
   

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

katedra žurnalistiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vojtěch Jurák 

 

 

 

 

 

 

Úmrtí hokejisty Luďka Čajky  

na stránkách vybraných periodik 

 

 

Bakalářská práce 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2017 

 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Vojtěch Jurák 

Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Trunečka 

 

 

Rok obhajoby: 2017 

 

 
 



   

Bibliografický záznam 

 

JURÁK, Vojtěch. Úmrtí hokejisty Luďka Čajky na stránkách vybraných periodik. 

Praha, 2017, 69 s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky, katedra žurnalistiky. Vedoucí práce Mgr. Ondřej 

Trunečka. 

 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce se věnuje tragické smrti hokejisty Luďka Čajky z pohledu 

vybraných dobových periodik. Čajka byl nadějným obráncem klubu TJ Gottwaldov (od 

roku 1990 TJ Zlín). V lednu roku 1990 zastavilo jeho slibně rozjetou kariéru těžké 

zranění, které si přivodil v ligovém utkání v Košicích. O čtyřicet dní později svému 

úrazu podlehl. Cílem bakalářské práce je vyhodnotit, jak vypadalo o této události 

dobové zpravodajství na stránkách tuzemských tištěných médií. Pro účely zkoumání 

byly zvoleny troje noviny: Mladá fronta (všeobecný celostátní deník), Československý 

sport (sportovní celostátní deník) a Naše pravda (regionální titul). Obsah všech 

vybraných periodik byl podroben analýze a zjištěné výsledky byly následně porovnány 

mezi sebou. Bakalářská práce se skládá ze tři hlavních kapitol. První se věnuje Luďku 

Čajkovi a jeho hokejové kariéře, detailně popisuje osudný zápas v Košicích i následné 

události a na závěr vzpomíná podobný, ale o více než čtyřicet let starší případ 

Vladislava Müllera. Druhá, teoretická kapitola specifikuje podmínky pro stěžejní část 

práce, podrobněji představuje výzkumnou metodu i vybraná periodika a definuje 

počáteční výzkumné otázky a hypotézu. Třetí kapitola je praktická. Věnuje se zkoumání 

titulů, analýze nasbíraných dat a porovnání výsledků. 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis deals with the tragic death of ice-hockey player Luděk Čajka and 

especially with media coverage of this incident. Čajka was a talented defender playing 

for the Czechoslovak club TJ Gottwaldov (TJ Zlín since 1990). His up-and-coming 

career was interrupted in January 1990 during a league game in Košice when he was 

injured after slipping on the ice and crashing into the boards behind the goal. His fatal 

neck injury led to his death in hospital forty days later. This bachelor’s thesis aims to 

find out how Czechoslovak printed media reported about the whole case. Three 



   

newspapers were chosen for the study – The Mladá fronta (nationwide general daily), 

The Československý sport (nationwide sports daily) and The Naše pravda (local general 

periodical). The contents of all of these newspapers were analysed and after that the 

ascertained results were compared among themselves. The thesis is made up of three 

main chapters. The first one focuses on Čajka’s career, on the fateful game in Košice as 

well as later events and also mentions a similar, more than forty years older, accident of 

Czechoslovak ice-hockey player Vladislav Müller. The second chapter is theoretical and 

it prepares the background for the following study, discussing the chosen periodicals, 

research method and initial hypothesis. The third chapter is practical. It concentrates on 

the study, on the analyses of the obtained data and on the comparison of the results.  
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Úvod 

Tématem této bakalářské práce je tragická smrt hokejisty Luďka Čajky na 

stránkách vybraných novin. K tomuto výběru mě vedla zejména možnost skloubit tři 

oblasti – žurnalistiku, která je mým studijním oborem, dlouhodobý zájem o lední hokej 

a vazbu na region, neboť Čajka ve své době hrával ve městě, z něhož pocházím.  

 

Luděk Čajka byl nadějným obráncem s reprezentačními zkušenostmi. Hokejově 

vyrostl v Havířově, ještě v juniorském věku se však přesunul do klubu TJ Gottwaldov 

(od roku 1990 TJ Zlín), kde si postupem času vybojoval místo na soupisce a začal 

stabilně nastupovat v kategorii mužů. Jeho slibně rozjetá kariéra se tragicky zastavila 

dne 5. ledna 1990, kdy se v závěru ligového utkání v Košicích těžce zranil po pádu 

hlavou proti mantinelu. O čtyřicet dní později na následky svého úrazu v tamní 

nemocnici zemřel. Bylo mu 26 let. Ve Zlíně tou dobou patřil k vůdčím osobnostem, 

zastával roli kapitána týmu a otevírala se mu možnost angažmá v kanadsko-americké 

NHL. 

 

Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem informovala vybraná 

periodika o celém případu od začátku (úraz v utkání) až do konce (smrt a pohřeb hráče). 

Pro tyto účely jsem zvolil tři tituly – Mladou frontu (všeobecný celostátní deník), 

Československý sport (sportovní celostátní deník) a Naši pravdu (regionální titul). 

Obsah každého z nich jsem podrobil analýze, jednotlivé výsledky následně porovnal 

a ze svých zjištění zformuloval závěr. K výzkumu byla využita metoda kvantitativní 

obsahové analýzy. 

 

Zkoumání předchází formulace výzkumných otázek a také úvodní hypotéza. Její 

hlavní předpoklady jsou následující: 

 Největší zájem o případ bezprostředně po úrazu, dále mezi úmrtím a pohřbem. 

 Nejobsáhlejší zpravodajství na stránkách Československého sportu. 

 Velký zájem o případ ze strany Naší pravdy (zranění Luďka Čajky bylo silné 

téma pro region). 

 

Text bakalářské práce se člení do tří základních kapitol. První má za úkol 

představit život a kariéru Luďka Čajky, podrobně přiblížit osudný zápas v Košicích 
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i následné události a na závěr pro srovnání vzpomenout na podobně tragický, ale o více 

než čtyřicet let starší případ, který postihl tuzemský hokej. Druhá kapitola se detailněji 

věnuje vybrané výzkumné metodě, důkladně vymezuje a popisuje atributy kvantitativní 

obsahové analýzy. Současně přibližuje zvolená periodika a sledované období. Třetí 

kapitola je praktická. Její náplní je samotný výzkum, tedy stěžejní část této bakalářské 

práce, analýza získaných dat a porovnání výsledků jednotlivých titulů. 

 

Základním zdrojem informací pro první dvě kapitoly je dostupná literatura, 

kterou lze rozdělit do tří skupin – publikace zaměřené na lední hokej, na historii 

československé žurnalistiky a na metody výzkumu. Z novin jsem využil dobová vydání 

tří vybraných titulů, ale také Rudé právo jakožto zdroj zpráv o Vladislavu Müllerovi. 

Některé části příběhu obránce Luďka Čajky jsem získal z internetu – většinou 

z příspěvků, které vyšly na stránkách českých zpravodajských serverů. V pasáži 

o dobových pravidlech ledního hokeje jsem využil i jednu starší akademickou práci. 

Velmi cenným historickým pramenem pro mě byl dokument zápisu o utkání Košice–

Zlín z 5. ledna 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

5 

  

1. Život a smrt Luďka Čajky 

Luděk Čajka, ligový obránce s reprezentačními zkušenostmi. Jeho jméno dnes 

budou znát především hokejoví odborníci nebo opravdu nadšení fanoušci, ovšem ve 

Zlíně na něj nikdy nezapomněli. Ve městě, které do konce roku 1989 neslo jméno 

Gottwaldov, se postupně vypracoval v hokejistu se zajímavou budoucností před sebou. 

V hokejovém klubu strávil necelých pět sezon, stal se kapitánem mužstva
1
 a díky zájmu 

amerického týmu New York Rangers měl šanci zabojovat o zámořskou NHL.
2
 

 

1.1 Bohatá, ale krátká hokejová kariéra 

O životě a kariéře Luďka Čajky se toho v literatuře píše poměrně málo. Stejně 

tak se o jeho hokejových počátcích objevují jen kusé informace, neboť dětské 

a mládežnické výběry zpravidla nejsou vystaveny příliš vysokému zájmu široké 

veřejnosti. V některých faktech se navíc knižní zdroje rozcházejí. 

 

Čajkova kariéra skončila předčasně. Zemřel v pouhých 26 letech. Během svého 

života si zahrál s mnoha velmi dobrými hokejisty v jednom dresu, jen namátkou třeba 

s Antonínem Stavjaňou, Jiřím Králíkem, Rostislavem Vlachem (v Gottwaldově)
3
, Jiřím 

Šejbou, Michalem Pivoňkou, Františkem Musilem (v Dukle Jihlava)
4
, Dominikem 

Haškem, Jiřím Hrdinou nebo Vladimírem Růžičkou (v reprezentaci)
5
. Řadu dalších 

(i světových) hokejových hvězd pak potkal jako soupeř. V nejvyšší soutěži odehrál 

Čajka celkem 297 utkání (33 branek), za národní tým nastoupil do 58 zápasů 

(3 branky).
6
 

 

                                                 
1
 ORDELT, Roman a kol. Zlatá cesta aneb 75 kroků na vrchol. Zlín: HC Hamé Zlín, 2004, s. 45–57. 

2
 Draft 2017. NHL.com: Official Site of the National Hockey League [online]. [New York City]: 

NHL.com, c2017 [cit. 2017-02-16]. Dostupné z: 

http://www.nhl.com/ice/draftsearch.htm?year=1987&team=&position=&round 

3
 ORDELT, Roman a kol. Zlatá cesta aneb 75 kroků na vrchol. Zlín: HC Hamé Zlín, 2004, s. 45–57. 

4
 VRBECKÝ, Dušan. Půl století legendy: Dukla Jihlava 1956–2006. Jihlava: Parola, 2006, s. 78, 79. 

ISBN 80-903282-2-9. 

5
 GUT, Karel a Jaroslav PRCHAL. 100 let českého hokeje. Praha: AS press, 2008, s. 224, 227. ISBN 978-

80-903552-4-8. 
6
 GUT, Karel a Jaroslav PRCHAL. 100 let českého hokeje. Praha: AS press, 2008, s. 237. ISBN 978-80-

903552-4-8. 
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1.1.1 Klubová kariéra 

„Čajka se narodil 3. listopadu v Českém Těšíně. Od sedmi let začal s hokejem 

v přípravce AZ Havířov, kam jej přivedl jeho otec František. V Havířově prošel všemi 

věkovými kategoriemi.“
7
  

 

V sezoně 1981/1982, v níž oslavil 18. narozeniny, byl součástí havířovského 

staršího dorostu, který tenkrát ve skupině C 1. ligy skončil na osmém místě z deseti 

mužstev. Hned v následujícím ročníku se natrvalo usadil v seniorském týmu, jenž 

odehrál velmi dobrou sezonu.
8
 „Trenéři se rozhodli postavit tým z mladých 

perspektivních hráčů, kteří nebudou své působení v Havířově brát jako hokejový 

důchod. Odmítli exhibice stárnoucích hvězd a dosažené výsledky ukazují, že vsadili na 

správnou kartu. Bruslařské a fyzické přednosti mladých hráčů byly postupně 

doplňovány technických umem a herními zkušenostmi. ... Po řadě hubených let hokejisté 

TJ AZ Havířov zvítězili v krajském přeboru I. třídy Severomoravského kraje 

a vybojovali si tak postup do II. národní hokejové ligy.“
9
 V té době projevily o Čajku, 

který byl věkem stále ještě junior, velký zájem nedaleké Vítkovice. Mladý obránce 

nakonec opravdu změnil působiště. Nezamířil však do Vítkovic, ale do Gottwaldova, 

jehož dres začal oblékat od sezony 1983/1984. 

 

Na východě Moravy strávil před odchodem na vojnu dva roky. Hned ve své 

první sezoně (1983/1984) získal stabilní místo v týmu a podle dostupných údajů odehrál 

všech 44 ligových utkání, v nichž vstřelil 3 góly a na další 2 nahrál.
10

 Tato sezona však 

nebyla pro Gottwaldov příliš úspěšná, neboť klub jen o chlup unikl sestupu z nejvyšší 

soutěže. „Ze 12 prvoligových oddílů se družstvo umístilo 11. se ziskem 32 bodů ze 44 

utkání při skóre 130:156. Mistrem ligy se stali vojáci z Vysočiny, sestoupila Škoda 

Plzeň se 31 body.“
11

  

                                                 
7
 CHOMIČ, Juraj a Jaroslav JANIŠ. 80 let hokeje na Lazích a v Havířově. Havířov: HC Havířov, 2008, s. 

78. ISBN 978-80-254-3707-0. 

8
 CHOMIČ, Juraj a Jaroslav JANIŠ. 80 let hokeje na Lazích a v Havířově. Havířov: HC Havířov, 2008, s. 

67, 68. ISBN 978-80-254-3707-0. 

9
 CHOMIČ, Juraj a Jaroslav JANIŠ. 80 let hokeje na Lazích a v Havířově. Havířov: HC Havířov, 2008, s. 

67, 68. ISBN 978-80-254-3707-0. 

10
 ORDELT, Roman a kol. Zlatá cesta aneb 75 kroků na vrchol. Zlín: HC Hamé Zlín, 2004, s. 45. 

11
 SK ZLÍN a MATĚJIČNÝ, Josef et al. 60 let zlínského hokeje: AC ZPS Zlín. Zlín: Oddíl ledního hokeje 

SK Zlín, 1990, s. 72. 
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Hned následující sezona 1984/1985 vypadala zcela opačně. Kromě jiných táhl 

mužstvo výbornými výkony reprezentační brankář Jiří Králík. Gottwaldov toho roku 

dosáhl na třetí místo a bronzové medaile, což byl jednoznačně nejlepší výsledek 

v dosavadní, více než padesátileté, historii klubu. Čajka opět stabilně nastupoval ve 

žlutomodrém dresu – ve 42 zápasech zaznamenal 2 branky a 5 asistencí.
12

 

 

Po úspěšném ročníku zamířil Čajka do Dukly Jihlava. Armádní klub tehdy patřil 

k nejužší špičce československého hokeje a měl vždy nejvyšší ambice. Nejinak tomu 

bylo i v sezoně 1985/1986.
13

 „Jubilejní třicátá sezona Dukly měla být potvrzením 

skvělých výsledků posledních let. Mužstvo bylo poskládáno výborně. Na kostru vlastních 

odchovanců se nabalili kvalitní hráči, kteří zde sloužili vojnu, a tak se počítalo s útokem 

na další titul. ... Obranu vyztužil i gottwaldovský (zlínský) zadák Luděk Čajka. V Jihlavě 

se začal rodit jeho talent. Hned první sezonu byl třetím nejproduktivnějším obráncem 

mužstva a další rok už reprezentoval.“
14

 Jihlava sice vyhrála předchozí čtyři ročníky, 

ovšem v této sezoně na zlato nedosáhla. Ve finále vyřazovací části (liga se v tomto roce 

vrátila k systému play-off) podlehla Košicím těsně 2:3 na zápasy.
15

 

 

V jihlavské Dukle strávil mladý obránce Čajka také další sezonu 1986/1987. 

Armádní klub z Vysočiny opět toužil po zlatu, ovšem ani tehdy na něj nakonec těsně 

nedosáhl. Ve finále Jihlava prohrála opět 2:3 na zápasy, tentokrát s Teslou Pardubice. 

Čajka tak k ligovému bronzu a stříbru přidal druhé stříbro. Přestože byl dvakrát velmi 

blízko, na titul nakonec nikdy nedosáhl. Během dvou sezon v Jihlavě odehrál Čajka 90 

utkání, v nichž nastřádal 22 bodů (9 gólů a 13 asistencí).
16

 

 

Před sezonou 1987/1988 se havířovský odchovanec vrátil zpět do Gottwaldova. 

Zatímco v Dukle sahal po titulu, na východě Moravy měl s mužstvem zcela opačné 

starosti. Gottwaldovu se nepodařilo postoupit do play-off, hokejisté naopak do poslední 

                                                 
12

 ORDELT, Roman a kol. Zlatá cesta aneb 75 kroků na vrchol. Zlín: HC Hamé Zlín, 2004, s. 46, 47. 

13
 VRBECKÝ, Dušan. Půl století legendy: Dukla Jihlava 1956–2006. Jihlava: Parola, 2006, s. 78. ISBN 

80-903282-2-9. 

14
 VRBECKÝ, Dušan. Půl století legendy: Dukla Jihlava 1956–2006. Jihlava: Parola, 2006, s. 78. ISBN 

80-903282-2-9. 

15
 VRBECKÝ, Dušan. Půl století legendy: Dukla Jihlava 1956–2006. Jihlava: Parola, 2006, s. 79. ISBN 

80-903282-2-9. 

16
 VRBECKÝ, Dušan. Půl století legendy: Dukla Jihlava 1956–2006. Jihlava: Parola, 2006, s. 81, 196. 

ISBN 80-903282-2-9. 
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chvíle bojovali o udržení v nejvyšší soutěži. Čajka nasbíral ve 45 utkáních 5 gólů 

a 8 asistencí.
17

 

 

Ani následující sezona 1988/1989 se družstvu příliš nevydařila. Gottwaldov opět 

nepostoupil do play-off a musel hájit své setrvání v nejvyšší soutěži ve skupině 

o udržení, což nakonec východomoravský klub zvládl. Tento ročník byl Čajkův bodově 

vůbec nejplodnější v gottwaldovském dresu. Ve 44 duelech zaznamenal obránce 

6 branek a 16 nahrávek.
18

 

 

V průběhu sezony 1989/1990 nastaly v Československu výrazné politické 

změny, které se v důsledku dotkly i družstva. Město Gottwaldov se brzy po sametové 

revoluci vrátilo ke svému původnímu jménu Zlín, a proto se i klub během rozehraného 

ročníku přejmenoval z TJ Gottwaldov na TJ Zlín. Tým se po dvou slabších sezonách 

opět vrátil do vyšších pater tabulky a obránce Čajka měl nakročeno k bodově velmi 

produktivnímu ročníku, ze 32 zápasů vytěžil 8 gólů a 7 asistencí. Pak ovšem přišel 

5. leden 1990 a osudný zápas v Košicích, který nekompromisně ukončil nejen jeho 

slibně rozjetou sportovní kariéru.
19

 

 

1.1.2 Luděk Čajka v národním týmu 

Ve druhé polovině osmdesátých let začal zlepšující se Čajka poměrně pravidelně 

nastupovat také za československý národní tým. Jeho nejúspěšnějším reprezentačním 

obdobím byl zřejmě rok 1987, kdy v československém dresu startoval mimo jiné na 

mistrovství světa (duben, květen) a na Kanadském poháru (srpen, září).
20

 

 

V osmdesátých letech získalo Československo jedinou zlatou medaili na 

mistrovství světa, a to na domácím šampionátu v Praze roku 1985. Na mistrovství světa 

ve Vídni o dva roky později, kdy v národních barvách nastupoval i Čajka, vybojoval 

československý výběr bronz. Toho roku však byl titul velmi blízko – národní tým 

v posledním utkání finálové skupiny dlouho vedl nad Sovětským svazem 1:0, což byl 

                                                 
17

 ORDELT, Roman a kol. Zlatá cesta aneb 75 kroků na vrchol. Zlín: HC Hamé Zlín, 2004, s. 52, 53. 

18
 ORDELT, Roman a kol. Zlatá cesta aneb 75 kroků na vrchol. Zlín: HC Hamé Zlín, 2004, s. 54, 55. 

19
 ORDELT, Roman a kol. Zlatá cesta aneb 75 kroků na vrchol. Zlín: HC Hamé Zlín, 2004, s. 56, 57. 

20
 GUT, Karel a Jaroslav PRCHAL. 100 let českého hokeje. Praha: AS press, 2008, s. 237. ISBN 978-80-

903552-4-8. 
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výsledek, který by zajistil Československu zlato. Sověti však v závěru utkání otočili 

skóre na 2:1, čímž odsunuli národní mužstvo na bronzovou příčku. Čajka na turnaji 

vstřelil jednu branku – v utkání základní skupiny proti Švédsku (3:2).
21

 

 

V létě téhož roku se konal ještě Kanadský pohár. Československá reprezentace, 

jejíž barvy opět hájil také obránce Čajka, změřila síly postupně se všemi nejlepšími 

výběry světa – s Kanadou, Sovětským svazem, Švédskem, Finskem a Spojenými státy. 

Národní tým se umístil v šestičlenné základní skupině na čtvrtém místě, což byla 

poslední postupová pozice. V semifinále pak Čajka a jeho spoluhráči podlehli 3:5 

Kanadě, pozdějšímu vítězi, a turnaj pro ně skončil.
22

 

 

Mistrovství světa a kanadský pohár v roce 1987 jsou patrně nejvýznamnějšími 

reprezentačními turnaji, kterých se kdy Čajka zúčastnil. Nikoli však jedinými. 

Odchovanec Havířova absolvoval s národním týmem i řadu menších soutěží 

a přípravných utkání. 

 

Naposledy se Čajka objevil v reprezentaci před Vánoci roku 1989 na turnaji 

o Cenu Izvestijí v Moskvě. Tradiční mezinárodní měření sil Čechoslováci zvládli vcelku 

úspěšně. Ze šesti výběrů, které se turnaje zúčastnily, skončili o bod druzí za Sovětským 

svazem. Poslední utkání za národní tým odehrál obránce Čajka 22. prosince 

proti Německé spolkové republice, Československo vyhrálo 5:0.
23

 

 

1.1.3 Draftován do NHL 

Čajkovy kvality nakonec neušly pozornosti ani zástupcům kanadsko-americké 

NHL. Na vstupním draftu roku 1987 si ho v 6. kole zamluvil jako celkově 115. hráče 

v pořadí klub New York Rangers.
24

 Československému obránci tehdy bylo 23 let, do 

nejlepší ligy světa se však vinou předčasné smrti nikdy nedostal. 

                                                 
21

 GUT, Karel a Jaroslav PRCHAL. 100 let českého hokeje. Praha: AS press, 2008, s. 224, 227. ISBN 

978-80-903552-4-8. 

22
 GUT, Karel a Jaroslav PRCHAL. 100 let českého hokeje. Praha: AS press, 2008, s. 228, 230. ISBN 

978-80-903552-4-8. 

23
 SOSENKA, Ladislav. Bez překvapení: 1. SSSR, 2. ČSSR. Rudé právo. 1989,70(302), s. 8. 

24
 Draft 2017. NHL.com: Official Site of the National Hockey League [online]. [New York City]: 

NHL.com, c2017 [cit. 2017-02-16]. Dostupné z: 

http://www.nhl.com/ice/draftsearch.htm?year=1987&team=&position=&round 
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O Čajkově touze hrát v NHL se po letech zmínil jeho otec František v rozhovoru 

pro iSport.cz. Na otázku, jak blízko byl Luděk podpisu smlouvy, odpověděl: „Víte, on 

byl moc velký tajnůstkář. Nikomu se nesvěřoval. Přišel se vším až na poslední chvíli, 

když už bylo všechno hotové. Takže přesně nevím, jak to tehdy bylo. Vím, že musel mít 

aspoň padesát startů v reprezentaci, aby ho svaz pustil ven. A Luděk chtěl do NHL, 

takže dělal všechno pro to, aby těch padesát zápasů odehrál co nejdřív.“
25

 

 

Kromě Čajky si zámořské kluby toho roku vybraly dalších devět 

československých hokejistů, mimo jiné třeba Martina Hostáka, jehož dnes znají diváci 

z České televize (působí jako expert a komentátor v pořadu Buly – hokej živě), nebo 

Rostislava Vlacha, který s Čajkou hrával v dresu Gottwaldova/Zlína. Mimochodem, 

z hráčů draftovaných roku 1987 odehráli skvělé kariéry například Brendan Shanahan 

nebo Joe Sakic.
26

 

  

1.2 Osudný zápas v Košicích 

V pátek 5. ledna 1990 nastoupili hokejisté Zlína (název Gottwaldov už byl 

minulostí) k utkání 32. kola nejvyšší soutěže. Jejich zápas s domácími Košicemi shodou 

okolností vysílala televize v přímém přenosu.
27

 Obránce Čajka vedl moravský tým jako 

kapitán, Zlínští chtěli napravit dojem z nepříliš vydařeného utkání proti Pardubicím, 

s nimiž o tři dny dříve na domácím ledě prohráli 5:11.
28

 

 

1.2.1 Průběh utkání a náraz do mantinelu 

Domácí Košice se sice v první třetině dostaly do dvoubrankového vedení, sám 

Luděk Čajka však ještě před první přestávkou, v čase 17:48, snížil po asistenci útočníka 

Rostislava Vlacha na 2:1. Ve druhé části Moravané dokonce otočili skóre na 3:2,  

                                                 
25

 KOŠTUŘÍK, Michal. Otec Čajky: Smrti Luďka nechtěl nikdo věřit. iSport.cz [online]. [Praha]: CZECH 

NEWS CENTER, 2010 [cit. 2017-03-06]. ISSN 1213-8991. Dostupné z: 

http://isport.blesk.cz/clanek/hokej/87400/otec-cajky-smrti-ludka-nechtel-nikdo-verit.html 

26
 Draft 2017. NHL.com: Official Site of the National Hockey League [online]. [New York City]: 

NHL.com, c2017 [cit. 2017-02-16]. Dostupné z: 

http://www.nhl.com/ice/draftsearch.htm?year=1987&team=&position=&round 

27
 ČERMÁK, Vítězslav. POHNUTÉ OSUDY: Luděk Čajka - hokejista, jehož tragická smrt změnila 

pravidla. LIDOVKY.cz [online]. Praha: MAFRA, 2015 [cit. 2017-02-23]. ISSN 1213-1385. Dostupné z: 

http://www.lidovky.cz/pohnute-osudy-ludek-cajka-hokejista-jehoz-tragicka-smrt-zmenila-pravidla-1l6-

/lide.aspx?c=A151014_191911_lide_ele 

28
 ORDELT, Roman a kol. Zlatá cesta aneb 75 kroků na vrchol. Zlín: HC Hamé Zlín, 2004, s. 56. 
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zlínský kapitán obě trefy sledoval přímo z ledu, byť se na nich kanadskými body 

nepodílel. Hokejisté Košic pak ale zvládli lépe třetí třetinu, vstřelili dva góly a vyhráli 

4:3.
29

 

 

Výsledek ovšem nebyl nakonec tím hlavním důvodem, proč si hokejisté obou 

týmů, fanoušci na tribunách a diváci u televizních obrazovek a rozhlasových přijímačů 

tento zápas pamatují. V závěru třetí třetiny, kdy Moravané dotahovali jednogólovou 

ztrátu, stíhali košický útočník Anton Bartánus a zlínský zadák Luděk Čajka puk 

vyhozený přes celé kluziště až za zlínskou branku. Dodnes není zcela jasné, co se 

během této situace stalo, a zřejmě tomu tak už zůstane – většinou se spekuluje o rýze 

v ledu nebo o nezaviněném souboji obou hokejistů. Faktem každopádně je, že přibližně 

na úrovni brankové čáry ztratil Čajka rovnováhu a v plné rychlosti narazil hlavou přímo 

do mantinelu za brankou. Poté už jen zůstal bezvládně ležet na ledové ploše. Hokejisté 

spolu během zápasů svádí nesčetné množství soubojů, tento však měl fatální důsledky – 

připravil mladého člověka nejen o slibně rozjetou kariéru, ale, jak se později ukázalo, 

také o život.
30

 

 

V oficiálním zápise o utkání popsali rozhodčí tento okamžik takto: „Střetnutí 

dobré úrovně, hrané velmi slušně. Průběh až do 56,58 min bez mimořádných událostí, 

v tomto čase došlo k vyhození puku z obranné třetiny VSŽ přes všechny čáry na 

zakázané uvolnění. V obranné třetině Zlína za pukem vyrazili domácí Bartánus 

a hostující Čajka. Bezprostřední fyzický kontakt mezi hráči nebyl, oba měli snahu hrát 

s pukem. V této situaci došlo k náhlé ztrátě stability hráče Čajky a k následnému pádu 

na mantinel s velkou intenzitou. Proto jsem hned přerušil hru a hráči byla poskytnuta 

okamžitá lékařská pomoc spojená s oživováním na ledě. Nosítka byla hned k dispozici, 

ovšem stav hráče neumožňoval jeho okamžitý transport, dokud nebyly obnoveny životní 

funkce. Došlo totiž k zástavě srdce i dýchání. Hned po souhlasu lékaře byl hráč Čajka 

převezen do nemocnice. Střetnutí se po tomto přerušení dohrálo.“
31

 

 

                                                 
29

 Zápis o utkání: Košice–Zlín, 1. CHL. [Košice]: Československý svaz tělesné výchovy, 5. ledna 1990, č. 

191. 

30
 ORDELT, Roman a kol. Zlatá cesta aneb 75 kroků na vrchol. Zlín: HC Hamé Zlín, 2004, s. 56. 

31
 Zápis o utkání: Košice–Zlín, 1. CHL. [Košice]: Československý svaz tělesné výchovy, 5. ledna 1990, č. 

191. 



   

 

12 

  

Ve stejném dokumentu v kolonce pro zranění hostujících hráčů pak stojí stručná, 

ale mrazivě konkrétní poznámka: „26 – Zlom. 1. krč. obratle – nedohrál, úplné ochrnutí 

– těžké bezvědomí.“
32

 Košický Anton Bartánus, který s Čajkou svedl souboj o puk 

bezprostředně před jeho pádem na hrazení, nesl úraz zlínského obránce velmi špatně. 

„Dojížděli jsme kotouč, snažil jsem se Luďkovi nadzdvihnout hokejku, aby nebylo 

zakázané uvolňování. Náhle ztratil rovnováhu a narazil na mantinel. Je to 

nepochopitelné. Přispěchali jsme k němu, násilím otevřeli ústa a náš doktor Klíma se 

snažil vytáhnout jazyk a zavést umělé dýchání. Pak už se nám všem začaly hrnout slzy 

do očí...“
33

 popsal hokejista pro Československý sport onu nešťastnou chvíli. 

 

Prudký náraz hlavou do mantinelu měl fatální důsledky – jeden krční obratel 

zlomený, další pak roztříštěný. Vzhledem k tomu došlo také k poškození míchy 

a ochrnutí.
34

 Jako první se k Čajkovi sehnul zlínský brankář Ladislav Blažek, po chvíli 

už okolo ležícího kapitána postával hlouček hráčů. Přítomní lékaři začali Čajku 

oživovat. „Ta rána byla hrozná. ... Prakticky smrtelné zranění. Luděk přežil jen díky 

rychlému zákroku lékařů. Našeho, košického a tří z hlediště. Okamžitě provedli 

resuscitaci, následoval převoz do nemocnice,“
35

 vzpomínal v Mladé frontě o tři dny 

později Josef Ondík, předseda hokejistů TJ Zlín. 

 

1.2.2 Marný boj v nemocnici 

Od onoho tragického dne zůstal zlínský obránce v nemocnici v Košicích, kde 

lékaři sváděli boj o jeho život. Z poměrně kusých informací v médiích lze vyčíst, že 

jeho stav zůstával po celou dobu velmi vážný a už tak malá šance na uzdravení stále 

více slábla. Jeden příklad za všechny – v pondělí 15. ledna 1990 přinesla Mladá fronta 

stručnou zprávu: „Předseda SNR R. Schuster navštívil včera večer ve fakultní nemocnici 

v Košicích těžce zraněného hokejistu Luďka Čajku. O jeho zdravotním stavu informoval 

předsedu SNR přednosta Kliniky úrazové chirurgie MUDr. Otto Brandebur, CSc., 

                                                 
32

 Zápis o utkání: Košice–Zlín, 1. CHL. [Košice]: Československý svaz tělesné výchovy, 5. ledna 1990, č. 

191. 

33
 [zp]. Smutná návštěva. Československý sport. Praha, 1990, 38(6), s. 8. 

34
 JENŠÍK, Miloslav. Zlatá kniha ledního hokeje: historie a současnost nejrychlejší sportovní hry. Praha: 

XYZ, 2011, s. 446. ISBN 978-80-7388-090-3. 

35
 HAVLÍČEK, Václav. Stačí tohle varování? Mladá fronta. Praha, 1990, 46(6), s. 6. 
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s kolektivem ošetřujících lékařů. Stav L. Čajky je stále vážný, jeho životní funkce 

zajišťují přístroje.“
36

  

 

Snad alespoň drobnou špetku optimismu mohla přinést informace Mladé fronty 

ze čtvrtka 25. ledna 1990: „Na zprávu sovětského tisku o tragickém zranění zlínského 

hokejisty Luďka Čajky reagoval známý sovětský lékař, vedoucí speciálního střediska 

ústavu na léčení poruch pohybového ústrojí dětí a mládeže při Akademii pedagogických 

věd SSSR v Moskvě profesor MUDr. Rafael Abuziarov. Prostřednictvím velvyslanectví 

ČSSR v Moskvě se spojil s ÚV ČSTV a na pozvání jeho předsedy Pavla Klapuše 

přicestoval do Košic. Profesor Abuziarov se podrobně seznámil s následky zranění 

L. Čajky, který už dvacátý den leží v bezvědomí ve Fakultní nemocnici s poliklinikou 

v Košicích, a podle svých možností chce přispět ke zlepšení zdravotního stavu čs. 

hokejisty...“
37

 

 

Naopak o týden později, 1. února 1990, otiskl tentýž deník nepříliš povzbudivou 

zprávu: „...Od 22. ledna je v Košicích R. A. Abuziarov z Moskvy, který se vyjádřil, že se 

pokusí zlepšit stav pacienta. Po desetidenním marném působení tohoto specialisty se 

však stav pacienta nezlepšil, rozvíjí se infekce a zvýraznily se plicní komplikace. 

Považujeme za správné o těchto skutečnostech informovat naši veřejnost.“
38

 

 

Všechna snaha byla nakonec marná, mladý obránce svému úrazu podlehl. „Jeho 

trénovaný organismus bojoval po celých čtyřicet dní. Luděk Čajka se však prakticky
39

 

neprobral k vědomí a jeho boj skončil ve středu 14. února v 1 hodinu a 30 minut.“
40

 

 

Smutnou zprávu otiskla (stejně jako další tuzemská média) Mladá fronta 

15. února, a to na své titulní straně: „Po čtyřiceti dnech od svého tragického zranění 

v utkání Košice–TJ Zlín zemřel dnes ráno
41

 v 1 hodinu a 30 minut hokejista TJ Zlín a čs. 

                                                 
36

 ČTK. Návštěva u Čajky. Mladá fronta. Praha, 1990, 46(12), s. 6. 

37
 ČTK. Pomoc Čajkovi. Mladá fronta. Praha, 1990, 46(21), s. 8. 

38
 ČTK. K osudu Čajky. Mladá fronta. Praha, 1990, 46(27), s. 8. 

39
 Pozn.: Informace z médií se v této věci nejsou zcela jednoznačné. Podle některých zdrojů se hráč na 

krátkou chvíli probral k vědomí po převozu do nemocnice. 

40
 Luděk Čajka zemřel. Československý sport. Praha, 1990, 38(39), s. 1. 

41
 Pozn.: Termín „dnes ráno“ je patrně drobná chyba. „Dnes ráno“ = 14. února, kdy zřejmě zpráva 

dorazila do redakce. Proto je použití tohoto spojení ve vydání o den později chybné. 
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reprezentace Luděk Čajka. ... ‚Z medicínského hlediska byl Luďkův osud bohužel jasný,' 

řekl nám lékař zlínských hokejistů MUDr. Konečný. ‚Jeho úraz nebylo s to řešit žádné 

pracoviště na světě. Takže účast sovětského lékaře i některých dalších lidových léčitelů 

byla jen symbolická. Všichni v oddíle jsme jeho osud tušili. Čím déle žil, dávali jsme mu 

větší naději. Pro tým je to velká rána, ale musíme se vzpamatovat.'“
42

 

 

Pohřeb Luďka Čajky se uskutečnil v pondělí 19. února 1990 před zlínským 

zimním stadionem a pak v krematoriu.
43

 „Rozloučili se s ním předseda oddílu Josef 

Ondík, spoluhráč Rostislav Vlach a fanoušci z celé republiky. Přítomní byli 

reprezentační trenéři Pavel Wohl a Stanislav Neveselý a další zástupci reprezentace 

a ligových oddílů. Fotografie hokejisty, jeho zlínský a reprezentační dres, smuteční 

vlajka a kondolenční listy, to vše potvrdilo, že nejen u manželky a pětileté dcerky, ale 

u všech lidí zůstane jméno čs. hokejového reprezentanta v paměti zapsáno natrvalo.“
44

 

V den pohřbu se před zlínským stadionem sešly tisíce lidí, někteří pokládali před 

vystavenou rakev květiny. Poslední rozloučení s hokejistou provázela emotivní 

atmosféra.
45

 

 

1.3 Reakce na hokejistovu smrt 

Čajkova smrt československým hokejem otřásla. Hluboce zasáhla nejen hráčovu 

rodinu, ale také jeho spoluhráče, fanoušky, trenéry a všechny, kteří se okolo tuzemského 

sportu pohybovali. Hokejistovo úmrtí však uvedlo do pohybu i několik událostí, jež 

ovlivnily další fungování hokeje jako sportu u nás. 

 

1.3.1 Přerušení soutěže 

Zlínský klub vydal ještě během víkendu (na začátku ledna, krátce po utkání 

v Košicích, v němž se Čajka zranil) prohlášení, v němž mimo jiné stálo: „Hokejisté jsou 

profesionálové, kteří mají svůj sport rádi a chtějí ho provozovat. S tím ale úzce souvisí 

pojištění hráčů a členů realizačního týmu. To je totiž problém, který není přes veškeré 

                                                 
42

 [ha]. L. Čajka zemřel. Mladá fronta. Praha, 1990, 46(39), s. 1. 

43
 [ha]. L. Čajka zemřel. Mladá fronta. Praha, 1990, 46(39), s. 1. 

44
 ČTK. Poslední rozloučení s L. Čajkou. Mladá fronta. Praha, 1990, 43(39), s. 8. 

45
 ČERMÁK, Vítězslav. POHNUTÉ OSUDY: Luděk Čajka - hokejista, jehož tragická smrt změnila 

pravidla. LIDOVKY.cz [online]. Praha: MAFRA, 2015 [cit. 2017-02-23]. ISSN 1213-1385. Dostupné z: 

http://www.lidovky.cz/pohnute-osudy-ludek-cajka-hokejista-jehoz-tragicka-smrt-zmenila-pravidla-1l6-

/lide.aspx?c=A151014_191911_lide_ele 
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dlouholeté snahy oddílů řešen na odpovídající úrovni. V současné době si nelze 

představit, jaké bude nasazení hráčů při ligové soutěži i mezinárodních střetnutích, 

pokud nebudou dostatečné záruky, že v případě vážného zranění nebo trvalých následků 

budou hokejisté po všech stránkách zajištěni. Proto navrhujeme oddílům I. celostátní 

hokejové ligy nepokračovat v rozehrané soutěži, pokud nebudou okamžitě řešeny 

záležitosti pojištění hráčů.“
46

 

 

Následující 33. kolo (na programu v neděli 7. ledna), bylo proto odloženo.
47

 

Stejný scénář se pak opakoval i v případě 34. kola (na programu v úterý 9. ledna).
48

 

 

Zatímco lékaři v nemocnici bojovali o hokejistův život, zástupci tělovýchovy, 

výboru Svazu ledního hokeje ÚV ČSTV, asociace hráčů a české státní pojišťovny usedli 

k jednacímu stolu a společně řešili problematiku nedostatečného pojištění hráčů. Během 

pracovního týdne došly zúčastněné strany k dohodě, díky čemuž se v pátek 12. ledna 

nejvyšší hokejová soutěž opět rozjela.
49

 Výsledkem problematické situace okolo 

hráčského pojištění však byla také rezignace Václava Říhy z funkce předsedy výboru 

Svazu ledního hokeje ÚV ČSTV.
50

 

 

1.3.2 Změna pravidla o zakázaném uvolnění 

Čajkův smrtelný úraz měl dopad také na pravidla ledního hokeje u nás, 

konkrétně na pravidlo o zakázaném uvolnění. Československý hokej už v době, kdy 

Čajka hrál nejvyšší soutěž, přejímal pravidla Mezinárodní hokejové federace 

(International Ice Hockey Federation, zkr. IIHF).
51

 V 80. letech „mezinárodní hokejová 

federace přechází dlouhodobě na model, kdy nová pravidla vychází na období čtyř let. 

V mezidobí bývají pravidla doplňována obvykle o drobné změny.“
52

 

                                                 
46

 [ag] a [zp]. Kritický stav Luďka Čajky. Československý sport. Praha, 1990, 38(6), s. 8. 

47
 Hokej odložen. Československý sport. Praha, 1990, 38(6), s. 1. 

48
 VÁLEK, Ladislav. Změna úrazového pojištění. Československý sport. Praha, 1990, 38(7), s. 8. 

49
 VÁLEK, Ladislav. Změna úrazového pojištění. Československý sport. Praha, 1990, 38(7), s. 1. 

50
 [zp]. Hokej bez předsedy. Československý sport. Praha, 1990, 38(8), s. 1. 

51
 ADAMEC, Quido a Arnold BUDÍK. Pravidla ledního hokeje: Vydání 1986 platné od 1. července 1986. 

7. přeprac. vyd. Praha: Olympia, 1986, s. 3. 

52
 OTÁHAL, David. Historické i novodobé změny pravidel ledního hokeje jako doklad vývoje 

hry [online]. Brno, 2014 [cit. 2017-03-06]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/403328/fsps_b/ 

BP_David_Otahal_-_final2.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně. Vedoucí práce Rudolf 

Potsch. 
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Zakázané uvolnění v „Čajkově“ době fungovalo tím způsobem, že hráči 

dojížděli až za branku k vyhozenému puku, načež rozhodčí (ne)přerušil hru až podle 

toho, které z mužstev se ho dotklo jako první. V tehdejších pravidlech doslova stálo: 

„Pokud některý hráč mužstva o stejném nebo vyšším počtu hráčů, než má soupeřovo 

mužstvo, vystřelí, odpálí nebo srazí kotouč ze své poloviny hřiště za brankovou čáru 

soupeřova mužstva a jestliže se takto zahraného kotouče jako první dotkne bránící hráč 

kromě brankáře, hra se přeruší a kotouč se vhazuje na koncovém bodě vhazování 

provinivšího se mužstva...“
53

 Pravě na tuto skutečnost Čajka doplatil, neboť stíhal puk, 

který Košice vyhodily přes celé kluziště, aby přerušil hru a získal pro svůj tým buly 

v útočném pásmu. 

 

Jedním z důsledků hráčovy smrti byla i změna tohoto pravidla o zakázaném 

uvolnění, a to jak na úrovni československého hokeje, tak na úrovni Mezinárodní 

hokejové federace. V následujících sezonách už nebylo potřeba dotknout se vyhozeného 

puku, rozhodčí začali přerušovat hru ve chvíli, kdy kotouč přešel přes brankovou čáru.
54

 

 

1.3.3 Luděk Čajka nedílnou součástí historie hokeje ve Zlíně 

Ve zlínském klubu na svého někdejšího kapitána nikdy nezapomněli. Tamní 

zimní stadion na hokejistovu počest přejmenovali, dodnes tedy nese Čajkovo jméno 

(„Zimní stadion Luďka Čajky“). Ke stropu haly navíc vyvěsili hokejistův pamětní dres, 

který tak zaujal místo po boku dalších legend klubu. 

 

Smutnou shodou okolností není Čajka jediným zlínským hokejistou 

s vyvěšeným dresem, jehož život skončil předčasně. Klub tímto způsobem uctil také 

památku odchovance Karla Rachůnka, který tragicky zahynul spolu s celým ruským 

týmem Lokomotiv Jaroslavl při letecké nehodě v září 2011.
55

 

                                                 
53

 ADAMEC, Quido a Arnold BUDÍK. Pravidla ledního hokeje: Vydání 1986 platné od 1. července 1986. 

7. přeprac. vyd. Praha: Olympia, 1986, s. 51. 

54
 NĚMÝ, Miroslav. NHL čekala, ale přišla smrt. Od zranění hokejisty Čajky uplynulo dvacet 
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Praha: MAFRA, 2012 [cit. 2017-03-06]. Dostupné z: http://hokej.idnes.cz/ehxibice-na-pocest-karla-
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1.4 Podobná, avšak starší událost 

Čajkovo úmrtí nebylo ani první, ani poslední tragédií v dlouhé a bohaté historii 

československého/českého hokeje. Jedním z důkazů byla předčasná smrt hokejisty 

Vladislava Müllera, jehož tragédie se udála v březnu roku 1947
56

, tedy více než čtyřicet 

let před utkáním Zlína v Košicích. Tehdejší situace se v lecčems podobala případu 

Luďka Čajky – nadějný hokejista se zkušenostmi z reprezentace utrpěl přímo v utkání 

zranění, kterým později v nemocnici podlehl. 

 

1.4.1 Velká naděje národního týmu 

Vladislav Müller, narozen v lednu 1925, patřil k velkým nadějím československé 

reprezentace. Vynikal svou rychlostí, hrával za tým LTC Praha. Tento klub patřil v té 

době k naprosté špičce tuzemského hokeje. „Ligu vyhrál od jejího vzniku v sezoně 

1936/37 desetkrát včetně válečných ročníků. Jen jednou – v roce 1941 – přenechal titul 

týmu I. ČLTK.“
57

 

 

V únoru roku 1947 hostila Praha mistrovství světa, které se později 

nesmazatelně zapsalo do dějin československého i českého hokeje, neboť národní 

mužstvo poprvé v historii vybojovalo zlaté medaile.
58

 Vladislavu Müllerovi nechybělo 

mnoho, aby byl slavného týmu součástí. Z výběru vypadl až na poslední chvíli – trenér 

Mike Buckna
59

 ho vyřadil při posledním zúžení nominace, což Müller nesl velmi 

těžce.
60

 Další šance se mladý útočník už nedočkal, neboť jen o několik málo týdnů 

později tragicky zemřel. 

 

1.4.2 Reprezentační výjezd, ze kterého se už nevrátil 

„V zimavém předjaří (roku 1947) se LTC vydal do Bavorska. Německý sport byl 

zatím v mezinárodní klatbě, Pražany si do Mnichova a Garmisch-Partenkirchenu 

                                                 
56

 JENŠÍK, Miloslav. Zlatá kniha ledního hokeje: historie a současnost nejrychlejší sportovní hry. Praha: 

XYZ, 2011, s. 428, 429. ISBN 978-80-7388-090-3. 

57
 GUT, Karel a Jaroslav PRCHAL. 100 let českého hokeje. Praha: AS press, 2008, s. 76. ISBN 978-80-

903552-4-8. 

58
 GUT, Karel a Jaroslav PRCHAL. 100 let českého hokeje. Praha: AS press, 2008, s. 72. ISBN 978-80-

903552-4-8. 

59
 Pozn.: Mike Buckna byl nejen tehdejší trenér čs. reprezentace, ale i hrající trenér LTC Praha. 

60
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pozvali k několika zápasům hokejisté z amerických okupačních posádek. Ve výpravě 

nemohl chybět levý křídelní útočník Vladislav Müller, jeden z nejlepších českých hráčů 

té doby. ... Zápasy na bavorském ledě se odbyly v přátelském duchu, vojáci US Army 

nemohli být jádru našeho mužstva mistrů světa vážnými soupeři. Proto na Bucknův 

návrh proběhlo utkání ve středu 5. března v Ga-Pa v kombinovaných česko-amerických 

sestavách.“
61

 

 

Podle pozdějších svědectví a zpráv právě v tomto utkání utrpěl Müller vnitřní 

zranění. Některé zdroje se rozcházejí v tvrzení, co přesně bylo příčinou hokejistova 

smrtelného poranění, a to i proto, že Müller zápas dohrál a do nemocnice ho převezli až 

s poměrně velkým odstupem. Podle jedné varianty byla inkriminovaným okamžikem 

situace, kdy útočník zavadil o beton brankáře a v rychlosti narazil do mantinelu za 

brankou.
62

 Jiná verze zase uvádí, že za vším stojí bodyček od hrajícího trenéra Mika 

Buckny, který poslal hokejistu tvrdě na mantinel. Müller, který v poslední chvíli přišel 

o nominaci na zlatý šampionát toho roku, se totiž chtěl na hrajícího trenéra vytáhnout, 

a tak se ti dva v onom zápase několikrát tvrdě střetli.
63

 V médiích se později objevila 

i další verze – Rudé právo otisklo krátkou zprávu, v níž lékaři předpokládají jako 

příčinu smrtelného poranění úder hokejkou do břicha.
64

 

 

„Den poté chce znovu nastoupit, ale Bucknovu zkušenému zraku neunikne, že 

není zcela ve své kůži. Nechá ho raději odpočívat na hotelu. Večer si hráč stěžuje na 

bolesti v boku. Když je mu v noci stále hůře, přivolají k němu ráno německého lékaře, 

který zařídí okamžitý převoz do nemocnice. Pacienta se ujme zdravotní služba americké 

armády a věnuje mu všechnu myslitelnou péči. On sám před převozem s úsměvem 

odmítne nosítka a sejde sám po schodech. Když však za ním dorazí kamarádi, dozvědí 
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se, že je Müller právě operován, protože má roztrženou pohrudnici a trpí těžkým 

vnitřním krvácením!“
65

 

 

Do Československa posléze začaly o hokejistovi chodit prostřednictvím médií 

jen stručné informace. V sobota 8. března 1947 psalo Rudé právo: „V pátek přišla do 

Prahy zpráva, že hráč LTC Praha leží v nemocnici v Garmisch-Partenkirchenu. Otec 

Müllera byl požádán, aby svého syna navštívil. Bližší podrobnosti Müllerova zranění 

nejsou dosud známy.“
66

 

 

Rudé právo, neděle 9. března 1947: „Výprava hockeyistů LTC Praha, pod 

vedením Buckny, odjela z Garmisch-Partenkirchenu do Norimberka, kde sehraje dnes 

v neděli a zítra v pondělí dva zápasy. S onemocnělým Müllerem zůstali v Garmisch-

Partenkirchenu řed. Kraffer, dr Sýkora a Kafka. Po posledním zápase v Norimberku 

vrátí se Sysel, Bubník a pravděpodobně ještě jeden hráč do Garmisch-Partenkirchenu, 

kde zůstanou s Müllerem.“
67

 

 

Rudé právo, úterý 11. března 1947: „...V pondělí dopoledne zúčastnila se 

výprava přelíčení s německými lékaři u amerického vojenského soudu v Norimberku. 

Stav hráče Müllera je stále velmi vážný, zlepšil se však natolik, že bude přepraven, 

pravděpodobně letadlem, do Mnichova, kde se podrobí další operaci. Otec hráče je již 

v Garmisch-Partenkirchenu.“
68

 

 

Rudé právo, neděle 16. března 1947. V době, kdy tato velmi krátká zpráva vyšla, 

byl už mladý hokejista po smrti: „Podle zprávy z Mnichova vzdali se již ošetřující lékaři 

naděje na záchranu hockeyisty LTC Praha, Müllera.
69

 

 

V úterý 18. března 1947 otisklo Rudé právo smutné sdělení: „Podle zprávy UP 

zemřel v mnichovské nemocnici hráč LTC Praha. Příčinou jeho smrti bylo zranění, jež 

                                                 
65

 JENŠÍK, Miloslav. Zlatá kniha ledního hokeje: historie a současnost nejrychlejší sportovní hry. Praha: 

XYZ, 2011, s. 428, 429. ISBN 978-80-7388-090-3. 

66
 Müller vážně zraněn? Rudé právo. Praha, 1947, 27 (57), s. 4. 

67
 LTC Praha do Norimberku. Rudé právo. Praha, 1947, 27 (58), s. 6. 

68
 Exhibice LTC v Norimberku. Rudé právo. Praha, 1947, 27(59), s. 4. 

69
 Müllerův stav beznadějný. Rudé právo. Praha, 1947, 27(64), s. 6. 



   

 

20 

  

utrpěl při zájezdu LTC Praha v americkém okupačním pásmu v Německu. Lékaři tvrdí, 

že byl udeřen hockeyovou holí do břicha, což zavinilo vnitřní zranění. Ve středu mají být 

autem převezeny z Mnichova do Prahy ostatky zemřelého československého 

hockeyového representanta Vladislava Müllera. Budou odvezeny v doprovodu 

amerických důstojníků. V případě, že převoz bude ve středu uskutečněn, bude se konat 

pohřeb v pátek 21. března do rodinné hrobky na hřbitově v Libni.“
70

 

 

Rudé právo, středa 19. března 1947: „V prohlášení LTC, které bylo vydáno, se 

praví, že k zranění hráče Müllera došlo při zápasu ve středu dne 5. března t. r. 

v Mnichově, tedy ve hře, při některé z četných srážek nebo pádů při hockeyové hře 

obvyklých. Müller zápas normálně dohrál a na žádné potíže si neztěžoval. Také druhý 

den odjel s výpravou do Ga-Pa a dokonce chtěl ještě večer nastoupiti k dalšímu zápasu. 

Teprve třetí den po zápase pocítil silné bolesti a proto byl ihned převezen do americké 

nemocnice, kde mu byla věnována všemožná péče. Ostatky Vl. Müllera budou převezeny 

z Mnichova do Prahy dnes ve středu pařížským rychlíkem. Výbor LTC Praha vyzívá 

všechny členy, hráče a dorostence, aby se dostavili na Wilsonovo nádraží ve 22:30 

hod.“
71
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2. Cíl práce a metoda zkoumání 

Stejně jako řada dalších profesí, i novinářská činnost je podmíněna dobovým 

technickým rozvojem nebo společenskou situací. Rychlý pohyb informací, prakticky 

všudypřítomné připojení k internetu, sociální sítě, možnost diskuze, ale také „chytré“ 

telefony, vyspělejší technika pro pořizování audiozáznamů a videozáznamů apod., to 

vše nepochybně ovlivňuje současnou mediální praxi. Prostředky, nástroje a pomůcky 

pro žurnalistickou práci se v roce 1990 přirozeně lišily od těch současných. 

 

Stejně tak byl rozdíl i v tuzemské společenské situaci nebo vlastnických 

poměrech. Zatímco současná mediální scéna, zejména na internetu, je poměrně pestrá 

a většinou v rukou soukromého vlastníka (nebo vlastníků), počátkem roku 1990 stála 

(tehdy ještě československá) média teprve na počátku „nové éry“. Komunistický režim, 

který v zemi zanikl roku 1989, měl ve své době média pod kontrolou. 

 

Při zkoumání případu Luďka Čajky na stránkách tuzemských vybraných 

periodik je třeba vzít tyto skutečnosti na vědomí. Dá se totiž předpokládat jejich nemalý 

vliv na tehdejší žurnalistickou práci. Jak tedy v praxi vypadalo dobové referování tisku 

o Čajkově nešťastné události? Tímto tématem se bude tato práce zabývat na 

následujících stránkách. 

 

2.1 Cíl práce 

Základním cílem bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem vybraná 

československá média o případu hokejisty Čajky informovala a jak se v tomto ohledu 

vybraná média od sebe lišila (nebo nelišila). Vzhledem k tomu, že škála sdělovacích 

prostředků je poměrně široká, věnuje se tato práce výhradně tištěným periodikům-

novinám. Pro účely zkoumání byly zvoleny tři různé tituly s rozdílnou cílovou skupinou 

čtenářů. Obsahy vybraných periodik budou analyzovány a následně i porovnány mezi 

sebou. 

 

2.2 Zvolená metoda zkoumání vybraných periodik 

Vybraná periodika budou zkoumána pomocí kvantitativní obsahové analýzy, 

která by měla umožnit sledování přístupu těchto titulů k případu obránce Čajky. Měla 

by také umožnit pozorování určitých tendencí a fenoménů v informování o události 
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(např. význam tématu pro noviny, věnovaná pozornost, sledování/nesledování vývoje,  

důraz na dílčí podtémata, užité prostředky apod.). 

 

2.2.1 Kvantitativní obsahová analýza 

Kvantitativní obsahová analýza už svým názvem předjímá, že svým způsobem 

jde o statistickou metodu, která operuje nejen s předmětem/vzorkem zkoumání, ale také 

s čísly a daty.
72

 S pomocí této metody lze analyzovat a zpracovávat velké množství 

textů. Umožňuje zkoumat, jaká témata dostávají v médiích prostor a kolik toho prostoru 

v rámci sdělovacího prostředku je.
73

 „Je schopna popsat proměnu mediálních obsahů 

v delším časovém horizontu. Umožňuje snadné srovnávání různých typů médií a různých 

mediálních krajin.“
74

 

 

„Jako kvantitativní metoda zkoumání má tu výhodu, že je přenositelná, poskytuje 

objektivní výsledky nezávislé na výzkumníkovi, který ji provádí, a výsledky (v zásadě 

statistické údaje) mohou být jasně a jednoznačně prezentovány v tabulkách a grafech. 

Charakteristickým rysem kvantitativní obsahové analýzy je vysoká míra 

strukturovanosti a s tím spojený vysoký stupeň ověřitelnosti.“
75

 

 

Ke zkoumání médií a jejich obsahů lze přistupovat dvěma základními způsoby, 

v této práci bude využit první přístup: 

 „Výzkumy sledující postavení jednoho tématu v agendě médií, často z hlediska 

vývojové perspektivy. 

 Výzkum zkoumající celou agendu média nebo více médií, kdy je účelem popsat 

tematickou skladbu celého mediálního produktu.“
76

 

 

                                                 
72

 Pozn.: kvantum = počet, množství. 

73
 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 

99–103. ISBN 978-80-7367-683-4. 

74
 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 99. 

ISBN 978-80-7367-683-4. 

75
 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 

103. ISBN 978-80-7367-683-4. 

76
 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 

102. ISBN 978-80-7367-683-4. 
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2.2.2 Použití kvantitativní obsahové analýzy 

Na začátku je třeba stanovit cíl, aby výzkum směřoval k určitému závěru 

(zpravidla formou výzkumné otázky nebo hypotézy). Následuje volba mediálního 

vzorku (tzv. kódovací jednotky), který bude analyzován. Ohraničit takový vzorek lze 

mnoha způsoby, např. výběrem periodika, zaměřením se na konkrétní žánr/téma nebo 

jasným určením sledovaného období. Dalším nezbytným krokem je určení kategorií 

(tzv. kódovací manuál) a proměnných, do nichž a podle nichž budou jednotlivé vzorky 

tříděny. Po splnění těchto základních kroků je možné přistoupit k samotnému kódování 

(třídění) vzorků, analýze získaných dat a formulování závěru, který z výzkumu plyne.
77

 

Tento postup vychází z doporučeného návodu od Rogera D. Wimmera a Josepha 

R. Dominicka. 

 

Roger D. Wimmer a Joseph R. Dominick předkládají ve své publikaci Mass 

Media Research stručné, všeobecné a přitom všeříkající shrnutí postupu použití 

kvantitativní obsahové analýzy (zároveň však dodávají, že není nutné se uvedeného 

návodu držet příliš striktně a že úvodní kroky je možno kombinovat):
78

 

1. „Formulace výzkumné otázky nebo hypotézy. 

2. Definice výběrového souboru/populace. 

3. Výběr patřičného vzorku z populace. 

4. Výběr a definice jednotky měření. 

5. Konstrukce kategorií obsahu, které budou analyzovány. 

6. Vystavení systému kvantifikace. 

7. Trénink kódovačů a provedení pilotního výzkumu. 

8. Kódování obsahů. 

9. Analýza shromážděných dat. 

10. Definice závěrů.“
79

 

 

                                                 
77

 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 

103–114. ISBN 978-80-7367-683-4. 

78
 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 

103–104. ISBN 978-80-7367-683-4. 

79
 WIMMER, Roger D. a Joseph R. DOMINICK. Mass media research: an introduction. 8th ed. 

Belmont, CA: Thomson, Wadsworth, c2006, s. 154. Wadsworth series in mass communication and 

journalism. ISBN 0-534-64718-9. 

Pozn.: Citovaný český postup je překladem anglického originálu od Wimmera s Dominickem, tento 

překlad nabízejí Trampota a Vojtěchovská v knize Metody výzkumu médií. 
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2.2.3 Definice některých užitečných pojmů 

 „Kódovací jednotka – základní celek, na který je zkoumaný materiál členěn, 

zpravidla článek/zpráva. 

 Kódovací manuál – hlavní pomůcka kvantitativní obsahové analýzy, soupis 

zkoumaných proměnných a kategorií, kterých mohou jednotlivé proměnné 

nabývat. 

 Proměnná – aspekt, který je na každé kódované jednotce zkoumán a který může 

nabývat různých kategorií.“
80

 

 

2.3 Vybraná a zkoumaná periodika, sledované období 

Pro účely zkoumání byly zvoleny následující tři tituly: 

 Deník Mladá fronta (všeobecné celorepublikové periodikum). 

 Deník Československý sport (sportovní celorepublikové periodikum). 

 Titul Naše pravda (regionální periodikum). 

 

Předpokladem tohoto výběru byla myšlenka, že zvolené tituly by měly být dobře 

porovnatelné, zároveň ale ze své podstaty pestré. Kombinace tří uvedených periodik 

této myšlence odpovídá – na jednu stranu jde ve všech případech o klasické tištěné 

noviny, na druhou stranu se všechny troje noviny od sebe lišily tematickým zaměřením 

svých obsahů a cílovou skupinou čtenářů. 

 

Délka Čajkova případu má přímý vliv na rozsah sledovaného období. Zkoumání 

budou podrobena všechna vydání vybraných titulů od 5. ledna 1990 (včetně) do 

23. února 1990 (včetně).  

 

Pátek 5. ledna byl dnem, kdy Zlín sehrál v Košicích osudový zápas, v jehož 

závěru se obránce Čajka zranil. Pátek 23. února byl čtvrtým dnem po hokejistově 

pohřbu. Konec sledovaného období byl stanoven s ohledem na regionální periodikum 

Naše pravda. Tyto noviny totiž vycházely pouze dvakrát týdně (v úterý a v pátek). 

 

                                                 
80

 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 

114. ISBN 978-80-7367-683-4. 
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2.3.1 Mladá fronta 

Deník Mladá fronta byl v československém prostředí tradičním a bezpečně 

zavedeným titulem. Poprvé vyšel na konci druhé světové války – 9. května 1945.
81

 

V dobách komunistického režimu vydával Mladou frontu Československý (později 

Socialistický) svaz mládeže, do jehož mediálního portfolia patřily také dětské časopisy, 

např. Ohníček nebo Mateřídouška.
82

 Roku 1990 prošel deník transformací a změnou 

vydavatele a dodnes vychází pod názvem Mladá fronta dnes.
83

 

 

Mladá fronta se poměrně brzy po svém vzniku zařadila mezi nejčtenější české 

deníky. Roku 1988 vycházela v denním nákladu 325 000 kusů (všední den), což ji řadilo 

mezi tuzemskými deníky na třetí místo (po Rudém právu a Zemědělských novinách).
84

 

Na svých stránkách přinášela čtenářům všeobecně zaměřené zpravodajství z domova 

i ze světa. 

 

Během sledovaného období v lednu a únoru roku 1990 vycházela Mladá fronta 

6x týdně, od pondělí do soboty. Pondělní vydání mívalo šest stran, zbývající vydání 

mívala osm stran. V sobotu navíc bývaly noviny rozšířeny o osmistránkovou přílohu 

„Víkend“. Sportovní rubrice bývala vyhrazena poslední strana a většinou i část 

předposlední strany (v závislosti na rozsahu aktuálního sportovního zpravodajství).
85

 

 

2.3.2 Československý sport 

„V lednu 1953 bylo založeno periodikum Československý sport, které v prvních 

letech vydával Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport v Státním tělovýchovném 

vydavatelství jako obdeník, později se tento titul stal deníkem.“
86

 Proto byl, stejně jako 

Mladá fronta, i Československý sport na počátku 90. let na tuzemském trhu tradičním, 

                                                 
81

 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010, s. XV. ISBN 978-80-7367-698-8. 

82
 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010, s. 147. ISBN 978-80-7367-698-8. 

83
 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 372. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. 

84
 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010, s. 253. ISBN 978-80-7367-698-8. 

85
 Mladá fronta. Praha, 1990, 46(4–46). 

86
 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 263. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8.  
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zavedeným titulem. „Stejného vydavatele měl i časopis Stadion a řada měsíčníků pro 

různé druhy sportu.“
87 

Po sametové revoluci a politických změnách prošel titul 

transformací. Pod názvem Sport vychází dodnes.
88

  

 

Jak už název vypovídá, deník Československý sport se tematicky zaměřoval na 

sportovní dění především na domácí scéně, ale i v cizině. Roku 1988 činil jeho denní 

náklad 195 000 kusů (všední den).
89

 Během sledovaného období v lednu a únoru 1990 

vycházel Československý sport 6x týdně, od pondělí do soboty. Noviny mívaly každý 

den stejný počet stran – osm, přičemž páteční vydání bývalo navíc doplněno 

o osmistránkovou přílohu „Volno“.
90

 

 

2.3.3 Naše pravda 

Noviny Naše pravda, které zkraje roku 1990 nesly podtitul „List Okresního 

národního výboru ve Zlíně“, byly etablovaným regionálním periodikem pro Gottwaldov 

(později i krátce pro Zlín) a okolí, jehož tradice sahá do 40. let minulého století.
91

  

 

V době komunistického režimu patřila Naše pravda do systému krajského tisku, 

za jehož vytvořením stála vládnoucí KSČ. Naše pravda jakožto gottwaldovský titul se 

tak zařadila po bok dalších tehdejších regionálních periodik, kterými byly např. Cesta 

míru (Liberec), Průboj (Ústí nad Labem) nebo Stráž lidu (Olomouc).
92

 

 

„Struktura krajského tisku byla vytvořena v roce 1949 v souvislosti se změnou 

státní správy a vytvořením 13 krajů v českých zemích. Hlavním úkolem krajského tisku 

bylo probojovávat a vysvětlovat na konkrétních příkladech kraje závažná usnesení 

                                                 
87

 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 263. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. 

BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011, s. 339. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. 
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 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 373. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. 

89
 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010, s. 253. ISBN 978-80-7367-698-8. 
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 Československý sport. Praha, 1990, 38(4–46). 
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 Pozn.: Prameny uvádí rok 1945 jako rok vzniku. Čísla ročníku na titulních stranách Naší pravdy ve 40. 

a 50. letech však nasvědčují , že noviny mohly vzniknout ještě o několik let dříve. 
92

 KŘIVÁNKOVÁ, Alena a Jozef VATRÁL. Dějiny československé žurnalistiky: IV. díl, český a 

slovenský tisk v letech 1944–1987. Praha: Novinář, 1989, s. 116. ISBN 80-7077-036-8. 
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strany a vlády, pečovat o výchovu pracujících v duchu marxismu-leninismu, organizovat 

a propagovat nové pracovní úspěchy a socialistické soutěžení na závodech a vesnicích, 

soustavně usilovat o zkvalitnění práce stranických organizací v kraji.“
93

 Naše pravda 

svým všeobecným zpravodajstvím pochopitelně cílila na čtenáře v Gottwaldově a okolí. 

 

Během sledovaného období v lednu a únoru roku 1990 vycházela Naše pravda 

2x týdně, a to v úterý a v pátek. Zatímco úterní vydání mívala čtyři strany, páteční 

vydání přinášela zpravodajství na osmi stranách. Sportovním zprávám bývala vyhrazena 

vždy poslední strana novin.
94

 

 

2.4 Zkoumání – výzkumné otázky a hypotéza 

V souvislosti s uvedeným cílem práce byly před zahájením vlastního zkoumání 

položeny tyto výzkumné otázky: 

 Jak se ve sledovaném období a v jednotlivých titulech měnila/neměnila intenzita 

zpravodajství o Čajkově případu a událostech, které s jeho úrazem souvisely? 

 Který ze zkoumaných titulů se Čajkově případu a souvisejícím událostem 

nejvíce věnoval? 

 Jakým způsobem se sledované tituly k celému případu postavily? (např. význam 

tématu pro titul, sledování případu, zastoupení agenturních a autorských textů)? 

Přistupovaly jednotlivé tituly k případu stejně, nebo se jejich přístup lišil? 

 

Před zahájením výzkumu byla formulována tato hypotéza: 

 Časová prodleva mezi úrazem a smrtí je poměrně dlouhá, intenzita zpravodajství 

bude proto nejvyšší v prvních dnech po úrazu (tj. v první půlce ledna) a mezi 

úmrtím a pohřbem (tj. přibližně v polovině února). 

 Mladá fronta z pozice všeobecně zaměřeného deníku přináší důkladné 

zpravodajství, které však není ve srovnání s Československým sportem tak 

podrobné. 

 U deníku Československý sport se předpokládá, že měl v případě sledovaného 

hokejového tématu nejlepší podmínky a výchozí pozici (díky svému zaměření 
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 KŘIVÁNKOVÁ, Alena a Jozef VATRÁL. Dějiny československé žurnalistiky: IV. díl, český a 

slovenský tisk v letech 1944–1987. Praha: Novinář, 1989, s. 116, 117. ISBN 80-7077-036-8. 

94
 Naše pravda. Zlín, 1990, 46(2–16). 



   

 

28 

  

a periodicitě). To by se mělo pozitivně projevit na rozsahu a kvalitě jeho 

zpravodajství. 

 Předpokládá se velká angažovanost titulu Naše pravda (zejména při informování 

o úrazu a smrti), neboť Čajkův případ je velmi silné a zároveň příkladně 

regionální téma. 

 

2.5 Určení proměnných a kódovacích kategorií 

„Jádrem celé kvantitativní obsahové analýzy je konstrukce obsahových kategorií 

jednotlivých proměnných, kterých mohou zkoumané jednotky nabývat. ... Kategorizace 

musí být vždy vystavena tak, aby se kategorie u každé proměnné vždy vzájemně 

vylučovaly a zároveň pokrývaly všechny možnosti. Každá zkoumaná jednotka musí být 

zařaditelná vždy do právě jedné kategorie dané proměnné.“
95

 

 

Pro určení sledovaných proměnných a kategorií, do nichž budou tyto proměnné 

zařazeny, bylo využito přístupu, který se nazývá „emergent kódování“. Emergent 

kódování spočívá v tom, že se výzkumník nejprve seznámí se zkoumaným vzorkem 

a předběžně si jej prostuduje. Až poté si vytyčí sledované proměnné a jejich kategorie.
96

  

 

Kódovací jednotkou, tedy základním zkoumaným celkem, bude textové sdělení 

týkající se Čajkova případu. V novinových textech budou sledovány předem určené 

proměnné, dále pak budou příspěvky tříděny do stanovených kategorií. Zároveň bude 

sledován i obrazový doprovod a jeho informační hodnota, neboť vedle textů jsou 

v novinách předpokládány např. fotografie. 

 

2.5.1 Proměnná č. 1 – pozice Čajkova případu v daném textu 

Kategorie: 

 Čajka jako hlavní téma celého textu. 

 Čajka jako vedlejší téma textu nebo stručná zmínka v textu. 

 

                                                 
95

 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 

106. ISBN 978-80-7367-683-4. 

96
 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 

106. ISBN 978-80-7367-683-4. 
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Tato proměnná slouží jako naprostý základ celé analýzy, poskytuje totiž přehled 

o tom, kolik textů vybrané tituly o Čajkovi otiskly. Klíč pro zařazení novinového 

příspěvku do seznamu nalezených textů je následující – jeho tematická souvislost 

s případem Luďka Čajky musí být jasně zřejmá. V případě textů např. o hokejistově 

zdravotním stavu je dobrým vodítkem uvedení hráčova jména v souvislosti s tragédií, 

u jiných textů, v nichž není Čajka jmenován (to se stává třeba v příspěvcích o hráčském 

pojištění nebo o jednání představitelů soutěže), musí být zřejmá tematická souvislost 

nebo návaznost na hokejistův úraz. 

 

Dohledané texty jsou rozděleny do dvou kategorií. Do první jsou zařazeny ty, 

které se Čajkovi a následným událostem věnují přímo. „Případ Čajka“ zde plní funkci 

stěžejního tématu celého textového příspěvku. S těmito texty pracují v navazujícím 

zkoumání mnohé další stanovené proměnné.  

 

Do druhé kategorie jsou zařazeny ty příspěvky, které s událostmi okolo Čajky 

souvisí jen velmi okrajově. Jejich tematické zaměření je jiné a zraněný hokejista je 

v textu uveden třeba jen jako příklad určitého jevu nebo pro úplné dokreslení nějakého 

kontextu, se kterým daný text pracuje. Většina dalších proměnných s texty zařazenými 

do této kategorie už dále neoperuje. Zkreslovaly by totiž výsledky zkoumání, když se 

sledovaným případem obránce Čajky téměř nesouvisí.
97

 

 

2.5.2 Proměnná č. 2 – hlavní téma textového sdělení 

Kategorie: 

 Úraz, pobyt v nemocnici. 

 Smrt, pohřeb. 

 Důsledky pro tuzemský sport. 

 Společenský přesah. 

 Jiné. 

                                                 
97

 Pozn.: Příklad textu, který je zařazen do celkového přehledu všech příspěvků o Čajkovi, ale jeho hlavní 

téma je jiné, a tak s ním většina dalších proměnných už nepracuje: text s titulkem „Tesla doprovází 

motor“, který vydala Mladá fronta 17. února. „Smutné bylo vykročení do odloženého 34. kola první ligy. 

Hokejisté i diváci vzdali poctu kapitánu Zlína Luďkovi Čajkovi, který ve středu podlehl svému zranění. 

Včerejší kolo mělo rozluštit dvě tajenky – pořadí na prvních čtyřech místech tabulky a...“ Po úvodní 

stručné zmínce o hokejistově smrti následuje rozsáhlé zpravodajství o odehraných zápasech, což už 

s Čajkou nikterak nesouvisí. 
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První dvě kategorie se týkají těch textů, které se zaměřují přímo na zraněného 

hokejistu a které přinášejí zprávy zpravidla o jeho stavu. Kategorie „důsledky pro sport“ 

je vyhrazena zejména příspěvkům, jež se zabývají děním v hokejové lize. Čajkův úraz 

totiž výrazně ovlivnil například jednání o hráčském pojištění. Kategorie „společenský 

přesah“ pokrývá reakce širší veřejnosti na úraz, patří do ní např. ohlasy okolí a finanční 

i jiná podpora hokejisty, jeho rodiny nebo jiných potřebných apod. Ostatní texty, které 

se tematicky vymykají, jsou zařazeny mezi „jiné“. 

 

2.5.3 Proměnná č. 3 – rozsah textového sdělení 

Kategorie: 

 Krátký – do 100 slov. 

 Střední – od 101 do 300 slov. 

 Dlouhý – od 301  do 600 slov. 

 Značně rozsáhlý – 601 slov a víc. 

 

Kritériem této proměnné je počet slov. Do rozsahu se počítají celý text včetně 

anotace nebo úvodního odstavce, autor nebo zdroj (jestliže je na konci uveden), 

zápasové statistiky i sestavy. Nepočítají se naopak titulek, podtitulek, tabulky, popisky 

k fotografiím a doprovodná sdělení typu „Pokračování na straně 8“. 

 

2.5.4 Proměnná č. 4 – autor textového sdělení 

Kategorie: 

 Autorský text. 

 Agenturní text. 

 Neuvedeno. 

 

Jestliže je k textu uveden i autor, vždy se rozlišuje mezi textem autorským (buď 

jméno novináře nebo jeho novinová zkratka) a agenturním (ze servisu ČTK). 
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2.5.5 Proměnná č. 5 – umístění textového sdělení v periodiku 

Kategorie: 

 Titulní strana. 

 Obvyklé umístění hokejových témat (poslední/předposlední strana). 

 Více stran (titulní strana plus obvyklé umístění hokejových témat). 

 Jiné umístění. 

 

V Mladé frontě bývala sportovní rubrika na poslední, případně i předposlední 

straně. V Československém sportu se hokejové zpravodajství objevovalo zpravidla na 

poslední nebo předposlední straně. V Naší pravdě bývala sportovní rubrika výhradně na 

poslední straně. 

 

2.5.6 Proměnná č. 6 – obrazový doprovod textového sdělení 

Kategorie: 

 Ano, autorská fotografie.  

 Ano, agenturní fotografie. 

 Ano, fotografie bez udání autora nebo zdroje. 

 Ano, jiné grafické sdělení. 

 Ano, fotografie i jiné grafické sdělení. 

 Ne. 

 

Základním cílem této proměnné je zjistit četnost obrazového doprovodu 

v přehledu dohledaných textů. Tato proměnná nabývá většího množství kategorií, neboť 

variant, jak obrazově doprovodit, text je více. Samotná analýza v další kapitole bude 

provedena písemným shrnutím a charakteristikou. Vyňaty z ní budou snímky, které 

s případem obránce Čajky nikterak nesouvisí
98

, zařazeny pak fotografie, jež vyšly jako 

samostatné obrazové sdělení o Čajkovi a nemají spojitost s žádným textem na dané 

straně novin. Kromě fotografií do této proměnné spadají i drobné ilustrace nebo 

grafická dílka, které se občas na stránkách novin objevují. 

                                                 
98

 Pozn.: Příklad – jeden z titulů vydá rozsáhlý text, který informuje o odehraných utkáních. V textu je 

zmíněn i Čajkův úraz, proto je příspěvek zařazen do seznamu dohledaných textů k tématu. Zároveň je 

k němu přiložena momentka z utkání, např. hráči na vhazování. Díky existenci fotografie spadá tento 

článek do skupiny příspěvků s obrazovým doprovodem, fotografie samotná však nemá pro tuto práci 

a zkoumané téma žádný význam, a proto do další analýzy není zařazena. 
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3. Obsahová analýza případu Luďka Čajky 

3.1 Referování deníku Mladá fronta o události 

Vzhledem ke svému širokému tematickému záběru informovala Mladá fronta 

o událostech kolem Čajkova úrazu téměř výhradně na místech určených pro sportovní 

zpravodajství, tedy na poslední a předposlední straně novin. Díky tomu, že vycházela od 

pondělí do soboty, mohla předkládat čtenářům aktuální zprávy o případu. 

 

3.1.1 Četnost příspěvků a vývoj četnosti v čase 

V období od 5. ledna do 23. února 1990 vyšla Mladá fronta celkem 

třiačtyřicetkrát a otiskla dvacet dva textových sdělení. V devatenácti případech byly 

„Čajkovy události“ hlavním tématem textu. Ve třech případech deník Čajkovu tragédii 

zmínil, jinak se ovšem text věnoval něčemu jinému (většinou výsledkům aktuálního 

hracího kola hokejové soutěže).  

 

Shrnutí četnosti příspěvků: 

 Celkový počet textových příspěvků – 22. 

 Počet vydání Mladé fronty – 43. 

 Poměr počtu vydání: 

o Počet vydání s příspěvkem/příspěvky o Čajkovi – 16. 

o Počet vydání bez příspěvku o Čajkovi – 27. 

 Reálně tedy otiskla Mladá fronta alespoň jeden textový příspěvek o Čajkovi 

v 16 vydáních ze 43 možných (přibližně 37 %). 

 

Nejvíce pozornosti věnovala Mladá fronta tomuto případu hned v prvních dnech 

po úrazu. V této době vycházelo i více textů v jednom vydání novin, neboť hokejová 

liga na úraz okamžitě zareagovala přerušením rozehrané soutěže a začala řešit například 

problematiku pojištění. Aktuálních témat, která souvisela s úrazem obránce Čajky, se 

tak v jednu chvíli objevilo hned několik. Ve druhé polovině měsíce se tento případ začal 

postupně z Mladé fronty vytrácet. V závěru ledna a v první půlce února nepublikoval 

deník téměř žádný příspěvek, který by se případu dotýkal. Podruhé vzrostla pozornost 

až ve chvíli hokejistovy smrti. Tento nárůst však zdaleka nedosáhl takové intenzity jako 

v době bezprostředně po jeho úrazu. 
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Graf č. 1 – Nejvíce se Mladá fronta věnovala tématu v prvních dnech po úrazu. 

 

3.1.2 Textová sdělení – hlavní témata, rozsah, autor 

Další zkoumání zahrnuje pouze ty texty, pro něž jsou hokejistovo zranění a další 

události stěžejní. Z celkových dvaadvaceti se to týká devatenácti příspěvků, zbylé tři 

texty obránce Čajku zmiňují jen okrajově a dominantně se věnují jiným tématům (viz. 

podkapitola 3.1.1). 

 

Ze zkoumání vyplývá, že samotnému Luďku Čajkovi (úrazu, nemocnici, smrti) 

se Mladá fronta věnovala v devíti případech, což je necelá polovina textů. Zbytek textů 

se většinou zaměřuje na související dění v hokejové soutěži. Zajímavou výjimkou je 

příspěvek s titulkem „Kolmý náraz“
99

 z 20. ledna, v němž se autor zabývá 

problematikou nárazů hlavou do mantinelu a zasazuje tuto skutečnost do kontextu 

hokeje ve světě. Rozsah jednotlivých textů na stránkách Mladé fronty je poměrně 

pestrý. V souvislosti s Čajkou vydala stručné i značně rozsáhlé příspěvky.  

 

Fakt, že deník případu věnoval nemalou pozornost, dokazuje také poměr 

autorských a agenturních textů: 

 Celkem autorských textů – 11. 

 Celkem agenturních textů – 8. 

                                                 
99

 [pa]. Kolmý náraz. Mladá fronta. Praha, 1990, 46(17), s. 7. 
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Grafy č. 2 a 3 – Počty textů v Mladé frontě z pohledu témat a rozsahu. 

 

Naprostá většina příspěvků, jež zaměřují svou pozornost výhradně na obránce 

Čajku a jeho stav (tedy kategorie „úraz, pobyt v nemocnici“ a „smrt, pohřeb“, 

dohromady takových textů vyšlo devět), spadá do kategorie krátkých nebo středně 

rozsáhlých textů. Jedinou výjimkou je výrazně delší příspěvek s titulkem „Stačí tohle 

varování?“
100

.  Převládají texty převzaté z agenturního servisu (celkem šest agenturních 

a jen tři autorské). Naopak příspěvky, které se zabývají dopadem úrazu na veřejnost 

(tedy kategorie „důsledky pro sport“ a „společenský přesah“, vyšlo jich dohromady 

osm), jsou zpravidla rozsáhlejší. Pouze jeden příspěvek (o přeložení hracího kola
101

) 

spadá mezi krátké texty, zároveň je také jediným agenturním, ostatní jsou autorské. 

 

3.1.3 Umístění textu v periodiku 

Tato podkapitola opět pracuje pouze s příspěvky, v nichž je Čajkův příklad 

hlavním tématem. Mladá fronta v naprosté většině případů udržela sledované téma na 

místech vyhrazených pro sportovní zpravodajství, tedy na poslední nebo předposlední 

straně. Výjimkou jsou pouze dva spíše kratší texty, které otiskla na první straně: 

                                                 
100

 HAVLÍČEK, Václav. Stačí tohle varování? Mladá fronta. Praha, 1990, 46(6), s. 6. 

101
 ČTK. Mladá fronta. Praha, 1990, 46(6), s. 6. 



   

 

35 

  

„myslíme si, že...“
102

 a „L. Čajka zemřel“
103

. První je krátkým článkem publicistického 

charakteru, deník prostřednictvím těchto řádků stručně komentuje těžké zranění 

zlínského zadáka. Druhý je zprávou o hokejistově úmrtí. 

 

Umístění textů v novinách: 

 Titulní strana – 2. 

 Obvyklé umístění hokejových témat – 17. 

 

3.1.4 Obrazový doprovod tématu 

Během sledovaného období doprovodila Mladá fronta téma Luďka Čajky 

celkem čtyřmi fotografiemi. Dvě z nich vyšly vedle některého z textů, další dvě pak 

jako nezávislé, samostatné obrazové sdělení. Tyto fotografie byly rozloženy v celé délce 

sledovaného období. 

 

 Hned 8. ledna otiskl deník vedle příspěvku „Stačí tohle varování?“
104

 snímek 

Čajky na nemocničním lůžku s lékaři, kteří ho vyšetřují (agenturní fotografie). 

 17. ledna přináší Mladá fronta další fotografii, tentokrát jako samostatné 

obrazové sdělení. Jde však o momentku z nějakého hokejového utkání, která 

s Čajkou vůbec nesouvisí. Slouží spíše jako ilustrační snímek. Na těžce 

zraněného hokejistu odkazuje až popisek, jehož hlavním tématem jsou tvrdé 

souboje u mantinelu (autorská fotografie).
105

 

 26. ledna zveřejňuje deník ve sportovní rubrice další fotografii a opět jako 

samostatné obrazové sdělení. Je z nemocničního prostředí, nad ležícím Čajkou 

se sklání moskevský lékař Rafael Abuziarov (agenturní fotografie).
106

 

 Poslední snímek vyšel v Mladé frontě 20. února a je z Čajkova pohřbu ve Zlíně. 

Doplňuje text „Poslední rozloučení s L. Čajkou“
107

 a zachycuje některé ze 

smutečních hostů (agenturní fotografie). 

 

                                                 
102

 [pa]. myslíme si, že.. Mladá fronta. Praha, 1990, 46(6), s 1. 

103
 [ha]. L. Čajka zemřel. Mladá fronta. Praha, 1990, 46(39), s 1. 

104
 HAVLÍČEK, Václav. Stačí tohle varování? Mladá fronta. Praha, 1990, 46(6), s. 6. 

105
 Mladá fronta. Praha, 1990, 46(14), s. 8. 

106
 Mladá fronta. Praha, 1990, 46(22), s. 8. 

107
 ČTK. Poslední rozloučení s L. Čajkou. Mladá fronta. Praha, 1990, 46(43), s 8. 
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Tři snímky ze čtyř tedy mají pro sledovaný případ nějakou obrazovou 

informační hodnotu. Společným prvkem je zdroj – Česká tisková kancelář. Za zmínku 

také stojí ilustrace, která vyšla 20. ledna vedle textu „Kolmý náraz“
108

. Zachycuje 

hokejistu, který padá hlavou na mantinel. 

 

3.1.5 Shrnutí 

Mladá fronta dostála v případě obránce Čajky své role všeobecně zaměřeného 

deníku a informovala čtenáře o všem důležitém. Tématu se věnovala nejvíce první 

a druhý týden po úrazu, pak už spíše okrajově, což se dá odůvodnit jednak širokým 

tematickým záběrem titulu, kdy aktuálnější společenská i sportovní témata „vytlačila“ 

hokejistův úraz ze stran novin, a jednak dlouhodobě neměnným zdravotním stavem 

zlínského zadáka. 

 

Tematická skladba příspěvků je poměrně pestrá. Charakteristickým rysem ve 

zpravodajství Mladé fronty je její značný důraz na dění v zákulisí nejvyšší hokejové 

soutěže, především tedy na události spojené s pojištěním hokejistů. Takových textů 

otiskla téměř stejné množství jako textů o zdravotním stavu Čajky, zpravidla však byly 

výrazně delší. Stejně tak pestré je informování deníku i z pohledu rozsahu příspěvků. 

Na stranách Mladé fronty se objevují velmi stručné zprávy, delší texty i velmi dlouhé 

a podrobné články. Podíl autorských textů lehce převažuje nad podílem textů 

agenturních. 

 

V přístupu Mladé fronty lze pozorovat určitou snahu o širší uchopení 

zkoumaného tématu a jeho zasazení do sportovního kontextu. Příkladem budiž texty 

„Kolmý náraz“
109

 a „Smrt si nevybírá“
110

. První se věnuje hokejovým úrazům 

v důsledku pádu na mantinel, druhý připomíná o více než čtyřicet let starší a podobně 

nešťastnou událost Vladislava Müllera, který také zemřel v nemocnici na následky 

zranění, které si přivodil během utkání. Obrazový doprovod na stránkách deníku není 

příliš bohatý, ale díky fotografiím z nemocnice a snímku z pohřbu má pro zkoumané 

téma informační hodnotu. 

                                                 
108

 [pa]. Kolmý náraz. Mladá fronta. Praha, 1990, 46(17), s. 7.  

109
 [pa]. Kolmý náraz. Mladá fronta. Praha, 1990, 46(17), s. 7. 

110
 PACINA, Václav. Smrt si nevybírá. Mladá fronta. Praha, 1990, 46(40), s. 8. 
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3.2 Referování deníku Československý sport o události 

Československý sport měl díky svému poměrně úzkému tematickému zaměření 

na svých stránkách přirozeně více prostoru, což se projevilo také na zkoumaném 

případu zlínského obránce. Jeho denní periodicita navíc umožňovala zveřejňovat 

o Čajkovi a souvisejících událostech nejčerstvější zprávy. 

 

3.2.1 Četnost příspěvků a vývoj četnosti v čase 

V období od 5. ledna do 23. února 1990 vyšel Československý sport celkem 

třiačtyřicetkrát, během této doby otiskl třicet šest textových příspěvků s vazbou na 

zkoumané téma. Ve třiadvaceti případech byly Čajkův případ nebo související události 

hlavním tématem těchto textů, dalších třináct textů tragédii zlínského obránce zmínilo, 

ale primárně se věnovalo jiným záležitostem.  

 

Shrnutí četnosti příspěvků: 

 Celkový počet textových příspěvků – 36. 

 Počet vydání Československého sportu – 43. 

 Poměr počtu vydání: 

o Počet vydání s příspěvkem/příspěvky o Čajkovi – 25. 

o Počet vydání bez příspěvku o Čajkovi – 18. 

 Reálně tedy otiskl Československý sport alespoň jeden textový příspěvek 

o Čajkovi ve 25 vydáních ze 43 možných (přibližně 58 %). 

 

Československý sport se případu nejvíce věnoval v době Čajkova úrazu a těsně 

po něm. Vysokou míru zájmu o téma udržel poměrně dlouho – až do 15. ledna, tedy do 

desátého dne od úrazu v Košicích. V období od 8. do 15. ledna otiskl sportovní deník 

v každém vydání vždy dva nebo tři příspěvky. Od poloviny ledna počet textů poklesl, 

neboť související události (kategorie „důsledky pro sport“) již ztratily na aktuálnosti 

a zdravotní stav zlínského zadáka se příliš neměnil. 

 

To však neznamená, že by Československý sport toto téma zcela opustil. 

Neopustil. Zejména v lednu deník poměrně pravidelně přinášel alespoň stručné zprávy 

o hokejistově stavu. Postupem času se četnost textů, v nich byl „případ Čajka“ hlavním 

tématem, snižovala. Zároveň však od přelomu měsíců ledna a února začal intenzivněji 
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narůstat počet příspěvků, které se primárně věnovaly jiným skutečnostem, ale Čajku 

alespoň stručně připomněly. To pomohlo udržet téma na stránkách Československého 

sportu prakticky až do konce sledovaného období. Je poněkud překvapivé, že hráčově 

pohřbu věnoval deník pouze stručnou zprávu o několika řádcích.
111

 

 

 

Graf č. 4 – Zkoumané téma se udrželo na stránkách deníku až do konce sledovaného období. 

 

3.2.2 Textová sdělení – hlavní téma, rozsah, autor 

Další zkoumání pracuje pouze s texty, v nichž se objevuje Čajkův případ 

a související události jako hlavní téma. Těchto příspěvků je celkem dvacet tři ze třiceti 

šesti (viz. podkapitola 3.2.1). 

 

Výsledek zkoumání tematického zaměření textů naznačuje poměrně velký zájem 

Československého sportu o Čajkův zdravotní stav. Dvanáct textů v kategorii „úraz 

a pobyt v nemocnici“, to je nadpoloviční většina. Další dva příspěvky pak deník vydal 

ke smrti a pohřbu zlínského zadáka. Naopak záležitostem okolo pojištění hráčů se 

sportovní noviny, možná trochu překvapivě, nevěnovaly až tak intenzivně. Část 

prostoru dostaly na stranách deníku také texty kategorie „společenský přesah“, které 

zpravidla informují o finanční nebo jiné podpoře pro Čajkovu rodinu, případně další 

potřebné. Ve zpravodajství Československého sportu výrazně převládají příspěvky 
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 Rozloučení s Luďkem Čajkou. Československý sport. Praha, 1990, 38(43), s. 1. 
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krátkého a středního rozsahu. Rozsáhlejší texty nad tři sta slov otiskl deník jen 

výjimečně. 

 

 

Grafy č. 5 a 6 – Počty textů v Československém sportu z pohledu témat a rozsahu. 

 

Prokazatelně autorské texty v Československém sportu převládají. Některé 

příspěvky nejsou podepsány žádným autorem, proto spadají do kategorie „neuvedeno“. 

V deníku však byly dohledány pouze dva typy příspěvků – buď s podpisem některého 

z novinářů, nebo zcela bez autora. Nabízí se tedy myšlenka, že texty bez uvedeného 

autora nebo zdroje mohly být texty agenturní.  

 Celkem autorských textů – 13. 

 Celkem textů s neuvedeným autorem – 10. 

 

Sledování délky a autora textů v závislosti na tématu ukazuje, že příspěvky 

zaměřené přímo na Čajku (kategorie „úraz, pobyt v nemocnici“ a „smrt, pohřeb“, 

dohromady jich vyšlo čtrnáct) jsou téměř výhradně krátké nebo středně dlouhé. Jedinou 

výjimkou je článek „Kritický stav Luďka Čajky“
112

, ten se však částečně věnuje i dění 

v zákulisí nejvyšší hokejové soutěže. Nad autorskými články lehce převažují články bez 

uvedení jakéhokoliv autora. Také texty, které se zabývají dopadem tématu na veřejnost 
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 [ag] a [zp]. Kritický stav Luďka Čajky. Československý sport. Praha, 1990, 38(6), s 8. 
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(kategorie „důsledky pro sport“ a „společenský přesah“, vyšlo jich osm), jsou většinou 

krátkého nebo středního rozsahu, ve srovnání s příspěvky o hokejistově zdravotním 

stavu však není tento poměr tak jednoznačný. Výraznější rozdíl předkládá zkoumání 

autora –  v šesti případech z osmi jde o texty autorské, u zbylých dvou chybí podpis. 

 

3.2.3 Umístění textu v periodiku 

Tato podkapitola opět pracuje výhradně s příspěvky, v nichž je Čajkův případ 

hlavní. Pohyb zkoumaného tématu po stránkách Československého sportu je poměrně 

různorodý, a to zejména díky jednotnému sportovnímu zaměření titulu. Výchozím 

prostorem pro zprávy o událostech kolem zraněného hráče byly obvyklé dvě strany – 

předposlední a poslední. V těchto místech vyšlo celkem jedenáct zpráv, z nichž pět bylo 

navíc podpořeno úvodem na titulní straně. 

 

Právě využití titulní strany naznačuje význam zkoumaného tématu pro deník. 

Československý sport otiskl na první straně kromě pěti úvodů (s pokračováním dále 

v novinách) i deset samostatných článků. Šlo o texty krátkého a středního rozsahu, což 

je vzhledem k omezené kapacitě titulní strany logické. 

 

Umístění textů v novinách: 

 Titulní strana – 10. 

 Obvyklé umístění hokejových témat – 6. 

 Více stran (titulní plus obvyklé umístění hokejových témat) – 5. 

 Jiné umístění – 2. 

 

3.2.4 Obrazový doprovod tématu 

V roce 1990 nebyly fotografie na stránkách Československého sportu nikterak 

výjimečné, deník jimi doprovázel část svého zpravodajství. Během sledovaného období 

však noviny otiskly pouze tři snímky, které nějakým způsobem přímo souvisely 

s případem Luďka Čajky. 

 

 První fotografii otiskl Československý sport 26. ledna. Jde o samostatné 

obrazové sdělení, které se neváže k žádnému článku. Snímek zachycuje 
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zraněného hokejistu ležícího v košické nemocnici. Vedle jeho lůžka stojí 

moskevský specialista Rafael Abuziarov (agenturní fotografie).
113

 

 Druhá fotografie doprovází zprávu „Luděk Čajka zemřel“
114

, kterou deník vydal 

15. února na titulní straně. Jedná se o ilustrační snímek, na němž je tvář 

zlínského obránce (autor/zdroj neuveden). 

 Poslední fotografii s vazbou na zkoumané téma otiskl Československý sport 

17. února vedle rozsáhlého zpravodajství o hracím kole nejvyšší hokejové 

soutěže.
115

 Je z utkání Sparta–Plzeň a zachycuje několik hokejistů, kteří stojí na 

ledové ploše a minutou ticha uctívají památku zesnulého obránce. (autorská 

fotografie). 

 

3.2.5 Shrnutí 

Československý sport přistoupil ke zkoumanému tématu se vší vážností 

a udržoval ho na svých stránkách prakticky po celou dobu zkoumaného období. Čtyři 

vydání bez zmínky o zraněném hokejistovi, to je největší prodleva sportovního deníku, 

která ovšem v kontextu celého sledovaného období není až tak dlouhá. Nejintenzivněji 

se Československý sport případu věnoval přirozeně hned po Čajkově úrazu. 

 

Přestože měl deník mnoho prostoru pro sportovní zpravodajství, vydal velmi 

málo dlouhých a značně rozsáhlých příspěvků, v nichž byl případ zraněného hokejisty 

hlavním tématem. Charakteristickým rysem Československého sportu je tedy vysoký 

počet textů krátkého a středního rozsahu.  

 

Dominantním tématem textů je zdravotní stav Luďka Čajky, určitý prostor 

věnoval deník také společenskému přesahu hokejistova úrazu. Poměrně rychle se 

naopak vypořádal s tématy o dění v nejvyšší hokejové soutěži a Čajkově pohřbu. 

Prokazatelně autorské texty převažují. Dalším jevem v případě zkoumaného případu je 

intenzivní využití titulní strany. Kromě samostatných zpráv vydával Československý 

sport na první straně také příspěvky, jejichž pokračování našel čtenář až dále, v místech 

vymezených pro hokej. 
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 Československý sport. Praha, 1990, 38(22), s 8. 

114
 Luděk Čajka zemřel. Československý sport. Praha, 1990, 38(39), s 1. 

115
 PAUL, Zdeněk et al. Na mistra zbyl boj o záchranu. Československý sport. Praha, 1990, 38(41), s. 1, 8. 
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Pro přístup sportovního deníku k tématu je charakteristická snaha využívat 

Čajkovy události jako jeden z prvků sportovního kontextu. V novinách vyšlo celkem 

třináct textů, které se věnovaly jiným záležitostem, ale zraněného hokejistu z nějakého 

důvodu stručně vzpomněly. To je poměrně vysoké číslo. Vyjma prvních dnů 

bezprostředně po úrazu narostl počet takových příspěvků zejména v únoru. Obrazový 

doprovod sledovaného případu je docela chudý, určitou informační hodnotu však má. 

Obránce Čajka se objevil na dvou fotografiích, z čehož jedna byla ilustrační. 

 

3.3 Referování titulu Naše pravda o události 

Regionální titul Naše pravda měl těžší výchozí pozici, neboť vycházel pouze 

dvakrát do týdne (v úterý, kdy měl čtyři strany, a v pátek, kdy měl osm stran), tudíž 

nemohl okamžitě reagovat na aktuální události. Tato skutečnost nepochybně ovlivnila 

přístup novin ke sledovanému tématu. 

 

3.3.1 Četnost příspěvků a vývoj četnosti v čase 

Během sledovaného období vyšlo patnáct vydání Naší pravdy, ve kterých se 

objevilo celkem sedmnáct textů dotýkajících se případu hokejisty Čajky. V sedmi 

případech bylo zranění a související události hlavním tématem těchto článků, v deseti 

případech se texty věnovaly jiným záležitostem a Čajku pouze stručně zmínily. 

 

Shrnutí četnosti příspěvků: 

 Celkový počet textových příspěvků – 17. 

 Počet vydání Naší pravdy – 15. 

 Poměr počtu vydání: 

o Počet vydání s příspěvkem/příspěvky o Čajkovi – 11. 

o Počet vydání bez příspěvku o Čajkovi – 4. 

 Reálně tedy otiskla Naše pravda alespoň jeden textový příspěvek o Čajkovi v 11 

vydáních z 15 možných (přibližně 73 %). 

 

Vyjma „hluchého“ období na začátku února si Naše pravda držela vcelku 

konstantní zájem o sledované téma, v době těsně po úrazu a později také po smrti zájem 

přirozeně o něco vzrostl. Ve zpravodajství regionálního periodika převládaly texty, 

které se primárně věnovaly jiným skutečnostem a o zraněném hokejistovi se jen stručně 

zmiňovaly (v těchto textech bývá Čajka uveden zpravidla jako dílčí podtéma nebo 
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z důvodu zasazení zprávy do úplného kontextu). Když už věnovala Naše pravda 

zkoumanému případu celý příspěvek, byl to vždy výhradně jeden příspěvek ve vydání. 

 

 

Graf č. 7 – Pro všechna vydání Naší pravdy platí, že v nich vyšel nejvýše jeden text, v němž byl Čajkův 

případ jako hlavní téma. 

 

3.3.2 Textová sdělení – hlavní témata, rozsah, autor 

Pro potřeby dalšího zkoumání bylo využito pouze sedmi textů, pro než je případ 

zraněného obránce stěžejním tématem (viz podkapitola 3.3.1). 

 

Kromě celkově menšího počtu příspěvků se nižší periodicita Naší pravdy nejvíce 

projevila na zastoupení jednotlivých tematických kategorií. Regionální titul vycházel 

příliš málo na to, aby mohl přinášet nejaktuálnější zprávy o Čajkově stavu. Svou 

pozornost proto upřel jiným směrem. Největší zastoupení, celkem tři texty, má kategorie 

„společenský přesah“. Tyto příspěvky informují o finanční podpoře pro rodinu 

postiženého hráče. Další tři texty jsou věnovány Čajkově úrazu, smrti a pohřbu. 

Poslední text spadá do kategorie „důsledky pro sport“, jeho hlavním sdělením bylo 

pokračování nejvyšší hokejové soutěže. 

 

Obsah příspěvků byl přirozeně velmi úzce spjat s regionem. Například informaci 

o pokračování nejvyšší soutěže vyptala Naše pravda od Josefa Ondíka, předsedy 
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zlínského hokejového oddílu.
116

 Texty o společenském přesahu zase referovaly, které 

skupiny v regionu se rozhodly finančně podpořit rodinu zraněného hokejisty – třeba 

A mužstvo oddílu kopané TJ Zlín
117

 nebo žáci sportovních tříd 1. základní školy ve 

Zlíně, kteří zorganizovali mimořádný sběr papíru.
118

 

 

Ať už bylo vydání Naší pravdy čtyřstránkové, nebo osmistránkové, sportovnímu 

zpravodajství byla věnována vždy výhradně poslední strana novin. To je pravděpodobně 

také jeden z důvodů, proč se v regionálním titulu prakticky neobjevují rozsáhlé 

sportovní texty. Žádný ze sedmi zkoumaných příspěvků nepřekročil hranici tři set slov – 

čtyři příspěvky spadají do skupiny krátkých textů, zbylé tři do skupiny středně 

rozsáhlých textů. 

 

 

Grafy č. 8 a 9 – Nejčastější tematickou kategorií na stranách Naší pravdy je společenský přesah, všechny 

texty zároveň spadají mezi krátké nebo středně rozsáhlé. 
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 [zr]. Liga pokračuje. Naše pravda. Zlín, 1990, 46(4), s. 8. 

117
 Naše pravda. Zlín, 1990, 46(6), s. 8. 

118
 [fh]. Na fond L. Čajky. Naše pravda. Zlín, 1990, 46(13), s. 4. 
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Podle autora lze dohledané příspěvky v novinách rozdělit do dvou kategorií – texty 

autorské a texty bez uvedení autora nebo zdroje. 

 Celkem autorských textů – 4. 

 Celkem textů s neuvedeným autorem – 3. 

 

V případě Naší pravdy téměř nelze vysledovat vliv tématu na délku nebo autora 

textů. Neumožňuje to jednak malý počet příspěvků dohledaných ve sledovaném období 

a jednak jejich obecně kratší rozsah. Příspěvky zaměřené přímo na Čajku (kategorie 

„úraz, pobyt v nemocnici“ a „smrt, pohřeb“, vyšly celkem tři) mají vždy alespoň 

jednoho zástupce v krátkých i středních textech stejně jako v autorských textech 

i textech bez podpisu. Totéž platí také pro příspěvky, jež se věnují dopadu hokejistova 

úrazu na veřejnost (kategorie „důsledky pro sport“ a „společenský přesah“, vyšly 

celkem čtyři). 

 

3.3.3 Umístění textu v periodiku 

Tato podkapitola opět pracuje pouze s těmi sedmi texty, pro které jsou události 

související s Čajkou hlavním tématem. V případě Naší pravdy platí pravidlo, že co se 

týká sportu, objevuje se výhradně na poslední straně. Žádný z dohledaných příspěvků se 

neobjevil jinde než v rubrice pro sportovní zpravodajství.  

 

3.3.4 Obrazový doprovod tématu 

Obrazový doprovod zkoumaného tématu je na stránkách Naší pravdy téměř 

nulový. Jednu jedinou fotografii, která souvisí s tragédií zlínského obránce, otiskl 

regionální titul 16. února vedle textu „Za Luďkem Čajkou“
119

, což je smutná zpráva 

o hokejistově úmrtí. Jde však pouze o ilustrační snímek zachycující Čajkovu tvář, jeho 

informační hodnota je tudíž velmi malá. U fotografie navíc není uveden žádný autor 

nebo zdroj (což zároveň platí také o celém textu). 

 

3.3.5 Shrnutí 

Na podobu zpravodajství Naší pravdy měly zásadní vliv dvě skutečnosti – nižší 

periodicita a zaměření na region. Vzhledem ke dvěma vydáním týdně nemohla Naše 

pravda být tak aktuální jako celorepublikové deníky. Proto se zaměřila spíše na spojitost 
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Čajkova úrazu s klubem a regionem než na čerstvé zprávy o hokejistově zdravotním 

stavu. To souvisí také s postavením sledovaného tématu ve zpravodajství novin. 

Události kolem Čajky se staly hlavním tématem pouze v sedmi příspěvcích, kdežto 

textů se zmínkou o zadákovi, ale s primárně jiným zaměřením vyšlo celkem deset. 

Vyjma „prázdného“ období na začátku února, kdy ve třech po sobě jdoucích vydáních 

zkoumané téma chybělo, si Naše pravda udržovala sice nepříliš vysoký, ale zato stálý 

zájem o případ. 

 

V obsahu příspěvků je zřejmá silná vazba na region. V některých textech 

popisuje trenér hokejového mužstva například smutnou atmosféru v kabině, v jiných se 

zase píše o spolcích, skupinách nebo organizacích, které se rozhodly finančně podpořit 

hokejistovu rodinu. Nejpočetněji zastoupenou tematickou kategorií je „společenský 

přesah“, který referuje právě o podpoře rodiny. Nejenže má silné zastoupení v sedmi 

„hlavních“ textech, jež byly zařazeny do podrobnější analýzy, ale objevuje se také 

v některých příspěvcích, které Čajku pouze zmiňují.
120

 Netradičním příspěvkem, který 

příkladně dokazuje regionální charakter Naší pravdy, je text „rozloučení 

v krematoriu“
121

. V jednom odstavci informuje o nejbližším rozvrhu městského 

krematoria, v němž byl hokejista zpopelněn. Patří do skupiny textů, které Čajku pouze 

zmiňují, a zároveň jako jediný nevyšel na poslední straně určené pro sportovní 

zpravodajství, ale na straně číslo dvě. 

 

Pro příspěvky Naší pravdy je charakteristický krátký a střední rozsah, pouze dva 

texty překonaly hranici tří set slov. Jde však o texty, pro něž není Čajkův případ 

hlavním tématem. Převažují také příspěvky autorské nad těmi bez podpisu. 

 

Vyjma informace o rozvrhu krematoria vyšly všechny texty ve sportovní rubrice 

na poslední straně, naopak titulní strana nebyla pro zkoumané téma využita. Obrazový 

doprovod sledovaného případu se omezil na jedinou a navíc ilustrační fotografii 

Čajkovy tváře. Tento snímek vyšel spolu se zprávou o hráčově smrti. 

 

                                                 
120

 Pozn.: Příklad – zpráva o dvou volejbalových utkáních (titulek „Můj dům, můj hrad“, vyšla 26. ledna), 

která shrnuje sportovní dění a vedle toho stručně dodává, že výtěžek jednoho ze zápasů jde na podporu 

Čajky. 

121
 rozloučení v krematoriu. Naše pravda. Zlín, 1990, 46(14), s. 2. 
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3.4 Srovnání zkoumaných titulů 

Vybrané tituly – Mladá fronta, Československý sport a Naše pravda – se od sebe 

typově liší, a proto se přirozeně lišily i jejich přístupy ke zkoumanému tématu. 

Výraznými faktory byly zejména periodicita a tematické zaměření, se kterým souvisí 

také různé cílové skupiny čtenářů. 

 

3.4.1 Četnost příspěvků a vývoj četnosti v čase 

Nejčetnějším zpravodajstvím se prezentoval Československý sport, který vydal 

nejen celkově nejvíce textů, ale také nejvíce textů, v nichž figuroval „případ Čajka“ 

jako hlavní téma. Následovaly Mladá fronta a Naše pravda. V tomto ohledu však byla 

výchozí pozice regionálního titulu značně ztížená, neboť Naše pravda vycházela na 

rozdíl od deníků pouze dvakrát v týdnu a navíc s menším prostorem pro sportovní 

zpravodajství. 

 

Četnost příspěvků: 

 Československý sport – 36 (z toho 23x Čajka jako hlavní téma). 

 Mladá fronta – 22 (z toho 19x Čajka jako hlavní téma). 

 Naše pravda – 17 (z toho 7x Čajka jako hlavní téma). 

 

Procentuální podíl zastoupení tématu ve zkoumaných vydáních novin dělá tato 

čísla porovnatelnějšími. Jinými slovy – sledování, v kolika vydáních ze všech možných 

se téma objevilo, a vyjádření tohoto poměru v procentech umožňují lépe srovnat 

všechny tři tituly.  

 

Počet vydání, v nichž se téma Čajky aspoň jednou objevilo, a procentuální podíl: 

 Naše pravda – cca 73 % (11 vydání z 15 možných). 

 Československý sport – cca 58 % (25 vydání ze 43 možných). 

 Mladá fronta – cca 37 % (16 vydání ze 43 možných). 

 

Všechny tři tituly spojuje míra vysoká zájmu o téma v prvních dnech po úrazu 

a následný přirozený pokles. Zatímco Československý sport udržel téma na svých 

stránkách prakticky až do konce sledovaného období, z Mladé fronty zkoumaný případ 

poměrně rychle, už ve druhé půlce ledna, vymizel a znova se objevil až v době 
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hokejistovy smrti. Z pohledu četnosti příspěvků si regionální Naše pravda udržovala ve 

srovnání s deníky menší, zato však konstantnější míru zájmu. Jedním z důvodů bude 

patrně již zmiňovaná nižší periodicita. 

 

3.4.2 Textová sdělení – hlavní témata, rozsah, autor 

Vážný úraz při zápase a později i úmrtí v nemocnici. To jsou dvě stěžejní 

události, okolo nichž se celý případ, který dalece překročil mantinely košického 

zimního stadionu, točí. Zpravodajství o těchto nešťastných skutečnostech tak 

samozřejmě nechybí v žádném z vybraných titulů.  Další přístup jednotlivých periodik 

se však již liší. 

 

Pro zpravodajství Mladé fronty je charakteristický poměrně široký přístup 

k tématu (podpořený např. příspěvkem o hokejových úrazech a příspěvkem o tragickém 

případu Vladislava Müllera
122

) se zvýšeným důrazem na dění v zákulisí nejvyšší 

hokejové soutěže (texty kategorie „důsledky pro sport“), která hned po Čajkově úrazu 

začala intenzivně řešit nedostatečné pojištění hráčů. 

 

Československý sport se spíše zaměřil na pravidelné informování o zdravotním 

stavu zlínského zadáka, k tomuto tématu vydal jednoznačně nejvíce příspěvků ze všech 

sledovaných titulů. Zároveň se však velmi rychle a stručně vypořádal s hokejistovým 

pohřbem.
123

 Ve srovnání s Mladou frontou otiskl, byť na titulní straně, kratší zprávu bez 

fotografie. O něco menší důraz věnoval deník také důsledkům pro sport. 

 

Naše pravda nemohla ze své pozice konkurovat deníkům v oblasti aktuálního 

zpravodajství o Čajkovi, pro své texty o sledovaném případu však využívala svých 

silných vazeb na region. To se projevilo například několika texty, v nichž zlínský trenér 

popisuje vliv hokejistova úrazu na atmosféru v kabině, nebo poměrně vysokým důrazem 

na příspěvky kategorie „společenský přesah“. V těchto příspěvcích informuje 

o skupinách, spolcích či organizacích, které se rozhodly finančně podpořit rodinu 

postiženého hokejisty. 

 

                                                 
122

 PACINA, Václav. Smrt si nevybírá. Mladá fronta. Praha, 1990, 46(40), s. 8. 

123
 Rozloučení s Luďkem Čajkou. Československý sport. Praha, 1990, 38(43), s. 1. 
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Rozsahově nejpestřejší zpravodajství vydávala Mladá fronta. Její texty zaměřené 

přímo na Čajkův případ se pohybovaly prakticky po celé škále kategorií, od „krátkých 

příspěvků“ až po „značně rozsáhlé příspěvky“. Na stránkách Československého sportu 

a Naší pravdy výrazně převažovaly texty krátkého a středního rozsahu. V případě 

regionální Naší pravdy to není nikterak překvapivé, v případě Československého sportu, 

který měl pro své zpravodajství zdaleka nejvíce prostoru ze všech titulů, trochu ano.  

 

Autorský přístup vybraných titulů ke sledovanému tématu se prakticky neliší. 

Procentuální podíl prokazatelně autorských příspěvků z celkového počtu dohledaných 

textů se v případě všech titulů pohybuje okolo 57 %, spočítané hodnoty jednotlivých 

novin se mezi sebou liší pouze v desetinách procent. Pro Mladou frontu, 

Československý sport i Naši pravdu tedy platí, že v případě Čajky jako stěžejního 

tématu textu mírně převažují autorské příspěvky nad agenturními nebo nepodepsanými. 

 

3.4.3 Umístění textu v periodiku 

Nejpestřejší pohyb tématu po stranách novin vykazuje Československý sport, 

jehož texty se nejčastěji objevují na titulní straně, na předposlední/poslední straně 

určené pro hokejové zprávy nebo na obou místech dohromady. Některé z příspěvků 

otiskly sportovní noviny i na jiných stranách – v těchto případech šlo většinou o texty, 

jejichž stěžejním tématem nebyly události okolo Čajky, ale nějaká jiná skutečnost. 

 

Mladá fronta a Naše pravda byly vzhledem ke svému všeobecnému tematickému 

zaměření mnohem jednotvárnější a naprostá většina jejich zpráv vyšla ve sportovní 

rubrice na konci novin. V případě Mladé fronty se objevily pouze dvě výjimky – krátký 

text publicistického charakteru, v němž redakce komentovala sportovní úrazy
124

, 

a zpráva o Čajkově smrti
125

. Oba tyto texty vyšly na titulní straně. V případě Naší 

pravdy se objevila jediná výjimka – stručný aktuální rozvrh městského krematoria na 

straně číslo dvě
126

. Samozřejmě jde o příspěvek, pro nějž nejsou události okolo Čajky 

hlavním tématem. 

 

                                                 
124

 [pa]. myslíme si, že.. Mladá fronta. Praha, 1990, 46(6), s 1. 

125
 [ha]. L. Čajka zemřel. Mladá fronta. Praha, 1990, 46(39), s 1. 

126
 rozloučení v krematoriu. Naše pravda. Zlín, 1990, 46(14), s. 2. 
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3.4.4 Obrazový doprovod tématu 

Pro všechny tři tituly platí, že jejich obrazový doprovod ke zkoumanému tématu 

byl velmi chudý. V porovnání s ostatními měla pro Čajkův případ největší význam 

práce Mladé fronty, která otiskla tři agenturní fotografie (dvě z nemocnice, jednu 

z pohřbu) a jednu ilustraci, kterou vydala spolu s textem o problematice hokejových 

úrazů v důsledku pádu na mantinel. 

 

Také Československý sport přinesl na svých listech dohromady tři snímky, které 

přímo souvisejí v událostmi kolem Čajky. Jeden je z nemocnice, druhý je ilustrační 

snímek hokejistovy tváře u zprávy o úmrtí a třetí zachycuje ligové hokejisty, jak před 

začátkem utkání uctívají památku zesnulého obránce minutou ticha. 

 

Nejhůře z tohoto porovnání vychází Naše pravda, jejíž obrazový doprovod je 

téměř nulový. Regionální titul otiskl během sledovaného období jeden jediný snímek, 

a to ke zprávě o hokejistově smrti. Navíc jde pouze o ilustrační snímek Čajkovy tváře. 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se věnoval úrazu a smrti zlínského hokejisty 

Luďka Čajky, zejména tedy jejich mediálnímu pokrytí na stránkách tří vybraných 

periodik – Mladé fronty, Československého sportu a Naší pravdy. Pro účely zkoumání 

jsem zvolil metodu kvantitativní obsahové analýzy, která je dobře využitelná pro práci 

s větším množstvím dat nebo s různými statistickými údaji.  

 

Před začátkem zkoumání jsem formuloval tři počáteční výzkumné otázky, na 

které jsem poté hledal odpověď: 

 

Jak se ve sledovaném období a v jednotlivých titulech měnila/neměnila intenzita 

zpravodajství o Čajkově případu a událostech, které s jeho úrazem souvisely? Pro 

všechny sledované tituly platí, že největší zájem o téma projevily bezprostředně 

v prvních dnech po úrazu. Poté nastal postupný pokles. Druhý, ovšem zdaleka ne tak 

vysoký vrchol zájmu o téma přišel po hokejistově smrti. Nejvýraznější změny 

v intenzitě zpravodajství vykázala Mladá fronta, která po vysoké počáteční 

angažovanosti případ téměř opustila. U Československého sportu nebyl pokles tak 

výrazný, neboť deník udržel téma na svých stránkách prakticky až do konce 

sledovaného období. Zpravodajství Naší pravdy se ukázalo jako nejméně rozsáhlé, její 

míra zájmu o téma však byla nejkonstantnější. 

 

Který ze zkoumaných titulů se Čajkově případu a souvisejícím událostem 

nejvíce věnoval? Základním a zároveň hlavním měřítkem budiž četnost příspěvků, 

v tomto ohledu vyšel ze zkoumání nejlépe Československý sport. Ovšem nejrozsáhlejší 

zpravodajství (tedy nejen četnost, ale i délky textů) přinesla Mladá fronta. Naše pravda 

zase měla nejvyšší procentuální podíl vydání, v nichž se Čajkovo téma v nějaké podobě 

objevilo. 

 

Jakým způsobem sledované tituly k celému případu přistupovaly? Lišil se nějak 

jejich přístup, nebo byl stejný? V základních atributech se všechny tři tituly shodovaly – 

textové zpravodajství, malý počet fotografií, přibližně stejný podíl prokazatelně 

autorských příspěvků. V čem se však periodika od sebe výrazně lišila, bylo tematické 

uchopení Čajkova případu. Mladá fronta se důkladně zaměřila hlavně na dění v zákulisí 
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nejvyšší hokejové soutěže bezprostředně po hráčově úrazu. Československý sport 

naopak poctivě sledoval vývoj Čajkova stavu a pravidelně o něm informoval. Naše 

pravda zase věnovala hodně prostoru reakci veřejnosti, finanční podpoře hokejistově 

rodině apod. To vše s důrazem na region.  

 

Moje výchozí hypotéza se potvrdila jen zčásti. Intenzita zpravodajství byla 

skutečně největší v prvních dnech po úrazu, a to napříč všemi tituly. Její další body však 

dopadly poněkud jinak. Obecně jsem očekával větší počet příspěvků po Čajkově úmrtí, 

nejenom příspěvky zpravodajské, ale např. i příspěvky, které by vzpomněly na jeho 

kariéru nebo hokejový vývoj od raného dětství až do dospělosti. 

 

Mladá fronta, dle mých závěrů, ideálně dostála své roli všeobecného, 

celonárodního titulu. Její zpravodajství sice nebylo nejčetnější, ale vše podstatné svým 

čtenářům sdělila. Překvapila mě její občasná snaha o širší uchopení tématu, o pohled 

z různých, někdy i netradičních úhlů. Naopak Československý sport se, řekl bych, 

s daným případem vypořádal nejhůře. Na svých stránkách sice otiskl nejvíce příspěvků, 

často však šlo o poměrně krátké texty. Myslím, že v tomto případě nenaplnil deník svůj 

potenciál, neboť ze všech zkoumaných titulů měl určitě nejlepší výchozí pozici díky 

svému sportovnímu zaměření a jednoznačně největšímu prostoru pro sportovní 

zpravodajství. Naše pravda potvrdila předpokládaný zájem o téma, nasměrovala ho však 

jiným směrem, než jsem očekával. Vzhledem k nižší periodicitě nemohla být natolik 

aktuální, do mozaiky mediálního obsahu proto přispěla nejvíce tématy společenského 

přesahu a silnou vazbou na region. 

 

Jsem přesvědčen, že moje bakalářská práce může přinést zajímavý vhled do 

způsobu a formy sportovního zpravodajství zkraje 90. let minulého století. Stejně jako 

rčení „Když dva dělají totéž, není to totéž“, sleduje odlišné přístupy různých titulů ke 

stejnému tématu a snaží se tyto přístupy pojmenovat, porovnat a vyhodnotit. V tom 

vidím hlavní přínos své práce. Práce měla význam i pro mě samotného, neboť jsem si 

díky ní nejen prohloubil žurnalistické i hokejové vědomosti, ale také vyzkoušel oborový 

výzkum za použití stanovené vědecké metody. 

 

Zkoumání tři vybraných periodik přineslo určité výsledky, zdaleka však 

nevyčerpalo potenciál Čajkova případu z pohledu žurnalistiky. Další, obdobné výzkumy 
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by se mohly zaměřit například na přístup dobových sportovních časopisů či 

audiovizuálních médií k tématu nebo třeba na vnímání Čajkovy tragédie v různých 

obdobích od počátku 90. let až do současnosti. 
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Summary 

This bachelor’s thesis focused on the media coverage of the fatal injury and 

subsequent death of ice-hockey defender Luděk Čajka. The text is divided into three 

main chapters which deal with the player’s career, the story around his injury and the 

media study itself, which forms the main part of the thesis. 

 

The content analysis of three chosen printed periodicals showed some interesting 

results and facts. The biggest difference between the newspapers consists in the 

thematic attitude to the whole story. The Mladá fronta paid a lot of attention to the 

actions in the backstage area of the Czechoslovak ice-hockey league after Čajka’s 

accident. The Československý sport focused on regular informing about the player’s 

health and his time in hospital. The Naše pravda kept reporting about the social 

implications of Čajka’s tragedy with emphasis on regional news. 

 

The most surprising result of the study is probably the attitude of The 

Československý sport. On the one hand this nationwide sports daily brought the highest 

number of articles. On the other hand the texts were often quite short and they didn’t 

come with anything special or additional although this periodical had the best conditions 

for sports reporting. In the case of this story the daily did not realize its potential. 

 

Along with period newspapers, printed specialized-journalistic and ice-hockey 

literature was used as the key source of information for the bachelor’s thesis. A minor 

part of the information was found on the Internet and in an older thesis about the 

evolution of ice-hockey rules. And last but not least, a really interesting and useful 

source was the official game report from the fateful match between Košice and Zlín in 

January 1990. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Mladá fronta – dohledané testy (seznam) 

 

1. Litvínov ještě s Růžičkou (6. 1.) 

2. myslíme si, že... (8. 1.) 

3. Nehrálo se (8. 1.) 

4. [bez titulku] (8. 1.) 

5. Stačí tohle varování? (8. 1.) 

6. V pátek se (snad) hrát bude (9. 1.) 

7. [bez titulku] (9. 1.) 

8. Co chce Asociace hráčů? (10. 1.) 

9. Hokej bez předsedy! (10. 1.) 

10. Dopisy pro Čajku (10. 1.) 

11.  Pojištění je, hrát chtějí (11. 1.) 

12. Už se hraje (12. 1.) 

13. Návštěva u Čajky (15. 1.) 

14. A co takhle dobře hrát? (17. 1.) 

15. Věc: pojištění hokejistů (19. 1.) 

16. Kolmý náraz (20. 1.) 

17. Pomoc Čajkovi (25. 1.) 

18. K osudu Čajky (1. 2.) 

19. L. Čajka zemřel (15. 2.) 

20. Smrt si nevybírá (16. 2.) 

21. Tesla doprovází Zetor (17. 2.) 

22. Poslední rozloučení s L. Čajkou (20. 2.) 
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Příloha č. 2: Mladá fronta – kódovací manuál a sesbíraná data (tabulka) 

 

Poznámka: Čísla 1 až 22 v tabulce značí jednotlivé dohledané texty, očíslovaný 

seznam všech textů s datem vydání se nachází v předchozí příloze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pozice případu v textu                       

Čajka jako hlavní téma  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   22 

Čajka jako vedlejší téma 1                   20 21  

2. Hlavní téma sdělení                       

Úraz, pobyt v nemocnici  2   5  7   10   13    17 18     

Smrt, pohřeb                   19   22 

Důsledky pro sport   3 4  6  8 9  11    15        

Společenský přesah              14         

Jiné 1           12    16    20 21  

3. Rozsah                       

Krátký (–100 slov)    4      10   13     18     

Střední (101–300 slov)  2     7  9   12  14  16 17  19   22 

Dlouhý (301–600 slov)   3        11            

Znač. rozsáhlý (601– slov) 1    5 6  8       15     20 21  

4. Autor sdělení                       

Autorský text 1 2 3  5 6  8 9  11   14 15 16   19 20 21  

Agenturní text    4   7   10  12 13    17 18    22 

Neuvedeno                       

5. Umístění v periodiku                       

Titulní strana  2                 19    

Obvyklá strana pro hokej 1  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  20 21 22 

Titulní + obvyklá                       

Jiné umístění                       

6. Obrazový doprovod                       

Ano, autorská fotografie                       

Ano, agenturní fotografie                       

Ano, fotografie bez autora     5                  

Ano, jiné graf. sdělení                      22 

Ano, foto + jiné graf. sděl.                16    20   

Ne 1 2 3 4  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  17 18 19  21  
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Příloha č. 3: Československý sport – dohledané texty (seznam) 

 

1. Hašek jen na tribuně (6. 1.) 

2. Hokej odložen (8. 1.) 

3. Kritický stav Luďka Čajky (8. 1.) 

4. Smutná návštěva (8. 1.) 

5. Čajkův stav vážný (9. 1.) 

6. Odezva Litvínova (9. 1.) 

7. Změna úrazového pojištění (9. 1.) 

8. Čajkův stav se nelepší (10. 1.) 

9. Hokej bez předsedy (10. 1.) 

10. Hráči spokojeni, co dál? (11. 1.) 

11. Čajka stále v bezvědomí (11. 1.) 

12. Druhý proti třetímu (12. 1.) 

13. Ztrácí hokej svoji tvář? (12. 1.) 

14.  Neměnný stav (12. 1.) 

15. Sestřelení vojáci! (13. 1.) 

16. Opava Čajkovi (13. 1.) 

17. Kamarádi Čajkovi (15. 1.) 

18. Návštěva u Čajky (15. 1.) 

19. Nadace Luďka Čajky (17. 1.) 

20. Naděje Čajkovi (20. 1.) 

21. Specialista u Čajky (23. 1.) 

22. Povídá se, povídá... (25. 1.) 

23. Čekání na zázrak (25. 1.) 

24. Naděje pro Čajku (27. 1.) 

25. Pod finským rentgenem (30. 1.) 

26. Čajkův stav se nezlepšil (1. 2.) 

27. Nedostane americký milionář šanci? (7. 2.) 

28. O Marice ani slovo (8. 2.) 

29. Čajka – stále stejně (10. 2.) 

30. Série Sparty skončila (12. 2.) 

31. Luděk Čajka zemřel (15. 2.) 

32. Na mistra zbyl boj o záchranu (17. 2.) 

33. Rozloučení s Luďkem Čajkou (20. 2.) 

34. Semifinále bez Košic! (21. 2.) 

35. Snad v příští sezoně (22. 2.) 

36. Ze snů zůstal smutek v duši (23. 2.) 
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Příloha č. 4: Československý sport – kódovací manuál a sesbíraná data (tabulka) 

 

Poznámka: Čísla 1 až 22 v tabulce značí jednotlivé dohledané texty, očíslovaný 

seznam všech textů s datem vydání se nachází v předchozí příloze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pozice případu v textu                       

Čajka jako hlavní téma  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   14  16 17 18 19 20 21  

Čajka jako vedlejší téma 1           12 13  15       22 

2. Hlavní téma sdělení                       

Úraz, pobyt v nemocnici   3 4 5   8   11   14    18   21  

Smrt, pohřeb                       

Důsledky pro sport  2     7  9 10             

Společenský přesah      6          16 17  19    

Jiné 1           12 13  15     20  22 

3. Rozsah                       

Krátký (–100 slov)  2   5         14  16 17 18  20 21  

Střední (101–300 slov)    4  6  8 9  11 12       19   22 

Dlouhý (301–600 slov)       7                

Znač. rozsáhlý (601– slov) 1  3       10   13  15        

4. Autor sdělení                       

Autorský text 1  3 4  6 7  9 10 11 12 13  15  17  19 20 21 22 

Agenturní text                       

Neuvedeno  2   5   8      14  16  18     

5. Umístění v periodiku                       

Titulní strana  2   5 6  8           19 20 21  

Obvyklá strana pro hokej   3 4          14  16  18     

Titulní + obvyklá 1      7  9 10 11 12   15        

Jiné umístění             13    17     22 

6. Obrazový doprovod                       

Ano, autorská fotografie 1            13          

Ano, agenturní fotografie                       

Ano, fotografie bez zdroje                       

Ano, jiné graf. sdělení                       

Ano, foto + jiné graf. sděl.               15        

Ne  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  14  16 17 18 19 20 21 22 
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Příloha č. 4: Československý sport – kódovací manuál a sesbíraná data (tabulka) 

 

Poznámka: Čísla 23 až 36 v tabulce značí jednotlivé dohledané texty, očíslovaný 

seznam všech textů s datem vydání se nachází v předchozí příloze. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pozice případu v textu                     

Čajka jako hlavní téma 23 24  26   29  31  33          

Čajka jako vedlejší téma   25  27 28  30  32  34 35 36       

2. Hlavní téma sdělení                     

Úraz, pobyt v nemocnici 23 24  26   29              

Smrt, pohřeb         31  33          

Důsledky pro sport                     

Společenský přesah                     

Jiné   25  27 28  30  32  34 35 36       

3. Rozsah                     

Krátký (–100 slov)       29    33          

Střední (101–300 slov) 23 24 25 26     31    35        

Dlouhý (301–600 slov)                     

Znač. rozsáhlý (601– slov)     27 28  30  32  34  36       

4. Autor sdělení                     

Autorský text 23 24 25  27 28  30  32  34 35 36       

Agenturní text                     

Neuvedeno    26   29  31  33          

5. Umístění v periodiku                     

Titulní strana  24       31  33          

Obvyklá strana pro hokej 23  25          35        

Titulní + obvyklá    26    30  32  34         

Jiné umístění     27 28 29       36       

6. Obrazový doprovod                     

Ano, autorská fotografie     27 28  30  32  34         

Ano, agenturní fotografie                     

Ano, fotografie bez zdroje         31     36       

Ano, jiné graf. sdělení   25                  

Ano, foto + jiné graf. sděl.                     

Ne 23 24  26   29    33  35        
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Příloha č. 5: Naše pravda – dohledané texty (seznam) 

 

1. Ztratili nejen body (9. 1.) 

2. Slovo má... (9. 1.) 

3. Prohlášení zlínských hokejistů (9. 1.) 

4. Liga pokračuje (12. 1) 

5. slovo mají ..... (16. 1) 

6. [bez titulku] (19. 1.) 

7. Derby pro Čajku (19. 1.) 

8. Na fond L. Čajky (23. 1.) 

9. Můj dům, můj hrad (26. 1.) 

10. Okresní hokej (30. 1.) 

11. slovo mají ..... (13. 2.) 

12. Na fond L. Čajky (13. 2.) 

13. rozloučení v krematoriu (16. 2.) 

14. Za Luďkem Čajkou (16. 2.) 

15. Drama v Trenčíně (20. 2.) 

16. slovo mají ..... (20. 2.) 

17. Smutné loučení (23. 2.) 
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Příloha č. 6: Naše pravda – kódovací manuál a sesbíraná data (tabulka) 

 

Poznámka: Čísla 1 až 17 v tabulce značí jednotlivé dohledané texty, očíslovaný 

seznam všech textů s datem vydání se nachází v předchozí příloze. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pozice případu v textu                       

Čajka jako hlavní téma   3 4  6  8    12  14   17      

Čajka jako vedlejší téma 1 2   5  7  9 10 11  13  15 16       

2. Hlavní téma sdělení                       

Úraz, pobyt v nemocnici   3                    

Smrt, pohřeb              14   17      

Důsledky pro sport    4                   

Společenský přesah      6  8    12           

Jiné 1 2   5  7  9 10 11  13  15 16       

3. Rozsah                       

Krátký (–100 slov)      6  8  10  12 13 14         

Střední (101–300 slov) 1 2 3 4 5  7    11     16 17      

Dlouhý (301–600 slov)         9      15        

Znač. rozsáhlý (601– slov)                       

4. Autor sdělení                       

Autorský text 1 2  4 5  7 8 9 10 11 12   15 16 17      

Agenturní text                       

Neuvedeno   3   6       13 14         

5. Umístění v periodiku                       

Titulní strana                       

Obvyklá strana pro hokej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  14 15 16 17      

Titulní + obvyklá                       

Jiné umístění             13          

6. Obrazový doprovod                       

Ano, autorská fotografie               15        

Ano, agenturní fotografie                       

Ano, fotografie bez zdroje              14         

Ano, jiné graf. sdělení                       

Ano, foto + jiné graf. sděl.                       

Ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   16 17      
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Příloha č. 7: Zápis o utkání Košice–Zlín 5. ledna 1990 (obrázky) 

 

 

První strana 
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Příloha č. 7: Zápis o utkání Košice–Zlín 5. ledna 1990 (obrázky) 

 

 

Druhá strana 
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Příloha č. 8: Mladá fronta – ukázky některých textů (obrázky) 
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Příloha č. 9: Československý sport – ukázky některých textů (obrázky) 
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Příloha č. 10: Naše pravda – ukázky některých textů (obrázky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


