jen 

telefonovaly, nenechávaly se přepisovat a klasicky distribuovat redakcím na 

tištěných arších. Existenci sportovního zpravodajského servisu nikdo neschvaloval a 

nikdo se jím vlastně ani nezabýval  – do té doby, než o něj v roce 1926 projevil zájem 

Radiojournal.“
63

  

3.4 Novinářské organizace 

Pro ilustraci: podle třetího dílu Dějin Československé žurnalistiky působilo 

mezi lety 1918–1938 na území Československa přibližně 1300 novinářů – 700 

Čechoslováků, 440 Němců, 80 Maďarů, ostatní byli příslušníci jiných států.
64

 Ti se 

sdružovali do novinářských organizací, kterých bylo na tomto území v meziválečném 

období vytvořeno hned několik. Novinářské spolky měly za úkol především vytvářet 

dobré pracovní podmínky, ochraňovat novináře a zaručovat kvalitní žurnalistiku.  

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

českých žurnalistů, Jednota československých novinářů a Syndikát denního tisku 

československého. Právě tato sdružení měla vytvořit základ pro jeden silný 

profesionální spolek žurnalistů v Československu. Tento potenciál měla mít 

Československá obec novinářská, která byla založena 7. listopadu 1920. Obec však 

vykázala jen minimální činnost a skončila bez splnění většiny cílů. Až v roce 1926 
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na ustavující valné hromadě byl Syndikát denního tisku československého 

modifikován na Syndikát československých novinářů a byl mu přiznán statut 

profesní i odborové organizace českých a slovenských novinářů. Jeho vedoucím 

představitelem byl redaktor deníku České slovo Jiří Pichl.
65

 

3.4.1 Sportovní novinářské organizace 

První sdružení sportovních novinářů se datuje do doby ještě před rokem 1918. 

Přesné datum vzniku Kruhu sportovních novinářů není známé, ale pravděpodobně se 

tak stalo v létě roku 1912. Jeho členy byli např.: Vilém Heinz (Národní listy), 

Jaroslav Kalva (Národní politika), Emil Vachek (Právo lidu) nebo Josef Laufer 

(Union). „Založení samotné organizace sportovních novinářů hovoří o tom, že si 

sportovní žurnalisté na začátku druhého desetiletí 20. století uvědomovali výlučnost 

svého povolání a cítili profesní sounáležitost.“
66

 

Na základech Kruhu sportovních novinářů vznikl v roce 1923 (tedy o tři roky 

dříve než Syndikát československých novinářů) Klub sportovních novinářů a jeho 

prvním předsedou byl až do roku 1940 vedoucí redaktor sportovní rubriky Národních 

listů Vilém Heinz. Čeští sportovní novináři se podíleli na založení Mezinárodní 

organizace sportovních novinářů (Association Internationale De La Presse Sportive – 

AIPS) v roce 1924 během olympijských her v Chamonix. Jedním z pěti zakládajících 

členů byl i Ondřej Sekora, který tehdy ve Francii pobýval jako zpravodaj deníku 

Lidové noviny.
67

 

3.5 Rozhlas 

Úplně první pokusy o rozhlasové vysílání u nás se uskutečnily už před první 

světovou válkou. K zásadnímu posunu došlo na začátku 20. let 20. století, kdy se o 

tuto možnost začalo zajímat Ministerstvo pošt a telegrafů. Popis vzniku rozhlasového 

vysílání na území Československa líčí publikace Od mikrofonu k posluchačům. 

Pravidelné rozhlasové vysílání na území Československa bylo zahájeno 18. května 
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1923. O měsíc později vznikla společnost Radiojournal, která za rozhlas 

zodpovídala.
68

  

Velmi brzy po svém vzniku začal rozhlas vysílat zpravodajství. Posluchači 

oceňovali hlavně aktuálnost, díky které získal rozhlas výhodu oproti tištěným 

médiím. Zpravodajství v rozhlase bylo nejdříve pouze burzovní, v roce 1924 však 

Radiojournal uzavřel smlouvu s Československou tiskovou kanceláří, která mu 

poskytovala zprávy z politiky, ze světa, ze sportu a dalších oborů.  

Postupně vznikaly nové rozhlasové žánry. Program byl vyplněn četbou knih, 

recitacemi, přednáškami nebo vážnou hudbou. V roce 1925 odvysílal Radiojournal 

Smetanovu operu Dvě vdovy, v roce 1926 pak Dvořákovu Rusalku.
69

  

Z hlediska sportovní žurnalistiky je důležitým datem 2. srpen 1924. Tehdy se 

totiž Radiojournal jako první pokusil o sportovní rozhlasovou reportáž. Přenos 

boxerského zápasu mezi českým reprezentantem Františkem Růžičkou a 

Američanem Rocky Knightem probíhal tak, že Jiří Hojer přímo na místě do 

telefonu popisoval průběh zápasu a tento popis byl přenášen do kbelského studia. 

Tam byly informace zpracovávány, přepisovány a Adolf Dobrovolný je přednášel 

posluchačům. „Zanedlouho si však uvědomil, že převod autentického zvukového 

sdělení z místa utkání do písemné formy zbytečně informace zkresluje a zpomaluje, a 

proto sám převzal sluchátko a okamžitě, bez písemného „mezičlánku“ opakoval 

Hojerova slova. Přenos tím nabyl na dramatičnosti a bezprostřednosti očitého 

svědectví.“
70

 

O dva roky později pak posluchači na Radiojournalu uslyšeli první skutečnou 

sportovní reportáž. 3. října 1926 komentoval Josef Laufer fotbalový zápas na Letné 

mezi pražskou Slavií a maďarskou Hungarií. Přenos byl po prvním poločase 

předčasně ukončen na pokyn ředitele Radiojournalu Antonína Slavíka. Sám Josef 

Laufer toto rozhodnutí komentuje v publikaci 50 let v našem sportu: „Tímto 

neslavným způsobem skončilo tedy mé prvé – a jak jsem doufal, také poslední – 

vystoupení u mikrofonu. V příštích dnech psaly noviny uznale o nedělním vysílání 
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zápasu, pokládal jsem to však víc za zdvořilost než za objektivní posudek a kritiku.“
71

 

Pod tlakem pozitivních ohlasů nakonec sám ředitel Slavík ustoupil a Laufer díky 

tomu mohl následující týden komentovat další zápas mezi Slavii Praha a týmem 

Vasas Budapešť. „První Lauferova reportáž posluchače okamžitě uchvátila – jednak 

zvukovým zachycením atmosféry a popisem prostředí fotbalového zápasu, jednak 

věrným líčením průběhu utkání, zasvěceným odborným výkladem a hodnocením 

vzniklých herních situací. Posluchači vnímali z rozhlasového přijímače náladu na 

stadionu, slyšeli pokřik sportovních fanoušků, píšťalku rozhodčího, volání prodavačů 

roznášejících občerstvení, výkřiky hráčů, údery do míče. Posluchač sportovní 

reportáže už nechtěl jen pasivně vnímat průběh děje, ale spoluprožívat ho v celé své 

dramatičnosti a dějové proměnlivosti.“
72

 Josef Laufer se tak stal průkopníkem 

evropské rozhlasové sportovní reportáže (svébytného oboru sportovního 

novinářství), přestože sám nikdy předtím zaměstnancem rozhlasu nebyl.
73

 Tento žánr 

a hlas Josefa Laufera se stal v Československu tak populární, že sportovní kluby 

připouštěly na své stadiony redaktory rozhlasu pouze za poplatek. Měly totiž strach 

z úbytku platících diváků. Kvůli tomuto opatření rozhlas sportovní přenosy na konci 

dvacátých let 20. století výrazně omezil.
74

 

3.6 Profese novináře 

Po roce 1918 nastává v Československu postupná profesionalizace novinářů. 

Význam médií byl čím dál tím větší a rostl také počet lidí, kteří přispívali do novin 

nebo časopisů. „Během první republiky byla profese novináře vyhrazena v zásadě 

stále ještě mužům, třebaže do denního tisku již proniklo i několik žen (například Olga 

Fastrová, Milada Sísová, Milena Jesenská). Povolání novináře nebylo v tu dobu 

nikterak populární. Existovala ovšem žurnalistická elita. Představovali ji novináři-

spisovatelé a prominentní žurnalisté pracující především v denících, kteří 

v úvodnících a zásadních komentářích spoluvytvářeli politickou orientaci svých 

listů.“
75
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3.6.1 Pozice sportovního novináře 

Pokračoval i proces přeměny amatérských sportovních novinářů na 

profesionály. Jak to s pozicí sportu bylo na začátku 20. století, vzpomíná článek 

z Práva lidu ze dne 20. října 1923: „Pamatujeme ještě na doby, kdy funkcionáři 

footballových klubů obcházeli redakce a prosili úpěnlivě: Pište o nás!“
76

 Po roce 

1918 už však bylo všechno jinak. V redakcích působili novináři specializovaní na 

sport a vytvářeli v denících a časopisech výhradně sportovní obsah.  

Zatímco před 1. světovou válkou působilo na českém území jen minimum 

sportovních novinářů z povolání (vůbec prvním byl Vilém Heinz, který v roce 1906 

nastoupil na tuto pozici do redakce Národních listů
77

), ve 20. letech už byli 

profesionální sportovní žurnalisté stabilními zaměstnanci deníků a vytvářely se 

samostatné sportovní redakce. Představu o tom, kolik peněz za první republiky 

sportovní novináři větších listů za svou práci brali, si můžeme udělat z výplat 

zaměstnanců Národní politiky. 1. března 1919 čítala redakce deníku 20 členů, z toho 

dva se zaměřovali na sport – Jan Hejret a Jaroslav Kalva. Hejretův plat za březen 

roku 1919 činil 961 korun a Kalvův plat byl 720 korun. Pro srovnání – tehdejší 

šéfredaktor listu Václav Beneš bral za stejný měsíc 1 400 korun.
78

 V prosinci roku 

1921 už byla situace zcela jiná. Výplata šéfredaktora Národní politiky vzrostla na 3 

360 korun, Jan Hejret byl za prosinec roku 1921 oceněn 2 780 korunami a Jaroslav 

Kalva dostal za stejný měsíc 2 280 korun. Všichni redaktoři byli navíc odměněni 

novoročním přídavkem ve výši jednoho měsíčního platu. V rámci Národní politiky 

byli redaktoři ohodnocování výrazně vyššími výplatami než členové administrativní 

skupiny deníku. Například hlavní účetní Arnošt Brichta bral ve stejnou dobu 2 000 

korun měsíčně, platy ostatních administrátorů se pohybovaly kolem 900 korun za 

měsíc.
79

 

Vliv sportovních novinářů sílil. Dokázali mezi sebou spolupracovat nejen na 

základě výše zmíněných novinářských spolků. Svědčí o tom vyprávění Josefa 
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Laufera o konfliktu mezi Středočeskou župou fotbalovou a tiskem z roku 1921. 

„Župní výbor vyhlásil bojkot sportovní rubriky jednoho pražského denního listu, pro 

nespokojenost s kritikou, dále bojkotoval odborný týdeník Sportsman a současně 

zakázal sportovním referentům těchto listů přístup na hřiště všech svých členských 

klubů. Proti tomuto zákroku se ovšem ozvali sportovní redaktoři všeho pražského 

tisku, uveřejnili ve svých listech protestní provolání a donutili tak župu k ústupu, aniž 

by ji přiměli k nápravě poměrů.“
80

 

Sportovní informace ze zahraničí získávali novináři buď ze zahraničních 

agentur, jejichž zpravodajství odebírala ČTK
81

, nebo přímo od funkcionářů 

fotbalových klubů. Nejvýraznějšími postavami v tomto ohledu byli Ferdinand 

Sheinost, který pracoval pro Spartu, a Josef Laufer, kterého zaměstnávala Slavia jako 

mezinárodního sekretáře. Oba dva se zároveň živili sportovní žurnalistikou a byli 

svým způsobem konkurenti, i když se navzájem velmi uznávali.
82

 Z cestování 

s fotbalovými týmy oba posílali do redakcí deníků, se kterými spolupracovali, 

články. Ferdinand Scheinost posílal články do redakce přímo z cest po Spojených 

státech. V průběhu října roku 1926 tak České slovo otisklo postupně tři články na 

pokračování o tom, jak psal americký tisk o fotbalové Spartě Praha. Národní listy 

zase 11. května 1921 vydaly komentář Josefa Laufera o kodaňském zápase Slavie 

proti výběru Dánska.
83

 

Jedním ze zdrojů sportovních novinářů ve dvacátých letech 20. století byla již 

výše zmíněná ČTK. „Zpravodajství z domácího i zahraničního sportu se postupně 

stávalo stále významnějším a bylo nakonec i důležitým zdrojem agenturních příjmů. 

Na konci 20. let stálo například deník České slovo sportovní zpravodajství ČTK tisíc 

korun měsíčně.“
84

 Právě České slovo využívalo služeb ČTK ze všech deníků 

nejčastěji. 

Na konci druhého desetiletí 20. století počet redaktorů v jednotlivých listech 

ještě nemohl zpravodajsky pokrýt všechny sportovní události, a tak se ve sportovních 

rubrikách objevovaly výzvy samotným klubům, aby informace o výsledcích a 
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průbězích jednotlivých klání sdělovaly redakci telefonicky. Takovéto výzvy 

například otiskovalo Právo lidu v den každého ligového fotbalového kola: „Zprávy o 

dnešních sportovních zápasech přijímáme dnes od 7. do 8. večerní. Telefonní číslo 

2122.“
85

 Ve 20. letech už deníky působily soběstačně. 

O rozvoji komunikační sítě mezi novináři v Evropě v tomto období svědčí i 

porovnání, s jak velkým zpožděním informovaly Národní listy o výsledcích z letních 

olympiád v roce 1924 a 1928. Zatímco zpravodajství z Paříže se v listu objevovalo až 

s pětidenním zpožděním, informace z Amsterodamu se čtenáři dozvídali pouze jeden 

poté, co se daná sportovní událost odehrála.
86

 

3.6.1.1 Vývoj české sportovní fotografie 

„Dvacátá léta našeho století jsou v historii světového umění jedním 

z nejrušnějších a nejprůbojnějších období. Vzniká řada uměleckých směrů, vedou se 

četné diskuze o nových cestách umění. V kontextu toho dění probíhá i rozvoj 

fotografie.“
87

 Citát Aleny Lábové z publikace Dějiny československé 

fotožurnalistiky neplatí zcela úplně pro českou sportovní fotožurnalistiku, o čemž ve 

své diplomové práci Vývoj české sportovní fotografie hovoří Jiří Koliš: „Čechy jako 

by byly na opačném pólu a nikoliv sousedem Německa, kde dvacátá léta znamenají 

pro novinářskou fotografii zlatý věk.“
88

 V roce 1921 zemřel nejvýznamnější 

předválečný český reportážní fotograf Rudolf Bruner-Dvořák (který se intenzivně 

věnoval sportu) a v následujících letech se nenašla žádná osobnost, která by dokázala 

na jeho práci navázat.   

Určitý posun však česká sportovní fotožurnalistika ve dvacátých letech 20. 

století přeci jen zaznamenala.
89

  Důležitým faktorem byl rozvoj techniky. Na konci 

19. století tehdejší technika kvůli nedostačující citlivosti fotografických materiálů a 

pomalých závěrek nebyla schopna zachytit skutečný děj. Až po konci 1. světové 

války se na český trh dostaly dokonalejší fotografické přístroje jako například 

německá Leica používající 35mm kinofilm. Po roce 1918 se zdokonalily i tiskařské 

techniky a vznikaly první tiskové agentury, které se zabývaly produkcí fotografií 
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s tematikou sportu. Ve dvacátých letech bylo založeno samostatné obrazové oddělení 

ČTK, ale vznikaly i další fotoagentury jako např. Centropress.
90

 

Sportovní fotografie se v největší míře objevovaly v časopisech a týdenících. 

Šlo však vesměs o statické záběry či portréty. Pohyb byl zaznamenán pouze na 

fotografiích ze zahraničí, které přebíral například časopis Sportovní revue. Ten na 

titulní stranu zařazoval pravidelně 6 až 8 fotografií. Snímky ze zahraničí nacházeli 

čtenáři také na stránkách Sportovního věstníku, který vycházel dvakrát týdně v úterý 

a ve čtvrtek. Nejvíce snímků s převážně fotbalovou tematikou vycházelo v úterním 

vydání. Na stranách týdeníku Sport, který vedl Ondřej Sekora, sice vycházelo mnoho 

fotografií z českého i zahraničního sportovního dění, jejich kvalita však nebyla na 

příliš vysoké úrovni.
91

 

Právě ve dvacátých letech se fotografie se sportovní tematikou začaly často 

objevovat i na stránkách československých deníků. Poprvé ve zkoumaném období to 

bylo 13. října 1921 ve sportovní rubrice Českého slova, které otisklo portrétovou 

fotografii fotbalového obránce Sparty Praha Miroslava Pospíšila.
92

 V druhé polovině 

20. let už fotografie plnily sportovní rubriky všech zkoumaných deníků, nejaktivnější 

v tomto směru byly deníky České slovo a Národní listy. Stejně jako v případě 

časopisů šlo zpravidla o statické fotografie (dynamické fotografie byly vždy na nízké 

kvalitativní úrovni). Nejčastějším typem tehdejší sportovní fotografie byl týmový 

snímek. Např. České slovo takto otisklo v květnu roku 1925 do dvou řad seřazené 

fotbalisty Uruguaye.
93

 

Nebylo zvykem, že by se v časopisech a denících uváděli autoři snímků. 

Fotografů, kteří se specializovali na sportovní fotografie, nebylo ve dvacátých letech 

20. století mnoho a Jiří Koliš z tohoto období zmínil pouze jedno jméno – Jindřicha 

Zelenku, který především fotbalové snímky prodával ve svém ateliéru Ideál za 4 až 6 

korun.
94
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4 Analýza sportovních částí deníků mezi lety 1918 a 

1928 

4.1 Národní listy 

U zrodu deníku Národní listy stálo v roce 1861 několik významných 

osobností českého národa jako např. František Palacký, František Ladislav Rieger 

nebo Jan Evangelista Purkyně. Vydavatel listu Julius Grégr hledal v druhé polovině 

19. století možnosti, jak zvýšit komerční úspěch novin a zakládal nové rubriky. 

Jednou z nich byla i rubrika sportovní. Drobné sportovní zprávy se v listu objevovaly 

už od 70. let 19. století, rubrika Sport poprvé vyšla 19. února 1899.
95

 

Brzký vývoj sportovní rubriky se projevil už na začátku zkoumaného období. 

Rubrika Sportovní věstník vycházela pravidelně minimálně jednou denně – v ranním, 

večerním nebo obou vydáních. Uvnitř deníku čtenáři nacházeli desítky rubrik, 

Sportovní věstník měl místo v druhé polovině vydání za rubrikami Soudní síň, 

Divadlo a umění, Národní hospodář a Různé zprávy. Díky drobnému písmu se i přes 

poměrně malý prostor v listu vešlo do rubriky hodně textu. Jednotlivá sportovní 

témata od sebe byla oddělena vycentrovaným názvem dané disciplíny a zprávy byly 

přehledně zarovnány do bloku.  

V roce 1918 v Národních listech převládaly publicistické zprávy nad 

zpravodajstvím. Oblíbeným tématem novinářů tohoto deníku byla zamyšlení nad 

stavem českého sportu. Článek z 15. února 1918 navrhuje na základě příkladu 

z Rakouska a Německa, jakým směrem by se měl český sport ubírat. „Češi právem i 

mocensky mají nárok na samostatnost ve sportu. České mínění bylo vždy jedno a 

jasno: chceme úplnou svobodu, ale neohrožujme svobody cizí. Český sport jsa a 

chtěje zůstati kulturní složkou českého života.“
96

 V témže vydání využily Národní 

listy metodu otevření a dokončení publicistického tématu o tom, jak by se měl atlet 

správně připravovat. 14. února v listu vyšla první část článku Sportovec podle 
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Kraenzleina a už o den později si čtenáři mohli přečíst druhou část.
97

 Tímto 

způsobem Národní listy lákaly čtenáře k opakované koupi deníku. 

Ve Sportovním věstníku se na začátku zkoumaného období velmi často 

objevovaly informace, kdy se konají schůze různých sportovních svazů či spolků. Co 

se týče sportovního zpravodajství na konci druhého desetiletí ve 20. století, největší 

prostor měly informace z kopané. Shrnutí uplynulého ligového kola bylo přehledné. 

Výsledky zápasů doplňovaly stručné reportáže z utkání jako například 4. dubna 

1918, kdy deník informoval o zápase mezi Hradcem Králové a Unionem Žižkov, 

který skončil nerozhodně 4:4. „Výborný team žižkovských předvedl nádhernou hru, 

narazil však v Hradci na úplně rovnocenného soupeře a děkuje za nerozhodnou hru 

jen proměně dvou 11m. za ruce.“
98

 Z fotbalových týmů informoval deník nejvíce o 

Spartě a Slavii. Dalšími nejčastějšími tématy listu byly hokej, vodní sporty a 

automobilismus. O něco méně deník psal o vzduchoplavbě a cyklistice. Sportovní 

věstník věnoval prostor také informacím z Klubu českých fotografů amatérů anebo 

sportovním událostem ve vojsku a na vysokých školách. V roce 1919 byl Sokolský 

věstník od sportovní rubriky oddělen v samostatnou sekci, junáctví však součástí 

sportovní rubriky zůstalo. 

Deník čtenáře velmi často informoval o sportovním dění mimo 

Československo. Spolupracoval také s Františkem Erbenem a v roce 1920 tiskl 

nepravidelně jeho Sportovní črty z Japonska. Listu posílal ze zahraničí články také 

Josef Laufer, který působil na pozici funkcionáře fotbalové Slavie Praha. 11. května 

1921 otiskly Národní listy Lauferovu obsáhlou reportáž ze zápasu pražské Slavie 

v Kodani. V rozsáhlém článku přes celý jeden sloupec popisoval Laufer atmosféru 

v celém městě, a hlavně podrobný průběh utkání: „Počátek zápasu stanoven na 6.15 

hod. večer, ježto do 6 se pracuje a denní světlo zde trvá až do 9 hodin. Tribuny kol 

hřiště neplnily se až kol 6. hodiny, přesto že odpoledne pršelo. Hřiště s ideálním 

trávníkem bez jediné lysiny bylo velmi kluzké, takže hráči často padali.“
99

 

V roce 1921 začaly Národní listy více využívat členění textů pomocí titulků, 

anotací a zvýrazněných statistik pro zpřehlednění. 3. ledna se čtenáři na začátku 
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rubriky dozvěděli díky výraznému titulku „AC Sparta zvítězila ve Španělsku“
100

, že 

pražský tým porazil Barcelonu. Na titulek navázala krátká reportáž. List také začal 

důležitým sportovním událostem vyhrazovat v rubrice zvláštní prostor. 21. listopadu 

čítala zpráva o semifinálovém zápase fotbalového poháru 66 řádků včetně výrazného 

uvedení do tématu, titulku a výsledku. Zbytku obsahu Sportovního věstníku vyhradil 

list 29 řádků.
101

   

Význam sportovní rubriky v listu v první polovině 20. let rostl a zprávy ze 

sportu získávaly speciální prostor. 1. ledna 1922 byl Sportovní věstník poprvé 

rozdělen do dvou částí. Na straně 4 stála hned pod názvem rubriky věta: „hlavní část 

sportovní rubriky najdete v příloze“.
102

 Na straně 2 v příloze potom čtenáři našli 

druhou část rubriky Sportovní věstník s obsahem přes tři celé sloupce. Sportovní 

příloha byla věnována více než z poloviny automobilismu a kromě několika inzerátů 

s automobilovou tematikou zahrnovala rozsáhlý článek od autora Henryho, který 

přinesl informace o Československém klubu automobilistů v roce 1922. Druhý 

článek se pak zaměřoval na stav profesionalismu ve sportu v Československu a jeho 

autorem byl Karel Kotouč (bývalý hráč SK Slavia Praha).
103

 Tato příloha vycházela 

nepravidelně, ale bylo evidentní, že se vedení deníku snažilo zvětšit prostor pro 

sportovní obsah. List přinášel rozsáhlejší články, analýzy, publicistiku a věnoval část 

své rubriky i ženskému sportu. 

1. ledna 1924 v listu vyšel snad úplně první sportovní článek na objednávku. 

Alespoň na první pohled se zdá, že za vydáním stála firma Continental: „Senzační 

balonové pneumatiky Continental budou uvedeny na trhu ze závodů Continental 

v roce 1924. Tato novinka v oboru oráfování vyvolala v odborných a automobilových 

kruzích největší pozornost, poněvadž balónové pneumatiky Continental oproti jiným 

balonovým pneumatikám lze montovati na normální loukotě, takže odpadají velké 

výlohy za opatření nových speciálních kol a loukotí.“
104

 Tento článek otevírá rubriku 

a není nijak zvláštně označen. Na první pohled až přehnaně podporuje nový produkt 

firmy Continental, ale zřejmě se můžeme pouze domnívat, jak ve skutečnosti vznikl 

a jestli ho nenapsal z vlastního zájmu novinář, který tomuto produktu velmi věřil. 
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Od května roku 1924 vycházelo pravidelně každé pondělí večerní vydání 

Národních listů se zcela novým designem. Na straně 3 vždy čtenáři našli sportovní 

rubriku Sport a hry.
105

 Celou stranu vždy pokrývaly fotografie, rozsáhlé reportáže, 

několik reklam, výsledkový servis a dvě podrubriky – Před 20 lety, kde se psalo o 

událostech, které se staly na den přesně před dvaceti lety, a Který byl váš největší 

sportovní úspěch, kam přispívali čtenáři a psali o svých sportovních úspěších.
106

 

21. června 1925 vyšla v rámci vydání Národních listů samostatná 

celostránková příloha s názvem Letectví – Automobilismus. Příloha byla rozdělena 

na dvě podobně rozsáhlé části a každá byla zaměřena na dané odvětví. Uprostřed 

přílohy byla velká kresba prvního letadla vyrobeného v Československu, kterému byl 

věnován i hlavní článek přílohy. Druhý článek radil čtenářům, jak se starat o svůj 

automobil.
107

 Texty byly členěny několika dalšími grafickými prvky a inzeráty.  

V druhé polovině dvacátých let už bylo znát, že se deník vyvíjí a své čtenáře 

se snaží zaujmout novými způsoby. Například 18. listopadu 1926 zařadil do 

Sportovního věstníku podrubriku Zanícenci, jejímž účelem zřejmě bylo šokovat nebo 

pobavit a měla blízko k bulvární žurnalistice: „Tragická příhoda při footballovém 

matchi velikého klubu na Letné bude asi ještě v dobré paměti. Tenkrát rozohnil se 

kterýs divák tak, že vyskočil a narazil hlavou na trám. Odvezli ho do nemocnice a 

zemřel tam.“
108

 V silvestrovském vydání v rubrice Sport vyšla vtipná příhoda o 

fotbalovém trenérovi, který neuměl česky a po jednom večírku zabloudil ve svém 

městě. Zbytek výpravy mu kvůli tomu odjel.
109

  

O rychlém rozvoji sportovní rubriky svědčí několik nových prvků, které začal 

list v průběhu druhé poloviny 20. let využívat. V pátečním vydání ze dne 31. 

prosince 1927 se například čtenáři dozvěděli, jaké sportovní události se uskuteční 

během víkendu. Vše bylo velmi přehledně seřazeno a vyrovnáno. Pod názvem sportu 

(v tomto případě šlo o kopanou, hokej a bruslařství) byl uveden hrací den a poté 

podrobnější popis místa a času konání. Tato podrubrika nesla název Co bude.
110

 V 
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březnu roku 1928 začal list využívat tabulky, typickým případem byla pořadí týmů 

ve fotbalové lize pod statistikami a reportážemi. 

Na začátku roku 1928 měly Národní listy celkem tři druhy pravidelných 

sportovních rubrik. Rubrika v pondělníku se jmenovala Sport a hry, ve večerníku 

zvaném Národ vycházel Sportovní deník a v ranním vydání šlo o Sportovní věstník. 

K jedné změně došlo v červnu roku 1928, kdy byl Sportovní věstník přejmenován na 

Sport a hry. 

4.1.1 Inzerce 

Už první den v rámci zkoumaného období našli čtenáři Sportovního věstníku 

dva inzeráty, které mimo jiné pomáhaly členit text. První inzerát propagoval 

pražskou obornou šoférskou školu v Praze a prostřednictvím druhého přáli čtenářům 

šťastný nový rok Arnošt Lackenbacher a Armin Deutsch ze sázkové společnosti.
111

   

Už na přelomu druhého a třetího desetiletí dvacátého století se ve Sportovním 

věstníku objevovaly reklamy na produkty, které neměly se sportem prakticky nic 

společného. Inzerent však měl zřejmě požadavek, aby se reklama objevila právě 

v této části novin, což svědčí o oblíbenosti rubriky. 12. listopadu 1919 otiskly 

Národní listy ve Sportovním věstníku inzerát na pařížské kožešinové modely od 

Růžka a Löwensteina
112

 a 14. září 1920 reklamu na dětské vozíky.
113

 

Deník věnoval velký prostoru dostihům. 14. dubna 1921 čtenářům 

prostřednictvím článku přes celý sloupec a velkého inzerátu oznámil, že v Chuchli se 

následující tři dny budou konat významné dostihové závody. Část prostoru ve 

sportovní rubrice si zakoupila také společnost poskytující během závodů 

autobusovou dopravu do Chuchle.
114

      

Ještě o něco více pozornosti než dostihům věnoval list automobilismu, často 

tato témata pokrývala i celou stranu či přílohu. Bylo tomu tak i 1. ledna 1922, kdy 

v rámci přílohy věnované převážně automobilům otiskly Národní listy tři inzeráty 

firmy Dunlop, která přála čtenářům šťastný nový rok a zároveň nabízela 
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pneumatiky.
115

 Četnost a velikost inzerátů rok od roku rostla. 14. září 1925 reklamy 

zabraly dokonce více než polovinu prostoru sportovní přílohy Národních listů. 

Automobily na prodej v nich nabízely společnosti Tatra, Laurin a Klement, Renault a 

Fiat.
116

 Právě v těchto přílohách a také ve Sportovním deníku večerníku Národ byla 

inzerce velice častá a rozsáhlá. 

4.1.2 Fotografie a kresby 

Do poloviny dvacátých let 20. století tvořily sportovní rubriku pouze texty a 

inzeráty. Jedinou výjimkou byla podrubrika Šachy, jejíž součástí byla každou sobotu 

kromě zpráv z šachu také kresba šachovnice s rozehranou partií a čtenáři měli za 

úkol vymyslet tři tahy, kterými by dali mat.  

Od roku 1925 se začal prostor pro sportovní obsah v listu zvětšovat. Vznikalo 

tím i místo pro kresby a fotografie. 21. června našli čtenáři v příloze Národních listů 

Letectví – Automobilismus dvě velké kresby prvního československého letadla.
117

 

První sportovní fotografie v listu vyšla 31. prosince 1925. Šlo o záběr 

z plaveckých závodů o vánoční pohár. Snímek vyšel ve večerníku s titulem Národ a 

byl na něm zobrazen plavec Henry Bleuse v bazénu v Paříži. Autor nebyl uveden.
118

 

Od roku 1926 byl každé pondělí a součástí titulní strany ranního vydání 

Národních listů i malá rubrika Sportovní neděle, která v krátkosti shrnovala 

nejdůležitější sportovní události z víkendu a také nabízela dva snímky nejčastěji 

z fotbalových hřišť. 15. března 1926 otiskl list fotografie ze dvou fotbalových zápasů 

– Praha vs. Vídeň a C. A. F. C. vs. Radlický A. F. K.
119

 Právě v ranním pondělním 

vydání a také v Národu vycházely sportovní fotografie v druhé polovině dvacátých 

let pravidelně.  

4.1.3 Zpravodajství z olympijských her 

O letních olympijských hrách v Antverpách, které se uskutečnily v roce 1920, 

píše list velmi sporadicky. O zahájení a ukončení olympiády vůbec neinformuje. 

Pouze v případě úspěchu československých sportovců otiskly Národní listy text 

v podrubrice Olympijské hry. V ostatních případech se objevovala týdenní shrnutí z 
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dění na hrách. O čtyři roky později už byla situace jiná. Deník poskytoval podrobné 

zpravodajství ze zimních olympijských her v Chamonix a letních olympijských her 

v Paříži. Tentokrát už psal shrnutí z každého dne a využíval k tomu služeb ČTK a 

také vlastních zpravodajů. Informace však byly podávány s někdy až pětidenním 

zpožděním. Olympiáda byla už tehdy významnou společenskou událostí, a ještě před 

zahájením her v Chamonix vyšel v Národních listech v rubrice Poslední zprávy 

mimo sportovní část novin článek, který v krátkosti shrnul, na co všechno se fanoušci 

mohou těšit.
120

 Nejvíce ze všech sportů psal list o hokejovém turnaji v Chamonix. 

Závěrečnému zápasu turnaje věnoval celý jeden sloupec. Nepodepsaná reportáž 

z průběhu utkání byla napsána v přítomném čase: „Hra počíná útokem Kanady, leč 

Američané brání obezřetně. V 8. minutě se podaří Watsonovi projeti obranou 

mužstva amerického a zaznamenati první branku pro Kanadu.“
121

 

V roce 1928 se olympijské zpravodajství rozvinulo ještě o něco více. Na 

titulní stránce Národu našli čtenáři 13. února fotografii ledové plochy ve Sv. Mořici a 

nadpis „Počátek Olympijských hokejových her“.
122

 V listu každý den vycházela 

podrubrika Naši ve Sv. Mořici. O zástupcích Československa psal list jako o našich 

sportovcích. 20. února vyšla zpráva s titulkem „Zimní olympiáda skončena“ a 

obsahovala shrnutí výsledků z posledního dne her.
123

 Velmi podobně podrobně 

informoval deník o letních olympijských hrách v Amsterodamu. Hlavně v Národu 

nacházeli čtenáři hodně výsledků a také fotografií nejen československých 

sportovců. 12. srpna byly hry slavnostně ukončeny a Národní listy o tom informují o 

den později v ranním vydání i v Národu, kde byly otisknuty také karikatury 

úspěšných plavců Yoshiyuki Tsuruty, Marthy Noreliusové a Hilde Schraderové.
124

 

Ještě další den list olympiádu analyzoval, a to ve více než 17řádkové podrubrice s 

názvem Okolo olympiády
125

. 

4.1.4 Profil Viléma Heinze 

Vilém Heinz se narodil 3. července 1876 v Rakovníku, ale od svých tří let žil 

v Praze. Studoval na Akademickém gymnáziu, kde se setkal mimo jiné s Jiřím 

Guthem-Jarkovským, jedním největších propagátorů sportu (Guth-Jarkovský 
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vyučoval na gymnáziu češtinu a francouzštinu).
126

 Také Heinz se už v tu dobu hodně 

zabýval sportem, nejvíce ho uchvátila cyklistika. „Ještě dříve, než se se studii 

definitivně rozloučil, stačil se stát členem Klubu mediku-cyklistu v Praze na 

Královských Vinohradech. Cyklistickému sportu se věnoval i jako činovník ve výboru 

České ústřední jednoty velocipedistů, a to nejprve ve funkci pokladníka, poté 

jednatele. Již dříve byl zakládajícím členem řečnického a literárního klubu Slavie, po 

jehož přerodu v klub cyklistický v něm pracoval o to usilovněji. Aktivně se tomuto 

sportu věnoval i v několika závodech, kdy jezdil na tandemu jako vodič.“
127

 

Heinz se ale věnoval i dalším sportům. Ve svých 17 letech založil na 

gymnáziu fotbalový kroužek, mezi lety 1903 a 1904 byl předsedou Českého 

fotbalového svazu. Propagoval také lední hokej (v časopisu Cyklista vydal první 

hokejová pravidla) a veslování (v největším českém veslařském klubu V. K. Blesk 

působil jako kormidelník).
128

 

Hlavní životní náplní Viléma Heinze byla sportovní žurnalistika, kvůli které 

ukončil studium medicíny. V roce 1906 nastoupil do redakce Národních listů a stal 

se prvním českým sportovním novinářem z povolání (v roce 1910 činil jeho roční 

příjem 2 400 korun
129

). Národní listy, ve kterých vedl sportovní rubriku, ho 

zaměstnávaly až do roku 1936, kdy odešel do důchodu.
130

 Do listu přispíval hlavně 

publicistickými články, nejčastěji s automobilistikou tematikou jako například 1. 

ledna 1928: „Ač jsem optimista náturou i povoláním, nemohu neviděti ani zamlčeti, 

že automobilový obchod v nastávajícím roce bude těžkým chlebem. Je tu především 

Amerika. Její velkolepé přípravy, které uveřejnila po celém světě a především 
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v Evropě jsou předzvěstí, že její náraz na evropské trhy bude veden s nebývalou 

silou.“
131

 

Heinz ale přispíval i do několika dalších tiskovin. Sportovní články psal také 

do Cyklisty, Bastlova Sportu, Večerního listu, Hlasu národa, Věstníku SK Slavie a 

Halftimu.  Mezi lety 1902-1914 vedl společně s Josefem Václavem Kaufmannem 

týdeník Sport a hry, kde měl na starost rozsáhlou a pravidelnou automobilovou 

rubriku.  

Automobilismu se ale věnoval i po zániku Sportu a her. Ještě předtím byl 

jedním ze zakládajících členů a sekretářem Českého klubu motoristů, působil jako 

činovník v Autoklubu Republiky Československé a v roce 1931 vydal společně 

s Václavem Klementem rozsáhlou publikaci Z dějin automobilu. Propagoval i 

letectví a po Jaroslavu Kalvovi byl druhým sportovním novinářem, kterého Jaroslav 

Kašpar vzal na palubu svého letadla.
132

 

Vilém Heinz se v průběhu celého svého života podílel na rozvoji české 

sportovní žurnalistiky. V roce 1912 byl jedním ze zakládajících členů Kruhu 

sportovních novinářů,
133

 mezi lety 1923 a 1940 byl pak předsedou Klubu sportovních 

novinářů. Za svůj přínos sportovní žurnalistice obdržel několik ocenění. V roce 1935 

například získal od Československého olympijského výboru za přínos a propagaci 

sportu cenu Gutha-Jarkovského. Zemřel po nemoci 7. prosince 1946 v Praze.
134

 

4.1.5 Další autoři textů 

Kromě Heinze neměl list žádného stálého sportovního redaktora. Mezi lety 

1918 a 1928 do deníku nepravidelně přispíval Josef Rössler Ořovský. Ten je 

považován za jednoho z největších propagátorů sportu v jeho začátcích. Právě Josef 

Rössler přivedl některé sportovní disciplíny jako první na české území. Byl 

úspěšným závodníkem a funkcionářem ve veslování, bruslení, lyžování, jachtingu, 

kanoistice, fotbale a dalších sportech. Společně s Jiřím Guthem-Jarkovským se 

podílel na vzniku Českého olympijského výboru.
135

 Psal také sportovní články, 

                                                 
131

 Národní listy, 1. 1. 1928, strana 12. 
132

 Archiv Národního technického muzea. Profil Viléma Heinze. Dostupný z 

<http://www.ntm.cz/data/archiv/fondy-sbirky/753.pdf> 
133

 První český spolek sportovní žurnalistů. 
134

 SWIERCZEKOVÁ, L. Průvodce po archivních fondech a sbírkách Oddělení dějin tělesné výchovy 

a sportu Národního muzea. Praha : Národní muzeum, 2007, s. 14. 
135

 Byl také tajemníkem Českého olympijského výboru. 



42 

 

kterými kromě Národních listů přispíval i do Sportu a her, Sportu a Sportovního 

obzoru.
136

  

Do sportovní rubriky listu přispívali nárazově také sportovci nebo sportovní 

nadšenci. Například bývalý slávistický a reprezentační fotbalový záložník Karel 

Kotouč,
137

 kterému 1. ledna 1922 Národní listy otiskly článek o stavu 

profesionalismu v českém sportu.
138

 Dalšími autory sportovních texů ve zkoumaném 

období byli zeměpisec a oceánograf Josef Zukriegel a advokát činný ve sportu Adolf 

Dušek, který zastával funkci předsedy Českého svazu hockeyového.
139

  

4.2 Lidové noviny 

Podle Davida Lukšů v Lidových novinách vycházela nepravidelně sportovní 

rubrika Věstník sportovní už od roku 1900. Od roku 1906 pak noviny vydávaly 

rubriku Sport.
140

 Žádná sportovní část Lidových novin však nevydržela až do roku 

1918. Za celý tento rok totiž v Lidových novinách vyšlo pouze několik samostatných 

zpráv o fotbale či o šachu. Zpravidla na šesti stranách čtenáři našli desítky krátkých 

zpráv z domácí a zahraniční politiky či válečné zpravodajství. Mezi pravidelné 

rubriky patřily Ze soudní síně a Rubrika nezvěstných. Poslední dvě strany tvořila 

většinou inzerce. 

8. ledna 1919 list mezi své rubriky zahrnul Sokolský věstník. „Abychom 

vyhověli potřebám jednot sokolských, jichž denně rostoucí ruch a život s radostí 

sledujeme, obnovujeme pravidelný věstník sokolský, jak bývalo v listě našem 

v dobách předválečných, v němž dostaneme se jednotám a župám pokynů nebo 

upozornění na význačné události sokolské.“
141

 Další novou rubriku zaznamenali 

čtenáři 28. ledna, nesla název Sport a hry. Zpočátku vycházela nepravidelně a byla 

umístěna za Sokolským věstníkem.  Rubrika měla zpravidla 2–3 odstavce a plnila 

spíše funkci pozvánek na různé sportovní akce, o kterých informovala nejen 
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fanoušky ale někdy i samotné aktéry. 8. února 1919 zvaly Lidové noviny na sjezdové 

lyžování. „Lyžaři pozor! V neděli 9. února t. r. sejdeme se ráno přesně v půl 8 před 

nádražní budovou. Proviant s sebou. Vítán každý, i začátečníci, kdo má lyže 

v pořádku bez ohledu na příslušnost k nějakému klubu.“
142

 Ze zprávy je navíc patrno, 

že noviny byly zacíleny na úzkou skupinu lidí, která musela znát podrobnější 

informace z dřívějška. Pro nezaujatého čtenáře je totiž velmi složité rozklíčovat, kde 

a co přesně se bude dít. 

Zprávy byly psané zkratkovitě a často ani nebylo poznat, o jaký sport se 

jedná. 24. května otiskl list zprávu o výhře SK Velké Meziříčí nad Třebíčí 7:3. 

„Třebíč dobrá v kombinaci, domácí však útočnější a před brankou rozhodnější. 

Třebíč již absolvovala letos dva prvotřídní zápasy, kdežto meziříčští hrají poprvé. 

Výkon tedy domácích pěkný. Zápas konán jako součást oslavy májové. Účast přes 1 

100 lidí.“
143

 Zřejmě se jednalo o utkání ve fotbale, kterému noviny věnovaly ze 

všech sportů nejvíce prostoru. Zvláště pak v neděli a v pondělí po hracím víkendu 

obsahovaly noviny výsledkový servis z fotbalové ligy. Nejvíce pozornosti bylo 

věnováno Moravské Slavii a dalším celkům z Moravy. Kromě fotbalu psali novináři 

Lidových novin v menší míře o hokeji, šachách, šermu, plavání, veslování, tenisu, 

atletice a cyklistice. Rubrika Sport a hry se do konce roku 1919 rozrostla o několik 

odstavců a vycházela každý den. Dostalo se tak i na další sporty jakými byl například 

automobilismus, box nebo řecko-římský zápas. 

Hned od prvního vydání v roce 1920 se noviny graficky vyvíjely a lehce se 

proměňovala struktura rubrik. Sport a hry byly sice zrušeny, ale místo toho se 

objevila rubrika Tělesná výchova, kde byly informace o stavu československé, 

francouzské a německé tělovýchovy, ale také se zde psalo, jak se na olympiádu 

připravují norští veslaři a francouzští atleti.
144

 V dalších vydáních Lidové noviny 

v této rubrice otiskly zprávy z šermu, plavectví, zimních sportů a později informace o 

jarní části fotbalové sezóny. Tělesná výchova tak obsahově sloučila dvě rubriky, 

které v listu dříve vycházely – Sokolský věstník a Sport a hry.  

 Tělesná výchova zůstala mezi každodenními rubrikami až do konce 

zkoumaného období. Do roku 1928 lehce změnila svoji vizuální podobu. Od prosince 
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roku 1921 rozdělovaly rubriku jednotlivé odrážky. Zprávy byly od sebe odděleny 

podnadpisem s názvem sportovní disciplíny. 17. února 1923 navíc přibyly grafické 

prvky, které rubriku ještě více zpřehlednily – grafika fotbalisty uváděla zprávu o 

fotbale, grafika s žokejem uváděla zprávu o dostizích apod.
145

 

Rubrika v roce 1923 v novinách získala pevné místo a čtenáři věděli, že ji 

najdou vždy za zprávami z kultury. V témže roce už Tělesná výchova nebyla 

součástí pouze ranního vydání, ale zvláště v neděli a v pondělí se objevovala i 

v méně obsáhlých odpoledních vydáních. 

V průběhu zkoumaného období se ve sportovní rubrice Lidových novin 

výrazně změnil také způsob, jakým novináři psali články. V polovině dvacátých let 

začaly strohé reportáže a výsledkový servis doplňovat autorské texty. 2. ledna 1926 

vydal list článek o problémech československého sportu. „Jeho organizátoři se 

mnohdy utápí v detailech a nechají nepovšimnuty věci, jejichž rozšíření mělo by 

blahý vliv na jejich práci i na rozvoj sportu v ČSR. Je už nejvyšší čas, aby se čs. 

sportovci věnovali definitivnímu rozřešení těch problémů, jichž odklad znamená 

škodu – zejména morální. Prvním takovým problémem je nutnost, aby v čs. sportu 

existovalo centrální sportovní ústředí nemíchající se do záležitosti jednotlivých 

svazů, leda tenkrát, šlo-li by o věc týkající se celého čs. sportu.“
146

  

V roce 1928 už vycházela Tělesná výchova v každém vydání Lidových novin 

s jednou výjimkou. 11. ledna téhož roku vyšly sportovní zprávy v rubrice Sport, ale 

v dalších číslech se list vrátil zpět k původní sportovní rubrice. Šlo tedy zřejmě o 

speciální vydání či tiskařskou chybu. 

4.2.1 Inzerce 

První inzertní plocha v rámci sportovní rubriky se v Lidových novinách 

objevila 8. června 1919. Už tehdy lidé cílili přímo na sportovní čtenáře jakožto 

potencionální kupce sportovního zboží. Přímo nad rubrikou Sport a hry byl umístěn 

inzerát s textem: „Fotbalisté pozor! Kopací míče prvotřídní jakosti dodá F. 

Cetkovský, Prostějov.“
147

 Na konci druhého desetiletí 20. století využívaly noviny 

inzerci se sportovní tematikou zřídkakdy. V další dekádě už však bylo vše jinak a 
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sportovní reklama se stala součástí téměř každého vydání. Inzerenti nabízeli 

především sportovní vybavení – velocipedové a automobilové gumy, lyže, sáňky, 

brusle a další produkty.  

4.2.2 Fotografie a kresby 

Ještě na přelomu druhého a třetího desetiletí 20. století byla sportovní rubrika 

Lidových novin tvořena pouze psanými články. V roce 1922 však prostor v rámci 

rubriky Tělesná výchova začaly dostávat i kresby se sportovní tematikou.  19. 

července list otiskl kreslený vtip o čtyřech obrázcích s názvem Tragický případ 

z kopané, jeho autorem byl V. Rada. Šlo o příběh fotbalisty Venci, který místo míče 

dopravil do sítě svoji hlavu.
148

 Od roku 1921 do novin svými kresbami přispíval i 

známý spisovatel, žurnalista a ilustrátor Ondřej Sekora, který s Lidovými novinami 

dlouhodobě spolupracoval jako sportovní redaktor. V rámci sportovní rubriky v listu 

vycházely především jeho kresby sportovců, nejčastěji šlo o karikatury. 

Sportovní fotografie začaly Lidové noviny vydávat ve druhé polovině 

dvacátých let 20. století. Vůbec první dva snímky se sportovní tematikou najdeme na 

titulní straně vydání z 11. dubna 1927. Horní fotografie vyobrazuje židenického 

brankáře Macháta během zákroku z fotbalového utkání mezi SK Židenice a Wacker 

Vídeň. Dolní snímek je z přespolního běhu pražské Slavie.
149

 První fotografie přímo 

v rubrice Tělesná výchova byla otištěna 2. ledna 1928. Jde o portrét světového mistra 

boxu Gena Tunneyho, který měl tou dobou navštívit Prahu. Autor fotografie nebyl 

uveden.
150

 

4.2.3 Zpravodajství z olympijských her 

Během olympijských her, které se ve zkoumaném období uskutečnily, se 

v ani jednom případě struktura sportovní rubriky Lidových novin a všeobecně ani 

sportovní zpravodajství listu výrazně nezměnily. Pouze ve dvou případech noviny 

otiskly speciální sekci věnovanou dané olympiádě, ale vždy šlo jen o jednorázovou 

záležitost – 17. srpna 1920 vyšlo v sekci Olympijské hry v Antverpách shrnutí 

závodu cyklistů na 170 km
151

 a 27. srpna 1928 se čtenáři v sekci Olympiáda 

v Amsterodamu dozvěděli, že kopaná a tenis byly vyškrtnuty z programu 
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olympijských her.
152

 V ostatních případech byly zprávy z olympijských sportovišť 

v rámci sportovní rubriky seřazeny pod odrážkou Olympijské hry. 

Zprávy z olympijských her byly zveřejňovány s 2–4 denním zpožděním, 

přenos informací ze zahraničí v tu dobu ještě nefungoval příliš rychle. Články 

přebíral list od ČTK nebo je psali autoři přímo na místě a podepisovali se zkratkou. 

Více pozornosti novináři věnovali vždy letní olympiádě. 

4.2.4 Profil Ondřeje Sekory 

Během zkoumaného období největší měrou k rozvoji sportovní rubriky 

Lidových novin přispěl Ondřej Sekora. Narodil se 25. září 1989 v Brně. Proslavil 

jako malíř a spisovatel dětské prózy, nejen do Lidových novin a dalších tiskovin ale 

přispíval sportovními články a kresbami.  

V roce 1919 úspěšně dokončil studium na vyškovském gymnáziu a poté dva 

roky studoval na právnické fakultě v Brně. Už během vysokoškolského studia 

spolupracoval s Lidovými novinami a v roce 1921 nastoupil do brněnské redakce 

jako sportovní novinář a kreslíř.
153

 

Jeho jméno, jako jednoho z mála sportovních redaktorů ve dvacátých letech 

20. století, bylo pod publicistickými články se sportovní tematikou často 

zveřejňováno. 30. srpna 1922 vyšel v rubrice Tělesná výchova článek Křik na 

tribunách, kde Sekora zdůrazňuje důležitost dobré atmosféry na tribunách a vyzývá 

především fotbalové fanoušky, aby na stadionech svůj klub hlasitě podporovali: „A 

tleskáte jen pro sebe? Křičíte jen ke zvýšení vlastního prožitku, voláte na svého 

rivala jen proto, že vám na tom záleží? Snad. Ale vykonáváte tu ohromnou práci pro 

borce, která by se dala i matematicky, jako složka hybné síly zařadit a 

odhadnout.“
154

 List Sekoru nejen v rámci využíval sportovní redakce. Lidové noviny 

otiskovaly i jeho beletrii a kresby, jako tomu bylo 18. října 1923, kdy celou stranu 11 

naplnila Sekorova povídka Belfortský lev se raduje.
155

 

Nejčastěji však list zveřejňoval jeho kresby se sportovní tematikou. Většinou 

šlo o karikatury, které měly pobavit čtenáře. Právě tímto se Lidové noviny zásluhou 
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Sekory odlišovaly od konkurence, protože ostatní deníky ve svých sportovních 

rubrikách kresby příliš neotiskovaly. 5. února 1924 Sekora ve své kresbě narážel na 

neúspěch Anglie v rychlobruslení na olympijských hrách v Chamonix. Kresba 

s názvem Jak jezdili mistři v Chamonix vyobrazuje ve správném rychlobruslařském 

postoji Finy Clase Thunberga, který na olympiádě získal tři zlaté, jednu stříbrnou a 

jednu bronzovou medaili,
156

 Juliuse Skutnabba, který vyhrál kompletní sadu 

medailí,
157

 a pod nimi ležícího reprezentanta Anglie.
158

 

V roce 1928 přešel Sekora do pražské redakce Lidových novin, kde působil 

jako kreslíř a karikaturista, soudničkář, sportovní redaktor a později jako autor 

fejetonů, sloupků a humorných komentářů. V roce 1941 byl kvůli židovskému 

původu své manželky donucen redakci Lidových novin opustit. 

Ondřej Sekora je považován za zakladatele československého a českého 

rugby.
159

 Tento sport poznal v Paříži, kam byl v letech 1923 a 1927 vyslán redakcí 

Lidových novin na zahraniční stáže. Během pobytu ve Francii přispíval kresbami i 

sportovními reportážemi do tamních časopisů (např. do L’Auto) a sportovní články 

posílal i do Československa. 20. dubna 1926 si čtenáři mohli prostřednictvím 

Lidových novin nastudovat pravidla rugby. V článku byly popsány rozdíly mezi tzv. 

associačním footballem a rugby, vysvětleno bylo i rozestavení hráčů a nechyběl ani 

plánek s rozměry hřiště a modelovou situací ze hry.
160

 Ondřej Sekora mimo jiné 

vytvořil české ragbyové názvosloví a zorganizoval vůbec první rugbyové utkání na 

československém území mezi mužstvy SK Moravská Slavia (Sekora byl jejím 

členem) a AFK Žižka. Zápas se odehrál 9. června 1926 v brněnských Pisárkách.
161

  

Do historie světové žurnalistiky je Sekora zapsán jako jeden z pěti 

zakládajících členů Mezinárodní organizace sportovních novinářů (Association 

Internationale De La Presse Sportive – AIPS) v roce 1924. Jako novinář působil i 

                                                 
156

 Výsledky olympijských her v Chamonix z roku 1924. Dostupný z 

<http://www.olympic.org/content/results-and-

medalists/gamesandsportsummary/?sport=31853&games=1924%2f2&event=31867> 
157

 Výsledky olympijských her v Chamonix z roku 1924. Dostupný z 

<http://www.olympic.org/content/results-and-

medalists/gamesandsportsummary/?sport=31853&games=1924%2f2&event=31867> 
158

 Lidové noviny, 5. 2. 1924, strana 7. 
159

 Mezi jeho oblíbené sporty patřila i cyklistika, jako novinář absolvoval Tour de France 

v doprovodném konvoji. 
160

 Lidové noviny, 20. 4. 1926, strana 8. 
161

 JEŽEK, P. Česká tělovýchovná a sportovní literatura 1919-1945. Praha : Fakulta tělesné výchovy 

a sportu, 2002, s. 846. 



48 

 

v jiných periodikách. Mezi lety 1921 a 1929 se podílel na vydávání časopisu Sport. 

Od roku 1926 byl dokonce jeho šéfredaktorem. Od roku 1939 byl členem Národního 

svazu novinářů, ze kterého však byl kvůli židovskému původu své manželky 

vyloučen. Po 2. světové válce se stal redaktorem deníku Práce a redaktorem časopisu 

Dikobraz, kde působil v pozici šéfredaktora, a redaktorem v nakladatelství Josefa 

Hokra. Přispíval i do dětských časopisů Ohníček, Mateřídouška a Pionýr.
162

 V 50. a 

60. letech upustil od novinářské činnosti a věnoval se zejména psaní a ilustrování 

knížek pro děti. Nejvíce ho proslavily pohádky Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka. 

Zemřel 4. července 1967 v Praze. 

4.2.5 Další autoři textů 

Hlavně na přelomu druhého a třetího desetiletí 20. století se ve sportovní 

rubrice objevovaly články o tělovýchově. Jejich autory byli především zástupci 

Sokola jako např. přírodovědec a ředitel Ústavu pro tělovýchovu na vysokých 

školách František Smotlacha
163

, referent Ústředního tělovýchovného svazu a 

sokolský závodník František Pecháček
164

 nebo pracovnice na úseku tělovýchovy žen 

Marie Provazníková.
165

   

4.3 Národní politika 

Jeden z komerčně nejúspěšnějších českých deníků z přelomu 19. a 20. století 

vznikl v roce 1885 z české přílohy německy psaného staročeského listu Politik. 

V Národní politice vyšla 2. ledna 1900 poprvé rubrika Sport, která se v listu 

objevovala téměř pravidelně každou neděli, ale vycházela i v jiných dnech. 

Každodenní sportovní informace poskytoval deník od roku 1902. Sportovní rubriku 

založil a redakčně vedl JUDr. Stanislav Práchenský, který působil jako funkcionář 

v SK Slavia Praha a byl také akcionářem vydavatelského družstva Politika. Sport 

v Národní politice podporoval i tehdejší šéfredaktor Ludvík Bratršovský.
166
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Rubrika Sport se v deníku vyskytovala i od začátku roku 1918. Čtenáři tehdy 

při listování těmito novinami nacházeli proud jednotlivých samostatných zpráv 

rozdělených do sekcí. Na začátku každé zprávy bylo pouze jedno zvýrazněné slovo, 

které navozovalo téma dané zprávy. Jednotlivé rubriky od sebe byly odděleny 

krátkou vodorovnou čarou a výrazným nadpisem v rámci daného sloupce 

vycentrovaným – např.: Umění a věda, Nezvěstní z bojiště, Divadlo a hudba, Zprávy 

osobní a rodinné, Ze soudní síně nebo Směs. Rubrika Sport se nacházela v druhé 

polovině výtisku zpravidla před inzertní částí. Zpočátku zkoumaného období 

přinášela především informace pro samotné sportovce. Zveřejňovala termíny schůzí 

různých sportovních svazů či spolků. Hned 1. ledna 1918 se čtenáři na třinácti 

řádcích rubriky dozvěděli, že v místnostech šachového klubu Dobruský v Praze se 

odpoledne utká klub šachistů Gerlachovská IX. z Plzně se Šachovým klubem Kladno 

a že válečné mistrovství SK Slavia v kanadském hokeji se koná rovněž odpoledne, 

ale pouze za předpokladu, že bude led. List tehdy vyzýval k dochvilnosti hokejistů. 

„Všichni hráči dostavte se přesně o půl 2. hodiny odpoledne na hřiště.“
167

 Takovéto 

a podobné výzvy sportovcům se v listu objevovaly velmi často. 

Sportovní část deníku nebyla na konci druhého desetiletí 20. století příliš 

přehledná. Název sportovní disciplíny uváděl do tématu, jednotlivé zprávy z daného 

odvětví od sebe byly odděleny pouze odsazením, což mohlo způsobit, že čtenář často 

ani nepoznal, jestli čte stále jedno téma, anebo se už zpráva týká jiného tématu. List 

se věnoval hlavně kopané, automobilismu, atletice a v zimě hokeji. Sporty byly 

seřazeny podle abecedy a na konci byla pravidelně sekce Různé.  

Rubrika Sport nevycházela v Národní politice v prvních měsících roku 1918 

zcela pravidelně. Stávalo se, že v rozsáhlejším (například desetistránkovém) vydání 

chyběla a druhý den se v rámci čtyř stran listu objevila. Novináři tehdy zřejmě vždy 

čekali, jestli se nějaká relevantní sportovní zpráva objeví, a podle toho rubriku do 

vydání zařadili či nezařadili. Od listopadu roku 1918 už však čtenáři Sport v Národní 

politice nacházeli pravidelně každý den. Noviny kromě víkendu vycházely ve dvou 

vydáních – ranním a odpoledním. Sportovní rubrika se na začátku zkoumaného 

období objevovala především v odpoledních vydáních. Od prosince roku 1920 už 

byla vždy součástí obou vydání. 
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V průběhu dvacátých let noviny mnoho sportovního zpravodajství 

nepřinášely. Čtenáři ve sportovní části listu nacházeli výsledkový servis a velmi 

krátké reportáže z nejvyšší fotbalové a hokejové ligy. Jinak převažovaly krátké 

publicistické zprávy o stavu sportu v Československu či jednotlivých svazech a 

téměř v každém vydání se objevovaly informace pro sportovce. Tuto informativní 

funkci novin tehdejší doby dobře vystihuje vydání z 13. července 1920, kde pod 

tučným nápisem „Olympijské hry“ najdeme pokyny pro československé 

reprezentanty ohledně olympiády v Antverpách. „Každý účastník nechť si připraví 4 

fotografie, z nichž 2 se přilepí na žádost o pas, 1 se vlepí do legitimace 

Československého výboru olympijského a 1 se nalepí na vstupenku do stadia 

antverpského. Pas musí mít každý účastník výpravy svůj vlastní, neboť do Belgie u 

příležitosti Olympiády hromadné pasy nejsou přípustné.  Každý účastník antverpské 

výpravy objednejž si včas tmavomodrou čepici Olympijským výborem předepsanou u 

firmy Robert Knobloch. Cena čepice jest 63 Kč. Bez této čepice nebude nikdo 

připuštěn k průvodu národů ve stadiu antverpském atd.“
168

 Olympijský výbor a 

sportovní svazy tehdy využívaly noviny k informování sportovců. Byl to zřejmě 

nejjednodušší způsob a nehrálo roli, že článek byl určen pouze velmi malému okruhu 

lidí. 

Pod článkem o krásách severočeské přírody byl zcela výjimečně uveden 

autor. V ostatních případech byl autor neznámý, zkratky začal deník používat až 

v roce 1922. 14. dubna tohoto roku je např. pod textem o Československé sportovní 

obci uvedena zkratka M. Š.
169

 Do listu přispívaly Svaz lyžařský, Klub turistů a další 

sportovní uskupení. Od roku 1922 využívala Národní politika také služby 

Československé tiskové kanceláře, jejíž zkratku uváděla v závorce vedle názvu 

sportovní disciplíny, které se zpráva týkala. 30. června převzala Národní politika z 

ČTK informaci z New Yorku, kde přeborník v boxu Dempsey přijal Willisovu 

nabídku k zápasu.
170

  

Vzhledově se rubrika Sport dlouho nijak neměnila. Až v srpnu roku 1923 

začal list místo ne příliš přehledných odrážek používat v rámci jednotlivých sportů 

(Kopaná, Athletika, Házená atd.) vycentrované zvýrazněné nadpisy. Disciplíny a 
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témata se tak od sebe lépe oddělily a čtenář se mohl snáze orientovat. Sport začal mít 

v novinách i více prostoru. 20. října 1924 sportovní rubrika zaplnila dokonce celou 

stranu.
171

 Vyvíjelo se i fotbalové zpravodajství. Od poloviny dvacátých let si lidé 

místo pouhých výsledků mohli o každém ligovém utkání přečíst reportáž o 5–10 

řádcích. Listu se evidentně rozrůstal počet zpravodajů. Už nepsali pouze o zápasech, 

které se konaly na území Prahy. Největší prostor byl však stále věnován Spartě a 

Slavii. Kromě kopané dostávaly prostor postupně další sporty jako vzduchoplavba, 

jízda koňmo, cyklistika, tenis nebo šerm. 

Výrazněji se sportovní rubrika Národní politiky měnila ve druhé polovině 

dvacátých let. Novináři začali u hlavní zprávy využívat titulky a anotace. 1. září 1926 

vyšla v rubrice Sport zpráva s výrazným titulkem „Poručík Jíra skvěle provedl let 

Praha–Paříž–Praha“ a anotací vytištěnou tučným písmem „Na letadle Avia BH9 

s motorem Walter o 60 k. s., čímž znovu dokumentoval znamenité kvality letadla i 

motoru československého.“
172

 Od října téhož roku byl Sport oddělen od ostatních 

rubrik velkým nápisem přes dva sloupce s dvěma tučnými vodorovnými čarami.  

V červnu roku 1927 začala nepravidelně vycházet podrubrika Poslední 

sportovní zprávy. Obsahovala nejaktuálnější výsledky, které se nevešly do rubriky 

Sport. 7. června list v této části novin otiskl dvě zprávy z kopané a jednu z lawn-

tennisu.
173

 Každé pondělní vydání pak obsahovalo speciální sportovní přílohu, kde 

články o sportu, zpravodajství a výsledky zápasů zabraly celé dvě strany. 

4.3.1 Inzerce 

Od začátku zkoumaného období se inzeráty v Národní politice vyskytovaly 

zřídkakdy. Šlo o pozvánky na různé sportovní události bez výrazné grafiky. Jednalo 

se o výrazný text v rámečku, který odděloval dvě různá témata v rubrice Sport. Hned 

první lednové vydání v roce 1920 obsahovalo pozvánku na Karneval sportovců, 

který byl na programu 8. ledna na Žofíně.
174

 Deník o této události nijak dál 

nereferoval. Dva inzeráty, vizuálně velmi podobné, vyšly 15. dubna 1921. Jeden 
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z nich nabízel prvotřídní kopačky
175

 a druhý zval čtenáře na zápas mezi 

Karlsbaderem F. K. a pražskou Slavií.
176

 

Ve druhé polovině 20. let zaznamenala inzerce v Národní politice značný 

posun. Reklamní plochy se v rámci sportovní rubriky zvětšily a začaly se využívat 

kresby a jiné grafické prvky. 1. září 1926 deník otiskl inzerát na krém Elida. Podle 

sloganu se sportující žena měla s jeho používáním stát krásnou. Na vizuálu je detail 

ženy s tenisovou raketou v ruce.
177

 1. ledna 1928 se pak v rubrice Sport objevila 

reklama na továrnu léčiv a lučebnin Mariatherma. Na obrázku je žena na lyžích a 

vedle ní stojí muž, který obdivuje její štíhlou postavu, jíž podle textu docílila právě 

díky továrně.
178

 Nejde o sportovní produkt, ale firma využila sportovní rubriku a 

svou reklamu zasadila do sportovního prostředí. 

4.3.2 Fotografie a kresby 

Každou sobotu našli čtenáři listu na konci sportovní rubriky v podrubrice 

Šachy obrázek šachovnice s rozehranou partií a mohli plnit zadání a soutěžit mezi 

sebou. 5. ledna 1918 bylo jejich úkolem dát třemi tahy mat. Pod šachovnicí bylo 

správné řešení z minulého vydání a také seznam čtenářů, kteří úlohu rozřešili.
179

 

Tyto imaginární šachy byly v rámci rubriky Sport dlouho jedinou kresbou. Zbytek 

byl až do roku 1926 vždy pokryt pouze textem. Později však deník začal rubriku 

nepravidelně oživovat karikaturami se sportovní tematikou. 14. února 1927 byla do 

vydání zařazena nepodepsaná karikatura fotbalisty Kádi, který podle titulku u kresby 

„vyniká fair hrou a mohutnou plavou kšticí.“
180

 

První fotografii v rubrice Sport čtenáři našli 13. února 1928. Šlo o snímek 

šikmé věže ve Sv. Mořici, kde v tu dobu probíhaly zimní olympijské hry, a titulek 

k fotografii vysvětloval, že tato věž by měla být uchráněna před zřícením a že město 

vypsalo odměnu 10 000 franků za plán na záchranu této památky.
181

 Zvýšil se počet 

kreseb, často se jednalo o karikatury. V rámci olympiády ve Sv. Mořici otiskla 

Národní politika dva obrázky finského rychlobruslaře a dvojnásobného olympijského 
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vítěze Clase Thunberga. Od těchto olympijských her vycházely ve sportovní rubrice 

fotky minimálně jednou do týdne. Také z letních olympijských her v Amsterodamu 

přinesl deník několik snímků. Jako příklad zmíním fotografii ze zahájení her 28. 

července 1928,
182

 zakončení olympiády věnoval list celou stranu včetně fotografie 

plavce Tsuruty, japonského olympijského vítěze na 200 metrů.
183

 

4.3.3 Zpravodajství z olympijských her 

O olympijských hrách v Antverpách informovala Národní politika velice 

sporadicky, pouze v případě úspěchu československých sportovců. 1. května 1920 

přebral list například zprávu z ČTK o výhře československých hokejistů nad Švédy 

v poměru 1:0 a zisku bronzových medailí.
184

  

V roce 1924 už měly obě olympiády ve sportovní rubrice vlastí podrubriku. 

V zimě do Chamonix i v létě do Paříže vyslaly noviny vlastního zpravodaje a jeho 

články a dojmy z her otiskovala Národní politika téměř každé vydání s jedno- až 

dvoudenním zpožděním. 20. července vyšel v listu článek mimo sportovní rubriku 

s titulem Sokolstvo a Olympijské závody v Paříži, který vyzdvihoval význam 

sportovců ze Sokola pro československé olympijské hnutí.
185

 O sedm dní později 

deník vydal publicistický článek Václava Kříže z Paříže o tom, jak se někteří čeští 

atleti bijí za své barvy. „Odříkají se kouření, pití lihových nápojů a navazují vše, aby 

zvítězili a národ svůj důstojně reprezentovali. V chování jsou tak korektní, že je 

radost s nimi obcovati. Vítězí nejen svou vyspělostí tělesnou, ale i svou dokonalou 

formou společenskou a mravní.“
186

 

V roce 1928 už byla zpravodajství z olympiád věnována hlavní část sportovní 

rubriky v každém vydání. Novinář měl prostor pro zpravodajství i publicistiku přímo 

z místa konání. Noviny nevynechaly ani informace o zahájení a ukončení her. Vše 

bylo navíc doplněno o fotografie a kresby.   
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4.3.4 Profil Jaroslava Kalvy 

Nejvýznamnějším sportovním redaktorem Národní politiky ve dvacátých 

letech 20. století byl Jaroslav Kalva. Narodil se 23. dubna 1878 v Chrudimi, kde také 

v roce 1896 úspěšně ukončil studium na místní obchodní akademii.  

Svůj profesní život začal jako strojař a slévač, brzy se ale přestěhoval do 

Prahy, kde zasvětil život své největší vášni – sportu. V roce 1903 začal spolupracovat 

s významným českým deníkem Národní listy, o tři roky později přijal místo 

externího redaktora sportovní rubriky a od roku 1910 rubriku Sport a turistika sám 

vedl (s platem 150 korun měsíčně). V roce 1918 už tato rubrika nesla jméno Sport a 

Kalva byl jejím odpovědným redaktorem až do roku 1936, kdy odešel do důchodu.
187

 

Jako novinář však spolupracoval i s několika časopisy a týdeníky. Články o 

hudbě psal do společensko-sportovního časopisu Časovosti, byl členem redakce 

časopisu Sport a hry, kam přispíval články zejména o automobilismu a aviatice. 

Působil také v roli šéfredaktora měsíčníku Auto. Od roku 1919 přispíval jako 

publicista i do letecké technické revue Aviatika nebo do francouzské revue l´Auto. 

V roce 1912 byl mezi zakládajícími členy Kruhu sportovních novinářů, dále pak 

působil v Syndikátu českých novinářů, Syndikátu denního tisku československého a 

Syndikátu pražských deníkářů.
188

 

Kalva byl členem několika sportovních organizací. Ještě před 1. světovou 

válkou jako člen Českého olympijského výboru spolupracoval při organizaci české 

výpravy na olympijské hry ve Stockholmu v roce 1912. Zde je výčet dalších 

organizací, ve kterých se angažoval: České aviatické družstvo, Autoklub republiky 

Československé, Československý aviatický klub, Československý aeroklub, 

Československý jockey klub, Klusácký závodní spolek v Praze, Silniční rada.
189

 

I ve svém mimopracovním životě se Kalva věnoval sportu. Aktivně jezdil na 

kole (jako cyklista závodil např. na závodní dráze ve Lvově) a hrál fotbal (v roce 

1907 nastoupil na pozici pokladníka v SK Slavia Praha). Automobilistou a letcem 
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nebyl pouze teoretickým, ale i praktickým. Spolu s Janem Kašparem uskutečnil 

v prosinci roku 1911 první český cestovní let.
190

 Kalvův příspěvek k rozvoji letectví 

ocenila Národní politika v den jeho 60. narozenin, kdy věnovala svému v té době už 

bývalému redaktorovi sloupek na straně 14: „Nemůže býti pro Kalvu krásnějšího 

uznání, nežli Kašparův výrok, že bez Kalvy nebylo by – na tehdejší naše poměry 

sensačního – Kašparova letu Pardubice–Praha a pak Mělník–Praha.“
191

  

Z jeho práce propagující letectví zmíním publikaci Aviatika, kterou vydal 

v roce 1914. Popisuje v ní vznik a historii letectví nejen na českém území, a 

především se snaží rozšířit pozitivní vnímání o letectví: „Již skutečnost, že se 

podařilo člověku způsobem třebas jen neúplným, ale přece jenom do nedávna 

netušeným, nalézti prostředek splňující touhu, která se zrodila v srdci lidském jistě už 

tehdy, když oči člověka maně utkvěly nad ptákem vznášejícím se se země a sledovali 

cestu jeho vzdušným mořem, tato skutečnost sama o sobě má do sebe tolik 

podmaňujícího kouzla.“
192

 

Jaroslav Kalva zemřel 11. září 1952 v Praze. 

4.3.5 Další autoři textů 

Kromě Jaroslava Kalvy měla sportovní redakce Národní politiky ještě 

jednoho stálého zaměstnance Jana Hejreta.  Ten se narodil 11. listopadu 1868 ve 

Zruči u Plzně a zemřel 2. října 1947 v Praze. Kromě Národní politiky přispíval před 

rokem 1918 i do Národních listů. V den jeho 70. narozenin 11. listopadu 1938 mu 

týdeník Jas věnoval sloupek, kde zmínil, že jde o sportovního redaktora, který ale 

působil i v jiných oborech: „Byl to významný propagátor slovanské vzájemnosti, 

starosta česko-lužického spolku a autor pozoruhodných studií o Palackém, 

Havlíčkovi a Čelakovském.“
193

 

V Národní politiky přispíval Hejret sportovními články s beletristickými 

prvky. 31. prosince 1920 otiskl list jeho text o Pražanech, kteří čím dál více cestují 

na sever Čech a do Krkonoš: „Zmínili jsme se již o krásném výhledu z Ještědu. Prvý 

den podobala se ještě krajina pohádkové bílé říši. Na Boží hod prokukovala již všude 
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zeleň lesů, sníh rychle tál, ze střech kapala proudem voda. Otvory, rozevírající se 

mezi jednotlivými horskými pásmy, valily se husté mlhy, chvilkami vítězně pronikalo 

sluníčko a ozařovalo celou krajinu.“
194

  

4.4 Právo lidu 

Deník Právo lidu vznikl v roce 1893 jako sociálně-demokratický časopis 

v Kuklenech u Hradce Králové. O čtyři roky později se redakce přestěhovala do 

Prahy a list se stal ústředním orgánem Českoslovanské strany demokratické 

dělnické.
195

 V roce 1906 Právo lidu přičiněním Antonína Vratislava Bejčka založilo 

svou sportovní část.
196

 Do listu přispíval jeden z významných představitelů začátků 

české sportovní žurnalistiky Josef Václav Kaufman. Hlavními sportovními redaktory 

byli Karel Jelínek a Emil Vachek, příslušníci AC Sparta. 

Hned od začátku zkoumaného období vycházela v deníku sportovní rubrika 

Sport a hry. Zpravidla šlo o poslední nebo předposlední rubriku v rámci jednoho 

vydání, která stála na poslední straně před inzercí. List věnoval sportovní části 

zpočátku roku 1918 podobně jako ostatním rubrikám (např.: Národní hospodář, 

Divadla, Soudní síň, Různé zprávy, Školská hlídka, Literatura a umění nebo 

Z Dělnických tělovýchovných jednotek) 20 až 30 řádků. Sport a hry byly 

součást ranního vydání pouze jednou týdně v neděli. Šlo vždy o krátká sdělení 

z různých sportovních odvětví. List věnoval každé zprávě jeden odstavec, ty od sebe 

nijak neodděloval. To vše ve spojení s malou velikostí písma zapříčiňovalo 

nepřehlednost a obtížnou čitelnost. Ve večerníku Práva lidu se Sport a hry 

objevovaly každý den, informačně doplňovaly a formálně kopírovaly ranní vydání.  

Vedení Práva lidu evidentně počítalo s tím, že čtenáři jsou zvyklí na 

pravidelný přínos sportovních informací. Sportovní rubrika vycházela každou neděli, 

a když nebylo o čem psát, list to oznamoval např. následujícím způsobem: „Po delší 

době není dnes v Praze žádný sport, když nepočítáme přátelská utkání některých 

kroužků hrajících téměř výhradně v době letní. Velké kluby odpočívají, chystajíce se 
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na zimní sezonu, která počne asi za 14 dnů, ač dříve počínala prve počátkem 

září.“
197

 

Hlavní tématem každé sportovní rubriky byl tehdy fotbal, kterému byly 

věnovány úvodní zprávy všech vydání. Na přelomu druhého a třetího desetiletí 20. 

století Právo lidu ve větší míře na utkání spíše zvalo než informovalo o jejich 

průbězích. V den každého ligového kola list čtenářům v krátkosti představil všechny 

zápasy a jednotlivé soupeře: „Viktoria Žižkov pozvala si k pondělnímu zápasu S. K. 

Novoměstský Kladno, který posledními svými výsledky tipuje se mezi jedno 

z nejlepších mužstev kladenských.“
198

 Výsledky poté přinesl někdy až s třídenním 

zpožděním ve večerním vydání. Nejvíce se deník zaměřoval na pražské kluby Spartu, 

Slavii, Viktorii Žižkov a Meteor Vinohrady. Kromě kopané se list věnoval atletice, 

automobilismu, hokeji a házené. 

Až do roku 1921 se rubrika nijak výrazně neměnila. Hned 1. ledna 1921 se 

však díky několika novým prvkům stala mnohem podrobnější, a především 

přehlednější. Upravilo se rozložení textu, zvětšilo se písmo a rubrika byla od 

ostatních oddělena tučnými vodorovnými čarami. Sport a hry se také rozdělily podle 

sportů, které od sebe dělily vždy velké vycentrované názvy jednotlivých odvětví. 

Každá zpráva byla navíc oddělena odrážkou. Rubriku vždy zahajovala vlastní 

zpráva, která hodnotila stav sportu jako takového nebo jednotlivé disciplíny. 

Zpravidla nebyla podepsaná nebo byla na konci textu vytištěna zkratka jména autora. 

1. ledna 1921 byl hlavním článkem Sportu a her text od novináře se zkratkou J-k a 

měla titulek „Pomozme sportovcům v Rusku“. Autor v něm konstatuje, že stav 

československého sportu je na velmi dobré úrovni a že by čeští sportovci a sportovní 

činovníci měli pomoci Rusku, kde sportovci postrádají pomůcky a náčiní (jako např. 

tenisové míčky, veškerou sportovní obuv a dresy). „Adresujeme tyto řádky všem 

českým sportovcům dobré vůle, všem sportovním korporacím a klubům. Apelujeme 

na Českou obec sportovní, aby se postavila v čelo celé akce a tuto zorganisovala!“
199

  

Ve srovnání s ostatními sporty měly zcela rozdílné postavení šachy. Kromě 

pravidelné soutěže pro čtenáře nesla jedna rubrika jméno Šachy a vycházela každé 

úterý samostatně mimo Sport a hry. 14. dubna 1922 vyšel v Právu lidu článek o 
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Mezinárodním šachovém turnaji v Píšťanech. Měl přes jeden a půl sloupce a 

informoval pomocí reportáží a statistik o průběhu jednotlivých utkání.
200

   

Sportovní tematika získávala v deníku čím dál více prostoru. V rubrice Sport 

a hry se začaly objevovat autorské články, jejich délka přesahovala celý jeden 

sloupec. 20. října 1923 se sportovní článek poprvé dostal na titulní stranu. 

V pravidelné rubrice Beseda, kterou plnily názorové komentáře na aktuální tematiku, 

nepodepsaný autor kritizoval fotbalisty za jejich strkanice a časté vulgarity směrem 

k soupeři. „Schází-li v listech, v rubrice věnované rvačkám, v pondělí toto sousto 

kořenící pondělně mdlou chuť čtenářů, nelekejte se obtíže a přečtete si referát o 

footballových zápasech nedělních. Budete uspokojeni více než dost.“
201

 

V červnu roku 1924 přejmenovalo Právo lidu svou sportovní rubriku na 

Sport. V té době začala vycházet pravidelně každý den nejen ve večerníku, ale také 

v ranním vydání. 17. října 1924 byl Sport od ostatních rubrik oddělen výrazným 

nadpisem a grafikou s postavami fotbalisty a atleta. List se v tu dobu lehce tematicky 

přeorientoval a nejvíce článků se zaměřovalo na letectví. Vzniklo několik 

aviatických podrubrik, např.: Co se děje v letectví nebo Letectví v cizině. 6. června 

1924 v Právu lidu vyšla dvoustránková příloha zcela mimo sportovní rubriku. Nesla 

název Ve vzduchu. Byla vyplněna sedmi kresbami a čtyřmi rozsáhlými články. První 

z nich byl jako jediný podepsaný. Autorem byl Emil Vachek a věnoval se 

průkopníkům československého letectví Janu Kašparovi, Františku Šimůnkovi a 

dalším. Druhý článek popisoval historický vznik aviatiky jako takové, třetím byl 

profil pilota Milana Rastislava Štefánika a čtvrtý text se zaměřoval na 3. mezinárodní 

leteckou výstavu.
202

 

Jakožto ústřední orgán Českoslovanské strany demokratické dělnické 

věnovalo Právo lidu hodně prostoru Dělnické olympiádě. 5. září 1926 vyšel mimo 

rubriku Sport obsáhlý text s titulkem „II. Dělnická olympiáda československá 

v Praze 1927“, který popisoval, jak bude celá událost probíhat.
203

 Deník otiskl 

informace o této olympiádě téměř rok před jejím začátkem, což potvrzuje význam 

této události. 10. července 1927 pak bylo téměř celé vydání listu věnováno právě 
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zmiňované Dělnické olympiádě. Celá titulní strana a rubrika Sport na zadní straně 

přinesly rozsáhlé informace o dění na tomto slavnostním okamžiku Dělnické 

tělocvičné jednoty. 

4.4.1 Inzerce 

Právo lidu inzerci mezi lety 1918 a 1928 využívalo ve velmi malé míře. Sice 

hned 1. ledna 1918 našli čtenáři ve Sportu a hry reklamu na naftový motor Brons od 

ředitele Adolfa Stejskala,
204

 to byla však na dlouhou dobu poslední inzerce ve 

sportovní rubrice. Až 9. října 1921 otiskl list v rámci sportovní rubriky reklamu na 

Obchodní dům s hedvábím.
205

 

V první polovině dvacátých let 20. století už Právo lidu začalo více využívat 

inzertní plochy, aby zvalo čtenáře na různé sportovní události. 13. dubna 1924 byly 

součástí sportovní rubriky dvě pozvánky na dvě různé sportovní akce. První inzerát 

zval na dvojutkání na hřišti Sparty – Slavia vs. DFC a Sparta vs. Viktoria Žižkov, 

druhý informoval o klusáckých dostizích na stadionu na Letné.
206

 Hned na vedlejší 

stránce využil sledovanosti derby mezi Spartou a Slavií Obchodní dům F. Krejčí, 

který do inzerátu napsal text: „O výsledek utkání Sparta–Slavia jeví se takový zájem 

jako o mé zboží, které prodávám za velmi levné ceny. Přijďte, přesvědčte se!“
207

 

4.4.2 Fotografie a kresby 

Každé úterý našli čtenáři v rubrice Šachy soutěžní kresbu šachovnice 

s rozehranou partií. Pod kresbou bylo zadání pro soutěžící, většinou měli za úkol 

najít řešení a několika tahy dát mat. 

Kresby se sportovní tematikou se v listu objevily pouze jednou, a to v příloze 

Ve vzduchu 8. června 1924. Na straně 11 byly nakresleny tři letadla české výroby, na 

straně 12 potom portréty čtyř aviatiků a také mapa Evropy.
208

  

Během zkoumaného období list do sportovní rubriky ani jednou nezařadil 

fotografii. Mezi sportovní fotografie můžeme zařadit snímek z Dělnické olympiády 
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z titulní strany ze dne 10. července 1927. V tentýž den vydalo Právo lidu i speciální 

fotopřílohu z dění na olympiádě.
209

   

V druhé polovině dvacátých let 20. století vydával list na straně 7 mimo 

sportovní rubriku pravidelně jednu fotografii s různou tématikou. 1. srpna 1928 otiskl 

sportovní snímek z přípravy amerických atletů na olympiádu v Amsterodamu.
210

 

Autor fotografie nebyl uveden.  

4.4.3 Zpravodajství z olympijských her 

O olympijských hrách v Antverpách v roce 1920 neinformoval deník skoro 

vůbec. V případě úspěchu československého sportovce vydal pouze zprávu o jednom 

odstavci ve večerníku, jinak spíše řešil sportovní dění na území Československa. 

Velmi podobně tomu bylo i během zimní olympiády v Chamonix v roce 1924. 

Během letní olympiády v Paříži už Právo lidu své olympijské zpravodajství 

rozšířilo. 16. března roku 1924 dva měsíce před začátkem her vydalo zprávu o tom, 

že na olympijském uměleckém manifestu v Paříži budou vystupovat představitelé 

československé opery.
211

 V průběhu her věnoval list olympiádě zvláštní rubriku, ve 

které informoval především o československých sportovcích. Kromě zpráv přímo 

z dějiště list otiskoval i pravidelné výsledkové servisy.  

V roce 1928 deník vydával nepravidelně olympijskou rubriku. Ta zabírala 

polovinu sportovní části vydání o dění ve Sv. Mořici. Informoval v ní hlavně o 

výsledcích zástupců Československa a také o hokejovém turnaji. Letní olympijské 

hry v témže roce byly zpravodajsky pokryty už mnohem více. List otiskl článek o 

odjezdu československých olympioniků do Amsterodamu, zmínil zahájení i 

zakončení her a vydával výsledkový servis s maximálně dvoudenním zpožděním, a 

to v každodenní rubrice Letní olympijské hry v Amsterdamu. 

4.4.4 Profil Emila Vachka 

Emil Vachek, který se narodil 2. února 1889 v Hradci Králové, je známý 

spíše jako prozaik a dramatik, velký přínos ale měl i pro rozvoj českého sportu a 

sportovní žurnalistiky. 

                                                 
209

 Právo lidu, 10. 7. 1927, strana 1 + fotopříloha. 
210

 Právo lidu, 1. 8. 1928, strana 7. 
211

 Právo lidu, 16. 3. 1924, strana 8. 



61 

 

Už během studia na reálné škole v Hradci Králové vydával Vachek časopis 

Revue. Právě kvůli němu měl ale spory s učitelským sborem. Poté, co se jeho rodina 

přestěhovala v roce 1906 do Prahy, nastoupil na Českoslovanskou obchodní 

akademii. Studium však v roce 1911 kvůli novinařině ukončil.
212

  

V roce 1911 nastoupil jako redaktor do deníku Právo lidu. Nejprve se nijak 

nespecializoval a psal články o různých tématech, ve dvacátých letech 20. století už 

ale psal hlavně o sportu. 8. června 1924 vyšel v příloze s názvem Ve vzduchu 

Vachkův článek, ve kterém vyzdvihuje průkopníky českého letectví: „Tu jednoho 

dne přeletěl Prahu a zaletěl až na Mělník prvý český člověk. Na francouzském stroji, 

jejž si přizpůsobil. Jan Kašpar – toť člověk, u jehož jména začínají dějiny české 

aviatiky.“
213

 

V roce 1912 se podílel na vzniku Kruhu sportovních novinářů. Jako sportovní 

redaktor působil také v časopisu Sport. Co se týče novinařiny mimo sportovní 

tematiku, spolupracoval Vachek s několika dalšími listy (například Práce, Kopřiva, 

Tvorba nebo Panorama). Sám vydával plzeňský Pramen v letech 1924-1927 a Novou 

svobodu v letech 1927-1929. Články publikoval pod pseudonymy (Ludvík Chládek, 

Litnov) a šiframi (EV, V, ax, ach).
214

   

Sportu se věnoval hlavně v mládí, velmi rád hrál tenis. Vyzkoušel si také 

pozici fotbalového trenéra. S fotbalem spojil velkou část svého života. Byl členem a 

velkým příznivcem AC Sparta Praha. To se mimo jiné podle diplomové práce 

s názvem Jazyk a styl fotbalových referátů od Zdeňka Meitnera projevilo i na jeho 

stylu novinařiny: „V novinách se hojně vyskytovalo fandovství. Když Právo lidu 

začínalo ve dvacátých letech se sportem, psal do něj Emil Vachek. To byl velký 

sparťan a bylo to poznat z každé řádky.“
215

 Kromě toho byl sympatizantem Dělnické 

tělovýchovné jednoty.
216
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Ve třicátých letech přispíval do různých časopisů a deníků (Lidové noviny, 

České slovo, Literární noviny, Ilustrovaný zpravodaj) hlavně romány a jinou beletrií. 

Od konce 30. let už se věnoval především literární tvorbě. Vachek, který je nositelem 

titulu Zasloužilý umělec, je považován za jednoho ze zakladatelů české detektivky. O 

jeho postavě inspektora Klubíčka se hovoří jako o prvním ryze českém knižním 

detektivovi. Emil Vachek zemřel 1. května 1964 v Praze.
217

 

4.4.5 Další autoři textů 

Ve sportovní redakci Práva lidu působil kromě Vachka ještě Karel Jelínek. 

Ten žil mezi lety 1871 a 1934. Kromě sportovní žurnalistiky byl také literárně činný. 

Vydal knihu povídek Od Bzenca a básněmi přispíval do časopisů Lumír a Niva. Jeho 

synem je novinář, spisovatel, básník a překladatel Ivan Jelínek.
218

 Stejně jako 

Vachek byl i Karel Jelínek příslušníkem AC Sparta Praha. V roce 1931 se podílel na 

vzniku Klubu sportovních redaktorů.
219

 Jelínek psal do Práva lidu články o různých 

sportovních tématech. 12. srpna 1923 otiskl list jeho text s titulkem „Třetí vítěz nad 

Kanal la Manche“, kde autor velice podrobně vypráví o plavcích, kteří v historii 

přeplavali Lamanšský průliv. Článek je velice subjektivní a Jelínek výkon tehdy 

třetího úspěšného plavce velmi oceňuje: „Konečně před týdnem zvítězila jeho 

obdivuhodná, železná vytrvalost a Sullivan se stal třetím podmanitelem kanálu!“
220

 

Jiní stálí sportovní redaktoři v listu nepracovali. Výjimečně se ve sportovní 

rubrice objevovaly články od dalších autorů, jakými byli např. lyžař Norbert Lang, 

brněnský advokát a fanoušek sportu Božetěch Pešek nebo vyznavač boxů, chůze a 

lyžování Emrich Rath. 

4.5 České slovo 

Deník České slovo byl založen 1. března 1907 jako Ústřední orgán České 

strany národně sociální. Zodpovědným redaktorem byl Jiří Pichl.
221

 Sportovní 
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rubriku deník založil v roce 1912 a vedl ji Miloslav Horáček. Stejně tomu tak bylo i 

po roce 1918.
222

 

Od ledna roku 1918 se v listu pravidelně dvakrát až třikrát do týdne objevila 

rubrika Sport. Od ostatních byla oddělena dvěma výraznými vodorovnými čarami. 

Místo měla vždy na poslední straně novin před rubrikou Malý oznamovatel a inzercí. 

Rozsahem okolo deseti až dvaceti řádků navazovala na ostatní rubriky, které byly 

v druhé polovině vydání zařazeny před ni. Jednalo se např. o rubriky Národní 

hospodář, Denní zprávy, Záležitosti strany, Sociální hlídka, Divadlo nebo Vojenský 

věstník. Vizuálně se Sport od ostatních rubrik výrazně nelišil. Šlo o proud zpráv bez 

označení toho, o jakou disciplínu jde. Každý odstavec znamenal jednu samostatnou 

novou zprávu, pouze první věta nebo slovo zprávy byly zvýrazněné. V listopadu 

roku 1918 začala rubrika Sport vycházet v Českém slově pravidelně v obou 

vydáních, ve večerníku byla sportovní rubrika zpravidla obsáhlejší a podrobnější. 

Do listu přispívaly samy sportovní svazy či spolky a na konci druhého 

desetiletí 20. století byly častým obsahem sportovní rubriky Českého slova 

informace o schůzích a valných hromadách těchto sdružení. 13. listopadu 1918 deník 

otisk sportovní rubriku, která obsahovala pět krátkých zpráv, všechny zvaly členy 

různých sportovních uskupení na schůzky. Konkrétně šlo Klub Athletů Smíchov, A. 

F. K. Vršovice, Klub Lyžařů Vinohradských, Č. S. K. Karlín a Lawn-Tennis Cercl – 

Praha-Letná.
223

 Velmi často list věnoval prostor také Československé sportovní obci, 

jejíž vedení využívalo noviny k informování svých členů. Bylo tomu tak 26. 

listopadu 1918: „Česká sportovní obec koná dnes o 7. hodině večerní schůzi 

v kavárně „U Karla IV.“. Účast delegátů ústředí nutná.“
224

  

3. února 1919 změnilo České slovo název své sportovní rubriky na Tělesná 

výchova s podtitulem Sport – Tělocvik. Rubrika od té doby začínala zpravidla 

zprávou o České obci sokolské, následovala odrážka a informace z dalších sportů, 

mezi něž list zařazoval i zprávy z Junáka. V případě výraznější události v Sokole 
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zařadil list do svého vydání zvláštní rubriku Sokolstvo. 7. února 1919 tímto 

způsobem vydal oficiální zápis ze schůze Výboru České obce sokolské.
225

 

Ve sportovní rubrice Českého slova na přelomu druhého a třetího desetiletí 

20. století zabíraly nejvíce prostoru informace z nejvyšší fotbalové soutěže. 

Zpravodajství z kopané bylo nejednotné, stávalo se, že po jednom ligovém kole list 

otiskl pouze ne zcela přehledný soupis výsledků
226

 a přesně za týden věnoval 

každému zápasu reportáž zhruba o 15 řádcích. Redaktoři v reportážích příliš 

nepopisovali samotný průběh hry, ale spíše čtenářům přinášeli osobní dojem ze hry, 

jako tomu bylo i 2. dubna 1919 při popisu utkání mezi Moravskou Slavií a 

Smíchovem: „Zápas pokažen špatným počasím. Obě mužstva trpěla prudkou 

sněhovou bouří, která proměnila terrain v opravdové kluziště. Přes to však podán 

výborný sport a bylo to zvláště mužstvo hostí, které předvedlo v poli ukázky krásné 

míčové techniky.“
227

 

Velkým sportovním událostem věnoval deník ve sportovní rubrice speciální 

prostor. O prestižním boxerském zápase dvou velmi kvalitních rohovníků Franka 

Rosse a Joe Jahelky psalo České slovo už 10 dní předem a v každém vydání před 

samotným utkáním o něm byla zmínka. 5. května 1920 otiskl deník pozvánku na 

tento duel před jeden celý odstavec dlouhou. Zdůraznil, že rohování začne 9. května 

ve 3.30 odpoledne na hřišti Slavie na Letné, a připomněl několik důležitých nebo 

zajímavých informací: „Ring bude uprostřed footballového hřiště, aby diváci dobře 

viděli. Ve hřišti bude několik set sedadel, odkud bude nejlépe zápas obou mistrů 

sledovati. Každý návštěvník může se zúčastniti soutěže, určí-li vítěze a kolo pro zápas 

rozhodující.“
228

 10. května pak list ve večerníku o zápase vydal reportáž přes jeden a 

půl sloupce.
229

  

Večerník Českého slova se na začátku dvacátých let 20. století sportu ve 

srovnání s ranním vydáním věnoval mnohem více. Večerní vydání bylo z hlediska 

sportovních zpráv obsáhlejší a také formálně vyspělejší. V červnu roku 1921 deník 

změnil název sportovní rubriky na Sport, ve večerním vydání také výrazně pozměnil 

její grafickou podobu. Zatímco sportovní část v ranním vydání pokračovala 
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v jednoduché vizuální úpravě, Sport ve večerníku Českého slova získal prostor přes 

jeden a půl strany, graficky výrazný nadpis a jeho obsah byl rozdělen podle 

jednotlivých sportovních disciplín. Kromě toho začali novináři zpracovávající 

večerní vydání využívat titulky, podtitulky a anotace. Důležité informace pak byly 

zvýrazňovány, jako tomu bylo v případě zprávy o výhře Sparty na hřišti Bilbaa. 7. 

ledna 1922 deník hned na úvod sportovní rubriky večerního vydání zařadil článek 

s velkým titulkem „Nové vítězství Sparty ve Španělsku“ a podtitulkem „Nejkrásnější 

hra Sparty na turné“. Text poté pokračoval upozorněním, že jde o původní 

telefonickou zprávu od redaktora a funkcionáře AC Sparta Praha Ferdinanda 

Scheinosta přímo z Bilbaa, která byla ve znění: „Vítězíme v Bilbao 4:0 (0:0). Branky 

dali: Sedláček, Kříž, Mazal a Červený. Nejkrásnější hra Sparty na turné. V neděli 

hrajeme proti representačnímu mužstvu Bilbaa poslední zápas.“
230

  

Sportovní tematika si v novinách našla své pevné místo. Autoři získávali čím 

dál více prostoru i pro publicistické články a různá zamyšlení nad sportem jako 

takovým. České slovo hodně řešilo i problematiku ženského sportu. 5. března 1923 

vyšel na straně 5 článek s titulkem „Několik slov k dnešní mezinárodní situaci 

v ženském sportu“. Nepodepsaný autor se v něm zastal sportovkyň a předložil názor, 

že by muži neměli zasahovat do vedení mezinárodního ženského sportu.
231

 Článek 

boxera Jiřího Baleje z 22. května 1925 zase hodnotil vztah mezi sportem a 

československou společností: „Proč uvažujeme o sportu? Chápeme jej jako hluboký 

zjev civilisační, nebo nemáme důvodu jej tak chápati či zaměstnává nás proto, že 

několik učenců jej soudí a odsuzuje?“
232

 Šlo o text na pokračování, list ho rozdělil na 

tři části a vydal postupně během tří dnů. 

12. května 1925 se sportovní článek dokonce dostal na titulní stranu deníku. 

Příjezd fotbalistů Uruguaye vyhodnotil deník jako hlavní zprávu celého večerního 

vydání. Tehdejší úřadující mistři světa navštívili Prahu za účelem sehrání přátelského 

utkání se Spartou. List dokázal informaci zapracovat na titulní stranu včetně 

fotografie přesto, že do redakce dorazila evidentně na poslední chvíli: „Před 

uzávěrkou listu došla nám telegrafická zpráva, dle které jest již uruguayský tým na 

cestě z Holandska do Prahy a přibude v počtu 22 účastníků o 3. hod. 30. minutě 
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odpoledne na Wilsonovo nádraží. Není nejmenší pochybnosti, že opět po delší době 

přijde na nádraží vítat mistry světa celá Praha.“
233

  

České slovo v průběhu druhé poloviny dvacátých let 20. století v rámci 

jednoho vydání Sportu věnovalo někdy až dvě celé strany. Svým čtenářům 

předkládalo také několik nových prvků a vylepšení. 12. října 1926 deník vydal 

článek slavné tenistky Suzzane Lenglenové, která podle informace pod titulkem tento 

text napsala pro České slovo a zároveň pro Americkou novinářskou alianci. 

Dvojnásobná zlatá medailistka z olympijských her vyzdvihuje kvalitu a oblíbenost 

tenisu: „Nevěřím, že by kterýkoliv sport na světě těšil se větší královské přízni než 

tennis. Většina členů královských rodin kontinentálních skutečně hraje tennis, patříc 

k nejnadšenějším jeho příznivcům, ostatní aspoň projevují o hru zájem a jsou 

přítomni každému důležitějšímu turnaji.“
234

 Vzniklo také několik nových stálých 

podrubrik: Kolem dokola, Mimopražským sportem, Klubové zprávy, Volné termíny 

Různé sportovní zprávy nebo Našich čtenářů, kam deník vkládal články od vlastních 

odběratelů. 

4.5.1 Inzerce 

První inzerát se sportovní tematikou ve sportovní rubrice list otiskl 27. června 

1920. Byla to pozvánka na utkání na hřišti na Letné mezi domácí Spartou a finským 

klubem Kamraterna, který přijel na přátelské utkání do Prahy až z Malmö.
235

  

Reklamy na mimosportovní produkty se v Českém slově objevovaly zřídka. 

Poprvé tomu tak bylo 5. září 1920. Šlo o výzvu ke koupi pracovních plášťů a 

dělnických obleků, které ve velkém či malém množství vyráběl Alois Hronek.
236

 

Po změně grafické podoby sportovní rubriky 13. května 1921 a zvětšení 

jejího prostoru v rámci jednoho vydání zařazovalo České slovo mezi sportovní 

články velké reklamní plochy široké přes celou stranu. Šlo o pozvánky na různá 

sportovní klání. 13. května zval list čtenáře na tři víkendová fotbalová utkání, která 
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se konala na pražských hřištích: Viktoria Žižkov vs. Maastrichresche V. V. 

Holandsko, D. F. C. vs. Viktoria Berlin a Pfeil Norimberk vs. Viktoria Berlin.
237

 

 Sportovní inzeráty široké přes celou stranu list do rubriky Sport zařazoval 

necelý rok, poté už zpravidla dodržoval systém jedné inzerce se sportovní tematikou 

na jedno vydání, tak tomu bylo například 2. prosince 1926, kdy čtenáři sportovní 

rubriky narazili na reklamu na ocelové posilovače svalů od firmy Sport-Svoboda.
238

 

Deník použil reklamu se sportovní tematikou i mimo sportovní rubriku. 26. 

července 1927 vyšel na straně 8 velký inzerát, který ke koupi kalendáře vyzýval 

textem: „Jak oklamat Pláničku, aby pustil gól? Jinak ne, než mu dát číst Vilímkův 

humoristický kalendář.“
239

 Na obrázku byl fotbalový brankář František Plánička, jak 

je opřený o tyčku, čte si kalendář a dostává gól.  

4.5.2 Fotografie a kresby 

Ve sportovní rubrice Českého slova se první fotografie objevila už v roce 

1921. Konkrétně to bylo 13. října a šlo o snímek fotbalového obránce Sparty Praha 

Miroslava Pospíšila.
240

 List totiž v témž vydání otiskl textový profil tohoto hráče. 

Fotografie byla malá, nekvalitní a nepodepsaná. Od tohoto data se fotografie ve 

sportovní rubrice deníku vyskytovaly pravidelně minimálně jednou týdně.  

Na titulní straně Českého slova se sportovní fotografie poprvé objevila 

v prvním lednovém vydání v roce 1924. Opět nepodepsaný snímek zobrazoval 

momentku ze zápasu Sparta–Barcelona hraného na španělské půdě na konci roku 

1923. Vyobrazeni jsou kapitáni obou celků a rozhodčí zápasu Watson.
241

  

Deník začal postupem času využívat fotografie čím dál více hlavně ve 

večerním vydání. 11. srpna 1925 zařadil do sportovní rubriky dva snímky fotbalistů 

Slavie a Sofie z přátelského utkání na Balkáně.
242

 Ve druhé polovině dvacátých let 

20. století už byla minimálně jedna fotografie součástí každého večerníku. 

                                                 
237

 České slovo, 13. 5. 1921, strana 4. 
238

 České slovo, 2. 12. 1926, strana 8. 
239

 České slovo, 26. 7. 1927, strana 8. 
240

 České slovo, 10. 10. 1921, strana 6. 
241

 České slovo, 1. 1. 1924, strana 1. 
242

 České slovo, 11. 8. 1925, strana 4 



68 

 

4.5.3 Zpravodajství z olympijských her 

Olympijské hry v Antverpách v roce 1920 trvaly téměř půl roku. České slovo 

během té doby nevytvořilo žádnou zvláštní olympijskou rubriku. 22. dubna vydalo 

článek o tom, že českoslovenští hokejisté odcestovali do dějiště her.
243

 O dalším 

průběhu turnaje však list neinformoval a vydával v té době především zprávy o 

Sokolu. 

Rozsáhlejší informace než o čtyři roky dříve svým čtenářům deník podal o 

obou olympiádách v roce 1924. V Chamonix i v Paříži měl své vlastní zpravodaje a 

využíval také služeb ČTK. Ze zimních olympijských her se nejvíce zaměřoval na 

hokejový turnaj. 29. ledna vydal zprávu o prohře Československa s Kanadou 

v poměru 0:30 s titulkem „Obrovská porážka Československa“. Zpravodaj, jehož 

jméno není v článku uvedeno, informace o průběhu zápasů redakci poslal pomocí 

telegrafu.
244

 Během letních olympijských her v Paříži vydával list pravidelně 

podrubriku Olympijské hry. Většinou však měly před informacemi z her přednost 

zprávy z Davis Cupu. Ve stejnou dobu totiž českoslovenští tenisté hráli důležité 

zápasy Davisova poháru. 29. července 1924 České slovo otisklo článek o ukončení 

olympiády včetně medailového pořadí národů.
245

 

V roce 1928 už list z obou olympiád přinášel každodenní zpravodajství a 

informoval čtenáře o slavnostních zahájeních i zakončeních. 16. února poprvé zařadil 

do sportovní rubriky dvě fotografie z her – první z oficiálního zahájení a druhou 

z centra Sv. Mořice, kde byla vyvěšena olympijská vlajka.
246

 Během letní olympiády 

v Amsterodamu měla ve vydání Sportu své pevné místo podrubrika Amsterodam 

1928. 

4.5.4 Profil Miloslava Horáčka 

Miloslav Josef Horáček se narodil 1. září 1878 v Novém Městě nad Metují. 

Už od raného mládí se věnoval fotbalu. Na gymnáziu v Křemencově ulici byl členem 

kroužku zvaného Kickers, ze kterého přešlo několik hráčů včetně Horáčka do SK 

Slavia Praha.
247

 Horáček poté nastupoval pravidelně za rezervní tým Slavie. Mezi 
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fanoušky byl známý pod pseudonymem Blackey (podle anglického fotbalového 

obránce George Blackeyho
248

). Aktivní hráčskou kariéru ukončil v roce 1899, ve 

Slavii ale nadále pokračoval. Stal se jedním z trenérů, ale hlavně zastával pozici 

sekretáře klubu.
249

 Nakonec byl zvolen i jako jeho čestný člen.
250

 

V civilním zaměstnání pracoval jako ředitel rady Hypoteční banky v Praze, 

ale sportu se věnoval i nadále jako novinář. Sportovními články přispíval do 

Věstníku SK Slavie, Sportu a her, Halftimu a Sportovního přehledu (časopis, jehož 

redaktoři se otevřeně řadili mezi příznivce Slavie, často vedl spory s konkurenční 

Spartou
251

). V roce 1912 byl jedním ze zakládajících členů Kruhu sportovních 

novinářů, poté působil i v Klubu sportovních novinářů, jehož čestným členem byl 

zvolen v roce 1934.
252

 Nejvýrazněji svůj novinářský život ale spojil s deníkem České 

slovo, kde od roku 1912 zodpovídal za sportovní rubriku.  

Ve dvacátých letech 20. století se podílel na rozvoji českých sportovních 

časopisů. Mezi lety 1919 a 1925 zastával pozici šéfredaktora listu Sportsman. S jeho 

zánikem se Horáček nechtěl smířit a v roce 1926 založil obrázkový sportovní týdeník 

Star, který se tiskl v koncernu Melatrich a řadí se mezi nejvýznamnější sportovní 

periodika v meziválečném období.
253

 V druhé polovině dvacátých let 20. století se 

Horáček podílel na vytváření sportovního zpravodajství pro rozhlasovou stanici 

Radiojournal. 

Miloslav Horáček se řadí mezi největší propagátory fotbalu první poloviny 

20. století. V roce 1901 se podílel na vzniku Českého svazu footballového (mezi lety 

1905 a 1909 byl jeho předsedou). V roce 1922 vydal knihu s názvem Football, kde 

se tento sport snažil přiblížit lidem, kteří o něm tu dobu příliš nevěděli. V publikaci 

jsou zveřejněny kompletní pravidla kopané a také některé taktické pokyny. Autorův 
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záměr je patrný z úvodního slova knihy: „Sleduji toliko přání, aby spisek propagoval 

krásný footballový sport a ztenčil řady těch, kdož v kopané vidí nějaký projev surové 

síly, a hru zmíněnou proto šmahem zavrhují. Spisek formou svojí má sloužiti 

začátečníkům, kteří najdou tam pokyny základní až k oněm, jež zoveme 

nejmodernějšími požadavky této hry.“
254

 Mimo fotbalové prostředí byl Horáček 

zastáncem ženského sportu a také amaterismu. Zemřel 7. května 1942 

v Mauthausenu. 

4.5.5 Další autoři textů 

Druhým sportovním redaktorem Českého slova byl Ferdinand Sheinost. 

Narodil se 7. prosince 1889 v Sušici a zemřel 14. července 1941 v Praze. V listu 

působil mezi lety 1923 a 1927, ale během svého života spolupracoval i s dalšími 

periodiky. V letech 1913-1914 vydával týdeník Sport, ve dvacátých letech přispíval 

do Večerního listu, Expresu, byl šéfredaktorem sportovní rubriky Poledního listu a 

vydával také týdeník Sparta. V roce 1930 spoluzaložil týdeník Rekord. Jak už bylo 

zmíněno v kapitole 4.5, Sheinost zastával funkci sekretáře AC Sparta Praha a 

organizoval výjezdy do zahraničí, odkud posílal články do redakce Českého slova. 

Ve fotbale byl velmi činný a pracoval jako mezinárodní sekretář také pro Český svaz 

footballový.
 255

 

Dalšího sportovního novináře list nezaměstnával. V době, kdy se sportovní 

rubrika Českého slova jmenovala Tělesná výchova a zahrnovala informace 

z tělovýchovy, přispíval do ní cvičitel a gymnasta Sokola František Erben 

(podepisoval se jako Franta Erben), který mimo to sám vydával periodika Cvičitelské 

listy (1905-1909) a Tělocvik (1921-1940).
256

 Během zkoumaného období se v listu 

jednou objevil článek od boxera Jiřího Hojera. 
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Závěr 

Česká sportovní žurnalistika prošla mezi lety 1918 a 1928 vcelku zásadním 

rozvojem. V prvním desetiletí 20. století ještě o sportu v tisku psali především 

nadšenci z vlastní iniciativy a sportovní novináři ještě v převážné většině nepracovali 

na plný úvazek. Ve dvacátých letech se už ale někteří profesionální žurnalisté 

vyprofilovali pouze na sportovní tematiku. Jejich měsíční plat činil na začátku 20. let 

téměř 3 000 korun, což na tehdejší dobu byla částka, která vystačila na plnohodnotný 

život. Díky tomu také v rámci redakcí českých deníků mohly vznikat specializované 

sekce, které měly na starost sportovní rubriku v listech. To je i případ všech pěti 

významných deníků, kterými se zabývá tato diplomová práce. Hlavním cílem bylo 

analyzovat sportovní tematiku v Národních listech, Lidových novinách, Národní 

politice, Českém slově a Právu lidu mezi lety 1918 a 1928. V závěru tedy shrnu 

výsledky rozboru. 

Sportovní rubrika v Národních listech vyšla poprvé už v roce 1899 a deník 

navázal na její brzký vznik a vývoj i po roce 1918. Rubrika Sportovní věstník 

vycházela pravidelně už na konci druhého desetiletí 20. století a název na Sport a hry 

změnila až v červnu roku 1928. Na začátku dvacátých let informoval list především o 

sportovním dění v zahraničí, od roku 1925 se však zaměřoval spíše na letectví a 

automobilismus. O těchto dvou tématech v listu vycházely i samostatné přílohy. 

Sportovní fotografie se staly součástí deníku ve druhé polovině 20. let a vycházely 

pravidelně každé pondělí na titulní straně listu. 

Lidové noviny sportu na konci druhého desetiletí 20. století nevěnovaly 

mnoho pozornosti a zaměřovaly se spíše na tělovýchovu a informace ze Sokola. 

V lednu roku 1919 list založil rubriku Sport a hry, ale hned od začátku následujícího 

roku řadil sportovní články do rubriky Tělesná výchova společně se zprávami 

z tělovýchovy. Od roku 1920 byla tato rubrika součástí každého ranního vydání 

Lidových novin a o tři roky později ji deník začal zařazovat i do odpoledních vydání. 

Významným sportovním redaktorem listu byl Ondřej Sekora, který do redakce 

zasílal zprávy i během svých pobytů v zahraničí. Na rozdíl od fotografií, které se 

v Lidových novinách objevovaly až po roce 1927, a to velmi zřídka, otiskovaly 

Lidové noviny pravidelně kresby, a zejména karikatury, jejichž autorem byl právě 

Ondřej Sekora. 
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V deníku Národní politika nesla sportovní rubrika název Sport. Od začátku 

roku 1918 vycházela nepravidelně, ještě v listopadu téhož roku se však začala 

objevovat pravidelně každý den v ranním i odpoledním vydání. Za její obsah byli 

zodpovědní Jaroslav Kalva a Jan Hejret. Sportovní rubrika zaznamenávala postupný 

vývoj a ve srovnání s ostatními deníky nebyla výrazně pozadu ani napřed. První 

sportovní fotografie ve Sportu vyšla v únoru roku 1928 a byla z dějiště zimních 

olympijských her ve Sv. Mořici. 

Ve večerním vydání Práva lidu čtenáři pravidelně každý den od začátku roku 

1918 nacházeli rubriku Sport a hry. Tuto sportovní sekci obsahovalo i ranní vydání, 

ale na přelomu druhého a třetího desetiletí 20. století pouze jednou týdně v neděli. 

V obou vydáních listu začala sportovní rubrika vycházet od roku 1924, to už se 

ovšem jmenovala jednoduše Sport. Za tuto část vydání byli zodpovědní Karel Jelínek 

s Emilem Vachkem. Na začátku dvacátých let se list zabýval zejména fotbalem, roku 

1924 se však zaměřil především na letectví, kterému věnoval mnoho prostoru 

v každém vydání a také pravidelné podrubriky.  

Rubrika věnovaná sportovní tematice v Českém slově nesla na začátku roku 

1918 název Sport. Nejprve se v listu objevovala pouze dvakrát až třikrát do týdne, od 

listopadu téhož roku však vycházela pravidelně. V listopadu roku 1919 sice změnila 

název na Tělesná výchova a zahrnovala zprávy z tělovýchovy a sportu, v červnu roku 

1921 však České slovo rubrice vrátilo název Sport a zvláště ve večerních vydáních 

poskytovalo čtenářům podrobné sportovní informace s rozsahem někdy až přes celé 

dvě strany. První sportovní fotografie se v rubrice objevila už v roce 1921. Ve druhé 

polovině dvacátých let 20. století se sportovní témata s fotografiemi dostávala i na 

titulní strany, součástí každého večerního vydání v tu dobu byla pravidelně 

minimálně jedna fotografie. Za sportovní rubriku zodpovídal Miloslav Horáček. 

Analýza dobového tisku ukázala, že sportovní tematika se v průběhu 

zkoumaného desetiletí stala neodmyslitelnou součástí všech deníků. Na konci 

druhého desetiletí 20. století bylo jejich funkcí převážné informovat sportovce a 

členy sportovních uskupení o schůzích. V tu dobu plnily sportovní rubriky všech 

deníků také pozvánky na fotbalová utkání. V průběhu dvacátých let 20. století prošly 

sportovní rubriky všech deníků velkým rozvojem. Některé listy se začaly více 

zaměřovat na vybranou disciplínu, jiné podávaly čtenářům všeobecné sportovní 



73 

 

informace. Pokud bychom měli srovnávat, tak nejvíce se ze zkoumaných deníků 

sportovně profilovalo České slovo, naopak nejméně prostoru sportovním tématům 

věnovaly Lidové noviny. Nicméně v roce 1928 už sportovní rubriky vycházely 

pravidelně každý den ve všech zkoumaných listech. 
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Summary 

Czech sport journalism underwent a significant development between the 

years 1918 and 1928. In the first decade of the 20
th

 century the sports news in press 

were written predominantly by enthusiasts from their own initiative and there were 

no full-time sport journalists. In the 1920s, however, some of the professional 

journalists profiled themselves as sport journalists. Their monthly salary was 

approximately 3000 crowns, which at that time was sufficient for a decent life. 

Thanks to this development, specialized sections which were in charge of sports 

news emerged in several Czech newspapers. This is the case of all five analysed 

newspapers in this diploma thesis: Národní listy, Lidové noviny, Národní politika, 

České slovo and Právo lidu. 

The analysis of the period press proved that sport themes became an 

inseparable part of all newspapers during the analysed decade. By the end of the 

second decade of the 20
th

 century, their main function was to inform sportsmen and 

members of sport bodies about meetings. Furthermore, sports news at that time were 

filled with football match invitations. During the 1920s the sport sections of all 

newspapers underwent a great development. Some of them focused on a particular 

discipline, other provided their readers with general sports information. České slovo 

profiled in terms of sports most, compared to Lidové noviny which dedicated least 

space to sports. Nevertheless, in 1928 the sports news were published every day in 

all of the analysed newspapers. 
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