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Abstrakt 

V této práci se zabývám čtyřmi knihami z díla Oty Pavla. Jde o tituly, řazeno 

chronologicky podle data vydání, Dukla mezi mrakodrapy, Plná bedna šampaňského, 

Syn celerového krále a Pohádka o Raškovi. Jejich společným znakem je to, že dle 

kategorizace Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky představují 

Pavlovy reportážní publikace a zpracovávají sportovní tematiku. Zkoumám je ze dvou 

hledisek. 

Tím prvním je jejich samotný obsah: zde nejprve analyzuji Pavlův autorský 

přístup a poté charakter textu ve smyslu použitého jazyka; tam patří mj. prvky 

žurnalistického a uměleckého stylu a stylistické prostředky. 

Druhým pohledem na problematiku Pavlovy sportovněreportážní tvorby jsou její 

mediální ohlasy (recenze, studie…), a to jak dobové, tak pozdější. Ty doplní obraz 

analyzovaného materiálu a poslouží také jako faktor pro srovnání výsledků této práce 

s pohledem odborné a novinářské veřejnosti. 

Mým záměrem je shrnout poznatky získané narativní a jazykovou analýzou 

v první části a zhodnotit výstupy komparativní analýzy v části druhé. 

 

Abstract 

In this thesis I work with four books by Ota Pavel. These are following titles, in 

chronological order according to a date of publication: Dukla mezi mrakodrapy (Dukla 

between Skyscrapers), Plná bedna šampaňského (A Carton Full of Champagne), Syn 

celerového krále (The Celery King’s Son) and Pohádka o Raškovi (The Fairy Tale 

about Raška). Their common characteristic is that – according to a classification of The 



   

Institute of Czech Literature – they all represent Pavel’s journalistic sports books. I 

inspect them from two points of view. 

The first one is the content itself: there at first I analyse Pavel’s attitude to a 

narration and then a character of the text in terms of language, which includes, among 

others, elements of journalistic and artistic style and stylistic devices. 

The second view of Pavel’s sport reportages issue are their historical and later 

media response (reviews, studies...). Those will complete a picture of analysed material 

and serve as an factor to compare gained results with reactions of the expert and media 

public. 

My aim is to sum up findings of the narrative and language analyses in the first 

part and assess the outputs of comparative analysis in the part two. 
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Úvod 

„Navzdory malé rozlehlosti Pavlova tvorba nejen ukázala, že její autor je 

skutečnou tvůrčí osobností, ale vyvolala i široký čtenářský zájem, mimořádný dobový i 

dlouhodobější ohlas u publika. Stalo se tak v míře, jakou se může chlubit jen málokterý 

český prozaik poválečné éry. Dá se proto tvrdit, že Ota Pavel patří k nejpopulárnějším 

českým spisovatelům včerejška i dneška.“
1
 

Tak hovoří o Pavlovi Bohumil Svozil na úvodních stránkách své knihy, jež vyšla 

ke 30. výročí autorova úmrtí. Z několika vět lze vyčíst, že Ota Pavel má ve výkladu 

české literatury své nezcizitelné místo – a já s tímto domněním souhlasím, nechci mu 

v žádném případě oponovat; ostatně i proto jsem pro svou bakalářskou práci zvolil téma 

Oty Pavla. Dovolím si však tento dojem, možná spíše tvrzení, doplnit. Jen o několik 

stran dále – a je to tak známo i všeobecně – se totiž Svozil zmiňuje, že „zvlášť citlivě a 

s obdivem zareagovala čtenářská obec na dva svazky Pavlových autobiografických a 

rodinných příběhů Smrt krásných srnců (1971) a Jak jsem potkal ryby (1974)“
2
, které 

byly později zfilmovány. Je to tak, zejména Smrt krásných srnců, respektive 

stejnojmenná titulní povídka souboru, patří k nejhodnotnějším dílům české poválečné 

prózy. 

Rád bych ale poukázal na často opomíjené sportovní reportáže a celkově knihy 

se sportovní tematikou. Vzhledem k zaměření této práce budu analyzovat konkrétně 

publikace Dukla mezi mrakodrapy (1964, literatura faktu – reportážní), Plná bedna 

šampaňského (1967, reportážní prózy), Syn celerového krále (1972, reportážní prózy) a 

Pohádka o Raškovi (1974, reportážní próza).
3
 O těch se Svozil mimo jiné zmiňuje 

v tomto smyslu: „Představovaly výchozí a zároveň stále znovu potvrzovanou tvůrčí 

polohu, v níž se Pavel dlouhodobě pohyboval.“
4
 A nejen že se v těchto prózách, jak stojí 

citováno, rodila ona poetičnost a jímavá, a přitom nikterak pompézní obraznost Pavlova 

literárního vzpomínání, ale také ve svém uzavřeném rámci zaznamenaly autorův tvůrčí 

vývoj a učinily sportovce, jejich úspěchy a příběhy a sportovní svět té doby vesměs 

nesmrtelnými. 

                                                 
1
 SVOZIL, Bohumil. Krajiny života a tvorby Oty Pavla. Praha: Akropolis, 2003, s. 8. 

2
 Tamtéž, s. 10. 

3
 Žánrová klasifikace podle: SVOZIL, Bohumil a PŘIBÁŇOVÁ, Alena. Ota Pavel. In: Ústav pro českou 

literaturu AV ČR. Slovník české literatury po roce 1945. [online]. 2006–2011 [cit. 2014-05-05]. Dostupné 

z: www.slovnikceskeliteratury.cz  
4
 SVOZIL, Bohumil. Krajiny života a tvorby Oty Pavla. Praha: Akropolis, 2003, s. 107. 
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O jejich pozapomnění svědčí i Dějiny české literatury, které se o Pavlově 

sportovní tvorbě zmiňují jen okrajově: „… byl doposud znám jen jako schopný 

sportovní novinář a autor reportážních próz, bezprostředně z této profese 

vyrůstajících.“
5
 Já se pokusím ukázat, že jsou důležitou součástí Pavlova díla a stejně 

tak svébytným plodem české sportovní žurnalistiky. Primárním cílem mé bakalářské 

práce bude tato díla literárně zanalyzovat a zhodnotit reakce kritiky a recenzentů. 

Uvedení do tématu zakončím tak, jak jsem jej započal, tedy přiléhavou citací ze 

Svozilovy monografie. Pavel v dopise svému bratru Hugovi svébytně popisuje rozdíl 

mezi reportážní a povídkovou tvorbou; lze zde spatřovat jeho motivaci posunout se 

dále, hlouběji a výše, od žurnalistiky k beletrii a vlastně spíše někam mezi ně: „Ono psát 

povídky je něco jiného než psát reportáže. Reportáž – povídka pravdy – to je, jako když 

jdeš lesem a nesmíš a ani nemůžeš uhnout nalevo nebo napravo. A povídka – to je, jako 

když se pustíš tím lesem křížem krážem. Je v tom víc volnosti, víc fantazie, ale je to i 

těžší a krásnější.“
6
 

Téma práce sestává ze tří základních částí – analýza autorského přístupu Oty 

Pavla v jednotlivých knihách, zkoumání míry uměleckosti a faktičnosti v těchto dílech a 

nakonec jejich reflexe v dobových i pozdějších médiích. 

Ještě předtím se v první části práce seznámíme s klíčovými pojmy a definujeme 

si materiál v jeho smyslu a šíři využité v chystané studii. Tento krok je nezbytný 

k pochopení následujících úseků i vazeb mezi nimi. Dalším bodem bude představení 

osobnosti autora ve stručném kontextuálním portrétu. Získáme propojení mezi 

předmětem práce a lidským elementem, který je s tímto předmětem nepopiratelně spjat. 

A nepůjde pouze o kontext Pavlova života, získáme rovněž ucelenější pojem o povaze 

těchto děl jejich zařazením do souvislostí a konsekvencí sociálně-historických. 

Poté již budeme sledovat Pavlův přístup čili jeho přítomnost a aktivitu v ději, 

různé polohy vypravěče, promluvy ke čtenáři atd. a vzájemně porovnáme tyto aspekty 

v rámci všech čtyř děl. Využita bude především narativní analýza. Velmi úzce s prvním 

pilířem je spjat pilíř druhý – zhodnocení děl prismatem jejich žánru, který bude 

primárním určujícím prvkem. Odtud pak povede cesta k určení poměru mezi uměleckou 

a faktografickou (žurnalistickou) složkou titulu. Zde cíli práce poslouží analýza 

struktury textu a jazyka. 

                                                 
5
 JANOUŠEK, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945-1989. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007–2008, sv. 

4, s. 479. 
6
 SVOZIL, Bohumil. Krajiny života a tvorby Oty Pavla. Praha: Akropolis, 2003, s. 60. 
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Třetí nosnou složkou tématu bude interpretace mediálního, zejména kritického 

ohlasu sledovaných publikací. Tento fenomén zdánlivě stojí mimo první dva, jelikož od 

obsahu a zpracování děl přecházíme k médiím, ale právě doplnění kritických reakcí 

téma ucelí a uzavře. Bude také možno mj. zjistit, jak se vnímání odborné veřejnosti 

shoduje se závěry této práce – k tomuto srovnání použiji komparativní analýzu. 

Finálním výstupem práce je závěrečná syntéza nabytých poznatků o jednotlivých 

dílech. Věcně je shrnuje a zároveň je mezi sebou porovnává; roztřídí díla dle různých 

možností kategorizace, jak je získáme v průběhu práce. 

Při zpracování bude použita literatura a jiné prameny, jejichž seznam je uveden 

na konci práce. Předešlu jen, že v případě prvního a druhého bodu půjde zejména o 

tituly, které klasifikují literární a žurnalistické žánry, definují teoretické pojmy a 

zabývají se jazykem, stylem a narací; u bodu číslo tři analyzuji a interpretuji mediální 

obsahy (recenze, studie). 
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1. Uvedení do problematiky 

V této části definuji termíny důležité pro další směřování. Postupovat budu 

hierarchicky směrem shora dolů, co se významové nadřazenosti a důležitosti v rámci 

textu týče. Ustavovací prvky jsou tři, z nichž dva lze vyvodit z názvu práce: hovořím o 

pojmech próza, beletrie a reportáž. 

Próza je literární druh, který v sobě zahrnuje veškeré neveršované literární 

útvary (žánry), a to jak útvary narativního charakteru, které běžně chápeme jako 

umělecká literární díla, tak i útvary vědecké, publicistické, didaktické atd. Beletrií se 

rozumí umělecká neveršovaná literatura, jinými slovy fikční próza. V jakési opozici 

vůči beletrii stojí literatura faktu, tedy esteticky zpracovaná, ale na rozdíl od beletrie 

faktograficky podložená próza. Z pohledu literární teorie právě pod literaturu faktu 

spadá reportáž, která je pak obecně chápána jako žánr publicistiky, pročež představuje 

jednu z forem (ale i metod) novinářské práce.  

Právě na vymezení a později zkoumání reportáže práce do značné míry stojí. 

Z různých definic lze sestavit její obraz takto: žánr publicistiky, který je svým 

ztvárněním blízký krásné literatuře a jehož hlavním posláním je přinesení blízkého a 

aktuálního svědectví o některém jevu nebo události. Reportér se stává očima a ušima 

čtenáře, z hlediska literatury se pasuje do role vypravěče; používá ich-formu. Jeho 

hlavní triádou úkolů je (1) sběr, souhrn a třídění faktů, (2) uvádění těchto faktů do 

širšího rámce a vzájemných vztahů a ve finále (3) vyhodnocování a výklad získaných 

korelací (Bech-Karlsen, 1991). I proto se v terminologii reportáž často označuje jako 

žánr syntetický – kombinuje jak prvky zpravodajství (sběr a předávání informace), tak 

publicistiky (komentování informace, hledání souvislostí). 

Beletrizovaná reportážní tvorba nebo prostě beletrizovaná reportáž je pak 

logicky reportáží, která přestává být striktně faktografickou a záměrně fabuluje (nemusí 

to tak být vždy, viz analýzy knih). K reálnému ději připojuje fiktivní epizody a postavy 

a přikrášluje či zjednodušuje při zachování reportážních postupů.  

Reportáž není jen žánrem, tj. výsledkem nějaké, zpravidla novinářské činnosti, 

ale i její metodou. Principy této metody vycházejí už z toho, čím reportáž je – nebo být 

má. Hovoříme-li tedy o reportáži jako způsobu práce, musíme mít na mysli tyto 

náležitosti: osobní účast autora a důležitost jeho subjektivní role; cílené vstupování do 

hlubších vrstev problematiky, důkladné pozorování a důraz na detail; hledání příčinností 

a sestavování souvislého příběhu (Bech-Karlsen, 1991). Z toho lze vyvodit už 
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naznačené, totiž že reportér není ani zpravodajem, ale není ani spisovatelem (budeme-li 

se držet psané reportáže) – představuje svébytnou jednotku, která recipientům přináší to 

nejvíce bezprostřední svědectví se snahou o přesnost a komplexnost při nezbytné dávce 

vlastního, subjektivního pohledu na věc, jelikož reportér je vždy účastníkem děje, ať už 

více či méně přímým. 

Encyklopedie literárních žánrů charakterizuje pojem takto: „Reportáž (…) 

předpokládá riskujícího autora, který se záměrně (…) stává průzkumníkem, přiznaným, 

popřípadě utajeným svědkem či spoluúčastníkem události. Reportér – vypravěč – splývá 

s osobou autora a prezentuje se zpravidla v první osobě singuláru.“
7
 Z tohoto úryvku 

nejen že je patrný jakýsi náznak reportérského dobrodružství, ale tak narážíme na dva 

podstatné pojmy. Jde o slova autor a vypravěč. 

Patrně nikoho nepřekvapí, že autorem je jednoduše původce díla. Ten, kdo jej 

sepsal, promítl do něj své myšlenky a zkušenosti a kdo vůči němu zpravidla zaujímá 

primární postoj. Vypravěč je pak myšlený hlas, jímž je příběh předkládán čtenáři. 

Pozice autora v ději, jeho identifikace s vypravěčem apod. bude významnou náplní 

prvního analytického oddílu.  

                                                 
7
 MOCNÁ, Dagmar. Reportáž. In: MOCNÁ, Dagmar, PETERKA, Josef a kol. Encyklopedie literárních 

žánrů. 1. vyd. Praha: Paseka, 2004, s. 568. 
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2. Kontextuální portrét Oty Pavla 

Novinář a prozaik Ota Pavel (původním jménem Otto Popper) se narodil roku 

1930 v Praze, kde o 43 let později také zemřel. Jeho kariéra odstartovala v 

Československém rozhlase (1949–1956, přestávka kvůli vojenské službě 1951–1953), 

odkud přešel do časopisu Stadion (1956–1957). Nakonec působil ve čtrnáctideníku 

Československý voják (1957–1966). 

Dobu vzniku analyzovaných děl ohraničují roky 1964 a 1973 (Pohádka o 

Raškovi vyšla posmrtně v roce 1974). A právě toto závěrečné desetiletí Pavlova života 

si přiblížíme jak z pohledu jeho osobnosti a jejího vztahu k literární tvorbě, tak 

zasazením této výseče do širšího rámce autorovy tvůrčí a lidské existence, ovlivňované 

společenským pozadím, rodinou a v neposlední řadě tím nejprozaičtějším a zároveň 

nejvíce elementárním, co každý z nás má – zdravím. 

Dovolím si začít informací – jak se někdy říká – s bulvárním potenciálem: Ota 

Pavel byl v tomto období 16x internován v psychiatrické léčebně (nejčastěji 

v Bohnicích), kde v úhrnu strávil více než tři roky života. „Zůstalo“ mu jich tedy 

necelých sedm, jež samozřejmě nemůžeme nazvat zcela asymptomatickými, neboť 

nepřítomnost Oty Pavla v léčebném ústavu neznamená nepřítomnost choroby a jejích 

příznaků v jeho těle a především mysli. Byla to cyklofrenie, maniodepresivní psychóza 

s prvky schizofrenie; podle současné nauky bipolární afektivní porucha. Propukla u 

něho na Zimních olympijských hrách v Innsbrucku roku 1964, kam odjížděl „šťastný 

jako dítě a z které se vracel v sanitce na uzavřené psychiatrické oddělení.“
8
 

Možná i Pavlova proměna ve smyslu jeho pohledu na svět a vnímání 

malichernosti mnohé lidské činnosti vedla k jeho proměně při psaní knih. V nich totiž 

koncem 60. let (jak hlouběji rozeberu dále) upouští od sportu jako takového, který je 

často vnímán jako věc národní hrdosti, a přesidluje k člověku, který za sportovními 

úspěchy (a u Oty Pavla zvláště často i neúspěchy) bezvýhradně stojí. Jeho pohled se 

z dějiště závodů a klání dostává do šaten a domovů, kde se z oněch málem antických 

hrdinů stávají lidé z masa a kostí. I v tomto bodě spatřuji jeden ze zásadních rozdílů 

mezi formálně velmi blízkými sbírkami Plná bedna šampaňského a Syn celerového 

krále. 

Posuňme se nyní o kousek více vzad na pomyslné životní lince Oty Pavla, 

abychom ozřejmili ještě jeden z podstatných faktorů jeho tvůrčího vývoje. Samo sebou 

                                                 
8
 SVOZIL, Bohumil. Krajiny života a tvorby Oty Pavla. Praha: Akropolis, 2003, s. 44. 
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se rozumí, že zničehonic nepřešel od tvorby ryze novinářské ke spisovatelství – nadto za 

platného předpokladu, že jeho raná tvorba byla rázu schematického, naivně osvětového. 

Dostáváme se k počátku let šedesátých, kde se Ota Pavel své původní bezbarvosti 

vzdaluje a poprvé dává vědět o svých ambicích, které hranice žurnalistiky brzy překročí. 

V této rané době své beletrizované reportáže, kdy na sportovce a jeho výkon už nahlíží 

s větší nápaditostí a smyslem pro individualitu, vznikají například první verze povídek 

Brankář nebo Sedm deka zlata (obě jsou později zařazeny do prvního povídkového 

souboru Plná bedna šampaňského). Rovněž cestuje s fotbalisty Dukly na turnaj do USA 

(1962), o němž dva roky poté pojednává jeho knižní prvotina, známá reportážní črta. 

Snad nejvýmluvnějším důkazem proměnlivosti přístupu Oty Pavla k psaní a 

pojímání tématu je složitá anabáze jmenovaného (původně) článku Sedm deka zlata o 

fantastickém úspěchu gymnasty Aloise Hudce na olympiádě v Berlíně. Ten totiž vyšel 

hned ve čtyřech různých podobách – už v roce 1955 pod názvem Bravo, Hudec! 

v magazínu Pionýr; později v roce 1962 v Československém vojáku již pod svým 

stávajícím jménem, o pět let později v Plné bedně šampaňského a nakonec ještě roku 

1972 přepracovaná verze ve sbírce Syn celerového krále. 

Někdy mezi Plnou bednou šampaňského a Synem celerového krále nastává onen 

zlom: Ota Pavel je (od roku 1966) v trvalém invalidním důchodu, příčinou byla jeho 

psychická porucha. Nepracuje tedy na stálé pozici, zato publikuje v mnoha časopisech 

(zmíněné Stadion a Československý voják, dále uveďme Československý sport, Obranu 

lidu, Gól, Ahoj na sobotu). Jeho pohled na svět se mění, hlavní roli sehrávají tři faktory. 

Prvním jistě je už samotná nesvázanost pracovním prostředím, která Pavlovi 

nikdy příliš nesvědčila. Nejen že mu v redakci Československého vojáka zpočátku 

vyčítali, že příliš beletrizuje, ale také potřeboval pro svou práci klid, čas a volnost. „A 

už v oné touze po klidu jako předpokladu hlubšího tvůrčího rozpoložení a soustředění se 

ozývala jeho základnější, hlubinnější i obecnější touha po něčem, čeho pak ve své 

celoživotní tvorbě nejednou dosáhl. Tužba po vytváření slovesných hodnot, které by 

měly trvalejší povahu než projevy běžné, typické novinařiny…“
9
 Svozil tak Pavla 

označuje za nedostatečně disponovaného novináře (neboť nedokázal odolávat rozruchu 

a nestačil vysokému tempu) a zároveň za někoho, kdo úroveň novinařiny jednoznačně 

převyšuje. Proto se dlouhodobě neuplatnil ani v Československém rozhlase, kde mu 

vadila přílišná svázanost pravidly rozhlasové tvorby, ani v týdeníku Stadion – tam po 

                                                 
9
 SVOZIL, Bohumil. Krajiny života a tvorby Oty Pavla. Praha: Akropolis, 2003, s. 42. 
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něm pro změnu často chtěli spíše texty odborné než literární a to se Pavlovi jako 

člověku přirozeně kreativnímu příčilo. Odchod ze zaměstnání znamenal i konec těchto 

restrikcí. 

Druhým impulsem je postupné vystřízlivění z víry v komunistickou ideologii. 

V 50. letech uvažoval stranicky, především proto, že soucítil s dělnickou třídou a 

zamlouvala se mu myšlenka vzájemné solidarity, rovnosti mezi lidmi. Ještě v Dukle 

mezi mrakodrapy je znát určité vymezování se proti „nabubřelému“ Západu. Jenže 

prohloubená reflexe života, daná prodělanou (a prodělávanou) chorobou, dovedla Otu 

Pavla k prozření. Uvědomil si, že žil v sebeklamu, a to i co se ve vnímání minulosti 

týče. To ho dovedlo k napsání povídky Běh Prahou (1968), kde mj. píše: „Znal jsem ty 

oči. Tloukli mě za mé pozdější polopravdivé a zkreslené rozhlasové reportáže a za 

naivní povídky, tloukli mě za voloviny a lumpárny, kterých se dopustíme, až zítra 

zvítězíme. Bili mě za zrady a vraždy, které vykonáme.“
10

 Text byl původně součástí 

Smrti krásných srnců, před vydáním roku 1972 ale musel být ze souboru vyřazen. 

Třetí příčinu můžeme nazvat evoluční. Ota Pavel prošel přirozeným vývojem, 

jak jsem jej předložil dříve – od osvětové a didaktické tvorby (přelom 50. a 60. let) přes 

živé sportovní reportáže (první polovina 60. let) až k bodu, kdy se zajímal i o to, co se 

za tím kterým sportovním počinem skrývá (Plná bedna šampaňského). V únoru 1968 

píše bratru Hugovi: „Já už ti asi nikdy nebudu moct psát reportáže o sportu, jaké jsem 

psal, ale snad je to dobře.“
11

 Podle Bohumila Svozila onen výrok „osvětluje další 

Pavlova tvorba, která začala přinášet i portréty bezejmenných sportovců a stále 

zřetelněji se přeorientovávala od sledování výkonu špičkových sportovců k postihování 

jejich lidských problémů a k osudovému až mytickému pojetí jejich životů.“
12

 A já 

dodám, že se zde odráží i jeho obrat ve vnímání sportu – nyní ho chápe s nadhledem, 

jen jako závoj toho opravdového. Protože skutečné příběhy se neodehrávají všem na 

očích, ale kdesi hlouběji, v soukromí; tam, kde je každý sám sebou a hlavně sám za 

sebe. 

Tento zkratkovitý výklad výrazně pomůže v dalších kapitolách při analýze 

prvních třech knih. Zůstává jedna, Pohádka o Raškovi, kterou Pavel dokončil na 

sklonku života a která vyšla až po jeho smrti. Mezi „Duklu“, „Bednu“ a „Krále“ (z 

něhož jednotlivé kousky vznikají i v průběhu 60. let) a právě Pohádku o Raškovi se 

                                                 
10

 PAVEL, Ota. Jak šel táta Afrikou. Praha: Agentura V. P. K., 1994, s. 183. 
11

 SVOZIL, Bohumil. Krajiny života a tvorby Oty Pavla. Praha: Akropolis, 2003, s. 81. 
12

 Tamtéž. 
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vklínila Smrt krásných srnců (vznikala zhruba zároveň se Synem celerového krále, který 

vychází jen o málo později v roce 1972), což je velmi podstatné. Pavel totiž přechází ke 

vzpomínkové tvorbě a v podobně rozverně nostalgickém duchu místy mapuje i cestu 

skokana Jiřího Rašky na vrchol. V žádném případě však nezanevírá na faktografickou 

rovinu, třebaže má jít o pohádku, naopak: „… obrací se na svou příští literární postavu i 

na lidi kolem s mnoha písemnými dotazy a žádá odpovědi na otázky, jež by mohly 

nezasvěcenému pozorovateli připadat až malicherné. Ale není to malicherné, v téhle 

pohádce jsou všechna stěžejní fakta pravdivá, lze si je ověřit, prostě sedí.“
13

 V určitém 

ohledu představuje Pohádka o Raškovi logické vyústění Pavlova sportovněreportážního 

růstu, v ohledu jiném se mu naopak vymyká.  

                                                 
13

 VOKŘÁL, Jaroslav. Doslov. In: PAVEL, Ota. Pohádka o Raškovi. Praha: Olympia, 1979, s. 93. 
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3. Analýza literárních děl 

3.1 Dukla mezi mrakodrapy 

Kniha o Dukle, bojující o úspěchy na daleké cestě za Atlantik, je literaturou 

faktu. Ota Pavel s fotbalisty odcestoval, seznámil se s nimi i jejich životy, jeho znalosti 

neušla ani historie armádního klubu (zejména co se týče předchozího působení na 

turnaji v USA). To souvisí s jeho typickým zápalem pro věc a nekompromisní touhou 

po detailu. Sám Pavel svůj přístup popisuje takto: „Když jsem připravoval svou první 

knížku Dukla mezi mrakodrapy, prožil jsem rok mezi hráči Dukly, popsal tisíce stran 

bloku poznámkami, stokrát víc, než pak obsahovala kniha. Zahájil jsem tím, že jsem jel 

s Duklou na čtrnáct dní do Špindlerova Mlýna. To bylo v roce 1961.“
14

 

Žánrově lze knihu označit za reportážní črtu
15

, již tvoří směsice právě reportáží, 

ale také portrétů, výkladů a všelikých vsuvek. Dohromady působí celistvě, ale spíše 

vyzněním než dějovou posloupností – jednotlivé složky jsou za sebou řazeny s logickou 

návazností, nikoliv se záměrem gradovat, ucelovat nebo zhušťovat děj. Dukla mezi 

mrakodrapy je vlastně vrcholem žurnalistické tvorby, neboť předkládá aktuální, 

z našeho pohledu dobová témata, ale zároveň jí nelze odepřít nadčasovost; Ota Pavel je 

často subjektivní, hodnotící, což samozřejmě není v rozporu s novinářským povoláním 

– vždyť právě tento atribut je samotnou podstatou publicistiky. 

3.1.1 Narativní analýza 

Ota Pavel, autor a vypravěč, zde vystupuje ve třech základních polohách: je 

vypravěčem příběhu v hrabalovském pojetí pábitele. Vrství jednotlivé scény na sebe, 

vybírá to důležité, spojuje elementy v celek a leckdy uhýbá k okrajovostem ze světa 

fotbalového i nefotbalového, které s tématem samy o sobě vlastně vůbec nesouvisí. 

Zároveň zůstává dokumentaristicky přesný. 

„Na malých hřištích mu diváci za zády nadávali, na velkých to neustalo; při 

jednom ligovém zápase dostal kamenem mezi lopatky. Nikdy se neotáčel; upínal svou 

pozornost výlučně jen ke hře. Šedivá živá rozplývající se masa bývala někdy 

                                                 
14

 SVOZIL, Bohumil. Krajiny života a tvorby Oty Pavla. Praha: Akropolis, 2003, s. 59. 
15

 Črtu charakterizujeme jako žánr na rozhraní publicistiky a beletrie, který ilustruje subjektivní prožitek 

autora; ten je zároveň aktérem a ze svého pohledu popisuje místo, osobnost, životní zkušenost, sociální 

prostředí aj.; črta bývá psána v ich-formě a oproti reportáži je rozsáhlejší, méně stojí na faktech a více na 

pocitovosti a autorovi nabízí širší stylizační a vyjadřovací možností, především obraznost. (Osvaldová, 

2007) 
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nespravedlivá a naháněla strach. Kladenského hokejového brankáře Kuličku po jednom 

zápase vynesli slavně na ramenou, a po příštím mu poplivali dres.“
16

 

Všechny zmíněné aspekty jasně vykrystalizují. Letmo se probereme odvrácenou 

tváří diváctva; Pavel volí jednoduché věty se zhuštěným poselstvím a pak dospívá 

k dokreslujícímu kontrastu, jímž je jaksi mimo stojící hokejový brankář Kulička. Avšak 

nepřebývá, doplňuje. A v tom tkví Pavlův um – a možná spíše než hodnotit tento jev 

jako pozitivum, shledejme jej rovnou Pavlovou stylovou přirozeností, jeho indexem
17

. 

A třebaže jsme ještě nedospěli ke druhé části, povšimněme si silně citově zabarveného 

označení – zde je Ota Pavel velmi umělecký – osazenstva tribun jako „šedivé 

rozplývající se masy“. 

Zůstal-li by autor „pouze“ autorem, jenž čtenářstvu předkládá poutavá 

vyprávění, stěží bychom o Dukle mezi mrakodrapy hovořili jako o vrcholu novinařiny, 

byť se značným uměleckoliterárním návdavkem. Ota Pavel totiž prokazuje hlubokou 

erudici, podává výklad, kterým doplňuje tu kterou pasáž knihy. Portrét i reportáž, citlivě 

a věcně. Vlastně samotné portréty jsou čtivými referáty, ale nejen ony, stejně tak 

v částech aktuálních často narážíme na Pavlovu zběhlost v oboru. Čirým příkladem, kde 

se objevuje faktografie sama o sobě, je historický exkurz za názvem sportovního klubu 

československé armády: „Nové jméno v roce padesátém šestém znělo zvučně a 

zavazovalo. Bylo spojeno se vším, co zahrnuje pojem statečnost, co platí pro nás dnes a 

bude platit i zítra. Z tohoto průsmyku nemohli naši a sovětští vojáci odejít se sklopenou 

hlavou jako po sportovní prohře; tady museli zvítězit – i za cenu, že tu mnozí pohřbí své 

sny o dobré práci a že už nikdy neuvidí hřiště rodného města. Říká se tomu nepřesně 

tradice.“
18

 Ani tady si však Pavel neodpouští osobitost projevu, když takřka básní o 

chrabrosti a odhodlání vojáků a vzápětí poukazuje na zkreslené nazírání této události 

pozdějšími generacemi. 

A jeho třetí autorskou polohou je ta nejtypičtěji reportérská – živé popisy 

vypjatých sportovních momentů, líčení atmosféry na hřišti i mimo něj. Tuto pozici, kdy 

se prezentuje jako plnohodnotný člen týmu (jímž vlastně byl, jelikož měl svou funkci 

stejně jako trenéři, maséři, lékaři a jiní), zdůrazňuje i využíváním první osoby plurálu. 

Jak je psáno v úvodu – reportér má být očima i ušima čtenáře, Ota Pavel se nadto stává i 

                                                 
16

 PAVEL, Ota. Dukla mezi mrakodrapy. Praha: HAK, 2002, s. 46. 
17

 „V teorii sémiotiky je tedy styl v podstatě indexem, to je odkazem na vlastnosti autora, na situaci 

sdělování, na funkci řečového projevu apod.“ (KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. 

Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, s. 84.) 
18

 PAVEL, Ota. Dukla mezi mrakodrapy. Praha: HAK, 2002, s. 34. 
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jeho duší, ježto celým svým srdcem (alespoň co plyne z jeho psaní) prožíval veškeré 

okamžiky s borci na hřišti. Zde uvádím první citaci, jež výmluvně ilustruje Pavlovo 

zapálení a ztotožnění se s mužstvem, stejně jako jeho pojetí reportáže; bez zajímavosti 

rovněž není, jak familiárně Pavel o hráčích hovoří. Tohle totiž skutečně není obyčejná 

reportáž, kde je reportér sice tělem přítomen, ale hráči zůstávají cizí, zde se blížíme 

spíše pohledu muže, který sedí na lavičce a intenzivně cítí se svými spoluhráči.   

„Míč převzal Masopust, udělal dvě kličky, prohodil jej na Adamce a Jožka 

napálil levačkou prudkou střelu Oliveirovi do sítě. Vedli jsme jedna nula. Brazilské 

bubny v hledišti přidaly na intenzitě. Sílil tlak na branku Kouby. (…) Tekl ze mne pot, 

věděl jsem, že to nebude snadná záležitost vůbec pro nikoho.“
19

 

Citace druhá se nese v poklidnějším duchu – a také vysoko ve vzduchu. Pavel 

totiž v několika větách popisuje let z Chicaga do New Yorku a z jeho slov je cítit taková 

přívětivost a přátelský, pohodový rozmar, že si snad čtenář i posteskne, pročpak tehdy 

neseděl v letadle taky. Z obsahového hlediska si všimněme, že to byla „naše“ fotbalová 

výprava a že déšť lze popsat, velmi přesvědčivě, jako něco, co bylo zrozeno pro 

poetická pásma. 

„Na cestu máme šunku; Masopust ji rozložil na sedadle, ukrajoval z ní kusy 

veliké jako krajíce chleba a rozesílal po naší fotbalové výpravě. Byl to nevídaný poklid; 

letoun občas vyplul nad mraky do průzračného nebe anebo se zas koupal v srpnovém 

dešti; kapky se nejdřív tříštily do dlouhých čárek na oknech a pak na nejdrobnější 

kapičky, jaké může vůbec oko spatřit. Někteří kluci četli a trenér s doktorem už končili 

třicátou partii dardy.“
20

 

Díky těmto dvěma výňatkům nyní známe oba póly Pavlova reportérského zápalu 

– je to logické. Prve na nás přenáší napětí a stres, který prožívá, podruhé nasává 

atmosféru momentů a lokalit a nechává ji volně sálat ze stránek knihy. 

A aby byl výklad úplný, vrátím se ke zmínce o částečné schematičnosti díla – a 

podotýkám, že mu nikterak neškodí. Ota Pavel o ni neusiloval, ona víra v rovnost (a 

tedy i sympatie chované ke komunistickým ideálům v nepokřivené podobě) jednoduše 

byla jeho součástí. Tady pro přehled zmiňme pouze názvy dvou kapitol, jež jsou dle 

mého soudu dostatečně vypovídající: Jak je Rakušané začali zdravit a Jak Dukla už 

podruhé dobyla Ameriku. 

                                                 
19

 PAVEL, Ota. Dukla mezi mrakodrapy. Praha: HAK, 2002, s. 126. 
20

 Tamtéž, s. 111. 
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Citaci si přesto neodpustím – Ota Pavel rád dává na obdiv něco ze cti armádního 

družstva: „Přestože dostali občas víc gólů, než dali, nikdy nezachraňovali v dresu Dukly 

vítězství nečistou hrou, lidé je nedoprovázeli do šaten pískotem; v Mexiku jim dokonce 

dali přezdívku ‚kavalíři v kopačkách‘.“
21

 A proti tomu leckdy až přespříliš 

temperamentní soupeři: „Těch gólů bylo na Španěly také moc. Munoz udeřil Jelínka a 

byl vyloučen.“
22

 Nejde tu o lacinou propagandu, osobně takovéto zmínky považuji za 

sympaticky vlastenecké, za vyzdvižení národního, ale i celosvětového sportovního 

ducha. 

3.1.2 Jazyková analýza 

V této fázi budou na konkrétních případech prezentovány vybrané jevy – s tím 

rozdílem, že zde nebude zohledněn autorský přístup, nýbrž ryze jazyková stránka věci. 

Z předchozí stati víme, že Dukla mezi mrakodrapy v sobě snoubí svižnost i barvitost 

reportáže a exaktnost krátkých výkladů a profilů. A že je vlastně jedním velkým a ve 

finále kompaktním souborem těchto malých částí. Hlavním úkolem je pro nás teď 

rozsoudit, do jaké míry jsou zmíněné elementy dominantní a kde už se na ně z opačné 

strany nabaluje pojetí umělecké v podobě odboček a vkládaných příběhů, které jsme 

poznali v souvislosti se skromnější podobou pábitele Oty Pavla. 

Postupujme tedy podle tohoto mustru, jejž jsme si právě nastavili – podle 

žánrových specifik toho kterého útvaru – a hledejme zároveň prvky krásné literatury. 

Jelikož je kniha nejčastěji označována za reportážní črtu, nabízí se začít prvky 

reportáže. 

„V loňském roce se během utkání Dukla – Everton telefonní spojení nezdařilo. 

Pokud se vám to stane doma, je to mrzuté, ale teď si představte, že tisíce lidí budou v 

noci zbytečně čekat u přijímačů. (…) Do Prahy jsme telegrafovali číslo Atwater 9-9747, 

na které má náš rozhlas volat přímo na stadión. Tu noc se mi zdálo (snad se tak snívá 

všem reportérům), že vysílám z nádherné kabiny průběh zápasu, ve kterém Dukla dala 

FC Americe pět krásných gólů. Nejen při probuzení, ale také později se potvrdilo, že to 

byl pouhý sen.“
23

 

Jistě je to dáno i logickým přesahem rámce všední publicistiky, ale obracení se 

ke čtenáři (pokud se vám…) je zde prvkem četným a podstatným, stejně jako prosté 

zakomponování sebe sama do příběhu (tu noc se mi zdálo…) a ustavení se jeho nedílnou 

                                                 
21

 PAVEL, Ota. Dukla mezi mrakodrapy. Praha: HAK, 2002, s. 72. 
22

 Tamtéž, s. 100. 
23

 Tamtéž, s. 119. 
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součástí. Aplikujeme-li tyto jevy na reportáž samu o sobě, nemůžeme však zpříma říct, 

že do ní nepatří. Ony do ní patří a s rozsahem a hloubkou přirozeně narůstají i ostatní 

náležitosti reportáže, bylo by nerozumné a degradující, kdyby nestoupal celek, ale 

pouze jedna jeho složka. Reportážní pasáže jsou zde procítěné, propracované, emočně 

nabité – pracují se čtenářem a jeho vnímáním, oslovují ho a hovoří s ním. Zde znovu 

připomenu, že to je jakýsi strop žurnalismu a možná spíše jeho podkroví, nad nímž vane 

nespoutaný vítr umělecké literatury a svobodné kreativity vůbec. 

Dalším dílčím útvarem, a to velmi zajímavým, jsou portréty hráčů a jiných osob 

z klubu, jež celou knihu načínají a i poté ji – než dojde na samotný turnaj – společně se 

střípky z minulosti klubu a loňského ročníku Mezinárodní ligy protkávají. A možná 

bychom měli správně hovořit spíše o medailonech, budeme-li se držet definic 

v Praktické encyklopedii žurnalistiky: portrét podává zevrubný objektivní pohled na 

život člověka, zatímco medailon životopisná fakta s určitým záměrem vybírá a 

zdůrazňuje. (Osvaldová, 2007) Níže uvádím několik úryvků z podkapitoly věnované 

brankáři Václavu Pavlisovi. 

„Sami spali v jednom kumbále. V takové těsnotě Václav příliš nevyrostl a 

učedníci z velkých řeznictví mu na černohradském plácku říkali: ‚Seš malej, deš chytat.‘ 

(…) Něco z periférie, jež musela být ohebná a rychlá, aby stačila blízkému velkoměstu, 

přeneslo se do jeho těla. (…) Strašné mordy měl Brazilec Pepe. To je lidičky pohádka, 

ale jen pro diváky. Nártem dal balón pár centimetrů od země. To nestačíš jít vůbec dolů, 

natož k tyči! A když postavíme zeď, nepošle to do díry v ní…“
24

 

Zajisté nemusím upozorňovat na to, jak jsou medailony v Pavlově podání živé a 

že se mnohem více podobají příběhům, leckdy s bájným přídechem – jako je například 

až pohádkové zdůvodnění Pavlisova drobného vzrůstu (spali v jednom kumbále). 

Podobné fikční prvky se později ve značné míře objevují v Synovi celerového krále a 

pochopitelně zejména v Pohádce o Raškovi, jež je takto laděna už ze svého principu. 

Zárodky poslední a nejvíce hravé knihy se sportovní tematikou tedy nacházíme už 

v Pavlově prvotině. V další části úryvku narážíme na metonymii, případně 

personifikaci, zvolíme-li odlišný způsob pohledu; logicky vyvstává domnění, že 

periferií se myslí její obyvatelstvo, které vynakládá veliké úsilí, aby stačilo taktu 

velkoměsta (tedy metonymie), možný je ale i pohled ten, kdy se z periferie a městského 

                                                 
24

 PAVEL, Ota. Dukla mezi mrakodrapy. Praha: HAK, 2002, s. 14–15. 
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centra stávají živoucí entity (podstata zosobnění čili personifikace), jichž autor užívá 

pro ozvláštnění textu a jakožto základu pro volný přechod k dalšímu motivu. 

V posledním dílu citace Pavel jakoby hovoří Pavlisovými ústy (obecně z pozice 

své postavy) – podklad je faktický, jsou jím rozhovory a rešerše, jichž Ota Pavel nadělal 

při přípravě knihy nesčíslně, jeho transformace z příběhu (z toho, co se stalo a co je 

předmětem zpracování) do diskurzu (do formy, jež je příběhu dána; do rámce, v němž je 

děj uspořádán) však zapříčiňuje lidovou, slangovou konotaci. Tento dojem navozuje jak 

užití první osoby singuláru, které se vyskytuje i jinde v knize, tak volba výraziva 

(především ‚mordy‘ a ‚lidičky‘) i bezprostředního „fotbalistova“ projevu. 

Zůstává třetí hojněji zastoupený formát – tím je faktický výklad, možná přesněji 

poznámka. Nesetkáme se zde totiž se sáhodlouhými edukativními nebo didaktickými 

sděleními, tyto zpravidla historické postřehy děj pouze doplňují, dokreslují. Co se 

stylového třídění týče, patří na pomezí kategorie odborné a publicistické. Mimo výše 

zmíněnou pasáž o pojmenování Dukly Prahy uveďme tento poutavý úryvek 

s poznámkou historiografickou: „Učil se tedy strojníkem, vyspěl a zesílil a chytal za 

dorost Bohemians. Bohemka měla pro kluky velké kouzlo. Mužstvo podniklo v historii 

naší kopané dosud nejdelší zájezd – do Sydney, podobně jako bájná Klapzubova 

jedenáctka. Z Austrálie přivezlo nejen párek živých klokanů, ale klokana také do 

znaku.“
25

 Do této kategorie můžeme přiřadit i odborné úvahy v kapitolách 

Profesionálové? a Proč mám rád sport.  

                                                 
25

 PAVEL, Ota. Dukla mezi mrakodrapy. Praha: HAK, 2002, s. 14. 
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3.2 Plná bedna šampaňského 

Soubor dvanácti krátkých povídek je Pavlovým beletristickým debutem. 

Přestože i zde čerpá z faktického základu, míra autorské stylizace a užití uměleckých 

prvků je natolik vysoká, že nejde o pouhé reportáže. Pavel se zde ještě relativně často 

(například oproti další knize) zaměřuje na sportovní výkon a profesní stránku života 

sportovce. Už zde ale s přesahem k lidství, k úvahám o životě a morálce a s velkým 

důrazem na emoci a vykreslení detailu. Některé povídky jsou spíše reportážemi, některé 

spíše zhuštěnými biografiemi, jiné jsou prezentovány jako výpovědi hlavních postav. 

Jedny zachycují krátký časový úsek (například jediné utkání), druhé nás provedou 

životem „hrdiny“ od narození až po jeho skon. 

Máme-li tedy tuto knihu žánrově zařadit a její obsah stejným způsobem roztřídit, 

řekneme, že Plná bedna šampaňského je soubor reportážních povídek, přičemž onen 

reportážní charakter je tu silnější a tu slabší a někdy směřuje spíše k zachycení 

sportovního okamžiku a jindy k lidskému osudu. 

Naprostá většina z těchto povídek vyšla dříve časopisecky a mnoho se jich před 

publikací dočkalo autorských úprav, nezřídka i v několika fázích. První byl Brankář 

(1961). „Nedlouho po Brankáři Ota Pavel uveřejnil ve Vojáku výchozí znění práce o 

cyklistovi Ladislavu Hellerovi Etapa po čtyřech letech, druhou verzi vzpomínkového 

portrétu o gymnastovi Aloisi Hudcovi Sedm deka zlata a dovedně rozvrženou a 

provedenou práci o gymnastce Evě Bosákové Salto nazad. Do této řady zapadá (…) 

raná, ale překvapivě zralá práce o vynikajícím výkonu dvou horolezců Radana Kuchaře 

a Zdena Zibriny Výstup na Eiger.“
26

 

Pro ujasnění uveďme, že vycházím z vydání nakladatelství Olympia z roku 

1977. Tam jsou mnohé povídky v upravených verzích, z nichž některé v této podobě 

vyšly až v Synovi celerového krále. Pro potřeby této práce tedy byla využita vydání 

nakladatelství Olympia z konce 70. let, kdy se v Plné bedně šampaňského vyskytují 

upravené verze povídek a v Synovi celerového krále pak tyto povídky nefigurují. 

3.2.1 Narativní analýza 

Ota Pavel jako reportér, Ota Pavel jako zaujatý a zúčastněný vypravěč, Ota 

Pavel jako autor ponechávající vypravěčství hlavní postavě. To jsou tři základní tvůrčí 

polohy, které Pavel v tomto díle užívá.   

                                                 
26

 SVOZIL, Bohumil. Krajiny života a tvorby Oty Pavla. Praha: Akropolis, 2003, s. 121. 
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A ve většině případů je prolíná – tento jev popisuje i Bohumil Svozil na příkladu 

Výstupu na Eiger: „…vzniká jakoby autentická reportáž plná doličných údajů a zároveň 

vyprávění z oboru dobrodružné literatury. I sám Ota Pavel má zde dvojí tvář: je 

reportérem a zároveň vypravěčem v literárním pojetí.“
27

 

Pozoruhodný je zde – ale i v mnoha jiných povídkách – i Pavlův prostorový 

odstup. Přirozeně nemohl být na ledovcové stěně s oběma horolezci, a přesto věrně a 

uvěřitelně líčí jejich postup, jejich emoce a leckdy i existenciální myšlenkové pochody. 

K tomuto odstupu ve smyslu vzdálenosti se leckdy přidává i prodleva časová. Vždyť u 

mnohých ze zpracovávaných událostí nejen že nebyl přítomen, ale byl tehdy ještě tak 

mladý, že je stěží mohl vnímat v plném rozsahu, a píše o nich zpětně (Ota Pavel narozen 

1930, povídka Sedm deka zlata zachycuje Letní olympijské hry r. 1936, Poslední zápas 

Františka Kloze se odehrává v nemocnici ke konci druhé světové války). Ale tomu 

navzdory – opět je předává čtenáři tak samozřejmě, jako by nebyl ani v hledišti, ani na 

nemocničním pokoji, nýbrž ve sportovcově hlavě. Jak toho dociluje, na to odpovídá 

mnohokrát citovaný Bohumil Svozil.  

 „Převážnou část svých reportáží píše tedy nikoli na základě vlastního 

pozorování a zážitků, ale na podkladě výpovědí jiných, tj. samotných aktérů próz, 

svědků a pamětníků jejich výkonů a životů, autorů novinových a dokumentárních 

materiálů.“
28

 

A já dodám, že zde – zejména v případě Františka Kloze – využívá i své 

fantazie. V úvodní povídce souboru totiž předestírá sportovcovy myšlenky na smrtelné 

posteli, jeho vzpomínky atd. To ostatně dokládá i Svozil, když dříve píše: „Také 

v leckteré práci z prostředí sportu si Ota Pavel občas ‚přimýšlel‘ anebo je přinejmenším 

různou měrou a různým způsobem beletrizoval.“
29

 

Tyto reportáže už samy o sobě tedy nesplňují předpoklad reportérova přímého 

svědectví, což lze právě spolu s ocitovaným výrokem Bohumila Svozila označit za 

důkaz jejich beletrizace; dalšími jsou tvůrčí úpravy při procesu narativizace (vytvoření 

struktury příběhu z vybraných skutečností; dávání těchto jevů/dějů do časové a logické 

návaznosti), tj. v tomto případě idealizace faktického základu a výběru toho, co se 

hodilo vzhledem k autorskému záměru, absence komplexní objektivity a pravdivosti a 

konečně ono Pavlovo lidové vypravěčství. 

                                                 
27

 SVOZIL, Bohumil. Krajiny života a tvorby Oty Pavla. Praha: Akropolis, 2003, s. 129. 
28

 Tamtéž, s. 134. 
29

 Tamtéž, s. 64. 
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 Zcela pak vybočují povídky psané v ich-formě: ty se touto svou úpravou 

publicistickým vodám záměrně vzdalují, a představují proto to „nejméně novinářské“ 

z celé knihy. A abychom nezůstali jen u abstraktních pojmenování, vězme, že hovoříme 

o těchto: Omyl (vypravěčem cyklista Jan Veselý) a Plná bedna šampaňského 

(vypravěčem házenkářský brankář Jiří Vícha). Zároveň je ale namístě podotknout, že 

navzdory své beletristické (a jazykově hovorové až nespisovné) formě si zachovávají 

prvotřídní výpovědní hodnotu, tolik specifickou pro reportáž a žurnalistiku obecně: 

„Vilda Sviták dal brankáři Redlovi první gól kolem boků. V protiútoku dostal míč jejich 

nejlepší střelec, vysoký Moser, a jak vyskakoval, bleskl mi hlavou ten elaborát, kam 

vystřelí. Strčil jsem tam ruku. Balón vletěl úplně na druhou stranu a žďuchl do sítě.“
30

 

A ještě jeden Pavlův projev je hoden pozornosti – reportér se o sobě nezřídka 

zmiňuje v první osobě, aby dodal svému svědectví autentičnost. Dělá to tak i Ota Pavel; 

rozsáhlá práce o nejslavnějším českém atletovi Jak to tenkrát běžel Zátopek začíná 

slovy: „Měl jsem přání: napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala…“
31

, jímavé 

ohlédnutí za životem cyklisty Ladislava Hellera uzavírá Pavel takto: „Nebyl jsem tehdy 

na tom pohřbu, přestože Láďa byl můj dobrej kamarád.“
32

 

Takovéto zasazení sebe sama do dějového rámce není nijak zvlášť neobvyklé, 

zato způsob, jakým se Ota Pavel prezentuje v poněkud trpce laděné próze Prokletý 

cyklista, už značně vybočuje. Je to jedna z oněch povídek, které zachycují život 

sportovce – Jana Kubra. Ota Pavel se zde ale od začátku do konce nevzdává pozice 

komentátora a svébytného vypravěče, a nadto vystupuje v ději jako aktivní postava. 

Nutno podotknout, že jde o upravenou verzi, která pak byla součástí Syna celerového 

krále. 

Povídku uvádí takto: „Slýchával jsem, že bývali prokletí básníci. Já znám 

osobně prokletého cyklistu.“
33

 V průběhu čtení zjišťujeme, kdy a jak Ota Pavel Kubra 

poznal a že o něm chtěl napsat knihu, kterou nikdy nenapsal. To dodává vzpomínkově-

portrétní povídce lehce ironický nádech. „Dodnes jsem tu knihu nenapsal (…) Ale zato 

jsme se báječně spřátelili. Jezdil jsem s ním na kole, dával mi vychutnat pocit, že nad 

ním vedu, učil mě v jižních Čechách na jawě, dělal jsem mu chvíli závozníka na 

náklaďáku (…) vařil jsem mu na chatě, aby mohl trénovat…“
34

 A závěr přichází ve 
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chvíli, kdy je dávno po kariéře nadějného cyklisty, který byl bohužel „prokletý“ a nyní 

trénuje své nástupce: „Honza Kubr, trenér Rudé hvězdy Plzeň, můj kůň, náhle vzrušeně 

povstane a ukáže na postavičku, která se sune pomalu pod námi po silnici: ‚Už jede. To 

je Háva. Jednou bude dobrej. Jediný jede v neděli.‘“
35

 

A právě tento úkaz je předzvěstí povahy další z knih, která se Plné bedně 

šampaňského v mnohém podobá, ale v lecčem se také liší – Syna celerového krále. 

3.2.2 Jazyková analýza 

Pro přehlednost je třeba určit primární kategorizační kritéria – jako ta jsem zvolil 

dvě, poněvadž jsou ekvivalentem žánrové rozličnosti. Jak jsem uvedl v popisu knihy, 

vyskytují se v ní dva způsoby vyobrazení postav. Prvním je jejich subjektivní, selektivní 

životní portrét (nikoliv souhrnný a objektivní, viz výše, tedy spíše medailon), druhým 

pak konkrétní úspěch, neúspěch, zkrátka vybraný moment jejich kariéry. 

V případě prvním tedy hovoříme o reportážním portrétu – Ota Pavel dynamicky 

popisuje životní běh své postavy s důrazem na věcnost a střídmost projevu, ale také na 

vyvolání náležité emoce; v případě druhém se blížíme formě samotné reportáže, 

případně črty. Typickým zástupcem první kategorie je nejdelší povídka Jak to tenkrát 

běžel Zátopek. Na poměry knihy a obecně Pavlovy tvorby nebývale rozsáhlý počin ale 

nereprezentuje pouze onu portrétní část, na svých sedmatřiceti stranách nabízí i mnoho 

z čisté reportáže. To když Ota Pavel přibližuje Zátopkovy úspěchy. A tak se tu 

dostáváme do tří (a vlastně čtyř) rovin: 

(1) Tou první je Emil Zátopek dnes, myšleno tehdy, kdy se s ním Ota Pavel setkává: 

„Emil a jeho žena Dana oslavovali dvanácté výročí svatby. Pili jsme moravské 

víno, Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. 

Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes.“
36

 

(2) Druhou utváří jeho život tak, jak nám ho autor předkládá: „Ze všech synů nebyl 

nejstarší, na kterého jsou rodiče pyšní, ani nejmladší, jehož rodiče hýčkají. Měl 

vysoký pisklavý hlásek, kamarádi se mu smáli, že vůbec není kluk.“
37

 

(3) Třetí je součástí druhé, neboť je ukotvena ve stejném čase, ale je natolik 

výrazná, že zaslouží vydělit – a jsou jí právě reportáže: „Po patnácti kilometrech 

se náskok Peterse zmenšuje. Zdá se, jako by mu docházel dech. Dohoní ho Emil 

a volá: ‚Není to moc rychle?‘ Peters odpoví, že je to dobré; už nemá sílu říci, že 

                                                 
35
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je to špatné a že svému tempu podlehl; je s ním konec a tenhle závod vlastně 

prohrál.“
38

 

(4) A čtvrtou představuje závěr, kde Ota Pavel zasazuje fenomén Emila Zátopka do 

kontextu doby a posléze mu přimaluje i kontury nadčasovosti: „Nejsmělejší ze 

smělých byl konečně poražen. Muž, který běhal většinou bez trenéra. (…) Jeho 

vůle je i nadále nekonečná (…) Přišel a odešel – tak to ve sportu bývá. Přišel a 

odešel – a zůstal.“
39

 

Co jsme nyní demonstrovali na mimořádně rozsáhlé práci o fenomenálním 

běžci, je aplikovatelné (a nezbytné) všude. Samo sebou se rozumí, že sportovní dílo 

primárně portrétní vyžaduje tu a tam hlubší, reportážní vhled, aby pouze neklouzalo po 

povrchu; a naopak dílo primárně reportážní musí být zasazeno do širšího rámce, což 

teprve podtrhne význam toho kterého jedinečného aktu. 

 Co se pak týče lexika, Ota Pavel mísí výrazy hovorové češtiny s úsporným 

jazykem sportovních žurnalistů, odkud pak přechází až k uměleckoliterárním obratům. 

„Už toho mnoho nezbývá – posledních dvě stě metrů. Fin vede, lidé jásají: ‚SUOMI! 

SUOMI!‘ Zátopek už nemá žádné běžecké síly, a proto nejde napsat: běžel dál 

z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco 

neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší, duševní a fyzickou nadzásobu, kterou 

člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne, jako by je někdo 

pokropil studenou vodou z obrovské konve.“
40

 

Možná to bylo dáno téměř fantaskností Zátopkova života, že se Ota Pavel držel 

faktů a neuchyloval se k fabulaci, míněné jako zatraktivňování skutečnosti, a přesto 

dokázal napsat velmi poutavou práci. Proto je právě tato portrétní črta nejčiřejším 

produktem Pavlova medailonu. V tomto momentě můžeme poukázat na mnohem 

pozdější Pohádku o Raškovi, kde se Pavel naopak rozhodl onen „pohádkový“ potenciál 

naplno využít. 

A stejně tak – jak zmiňuji v předchozí kapitole – místy využívá vlastní 

imaginace i v této knize. Není možné se stoprocentní jistotou určit, kde si Ota Pavel 

v zájmu příběhu něco přibarvil nebo poupravil. Existují ale přinejmenším dva případy, 

kde tomu tak být muselo – to proto, že svědci nejsou a aktéři těchto chvil o nich už 
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nikdy nemohli vyprávět. Jde o už zmíněnou povídku Poslední zápas Františka Kloze 

(první úryvek) a Pár kilometrů od Terezína (druhý úryvek). 

„Skončil nějaký veliký zápas, musel hrát dobře, vždycky to pozná, když mu to 

šlo. Ale dnes to byl nějaký jiný boj, nikdo mu potom nepodal obálku s penězi za 

vyhrané utkání. (…) Vychází ven, čeká tam spousta lidí, nikdy jich tolik pohromadě 

neviděl. Berou ho na ramena a nesou jako v dobách největší slávy.“
41

 

„Nezbývalo mu nic jiného než jít pěšky. Nejrychlejší to bylo po kolejích. Byla 

mu zima. Vyhrnul si svůj huňatý kožich na krk, zachumlal se do šály a na hlavu si 

narazil kulich. Nebyl zvyklý nosit rukavice, a tak si dal ruce hluboko do kapes, a to se 

mu stalo osudným. Na jednom místě uklouzl, a jak měl ruce v kapsách, nemohl najít 

rovnováhu. Padl hlavou na koleje a usnul do bezvědomí (zde si povšimněme 

zjemňujícího pojmenování, eufemismu, v podobě slova usnul – pozn. autora). A neviděl 

světla blížícího se rychlíku a neslyšel jeho hukot.“
42

 

Dvě odlišná podání posledních chvil slavných českých sportovců. Každá 

z krátkých próz zastupuje jeden ze směrů vymezených v úvodu kapitoly. V prvním 

případě – Poslední zápas Františka Kloze – se právě dny před jeho smrtí zaobírá celá 

povídka a do minulosti nahlíží skrze fotbalistovy „vzpomínky“ a vypravěčovy 

poznámky. V případě druhém – Pár kilometrů od Terezína – hovoří povídka o celém 

sportovcově životě a k jeho konci spěje postupně, jakoby pozvolna a pro ty, co Hellerův 

osud dosud neznali, překvapivě. Vedle toho, že nezpochybnitelně prokazují využití 

Pavlovy obrazotvornosti, nesou ještě jednu důležitou složku. Složku v rámci knihy 

podstatnou a častou – emoce. 

Prožitek ke sportu přirozeně patří, baví a rmoutí diváka stejně jako hráče. Tuto 

emocionalitu teď ale na mysli nemám, hovořím o dojmech čtenářských, kterých je 

docilováno záměrnou volbou slov, vět, větné i nadvětné skladby. Nejvýraznější – a 

otevřeně přiznejme, nejímavější – jsou v tomto ohledu právě první a poslední povídka. 

V povídání o Klozovi, oblíbeném kladenském fotbalistovi, který byl smrtelně 

raněn během povstání proti okupantům ke konci války, se v tomto duchu vlastně nese 

všech třináct stran. Pocity tu jsou očekávány; co se mění a není dáno, je jejich intenzita 

a způsob zprostředkování. 

„Na jedné straně stehna má nevinnou dírku, ale na druhé straně roztříštěnou kost 

a vytržený kus masa. (…) Jindra mu přinesla první poválečné chřupavé housky, měl je 
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strašlivě rád. Chroupal je a uvědomil si, že vedle leží ten nedomrlý Němec. Možná, že 

umře, a přitom toho nemůže mít tolik na svědomí: Němci ho museli zřejmě vytáhnout 

ze školy. ‚Dej mu, Jindro, taky housku.‘ (…) Neumann měl tedy stejný názor jako 

lounští lékaři. Ti ho přemlouvali, aby si nechal nohu vzít, báli se otravy. Musel podepsat 

prohlášení, že odmítá. (…) Upadl do horeček a znovu hrával své velké zápasy. Hrají 

doma v modrobílém dresu Kladna (…) Budí se v potu a znovu usíná. Zápasí takhle tři 

týdny. Pak zavolá primáře. ‚Pane primáři, uřízněte mi tu nohu. On ten život je přece 

jenom krásnej.‘ – ‚Uvidíme, pane Kloz, co se dá ještě dělat.‘ V té době se na Kladně 

rozkřiklo, že jejich Kloz leží v nemocnici. Přicházejí a přijíždějí lidé z vesnic a nabízejí 

svou krev. Pro Františka. Také pacienti z nemocnice ji nabízejí, tolik krve, že by 

zachránila batalión vojáků. Ale Františka Kloze, nejlepšího fotbalistu, jakého kdo mělo 

černé Kladno, nemůže už nikdo zachránit.“
43

 

V případě cyklisty Ladislava Hellera se děj vyvíjí všedně, až dospěje do 

zlomového, posledního bodu. Soustrastné emoce jsou vyvolány znenadání, jde o ně 

samotné a jejich následnou gradaci, na rozdíl od předchozího případu, kdy hlavním 

faktorem účinku bylo jejich ztvárnění a intenzita. 

„Menhart se na starého Hellera díval a věděl, že on je jediný, kdo mu to může 

říct. A to rovnou. Bez okolků. Jako když se vrazí nůž do srdce, a člověk je hned mrtev a 

pak už to nebolí. A tak mu řekl: ‚Je to ještě horší, táto.‘ Táto mu neřekl nikdy předtím. 

‚Víš, Láďa je mrtev.‘ A pak vstal a zamkl kancelář, aby sem nikdo nepřišel a nikdo je 

neotravoval. Starej Heller si dal hlavu do dlaní a plakal. (…) Padesát věnců vezli na 

několika vozech a Láďu nesli jeho kamarádi a soupeři ze silnice (…) Zlata, která učí ve 

škole děti, že svět není zlý, a když je zlý, že bude jednou lepší, byla oděna pořád 

v černém, jako je to na vesnici zvykem. A malý Láďa si hrál s dětským tankem a byl 

takový, jako by tátovi z oka vypadl. Bývalý železničář starý Heller nebyl doma. Chodil 

někde za tmy v polích a díval se nenávistně na vlaky, které hučely, sípaly a svými světly 

protínaly syrový kraj pár kilometrů za Terezínem.“
44

 

Zvlášť v poslední části citace je patrný jeden rys Pavlovy literární tvorby. Když 

chce vyvolat nějaký dojem, zapůsobit na čtenáře skrze slova, píše nejdřív, jako by se nic 

zvláštního nedělo. Zpočátku krátké věty – anebo souvětí s prostě spojovanými větami, 

evokující až dětskou mluvu (která učí…, že svět…, a když je…, že bude…). Pak volný 

přechod, chce se říct, že skrze nepatrný nárůst sofistikovanosti projevu (malý Láďa si 
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hrál… a byl takový, jako by…). A nakonec nový, finální motiv, kterým je zde starý 

Heller, a v něm naplno upuštěná uzda literární činorodosti (vlaky, které hučely, sípaly a 

svými světly protínaly syrový kraj pár kilometrů za Terezínem). Pavel často pracuje s 

tropy, zde s metaforou (sípaly a svými světly protínaly) a básnickým přívlastkem 

(syrový kraj). 

A jedno slovo, a totiž „starej“, signalizuje jev, příznačný zejména pro tuto 

povídku (a pochopitelně i pro ty, kdy je vypravěčem sám sportovec). Je jím 

nespisovnost. „Ten chlapec, o kterém budu teď vyprávět, měl víc smůly. Měl vlastně 

tolik smůly, že by ji mohl naložit na žebřiňák, a s tím žebřiňákem by měly dost práce 

dva páry černejch koní.“
45
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3.3 Syn celerového krále 

V této povídkové sbírce se Ota Pavel od sportovního jádra odvrací. O příčinách 

tohoto odklonu jsem psal v autorově portrétu a netřeba je znovu připomínat. Přimyká se 

jednak k osudům svých postav, které doplňuje svými postřehy, svou přítomností, a 

jednak k sobě samotnému a svým prožitkům. Právě tady je povídka Omyl (Když ti to 

nejede) převedena do ich-formy a svou finální podobu získávají Prokletý cyklista 

(původně Cyklista z jižních Čech) a Pár kilometrů od Terezína (Etapa po čtyřech letech) 

– v Prokletém cyklistovi se Pavel výrazněji prosazuje do děje, povídka Pár kilometrů od 

Terezína byla aktualizována kvůli tragickému úmrtí Ladislava Hellera v roce 1970. I to 

mohlo být jedním z důvodů popsaného příklonu k problematice lidského života. 

S určitou nadsázkou lze říci, že i přes vynechání položek zařazených do 

předchozí knihy je tu všeho více. Je tu více Oty Pavla jakožto jednající postavy, je tu 

více čiré reportáže, roste i jazyková variantnost a míra beletrizace. Byť se může zdát, že 

Syn celerového krále je pouze nastavením Plné bedny šampaňského, rozhodně tomu tak 

není.  

3.3.1 Narativní analýza 

K různým polohám účasti Oty Pavla v ději (vypravěč, reportér, autor 

promlouvající ústy sportovce) přibývají dvě, na každém pólu pomyslného pole po jedné. 

Z lidového vypravěče se vyděluje jednající postava (náznaky už v Prokletém cyklistovi, 

který ostatně v této podobě vyšel až zde) a z reportérství, začleněného do toku děje, 

vyvstávají samostatné reportáže, jakási „vyprávění o reportážích“ (Kolik má kůň chlupů 

a Reportážní povídka za pět litrů hříbků v sladkokyselém nálevu). 

„Byl jsem tehdy začínající novinář, machrovsky řečeno žurnalista, odborně 

začátečník – elév. (…) Po cestě jsem si dělal takový plán, že nejdřív si toho pilota jako 

žurnalista vyzpovídám a pak s ním vzlétnu. A až přijedu do Prahy, tak to napíšu tak, že 

budou všichni čumět. (…) První lítal v této zemi na laminárním větroni. Pak vyhrál 

suverénně mistrovství republiky a získal tři diamanty, a to prý není žádná legrace. (…) 

Kumpošt mi tehdy řekl, že ta akrobacie trvala dvacet minut, ale mně se zdálo, že trvala 

celý věk. Vrchlabí bylo najednou nahoře i se všemi doktory a spisovateli a zem a vlnící 

se obilí byly zase v modré obloze. (…) A potom jsem ho aspoň deset let neviděl, a 

abych řekl úplnou pravdu, ani jsem o to moc nestál.“
46
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 PAVEL, Ota. Syn celerového krále. Praha: Olympia, 1979, s. 5, 7, 9, 15 a 16. 
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Zde je mj. zřetelně patrno, jak Ota Pavel ve svých povídkách mísí publicistické 

postupy s hovorovým jazykem (machrovsky; budou všichni čumět) a uměleckými 

prostředky, v úryvku konkrétně metaforou (Vrchlabí bylo najednou nahoře i se všemi 

doktory…). Z hlediska autorského přístupu se děj odehrává ve dvou rovinách – 

vzpomínání s odstupem a líčení aktuálního prožitku. Jde tedy – řečeno ve značné 

nadsázce – o jakési kratičké reportérské memoáry. Situace je podobná i v další zmíněné 

práci. 

„Už tehdy mi bylo jasný, že Pekař je cvok. Cvok do sportu, jako je někdo cvok 

do karet nebo do alkoholu. (…) Pekař zesmutněl, pak uvažoval a povídal: ‚Víte co? Jak 

k nám přijedete na reportáž, tak vám dám pět litrů hříbků.‘ V té chvíli jsem poprvé 

zaváhal. (…) Můžu je chválit, protože mě nepodplatili a začínalo mi být jasný, že 

hříbky nedostanu. Bylo mi to jasný, jakmile mi řekli, že tu přede mnou byli kopat staří 

páni pražské Dukly. Ale co hlavního: odvezli si náruče hříbků. (…) Takový zápas 

v městečku, kde jsou vojáci, probíhá poměrně zajímavě. (…) Ve 14.30 má začít utkání. 

Nezačalo. Nepřišel rozhodčí. (…) Ve 14.45 se podařilo přemluvit Josefa Hykeše, 

místního fotbalistu, aby zastupoval rozhodčího. (…) Ale jedno je jistý, dámy a pánové, 

že bez Pekařů by sport umřel stejně, jako by lekla ryba bez vody. Myslím ten sport 

malý, opravdový.“
47

 

Oproti předchozí ukázce je zřetelný posun Oty Pavly v roli postavy – už není 

začátečníkem, nýbrž uznávaným reportérem. I proto referuje o událostech s větším 

nadhledem (Už tehdy mi bylo jasný…; Takový zápas v městečku…)  A jeho závěr 

nepředstavuje osobní, úsměvné shrnutí; vyznívá široce a s obecnou platností (Myslím 

ten sport…). 

A zmiňme v tomto momentě ještě jednu pasáž knihy, která svědčí o Pavlově 

větší autorské uvolněnosti a snad až troufalosti; dochází zde k přímému oslovování 

čtenářů a definování sebe sama jako toho, kdo příběh dle vlastního uvážení předkládá a 

kdo do něho zahrnuje svoje názory jako dějově směrodatné: „Chtěl bych vám jako 

vypravěč hned na počátku říci, že Christian Battaglia je podle mne jedním z největších 

sportovců na světě. Zní to fantasticky. Christian totiž nevyhrál ani jeden velký závod.“
48

 

Proti povídání o reportáži pak stojí povídání o životě, jemuž sport dělá pouze 

kulisu. V podstatě vůbec nejde o sportovní prózu, jde o životy těch, kteří jsou se 

sportem spojeni a s nimiž Ota Pavel prožil něco, co podle něho stálo za sepsání, nebo jej 
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48
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něčím takovým zaujali (sem řadíme i v předchozím odstavci citovanou povídku Baroni 

na kolech o šlechtických sourozencích Christianovi a Anně Battagliových). I proto je 

Syn celerového krále z autorského hlediska mnohem osobnější (a mnohem méně 

dokumentaristickou) záležitostí než Plná bedna šampaňského. O tomto pojetí nejvíce 

vypovídá sama titulní povídka o zvláštním vztahu mezi Pavlem a bývalým fotbalistou 

Jaroslavem Borovičkou, která dala název celému souboru, Já jsem král, ty jsi král, 

každý má svůj marcipán. Tam se Ota Pavel otevřeně zmiňuje i o svém pobytu 

v léčebně.  

„Čekal jsem na smrt, a přišel Borovička. Už jsem nesnášel lidi, záviděl jsem jim, 

že žijí a že se smějí. Vyštěkl jsem na něho: ‚Co tady chceš?‘ Řekl: ‚Přišel jsem se na 

tebe podívat.‘ A znělo to: ‚Přišel jsem, abys neumřel.‘“
49

 „Jarda visí na mně, co tomu 

řeknu. Jestli bude brzy Balzakem anebo Hemingwayem. Řeknu mu: ‚Není to tak špatný. 

Není to ještě Remarque, ale je to Borovička. A to je důležitý. Musíš se naučit na stroji, 

abys nemusel myslet na to, kde je A a kde je B.‘ Dostane vztek, bafne rukopis, pošle mě 

do prdele a zmizí.“
49

 

3.3.2 Jazyková analýza 

I při analýze formální, žánrové a jazykové stránky se v úvodu pozdržíme u této 

povídky. Sledujeme čtyři různé roviny příběhu podobně jako v relativně striktně 

publicistickém portrétu Emila Zátopka. Samy příběhové dimenze už si ale podobné 

nejsou.  

(1) První představují dva odstavce výše ocitované pasáže, kde vystupují Ota Pavel i 

Jaroslav Borovička. Zde běží o nejvíce beletristické části povídky. 

(2) Vyprávění o Borovičkově životě od dětství až po ukončení fotbalové kariéry: 

„Pěstoval ho skvěle, byl vlastně král mezi králi, pěstoval nejlépe celer. Byl 

celerový král. A Jarda je tedy SYN CELEROVÉHO KRÁLE.“
50

 „Vlastně se tolik 

nezměnilo. Nevozí tulipány, ale kytky z louky. A pořád hraje fotbal za menší a 

menší mužstva.“
50

 

(3) Třetí je blízká druhé, ale pojímá ji trochu odlišnou formou. Dialogickou. A to 

nejen mezi reportérem a respondentem jako při klasickém interview: „Který byl 

tvůj nejhezčí zápas? – V Bratislavě proti Jugoslávii. Nastupovali jsme a lidé 

hučeli. Pan Borovička!“
51

, ale rovněž například mezi Borovičkou a jeho matkou: 
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„Někdy mě nosí diváci na ramenou a někdy na mě plivají. – ‚Plivají? Jaroušku, 

to není možný.‘ – Maminko, je to možný. Pamatuješ, jak jsi mě dlouho kojila, 

chtěla jsi, abych byl jako ten hromotluk Valibuk.“
51

 

(4) Pavlovy úvahy, vsuvky, výklady: „Celer má jako Borovičkové svou historii. 

Celer se vyskytoval jako divoká plodina mořských plání Evropy, Asie až po 

Indii.“
52

 „Když jsem byl ve Švýcarsku, fascinovalo mě jako nikde na světě, že 

bohatí i chudší Švýcaři vyjedou každou neděli pod hory, na které vedou silnice, 

nechají vůz pod horou a pak jdou hledat květiny a snad také prameny…“
52

 

Syn celerového krále není jen autorsky intimnější, ale i literárně odvážnější. 

Mnohem méně se drží pravidel žurnalistické tvorby, pravopisné normy i 

faktografického podkladu. Z povídek je více cítit touha po hlubším vyznění, jemuž je 

sportovní pozadí pouze oporou. Tyto vlastnosti vystihuje povídka Služebník pan 

Hubert. Dle kritérií stanovených ve stati o Plné bedně šampaňského, která lze vztáhnout 

i na tuto knihu, hovoříme o zachycení emočně silného okamžiku, okolo něhož se skládá 

mozaika vzpomínek. Podobně jako u Posledního zápasu Františka Kloze. 

„Všichni jsme blbí, nevíme, že na pohřby těch, kteří pro nás byli bratry a 

sestrami, ač tomu tak není podle křestních listů, bychom měli jezdit taxíky, protože se 

nám chvějí ruce a v očích máme roztálé sněhové vločky, ačkoliv nepadá sníh. (…) Stal 

by se z něho světoznámý zubařský chirurg. Byl kliďas a měl ruce ze zlata. Z toho 

nejlepšího, co se dává na korunky. Do každého zubu dal vlastně kus svého srdce. Zvrhl 

se však na sportovního doktora. (…) Svého doktora berou nyní na ramena fotbalisté. 

Fotbalisty nosili na ramenou fanoušci, doktora si odnesou sami. Je to poprvé, co ho 

nesou, a naposled. Je lehký jako sníh, co začíná padat z nebes. (…) A kolem jsou tváře, 

které bych měl znát. Černá tvář s bílými alabastrovými zuby. Pelé. Přiletěl asi 

soukromým letadlem. Vedle něho ta krásná mexická toreadorka. Hráč belgického Royal 

Crossing Clubu Josef Masopust. (…) Skloním hlavu a znovu chci vidět jejich tváře. Už 

tam nejsou. Anebo tam vůbec nebyli?“
53

 

Zde (a je tomu obdobně i v dalších částech knihy) se dostáváme k vrcholu 

beletrizované reportáže – Ota Pavel už ani nečiní rozdíly mezi tím, co je svou povahou 

novinářské, a tím dalším, skrze co vstupuje do světa ryze uměleckého. Tuto oblast 

reprezentují expresivní výrazy (Všichni jsme blbí…), lyrické pasáže (Je lehký jako 
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sníh…), obrazná pojmenování (…v očích máme roztálé sněhové vločky) i hra 

s představivostí a vnímáním skutečnosti (Už tam nejsou. Anebo tam vůbec nebyli?).  
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3.4 Pohádka o Raškovi 

Opus, který zcela přesahuje rámec žurnalistiky – silně beletrizovaná a 

stylizovaná biografie nejslavnějšího skokana na lyžích české a československé historie 

Jiřího Rašky. Bohumil Svozil jej označuje za novelu, já v Pohádce o Raškovi ale 

spatřuji opravdu více pohádky než novely. 

Vyjdeme-li z definic obou žánrů, novelu podle Kupcové charakterizujeme jako 

středně rozsáhlý, dějově a kompozičně sevřený útvar, v němž hraje důležitou roli jedna 

dějová linka, její gradace a vyústění v tzv. bod zlomu (In: Mocná, 2004). Naproti tomu 

pohádka – v našem případě pohádka moderní, autorská – záměrně uvádí skutečné věci 

do jakoby nadčasového a blíže neurčeného prostoru; polarizuje postavy a události do 

dvou stran, zpravidla jsou to dobro a zlo. Autor moderní pohádky cíleně zjednodušuje a 

schematizuje tak, aby původně civilní příběh dostal mytický nádech. A taková je i tato 

kniha: Jiří Raška jako chlapec, který vykročil za svým ušlechtilým snem a dosáhl na něj. 

Obklopený postavami, jejichž rady si bere k srdci, a pronásledován nástrahami, které 

musí překonat. A provázen jevy, které na řádky Pohádky o Raškovi vklouzly ze světa za 

sedmero řekami, za sedmero horami. 

Toto žánrové zařazení nepřímo podporuje i reálný základ příběhu. Každý ví, jak 

skončí – stejně jako každý ví, jak dopadne pohádka. Nejde o jeho rozuzlení, ale o jeho 

předání čtenáři a dalším generacím, právě tak, jako tomu je u pohádky. Na závěr 

Pavlova kontextuálního portrétu jsem nastínil, že toto dílo lze vnímat dvěma zcela 

protichůdnými směry – jako něco, co jeho sportovněreportážní tvorbu přirozeně uzavírá, 

nebo jako něco, co se jí vymyká. I proto pojmu jazykovou analýzu Pohádky o Raškovi 

jinak než v předchozích případech – postavím ji na příkladech tak, aby byly zřejmé oba 

zmíněné aspekty.  

3.4.1 Narativní analýza 

Autorský přístup je zcela podřízen žánru – Ota Pavel je zde neúčastným 

vypravěčem a tato pozice je po celou dobu neměnná. Všechny skutečnosti jsou mu 

známy a předkládá je čtenáři, stejně jsou mu důvěrně známy i postavy. Není to ale 

znalost předstíraná, nýbrž skutečná (viz také Kontextuální portrét): „Pavlovi vždy šlo o 

pravdu, ať už k jejímu podání zvolil jakoukoli formu. Kdyby jeho modelem byla jiná 

postava s jiným osudem a životním příběhem, byla by i zvolená forma podání jiná než 

pohádková. (…) Na začátku práce nebylo jeho úmyslem napsat pohádku o Raškovi, 

nýbrž rozhodl se pro pohádku na základě rozboru a pochopení skutečnosti, protože se 
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mu zdála nejpřesněji pravdivá.“
54

 Navážeme-li na předchozí analýzy, lze tvrdit, že 

Raškova pohádková biografie ve své podstatě – a to nejen z hlediska své geneze – 

navazuje na medailony hráčů Dukly Praha a na mnoho portrétních reportáží 

z povídkových souborů. Spíše než „pouhým“ reportérem je tu ale Ota Pavel 

dokumentaristou-životopiscem, ukrytým v hávu vypravěče příběhu. 

Promítá sem všechny ideály svých dřívějších prací ze sportovního prostředí – 

člověk, navíc podceňovaný, úspěšně čelí překážkám – a hned je mísí s nebývalou 

poetičností svých vzpomínkových próz: „Holá fakticita je v ní neustále určitým 

způsobem oslabována a zastiňována. (…) Už dříve, v souvislosti s uvolňováním Oty 

Pavla z pout reportážnosti a publicistiky, byla u něho patrná sílící obrazná složka 

vyjádření. V Pohádce o Raškovi nabývá však tato tendence na zvláštní intenzitě, a to 

doslova přívalem metafor a přirovnání.“
55

 Pro narativní koncept je podstatné, že Ota 

Pavel je tu autorem dvojí tváře – a přitom není rozpolcený, nýbrž naopak stmelený. 

„Po delším čase se Raškům narodilo děťátko. Byla to Věrka. Přivezli ji beránci 

z oblohy a spustili dolů na ustřižené duze.“
56

 Tato ukázka hovoří za vše – podání 

skutečnosti, byť i zde se stylovými příznaky expresivity (děťátko; Byla to Věrka.), a 

v další větě nejen obrazné, ale také fantaskní popsání této události. Toliko pro 

pochopení proměny Pavlova tvůrčího postupu, kdy je nemožné vyčlenit jednotlivé 

složky, neboť se do sebe slévají nebo spolu tak úzce sousedí, že tvoří jeden konzistentní 

stylistický útvar. 

3.4.2 Jazyková analýza 

Přirozeně to je i jazyk, co se řídí pravidly žánru. Odráží se v symbióze složky 

faktické a umělecké i ve stylizaci jazykového projevu. K tomu se Bohumil Svozil 

vyjadřuje takto: „Jazyková vrstva textu je proto neustále rozkmitávána mezi věcností a 

obrazností a už sama o sobě uvádí novelu spíše do polohy básně než reportáže.“
57

 

Jak již bylo několikrát zmíněno, kniha je od začátku do konce podložena 

autentickými základy – rozhovory, svědeckými výpověďmi, výsledky závodů aj. A na 

druhé straně je zde nezastíraný úmysl dodat těmto faktům odstín mimočasové epičnosti. 

Pohádka o Raškovi je knihou kontrastů a je nesmírně těžké rozsoudit, kdy a do jaké 

míry převažuje ta a kdy zase ona povaha. Jako pomyslný odrazový můstek může 
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posloužit hned úvodní citace, zmíněná v narativní části. Chce se naříkat – proč to Pavel 

dělá? Proč je najednou tak nejednoznačný a neuchopitelný? Odpověď zní: protože 

dozrál a dosáhl přesně toho, čeho dosáhnout chtěl. Totiž sjednocení zdánlivě 

izolovaných území beletrie a publicistiky. 

„V novele o Raškovi se to však zdařilo mimořádnou měrou, a to jazykovou 

invenčností, poetizující fabulací a zejména významovou šíří centrálního hrdiny a 

obsáhlostí smyslu celého díla.“
58

 A v neposlední řadě se o to zasloužila i samotná forma 

pohádky, která k pestrému projevu a hrátkám s jazykem vybízí. 

Na níže uvedených ukázkách ilustruji onen pohádkový, a přitom faktografický 

charakter díla. 

(1) O tom, jak a proč zemřel Raškův tatínek: „Potom to však šlo s Oldřichem 

s kopce. Byl stále smutnější. Jednou šel po hřbitově a viděl nad sebou smutný 

mrak. A zdálo se mu, jako by ten mrak mluvil: ‚Neměl jsi být smutný, a smutný 

jsi. Tys ten flek na hřbitově neměl brát.‘ Podíval se po tom mraku a povídal 

k němu do nebes: ‚Je mi najednou líto dávat lidi do hlubokých děr.‘ A tu mrak 

řekl: ‚Taky umřeš, Oldřichu. A bude to brzy. Máš nemoc, kterou neumějí lidé 

vyléčit.‘“
59

 

(2) O tom, proč Josef Matouš nezískal zlato v Innsbrucku a že v tom svou roli sehrál 

i Raškův zvířecí talisman: „Před dalším kolem se mu rozklepaly nohy a 

rozdrnčely nervy. Už tak parádně neskočil. Snad to bylo také tím, že nenajedený 

šumavský pavouček si víc hleděl nasládlých much než svých povinností a 

nedržel všechny palce.“
60

 

(3) O konci Raškovy vojenské služby: „Protože tam dva roky sloužil a dohromady 

mu nic nedali, sebral si jedny červené tepláky s nápisem DUKLA. Byly to pěkné 

tepláky a měly čarovnou moc. Protože byly vojenské, poslouchaly na slovíčko. 

A běžely vždycky tam, kam jejich pán.“
61

 

(4) O Raškově prvním mistrovství světa: „Když Jirka vystoupil na skokanskou věž, 

uviděl v podkově fjordu zelené město Oslo a uviděl i ocelově šedivý fjord a bílé 

lodě, jak zvoní a odplouvají do Švédska a Dánska a nechávají za sebou temné 

brázdy.“
62
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(5) „Už se schylovalo ke Grenoblu, tak rychle, jako se blíží ráno. Nebe bylo 

červánkovité a vzadu plavaly fialové mraky.“
63

 

(6) O prvním olympijském skoku: „Rozběhl se na nájezdu a jel. Na nájezdu cítil, že 

má výbornou rychlost. Kontroloval ji sluchem podle svištění lyží a odporu 

vzduchu. Mohutně se odrazil. Kopl do toho! Dal do skoku celý svůj život, 

protože věděl, že podobná příležitost už nemusí nikdy přijít. Byl to nádherný let 

v nekonečném tichu, který trval kratičký lidský věk. Malíř a redaktor Ota Mašek 

skoro omdlel, fotoreportér Jarda Skála přestal fotografovat, Remsa si omýval 

obličej sněhem a pisklavý Nor Wirkola přestal pískat.“
64

 

(7) O druhém olympijském skoku: „Celý svět si teď poposedl na svých židlích blíže 

k televizním obrazovkám. Taky Věra Rašková ve Frenštátu, její dcerka a Jirkova 

maminka se přilepily na obrazovku. Teď půjde našemu tatínkovi o všechno.“
65

 

(8) „Pospíchal. Chtěl být nahoře dřív, než se zatáhne obloha mraky. Podařilo se mu 

to, byl nahoře ještě dřív, než se obloha zamračila. Stál na kopci a díval se. A 

viděl, že země je skutečně zaoblená, spatřil skoro ten kraj světa. A také spatřil 

svoje štěstí. Bylo složeno z odvahy a práce.“
66

 

Jistě nemusím poukazovat na všechny jazykové prostředky a pojmenovávat je. 

Někdy jde o stylistické hledisko, jindy o příběh samotný. Hovoříme-li o prvním případě, 

pak narazíme na metaforu (rozdrnčely nervy, v podkově fjordu), včetně jejího 

specifického typu personifikace (smutný mrak), na metonymii (Celý svět si teď 

poposedl…) i promluvu ústy postav, tedy nevlastní přímou řeč (Teď půjde našemu 

tatínkovi o všechno.) Dokonce i na náznak oxymóra čili protimluvu (nádherný let 

v NEKONEČNÉM tichu, který trval KRATIČKÝ lidský věk). A za tím i mezi tím vším Pavlův 

básnický projev, který je dobře čitelný v poslední citované pasáži nebo při popisu 

Raškova výhledu v ukázce 4. 

Ve věci obsahu jde o jevy nadpřirozené (kouzelný pavouček, vojensky 

disciplinované tepláky) nebo velmi silně nadsazené (spatřil skoro ten kraj světa). 

A přečteme-li si pozorně ukázku číslo 6, zjistíme, že se odehrává v onom taktu, 

jenž byl příhodný pro předchozí Pavlovy knihy. Emotivní reportážní tón, teď navíc 

s lehkou dávkou humoru a ironie (pisklavý Nor Wirkola přestal pískat).  
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4. Shrnutí a aplikace výsledků knižních analýz 

Dukla mezi mrakodrapy byla uvedena jako literatura faktu a tuto vlastnost jí 

nelze upřít. Zaměřme se na ni teď však už s vědomím toho, jaké výsledky přinesly 

analýzy dalších titulů. Pro Duklu mezi mrakodrapy byly příznačné tři polohy Oty Pavla 

– jedna obsažená v ději (reportér) a dvě mimo něj (liší se zejména v odbornosti a vztahu 

k ději – jedna vypráví příběh, druhá k němu vykládá a doplňuje). Jakožto reportér pak 

užívá první osoby singuláru, což je pro přítomného novináře typické, ale i první osoby 

plurálu, čímž se ztotožňuje s hráči a konajícími osobami celkově; jako vypravěč a autor 

výkladů, úvah a faktografických poznámek hovoří v er-formě. 

Specifikem je poměrně zřetelná schematičnost, která zde neslouží ani tak 

k pohanění Západu jako k vyzdvižení cti členů armádního klubu a k odkázání na 

prapůvodní čistotu sportu. 

Formátů se tu vyskytuje povícero – a jsou od sebe ještě relativně zřetelně 

odděleny. Prvním jsou medailony hráčů a členů týmu (které hrají bytostnou roli 

v Pavlově další tvorbě), druhým samotné reportážní pasáže (ty vymezují segment, který 

tato práce pojímá) a třetím zmiňované doplňující výklady – nesou jak značnou část 

faktografie, tak autorova komentáře k ní a text zcelují. 

Už v Dukle mezi mrakodrapy se místy setkáváme se dvěma jevy, které se stanou 

nápadnějšími až v jeho další tvorbě: obraznost vyjádření a komunikace se čtenářem jeho 

přímým oslovením. 

Plná bedna šampaňského zastupuje beletristickou tvorbu Oty Pavla, byť má 

(zejm. některými svými povídkami) stále velmi blízko k reportáži. Osobu autora tu 

vnímáme v pozici vypravěče, který je velmi subjektivní a zainteresovaný, věcného 

reportéra a jako někoho, kdo přenechává vypravěčství postavě (tedy ho vlastně 

vnímáme druhotně). Jeho přítomnost v ději je tu podána jako přirozená, stejně jako jsou 

vyjadřovány vztahy mezi ním a aktéry jeho příběhů. Zde se Pavel dostává na pomezí 

subjektivizovaného reportérství, jak o něm pojednává Karlsen, a stylizované tvorby 

postavené na faktických základech. 

Zcela nereportážním, fikčním prvkem je pak vědomé odchýlení se od reálného 

základu – a to přímo a otevřeně tam, kde je to nutné, i nepřímo skrze selektivní výběr 

dějových složek a/nebo přikrášlování těchto složek na základě vlastní představivosti, 

případně za použití literárních tropů. 
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A než přejdeme k žánrové skladbě, u literárních tropů – jinak řečeno obrazných 

pojmenování – ještě zůstaneme. Vyskytují se zde poměrně hojně, ale jsou vnímány ještě 

jaksi podřízeně, plní určitou roli. V rovině jazyka ještě zmiňme hovorovost a někdy až 

nespisovnost v kontrastu s termíny sportovní novinařiny. 

Plná bedna šampaňského se skládá z reportážních portrétů, které mapují 

sportovcův život za využití reportážních postupů, a z vyobrazení vypjatých okamžiků, 

pojatých formou reportáže a doplněných o fakta ze života té oné osobnosti. Máme-li pak 

posuzovat jednotlivé prózy prismatem jejich formy a postavení na poli literatury, jde o 

čiré reportáže (Výstup na Eiger), více subjektivní a rozsáhlejší črty (Jak to tenkrát běžel 

Zátopek) i ryze umělecké povídky (Poslední zápas Františka Kloze). 

Syn celerového krále potvrzuje Pavlův posun ke krásné literatuře. Sportovní, 

potažmo faktické jádro mu tu slouží jen jako opora, okolo níž vystavuje své příběhy. 

Z hlediska autorského přístupu přibývá Ota Pavel jakožto reportér, který zpětně referuje 

o vlastních reportážích, a na druhé – opačné – straně se objevuje Ota Pavel v roli 

plnohodnotně jednající postavy. Jeho tvůrčí rozsah je tak obohacen a zkompletován. 

Srovnáme-li jej s předchozí, skladebně a tematicky obdobnou Plnou bednou 

šampaňského, jazyk získává až neskutečnou volnost, prózy jsou osobnější. (srov.: 

„Dostane vztek, bafne rukopis, pošle mě do prdele a zmizí.“
67 

x „Jezdil jsem s ním na 

kole, dával mi vychutnat pocit, že nad tím vedu…“
68

) Přitom v obou případech (Já jsem 

král, ty jsi král, každý má svůj marcipán a Prokletý cyklista) Pavel upřímně popisuje 

svůj přátelský vztah s populární osobností. 

Krom expresivity přibývá i obraznosti, která se tu stává jednou z nosných 

součástí beletristického díla. Ota Pavel se nadto vymyká skutečnosti i tam, kde je sám 

přítomen ději a popisuje ho autenticky svýma očima. Koneckonců Pavlův vývoj směrem 

k vyjádření méně sepjatému žurnalistickými pravidly je zřetelný už výše zmiňovanými 

úpravami jeho prací, které se zpravidla projevovaly větší angažovaností v ději i 

vytříbeností projevu. 

Pohádka o Raškovi se rodí z předchozích reportážně-portrétních prací Oty 

Pavla, jejich už dříve poukázaná mytičnost vykrystalizuje. Vezměme například Pavlisův 

medailon z Pavlovy prvotiny („Sami spali v jednom kumbále. V takové těsnotě Václav 

příliš nevyrostl a učedníci z velkých řeznictví mu na černohradském plácku říkali: ‚Seš 
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malej, deš chytat.‘“
69

), pokračujme črtou o prokletém cyklistovi Kubrovi („Nevím, které 

báby sudičky mu určovaly u kolébky osud, ale musely to být báby hodně 

zlomyslné…“
70

) a přidejme příhodnou citaci z dětství fotbalisty Borovičky, 

opravdového syna celerového krále: „Celerový král pokropil občas děti zároveň se 

zeleninou, a tak rostly jako z vody.“
71

 

Na stránkách této pohádky – jak jsem dříve odůvodnil její žánrové zařazení 

poplatné názvu – už nenajdeme samostatně stojící reportáž, črtu nebo čistý portrét. 

Útvary, které Pavel dříve jednotlivě využíval, jsou tu slité do umělecké formy. Mizí 

hranice mezi skutečným a vybájeným, spoje mezi dokumentováním a fabulováním 

nejsou zřetelné. Jisté však je, že i zde Ota Pavel z faktů vycházel a byl při tom velmi 

pečlivý.  

Poeticky laděná krátká próza je doslova plná básnických výjevů, obrazných 

pojmenování a přirozeně také pohádkových motivů. Je vrcholem jeho dosavadní tvorby, 

ale také částečnou „nevěrou“ vůči ní, neboť hodnověrnost zde už není primární, slouží 

pouze jako jeden z nosníků kýženého sdělení a je zastíněna žánrem moderní pohádky. 

Na opačném pólu stojí Dukla mezi mrakodrapy – knihy dělí deset let Pavlovy 

tvorby a dokonale ilustrují nejen jeho posun k beletrii, ale také pozitivní vývoj jeho 

literárního projevu. Prokazuje více sebevědomí, nebojí se sáhnout mimo ověřené a 

ověřitelné, je-li to ku prospěchu díla, naplno využívá své obrazotvornosti ve smyslu 

obohacování děje i nápaditých přirovnání a pojmenování. Přirozeně že o kvalitě díla 

nerozhoduje množství takových pojmenování, nýbrž jejich originalita, ale Ota Pavel 

jimi rozhodně nehýří samoúčelně a při jejich užívání projevuje cit i důvtip. 

V Dukle mezi mrakodrapy je celek podřízen osvětovému vyznění v duchu sportu 

a lidství, umělecké prostředky zde tuto ideu podporují a zcela dominantní zůstává 

složka faktografická. V Pohádce o Raškovi je tomu přesně naopak – realita je tu 

podkladem útvaru veskrze uměleckého, zjednodušeně řečeno je zpracovávanou látkou, 

z níž je tkáno něco mnohem většího. Ačkoliv se to tedy na první pohled nemusí zdát, 

v určité rovině náhledu na věc a ve vztahu k autorovu spisovatelskému období jsou 

Dukla mezi mrakodrapy a Pohádka o Raškovi „stejnými“ pracemi – Ota Pavel do nich 

vkládá to ze sebe, co v sobě nosí a chce sdělovat, poprvé tak činí ještě jako novinář, 
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zlehka se pouštějící na pole literatury, podruhé jakožto prozaik, který žurnalistického 

zázemí pouze využívá. 

Mezistupeň tohoto vývoje představují oba povídkové soubory. A opět jsme na 

časové ose v chronologickém sledu, neboť jak jsem psal výše, Plná bedna šampaňského 

zůstává ještě relativně věrná žurnalistickým zvyklostem, a to zejména z hlediska 

Pavlovy angažovanosti v ději, držící se v mezích reportérství (výjimky tvoří později 

dopracovaný úvod a závěr Pár kilometrů od Terezína a některé pasáže rovněž 

upravovaného Prokletého cyklisty), ale také tematicky, kdy v popředí stále stojí 

sportovec, jeho výkon či jeho kariéra. 

Syn celerového krále už si takové limity neklade – Ota Pavel jej pojímá mnohem 

více jako osobní výpověď než jako oslavu sportu. Věnuje se sportovcům, kteří nikdy 

nebyli opravdovými hvězdami, případně už mají po kariérách, nebo těm, k nimž měl 

osobně blízko. Výraznější je tedy jeho aktivita v ději (čítaje i komunikaci se čtenářem), 

stává se stěžejní, tematický záběr je širší a hůře definovatelný (lokální fotbalový tým, 

kariéra stolního tenisty, pohřeb sportovního lékaře, ironická črta o Pavlově přátelství 

s fotbalistou…), styl je rozvolněnější ve smyslu žánrů i jazyka. 

A pak přichází Pohádka o Raškovi, která se jednoho zbavuje a druhého hojně 

využívá. Vyplývá to i z definice žánru – Ota Pavel je vypravěčem a do děje nevstupuje, 

stejně jako přímo nekomunikuje se čtenářem, naproti tomu ale nechává absolutní 

svobodu jazykovému projevu a prolínání skutečného se smyšleným, čímž z pohledu 

čtenáře a jeho prožitku fakticky smazává rozdíl mezi faktem a smyšlenkou. 

Přínosný pohled se nabízí také tehdy, když vzpomeneme dva statusy reportáže, 

žánr a metodu. V případě Dukly mezi mrakodrapy jsou zcela zjevné oba, v Plné bedně 

šampaňského je žánr reportáže rovněž dobře čitelný ve většině próz (ztotožněme 

v tomto případě portrétní črty s reportáží jako příbuzné publicistické formy), se Synem 

celerového krále ale přichází změna – metodu se stoprocentní určitostí vyloučit nelze 

(byť paradoxně u psaní o reportážích vytane na mysli spíše postup autobiograficko-

empirický, dá-li se takto nazvat, než reportážní), v otázce žánru ale nastává obrat. 

Převládají silně subjektivizované črty
72

 a povídky. A zvrat je dokonán v Pohádce o 

Raškovi – metodou mj. jistě reportážní, žánrem nepochybně a dočista umělecké. 
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5. Mediální ohlas děl 

Nejprve se probereme vybranými recenzemi v dobovém tisku – chronologicky 

podle data vydání knihy, k níž se vztahují. Následovat bude interpretace kritické studie, 

která vyšla v časopise Česká literatura několik let po Pavlově smrti, v roce 1981. 

Soustředím se především na aspekty, jimiž jsem se zabýval v předchozích oddílech a 

které nepodléhají dobovému, ideologii podřízenému kritickému přístupu podle Fryeova 

pojetí.
73

 

5.1 Recenze 

Duklu mezi mrakodrapy recenzuje Milan Jungmann v Literárních novinách. 

„Pavel je si vědom, že sport má rozvíjet v člověku nikoliv pudy, ale lidskou ušlechtilost, 

a své přesvědčení tlumočí ve svých reportážích nikoliv didakticky, ale celkovým 

postojem.“
74

 

Zhruba uprostřed své krátké recenze se Jungmann dotýká onoho didaktického, 

vlasteneckého nádechu, když Pavel dává mladým (a nejen jim) fotbalisty Dukly za vzor. 

Skutečně tak nečiní prvoplánově, a jestli ano, pak tuto skutečnost umně maskuje. Onen 

celkový postoj, o němž se tu píše, je totiž dán spojením profilů příkladných a čestných 

hráčů, jejich počínáním na hřišti a až na třetím místě Pavlovými doplňujícími 

komentáři, jako například: „Ostatně jako každý člověk, tak i mužstvo je na tom nejméně 

jednou v životě bídně.“
75

 

Ke stylu se pak vyjadřuje takto: „Pavel není stylisticky nabubřelý a frázovitý (až 

na několik míst), což o sportovních novinářích jako celku rozhodně nelze říci, snaží se o 

věcnost a prostotu. Někde by člověk dokonce čekal větší naléhavost, víc napětí, 

barvitější slovo.“
76

 O tomto Jungmannově mínění by bylo možné polemizovat a snad jej 

i vyvrátit – vzpomeňme na Pavlovo vzrušení, jeho identifikaci s týmem, jeho barvité 

líčení sportovních okamžiků, klubové historie i lidských osudů. Bylo by to možné, ale 

není – zásadním je zde slůvko „někdy“. 
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Jestli to právě tak Jungmann mínil, že většina knihy tomuto popisu neodpovídá a 

jen tu a tam se to o ní říci dá, nezjistíme. Stejně jako to, kteréže pasáže měl konkrétně 

na mysli. Předpokládejme tedy, že stále běží o onu věcnost a prostotu, která by se 

zmíněnými prostředky kontrastovala. „Jenže v téhle minutě už jsme měli Španěly na 

hromádce, posílali jsme si u nich ve velkém čtverci míč z nohy na nohu a Argiles a 

Sastre tak zhloupli, že místo aby Kučeru hlídali, přihráli mu balón přímo na nohu. Ten 

se jim odvděčil za krásnou nahrávku, odložil všechny parádičky a vyslal na branku 

Juareze bombu.“
77

 

Pavel zde skutečně píše jakoby samozřejmě, bez vzrušení – to ale vůbec nemusí 

být dáno záměrnou strohostí, ale naopak jistou snahou o literární ozvláštnění textu, práci 

s pro něj typickou jednoduchou syntaxí na jedné straně a příznakovými rysy na straně 

druhé. Hraje si s významy slov, je metaforický (na hromádce), je ironický (zhloupli; 

odvděčil) a nezdržuje se ani sportovního slangu (ve velkém čtverci; bombu). 

Plnou bednou šampaňského se zabývá Otakar Brůna v literárněkritickém 

měsíčníku Impuls. „Ať líčí výstup ne Eiger nebo boj sportovce o holou existenci, 

vždycky se Pavel snaží, aby podal maximální pravdivé svědectví, aby osvítil onu 

dramatickou situaci ze všech viditelných stran.“
78

 Brůna zde zčásti naráží na Pavlovo 

oproštění se od jednoho uniformního způsobu vnímání a podání sportovního výkonu a 

okolností, jež jej provázely, jak jsem o něm pojednal výše. 

A dále vysvětluje, jak to dělá: „Pavel je silnější tam, kde zachycuje dramatickou 

situaci, kde má už v životní předloze protiklad, konflikt. Dokáže si poradit ovšem i 

s charakteristikou tím, že kupí zajímavé detaily, neobvyklá fakta, která dovede dát do 

zajímavé souvislosti.“
79

 Tento poznatek lze pojmenovat dvěma slovy – reportážní 

postupy. Vzpomeňme si na úvodní charakteristiku tohoto žánru, který popisuje 

dramatickou událost, soustředí se na detaily, dává je do souvislostí, až vytvoří finální a 

fungující souhru všech dílčích motivů. Je to právě Pavlův svědomitě novinářský, až 

dokumentaristický přístup, co umožňuje v ději zachovat spád a napětí. 

V Rudém právu se Hana Hrzalová věnuje Synovi celerového krále. Recenze ve 

stranickém listu KSČ je pojata spíše ideologicky nežli literárně. Není to překvapení a 

lze to očekávat tím více, když přihlédneme k titulku: Vyprávění o tom, že naposledy 

umírá naděje. Zmíněna, byť okrajově, jsou však i hlediska, která nás zajímají. 
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„Není těžké postřehnout, že se v jeho nové próze, v Synovi celerového krále 

(Olympia), opakuje – jen do jisté míry ovšem – onen způsob vyprávění, který si 

vyzkoušel v Smrti krásných srnců. Syn celerového krále má vtip, břitkost, laděné až do 

rytmu lidového vyprávění, má i ironii, která tentokrát ovšem funguje téměř výhradně 

jen ve vztahu k autorovi.“
80

 

S tímto úryvkem lze souhlasit, ovšem s několika výhradami. Je pravda, že Syn 

celerového krále vychází po Smrti krásných srnců, ale zároveň nelze opomíjet, že tyto 

knihy byly psány spíše souběžně (a některé sportovní práce dokonce mnohem dříve) a 

že tedy jejich společné prvky jsou obecně dány stádiem Pavlova tvůrčího vývoje a 

proměnou životních postojů. Zmíněný způsob vyprávění se proto neopakuje, objevuje 

se v obou těchto knihách zároveň. Okolnosti, jimiž je dán a v jejichž důsledku se Pavel 

uchyluje mj. právě ke vzpomínkové próze, obšírně vysvětluji v autorově portrétu. 

I druhá část autorčina tvrzení, konkrétně o tom, že ironie se vztahuje téměř 

výhradně k Pavlovi samotnému, není stoprocentní. Jistě, Hrzalová použila výraz 

„téměř“ (podobně jako Jungmann „někdy“), ale není možné jedním slovem obhájit 

faktickou neplatnost výroku. Než uvedu citace, jimiž své stanovisko podložím, 

všimněme si zmínky o vtipu, břitkosti a povaze lidového vyprávění. Zde nelze než 

s recenzentkou souhlasit (o lidovém vypravěčství viz kapitoly 3.2 a 3.3). 

Nyní přistupme k ukázkám, kde se autorova ironie dozajista nevztahuje pouze 

k němu samotnému. Vzpomeňme si například, jak referoval o utkání Dukly Zbiroh: „Ve 

14.30 má začít utkání. Nezačalo. Nepřišel rozhodčí. (…) Ve 14.45 se podařilo přemluvit 

Josefa Hykeše, místního fotbalistu, aby zastupoval rozhodčího.“
81

 

Ironický – nikoliv však hanlivě, nýbrž přátelsky – je v podstatě celý portrét 

bývalého fotbalisty Borovičky. Nejprve už citovaná část o jeho literárních ambicích: 

„Jarda visí na mně, co tomu řeknu. Jestli bude brzy Balzakem anebo Hemingwayem. 

Řeknu mu: ‚Není to tak špatný. Není to ještě Remarque, ale je to Borovička. A to je 

důležitý. Musíš se naučit na stroji, abys nemusel myslet na to, kde je A a kde je B.‘ 

Dostane vztek, bafne rukopis, pošle mě do prdele a zmizí.“
82

 Podobně je to s jeho 

koncem v pražské Dukle: „Příliš dlouho vykládal ty své moudrosti a nakonec je říkal 

před někým, kdo měl možná moudrosti víc a hlavně byl důležitější. Dali mu kopačky.“
83
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A tento projev neotupené břitkosti (o níž se Hrzalová také zmiňuje – a kterou 

Ota Pavel rozhodně nemíří proti sobě, nýbrž skrze ni vyjadřuje svůj vztah 

k nacistickému Německu) v úvodu povídky o Alfrédu Jindrovi patrně netřeba 

komentovat: „A měl přítele žida Eksteina, ale ten za války vyletěl v koncentráku 

komínem, když ho předtím naši vzácní sousedi Němci vrazili do plynu.“
84

 

Recenze se o formální stránce Syna celerového krále zmiňuje ještě jednou, skoro 

úplně na konci: „V Synovi celerového krále jsou povídky, v nichž se podařilo nalézt 

pravdivý a působivý tón, dostat se nad reprodukci nebo pouhý záznam zajímavého 

osudu, nezůstat jen u reportáže.“
85

 Tento výrok je naopak zcela v souladu se závěry této 

práce, které hovoří o dovedném skloubení beletrie a žurnalistiky (ve smyslu ztvárnění i 

tematiky).  

Vladimír Dostál se v recenzi Pohádky o Raškovi – která vyšla v Tvorbě a zdá se 

být spíše volným zamyšlením nad autorovou osobností a dílem – dotýká její stylistické 

podoby jen zlehka, hovoří spíše abstraktně. Za povšimnutí tak stojí dva názory, týkající 

se Pavlova tvůrčího počínání, které téměř stoprocentně souhlasí s některými zjištěními 

této práce. Vzletně hovoří o „duze poezie“
86

 a Pavlové blízkosti k „tradici 

hrabalovského pábitelství“
86

. 

5.2 Sportovní tematika v díle Oty Pavla 

Autorkou dvanáctistránkové studie je Marie Uhlířová; ta se zabývá vší sportovní 

tvorbou Oty Pavla, tedy i fiktivním souborem Pohár od Pánaboha. Díla, jimiž se ve své 

práci zaobírám, jsou zařazena následovně: Dukla mezi mrakodrapy s. 135–138, Plná 

bedna šampaňského s. 138–142, Syn celerového krále s. 144–145, Pohádka o Raškovi s. 

145–146. Je tedy zřejmé, že zatímco prvním dvěma publikacím bylo věnováno mnoho 

prostoru, další dvojici se ho zdaleka tolik nedostalo. Nyní budu postupovat po 

jednotlivých úsecích (podle děl), v nichž upozorním na pasáže, které se vztahují 

k autorské koncepci, žánrové skladbě a stylu. 

V úvodu rozboru Dukly mezi mrakodrapy se Uhlířová zabývá portréty: „Autor 

se nepouští na pole psychologické kresby ani vnějškového popisu, mnohem častěji mu 

pomáhá charakterizovat postavu konkrétní situace, která dá nahlédnout do hráčova 

soukromí nebo přiblíží jeho záliby, protože jde především o postižení jednotlivce jako 
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osobnosti.“
87

 Toto souvětí lze vyložit jako odlišné (odbornější) vyjádření poznatku, 

k němuž se dobírám v kapitole 3.1.2. 

Dále si všímá jednoho jevu, který jsem já zvlášť nevydělil: „Líčení významných 

zápasů prokládá Ota Pavel – psycholog a filozof sportu – pasážemi, v nichž uvažuje o 

sportu, o jeho poslání, smyslu a nevyřešených problémech. Nejsou to souvislé úvahy, 

jimiž by byl text zatížen, spíše poznámky pronesené jakoby mimochodem. Myšlenka je 

v nich buď přímo zformulována – ‚sport je moderní rvačka chlapů a právě porážky je 

mají odnaučit slzám a připravovat je na větší vítězství a prohry‘
88

, ‚sport má sloužit 

kráse duše i těla‘
89

, nebo jen naznačena – ‚rodiče je rádi viděli v Dukle, kde pili 

sodovku malí i velcí Novákové, kde nekouřili jedni ani druzí‘
90

.“
91

 Když zpětně 

zapátráme v textu po autorkou vybraných ukázkách, zjistíme, že jsou skutečně včleněny 

do textu – leckdy netvoří samostatnou větu – a vlastně nemůžeme ani určit, které 

z myšlenek Ota Pavel do díla zakomponoval plánovaně a které se staly jeho součásti 

mimoděk. Z první pramenné citace, uvedené v této práci, lze za podobnou okrajovou 

poznámku označit tuto větu: „Šedivá živá rozplývající se masa bývala někdy 

nespravedlivá a naháněla strach.“
92

 Až právě oddělením od celku získává svůj obecný 

rozměr. 

Na Pavlovo široce pojímané reportérství nahlíží Uhlířová takto: „Při pobytu 

v Americe nevidí jen sport, kvůli kterému se tam Dukla rozjela. Rozhlíží se kolem sebe 

a dokáže přiblížit americké prostředí s jeho přednostmi i nemalými obtížemi.“
93

 Tuto 

skutečnost popisuje i úvod narativní analýzy Dukly mezi mrakodrapy – v našem 

postihování Pavlova přístupu je však řazena k vypravěčství, nikoliv reportérství. Jak se 

dále dozvídáme, autorka studie v tom spatřuje problém, neboť podle ní vinou mnoha 

odboček zaniká hlavní myšlenka: „Mezi nimi se ta ústřední (otázka) – byli jednou 

sportovci, začali z ničeho, vypracovali se svou pílí a vytrvalostí – poněkud ztrácí.“
94

 

Dukla mezi mrakodrapy skutečně není dílem jedné myšlenky a nelze popřít, že leckdy jí 
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ona provázanost schází a dochází i ke zmatení čtenáře. „Časté odbočky a návraty 

způsobují, že přítomné splývá s minulým a předminulým.“
95

 

Uhlířová si všímá častého vyjadřování v první osobě množného čísla i lidové 

slovesnosti, jejíž počátky spatřuje např. v názvech kapitol Jak je Rakušané začali zdravit 

či Jak Dukla dobyla už podruhé Ameriku. Je zajímavé, že názvy týchž dvou kapitol, 

které jsem já použil pro ilustraci vlasteneckého výrazu knihy, využívá Uhlířová úplně 

jinak. A poté doplňuje: „V titulech větné povahy (Dáme na to aflox!, Nakonec se 

vždycky letí domů apod.) se zase zračí Pavlův sklon k vypravěčství.“
96

 Pro vypravěčství 

shledávám výstižnějšími ukázky, které jsem dříve zvolil, a v názvech zmíněných kapitol 

cítím spíše stále onu lidovost a nestrojenost Pavlova projevu než zárodek jeho 

vypravěčství. 

Za čisté reportáže Plné bedny šampaňského považuje Uhlířová stejnojmennou 

titulní povídku a dále Výstup na Eiger, Salto nazad a Skokany. Zbylé vidí takto: 

„Jestliže jde i v těchto případech o reportáže s převahou beletristických prvků, pak 

v ostatních směřuje autor k beletrii již zcela evidentně. Dosahuje k prózám, které mají 

ucelený charakter črt a povídek, aniž ovšem překračuje rámec autentických událostí a 

skutečných postav.“
97

 

Tento názor nelze zpochybnit, stejně jako autorčino žánrové povědomí. Zmíněné 

čtyři povídky se totiž skutečně nejpevněji drží sportovní události s minimem odboček – 

nicméně další část citovaného souvětí přiznává reportážní charakter i těm zbylým. Ono 

dělení na reportáž, črtu a povídku tedy nelze považovat za nic víc než odstupňování 

míry beletrizace, dané poměrem mezi striktním sledováním sportovního výkonu nebo 

vývoje (jako je tomu u Skokanů, čímž se mimochodem při zachování autorčiny 

terminologie dostáváme k jakési reportážní montáži) a volnějším pohledem na dané 

téma a zpracováním problematiky za využití uměleckých prostředků (jiná než pevně 

chronologická kompozice, zeslabená faktografická složka aj.) Já však zastávám názor, 

že reportáž a črta jsou si velmi blízké a nelze jim paušálně přisuzovat stupeň beletrizace. 

Podobný pohled na věc má i Brožová v Encyklopedii literárních žánrů, podle níž je 
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„…hranice mezi črtou a dalšími žánry, charakterizovanými převahou 

dokumentaristického přístupu (reportáž), plynulá a prostupná…“
98

 

Uhlířová registruje i úspornost Pavlova jazyka, o níž píšu výše (viz kapitola 

3.2.2.): „Pavlovy prózy se vyznačují stylovou lakoničností a zhuštěností, mají 

dramatický spád.“
99

 Jako příklad pak volí popis cesty Aloise Hudce do Paříže, kde se 

konalo mistrovství světa v gymnastice: „V jedenatřicátém jel jako chlapec do Paříže. 

Kankán a moře aut, záře světel a krásné ženy. Na nádvoří vojenské školy v Joinville měl 

být vyhlášen mistrem světa závodník, který získá v každém nářaďovém a 

lehkoatletickém závodě nejméně šedesát bodů. Přecházel od nářadí k nářadí, šplhal po 

laně, skočil přes laťku svou výšku, oslnil poprvé svět na kruzích. Po patnácti hodinách 

jako jediný splnil požadavky na mistra světa. ‚Bravo, Ydek, Čékoslovakí!‘ Na cestě 

domů ho čekala Plzeň s plzeňským, Beroun s koláči a Praha ho nesla přes Václavské 

náměstí.“
100

 

Neunikla jí ani imaginace, se kterou Ota Pavel pracuje: „Bez znalosti další 

tvorby Oty Pavla by možná ušel pozornosti ještě jeden, zatím nepříliš nápadný rys 

některých próz z Plné bedny šampaňského – dar silné autorovy imaginace. (…) Při 

zachování autentických faktů se Pavlův únik do světa fantazie projeví např. 

personifikací. Ve Výstupu ne Eiger je hora nepřítel, který svádí boj s člověkem. 

‚Severní stěna mlčí, jako by zatím nevěděla o přítomnosti člověka‘
101

, ‚hora už vyslala 

první zvědy, havrany‘.
101

“
102

 

Obrazotvornost – ano. Tropy – zajisté. Jen je těžké porozumět oné formulaci, že 

někomu, kdo nezná další tvorbu Oty Pavla, by faktor imaginace možná unikl. Jak svědčí 

mnohé ukázky, které jsem v příslušné kapitole předložil, tento únik by musel svědčit o 

naprosté literární neposkvrněnosti jedince. Připomeňme již citované úryvky z próz Jak 

to tenkrát běžel Zátopek („Obecenstvo zmlkne, jako by je někdo pokropil studenou 

vodou z obrovské konve.“
103

), Poslední zápas Františka Kloze („Vychází ven, čeká tam 

spousta lidí, nikdy jich tolik pohromadě neviděl. Berou ho na ramena a nesou jako 
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v dobách největší slávy.“
104

) a Pár kilometrů do Terezína („Chodil někde za tmy 

v polích a díval se nenávistně na vlaky, které hučely, sípaly a svými světly protínaly 

syrový kraj pár kilometrů za Terezínem.“
105

) – a rovněž skutečnost, že některé 

informace (Klozovy myšlenky před skonem a poslední okamžiky Ladislava Hellera) 

zkrátka odnikud čerpat nemohl.  

V krátkém úseku, věnovaném Synovi celerového krále, se Uhlířová z hlediska 

stylu zaměřuje na lidovost Pavlova vyjadřování: „Volně plynoucí vyprávění vzbuzuje 

mnohdy iluzi ústního projevu, místy se blíží k lidovému podání. Po jazykové stránce se 

toto zabarvení projevuje nejnápadněji slovy a obraty, charakteristickými pro řeč 

hovorovou.“
106

 Jako příklad přidává úryvek z povídky Nejhorší je bejt brankářem: 

„Tvrdil mi na posteli, že to vyhrajem, a až to vyhrajem, že se strašně vožerem, a další 

takové voloviny. My už jsme totiž toho vyhráli moc a většinou jsme se nevožrali, 

protože jsme to měli zakázaný.“
107

 

Nespisovnost je v povídkách, kde je vypravěčem jedna z Pavlových postav, 

častým jevem – jedná se v podstatě o jednu dlouhou přímou řeč sportovce. Druhý 

aspekt, který Uhlířová sleduje, je Pavlova komunikace se čtenářem, podkládá ji mj. 

tímto úryvkem: „Můj kamarád Alfréd Jindra se, vážení, narodil na Smíchově, na levém 

břehu Vltavy.“
108

 

Žánr Pohádky o Raškovi Uhlířová nejprve pozitivně hodnotí, aby ho vzápětí 

podrobila kritice. „Forma pohádky, kterou autor zvolil, má však hlubší význam a své 

vnitřní zdůvodnění. Autorovi se tímto způsobem podařilo postihnout ty společné rysy, 

které má moderní mýtus, obestírající kariéru úspěšného sportovce, s lidovou pohádkou 

(…) K silné imaginaci tíhne Pavel i svým přirozeným vypravěčským sklonem, který ho 

strhuje k uvolňování vazby s reálnou skutečností, k občasnému užití nadsázky. A je 

nutno dodat jako ocenění Pavlových schopností vyprávět, že ani častá dějová odbočení 

a rozvíjení vedlejších motivů neoslabují plynulý tok děje.“
109
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„…vzájemné proporce (jsou) narušovány přemírou folklórní symboliky a 

pohádkových motivů. Kniha tak při všech zmíněných kladech nedosahuje působivosti 

těch Pavlových prací, které charakterizovala větší míra věcnosti a střízlivosti.“
110

 

Jestliže pohádkové motivy podle ní pomáhají k celkovému vyznění, působí 

jejich rušivost stran proporcionality (z textu mimo citaci vyplývá, že mezi reportážními 

postupy a beletristickými obrazy) a působivosti díla poněkud neočekávaně – až jako 

protimluv. Uhlířová tím chce zřejmě vyjádřit domněnku, že byť je dílo samo o sobě 

zvládnuto bravurně, v oblasti reportážní prózy nemůže „nepohádkovým“ – a tedy 

faktografičtějším – dílům konkurovat.  
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6. Shrnutí komparativní analýzy mediálních ohlasů 

Milan Jungmann v recenzi Dukly mezi mrakodrapy v prvé řadě poukazuje na 

osobitý přístup, kterým Pavel organicky tlumočí své myšlenky a víru ve ctnostnou 

podstatu sportu. Oceňuje věcnost a civilnost autorova projevu, dokonce vyjadřuje názor, 

že je to někdy až na úkor přirozeného napětí. K tomuto stanovisku jsem se výše vyslovil 

ve smyslu, že jej sice nelze beze zbytku vyloučit, ale lze o něm polemizovat. Marie 

Uhlířová pak ve shodě s výsledky práce hovoří o různých formátech, ale i s ní se 

dostávám do rozporu, a to ve třech bodech: (1) nevyděluji zvlášť několikaslovné či 

jednověté hodnotící výpovědi jako svébytné a primárně zamýšlené Pavlovy projevy, (2) 

v názvech kapitol Dáme na to aflox! a Nakonec se vždycky letí domů nespatřuji prvotní 

sklony k vypravěčství. (3) To naopak nacházím tam, kde Uhlířová hovoří o Pavlově 

obšírném reportérství, jehož záběr přičítám právě inklinaci ke strukturování příběhu.  

Recenze Otakara Brůny koresponduje se závěry mých analýz, sílu Oty Pavla 

v Plné bedně šampaňského dokonce shledává zejména ve využívání reportérských 

postupů, které uvádí nepřímo skrze jejich charakteristiku. Uhlířová na druhé straně 

převahu reportáže ve smyslu žánru zpochybňuje, uvádí jen čtyři její zástupce, které 

podle ní doplňují črty a povídky. Z jejího výkladu však vyplývá, že rozdíl mezi 

reportáží a črtou je významný a odvíjí se od míry beletrizace, což zpochybňuji jako 

nepřesné. Dále její tvrzení pokulhává v pojednání o obrazotvornosti a obraznosti próz 

v souboru. Podle ní by tento fenomén mohl čtenáři bez znalosti další Pavlovy tvorby 

ujít, přestože je zde výrazný a častý. 

Hana Hrzalová se dopouští nepřesnosti hned v úvodu, když se vyjadřuje ve 

smyslu, že Pavel Synem celerového krále navazuje na Smrt krásných srnců – není tomu 

tak, neboť knihy vznikaly paralelně. Autorův jazykový projev je tu tedy dán jeho 

přirozeným vývojem, nikoliv zkušeností se vzpomínkovou prózou. Dále nepřesně tvrdí, 

že Pavlova ironičnost se dotýká téměř výhradně jeho samého, což jsem v příslušné části 

průkazně vyvrátil. Na druhé straně se s Hrzalovou shoduji jak v pestrosti projevu 

(zmíněná ironie, vtip, lidovost vyprávění), tak v tematickém přesahu reportáže a 

příklonu k člověku. Uhlířová tentokrát zachovává stejný tón jako poznatky naší analýzy 

– upozorňuje na lidovost a hovorovost projevu a na autorovo čilé komunikování 

s recipientem. 

Vladimír Dostál v článku věnovaném Pohádce o Raškovi poukazuje na 

poetičnost Pavlova projevu a jistou podobnost jeho próz s některými díly Bohumila 
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Hrabala – právě tak, jako na tyto skutečnosti poukazuji já ve své práci. Uhlířová na 

jedné straně vyzdvihuje pohádkové zpracování jako odůvodněné, na druhé straně ale 

přičítá přemíře pohádkových motivů slabší působivost díla ve srovnání s dřívějšími 

Pavlovými pracemi. Z hlediska působivosti knihu nehodnotím, pozitivně však nazírám 

na dovednost Pavlova zpracování, kdy se mu daří velmi umně skloubit opravdové 

s neskutečným. Uhlířová také hovoří o jeho přirozeném vypravěčském sklonu, který 

zmiňuje i tato práce jako logickou tendenci, jako završení jeho tvůrčí anabáze. 
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Závěr 

Vývoj sportovní tvorby Oty Pavla postavené na reálném základě je zřejmý – 

z počáteční žurnalistické polohy s některými příznaky uměleckého stylu (mytizace 

lidského osudu, obrazná vyjádření a jiné stylotvorné prostředky) v Dukle mezi 

mrakodrapy se dopracoval k čistě beletristické formě, kterou spatřujeme v Pohádce o 

Raškovi. Příprava a motivace ke zpracování obou děl ale byly obdobné – pečlivé a 

zevrubné rešerše, silná opora ve faktickém základu, snaha o věrné zachycení osudu, 

okamžiku nebo osobnosti a také předání určitého poselství, blízkého autorově smýšlení.  

Stejně je tomu i u obou povídkových souborů. Plná bedna šampaňského 

představuje přerod mezi literaturou faktu a beletrií, v mnohém proto stále zůstává věrná 

první zmíněné kategorii (tematika, převažující novinářský přístup a z něho odvozené 

žánry). Znakem příklonu k uměleckému vyjádření je pak pestrá jazyková skladba, 

účelová narativizace, dynamizující větná stavba a sílící působnost Pavlovy imaginace. 

Syn celerového krále tento přerod dokonává a stvrzuje. Odklání se od 

faktografického jádra i tam, kde předchozí kniha zůstávala autentická, tedy v pasážích, 

kde je Pavel osobně přítomen. Ten se tu stává plnohodnotně jednající postavou, 

komunikuje se čtenářem, prózy ztrácejí na objektivitě, zatímco jejich jazyk získává na 

obraznosti a expresivitě; celku dominuje umělecká příznačnost. Ústřední látku už 

netvoří sport sám o sobě, ale lidé a jejich životy s touto oblastí spjatí. 

Ota Pavel jakožto jednající postava v dalším díle mizí – je to dáno jeho útvarem. 

Pohádka o Raškovi totiž plní kritéria svého žánru; Pavel je tradičním vypravěčem, který 

však těží z předchozí práce Pavla reportéra a rešeršéra. Dostáváme se tu k úplné kolizi 

metody a formy – věcně totiž sledujeme autentický reportážní portrét, biografii, Jiřího 

Rašky, z hlediska žánrového je nám ale předkládán fantaskní příběh chlapce, který se 

svou pílí a cílevědomostí dopracoval k úspěchu a slávě. Tomu odpovídá jak poetický 

jazyk, tak četné fiktivní výjevy a pohádkové motivy. 

Pavlova tvůrčí metoda zůstává stejná ve všech čtyřech knihách, výsledná forma 

se postupně proměňuje – odvrací se od novinářských zvyklostí, až se od nich 

v posledním případě odvrátí nadobro. I proto lze konstatovat, že Dukla mezi 

mrakodrapy a Pohádka o Raškovi jsou vnitřně velmi blízké knihy (Raškova cesta za 

úspěchem, dukelská cesta za úspěchem; vyzdvižení Raškovy mravní čistoty a 

sportovního ducha, vyzdvižení mravní čistoty a sportovního ducha hráčů Dukly 
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Praha…), přičemž role dokumentárnosti a uměleckosti se během desetiletí prohodily – 

zprvu byly umělecké prvky pouze doprovodnými, nakonec se staly stěžejními. 

Tyto poznatky dokládají i dobové mediální ohlasy, které jsem porovnal se 

závěry analýz literárních děl. V případě knihy Dukla mezi mrakodrapy dochází k dílčím 

neshodám s recenzentem (M. Jungmann, Literární noviny) v interpretaci Pavlova 

civilního přístupu. Výrazně odlišný je pak mediální obraz Syna celerového krále, který 

podala H. Hrzalová v Rudém právu: mýlí se v zasazení díla do rámce autorovy tvorby a 

hrubě nepřesně popisuje funkci autorovy ironie. 

Názory M. Uhlířové v pozdější kritické studii (Česká literatura, 1981) jsou 

s výsledky knižních analýz rovněž převážně ve shodě – dochází však i k několika 

rozporům. V Dukle mezi mrakodrapy jde o různé vnímání Pavlova vypravěčství a 

reportérství a účelovosti některých (didaktických) vět. U Plné bedny šampaňského 

nastává kolize při definování hranice mezi žánry reportáže a črty, zavádějící je pak 

autorčino tvrzení o nezřetelnosti autorské imaginace a literárních tropů. V případě 

Pohádky o Raškovi Uhlířová poukazuje na určitý nesoulad mezi pohádkovým 

zpracováním a reportážním základem knihy. 

Navzdory tomuto dojmu Uhlířové představují beletrizované sportovní reportáže 

Oty Pavla každá zvlášť ve své jedinečnosti i všechny dohromady ve své ucelenosti 

dosud nepřekonaný a v dnešní hektické době možná i nepřekonatelný počin ve svém 

oboru. Přesto zůstávají ve stínu jeho vzpomínkové prózy jak v odborných literárních 

kruzích, tak v očích široké veřejnosti. A vzhledem k dlouhodobosti tohoto stavu už snad 

ani nelze očekávat, že by jim někdy byla věnována pozornost, již si dozajista zaslouží.  
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Summary 

A development of Ota Pavel’s sports outputs based on an actual background is 

obvious – from initial journalistic form with several indications of an artistic style in 

Dukla between Skyscrapers he achieved the pure belles-lettres that we see in Fairy Tale 

about Raška. But the preparation and motivation to adapt both works were similar – 

precise and detailed research, strong support in factional base, effort of an faithful 

capturing of a destiny, a moment or a personality; transmission of a legacy close to the 

author’s way of thinking. That holds true also for both short stories collections. 

A Carton Full of Champagne represents a transformation between non-fiction 

and fictionalized prose. It keeps several attributes of the first category (themes, 

dominant journalistic attitude and the genres derived from it). A sign of the inclination 

to an artistic expression is a varied language structure, dynamic phrasings and a growing 

influence of Pavel’s imagination 

The Celery King’s Son finishes and confirms this transformation. It turns away 

from the factual base even there, where the previous book has stayed authentic, which 

means there, where Pavel appears in person. He becomes a full-bodied character, 

communicates with a reader, the stories are losing their objectivity, while their language 

is getting more figurative and expressive; in general the signs of the artistic style 

predominate. Sport itself is not the main theme anymore, those are people and their lives 

connected to this area of interest. 

In the next work Ota Pavel as an acting character disappears, since Fairy Tale 

about Raška fulfils the standards of its genre. Pavel is a traditional narrator, which 

proceeds from preceding work of Pavel reporter and researcher. We get into a total 

collision of a method and a form – factually we are reading an authentic reportage 

portrait, a biography, of Jiří Raška, however from a viewpoint of a genre we are 

following a fanciful story of a boy, who – with all his diligence and determination – 

reaches success and fame. This corresponds to a poetical language as well as frequent 

fictional scenes and mythical symbols. 

Pavel’s method of creation is the same in all four books, whilst the final form 

has been changing continuously – it has been turning away from journalistic convention 

till it turns away completely in the last case. It is also why we can remark that Dukla 

between Skyscrapers and Fairy Tale about Raška actually are very close books (Raška’s 

journey to success, Dukla’s journey to success; celebration of Raška’s moral purity and 
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sports spirit, celebration of footballers’ moral purity and sports spirit...), only the roles 

of documentary and art literature have swapped each other. First the stylistic devices 

etc. were just accompanying, later they became crucial. 

These findings are verified by period media response, which I compared to the 

conclusions of the literary analyses. Concerning Dukla between Skyscrapers it comes 

about to a partial disagreement with a reviewer (M. Jungmann, Literární noviny) in 

interpretation of Pavel’s spare speech. Picture of The Celery King’s Son that H. 

Hrzalová (Rudé právo) made is significantly different: she is wrong trying to put the 

work into a scope of Pavel’s bibliography and really inaccurate while describing a 

function of author’s irony. 

M. Uhlířová’s opinions in later critical study (Česká literatura, 1981) mostly 

agree with the outcomes of my analyses. But still there are several discrepancies. In 

Dukla between Skyscrapers it is about different perception of Pavel’s storytelling and 

reporting and about intentional usage of some (didactic) sentences. At A Carton Full of 

Champagne it comes to a collision in regard to a definition of genre borders of 

reportage and sketch; author’s claim about indistinctness of imagination and literary 

tropes is misleading. She also points to certain disharmony between magical shape and 

reportage basis of Fairy Tale about Raška. 

Despite this Uhlířová’s feeling the fictionalized sports reportages by Ota Pavel – 

each of them individually and they all together in their compactness – constitute still 

unsurpassed and in nowadays hectic world probably “unsurpassable” act in their branch. 

Nevertheless they remain in the shade of author’s memorial prose, both in literary 

circles and in the eyes of the general public. Considering that this situation is long-term, 

we probably cannot expect they will ever receive an attention they surely deserve. 
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Příloha č. 1: Fotografie Oty Pavla (fotografie) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Slovník české literatury po roce 1945 (viz Použitá literatura: Internetové zdroje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se synem Jiřím v době, kdy psal Duklu mezi mrakodrapy (PAVEL, Ota. Dukla mezi 

mrakodrapy. Praha: HAK, 2002, s. 3) 
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Příloha č. 2: Obálky analyzovaných knih (fotografie) 

  

Ota Pavel: Dukla mezi mrakodrapy (HAK, 2002) 
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 Ota Pavel: Plná bedna šampaňského (Olympia, 1977) 
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 Ota Pavel: Syn celerového krále (Olympia, 1979) 
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 Ota Pavel: Pohádka o Raškovi (Olympia, 1979) 
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Příloha č. 3: Ukázky vybraného obsahu periodik (fotografie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recenze Milana Jungmanna (Literární noviny, 1964) 
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 Recenze Otakara Brůny (Impuls, 1968) 
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Recenze Hany Hrzalové (Rudé právo, 1972) 
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 První strana studie Marie Uhlířové (Česká literatura, 1981) 


