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Abstrakt
Diplomová

práce

s názvem

Jak

se

změnila

sportovní

žurnalistika

v československém tisku po roce 1948? Srovnání období let 1945–1948 a 1953–1958
se zabývá vývojem a srovnáním sportovní žurnalistiky v poválečném Československu
a prostřednictvím kvalitativní obsahové analýzy tří vybraných sportovních periodik
(Ruch v tělesné výchově/Ruch v tělovýchově a sportu, Stadion, Československý sport)
ve sledovaném období sleduje proměny sportovního tisku. Vedle samotných
mediálních sdělení sleduje výzkum pronikání politiky do mediálních obsahů, grafické
a jazykové změny a otázku vývoje redakčních složení sledovaných periodik. Dílčími
tématy jsou také osudy vybraných redaktorů, poválečný vývoj Klubu sportovních
novinářů a sjednocování tělovýchovy.
Autor využil bohatého archivního materiálu v podobě jednotlivých vydání
sportovních periodik a dále pramenů z Národního archivu. Sekundárně pak použil
přehledovou literaturu k vývoji v médiích a žurnalistice po druhé světové válce
s využitím historických monografií k analýze historického kontextu, který je pro
pochopení poválečného vývoje v Československu a v oblasti tisku naprosto zásadní.

Abstract
Master’s thesis called How Did Sports Journalism Change in Czechoslovakian
Press after 1948? Comparing Periods 1945–1948 and 1953–1958 deals with the
development and comparison of sports journalism in post-war Czechoslovakia and
through the qualitative content analysis of three selected sports periodicals (Ruch
v tělesné výchově/Ruch v tělovýchově a sportu, Stadion, Československý sport).
Research focuses on media reports, graphic and language changes and organizational
development of the periodicals. Secondary subjects are the fate of selected editors, the
post-war development of the Sports Journalists Society and the unification of physical
education movement.
The author used the rich archive material of individual editions of sports
periodicals and sources from the National Archives. Secondarily he used the review
literature on media development and journalism after World War II, using historical
monographs to analyze the historical context that is absolutely crucial to
understanding post-war developments in Czechoslovakia and the press.
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Úvod
Diplomová

práce

s názvem

Jak

se

změnila

sportovní

žurnalistika

v československém tisku po roce 1948? Srovnání období let 1945–1948 a 1953–1958 je
zaměřena

na

vývoj

sportovní

žurnalistiky

po

druhé

světové

válce

v Československu. Konkrétně se jedná o srovnání dvou období v poválečné éře, a to
doby tzv. třetí republiky vymezenou lety 1945–1948 a pětileté periody v průběhu
50. let 20. století reprezentovanou roky 1953–1958. Cílem této diplomové práce je
zodpovědět obšírnou otázku, jakým způsobem se sportovní žurnalistika proměnila
v československém tisku po únorovém státním převratu v roce 1948 a jaké byly projevy
nastalých změn.
Vybraná období jsou zvolena zcela záměrně. Doba třetí republiky je
charakteristická vedle obnovy Československa s koncem druhé světové války také
nastavením nového politicko-společenského systému, který se po roce 1948
transformoval v totalitní systém pod vládou Komunistické strany Československa.
S rokem 1953 se poté definitivně chopil organizace tělovýchovy a sportu stát
prostřednictvím nově zřízeného Svazu pro tělesnou výchovu a sport (předstupeň pro
budoucí Československý svaz tělesné výchovy), který nahradil Československou obec
sokolskou (Sokol). Rok 1953 je také mezníkem pro nová významná sportovní
periodika, kdy vznikl novinový obdeník Československý sport (který se brzy stal jedním
z nejčtenějších deníků) a také týdenní časopis Stadion, který navázal na poválečný Ruch
v tělesné výchově (později jako Ruch v tělovýchově a sportu). Desetileté období nového
státního režimu, který vznikl komunistickým pučem, zakončuje rok 1958.
Mezi jednotlivé výzkumné problémy patří na základě komparace zmíněných
sportovních periodik otázka proměn tematického obsahu a vizualizace vybraných titulů
v průběhu stanoveného období, pronikání politiky do mediálních sdělení, změny režimu
a její projevy v periodikách a v neposlední řadě otázka vývoje redakčního složení
zkoumaných titulů.
Ve

výzkumu

jsem

se

zaměřil

vzhledem

k velikosti

jeho

rozsahu

a zejména dostatečnému počtu pramenů (dobových vydání) v průběhu období čtrnácti
4

ročníků na čistě sportovní tisk reprezentovaného jmenovanými tituly a upustil jsem od
původního záměru přibrat ještě další nesportovní deníky jako Rudé právo a Svobodné
slovo v případě nedostatku primárních zdrojů. Mohl jsem tak plně čerpat z jednotlivých
výtisků Ruchu, Stadionu a Československého sportu, které jsou v rámci pražských
knihoven kompletně k dispozici (ve sledovaném období).
Pro studium redakčního složení zkoumaných periodik jsem využil Věstníků
Svazu českých novinářů (v různých verzích) a zejména pramenů z Národního archivu,
konkrétně členských evidencí novinářů z Archivu Syndikátu novinářů. Jelikož jmenné
seznamy jednotlivých sportovních redakcí nejsou v Národním archivu dohledatelné,
vybral jsem ke zkoumání jen nejaktivnější redaktory sledovaných periodik v daném
období. Mnoho autorů se v článcích buď nepodepisovalo vůbec, nebo jen ve formě
zkratky, a tak se jejich jména nedala přímo odvodit. Seznamy vyřazených sportovních
novinářů také nejsou k dispozici, a tak jsem nemohl sledovat jejich další osudy. Jelikož
jsem se ale zaměřil pouze na redaktory sledovaných čistě sportovních periodik, zjistil
jsem na základě výzkumu, že poválečné novinářské čistky (i po roce 1948) se
neprojevily ve zkoumaných redakcích, a tak se složení prakticky neměnilo.
K poválečnému vývoji Klubu sportovních novinářů, který nedisponuje vlastními
historickými archiváliemi, jsem opět využil dobové prameny z Národního archivu
prostřednictvím Archivu Syndikátu novinářů.
Sekundární zdroje jsem použil pro charakteristiku dobového tisku, vznik
a zánik sportovních periodik a také ke studiu rozvoje a sjednocování tělovýchovy
(a jejích organizací) na pozadí historického kontextu Československa i světového dění
sledovaného období. V tomto případě je pochopení zejména politického kontextu na
konci druhé světové války a prvních mírových let zcela klíčové pro porozumění
budoucího vývoje, zejména pak v tisku.
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1. Historický kontext ve vývoji Československa po
druhé světové válce

Předválečné události v Československu ve 30. letech 20. století, jako byly
problematické národnostní vztahy v česko-německém pohraničí, mezinárodní krize po
mnichovské konferenci, rozdělení československého státu, vyhlášení Protektorátu
Čechy a Morava a jeho připojení k Třetí říši a následné vypuknutí druhé světové války
vedly k budoucímu sblížení tuzemské politické reprezentace se Sovětským svazem a
odklonem od Západu.
Ostatně už za války se vytvořila spojenecká dohoda tehdejší exilové vlády
(v čele s Edvardem Benešem) s politickými představiteli SSSR (na čele s Josifem
Vissarionovičem Stalinem), která vyústila v československo-sovětskou smlouvu
o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci z 12. prosince 1943 na pozadí
„mnichovské zrady“.1 Reprezentanti obou zemí se v Moskvě zavázali pomáhat si
vzájemně v tehdy ještě probíhajícím válečném konfliktu s Německem a v období po
válce neuzavírat spojenectví a nevstupovat do koalice, které by byly namířeny proti
druhému smluvnímu partnerovi. Sovětský svaz vnímal dohodu jako stvrzení úzké
spolupráce obou států jak na úrovni politické a bezpečnostní, tak také hospodářské, což
se mělo začít brzy po konci války projevovat.2 Československá strana si od smlouvy
slibovala zejména jistotu zajištění obnovené státní existence po skončení války a s tím
související odčinění mnichovské tragédie.3
Podobnými smlouvami si Sověti postupně podmanili a připoutali ostatní státy
v poválečné Evropě východně od Německa do sovětské sféry vlivu a dostali je tak do
mocenského područí Moskvy, která si trpělivě budovala tzv. východní blok složený ze
svých satelitů. Napomohl tomu také obecný poválečný příklon evropského obyvatelstva
1

KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945–1948. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1991, str. 8. ISBN 80-04-25699-6.
2
PEČENKA, Marek – LUŇÁK, Petr. Encyklopedie moderní historie (1789–1999). Praha: Libri, 1999,
str. 91. ISBN 80-85983-95-1.
3
KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945–1948. Praha: Panorama, 1990, str. 6. ISBN 80-7038193-0.
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k levé části politického spektra a brzy se začal v politickém smýšlení prosazovat
socialismus (levicová orientace se projevovala také v oblasti kultury4). Do státních
parlamentů se probojovaly komunistické strany, které byly tu více, tu méně úspěšné. Ve
střední Evropě se navíc vzedmul protiněmecký nacionalismus. Zahraniční politika
obnovujícího se Československa se de facto zúžila na vyrovnání s menšinami uvnitř
vlastních hranic a snahu o obrodu státního území v předválečné podobě, která se
naplnila díky domácímu i zahraničnímu odboji a také Slovenskému národnímu
povstání.5
Tyto projevy měly své důsledky také na domácí politiku. Zákony a nařízení byly
vydávány na základě prezidentských dekretů Beneše, kterými se posvětily kroky, jako
byly znárodňování či pozemková reforma. Obavy z opakování Mnichova se projevily
také na parlamentní úrovni. Místo vládní koalice politických stran, která by vzešla
z voleb, byla ustavena už v březnu 1945 vláda Národní fronty tvořená z povolených
partají a to pouze těch středových a levicových s klíčovým vlivem komunistické strany.6
Vláda pod vedením sociálního demokrata Zdeňka Fierlingera byla jmenována 4. dubna
1945 a komunisté obsadili strategicky důležitá ministerstva vnitra (Václav Nosek) a
informací (Václav Kopecký). Na základě tzv. Košického vládního programu určovala
Národní fronta základní linii politiky státu, rozhodovala o mocenských a politických
otázkách i vzniku nových politických stran, legální pravicová opozice proto
neexistovala.7
Přechodné poválečné období ve vládě vyvrcholilo volbami do Ústavodárného
shromáždění 26. května 1946, které přineslo v obou hlavních částech československého
státu rozdílné výsledky. Zatímco na Slovensku zvítězila Demokratická strana, v českých
zemích triumfovala Komunistická strana Československa (KSČ). V předvolební
kampani totiž KSČ využila širokou agitační strategii včetně vlivu v národních výborech,
4

Řada československých umělců byla aktivní v oficiální státní politice jako např. Vítězslav Nezval nebo
Ivan Olbracht. In: BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od
počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011, str. 221. ISBN 978-80-247-3028-8.
5
KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945–1948. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991,
str. 5–8. ISBN 80-04-25699-6.
6
KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945–1948. Praha: Panorama, 1990, str. 12. ISBN 80-7038193-0.
7
KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945–1948. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991,
str. 31. ISBN 80-04-25699-6.
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závodních odborech a radách či nejrůznějších svazech. K oslovení nejširších mas
komunisté zdařile použili rozhlas, který ovládali, a také zdánlivě nestranický tisk jako
byla periodika Práce, Mladá fronta, Zemědělské noviny či Vojenské noviny. Zcela
klíčový pak byl objemný stranický aparát z různých placených tajemníků a agitátorů,
který si konkurenční politické strany nemohly vůbec dovolit.8
Československé komunisty podporované Sovětským svazem nemělo na cestě
k ovládnutí moci nic zastavit. Nová vláda v čele s jejím předsedou Klementem
Gottwaldem přišla s čistě budovatelským programem opírající se o vypracování státní
ústavy, dvouletého hospodářského plánu na roky 1947 a 1948 a pokračující činnost
v oblasti daňového systému, reforem a znárodňování.
Stvrzujícím krokem k definitivnímu odklonu Československa na Východ bylo
odmítnutí Marshallova hospodářského plánu v červenci 1947.9 Program hospodářské a
finanční pomoci ze strany Spojených států amerických měl přispět k rychlejší poválečné
obnově evropských států s podmínkou úzké koordinace a výměny informací s USA.
Proti

takovému

nastavení

však

Sovětský

svaz

protestoval

a pařížskou konferenci opustil. Následně pod nátlakem donutil ostatní země formujícího
se východního bloku včetně Československa (na základě spojenecké smlouvy z roku
194310) odmítnout Marshallův plán.11
Přitom Československo postihlo v letních měsících roku 1947 období
extrémního sucha, které způsobilo ještě větší hospodářské obtíže v poválečném období
stíženém nedostatečným zásobováním. V září téhož roku se ustavilo Informační byro
komunistických stran, jež mimo jiné odsoudilo některé kroky evropských komunistů
v jednotlivých státech, zejména pak snahy o dosažení vládní moci v demokratických
zemích parlamentní cestou. Kritizovány byly zejména komunistické strany Francie a
Itálie, ale nepříjemnému souzení se nevyhnula ani KSČ. Českoslovenští komunisté sice
vyhráli volby a získali pro Gottwalda post ministerského předsedy, cesta k socialismu
8

KOCIAN, Jiří. Poválečný vývoj v Československu 1945–1948. Praha: Státní pedagogické nakladatelství,
1991, str. 54–55. ISBN 80-04-26312-7.
9
KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945–1948. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991,
str. 72. ISBN 80-04-25699-6.
10
PEČENKA, Marek – LUŇÁK, Petr. Encyklopedie moderní historie (1789–1999). Praha: Libri, 1999,
str. 91. ISBN 80-85983-95-1.
11
Tamtéž, str. 301–302.
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pod absolutní vládou KSČ však byla zatím v nedohlednu. Poklidnou parlamentní cestu
měl nahradit rozhodující souboj o moc, který nastal v únoru 1948.12
Mezi hlavní konkurenty komunistické strany v Československu patřily politické
strany (národně socialistická, lidová a demokratická) a také zájmové organizace jako
byl Sokol či Orel. Tato „opozice“ se mnohokrát pouštěla do kritiky komunistů a
ztělesňovala odpor vůči kontroverzním i jiným návrhům a záměrům KSČ. Představitelé
odporu však nebyli jednotní a nespornou výhodou komunistů byla schopnost
organizovat a mobilizovat obyvatelstvo. Nejen to se projevilo v osudovém únorovém
týdnu.
Rozbuškou plánovaného souboje se stalo počínání komunistického ministra
Noska, který se autonomním způsobem pustil do přemísťování zemských velitelů ve
Sboru národní bezpečnosti. Poté, co Nosek odmítal zdůvodnit své konání v rámci
ministerstva vnitra, podali ministři lidové, národně socialistické a demokratické strany
demisi 20. února 1948 za účelem vyvolat vládní krizi. K demisi se však nepřipojili
sociální demokraté, Jan Masaryk ani Ludvík Svoboda, a tak se prezident Beneš rozhodl
den
a

po

generální

výhrůžkami

stávce

komunistů

(zejména
přijmout

dělníků)

demisi

menší

25.

února

části

pod

vládního

tlakem
kabinetu

a donominovat uvolněná ministerská křesla z Gottwaldova podnětu. Komunistický puč,
později označovaný jako „Vítězný únor“, byl dokonán bez zásadních protestů veřejnosti
i médií a v následujících týdnech doprovázen personálními čistkami ve všech sférách
společnosti13. Vyvrcholením bylo přijetí nové státní ústavy 9. 5. 1948, tzv. ústavy
devátého května.
Volby do Národního shromáždění z 30. května pak byly pouze formálním aktem
stvrzující nově nastolený nedemokratický režim, neboť se pro hlasování v atmosféře
strachu stanovila jednotná kandidátka Národní fronty bez možnosti volby. Dohrou
převzetí moci do rukou KSČ bylo sloučení (a zánik) sociální demokracie s komunisty a
marginalizace zbylých stran, kterými byly v českých zemích Československá strana
12

KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945–1948. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991,
str. 75. ISBN 80-04-25699-6.
13
Například ze 48 000 vysokoškolských studentů bylo 18 % vyloučeno, stejný postih čekalo přes 500
profesorů a docentů. Čistky postihly na 300 000 osob. In: KAPLAN, Karel. Československo v letech
1948–1953. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, str. 10–11. ISBN 80-04-25700-3.
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socialistická

(ČSS,

dříve

Československá

strana

národně

socialistická)

a

Československá strana lidová (ČSL). V září 1948 se navíc sloučily Komunistická strana
Československa a Komunistická strana Slovenska (KSS), a tak se vytvořila sjednocená
KSČ.14
Prezident Beneš, který odmítl květnovou ústavu podepsat, abdikoval na protest
proti nedemokratickému charakteru nové ústavy 7. června. Také poslední volný
politický post, úřad prezidenta, zabrali komunisté. Po volbách byl jmenován
prezidentem Klement Gottwald, novým předsedou vlády se stal Antonín Zápotocký.
Cesta k mocenskému monopolu KSČ tak byla definitivně dokonána.15 Brzy měly být
uvedeny do praxe stalinské teze o „zákonitém zostřování třídního boje“, čímž se
zdůvodňovalo rostoucí používání násilí a různých represí jako mocenských prostředků
nastolené diktatury proletariátu v čele s komunistickou stranou – tedy pojetí
bolševického systému převzatého z marxismu.16
Represe na konci čtyřicátých a také počátkem 50. let měly systematický
charakter nejen v Československu, ale v celém východním bloku, podpořené zvýšenou
militarizací

a

budováním

československé

armády,

Lidových

milicí

i rozšiřující se Státní bezpečnosti. Cílem nebyl pouze postih nepohodlných osob
a nežádaných politických stran a organizací, ale především šlo o likvidaci základních
prvků politického a ideového pluralismu na vládní úrovni a také plošné zrušení
nejrůznějších kulturních, společenských a zájmových organizací ve veřejné sféře.17

14

PEČENKA, Marek – LUŇÁK, Petr. Encyklopedie moderní historie (1789–1999). Praha: Libri, 1999,
str. 240–241. ISBN 80-85983-95-1.
15
RYCHLÍK, Jan. Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945–1992. Bratislava:
Academic Electronic Press, 1998, str. 123. ISBN 80-88880-09-2.
16
REIMAN, Michal. O komunistickém totalitarismu a o tom, co s ním souvisí. Praha: Karolinum, 2000,
str. 74. ISBN 80-246-0028-5.
17
Tamtéž, str. 102.
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2. Stav poválečné žurnalistiky v reakci na předchozí
vývoj a jeho důsledky

Českoslovenští odbojoví zákonodárci a novináři reagovali v přípravách na
poválečné mediální uspořádání nejen na období let 1938–1945, ale „ponaučení“ si vzali
také

z prvorepublikového

období.

To

bylo

charakteristické

pro

propojení

žurnalistického života se zájmy politických stran s existencí nestranického tisku
s velkým

vlivem

(jaký

měly

například

Lidové

noviny),

bulvárního

tisku

a s dominantním postavením velkých tiskových koncernů.18 Meziválečný tisk tak byl
kvůli senzacechtivosti a inzerci kritizován za honbu po zisku a nelichotivě srovnáván
s americkým tiskem. Obsahová cenzura19, která zůstala z doby Rakouska-Uherska, se
s eskalací pohraničních událostí ještě před podepsáním mnichovské dohody zpřísnila a
ustavila se Ústřední cenzurní komise při ministerstvu vnitra.20
V průběhu druhé republiky byla zakázána KSČ a zanikl komunistický
a levicový tisk. Sjednocování politického i společenského života po Mnichovu se
projevilo také ve sdružení novinářských organizací do jednotného Národního svazu
novinářů 11. června 1939 s povinným členstvím, v jehož čele stál předseda František
Bauer (který se podílel na odboji).21 Svaz, který vznikl krátce po vyhlášení Protektorátu
Čechy a Morava, sdružoval všechny loajální a kolaborující žurnalisty.22
18

BLODIGOVÁ, Alexandra. Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků: výstava
k dějinám českého tisku na území České republiky. Státní ústřední archiv v Praze – archivní areál
Chodovec 12. listopadu – 15. prosince 2002. Praha: Státní ústřední archiv, 2002, str. 14.
19
K tiskovým zákonům a cenzuře v meziválečném Československu: BERÁNKOVÁ, Milena –
KŘIVÁNKOVÁ, Alena – RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé žurnalistiky III. díl. Český a
slovenský tisk v letech 1918–1944. Praha: Novinář, 1988, str. 73–80.
20
KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál,
2010, str. 77. ISBN 978-80-7367-698-8.
21

DOLEJŠÍ, Vojtěch. Noviny a novináři: z poznámek a vzpomínek. Praha: Nakladatelství politické
literatury, 1963, str. 301.
22
BLODIGOVÁ, Alexandra. Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků: výstava
k dějinám českého tisku na území České republiky. Státní ústřední archiv v Praze – archivní areál
Chodovec 12. listopadu – 15. prosince 2002. Praha: Státní ústřední archiv, 2002, str. 14.
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Už po okupaci přebrala kontrolu nad médii německá správa v čele s Říšským
tiskovým úřadem a z počáteční plné zdrženlivosti ve veřejných projevech se situace
v období války ještě přiostřila.23 Legislativní zánik svobody slova nastal v květnu 1941.
Novináři se ocitli v nepříjemné pozici – buď byli součástí legálního tisku a byli tak
nuceni k aktivistickému a kolaborantskému přístupu24, nebo museli odejít do jiného
zaměstnání či se přidat k odbojové činnosti.25
Poválečné Československo se mělo jednou provždy zbavit protistátních,
proněmeckých a kolaborantských pracovníků, kteří se za protektorátu těšili dobrému
postavení. Zástupci exilové vlády a členové odboje měli o budoucích poměrech
v různých sférách společnosti jasno. Pojítkem měla být očista od lidí spjatých
s válečným režimem či přímo spolupracujících s německou protektorátní vládou.
Základy budoucímu politickému a společenskému uspořádání dal Košický vládní
program z 5. dubna 1945, který zformulovala Fierlingerova vláda.
V rámci mediální oblasti byl nejdůležitější článek XV., který nastavil podmínky
poválečné žurnalistice: „Bude provedena očista škol i jiných kulturních ústavů (divadel,
knihoven, apod.) od osob, spolupracujících aktivně s okupanty v tomto oboru.
Odstraněny budou všechny učebnice, vydané v době nesvobody. Provedena bude revize
žákovských i veřejných knihoven, aby z nich bylo vypleněno nacistické i fašistické býlí.
Bude provedena důkladná očista v oblasti žurnalistiky, rozhlasu i filmu.“26
Ve snaze vypořádat se s minulostí a podepřít zamýšlené změny se hodnotil
zejména charakter prvorepublikového tisku a jeho komerční podstata, která měla
23

PASÁK, Tomáš. Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v Českých zemích z let 1939–

1945. Praha: Univerzita Karlova, 1980, str. 48–50.
24

K novinářskému aktivismu za Protektorátu Čechy a Morava:

CEBE, Jan – KONČELÍK, Jakub. Novinářský aktivismus: Protektorátní kolaborantská žurnalistika a její
hlavní představitelé z řad šéfredaktorů českého legálního tisku. In: TURKOVÁ, Helga. Sborník
Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. Praha: Národní muzeum, 2008, číslo 1–4, ročník
53, str. 39–48. ISSN 0036-5351.
25
FORET, Martin – LAPČÍK, Marek – ORSÁG, Petr. Média dnes: reflexe mediality, médií a mediálních
obsahů. Univerzita Palackého, Olomouc 2008, str. 301–306. ISBN 978-80-244-2023-3.
26

Košický vládní program: Program nové československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků. Praha:

Svoboda, 1974, str. 33.
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snižovat úroveň periodik kvůli výdělku. Kritika se týkala i otázky nadměrné kvantity
tisku, kde měla zase pokulhávat obsahová kvalita novin.27 Počet periodických tiskopisů
se pohyboval v době před Mnichovem okolo 2500 titulů, s okupací a válkou postupně
klesl v roce 1940 na 1733, až sestoupil na jaře 1945 k číslu 500.28
Už na sklonku války tak vše směřovalo k očistě a novým základům státního tisku.
Mezi odbojovými novináři nastala shoda v tom, že noviny nemají vydávat jednotlivci či
soukromníci, ale že tisk má sloužit národu a má být národním majetkem, přesně
v duchu poválečného znárodňování. Tuto zásadu podpořili zástupci tisku na konferenci
při České národní radě v průběhu květnových revolučních dní, jejich nově navržený
směr schválili také prezident s vládou. Sám Beneš byl přesvědčen, že volnost ve
vydávání

tisku

se

už

do

budoucna

neměla

více

opakovat

a měla ustoupit ve prospěch veřejných zájmů. Právě pocitově silný argument veřejného
zájmu tlumil výtky týkající se omezování svobody tisku. Jako bonus byla navíc zrušena
cenzura.29

27

ZIERIS, Karel František. Nové základy českého periodického tisku. Praha: Orbis, 1947, str. 14–15.
Tamtéž, str. 14.
29
ZIERIS, Karel František. Nové základy českého periodického tisku. Praha: Orbis, 1947, str. 16–17.
28
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3. Žurnalistika mezi lety 1945 a 1948

3.1 Nové podmínky tisku a jeho struktura

Na Košický vládní program z dubna 1945, který tedy definoval budoucí charakter
a strukturu tisku, roli médií ve společnosti a tzv. očistu novinářského stavu, navázala
vyhláška ministerstva informací z 18. května stejného roku rušící vydávání všech
politických periodik, která nebyla stranicky zastoupena v Národní frontě. Tisk třetí
republiky v podstatě představoval odraz Národní fronty a jejích elementů, přičemž
nastavený rámec vymezoval podmínky jeho možného působení a prakticky určoval
mantinely novinářské svobody.30
Zanikl tím tisk nejen zakázaných politických stran (agrárníků, ľudové strany na
Slovensku) jako byl Venkov, Večer nebo Národní politika, ale také německý
a bulvární tisk.31 Kromě povolených stran (s komunistickým a levicovým tiskem
a tituly ostatních zástupců Národní fronty) se vyznačovaly právem vydávat nejrůznější
periodika jen státní úřady a veřejnoprávní instituce a také celonárodní organizace se
státním zájmem (odborářský, mládežnický, odbojový, zemědělský či tělovýchovný
tisk).32
Některé tituly byly obnoveny (Rudé právo, Národní osvobození či Právo lidu),
jiné pozměnily název (České slovo na Svobodné slovo, Lidové listy na Lidovou
demokracii). Na zakázané Lidové noviny navázaly koncepcí i redakčním obsazením
Zemědělské noviny, Obrana lidu či Svobodné noviny, k novým titulům se přidaly deníky
Práce a Mladá fronta.33 Výjimku ještě obdržely v soukromé oblasti vědecké
30

DRÁPALA, Milan. Na ztracené vartě Západu: antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945–
1948. Praha: Prostor, 2000, str. 45. ISBN 80-7260-046-X.
31
FORET, Martin – LAPČÍK, Marek – ORSÁG, Petr. Média dnes: reflexe mediality, médií a mediálních
obsahů. Univerzita Palackého, Olomouc 2008, str. 208. ISBN 978-80-244-2023-3.
32
HUDEC, Vladimír. 30 let socialistické žurnalistiky: k vývoji žurnalistiky od osvobození země Sovětskou
armádou. Praha: Novinář, 1975, str. 18–19.
33
BLODIGOVÁ, Alexandra. Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků: výstava k
dějinám českého tisku na území České republiky. Praha: Státní ústřední archiv, 2002, str. 70–73.
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a umělecké časopisy, avšak s podmínkou nevýdělečnosti. Obnovy se tak dočkaly
Kritický měsíčník, Naše doba či Otázky divadla.34 Své významné místo měly také
kulturní, sportovní a církevní tisk. Obecně vzato, struktura tisku se v poválečném
období mezi květnem 1945 a únorem 1948 utvořila do podoby, která vydržela až do
začátku roku 1990.35
Vládnoucí elity si dobře uvědomovaly mocenský význam tisku. Ne nadarmo byl
tisk považován už od 19. století za tzv. sedmou velmoc36 a také v poválečné éře po roce
1945 se vyzdvihovala moc a mohutnost tisku.37 Jeho důležitost v utváření poválečného
Československa k obrazu svému pochopili nejlépe komunisté, kteří ještě konkretizovali
charakteristiku tisku: „Tisk byl kdysi nazýván sedmou velmocí. Abychom zdůraznili jeho
nynější význam, mluvíme o tom, že je mocnou zbraní. Tisk, stejně jako každá zbraň,
slouží

ovšem

tomu,

kdo

jej

má

v rukou,

může

pomáhat

jedné

i druhé třídě, a toho si je vědoma dělnická třída i buržoazie.“38
Ústřední postavou, která měla silný vliv na koncepci státního tisku, byl ministr
informací Václav Kopecký. Jednalo se de facto o představitele státního dohledu, který
stál v čele organizace a regulace novin a časopisů. Vystoupení Kopeckého
v informačním výboru Prozatímního národního shromáždění už 7. února 1946 nastínilo
budoucí vývoj nezávislosti tisku: „Takový ideál tiskové svobody, za které se časopisy
pod titulem ,nezávislost‘ stávají ve skutečnosti jen nejzávislejšími služkami
kapitalistických boháčů, za které se tisk zvrhá v nástroj kupčení s duší národa, korupce
a masové demoralizace a za které tisk může být zneužit proti zájmům lidu
34

BEDNAŘÍK, Petr. Český tisk v letech 1945–1948. Rozvoj české společnosti v Evropské unii. 2004, str.
136. ISBN 80-86732-35-5.
35
BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do
současnosti. Praha: Grada, 2011, str. 242. ISBN 978-80-247-3028-8.
36
Termín sedmá velmoc je typický pro frankofonní prostředí z období napoleonských válek, kdy byl tisk
považován Napoleonem Bonapartem kromě států za další (šestou) velmoc v 19. století (po Prusku,
Rakousku, Rusku a Velké Británii), která válčí proti Francii. K pěti velmocím se později přidala i Itálie a
výčet se tak rozrostl na sedm. In: OSVALDOVÁ, Barbora – HALADA, Jan. Praktická encyklopedie
žurnalistiky a marketingové komunikace. 3., rozšířené vyd. Praha: Libri, 2007, str. 169–170. ISBN 97880-7277-266-7.
V anglosaském prostředí se preferuje termín čtvrtý stav („fourth estate“) reprezentující čtvrtý pilíř
demokracie po zákonodárné, výkonné a soudní moci. In: FRANKLIN, Bob. Key concepts in journalism
studies. London: SAGE Publications, 2005, str. 84–85. ISBN 0-7619-4482-6.
37
BUDÍN, Stanislav. Sedmá velmoc. Praha: Český spisovatel, 1966, str. 5.
38

DOLEJŠÍ, Vojtěch. Noviny a novináři: z poznámek a vzpomínek. Praha: Nakladatelství politické
literatury, 1963, str. 8.
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a národa, takový ideál tiskové svobody již neodpovídá ani politickému charakteru, ani
morálce dnešní československé demokracie.“39
Důležitým nástrojem Kopeckého ministerstva informací se okamžitě stal tiskový
odbor, který měl na starosti zásadní činnost pro vydávání periodik: hospodaření
s papírem a jeho rozdělování podle vyhlášky ministra průmyslu z 15. června 1945.40
Tiskový odbor proto přímo ovlivňoval tištěná média i díky nefungujícímu
papírenskému průmyslu a váznoucímu železničnímu spojení. Kromě toho koordinoval
tento úřad konkrétně odbor informací, odbor publikační, odbor rozhlasu, odbor filmu a
odbor pro kulturní a informační styky se spřátelenými národy, což vedlo k významnému
posunu k centralizaci kontroly společně s regulací komunikace ve veřejném prostoru ve
snaze o její budoucí ovládnutí.41
Problémy s papírem, kterého byl po válce nedostatek, souvisely s vysídleným
státním pohraničím, kde dříve pracovali v tamních papírnách zejména němečtí
obyvatelé. Po odsunu Němců trvalo po zbytek roku 1945, než se organizace
a produkce těchto podniků plnohodnotně obnovila. Tisk byl proto vydáván pouze ve
velkých městech, kromě Prahy také v Liberci, Plzni, Brně, Olomouci a Ostravě.
V pohraničních oblastech pak vycházelo jen periodikum Národní fronty. Aby se ušetřil
papír, tak byla zakázána večerní a pondělní vydání. Ministerstvo informací rozhodovalo
i o tom, jaký periodický tisk bude vycházet a také o konkrétním rozdělování papíru
jednotlivým vydavatelstvím formou přídělů.42 Nedostatek papíru pak často sloužil jako
vhodná záminka, proč některý titul přestal vycházet nebo nebyl vůbec povolen.
Sdělovací prostředky tak sice zůstávaly ve veřejné sféře, ale zásadním způsobem došlo
k omezení jejich otevřenosti a nezávislosti.

39

BEDNAŘÍK, Petr. Český tisk v letech 1945–1948. Rozvoj české společnosti v Evropské unii. 2004, str.
133–134. ISBN 80-86732-35-5.
40
KŘIVÁNKOVÁ, Alena – VATRÁL, Jozef. Dějiny československé žurnalistiky. IV. díl: český a
slovenský tisk v letech 1944–1987. Praha: Novinář, 1989, str. 43. ISBN 80-7077-036-8.
41
BLODIGOVÁ, Alexandra. Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků: výstava
k dějinám českého tisku na území České republiky. Státní ústřední archiv v Praze – archivní areál
Chodovec 12. listopadu – 15. prosince 2002. Praha: Státní ústřední archiv, 2002, str. 16.
42
BEDNAŘÍK, Petr. Český tisk v letech 1945–1948. Rozvoj české společnosti v Evropské unii. 2004, str.
134–135. ISBN 80-86732-35-5.
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3.2 Regulace žurnalistiky a její očista

Nové podmínky v rámci regulace tisku měly dva hlavní důsledky – na jedné
straně samotné snížení počtu vydávaných titulů a zároveň také snížení jejich rozsahu.
Oproti protektorátnímu roku 1940, kdy se produkovalo 55 deníků a večerníků, došlo
k rapidnímu úbytku českých periodik v roce 1946 na 28 denních listů. Podobný pokles
se dotkl i regionálních týdeníků, kterých ubylo přibližně o třetinu ze 144 na 87. Nejvíce
doplácel na škrty ve vydavatelství zájmový a odborný tisk, nejcitelněji pak tisk církevní,
který se zredukoval v českých zemích ze 163 časopisů na pouhých 35 ve sledovaném
období.43 Politicky motivované záminky jako „fašistický nebo reakční duch“ určitého
periodika

se

staly

typickým

zdůvodňováním

zamítnutých

žádostí

o vydávání listů, které měly být pro KSČ nežádoucí.44
Regulace byla ospravedlňována také vyloučením nadprodukce, která měla tříštit
síly a snižovat úroveň tisku, přičemž žádný obor neměl být zbytečně přesycen
množstvím periodik.45 Individualistický princip v tisku ustoupil korporačnímu,
a ačkoli byla svoboda tisku zaručena ústavou, byla chápána a hlavně praktikována jako
svoboda projevů prostřednictvím tištěných médií a nikoliv jako svoboda podnikání
v novinářské obci. Brzy se začaly objevovat námitky zneužívání pravomocí ministerstva
informací ve prospěch KSČ, načež jednotlivé obory dostaly příslib, že každému bude
vyhověno podle potřeb.
Avšak už po volbách v roce 1946 vyvstaly názory na reorganizaci politického
tisku v reakci na výsledky hlasování voličů. Tlak na Kopeckého sílil, avšak jeho
ministerstvo si s přípravou nového tiskového zákona dalo na čas. 46 Orientace na
Sovětský svaz se vedle vysoké politiky a hospodářské oblasti projevovala také
v žurnalistice. Sdělovací prostředky si braly za vzor podle dobového označení „vývoj a
43

BEDNAŘÍK, Petr. Český tisk v letech 1945–1948. Rozvoj české společnosti v Evropské unii. 2004, str.
136. ISBN 80-86732-35-5.
44
DRÁPALA, Milan. Na ztracené vartě Západu: antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945–
1948. Praha: Prostor, 2000, str. 47. ISBN 80-7260-046-X.
45
ZIERIS, Karel František. Nové základy českého periodického tisku. Praha: Orbis, 1947, str. 36–37.
46

Tamtéž, str. 38–40.
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teoreticko-praktické zkušenosti sovětského tisku a rozhlasu“.47 V nabídce tištěných
periodik proto nechyběl Svět sovětů ani Svět socialismu. Ze sovětských novin se
přebíraly charakteristické rubriky jako například propaganda či život strany a český tisk
byl zaplněn přátelskými hesly „učme se od Sovětského svazu a ze sovětských
zkušeností“.48
Po osvobození Československa nastala samotná obnova novinářské organizace,
jejíž základní platformou, podle které se měl vybudovat nový „očistný“ novinářský
stav, se stal v českých zemích dosavadní Národní svaz novinářů.49 Po válce došlo
k přejmenování svazu nejprve na Svaz českých redaktorů, který byl posléze změněn na
Svaz českých novinářů. Na valné hromadě 17. března 1946 se přijaly stanovy svazu a
oficiální koncepce tisku pod patronátem ministerstva informací. Předsedou svazového
výboru se stal šéfredaktor tisku Ústřední rady odborů Otakar Wünsch.50 Ve výboru byly
zastoupeny

ústřední

listy

politických

stran

a společenských organizací včetně Československého rozhlasu, Československé tiskové
kanceláře (ČTK) a novinářů pracujících v různých institucích a významných
týdenících.51
Na Slovensku se zřídil samostatný Svaz slovenských novinářů (Zväz slovenských
novinárov) a jeho zástupci se společně s českým svazem dohodli na utvoření jednotného
vrcholného orgánu Ústředního svazu československých novinářů52 na státní úrovni

47

BUDÍN, Stanislav. Sedmá velmoc. Praha: Český spisovatel, 1966, str. 109.

48

MARKO, Miloš. V službe pokroku a priateľstva. Československo-sovietske vzťahy v tlači 1917–1967.
Bratislava: Obzor, 1967, str. 106–110.
49
HUDEC, Vladimír a kol. Z historie naší novinářské organizace (1877–1987). Praha: Novinář, 1987,
str. 73.
50

BEDNAŘÍK, Petr. Český tisk v letech 1945–1948. Rozvoj české společnosti v Evropské unii. 2004, str.

139. ISBN 80-86732-35-5.
51

HUDEC, Vladimír a kol. Z historie naší novinářské organizace (1877–1987). Praha: Novinář, 1987,

str. 80.
52

K vzniku Svazu českých novinářů a Ústředního svazu československých novinářů: KŘIVÁNKOVÁ,
Alena – VATRÁL, Jozef. Dějiny československé žurnalistiky. IV. díl: český a slovenský tisk v letech
1944–1987. Praha: Novinář, 1989, str. 51–54. ISBN 80-7077-036-8.
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vedle už vzniklých národních svazů.53 Novinářské vzdělání nabízela od roku 1946 nově
ustavená Vysoká škola politická a sociální (na základě dekretu prezidenta republiky z
roku 1945), jejíž součástí byla novinářská fakulta v čele s děkanem Jaroslavem
Vozkou.54 Druhým vzdělávacím pracovištěm se stal ve stejném roce lektorát novinářství
na Karlově univerzitě, kde působilJaromír Malý. V roce 1947 vznikl ještě lektorát
žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci s výukou Augustina Uhera.55
Novinářská obec si však musela projít plánovaným očistcem, a tak byla ustavena
očistná

komise,

která

posuzovala

jednání

jednotlivých

domácích

novinářů

i těch působících v zahraničí v protektorátním období. Kolaborující žurnalisté byli
vyloučeni ze svazu a souzeni jako zrádci národa, v lepším případě si od soudu odnášeli
doživotní zákazy publikování nebo dočasná pozastavení žurnalistické činnosti v řádech
měsíců. V pěti případech ale došlo na vykonání trestu smrti oběšením, tři novináři
dostali doživotní trest odnětí svobody a dalších pět si odneslo více než desetileté tresty.
Ze svazu muselo odejít 86 novinářů (51 z nich skončilo před soudem), krátkodobě
pozastavenou činnost převzalo dalších 42 redaktorů.56 Jako podstatné se jeví zmínit
fakt, že komise byla složená převážně z členů KSČ, jejichž podjatost se projevovala
zejména při posuzování jednotlivých případů. Při nich docházelo k udělování vyšších
trestů u osob, které se pro vládu Národní fronty jevily jako nepohodlné.57
Ke schválení nového tiskového zákona upravující poměry ve státním tisku, který
se připravoval už od poloviny roku 1945, došlo až 28. května 1947 na základě hlasování
Ústavodárného národního shromáždění. Do dějin vešel jako zákon č. 101/1947 Sb. o
postavení redaktorů a o Svazech novinářů. Podle nového zákona se vymezovala osoba
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novináře a určovaly se jeho povinnosti a práva. Zákonem se také posvětil Ústřední svaz
československých novinářů, jehož oba autonomní národní svazy byly sjednoceny už
v roce 1948 do jednotného Svazu československých novinářů (SČSN) se sídlem
v Praze.58
Jednotný svaz tak ještě více centralizoval novinářský stav a představoval jedinou
oficiální žurnalistickou platformu, která se stala pro redaktory existenčně klíčovou.
Pokud chtěli novináři pokračovat v žurnalistické činnosti, museli disponovat svazovým
členstvím.

Kdo

nebyl

členem

svazové

organizace,

přišel

tím

o právo publikovat.59
Před druhou světovou válkou se v Československu používala tzv. preventivní
cenzura, k jejímu obnovení však po válce nedošlo ani ve formě předběžné cenzury.
Přesto se považovalo za samozřejmé, že stranický tisk má držet krok s vládní politikou a
prostřednictvím „autocenzury“ se vyvarovat kritiky vládních kroků, prezidenta
republiky, československé armády, poválečného odsunu německých občanů či
vzájemné politiky se Sovětským svazem.60 V očích ministra Kopeckého poskytovala
absence cenzury politické body, neboť se měl tisk těšit svobodě jako nikdy v minulosti.
Novinářskou produkci však reguloval tiskový odbor ministerstva informací
a sílící moc Kopeckého strašila zástupce ostatních nekomunistických stran Národní
fronty. Došlo tak k bizarní situaci, kdy předseda Československé strany lidové Jan
Šrámek projevil podporu návrhu komunistického ministra vnitra Václava Noska
o zřízení dodatečné cenzury v srpnu 1946. Avšak komunisté, vědomi si možného
oslabení vlastních pozic při kontrole tisku, po prozření záměru lidovců stáhli původní
návrh a cenzura byla jako koncept odmítnuta.61
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Přesto si i přes silnou pozici komunisté vylepšili dohled nad důkladným
sledováním tisku zavedením kontrolního oddělení v prosinci 1947, které dozíralo na
obecnou žurnalistickou produkci Československa. Prohřešky jednotlivých redakcí
putovaly na ministerstvo vnitra, které mohlo dané médium dokonce zakázat. Mezi
nejkontrolovanější novinářské obsahy patřila produkce věnující se prvnímu dvouletému
hospodářskému plánu, kritice vůči slovanským národům, tématu poválečného
zásobování a přídělů, domácí i zahraniční politice včetně obrany republiky.62 Důvod byl
nasnadě: plánovaný státní převrat KSČ.
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3.3 Role

médií

v únoru

1948

a

druhá

vlna

represí

v žurnalistice

Komunisté využívali svých členů a sympatizantů na důležitých pozicích
v nejrůznějších mediálních strukturách a také v Revolučním odborářském hnutí (ROH)
v rozhodujícím období v souboji o moc v únoru 1948. KSČ měla přímý či do té doby
tajný vliv na novinářský svaz, dále na tiskárny, jejichž odboráři odmítali tisknout jiné
tituly než komunistické a také rozhlas, který pod dozorem komunistů (ústředním
ředitelem byl Bohuslav Laštovička) vysílal převážně o akcích a činech KSČ a ROH.63
Mezi hlavní zprávy, které hlídaný rozhlas ve svízelných dnech mezi 20. a 25. únorem
přinášel, patřily projevy předsedy vlády Klementa Gottwalda (ze Staroměstského a
Václavského náměstí), informace z celostátního sjezdu závodních rad ROH a pokyny k
ustavování

akčních

výborů

a

Lidových

milicí.

Posluchači

a čtenáři tak dostávali informace o únorové krizi pouze z pohledu KSČ, aniž by byly
k dispozici názory zástupců ostatních politických stran.64
Při novinářském svazu navíc vznikl 25. února 1948 podobně jako u dalších
významných organizací akční výbor organizovaný komunistickou stranou v čele
s redaktorem Rudého práva Vojtěchem Dolejším a v nepřehledné době za
komunistického převratu se okamžitě pustil do dalších novinářských čistek, tentokrát
žurnalistů nepohodlných pro nově se utvářející totalitní režim v čele s KSČ.65
S okamžitou platností se vytvořily Ideové směrnice českého novináře, které byly
po obsahové i terminologické stránce charakteristické pro stranickou rétoriku. Direktivy
nařizovaly povinnost žurnalistů bojovat za mír, nabízet čtenářům život ve státech s
režimem lidové demokracie a vylepšovat redaktorovo odborné a zejména ideologické
63
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uvědomění. Přesně v duchu učení marxismu-leninismu se měli novináři stát vzornými
učiteli

a

vychovateli

národa,

aktivními

činiteli

veřejného

života

a podnětnými organizátory tvůrčích sil lidu.66
Tzv. „reakční novináři“ spojováni s liberalismem (který byl po Mnichovu
zavržen) byli odstraněni z publikační činnosti, a protože nemohli pokračovat
v žurnalistické profesi, volili v mnohých případech odchod do zahraničí formou
emigrace. V redakcích a vydavatelstvích se uskutečnily výrazné novinářské obměny
a kádrové čistky. Mezi nechtěnými se ocitli mimo jiných také Ferdinand Peroutka
a Pavel Tigrid (šéfredaktor lidoveckého Vývoje a také angažovaný v Obzorech), kteří
byli označováni nálepkou liberálové.67 Peroutka, šéfredaktor Svobodných novin
a Dnešku (navazující na meziválečné Lidové noviny a Přítomnost), byl terčem silné
komunistické kritiky hlavně po roce 1946. Do role jeho největšího odpůrce se postavil
šéfredaktor Tvorby Gustav Bareš, který na Peroutku útočil na dálku přes Rudé právo.
Peroutku

nahradil

na

pozici

šéfredaktora

Svobodných

novin

spisovatel

a člen KSČ Jan Drda ještě v osudový den 25. února 1948.68 Peroutka zvolil po
komunistickém puči exil podobně jako Tigrid.
S následným únorovým převratem převzali komunisté úplnou moc nad
sdělovacími prostředky. Kromě ústředních a funkcionářských periodik byla většina
titulů nekomunistických stran zakázána, sociálně-demokratický tisk zmizel se
sloučením strany s KSČ ještě v létě roku 1948. Řízení tisku nově přebral tiskový odbor
Ústředního výboru KSČ vydávající povinné tiskové směrnice. Tiskový odbor
rozhodoval nejen o samotném vzniku a zákazu každého titulu, ale také o nákladu
periodika, jeho obsahové stránce či redakční skladbě ve vedoucích funkcích daného
média.69
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Státní převrat postihl kromě sdělovacích prostředků také Československý ústav
pro výzkum veřejného mínění. Podstatnou roli při vzniku ústavu při ministerstvu
informací sehráli na jaře 1946 Josef Kopta, Bohuš Pospíšil a Čeněk Adamec.
Československo společně s Maďarskem byly jedinými zeměmi střední Evropy, kam
sociologické průzkumy pronikly po druhé světové válce. Po únoru 1948 ale ústav
nesměl nadále publikovat výsledky výzkumů ve svém měsíčníku Veřejné mínění, jehož
šéfredaktorem byl od počátku Milan A. Tesař. Ústav byl ještě v roce 1950 zrušen, což
představovalo další krok k poúnorové nesvobodě projevu.70

3.4 Poúnorové období v tisku
Po „Vítězném únoru“ komunistů nastal prudký nástup tzv. totalitárního modelu
sdělovacích prostředků, kdy se ještě více utužila centralizace systému médií. Ta byla
podřízena novému režimu a svým výrazným působením měla napomáhat v budování
socialistické společnosti, uvědomování lidu a přispívat k boji proti vnějšímu i vnitřnímu
nepříteli.71 KSČ konkrétně využívala hromadné sdělovací prostředky a kulturní instituce
k ideologickému působení na společnost a realizování politicko-mocenských záměrů,
čemuž přispívaly praktikování sovětské doktríny a faktor rozdělené Evropy i světa na
pozadí začínající studené války. Média navíc nepotřebovala být ve státem řízené
ekonomice s hospodářstvím ve formě několikaletých plánů (zprvu dvouletky, poté
pětiletky) a znárodňováním finančně soběstačná, jejich provoz kryl státní rozpočet.
Pro naprostou kontrolu tisku se komunisté zbavili nepohodlných žurnalistů
a kádrové změny v redakcích se projevily také ve struktuře Svazu českých novinářů, ze
kterého bylo po únoru vyloučeno 106 redaktorů72, celkově se poúnorovou čistkou
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(včetně rozhlasu) vyloučilo 130 novinářů73. Podobný osud čekal také slovenský
novinářský svaz. Nutno dodat, že personální čistky proběhly také na všech úrovních
státní správy, v hospodářském odvětví a v neposlední řadě i v samotné kultuře. To vše
za pečlivé organizace akčních výborů Národní fronty, která reprezentovala tzv.
diktaturu proletariátu.
Totalitární režim posvětila v květnu 1948 nová ústava Československé republiky,
která byla účelně vydána v den ukončení druhé světové války mezi Sovětským svazem
a Německem 9. května. Podle této konstituce mělo všechno hospodářství sloužit lidu a
obecný blahobyt občanů měl růst na cestě k socialistickému řádu.74 V mediální oblasti
navázala rétorikou na Košický vládní program. Svoboda tisku byla podle 21. paragrafu
zaručena a tisk proto neměl být podrobován předběžné cenzuře. Právo a podmínky na
vydávání novin a časopisů měl stanovit zákon, samozřejmě se zřetelem na fakt, že zisk
neměl být účelem.75 Praxe se však s ústavou rozcházela. Zákon o postavení novinářů
nerozhodoval o produkci novin, tu měl po únorových událostech na starosti tiskový
odbor ÚV KSČ. Svobodu tisku si navíc užívaly jen povolené listy.
Vláda Národní fronty přistoupila k důsledné revizi povolení k publikování, která
si vyžádala do konce roku 1948 zastavení 350 periodik,76 přičemž se nahradily pouze 89
novými či náhradními tituly. Posledním hřebíčkem do pomyslné rakve českého tisku se
stalo schválení proslulého zákona č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově demokratické
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republiky v říjnu 1948, kterým mohla KSČ zrušit jakékoliv noviny na základě § 60 za
spáchání trestného činu v obsahu periodického tiskopisu.77
Většina tisku nekomunistických stran skončila a zpravidla jim zůstaly jen
stranický deník a funkcionářská periodika. Marginalizace nekomunistického tisku se
vysvětlovala buď jednoduchým konstatováním, že „přestal vycházet, protože sloužil
reakci“,78 případně se nová struktura tisku ospravedlňovala tím, že už neexistoval
„divoký konkurenční boj soukromých vydavatelů“ (jako tomu bylo v meziválečném
období)79 nebo že „napomáhala k jeho účelnější specializaci“80. Úhrnný náklad tisku
navíc dosahoval vyšších čísel než ve 30. letech.
Špatnému stavu už tak okleštěného tisku nepřidala ani usnesení vlády z 25. května
a 10. června 1948, která rozhodla o dalším snížení množství papíru pro tisk,
a to o celou třetinu. Nedostatek papíru se pro změnu vysvětloval tak, že ve srovnání
s kapitalistickými firmami nebylo zapotřebí inzertních stran. 81 Rozsáhlá redukce
periodik se dotkla kromě nekomunistického tisku zejména kulturních listů a krajských
týdeníků. V květnu došlo navíc ještě ke znárodnění polygrafického průmyslu, když
prostřednictvím přijetí zákona č. 123/1948 Sb. přešly tiskárny pod legislativní kontrolu
komunistů.82 Znárodnění polygrafického průmyslu se zase obhajovalo koordinací
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vydavatelství tisku a také zlevněním knih.83 Etatizace kulturní sféry souvisela se
sovětizací kulturní politiky, která se radikálně projevovala v charakteru tisku.
Po únoru 1948 došlo k utužení systému tištěných médií, který determinovalo po
roce 1945 ministerstvo informací prostřednictvím vyhlášek a nařízení. Vydavateli
periodik zůstaly pouze politické strany, společenské organizace a státní instituce. Mezi
nejvýznamnější tituly patřily deníky KSČ Rudé právo a slovenská Pravda, které
určovaly linii domácího zpravodajství a také odborářský deník Práce (ROH),
„alternativou“ zůstaly Lidová demokracie (ČSL) a Svobodné slovo (ČSS).
S absencí tržní konkurence v mediálním prostředí se však vytratila soutěživost,
která se nejvíce projevovala v informačním servisu. Periodika se snažila držet krok s
oficiálním výkladem

z nejvyšších

politických

míst,

k čemuž

přispívala

i určitá konformita ve vyhledávání informačních zdrojů. Československá tisková
kancelář, která reprezentovala oficiální výklad zahraničních událostí, ustoupila
požadavku aktuálnosti a s vyčkávaným informováním se dostala plně pod působení
agentury Sovětského svazu TASS. Mediální agendu také zčásti spoluvytvářeli úředníci
a

důraz

se

kladl

zejména

na

hospodářské

novinky z průmyslové

výroby

a podniků glorifikující výsledky práce československého lidu či nového společenskopolitického zřízení a na druhé straně na propagandu politických kroků KSČ. Politická
kritika aktuálních problémů z tisku nenávratně zmizela a žurnalistický obsah celkově
degradoval.84
Články

v jednotlivých

denících

se

vyznačovaly

stejným

obsahem

a charakteristickými frázemi, novinářům chyběl osobitý styl a tisk tak většinově
postrádal významnější novinářskou osobnost. Své způsobila i potenciální hrozba kritiky
za snahu o individualismus či dokonce represálií v případě inspirace ze Západu.
Žurnalisté, kteří nepsali pro čtenáře ale pro politickou reprezentaci, se přestali zajímat o
západní tisk.85
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Definitivní konec svobodné žurnalistice učinily přijaté závěry na I. sjezdu
československých novinářů, který byl svolán na 24. říjen 1948 do Obecního domu
v Praze. Předsedou Svazu československých novinářů byl zvolen šéfredaktor
Zemědělských novin Antonín Nedvěd. Delegáti sjezdu diskutovali o úloze žurnalistiky a
sdělovacích prostředků, novinářské zodpovědnosti

či

postavení novináře ve

společnosti.86 Mnohem podstatnější se však jevily závazky, ke kterým se českoslovenští
žurnalisté přihlásili: jako určitý předěl ve vývoji poúnorové žurnalistiky se ukázalo
přihlášení svazu ke službě novému režimu a uplatňování komunistické ideologie i
propagandy. Dále se svaz zavázal řídit se závěry sjezdů KSČ a plnit úkoly i politickou
linii vedení strany.87 Budoucí působení tisku a jeho úlohu ve společnosti
charakteristicky shrnul na sjezdu prezident Gottwald: „V našem novém lidovém řádu
má být tisk jedním z hlavních činitelů národní, státní a mravní výchovy lidu, má být
účinným

pomocníkem

v našem

budovatelském

díle...

Úlohou

tisku

v lidově

demokratickém režimu je lid informovat, organizovat, uvědomovat, vychovávat a
vést.“88
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4. Sportovní žurnalistika 1945–1948

4.1 Sokol jako hlavní síla sjednocení tělesné výchovy
v Československu

Sportovní zprávy se v českém tisku objevovaly na pravidelné bázi od počátku 20.
století a po roce 1918 se sport stal trvalou součástí denního tisku. Avšak až do roku
1953 neměla sportovní žurnalistika samostatný čistě sportovní deník. Do té doby se
v jednotlivých redakcích ustavily pozice profesionálních sportovních redaktorů
a postupně se tiskem šířila oborová i terminologická osvěta sportu. Někde dříve (20.
léta), někde později (konec 30. let) se stalo praxí umisťování sportovní rubriky na
poslední stránku novinového výtisku. Za inovátora se v tomto ohledu sám označoval
Jaroslav Šalda, ústřední ředitel vydavatelství Melantrich, který v Českém slově zavedl
tento postup.89 Pondělní vydání měla v denním tisku i sportovní dvojstranu.
Čistě sportovní tisk ale doplácel po ukončení druhé světové války na důsledky
protektorátního vývoje v českých zemích i na výše zmíněná poválečná opatření ve
vydavatelském odvětví pod taktovkou komunistů prostřednictvím ministerstva
informací. Pro komunistickou stranu se ukázala jako důležitý faktor absence sjednocené
tělesné výchovy.
Původně Tělocvičná jednota pražská (s alternativním názvem Sokol Pražský)
vznikla 16. února 1862 jako český spolek s národní ideou zásluhou Miroslava Tyrše,
který navázal na učení Jana Amose Komenského o tělesné výchově člověka.

89
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Spoluzakladatelem stále více se prosazujícího Sokola byl jeho první starosta Jindřich
Fügner.90
Sokolstvo se od svého počátku profilovalo jako hnutí nestranické a slovanské a
brzy si osvojilo myšlenky humanitní demokracie vyznávané Tomášem Garriguem
Masarykem a Edvardem Benešem. Sokolská idea navíc blahodárně přispívala
k duchovnímu a národnímu sbližování Čechů a Slováků. Česká obec sokolská se se
vznikem Československé republiky reorganizovala v Československou obec sokolskou
(ČOS) a v meziválečném období se tato skutečně masová tělovýchovná organizace
proměnila ve významnou oporu oficiální politiky Hradu.91
Členové Sokola působili za okupace a druhé světové války jako odbojáři
(podobně jako za první světové války coby legionáři), a přestože byl Sokol v roce 1941
rozpuštěn a jeho příslušníky čekala tvrdá perzekuce, zúčastnili se mimo jiného příprav
atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, Slovenského
národního povstání v roce 1944 i Pražského povstání na konci války v dalším roce.
Z českých členů Sokola ale přišlo o život vinou perzekuce 3388 lidí, z toho 1212
příslušníků bylo popraveno a zbylí byli umučeni. Období války nakonec přežilo 8223
vězněných členů.92
S koncem války došlo k obnově ČOS, kdy se novým starostou stal JUDr.
Antonín Hřebík, jako nutná se ale ukázala potřeba vybudovat novou organizační síť
a vychovat nové pracovníky. Sokol v tehdejší době představoval jednu z posledních
masových organizací93 postavenou na demokratickém základu odolávající sílícímu
komunistickému vlivu, která navíc spojovala Čechy a Slováky organicky, nikoliv
90
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federativně. Tím se vymykala v prostředí tělovýchovy ve snaze o sjednocení
sportovních organizací.
Prvním krokem k nápravě stavu československé tělovýchovy se stalo podepsání
výzvy ke sjednocení všech tělovýchovných a sportovních hnutí do jednotného
Ústředního národního tělovýchovného výboru (ÚNTV), kterou signovali zástupci
Československé obce sokolské, Svazu Dělnických tělovýchovných jednot (DTJ),
Federace proletářské tělovýchovy, Junáka a Československého všesportovního výboru
už 5. května 1945.
ÚNTV, který měl být přípravnou platformou pro konečné sjednocení sportovních a
tělovýchovných hnutí, poté vydal prohlášení Sjednocení tělovýchovy k budování
nového Československa, avšak i zde se vydraly na povrch skepse a obavy z možné
budoucí komunistické hegemonie, v tomto případě ve sportu, a tak bylo toto spojení
koncipováno na volnějším principu.94
Dalším krokem ÚNTV se mělo stát prohlášení z 2. září 1945 ke sjednocení
sportovních a tělovýchovných subjektů do tělovýchovného svazu Sokol, který by tak ze
své silné společenské pozice všechny organizace sdružil a zastřešil. Jenže
nekomunistická hnutí se postavila proti plánovanému sjednocení pod vedením Sokola,
neboť jako varovné se ukázaly snahy KSČ o ovládnutí vrcholné sportovní instituce.
V ohrožení se tak mohla ocitnout jak organizační nezávislost, tak také demokratický
charakter sportovních subjektů.95
Zájem o tělesnou výchovu, který se šířil zejména díky sokolské tradici a široké
členské základně už z meziválečné éry,96 se projevil i v plánech školní výuky. Na
základě výnosu ministerstva školství a osvěty z 30. dubna 1946 se základy tělesné
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výchovy staly povinným a rovnocenným vyučovacím předmětem na školách všech typů
a vzdělávacích úrovních.97
Ústřední národní tělovýchovný výbor se ale po čase ocitl ve slepé uličce,
a poté, co nepřinesl řešení a přestal reálně fungovat, rozhodli se zainteresovaní pro nový
projekt. Tím se stal Československý tělovýchovný svaz (ČSTS), který byl ustanoven
jako zastřešující orgán všech sportovních a tělovýchovných subjektů 16. listopadu 1946.
Do čela svazu byl zvolen stejně jako do čela Sokola Antonín Hřebík.98 Kvůli
ideologickým a národnostním rozdílům organizací se však i v tomto případě jednalo o
spíše dočasné řešení.
Definitivní zlom v otázce sjednocení sportovních a tělovýchovných subjektů
nastal až s únorovým pučem komunistů. KSČ se pustila do násilného sjednocení
prostřednictvím svých akčních výborů v sokolských jednotách a se záštitou ministra
školství a osvěty Zdeňka Nejedlého. Do 31. března 1948 spadaly pod Sokol, jehož
starostou byl Josef Truhlář, všechny tělovýchovné, sportovní a turistické organizace.99
Po abdikaci prezidenta Beneše byl poslední manifestací proti mocenskému
režimu KSČ XI. všesokolský slet, který se odehrál ve dnech 19. – 27. června. Při
navazujícím pražském průvodu 6. července došlo na památná provolání „Ať žije
prezident Beneš!“ a následné ignorování nového prezidenta Gottwalda na hlavní tribuně
ze strany sokolského útvaru, jehož cvičenci prošli na protest s odvrácenou tváří
směřující na druhou stranu, než byla tribuna. Po této události nenechala na sebe
komunistická odveta dlouho čekat a následovaly vlny zatýkání, vylučování ze Sokola,
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zaměstnání či studia a další tvrdé formy perzekucí.100 Posledním výkřikem Sokola vůči
nastalému vývoji v Československu se stala pieta při Benešově pohřbu 8. září 1948.
ČOS se po výrazných čistkách proměnila také vstupem přibližně 250 000 členů
ROH do této organizace a okamžitým zřizováním nových závodních sokolských jednot.
Do

celkové

proměny

se

vložily

také

vojenské

sokolské

jednoty

a ústřední Armádní tělovýchovný klub (ATK).101

4.2 Vývoj sportovní žurnalistiky za třetí republiky

Tisk určený tělovýchově však po válce pokračoval v budování pomalým tempem
a opíral se zejména o zavedená periodika, jako byly Sokolský věstník (Sokol), časopis
Orel (Československý Orel), Předvoj (Dělnických tělovýchovných jednot) či týdeník
Naše cesta (ministerstva školství a osvěty).102 Stav poválečné sportovní žurnalistiky byl
proto tristní. Ještě k 31. prosinci 1940 se jí věnovalo v českých zemích 115 odborných
titulů z oblasti tělesné výchovy, sportu a turistiky. Naproti tomu existovalo k 31.
prosinci 1946 pouze 14 sportovních periodik, ostatní tak doplatily na účelnou regulaci
místo volné soutěže.103
Ze sportovních titulů z meziválečného období přitom vycházely v roce 1945 už
jen čtyři časopisy – Auto, Týdenní kalendář dostihový (oba od roku 1920), Atlet
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vysokoškolského sportu a Sokolské noviny župy Moravskoslezské (oba od roku 1940)104–
a jedny noviny – Rekord (vydávané od roku 1930)105.
Mezi nejvýznamnější československá sportovní periodika patřily po druhé
světové válce v období třetí republiky následující tituly: Ruch v tělesné výchově (Praha
1945–1948, v letech 1949–1952 vycházel jako Ruch v tělovýchově a sportu, od 1953
jako Stadion106), Čas v športe (jako pondělní sportovní vydání deníku Čas, Bratislava
1945–1948), Šport (sportovní týdeník, Prešov a Košice 1945–1949), Štart (obrázkový
sportovní týdeník, od 1948 orgán sjednocené tělovýchovy na Slovensku, Bratislava
1947–1953, následoval Československý šport), Športový svet (měsíčník Slovenské
ústřední sportovní rady, Bratislava 1945–1946), Športový týždeň (sportovní pondělník,
Bratislava 1946–1948)107 a Naše cesta (týdeník pro tělesnou výchovu ministerstva
školství a osvěty, v roce 1948 změnil název na Sport)108.
Do roku 1948 se ale situace na poli sportovní žurnalistiky zlepšila. Se stabilizací
papírenského

průmyslu

a

celkového

poválečného

vývoje

v

kombinaci

s pozvolným rozvojem sportu v Československu a se zájmem o tělesnou výchovu stoupl
počet sportovních, tělovýchovných, turistických a rekreačních periodik na 97.109 Kromě
výše zmíněných titulů vznikly ještě například měsíčník Československý rybář (od
1946), týdeník Pondělník nebo měsíčníky Vzlet a Na stráž (všechny od 1948).110
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5. Přechodné období v letech 1949–1952

5.1 Politicko-historická situace

V zakladatelském období komunismu (1948–1953) s charakteristickými prvky
nastavenými po únoru 1948 se československá společnost pod ideálem rovnostářství
rychle proměňovala. Měnila se její sociální struktura, vznikala nová střední třída,
naopak tzv. buržoazie byla jako třída zlikvidována. Potlačení soukromého vlastnictví se
nacházelo zcela v režii komunistů, kteří kompletně převzali administrativní aparát
Československa. Kromě postupné likvidace podniků a živností, která vyvrcholila v roce
1950, se nové podmínky projevily také v zemědělství. Rolníci museli na základě zákona
o jednotných zemědělských družstvech povinně vstupovat do kolektivizace. Stranou
útlaku nezůstávaly ani církve, které se dostaly pod přímý dozor státu. Kněží a mniši
čelili internaci, rušily se kláštery, řády a náboženské spolky. Nastolený režim navíc
s eskalací

studené

války

hermeticky

uzavřel

hranice

země

a ČSR se ocitla vůči západnímu světu v úplné informační izolaci.
Této epoše se také říká období stalinismu. Důvod je zřejmý: personální obměny
a perzekuce obyvatelstva se proměnily ve skutečný teror, jehož rozměry byly rozsáhlé.
Počet obětí vykonstruovaných politických procesů na přelomu 40. a 50. let, jejichž
oběťmi byli mimo jiných i zástupci nejvyššího vedení KSČ v čele s generálním
tajemníkem

Rudolfem

Slánským,

se

vyšplhal

přes

sto

tisíc

osob,

počet

pronásledovaných dosahoval výše 750 000 lidí. Okolo 60 000 osob se navíc nacházelo
v pomocných technických táborech a dalších 25 000 v pracovních táborech. Celkově se
jednalo přibližně o osm procent perzekvovaného obyvatelstva Československa.111
Masový charakter tohoto teroru sovětského (stalinského) typu přinesl dobu atmosféry
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strachu, mravního rozkladu, všudypřítomné lhostejnosti, propagandy a přizpůsobování
se okolí.
Politický a zároveň ideologický monopol třímala pevně v rukou KSČ, jejíž další
směřování určil IX. sjezd strany v květnu 1949. Oficiálním programem se stal cíl
vybudovat

socialismus

v součinnosti

s povinnou

výukou

marxisticko-leninské

ideologie. Východní blok, který se ještě více utužil se vznikem Rady vzájemné
hospodářské pomoci (RVHP) v lednu 1949, se dostal do ještě silnějšího područí
Sovětského svazu a jeho satelity řídila Moskva direktivně prostřednictvím
Komunistické strany Sovětského svazu (KSSS). Z Československa se stala v rámci
RVHP země těžkého a zbrojního průmyslu. Vedle toho pak československá propaganda
věrně kopírovala sovětskou linii a byla daleko důslednější, než například polská nebo
maďarská.112

5.2 Vývoj v žurnalistice

Kromě ministerstva informací v čele s ministrem Kopeckým a tiskového odboru
ÚV

KSČ

si

vytvořilo

silnou

pozici

v mediální

oblasti

také

Kulturní

a propagační oddělení sekretariátu ÚV KSČ, v jehož čele působil bývalý šéfredaktor
Rudého práva Gustav Bareš. Kopecký vedl s Barešem nejen kompetenční, ale také
mocenské spory o podobu kulturní politiky ČSR. Na zostřování třídního boje
a hledání vnějšího i vnitřního nepřítele (ve straně) doplatil právě Bareš, který musel
z kulturně-propagačního oddělení odejít v roce 1951, stejně jako jeho spolupracovníci
Pavel Reiman, Jiří Hendrych, Jaroslav Jiránek a Josef Císařovský.113 Marie Švermová
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vedla až do svého odvolání a zatčení v témž roce propagandistický časopis Funkcionář
pro krajské funkcionáře KSČ.114
Smyslem novinářské činnosti po únoru 1948 byla stranickost, neboť média
odpovídala za svou činnost pouze komunistické straně a nikoliv veřejnosti. Za cílem
posílit mocenský monopol KSČ se média snažila vyvolávat pocit masového souhlasu
občanů s politickými kroky strany.115 Přispívat k tomu měli tiskoví referenti z tiskového
odboru ÚV KSČ působící v krajském komunistickém aparátu. Referenti hodnotili
celkovou práci redakcí a jejich vzájemnou spolupráci, odhalovali „politické chyby“ a
také zasahovali do redakčních vedení, pokud v obsahové produkci nedodržovala
požadovanou stranickou linii.116
Vedle omezeného pohybu osob z důvodu uzavření hranic podléhaly kontrole
i poštovní zásilky a cenzura si posvítila také na tiskoviny distribuované poštovní
službou ze zahraničí, načež prodej zahraničního tisku kvůli obavám z ovlivňování
společnosti nevhodnými informacemi rychle zanikl. Ke slovu se tak dostaly alternativní
informační zdroje, jako byly exilový a ilegální tisk společně s vysíláním zahraničního
rozhlasu – Rádia Svobodná Evropa a Hlasu Ameriky.
Budování socialismu bez západního vlivu a „v třídním boji proti imperialismu“
se zákonitě oddala i novinářská organizace, která přijala stanovený úkol vyřčený na IX.
sjezdu KSČ. Tisk poslušně plnil jak organizátorskou, tak hlavně propagační roli,
zejména u politických a hospodářských otázek Československa – ať už v rámci
víceletých plánů, znárodňování, kolektivizace venkova a sjednocování zemědělství
nebo prudké industrializace Slovenska.
Očistou prošla postupně nejen režimu nepohodlná a rázem zakázaná periodika
jako byly Akord, Dnešek, Kulturní politika, Kritický měsíčník, Listy a Lidové noviny
114
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(které nahradil týdeník Literární noviny vydávaný Svazem československých
spisovatelů117), ale také nejrůznější knižní publikace. Z řad tzv. závadné literatury bylo
zničeno 28 milionů kusů výtisků, ať už „trockistických“ a protisovětských, pravicových,
legionářských nebo Masarykových a Benešových publikací.118
Tiskový zákon z roku 1947 (zákon č. 101/1947 Sb.) se dočkal novelizace
20. prosince 1950, kdy vešel v platnost jako zákon č. 184/1950 Sb. o vydávání časopisů
a o Svazu československých novinářů, který zakazoval jakékoli soukromé podnikání
v oblasti tisku a také právně ukotvil poslání svazu, jenž měl „napomáhat
budovatelskému úsilí československého lidu, jeho boji za mír a spolupracovat na jeho
výchově k socialismu“.119 Svaz se podřizoval závěrům sjezdů KSČ, vydával směrnice
k plnění zadání vytyčených vedením komunistické strany a spolupracoval na
propagandistických kampaních.120 V neposlední řadě SČSN, který už od roku 1949
vydával měsíčník Československý novinář, rozhodoval o samotných redaktorech, kteří
museli být podle zákona členy svazu. Tím se na žurnalisty vytvářel existenční tlak
a stále více se projevovaly například autocenzurní návyky novinářů pod vlivem strachu
z případného trestního stíhání.121
Hlavní důraz se v cenzurním chování kladl na texty a obrazové materiály, které
mohly vytvářet dojem nechtěného dvojsmyslu. Jako modelový příklad může posloužit
případ s fotografií, na které jsou zachyceni komunističtí politici, jak v rukou drží nové
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boty při prohlídce oděvního závodu. Bota však vypadala jako mina nebo velký náboj, a
tak byla fotografie raději stažena, neboť se mohla z pohledu režimu politicky zneužít.122
Propagační agenturu Pragopress (bývalý Centropress) převzala ČTK v roce 1950
a tím dokončila centralizaci tiskových agentur v Československu, neboť už v minulých
letech s ní splynuly fotoagentura Fotoceps a obrazová agentura Čechopress.
S Československou tiskovou kanceláří se navíc 1. února 1951 sloučila Zpravodajská
agentúra Slovenska (ZAS) a od té doby působila ČTK jako jediný centrální
zpravodajský orgán Československa.123
Období po I. sjezdu Svazu československých novinářů se novinářská organizace
orientovala na výchovu tzv. kádrů, čemuž měly přispět internátní školení
v žurnalistických kurzech. S koncem roku 1952 vznikala první novinářská gymnázia
v největších městech, tedy v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě.124
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5.3 Sportovní žurnalistika 1949–1952 na pozadí vývoje
tělesné výchovy

IX. sjezd KSČ, který se konal 25. – 29. května 1949, měl důležitý význam také
pro budování systému v tělesné výchově, která měla následovat vytyčenou
socialistickou linii. Klíčovým byl pro další rozvoj tělesné výchovy nový zákon
o státní péči o tělesnou výchovu a sport, který schválilo Národní shromáždění 14.
července 1949 a podle kterého bylo „úkolem tělesné výchovy a sportu v lidově
demokratickém režimu udržovat a zlepšovat zdraví lidu, zvyšovat jeho tělesnou
a brannou zdatnost a pracovní výkonnost, vychovávat k odhodlanosti a statečnosti při
obraně vlasti a jejího lidově-demokratického zřízení“.125 Zákon ustanovil zřízení
Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport (SVTVS), který měl v budoucnu převzít
roli zastřešující organizace v oblasti tělovýchovy a sportu na úkor Sokola.126
Činností sokolských jednot se utvářely sportovní oddíly a od 50. let se výrazněji
prosazovaly sportovní akce spjaté s pracovišti. Za nejvýznamnější sportovní počin
považovala dobová literatura první ročník Sportovních her dělnické mládeže v roce
1950, na jejichž organizaci se podílely SVTVS, ROH a Československý svaz mládeže
(ČSM), které tak chtěly podnítit zájem o sport.127 Na IX. sjezdu ČOS ve dnech 21. – 24.
června 1951 se zúčastnění delegáti věnovali budoucímu rozvoji tělesné výchovy,
přičemž také v oblasti sportu se podmiňoval další vývoj podle prezidenta Gottwalda
inspirací

Sovětským

svazem

s využitím

„nejpokrokovější

a nejvyspělejší tělovýchovy světa“, tedy sovětské tělovýchovy.128
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Pro socialistické státy představoval sport ideální platformu pro soupeření s těmi
kapitalistickými. Československo se tak ve sportovní politice přidalo ke strategii
východního bloku, jehož charakteristickými rysy byly politizace sportu, kopírování
sovětského vzoru, totalitní princip jednoty sportovních organizací (včetně odborů a
spolků), ideová a organizační jednota (v duchu marxismu-leninismu, socialistického
vlastenectví a proletářského internacionalismu s důrazem na třídní boj), orientace na
masovost a samozřejmě centralismus v tělovýchově.129
Předsednictvo ÚV KSČ společně s vládou nakonec přistoupily k politickému
řešení otázky organizace československé tělovýchovy a ve dnech 10. listopadu a 2.
prosince 1952 přijaly usnesení o opatřeních k rozvoji tělesné výchovy a sportu. Národní
shromáždění následně 12. prosince 1952 schválilo zákon o organizaci tělesné výchovy a
sportu, kterou definitivně převzal stát prostřednictvím SVTVS, jehož předseda byl
jmenován prezidentem republiky, načež byla Československá obec sokolská i s většinou
svých časopisů zrušena. Zároveň se vytvořily podmínky pro rozvoj tělovýchovných věd
a výchovu odborníků a pedagogů, když vznikl Institut tělesné výchovy a sportu (dnešní
FTVS UK) a byly založeny katedry tělesné výchovy při vysokých školách.130 Jako
pozitivní v tehdejším vývoji se tak dá označit státní podpora sportu, zákony o organizaci
sportu a tělovýchovy, zkvalitnění přípravy trenérů a pedagogů a systematická práce
s talenty a vrcholovým sportem.131
Ze sportovních periodik se na přelomu let 1952 a 1953 proměnil Ruch
v tělovýchově a sportu na obrázkový týdeník Stadion a Letecké noviny, které vycházely
v letech 1948–1952, nově nahradil týdeník Krídla vlasti (1952–1965). Některé tituly
zanikly, objevily se však i nové. Do první skupiny patřil týdeník Šport, který skončil už
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v roce 1949. Naproti tomu vznikl oblíbený původně čtrnáctideník pro motoristy Svět
motorů, který vydával Ústřední výbor Svazarmu (branná organizace Svaz pro
spolupráci s armádou) v Praze od roku 1952.132
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6. Historický vývoj Československa v 50. letech 20.
století

V důsledku prudké industrializace východního bloku zapříčiněné eskalací
studené války na přelomu 40. a 50. let a velmocenské plány Sovětského svazu postihla
celý socialistický tábor krize, která se projevovala už v roce 1952 a naplno propukla na
jaře 1953 po Stalinově smrti. SSSR se poté odhodlal nepříjemný stav sociálních,
hospodářských a politických struktur vyřešit, ale krize se tím ještě více prohloubila.
V Československu se političtí představitelé z řad KSČ rozhodli kvůli ochrnuté
ekonomice pro drastickou měnovou reformu, která se spustila 1. června 1953. Nutný
krok si vyžádal oběť v podobě ztracených úspor obyvatel, neboť lidé měnili prvních 300
Kčs v kurzu 1:5, poté už ale v nevýhodné směně 1:50.133
Ekonomická krize ČSR se protáhla až do roku 1955, a tak byl druhý pětiletý
hospodářský plán připraven až od roku 1956. To však nastal druhý významný moment
společenské krize východního bloku. Mezníkem se stal XX. sjezd KSSS zahájený 14.
února 1956, na kterém vystoupil se svým kritickým referátem Stalinův nástupce ve
vedení SSSR a první tajemník ÚV KSSS Nikita Sergejevič Chruščov proti kultu
osobnosti svého předchůdce.
Bezprostřední reakcí v československém prostředí bylo vystoupení spisovatelů
na jejich II. sjezdu 22. – 29. dubna téhož roku. Už od roku 1955 nabývaly kritické hlasy
na síle vůči způsobu vedení kulturní politiky ze strany KSČ. Cílená kritika se
vystupňovala právě na sjezdu spisovatelů s prohlášením básníků Františka Hrubína
a Jaroslava Seiferta, kteří vystoupili proti ideologickým zásahům komunistů do tvorby
umělců a bezpráví, kterého se režim dopustil na mnohých básnících a spisovatelích.
Českoslovenští spisovatelé požadovali větší tvůrčí svobodu a do jejich umělecké
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činnosti se do budoucna neměly vkládat ideologické ani politické prvky. 134 Účastníci
pak ukončili sjezd prohlášením, že „spisovatelé jsou a budou svědomím národa“.135
Sjezd spisovatelů představoval pro KSČ skutečnou výstrahu a od jara 1956 se
komunisté dívali na umělce přísnějším pohledem a jejich závěrečné prohlášení vnímali
jako možné ohrožení mocenského monopolu komunistické strany. Tvrdé jádro KSČ
navíc odmítalo proběhnuvší události na XX. sjezdu KSSS a kritiku akceptovat a ještě
více utužilo poměry v ČSR.136
Kritika socialistického systému se v Polsku a Maďarsku proměnila v povstání,
která však byla tvrdě potlačena. V Československu ale na masový souboj společnosti
s mocí KSČ nedošlo. Naopak na podzim 1957 se ČSR dočkala překonání společenské
krize. Důvodů pro tuto skutečnost bylo hned několik, od těch politických až po
ekonomické. Mezi ty nejdůležitější patřily revize politických procesů, dokončení úprav
mocensko-politického systému, zklidnění sociálně-politických a ekonomických poměrů,
formy nových ideologických předloh a také ukončení vývojové etapy ve vedení KSČ a
státu, kdy se do čela obou institucí postavil Antonín Novotný po smrti prezidenta
Antonína Zápotockého.137
Od roku 1958 se pak postupně vytvářelo (i přes závěry XI. sjezdu KSČ
o rozvinutí důsledného boje proti revizionismu a zbytkům dogmatismu138) podhoubí
budoucích kořenů československé reformy, která se však naplno projevila až v druhé
polovině 60. let.
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7. Žurnalistika mezi lety 1953 a 1958

7.1 Zavedení předběžné cenzury

Rok 1953 se ukázal jako turbulentní nejen v politickém a hospodářském
prostředí, ale také na poli kulturním a žurnalistickém. Zákonitě totiž na sebe veškeré
změny navazovaly a v určitých ohledech byly propojené. Režim se na jaře ocitl v krizi,
která se ještě umocnila po smrti prezidenta Gottwalda (kterého nahradil Zápotocký),
který zemřel 14. března krátce po sovětském vůdci Stalinovi. Už v lednu proběhla
organizační restrukturalizace v rámci ministerstev, kdy došlo ke zrušení ministerstva
informací a Kopecký dále působil až jako ministr nového resortu – kultury (od 1956
jako ministerstvo školství a kultury) – od září 1953.
Politická roztříštěnost v otázce mediální moci se tím měla brzy vyřešit. Vedle
tiskového odboru ÚV KSČ, který nadále zajišťoval cenzorskou funkci, se připravovalo
vytvoření nového hlavního cenzorského úřadu po sovětském vzoru, když v SSSR
působil

GLAVLIT

(Hlavní

správa

záležitostí

písemnictví

a nakladatelství).139 Na základě tajného usnesení vlády č. 17/1953 z 22. dubna 1953
vznikl (protiústavní) oficiální cenzurní úřad Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD),
který přešel pod ministerstvo vnitra a působil v úzké spolupráci se Státní bezpečností.140
Do pozice vedoucího tiskového dohledu byl zvolen František Kohout. HSTD
měla kontrolovat v rámci sdělovacích prostředků, ale i kulturních institucí, ochranu
státního tajemství a obecného zájmu. V praxi tak nastal režim předběžné cenzury, kdy
v každé redakci a tiskárně kontroloval cenzor mediální obsahy. Stále aktivní tiskový
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odbor se navíc staral o stranické řízení tiskového dohledu. HSTD se v „korektuře“
dopouštěla od drobných zásahů až po výrazné zákroky proti celým článkům například
v kulturních časopisech. Tiskový dohled fungoval tímto způsobem až do vydání nového
tiskového zákona v roce 1966.141 Rudé právo se těšilo výstavnímu postavení podpořené
důvěrou režimu, a tak určovalo mediální agendu, přičemž se preferovaly moskevské
události a informace ze SSSR před domácím zpravodajstvím.
Snaha o zavedení předběžné cenzury byla prozaická: totalitní režim chtěl kromě
pravidelně vycházejících médií podchytit kontrolu také u neperiodického tisku z důvodu
potenciální nepřátelské propagandy. Cenzuře podléhaly fotografie, dopisy, filmy,
divadla i inzeráty, pod drobnohledem byla televize, rozhlas a ČTK. Po politických
procesech docházelo také k častému retušování fotografií nežádoucích osob.142

7.2 Charakteristické znaky a proměny tisku po roce 1953

V 50. letech se tisk vyznačoval jednotnou formou a stylem s nepříliš zajímavým
mediálním

obsahem,

ze

kterého

se

vytratily

reportáže,

ale

i

reklamy.

V tiskovinách naproti tomu vynikaly přepisované projevy politických představitelů
a ideologické zpravodajství. Výtisky Rudého práva a také Zemědělských novin
(ministerstva zemědělství) měly světový novinový formát (tzv. broadsheet), ostatní
deníky vycházely ve středoevropském formátu (tzv. berliner). Rok 1953 také přinesl
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sjednocení distribuce tisku, kdy se zavedl centrální systém prostřednictvím Poštovní
novinové služby opět podle sovětského vzoru.143
Tiskový dohled reprezentoval hlavní oporu totalitního režimu k ovlivňování
veřejného mínění a utváření unifikovaného myšlení. Předběžná cenzura ztělesňovala
velký tlak na novináře, kteří čelili možnému trestu, a tím se omezovaly jejich tvůrčí
schopnosti. Žurnalisté tak neměli na paměti čtenáře, nýbrž psali nepřímo pro HSTD, což
je nutilo k ohýbání pravdivých či lživých informací a k vytváření dezinformací, neboť
bylo potřebné číst (slyšet) to, co bylo vyžadováno a co se očekávalo.144
Kvůli snadnějšímu přehledu a kontrole mediálního obsahu tiskovin došlo také
k poklesu počtu titulů na základě usnesení politického byra ÚV KSČ o systému tisku
z 6. a 20. prosince 1954, kdy se přijala opatření ke zrušení či sloučení závodních
časopisů na jedné straně a na straně druhé ke snížení periodicity i nákladu výrazného
počtu menších tiskovin zájmových organizací, spolků nebo sportovních orgánů.145 Počet
závodních časopisů, který po roce 1949 každým rokem stoupal a na konci roku 1954
dosahoval čísla 1295, proto klesl v následujícím ročníku na 672.146
Prvním poválečným večerníkem se stala v roce 1955 Večerní Praha (přinášející
zajímavé místní zprávy), Československý svaz mládeže vydával od roku 1949 deník
Mladá fronta a od roku 1951 Pionýrské noviny, populárními se ihned staly Mladý
technik a od roku 1957 také měsíčník ABC mladých techniků a přírodovědců.
Československá armáda vydávala deník Obrana lidu, Svazarm zase týdeník Obránce
vlasti.
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Komunistická propaganda nebyla v českém tisku, který budil dojem informačně
vyprázdněného jazyka, vždy stoprocentně úspěšná, přesto hrála významnou roli
v ovlivňování veřejného mínění. Na základě bipolárního poválečného světa se
charakterizovala identita nového socialistického člověka vymezováním vůči nepřátelům
(vnějším a vnitřním) a poukazováním na druhé ve smyslu naše (pozitivní) vs. cizí
(negativní) kultura za využití deformace a účelovosti informací, nepřesností, případně
(ne)vhodností jejich užití.147 Jednotnost v názorech v podobě masového souhlasu
občanů

(lidu)

se

zakládala

na

osvojování

názoru

moci

(režimu)

u jednotlivce, který byl zván do společnosti všemocného „my“. Jednotlivec se po přijetí
a osvojení mocenského názoru ocitl na straně moci a s přesvědčením o sdílené pravdě
nabýval pocitu bezpečí.148
XX. sjezd KSSS odmítající praktiky kultu osobnosti přinesl v kombinaci se
zmírněním studenoválečného konfliktu (období tání) po roce 1955 liberalizaci ve
společnosti a v oblasti tisku. Náklad tiskovin postupně rostl a objevila se větší
různorodost produkce (zejména odborných, kulturních a uměleckých) časopisů
i žánrů a stoupala grafická úroveň. Hlavním posláním tisku však přesto zůstávaly
agitace, propaganda a organizátorská funkce.149 Také po roce 1956 převládala z důvodu
hospodářské a vědecko-technické spolupráce témata o vztazích se SSSR. Od 50. let
navíc stoupal odběr sovětského tisku.150
Mediální vývoj v druhé polovině dekády se projevil na II. sjezdu Svazu
československých novinářů 1. – 2. června 1957, kdy se z nutnosti navýšení
žurnalistických kapacit (nejen v tisku, ale i v rozvíjející se televizi) zrušila podmínka
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povinného členství ve svazu pro novinářskou činnost,151 načež novela zákona č.
44/1958 Sb. prohlásila svaz za dobrovolnou organizaci152. Na druhé straně se ale ještě
více zradikalizovala rétorika SČSN, která v usnesení sjezdu vyzývala k ještě
důraznějšímu boji „proti bezzásadovému liberalismu a zejména proti otevřenému
i skrytému revizionismu, hlavní zbraní reakce, kterou se nepřítel pokouší propašovat i
pod pláštíkem boje za ,svobodu tisku‘. Bedlivě střežme ideovou čistotu, pevnost, jednotu
a semknutost našich novinářských řad“.153
K vzrůstu stranickosti a ideovosti umění, tisku, rozhlasu a televize
v komunistickém duchu vyzývala také závazná směrnice vydaná na XI. sjezdu KSČ
v červnu 1958.154 Na tuto výzvu poté zareagoval SČSN na svém třetím sjezdu
19. – 20. září 1959, na kterém se novináři zavázali, že dají „všechny své tvůrčí
schopnosti a nadšená srdce boji strany a všeho lidu za dovršení socialistické výstavby a
za vítězství nesmrtelných myšlenek komunismu“.155
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8. Sportovní žurnalistika 1953–1958

8.1 Sjednocení organizace tělesné výchovy vznikem ČSTV

Rok 1953 byl přelomový také z hlediska školní výuky tělesné výchovy, kdy byl
vydán nový školský zákon, s kterým se vypracovaly i nové učební osnovy. Školní
tělesná výchova kladla důraz na všestrannou tělesnou přípravu, již od padesátých let
vznikaly specializované sportovní dorostenecké školy, které v budoucnu fungovaly jako
sportovní základny.156
Dalším krokem ve vývoji tělesné výchovy se staly události následující po
celostátní konferenci KSČ v červnu 1956, která se zabývala i situací v tělovýchovném
hnutí. Kritika cílila zejména na přetrvávající organizační roztříštěnost i přes snahu o
centralizaci prostřednictvím Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport, neefektivní
administrativní metody s direktivním charakterem tohoto státního orgánu a také na
stagnaci členské základny. A tak došlo na schválení nového zákona č. 68/1956 Sb. o
organizaci tělesné výchovy Národním shromážděním 20. prosince 1956, který stanovil
zrušení SVTVS a zřízení jediné dobrovolné tělovýchovné organizace. Ustavující sjezd
Československého svazu tělesné výchovy (ČSTV) probíhal 3. – 4. března 1957. Na
sjezdu se zvolil ústřední výbor, revizní komise a došlo ke schválení technických
náležitostí, jako byly organizační řád, znak a vlajka.157
Po vzniku ČSTV s ústředním časopisem Tělovýchovný pracovník došlo ke zrušení
státního řízení a financování tělesné výchovy a sportu.158 Na tělovýchovné
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a sportovní činnosti se však podílely i další organizace jako byly Svazarm,
Československý svaz mládeže, ROH nebo ministerstva školství, národní obrany
a vnitra. Členská základna ČSTV se do pěti let téměř zdvojnásobila, když z původních
803 047 členů v roce 1957 narostla na 1 543 805 členů v roce 1962.159

8.2 Struktura sportovního tisku po roce 1953

Z pohledu sportovního tisku bylo přelomovým momentem založení prvního
sportovního deníku v Československu – od ledna 1953 totiž začal vycházet zpočátku
ještě jako obdeník Československý sport. Vydával jej hlavní producent v oblasti
tělovýchovy a sportu – Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport ve Státním
tělovýchovném nakladatelství (sportovní a turistické nakladatelství Olympia vzniklo až
v roce 1967), které publikovalo mimo jiných i obrázkový týdeník Stadion.160
Z rostoucího rozvoje sportu i tělesné výchovy zároveň docházelo k častým
změnám názvů sportovních tiskovin, slučování titulů nebo vzniku úplně nových
periodik (pro každý druh sportu). Jako příklad změny názvu může posloužit právě
Stadion dříve známý jako Ruch v tělovýchově a sportu, případně Československý šport,
který dříve vycházel jako Štart. Vznik nových titulů se týkal převážně odborných
časopisů míčových sportů, kdy se od jednotného periodika oddělila další sportovní
odvětví – z původního titulu Házená–rugby–pozemní hokej vznikly dva: Házená –
Česká házená a Rugby – pozemní hokej. Také poangličtělý Tennis se rozdělil na Tenis a
Stolní tenis podobně jako Košíková–odbíjená na Košíková a Odbíjená. Ze Sokola se
zase stal vědecký časopis Teorie a praxe tělesné výchovy a sportu a kromě vědeckých a
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informačních novin a časopisů existovaly ještě instrukční (např. Tělesná výchova
mládeže). I z důvodu přítomnosti týdeníku Svět motorů zanikl časopis Motocykl.161
Významným mezníkem pro Československý sport se stalo usnesení ÚV KSČ
k otázkám tisku v roce 1955, které kromě dalšího doporučovalo zvýšení nákladu tohoto
sportovního deníku na 100 000 kusů. Opět se projevily politické důvody ve prospěch
šíření pro režim vhodnějšího periodika, neboť podle vydaného usnesení se ukázalo
„rozhodně správnější dát čtenářům možnost nákupu Československého sportu, který
vcelku správně ukazuje obrovský rozvoj sportu a tělovýchovy v Sovětském svazu, u nás i
v ostatních zemích lidové demokracie a dobře referuje o důležitých mezinárodních
sportovních událostech, zatímco Svobodné slovo a Lidová demokracie jdou po
senzacích, obdivují sport v kapitalistických zemích, a tak nepříznivě ovlivňují myšlení
mladých zájemců o sport“.162
V roce 1955 vycházelo už 39 tělovýchovných časopisů včetně měsíčníku
tělocvičných a sportovních jednot Tělovýchova a sport, který vydávala Ústřední rada
odborů ROH.163 Tento rok se však zapsal do dějin sportu v ČSR konáním vůbec první
spartakiády, v souvislosti s kterou vycházel také stejnojmenný časopis. První celostátní
spartakiáda

představovala

vyvrcholení

oslav

desátého

výročí

osvobození

Československa sovětskou armádou (americká byla vymazána z kronik), přičemž na
Strahovském stadionu vystoupilo na 557 000 cvičenců.164 Nebylo tedy divu, že se
jednalo převážně o manifestaci a ztělesnění socialistické podoby tělovýchovného hnutí i
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přes evidentní inspiraci všesokolskými slety v té době už zakázané ČOS,165 ačkoli mělo
jít o „masovost tělesné výchovy a morálně politickou jednotu a kulturní vyspělost
našeho lidu“.166 Vedle Spartakiády začal od poloviny 50. let vycházet také časopis pro
branné sporty Obranca vlasti.
Podle Katalogu novin a časopisů 1959 se skladba sportovního tisku opět
zpřehlednila a zúžila. Došlo také na sloučení dříve rozdvojených titulů nebo spojení
více periodik dohromady. Tyto případy se týkaly například časopisu Košíková
a odbíjená a také velkého celku Házená – česká házená – tenis – stolní tenis (původně
šlo o tři časopisy). Celkově tak vycházelo 24 sportovních novin a časopisů.167

8.3 Cenzura ve sportovním tisku

Cenzura se po roce 1953 projevovala také ve sportovním tisku a týkala se hlavně
citlivého referování o sportovním dění v „kapitalistickém světě“, zejména pak
v nekomunistickém tisku. Jako nežádoucí se například ukázal titulek ve Svobodném
slově před ostře sledovaným fotbalovým utkáním Anglie–Maďarsko 25. listopadu 1953
na stadionu londýnského Wembley. V každodenních zprávách tiskového dohledu se už
21. listopadu objevila poznámka ke Svobodnému slovu, které mělo v plánu vydat titulek
sportovní strany s názvem „Utkání století“. Podle tiskového dohledu však titulek v této
podobě neměl vyjít, neboť touto formou byl zápas nazýván západním tiskem. Příští den
došlo k dalšímu zásahu tiskového dohledu proti pozměněnému titulku „Před utkáním
století“, neboť „redakce Svobodného slova chtěla pravděpodobně využít střídání
165
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Katalog

novin

a

časopisů

1959.

Poštovní

a propagační středisko spojů, 1959.
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novinová

služba.

Praha:

Ediční

plnomocníků (pracovníků tiskového dohledu) k tomu, aby uplatnila v titulku za každou
cenu západnické označení zápasu, které připomíná buržoazní bulvární tisk“168.169
Provázání sportovní žurnalistiky se státní politikou mělo své důsledky
v charakteru a obsahu tisku. Šéfredaktoři periodik se účastnili pravidelných porad na
ÚV KSČ, kde se ze strany vládní garnitury vyhodnocovalo a doporučovalo. Například
porada z 10. ledna 1958 se věnovala tomu, jak zvýšit kvalitu sportovních rubrik,
a zejména se opětovně zdůraznilo to, že mělo být zapotřebí znát linii politiky
komunistické strany a vlády na úseku tělovýchovy. 170
Nežádoucí situace nastávaly při informování o výsledcích armádních sportovních
klubů, které se od roku 1956 přejmenovaly z původních ATK a ÚDA (Ústřední dům
armády) na Dukly. Podle směrnice ministerstva národní obrany nesměly být v tisku
uvedené lokalizace vojenských posádek, avšak místní armádní kluby se (na základě
jiných směrnic) pojmenovaly právě podle lokalit (odtud např. Dukla Jihlava, Dukla
Banská Bystrica apod.). V tisku tak přes směrnicové zákazy docházelo k úniku
z pohledu režimu citlivých údajů a také k zmatkům a i v těchto případech, kdy utajování
nebylo dokonalé, se potvrzovala propustnost cenzurního systému při zveřejňování
nevhodných informací.171
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9. Klub sportovních novinářů

9.1 Poválečný vývoj KSN

Klub sportovních novinářů (KSN), který byl původně založen už v roce 1923,
změnil v protektorátním období název na Sdružení sportovních novinářů. S květnovou
revolucí na konci druhé světové války se obnovil původní název zájmové skupiny
a ustavující valná hromada KSN se konala 19. října 1945 v Praze. Klub, který
reprezentoval sportovní sekci Svazu českých novinářů (SČN, od roku 1948 Svazu
československých novinářů), se kromě přijetí vlastního jednacího řádu zavázal k tomu,
že se bude řídit organizačním řádem a stanovami SČN.172
Hlavním úkolem klubu měla být vedle podpory sportovních novinářů včetně
jejich odborného vzdělání (např. formou specializovaných seminářů) zejména
koordinace práce mezi tělesnou výchovou a tiskem. KSN zároveň vydával novinářské
průkazy, díky nimž mohli členové klubu vstoupit na veškerá sportoviště. Členem klubu
se však mohl stát pouze novinář z povolání, tedy řádný člen Svazu českých novinářů.173
V rámci výboru, jehož hlavní kompetencí vedle organizačních a procesních
náležitostí bylo přijímání a vylučování členů, se stal prvním poválečným předsedou
KSN Oldřich Šimek (Právo lidu) a na pozici jednoho ze dvou místopředsedů se dostal
Karel Marek z deníku Práce. V roce 1947 se vedení výboru rozšířilo o místopředsedu
Augustina Vlka (Práce), revize měl na starosti Vilém Přibáň (šéfredaktor Ruchu)
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a mezi náhradníky se objevil Antonín Jirků (Právo lidu), který se na konci roku posunul
mezi sportovní referenty.174
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9.2 Proměna KSN po roce 1948

V průběhu roku 1949 se klub opět přejmenoval, také v tomto případě po vzoru
státního sjednocování českých a slovenských odnoží organizací a přijal označení Klub
československých tělovýchovných a sportovních novinářů (KČSTSN), jenž nahradil
Klub československých novinářů (od prosince 1946) sdružující český Klub sportovních
novinářů a slovenský Klub športových novinárov.175
Dosavadní novinářské legitimace KSN byly zrušeny a nahradily je nové, které už
však vydával SČSN a to jen novinářům z povolání. V případě nástupu do nenovinářské
práce docházelo k okamžitému odnětí členství. Zároveň se vydalo usnesení, že KSN
nebyl nadále oprávněn bez svolení Svazu československých novinářů vysílat
jakéhokoliv ze svých členů k zájezdům za hranice. Z organizačních změn KSN byla
podstatnou

novinkou

také

pravidelná

čtvrtletní

hlášení

SČSN

o činnosti klubu.176
Význam a nutná propagace československo-sovětského přátelství, jehož
ztělesněním byl Svaz československo-sovětského přátelství, se zdůrazňoval na
konferencích KČSTSN a pravidelně se připomínalo kromě důrazu např. na sovětskou
literaturu také výročí narozenin prvního muže SSSR Stalina. V tomto ohledu je
pozoruhodná důrazná výtka SČSN vůči periodiku Lední sporty, které mělo ve svém
sedmém prosincovém čísle roku 1949 jako jediný titul významné datum opomenout.177
Svaz

také

hodnotil

a

posuzoval

jednotlivé

deníky

z hlediska

obsahu

a způsobu zpracování sovětské tematiky, přičemž z hodnocení v roce 1950 vyšel nejlépe
deník Mladá fronta. SČSN zároveň rozhodoval o rozšiřování rozsahu sportovních
periodik a sportovních rubrik tiskovin, a tak se na něj klub často obracel s prosbou o
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navýšení stran v tisku při důležitých sportovních soutěžích. Jednalo se zejména o
události s ohledem na vysoce politický význam například u mezinárodních akcí.178
Vysoké postavení si podržel v rámci klubu v průběhu let Karel Marek, který se
stal v roce 1950 jedním ze tří členů komise pro kontrolu plnění plánu jednotlivých
sportovních redakcí. Klub totiž pravidelně vydával na každý rok pracovní plán s úkoly,
který měly sportovní rubriky dodržovat. Patřily sem takové postupy jako zvyšování
ideově-politické úrovně a náplně tělovýchovy a sportu (např. podpora socialistického
soutěžení, popularizace ústavy a zákona o tělesné výchově), rozšiřování tělesné
výchovy mezi nejširší vrstvy obyvatelstva (dobudování sokolské organizace v krajích,
spolupráce s KSČ, ROH, ČSM a armádou), zvyšování a prohlubování úrovně práce v
tělovýchově a sportu (výchova cvičitelských kádrů) nebo důraz na velké masové akce
(mírová kampaň, výročí únorového vítězství, běh vítězství, Závod Varšava–Praha a
Praha–Varšava, sportovní hry dělnické mládeže nebo první máj).179
V reakci na plán pro rok 1950 mělo dojít také k úpravě sportovních obsahů
v tisku, kdy se měl původně rovnoměrně vyvážený poměr zpravodajství a elementů
citovaného plánu změnit ve prospěch stanovených úkolů s podílem 75 %.
Signifikantními důsledky tohoto úkolu se staly omezení suchého číselného
zpravodajství ze sportu a na druhé straně právě rozšíření ideové výchovy sportovců a
čtenářů prostřednictvím agitačních článků s ideologickou náplní. Klub se v rezoluci
zavázal také k dodržování specializací sportovních rubrik podle charakteru periodik a
vedle toho i k důslednějšímu dohledu nad ideovým vedením sportovních redaktorů, což
měla zajistit plánovací komise. Výsledky redakcí sportovních rubrik pak byly následně
podrobovány kritice a hodnocení na pravidelných schůzích KČSTSN.180
Do vedení výboru KČSTSN byl jako předseda zvolen ve stejném roce Václav
Tomek (Obrana lidu), Šimek se přesunul na pozici druhého místopředsedy. Přibáň se
stal zapisovatelem, dalšími členy byli kromě jiných také Marek Vlk, Miroslav Motl
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(Rudé právo) a Josef Pondělík (Práce). Jednoho z náhradníků představoval i František
Žemla z Mladé fronty.
Následná výroční valná hromada KČSTSN z 28. ledna 1950 potvrdila
charakteristický ráz proměny sportovních rubrik v tisku v 50. letech 20. století
prostřednictvím schválené rezoluce s vytyčenými směrnicemi. Sportovní novináři měli
v tomto období dbát na obecné zvýšení a prohloubení politických a odborných znalostí
(v součinnosti s ideově-výchovným charakterem článků), zlepšení úrovně periodik
skrze kritiku a sebekritiku, boj proti klubovému šovinismu a buržoaznímu nazírání na
tělesnou výchovu a sport, rozšíření propagace tělovýchovy a sportu Sovětského svazu a
lidově-demokratických režimů (se zobrazováním předností socialistického pojetí
tělovýchovy v kontrastu s úrovní sportu v západních kapitalistických státech),
odstranění senzačně-nápadných titulků a zároveň na dodržování nevybočující grafické
úpravy sportovních stran.181
Na konci 50. let se pomyslný kruh bývalého šéfredaktora Československého sportu
Karla Marka ve funkčních pozicích uzavřel. Na výroční schůzi v roce 1958 byl zvolen
novým předsedou klubu (v té době opět v deníku Práce) a nahradil předsedu
odstupujícího výboru a bývalého kolegu ze sportovního deníku Františka Žemlu (před
ním byl ve vedení klubu Jan Blecha z Rudého práva).182 Jedním ze tří místopředsedů se
stal Josef Oktábec (Československý sport), náhradníkem pak byl kromě dalších také
Václav Folprecht ze Stadionu.183
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10. Metodika výzkumu

10.1 Kvalitativní obsahová analýza

Výzkum proměny sportovní žurnalistiky po roce 1948 v komparaci období let
1945–1948 a 1953–1958 se zakládá na metodě kvalitativní obsahové analýzy. Jedná se
o komplexní metodu zkoumání mediální komunikace, která je pro třídění výzkumu na
čtyři základní tematické oblasti problematická, kdy nelze od sebe zcela oddělovat
mediální organizace, mediální sdělení, mediální příjemce a dopad mediálních sdělení na
příjemce.184 V tomto výzkumu jsem se zaměřil na komparativní analýzu článků ve
sportovním tisku zkoumaných periodik Ruch v tělesné výchově (Ruch v tělovýchově
a sportu), Stadion a Československý sport. Metodolog John W. Creswell definuje
kvalitativní výzkum jako „proces hledání porozumění založený na různých
metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému“.185
Podle Creswella je záměrem výzkumníka „komplexní, holistický obraz, kdy analyzuje
různé typy textů“.186
Kvalitativní přístup k výzkumu bývá označován jako interpretativní, neboť
výzkumník se stává neoddělitelnou součástí nasbíraných dat (a jejich typologií), a je tak
v induktivním postupu zcela nezastupitelný. S tímto faktorem souvisí také reliabilita a
validita samotného výzkumu.187 Dochází tak k situaci, kdy výzkum může splňovat vyšší
míru validity (platnost měření), ale na druhé straně nižší reliabilitu (spolehlivost) kvůli
slabé standardizaci výzkumu.

184

TRAMPOTA, Tomáš – VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, str.
14–15. ISBN 978-80-7367-683-4.
185
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál,
2008, str. 48. ISBN 978-80-7367-485-4.
186
Tamtéž, str. 48.
187
TRAMPOTA, Tomáš – VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, str.
20–21. ISBN 978-80-7367-683-4.

60

K výzkumu jsem použil také historickou analýzu pro interpretaci dobových
pramenů a pochopení dějinného kontextu, který zásadním způsobem ovlivňoval
poválečný vývoj Československa, zejména pak po roce 1948, a to konkrétně aplikací
synchronního a diachronního přístupu188 k historickému vývoji, kdy jsem sledoval
proměny ve sportovních periodikách v daném časovém období v rámci chronologické
osy komparativní metodou189.

10.2 Výzkumné otázky

Poválečné

období

v Československu

je

bezprostředně

po

roce

1945

charakteristické nejen pro překotné změny v politické, hospodářské a sociální rovině,
ale také pro určité nastavení mechanismů, které se zcela projevily až po osudovém roce
1948 v mnohem výraznější míře. Tento vývoj je patrný také v oblasti žurnalistiky.
Nastavení systému poválečného československého tisku probíhalo s reakcí na předchozí
dobu už od konce války, avšak až po únorových událostech roku 1948 se projevilo
naplno nebo se dokonce ještě výrazně pozměnilo. Výzkumné otázky se proto týkají
poválečného období před rokem 1948 a po něm, aby se tak komparací vypozorovaly
nové

projevy

ve

vybraném

sportovním tisku

se

změnou

státního

režimu

v Československu.

1. Jakými charakteristikami a tématy disponoval obsah zkoumaných sportovních
periodik v průběhu vymezeného období?
2. Jakým způsobem se promítala politika do mediálních sdělení?
3. V jakém periodiku se projevila změna režimu po roce 1948 nejvíce?
4. Jak se proměnilo redakční složení sledovaných titulů?
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10.3 Zkoumaný vzorek

Tato práce zkoumá proměnu žurnalistiky ve sportovním tisku v období let 1945–
1948 a 1953–1958 v Československu. Ústředním sportovním časopisem se všeobecným
sportovním zpravodajstvím, který vydržel po celé sledované období, byl Ruch v tělesné
výchově (od roku 1949 Ruch v tělovýchově a sportu). Nejenže se týdeníku nedotkla vlna
redukce sportovních periodik v druhé polovině 40. let, ale časopis pokračoval i po
dalším mezníku v prostředí československé tělovýchovy a sportu v roce 1953, kdy sice
změnil název na Stadion, ale struktura média byla zachována. Od stejného roku začal
vycházet první čistě sportovní deník (původně jako obdeník) Československý sport,
který se stal brzy jedním z nejčtenějších periodik. Co se týče samotného vzorku
zkoumaných titulů, použil se pro výzkum stejný přístup, ale v potaz se bral ohled
na jejich odlišnou periodicitu.
Pro výzkum byl zvolen systematicky náhodný výběr pravděpodobnostního
vzorku, který ve své podstatě dává ke konečnému výběru stejnou šanci všem prvkům
(číslům) zkoumaného systému (periodika), v tomto případě podle určitého kroku.190
U vybraných periodik se konkrétně jednalo u každého ročníku vždy o první a poslední
číslo (pro zkoumání aktuálních změn na začátku roku k porovnání s koncem roku
předchozího) a u časopisů Ruch a Stadion dále každé páté číslo v ročníku (5., 10., 15.,
20., ..., n). Periodicita deníku Československý sport se v průběhu let měnila, v této
souvislosti se zároveň upravovaly dny vydání a podle toho se přizpůsobil také výsledný
vzorek, aby se u jednotlivých čísel vydání neopakovaly stejné dny v týdnu. U těchto
novin se do vzorku zakomponovalo v každém ročníku opět první a poslední číslo a dále
v prvním ročníku třetí a šesté číslo v měsíci (titul vycházel dvakrát týdně), ve druhém až
pátém ročníku páté a desáté číslo v měsíci (třikrát týdně, v pátém ročníku čtyřikrát
týdně) a konečně v šestém ročníku páté a jedenácté číslo v měsíci (pětkrát týdně).
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11. Zkoumané tituly

11.1 Ruch v tělesné výchově (Ruch v tělovýchově a sportu)

11.1.1

První ročník (1945–1946)

První číslo sportovního periodika Ruch v tělesné výchově vyšlo 20. října 1945
původně jako obrázkový časopis Ústředního národního tělovýchovného výboru ve
vydavatelství

tiskařských,

nakladatelských

a

knihkupeckých

podniků

ROH.

Šéfredaktorem „Ruchu“, jak ho v běžné řeči a korespondenci nazývala samotná
redakce, byl Vilém Přibáň. Ruch měl podle ohlášení v prvním čísle vycházet jako
čtrnáctideník191 o rozsahu dvanácti stran a jeho cena byla stanovena na 2,50 Kčs
s takovým záměrem, že se z něj do půl roku stane týdeník s větším rozsahem.192
Ruch byl představen jako „časopis všech sportovců, tělocvikářů a junáků
a všech, kdo se zajímají o tělesnou výchovu“ se záměrem věnovat se reportážím
a propagaci sportů v dané probíhající roční době.193 Tomu odpovídala také struktura
prvního seznamovacího čísla, ve kterém byly představeny pouze hlavní sporty pro
každé roční období doprovázené ilustračními fotografiemi ještě bez klasického
zpravodajství. Nechyběla připomínka Tyršových her ze září téhož roku, které působily
jako manifestace za sjednocení tělesné výchovy v Československu. Na tuto reportáž
navázal článek, ve kterém zástupci Ruchu volali po jednotě v poválečném

191

Druhé číslo ale vyšlo až 5. prosince 1945, nepravidelná periodicita se ustálila až se sedmým číslem 26.
ledna 1946, které jako první vyšlo po původně plánovaných sedmi dnech a z Ruchu se stal plnohodnotný
týdeník.
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Československu, která se měla projevit také v tělesné výchově s připomínkou faktu, že
se rodící jednotná tělovýchovná organizace hrdě hlásí k Tyršově odkazu.194
Redakce hned ve svém prvním čísle také vyzvala čtenáře ke spolupráci na
časopisu, aby zasílali fotografie a příspěvky. Neodpustila si přitom reagovat na stav
poválečné situace v mediálním průmyslu s přiznáním, že „máme zatím více dobré vůle
než papíru a fotografií“.195 Nadále přetrvávalo specifické sportovní názvosloví
s poangličtělými výrazy jako footballista, tennista, out, nebo drive. Do sportovního
jazyka pronikla v minulosti i taková slova jako sportsmani a borci.196
Cena týdeníku se však brzy zvedla o korunu na 3,50 Kčs, ačkoli rozsah stran
časopisu zůstal stejný.197 Postupem času se také začalo více pracovat s titulní stranou,
která buď lákala na sportovní obsah uvnitř výtisku, představovala sportovce či odvětví
nebo připomínala důležité sportovní a politické akce, slety, sjezdy, výročí nebo
významné dny a svátky. Ústřední rubrikou se staly „Ozvěny našich dnů“ referující
o aktuálních společenských problémech. Také zde se promítal (i prostřednictvím
novoročních projevů prezidentů) politický vývoj se sociální situací (např. úkoly žen ve
společnosti, česko-slovenská otázka) a samozřejmě nechyběly aktuální problémy ve
sportu a v tělovýchově (např. výchova mládeže).198
Druhou zavedenou rubrikou se stalo „Retrospektivní kukátko“, které přinášelo
výsledky zápasů.199 Nikoliv však telegraficky, ale s krátkým popisem utkání, často
s humorným podtextem a s využitím českých přísloví. Podobně na tom byly také
„Střepiny“ s často fabulovanými příběhy ze sportu i života. Týdeník často nabízel
osvětové informace a příběhy ze světa sportu na pokračování, které se protáhly do
několika čísel. Jednalo se jak o informace organizační (co může dát tělesná výchova
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republice), tak také čistě sportovní (život sportovců z různých odvětví, výňatky
sportovních knih).200
Prostřední pasáže časopisu patřily zpravidla ústřednímu tématu z titulní strany,
dále nechybělo sportovní zpravodajství s fotografiemi a články seznamující čtenáře
s určitým sportem. Pravidelný prostor se vyhrazoval tělesné výchově v SSSR
a sovětskému sportu včetně výsledků ruských sportovců. Článkům však zpočátku
chyběla z větší části autorská jména, která se objevovala sporadicky, případně pouze ve
formě zkratky.201 Výjimku představovaly příspěvky a vyjádření sportovců, členů vedení
tělesné

výchovy,

zástupců

a

činovníků

sportovních

svazů

a

organizací

a v neposlední řadě vrcholných politiků.202 Raritou bývaly texty ve slovenském jazyce,
které se objevovaly zcela výjimečně.
Desátá strana byla vyhrazena reklamnímu prostoru. Jako zajímavá se jevila
pestrost inzercí, které se nevěnovaly pouze sportovní oblasti (například sportovní
potřeby nebo modely), ale také dámské kosmetice, ubytování či vaření. Jejich počet se
různě měnil, klesal a následně opět stoupal. Prostřednictvím politické agitace se chtěla
zviditelnit například bonboniéra Orion („S chutí do dvouletky“).203 K zaběhnutému
sortimentu později přibyly výzvy na nákup výherních losů do loterií. 204 Poslední
dvanáctá strana časopisu využívala tematické sportovní fotografie a krátkého písemného
poselství, ve kterém se časopis snažil poukázat na společenský přesah sportovního
zápolení a promítnout sport do sociálního prostředí člověka.205 Tato morálně-poučná
tečka však neměla dlouhého trvání a brzy se místo ní prosadily sportovní výpravné a
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odlehčené příběhy, humorně laděné „Střepiny“ a kreslené anekdoty ve stylu komiksu.206
Koncem roku přibyly i křížovky a šachové simulace.207
Obsah týdeníku vyplňovaly kromě sportovních zpravodajství a reportáží
i aktuální vývoj ve sjednocování tělesné výchovy a s výročními daty také válečné
reminiscence. Sportovní osvětu prezentovaly recenze sportovních disciplín často
s využitím rozfázovaných fotografií demonstrující jednotlivé úkony. 208 Kromě
sovětského sportu si ze zahraničních zástupců držel velký prostor francouzský sport
jako zástupce západního světa. Informace z amerického boxu nabízel Ruch pravidelně a
nejvíce zpráv si vysloužila tehdejší hvězda Joe Louis, který dominoval i titulním
stranám.209 Politický podtext boxerského sportu v USA se projevil hned na začátku
jedné z jeho reportáží: „Američané jsou zajímaví lidé. Dovedou zrovna tak lehce
lynchovat (sic!) své černoušky jako je oslavovat.“210 Čtenáři si však mohli přečíst
i například o amerických basketbalistech, kteří se představili v Československu.
Postupem doby se kladl důraz také na regionální sport, který byl představován
podle města či oblasti v republice (např. ostravský, moravsko-slezský apod.).
Dominantní pozici získalo fotbalové zpravodajství s pravidelným telegrafickým
přehledem výsledků a tabulkou. Novou rubrikou se koncem ročníku stala „Sportovní
poradna“ pro korespondenci a komunikaci čtenářů s redakcí.211
Poslední číslo prvního ročníku vyšlo už pod vedením Československého
tělovýchovného svazu 20. prosince 1946 s pořadovým číslem 54. Závěrečné číslo
přineslo stručný přehled československého sportu v roce 1946. Se shrnujícím přehledem
v posledním čísle se od té doby čtenáři setkávali pravidelně, ať už ve formě
mezinárodních měření a výsledků, tak z domácího pohledu.
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11.1.2

Druhý ročník (1947)

Druhý ročník Ruchu v tělesné výchově (přibližně od druhé poloviny roku
vycházející s podtitulem Týdeník Československého tělovýchovného svazu) pokračoval
v zajeté strukturní tradici jak po obsahové, tak grafické stránce. Nejvýraznější obměnu
představovala změna názvu hlavní rubriky, když se „Retrospektivní kukátko“
přejmenovalo na „Ruch minulého týdne“,212 kam se přesunula fotbalová ligová soutěž
se svým zpravodajstvím včetně tabulky.213 Nový název však ani nevydržel celý ročník a
přeměnil se na „Týdeníček Ruchu“ s důrazem na telegrafický přehled sportovních
výsledků a krátké reportážní zpravodajství.214 Nově přibyly „Sportovní aforismy“
(glosy) a „Z orlího hnízda“ (o dění v organizaci Orel) a také obrázkové rubriky
„Humor“ a „Co se hned tak neuvidí“ (později v pozměněné verzi „Co každý den
nevidíte...“). Ruch se rozšířil 3. října 1947 na 16 stran, přičemž cena výtisku vystoupala
na 4,50 Kčs.215
Před velkou sportovní akcí zásobovala redakce své čtenáře výsledky
z předchozích ročníků, jako tomu bylo před hokejovým mistrovstvím světa v Praze
v roce 1947. Zajímavostí spojenou s hokejem bylo rozdílné užívání výrazu označující
tento sport. Zatímco v česky psaných článcích přetrvával anglický hockey, ve slovenské
verzi se objevil „novodobý“ hokej.216
Politizace sportovního týdeníku měla různé projevy. Titulní strana se stala
zavedeným způsobem, jak poukázat na politické změny, chystané kroky či proběhnuvší
události. Typickým příkladem je titulní strana prvního čísla druhého ročníku ze 3. ledna
1947, která měla při pohledu na veselého hocha a dívku s titulkem „S odvahou a
úsměvem do dvouletky!“ a dovětkem „dva stupně k blahobytu“ vzbuzovat ve čtenářích
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naději a optimismus do dalších let s příchodem dvouletého plánu.217 Kromě
pravidelného využívání titulní strany se však čím dál častěji projevoval politický
charakter také ve sportovních článcích. Příspěvek s titulkem „Svět jde doleva!“ měl
poukázat na fakt, že všechny běžecké, motoristické či koňské závody probíhají dokola
po levé ruce s vědeckým doplněním proč tomu tak je a na závěr autor (jen se zkratkou)
uvedl, že tento jev se pokusili v redakci pouze vysvětlit, aniž by „tím mysleli na
politickou levici“.218 V odlehčené formě se pak začali na poslední straně zobrazovat
vrcholní politici ve sportovních rolích.
Inzertní příspěvky opustily formu zobrazení na jednom místě a reklamy se
rozprostíraly na více stranách včetně částečného překrývání fotografií k článkům.
Zároveň se objevily dva nové prvky. Jedním byla nesportovní rubrika „Malý
oznamovatel“ suplující místo pro klasické inzeráty (seznamující, pracovní, obchodní
aj.), druhým pak vystřihovací soutěžní kupón Ruchu.
Poslední číslo opět nabídlo ohlédnutí za uplynulým rokem a to skrze výsledkový
servis nejdůležitějších zápasů a také vybraných titulních stran Ruchu. Jako nové se však
ukázaly

profily

celosvětových

sportovců

(včetně

Američana

a Kanaďanky), o nichž se daný rok mluvilo.219

11.1.3

Třetí ročník (1948)

První číslo třetího ročníku Ruchu v tělesné výchově pozýval čtenáře do sletového
a olympijského roku 1948, samostatný článek k tématu napsal starosta ČOS a předseda
ČSTS

Antonín

Hřebík.

Další

dvoustrana

se

pak

věnovala

rozhovorům

s československými olympijskými vítězi. „Týdeníček Ruchu“ se usadil na šesté straně,
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ustálila se také podoba „oddechové“ strany, kde se seřadily „Šachy“, „Sportovní
poradna“, „Z orlího hnízda“, „Z jednotářské činnosti“, „Malý oznamovatel“ a inzertní
plocha. Poslední strana přinesla výsledky žebříčku československých sportovců roku
1947 na základě průzkumu veřejného mínění. Vítězem se stal Emil Zátopek.220 Ten byl
ostatně hojně využíván, ať už na titulních stranách nebo v jednotlivých příspěvcích
titulu.
Zviditelňování autorů článků nabývalo postupně na významu. Jména redaktorů
se zvýrazňovala kontrastními rámečky a mnohdy navíc ještě nad titulkem příspěvku. Do
očí tak bila příjmení stále častěji, výjimkou nebyl ani šéfredaktor Přibán.221 Zvláštností
desátého čísla z 5. března 1948 (druhého po únorovém puči KSČ) je absence informací
o změně politické situace v republice. Nechyběla však připomínka výročí narození
prezidenta Osvoboditele – T. G. Masaryka. Reakci na 28. únor 1948 reprezentovala
pouze dvě prohlášení uvnitř časopisu vztahující se k tělesné výchově a poměrům
v Klubu sportovních novinářů. V čísle se zveřejnilo prohlášení předsednictva
Ústředního akčního výboru Národní fronty o organizování mládeže pouze Svazem
české mládeže (SČM) a na druhé straně organizování tělovýchovy a sportu zase
Sokolem. Akční výbor KSN navíc rozhodl o vyloučení Josefa Duška (Svobodné slovo)
z KSN, Dušek byl zároveň vyloučen také ze Svazu českých novinářů. Dalšími
vyloučenými se stali Štěpán Janča (Nové slovo) a také Ferdinand Ryšavý, který nesměl
psát do žádných novin. Zároveň zmizel z první strany nápis Týdeník Československého
tělovýchovného svazu.222
Redakce referovala 9. dubna 1948 o přijetí nastalých politických změn pod
prohlášením „Resoluce“ na základě výstupů na prvním celostátním sjezdu
tělovýchovných a sportovních novinářů z 2. dubna. V něm novináři vítali „nový
politický, hospodářský i kulturní vývoj věcí v našem státě, směřující rychlou cestou
k socialisaci“.223 Nepohodlní novináři byli považováni za nepřátele jednoty
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v tělovýchově ve službách zpátečníků a na tomto základě odsouzeni novinářskou obcí.
V kontrastu s nastalými změnami však přetrvávalo také zpravodajství ze Spojených
států, čehož se dokladem stala analýza šermu v USA.224
Dvacáté číslo přineslo zpravodajství z premiérového ročníku závodu z Varšavy
do Prahy a z Prahy do Varšavy – budoucího Závodu míru. Autorem pravidelných
„Sportovních aforismů“ se stal Vilém Nezbeda a přibyla „Karikatura týdne“.225 Další
velkou proměnu přineslo až 25. číslo z 18. června 1948. Nejen, že se cena snížila na
3,50 Kčs (na vině však byl snížený počet stran na 12), ale také se Ruch zahalil na titulní
straně do barev. Uvnitř výtisku se ale zatím používal vedle černého písma jen červený
odstín. Změnu na prezidentském postu, kdy Beneš abdikoval na protest proti nové
květnové ústavě, zaobalila redakce do dobrovolného odchodu stařičkého prezidenta do
ústraní po vykonání svého velikého díla a zároveň představila nového prezidenta
Gottwalda, který měl být díky důvěře lidu jasnou a šťastnou volbou.226 Od 30. čísla se
Ruch vrátil opět k černo-bílé variantě.227
Přítomnost zpravodajství o amerických sportovních výkonech nepolevila ani po
polovině roku, na titulní straně 27. srpna 1948 byl na fotografii zachycen rekordní skok
do výšky George Stanicha z USA.228 Ve sledovaném vzorku se objevila první narážka
na sportovní názvosloví uvozena otázkou „Házená nebo handball?“, ačkoli dále nebyla
rozvedena. Na začátku druhé strany se uchytil pravidelný redakční sloupek „Na okraji
týdne“, avšak bez jména autora.229 V prvním listopadovém čísle opět byla zmínka o
blížícím se výročí vzniku SSSR v souvislosti s rozmachem tamní tělesné výchovy, která
se rozvedla ve speciálním článku se zdravicí Velké říjnové socialistické revoluci.230
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Poslední bilancující 53. číslo přineslo informaci o chystané reorganizaci sokolského
tisku a sjednocení tří listů (Ruch v tělesné výchově, Sport a Nazdar) do jednotného
vydání Ruch v tělovýchově a sportu, jehož vydavatelem se stala ČOS.231

11.1.4

Čtvrtý ročník (1949)

Ruch v tělovýchově a sportu začal vycházet od roku 1949 vždy v pátek už pod
hlavičkou Týdeník Československé obce sokolské, jehož první číslo oznamující start
pětiletky (která měla reprezentovat tzv. nejdůležitější utkání) vyšlo až 14. ledna.232 List
nadále řídil z pozice šéfredaktora Vilém Přibáň, avšak přibylo jméno odpovědného
správce, kterým byl Otakar Mašek. Jediná pravidelná rubrika „Týdeníček Ruchu“ se
definitivně změnila jen v telegrafický souhrn výsledků. Z vydání úplně zmizely rubriky
„Sportovní aforismy“, „Sportovní poradna“, „Malý oznamovatel“ a kompletně také
inzerce. Zůstaly pouze recenze nových (nesportovních) knih, které později získaly
název rubriky „Přečtěte si“.233
Politická agitace se naplno projevila v 15. čísle s titulkem „Není lidu
milovanějšího

slova,

než

slovo

MÍR“

s krátkou

vysvětlivkou

o

cvičení

československých vojáků,234 na kterou navázalo 20. vydání se sdělením, že „naším
největším darem k IX. sjezdu KSČ je věrná a vytrvalá sokolská práce, láska
a nadšení“.235 V posledním čísle IV. ročníku nastínil v úvodníku šéfredaktor Přibáň
obsah vydání shrnující přehled a fotografie z nejdůležitějších zápasů.236
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11.1.5

Pátý ročník (1950)

Také pátý ročník Ruchu vyzýval do pětiletky, tentokrát jejího druhého roku.237
Heslo míru naplnilo titulní stranu znovu v pátém čísle 3. února 1950 se záběrem na
sokolské žáky. Politicko-agitační článek s reminiscencí na šest válečných let
způsobených podle autora Otakara Maška kapitalistickým fašismem ospravedlňoval
vkládání politiky do sportu, což se projevilo na další dvoustraně přinášející zprávu
o cvičení Sboru národní bezpečnosti a Lidových milicí v Tatrách.238 Čtyřicáté číslo zase
připomnělo na titulní straně Den československé armády.239
Označení nejvyšší domácí fotbalové soutěže, tzv. celostátní mistrovství
v kopané, začalo převládat namísto jednoduchého pojmenování liga už v roce 1949,
naplno se ale prosadilo od začátku 50. let. Naproti tomu se však udrželo původní
fotbalové názvosloví v popisování kopané (např. footballová sezóna, footballový
hráč).240 Velký prostor dostával nadále Emil Zátopek, který se ze sportovců ve
sledovaném vzorku objevoval na titulních stranách nejčastěji.241 Obsahová struktura
týdeníku bývala pravidelně doplňována připomínkou úmrtí československých a
sovětských básníků či spisovatelů s krátkou ukázkou vybraného díla a vedle toho také
zpravodajstvím z průmyslových odvětví,242 naopak poslední pravidelná rubrika
„Týdeníček Ruchu“ vymizela mezi 35. a 40. číslem.243
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Stále pravidelněji začal autorsky přispívat šéfredaktor Přibáň, kterého často
doplňoval Mašek. Oba bývali také autory použitých fotografií.244 Osvětové články
jednotlivých sportovních odvětví získaly přívlastek „Škola sportu“. Poslední vydání
ročníku, které přineslo obligátní shrnutí československých úspěchů na mezinárodním
poli, vyšlo jako dvojčíslí (51. – 52. číslo), které připomnělo čtenářům, že
„československá tělovýchova bojovala také v roce 1950 pod praporem míru“, o který
měla do budoucna „bojovat vždy a všude“.245

11.1.6

Šestý ročník (1951)

Ruch v tělovýchově a sportu se navrátil k barevnému pojetí od šestého ročníku,
avšak opět převládala výhradně červená barva. Zajímavostí bylo rozšíření týdeníku
z dvanácti na šestnáct stran, ačkoli se cena (3,50 Kčs) nezměnila. Pohyb však nastal ve
vedení redakce, kdy na post šéfredaktora postoupil redaktor Karel Bureš, Vilém Přibáň
však nadále do týdeníku autorsky přispíval. Odpovědným zástupcem listu zůstal Otakar
Mašek.
První číslo tentokrát vyhlašovalo sjezdový rok ČOS. Novinkou se stala
pravidelná korespondenční rubrika „Redakci Ruchu“, pevné místo pravidelného
zpravodajství si získaly Sportovní hry dělnické mládeže, o kterých se referovalo
v průběhu celého roku už od pátého ročníku týdeníku.246 Novou pravidelnou vzdělávací
rubrikou se stala sekce „Učme se od mistrů“ (případně alternativní „Ruch pomáhá a
radí“247), ve které byl sport představen prostřednictvím rozfázovaných fotografií
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Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1950, roč. V., č. 20., 25., 30., 35.
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sportovního úkonu.248 Poslední strana byla vyhrazena velké optimistické a motivační
fotografii (doplněné o hesla jako „vpřed“ apod.), která dávala vzpomenout na počátky
časopisu s morálním ponaučením na závěrečné straně.
Od roku 1951 se stalo pravidelnou součástí sportovního týdeníku také politické
zpravodajství, ve kterém se konfrontovaly pozitivní informace ze socialistického tábora
(např. vyhlašování nadplánů, mírová politika SSSR) s negativními zprávami
z kapitalistického světa (např. americký imperialismus, růst cen). 249 Zmínka o
odpovědném zástupci týdeníku Maškovi zmizela mezi 20. a 25. číslem,250 od 20. čísla
se rozsah stran opět snížil na 12 stran.251
Prolínání sportu a zvýšené militarizace Československa se projevovalo také
obsahovým a vizuálním charakterem týdeníku, kde docházelo k častému propojování
Sokola s vojenstvím a brannou povinností – nejčastěji formou „člen Sokola – vzorným
vojákem“,252 podpořené články typu „Tělesnou přípravou k obraně vlasti“253 a agitační
grafikou s titulky jako „Se sovětskou armádou na stráži míru“.254 Od 50. čísla se počet
stran znovu navýšil na 16,255 na závěr ročníku bylo přichystáno opět dvojčíslí, které jen
potvrdilo nárůst přítomnosti sovětské tematiky a zobrazování Stalina, případně práce
s jeho jménem („Stalinova mládež“).256
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11.1.7

Sedmý ročník (1952)

Poslední sedmý ročník Ruchu v tělovýchově a sportu zdražil na 4 Kčs
a novinkou se stalo číslování stran týdeníku, na pozici vedoucího redaktora zůstal Karel
Bureš. Sportovní názvosloví doznalo také změn, kdy se začalo užívat počeštělého
označení hokej místo dosavadního hockey257 a také fotbal (dříve football). Fotbalové
odvětví se ale i nadále označovalo také jako kopaná.258 Stále těsnější provázání ČSR se
SSSR se nadále projevovalo sovětskou tematikou ve sportovním zpravodajství (s
náležitě vylepšenou grafikou např. o pěticípé hvězdy) zaštítěnou heslem „se Sovětským
svazem na věčné časy“,259 ztělesněním vzájemné provázanosti se stal štafetový běh
československo-sovětského přátelství.260 Naproti tomu západní sport byl očerňován,261
stejně tak politika Západu.262 Velký prostor nadále dostávaly spřátelené socialistické
tělovýchovy, jejichž úspěchy byly glorifikovány,263 podobně jako sportovní pokroky
rozvíjejících se zemí jako v případě Čínské lidové republiky.264
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11.2 Stadion

11.2.1

První ročník (1953)

Obrázkový časopis Stadion s podtitulem Časopis pro tělesnou výchovu
a sport, který volně navázal na Ruch v tělovýchově a sportu, vycházel v pátek jako
čtrnáctideník od roku 1953. Název nebyl vybrán náhodně. Stadion měl historický
význam, neboť odkazoval na meziválečný stejnojmenný časopis Federace proletářské
tělovýchovy, který vycházel v letech 1930–1932. Poválečný Stadion měl svým
charakterem pokračovat podle svého předchůdce „v pokrokové revoluční tradici za
bouřlivý rozvoj tělesné výchovy a sportu, k prospěchu všeho pracujícího lidu měst
i venkova“.265 Cena výtisku, který obsahoval 16 stran, byla stanovena na 5 Kčs a jeho
vedoucím redaktorem zůstal Karel Bureš, jenž předtím řídil Ruch.
Stadion svým obsahem pokračoval tam, kde skončil Ruch v tělovýchově
a sportu. Politicky motivovaný úvodní sloupek s názvem „Nástup“, kterému však pořád
chybělo jméno autora, oznámil poslední rok první pětiletky v optimistickém duchu o
chystaném splnění pětiletého plánu, jednání Vídeňského mírového kongresu a kritizoval
Organizaci spojených národů s očerňováním Američanů ve věci korejské války.266
Časopis zároveň představil předsednictvo tehdy nově ustaveného Státního výboru pro
tělesnou výchovu a sport v čele s předsedou Františkem Jandou a referoval o
slavnostním

zasedání

SVTVS,

který

nahradil

v organizaci

tělovýchovy

Československou obec sokolskou. Za hlavní inspiraci byla zvolena sovětská
tělovýchova s bojem proti všem kapitalistickým přežitkům ve sportu na cestě k lepším
zítřkům.267
Politicko-agitační duch prvního čísla navíc dokumentovala dvoustrana „Dík
sportovců straně a vládě“ za přijetí usnesení o rozvoji tělesné výchovy a sportu
265
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s ustavením nové organizace SVTVS. Po sedmi stranách se konečně dostalo také na
sportovní zpravodajství, konkrétně z přátelských mezistátních utkání v hokeji, který se
objevil také na barevné titulní straně premiérového čísla. Svůj prostor si podržel
sovětský sport, nechyběly ani recenze na nové knihy.268
Černobílé titulní strany šestého a sedmého čísla připomněly úmrtí Stalina269
a Gottwalda270 v březnu 1953 podobně jako nástup Zápotockého do úřadu prezidenta
ČSR s barevnou fotografií v osmém čísle271. Desáté číslo reprezentovalo vítězství Rudé
armády nad fašismem a ohlédnutí za prvním májem, o kterém referoval bývalý
šéfredaktor Ruchu Vilém Přibáň. Květnové číslo nabídlo také pravidelné zpravodajství z
cyklistického Závodu míru.
Jinak se však charakter článků a reportáží oproti Ruchu proměnil v tom, že
klasické sportovní zpravodajství například z domácích ligových soutěží nahradily
články ze světa sportu s obecnějším charakterem včetně vzdělávacích a osvětových
příspěvků (jako byly Sportovní hry mládeže, štafeta míru, obnovená tradice spartakiád
nebo seznamování se sportovními pravidly), přičemž nejčastějšími přispěvateli byli
Přibáň a Otakar Mašek, který nahradil na pozici vedoucího redaktora Bureše (který však
zůstal v redakci).272 Velká fluktuace šéfredaktorů tím však neskončila, dvacáté číslo už
hlásilo jméno Oldřicha Žurmana.273 Nadále zůstávaly některé články bez autorských
jmen.
Transformace sportovního názvosloví se dočkal také tenis, který upustil od
původního názvu tennis.274 Jedinou pravidelnou rubrikou se stala sekce „Z malých
hřišť“ o regionálním sportu.275 Změny doznala také cena časopisu, která se po červnové
268
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měnové reformě snížila nejdříve na 1 Kčs,276 25. číslo už bylo jen za 80 haléřů, avšak
počet stran se snížil na 12. Poslední 34. číslo nenabídlo oproti minulým ročníkům
tradiční shrnující sportovní přehled, který se měl do budoucna stát nepravidelným.

11.2.2

Druhý ročník (1954)

Od druhého ročníku vycházel Stadion pod patronátem šéfredaktora Žurmana už
jako týdeník o rozsahu 16 stran za cenu 1 Kčs. Také redakční úvodník prvního čísla
roku 1954 se politicky vymezoval vůči Západu, konkrétně vůči západnímu sportu, a to
díky vlastním úspěchům československých sportovců, tak také sílící pozici sovětského
sportu, na který se československá tělovýchova odkazovala.277
Časopis pokračoval po obsahové stránce v zajetých kolejích. Důraz se nadále
kladl na velké sportovní fotografie a spíše obsáhlejší články informačně-vzdělávacího a
poučného charakteru. Čtenáři si mohli přečíst například o nejrůznějších setkáních
a cestování sportovních výprav do zahraničí (zejména do SSSR) a přípravách sportovců
včetně popisu tréninků, často přispíval o svém zákulisí Emil Zátopek v příbězích na
pokračování.278
V březnu nechybělo připomenutí výročí úmrtí Gottwalda s jeho odkazem
československé tělovýchově279 a také reportáž z hokejového turnaje o Štít únorového
vítězství na „počest únorového vítězství dělnické třídy nad reakcí“280. Pravidelně se
objevovaly úryvky ze sovětských sportovních knih,281 jedinou pravidelnou rubrikou se
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stal „Zápisník Stadionu“, který pojednával o sportovním dění v regionech282. Nechyběly
ani zprávy o stavu tělovýchovy ve spřátelených zemích, případně výročí jejich státních
zřízení.283 Redakce také informovala o blížící se první spartakiádě naplánovanou na rok
1955, ať už prostřednictvím reportáží o přípravách, poučných článcích o důležitosti a
významu chystané akce nebo motivačními fotografiemi.284

11.2.3

Třetí ročník (1955)

Časopis Stadion přibral od začátku roku 1955 pozměněný podtitul Obrázkový
týdeník pro tělesnou výchovu a sport. O tom, že se měl stát daleko aktuálnějším
periodikem, svědčily hned dva faktory. Zaprvé se k tomu zavázal redakční úvodník
prvního čísla, zadruhé si čtenáři mohli všimnout nové rubriky s výstižným titulem
„Aktuality“ s bohatým fotografickým materiálem. Čistě čtenářsky-dopisovatelskou
sekcí se stala rubrika „Od vás pro vás!“, která dávala prostor regionální tělovýchově
prostřednictvím příspěvků od čtenářů. Nově byli představeni také další vedoucí listu:
vedle vedoucího redaktora Žurmana byl zmíněn Karel Marek jako hlavní redaktor, za
fotografickou část byl zodpovědný Jaroslav Skála a za grafickou úpravu pak Olga
Kafková.285 Na Emila Zátopka navázal svými pravidelnými příspěvky „Pro novou slávu
naší kopané“ v rubrice „Tribuna Stadionu“ další zástupce z řad tzv. zasloužilých mistrů
sportu – František Plánička, zároveň se navrátila křížovka s tajenkou s kreslenými
anekdotami na 14. straně.286
„Tribuna Stadionu“, která nabízela čtenářům autorské pojednání o sportovním
odvětví, byla ideálním místem, jak se dostat sportu pod pokličku. Sami sportovci se na
282

Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 30., str. 15.

283

Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 35.

284

Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 40.

285

Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 1.

286

Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 5., str. 10.

79

pokračování vyjadřovali například k proběhnuvší sportovní akci nebo vzpomínali na své
počátky. Zajímavostí bylo tehdejší použití dnes omílaného klišé sportovního jazyka.
Hokejový obránce a člen reprezentačního mužstva Karel Gut se totiž o utkání
s Kanadou na mistrovství světa vyjádřil v tom smyslu, že díky znalosti kanadského
hokeje (ze vzájemného utkání v Praze ještě před šampionátem) šli českoslovenští hráči
do zápasu „klidně, s vědomím, že nemáme co ztratit“.287
Cyklističtí závodníci v každoročním květnovém závodě v pořadatelství tří
socialistických zemí byli časopisem označeni termínem „poslové míru v NDR“.288
Hlavní událostí roku se ale stala první celostátní spartakiáda konaná 23. června 1955
v Praze na Strahovském stadionu. Akci se věnovaly dvě zvláštní vydání Stadionu, která
vyšla vedle pravidelných výtisků 29. června a 7. července. Pravidelné vydání z 24.
června přineslo pouze „Spartakiádní pohlednici“ s velkými fotografiemi.289
Pozoruhodné bylo užití fotografií u článku o evropském fotbale, kdy Stadion
uplatnil kromě obrazového materiálu ČTK také fotky západoněmeckého sportovního
magazínu Kicker.290 Tento fakt se totiž nepřímo vymyká tehdejší rétorice a cílenému
informování proti západnímu Německu. Dokladem jsou například články o touze
německé mládeže po jednotě nebo z kritického „Zápisníku z Berlína“.291 O západním
sportu se jinak čtenáři mnoho nedočetli, výjimkami byly starty československých
reprezentantů na závodech v zahraničí, telegrafické informace z rubriky „Zajímavosti
z celého světa“, případně negativní ohlasy na úroveň západního sportu.292 Po
skončeném roce 1955 vyzýval předseda SVTVS Václav Pleskot v posledním čísle do
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další práce v československé tělovýchově a sportu na pozadí bilancování úspěchů, které
bylo redakcí časopisu označeno za „sklizeň spartakiádního roku“.293

11.2.4

Čtvrtý ročník (1956)

Od čtvrtého ročníku Stadion ztratil svůj podtitul, přibyl však pravidelný úvodní
„Komentář týdne“, pod který se na rozdíl od předchozích let autoři podepisovali celým
jménem. Ten premiérový patřil vedoucímu redaktorovi Žurmanovi, po něm se však
střídali ostatní redaktoři a redaktorky.294 Po delší době došlo na pozitivní zmínku o
západním sportu, kdy si čtenáři mohli přečíst o naději anglické atletiky Gordonovi
Piriem z převzatého článku z časopisu World Sports.295 Jako nové rubriky se ukázaly
„Zrcadlo čtenářů“ s příspěvky dopisovatelů z různých regionů a také „Četli jsme –
viděli jsme – slyšeli jsme“ s podsekcemi „Víte, že...“ či „Ze světa techniky“ s nabídkou
sportovních zajímavostí, které se tak přidaly k zavedeným „Aktualitám“.296 Ústředním
tématem na pokračování v rubrice „Tribuna Stadionu“ se držela „Žena a sport“.297
Redakce svými vzdělávacími články, ve kterých přinášela čtenářům osvětu ze
sportovních odvětví, nabádala také mimo jiné k aktivní činnosti, ať už výzvami ke
cvičení a aktivnímu sportovnímu životu nebo ke stavbám sportovních zařízení (jako
byly např. bazény nebo přírodní plovárny).298 Fotografie na titulní straně se v některých
případech zmenšila a ustoupila po jejím levém okraji úzkému pruhu s doplňujícími
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informacemi k obsahu čísla, jindy fotografii překrývaly malé rámečky s krátkými
pozvánkami na zajímavé téma.
Uvolněnější studenoválečná atmosféra od poloviny 50. let se projevila také ve
zpravodajství, kdy se opět objevil článek o americkém sportu, dokonce s lehkým
nádechem grafické úpravy v podobě pruhů z vlajky Spojených států. Konkrétně se
jednalo o basketbalové mužstvo USA před olympijskými hrami. Autor článku si kromě
dalšího všiml také zapracování černošských hráčů do kádru, kteří byli do té doby
opomíjeni z rasových důvodů.299 Trend potvrdil další článek o basketbalistech Seatlleu
Buchan’s Bakers a jejich zápasech v Československu, který končil pozitivní tečkou ve
smyslu, že nejsou důležité body, ale že má „daleko větší význam oboustranně srdečný,
radostný úsměv a vzájemný stisk rukou po skončeném boji, slibující nejen další
sportovní soupeření, ale také přátelství“.300 Ztělesněním uvolněného zobrazování
tehdejší doby byly obrazové materiály z „neutrálních“ letních olympijských her
v australském Melbourne, kdy si čtenáři mohli prohlížet fotky objímajících se sportovců
USA a Polska, případně záběr na americkou ženskou štafetu.301
Závěr ročníku poznamenala redaktorská změna v nejužším vedení, kdy se
zástupcem šéfredaktora (hlavním redaktorem) stal místo Marka Jan Novotný, který se
zřejmě často podílel na dřívějších úvodnících pod zkratkou „Ný“.302
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11.2.5

Pátý ročník (1957)

Na titulní straně prvního čísla pátého ročníku Stadionu se objevilo pod číslicí 1
také celkové číslo aktuálního vydání za existenci časopisu (191). Absolutní novinkou
pak

bylo

premiérové

představení

redakčního

obsazení

na

druhé

straně,

u kterého přibyl kromě již známých jmen šéfredaktora (Žurman), zástupce šéfredaktora
(Novotný), fotografa (Skála) a grafičky (Kafková) také výčet nejužšího redakčního
kolektivu, kam patřili Karel Čekan (tajemník redakce), Václav Folprecht, Antonín Jirků,
Milena Lamarová, František Lion, Ota Pavel a Josef Pilmann, pravidelně však přispívali
i další redaktoři a redaktorky. „Otevřený“ seznam přispěl také k faktu, že drtivá většina
článků měla konkrétního autora a prakticky vymizely autorské zkratky, přičemž jen
malá část textů neměla žádného autora. Čtenáři se mohli seznámit také se zahraničními
korespondenty.303
Proměny se dočkala také skladba rubrik, kde se usadily výstižné „Obrazem ze
světa“ a „Obrazem z domova“ a také „Slovem ze světa“ se zahraničními zajímavostmi,
„Četli jsme – viděli jsme – slyšeli jsme“ získala nové podsekce „Čočka kamery se
směje“

a

„Sportovní

klípky“.

Na

o pozoruhodných sportovních jevech vznikla

základě

čtenářských

doporučení

„Reportáž na přání“. 304 Po dlouhém

období bez inzerce se objevila v časopise malá reklama, většinou na různé pochutiny
(bonbóny305, sýry306, sušenky307, džem308 apod.). Jubilejní 200. číslo už hlásilo změnu
v řízení časopisu, kterého se zhostil nově ustavený Československý svaz tělesné
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výchovy, který si za hlavní úkol stanovil získat mládež k pravidelnému provozování
tělovýchovy a sportu.309
Apolitičtější zpravodajství posledních let narušila výzva „Hlasuj pro další
rozvoj tělovýchovy!“ pod článkem k chystaným volbám s informací, že „sportovci jdou
jednotně do voleb“.310 Čtyřicáté výročí ruské Velké říjnové socialistické revoluce
(VŘSR) také nemohlo být opomenuto a dominovalo 45. číslu, ve kterém se také
vzpomínalo na 22. výročí výjezdu prvních československých sportovců do Sovětského
svazu. Tato skutečnost byla doplněna o vývoj sportu v SSSR pod sloganem „Ať žije
Sovětský svaz – záštita naší svobody a bezpečnosti“.311 Na druhé straně se čtenáři mohli
dozvědět, co si myslí bývalý šampion v boxu Američan Joe Louis o svém nástupci
Floydovi Pattersonovi.312

11.2.6

Šestý ročník (1958)

Také na základě informací o Louisovi a Pattersonovi ze 40. čísla roku 1957
nemohlo příliš překvapit první číslo šestého ročníku, které na své druhé straně přineslo
„Reportáž na přání“ o exhibičních zápasech „černých kouzelníků pod basketbalovými
koši“ z dnes již slavného amerického týmu Harlem Globetrotters.313 Přesto se i
s odstupem času jeví skutečnost, že první sportovní článek roku 1958 byl věnován
zástupcům amerického sportu, jako poněkud nečekaná.
V čele grafické úpravy se objevil místo Olgy Kafkové nově Antonín Baudyš
a také se zrušil pravidelný „Komentář týdne“, z rubrik zůstaly jen „Reportáž na přání“,
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„Aktuality Stadionu“ a „Četli jsme – viděli jsme – slyšeli jsme“, navíc se vytratila
obnovená inzerce.314
Pravidelné místo si podrželo připomenutí výročí Dne československé armády,
přesto bylo patrné strohé provedení, které tak potvrzovalo trend posledních let.315
Tomuto zobrazování se vymyká jen 45. číslo, které na titulní straně přibralo na
černobílé fotografii výrazný žlutý pruh k oslavě VŘSR 7. listopadu. Výjimečné barevné
provedení se táhlo celým číslem, které se opět zeširoka věnovalo SSSR s připomínkou
snahy o dovršení socialistické výstavby v Československu.316 Další číslo Stadionu zase
připomnělo patnáctileté výročí podpisu československo-sovětské smlouvy o přátelství,
vzájemné pomoci a spolupráci, která podle článku zajistila samostatnost a výstavbu
socialismu v ČSR.317
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11.3 Československý sport

11.3.1

První ročník (1953)

Od roku 1953 začalo vycházet dvakrát týdně vždy v úterý a v pátek nové
sportovní periodikum Československý sport jako ústřední orgán Státního výboru pro
tělesnou výchovu a sport pro další rozvoj tělesné výchovy a sportu v Československu.
Měl

poskytovat

informace

nejen

čtenářům,

ale

také

tělocvikářům

a sportovcům a pomáhat jim v jejich výcviku. Hlavní sportovní noviny ČSR s úplnou
absencí inzerce se vyznačovaly velkým černobílým formátem s výrazným červeným
titulem o rozsahu (zpravidla) šesti stran v pětisloupcovém provedení a v ceně 2 Kčs s
využitím fotografií.318 Cena výtisku se následně změnila s měnovou reformou a od
června se snížila na 40 haléřů.319
Šéfredaktorem listu byl Karel Marek, který se v roce 1955 stal také zástupcem
šéfredaktora Oldřicha Žurmana (který také přispíval do Československého sportu)
v časopisu Stadion. První číslo mělo na titulní straně obvyklý novoroční projev
prezidenta Gottwalda s jeho fotografií. Druhé straně dominoval do budoucna pravidelný
redaktorský úvodní sloupek uvozený názvem novin, avšak bez autorského podpisu. List
se vyznačoval důrazem na aktuálnost zpravodajství, stranou však nezůstávaly ani
sportovní polemiky nebo organizační změny a novinky ve sportovních odvětvích. Mezi
pravidelné rubriky patřily „Dopisy redakci“, „Slovo k trenérům“, krátké regionální
reportáže „Z krajů“, telegrafické „Drobné zprávy“, programové „Kam za sportem“ a
„Stručně ze zahraničního sportu“ s preferencí zpráv z východního bloku a neutrálních
zemí.320
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Třetímu číslu dominovalo v úvodu zpravodajství ze sovětského sportu
a připomínka boje za mír v československé tělovýchově. V ostrém kontrastu pak
působila zpráva o fašizaci sportu v Jugoslávii, která měla být podle článku vazalem
amerických

imperialistů

v reakci

na

trvající

sovětsko-jugoslávskou

roztržku

a v souvislosti s emigrací jugoslávských sportovců z jejich vlasti do zahraničí.321
Propojení sovětského prostředí a tematiky míru poté přineslo šesté číslo, které
představovalo Vladimira Iljiče Lenina za prvního bojovníka za mír a které doplnila
zpráva o agitačních pochodech sovětských lyžařů.322 Své pravidelné místo si drželo
zpravodajství ze štafety míru a přátelství.323
Americké zpravodajství se nejčastěji odehrávalo prostřednictvím převzatých
informací ze Sovětského sportu s kritickým charakterem (např. o rodinném klanu ve
sportovním prostředí USA324). Studenoválečné soupeření se projevilo také například
v souboji o mistra světa v šachu mezi Vasilijem Smyslovem ze SSSR a Samuelem
Reshevskym z USA, když se reportáž z jejich zápasu objevila na titulní straně.325
Naproti tomu však nechyběly ani praktičtější domácí informace, jako například kalendář
vrcholných sportovních závodů v ČSR na začátku roku326 i na jeho konci pro příští
ročník327.
Článkům však nadále často chyběla autorská jména, případně se použila jen
zkratka redakce (ČS) nebo agenturního zpravodajství ČTK, výjimkami bývaly
příspěvky činovníků, trenérů, sportovců či veřejně známých osob, jakou byla i Gusta
Fučíková, žena Julia Fučíka, s představením vlastní knihy Vzor mladým lidem.328
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Sportovní příspěvky však pravidelně ustupovaly na titulních stranách politickým
událostem, jako tomu bylo v případě úmrtí Stalina. Velkoformátová fotografie
sovětského vůdce, která se rozprostírala na černobílé titulní straně, byla zobrazena
s rudou hvězdou. Následující strany nabízely projevy Gottwalda a Zápotockého
společně s dalšími odkazy na vůdcovu osobu, sportu se tak věnovala pouze poslední
strana.329 Ve stejném duchu se neslo šesté březnové číslo v případě Gottwaldova úmrtí a
jeho rozloučení.330 Květnová čísla poskytla obligátní májové oslavy s výročím konce
války a osvobozením ze strany SSSR331 a také oblíbené zpravodajství ze Závodu
míru332. K oslavám armády se přidaly také reference o přehlídce Dne československého
letectva.333

11.3.2

Druhý ročník (1954)

Československý sport nově vycházel od roku 1954 třikrát týdně až na výjimky
vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu a jeho cena za výtisk o šesti stranách činila 40
haléřů. Také v tomto sportovním periodiku, jehož šéfredaktorem zůstával Karel Marek,
se projevovala atmosféra blížící se první celostátní spartakiády, kterou označil generál
armády a ministr národní obrany Alexej Čepička ve svém úvodním slově prvního čísla
roku 1954 za „rok radostných příprav“.334
U článků sice převládala autorská jména redaktorů, ale vyskytovaly se
i nepodepsané texty. V průběhu roku přibylo jméno vedoucího redaktora (zástupce
šéfredaktora) Josefa Pondělíka. Novinový obdeník postrádal pravidelné rubriky,
329
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výjimkami byly „Drobné zprávy“ (telegraficky), „Stručně ze zahraničního tisku“
(s důrazem na zprávy z východního bloku a neutrálních zemí), výstižné „?Dotazy
a odpovědi!“ (sic!), „Zajímavosti“ a také komentovaný úvodník s kritickým
charakterem

sportovně-organizačních

zpráv

uvozený

stejnojmenným

titulkem

periodika. Titulní stranu zdobila ústřední fotografie, která ale většinou nedosahovala
velkých rozměrů.335 Sobotní vydání přinášelo navíc zpravodajství z krajů s víkendovým
kalendářem sportovních akcí.336
Obsahově se sportovní noviny věnovaly výhradně aktuálnímu sportovnímu dění
s důrazem na československé zprávy a výsledky a také sovětské zpravodajství. Třetím
typem byly reportáže z dalších východoevropských spřátelených zemí (tzv. tábor míru).
Naopak

úplně

chybělo

zpravodajství

ze

západní

Evropy

a severoamerického kontinentu až na ojedinělé telegrafické informace. 337 Naproti tomu
si samotná redakce stěžovala například na absenci komentářů v anglických denících k
zápasům ČSR o průběhu mistrovství světa ve stolním tenisu.338 Světové politické dění
se znovu v obdeníku promítlo na titulní straně v souvislosti s mezinárodní berlínskou
konferencí o omezení zbrojení, přičemž se západní účastníci nevyhnuli kritickému
hodnocení v článku ze strany redakce, která naopak velebila sovětské kroky.339
Květnová čísla se nesla v duchu oslav prvního máje, výročí ukončení druhé
světové války a osvobození vlasti Sovětským svazem340 a také probíhajícího Závodu
míru341. Červnová čísla přinesla zdravici československé tělovýchovy a sportu
jubilejnímu X. sjezdu KSČ, přičemž komunistická strana byla označena za iniciátorku
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rozvoje tělovýchovy v ČSR.342 V červenci se čtenáři mohli dočíst z titulní strany o
zastavení válečných akcí ve Vietnamu a následné ženevské konferenci a také o
desetiletém výročí obnoveného Polska.343
Šéfredaktor časopisu Stadion Oldřich Žurman nabídl své kritické „Poznámky ze
západního Německa“,344 druhá polovina roku patřila přípravám na první spartakiádu345
a také výzvám československé tělovýchovy k boji za mír, k čemu si redakce pomohla i
vyjádřeními vybraných sportovních činovníků a samotných sportovců 346. Ve vánočním
dvojčísle nechyběl seznam vítězů a přeborníků roku 1954,347 poslední číslo roku
nabídlo seznam nejlepších výkonů československých atletů roku348.

11.3.3

Třetí ročník (1955)

Ve vedení redakce listu zůstával nadále tandem Marek–Pondělík, mnoho
úspěchů Československému sportu popřály redakce zahraničních spřátelených
sportovních periodik (od Berlína přes Sofii až po Peking) do nového roku 1955, který
měl přinést odhodlání pro chystanou první celostátní spartakiádu,349 která se stala
ústředním tématem celého roku i jeho zakončení.350 Ještě než se ale dostalo na letní
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období, dostávalo prostor neutuchající téma celosvětového míru. Nechybělo tak
například prohlášení Československého výboru obránců míru, kteří se v provolání
ohradili „proti přípravám atomové války“ ze strany kapitalistických států.351 Vedle toho
se tradičně glorifikovalo „únorové vítězství“ v souvislosti s rozvojem československé
tělovýchovy.352 Vydání 14. května zároveň informovalo na titulní straně o aktuálním
politickém vývoji ve východním bloku, když došlo ke zveřejnění podepsání Varšavské
smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci (tzv. Varšavský pakt).353
Novinkou na poli sportovního zpravodajství listu byl nepravidelný autorský
„Sportovní komentář“ ke sportovním akcím, který tak doplňoval zaběhnutý úvodník,
jenž zůstával až na výjimky bez jména autora. Čtenář si navíc sám mohl k blížícímu se
mistrovství světa v hokeji vyplňovat výsledky zápasů v připravené tabulce.354
Odběratelé se také dozvěděli o schváleném státním rozpočtu pro rok 1955 a částce
vydělenou na tělesnou výchovu a sport, která činila z dnešního pohledu a v kontextu
tehdejších cen neuvěřitelných 170 milionů Kčs.355
Z pravidelných rubrik zůstaly „Zajímavosti“, „Dotazy a odpovědi“ a „Drobné
zprávy“, s pozměněným názvem pokračovala sekce „Stručně ze zahraničního sportu“ a
nově přibyly „Zpravodajství z různých sportů“ a „Pražským sportem“.356 Také v tomto
případě fungovaly fotografie jako politicko-agitační prostředek, kdy se mezinárodní
sportovci zobrazovali pod heslem přátelství mezi různými národy (např. Austrálie a
SSSR).357
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11.3.4

Čtvrtý ročník (1956)

Rok 1956 nedoznal změn ve vedení Československého sportu ani v jeho
rubrikách (které se ustálily), zato přinesl hlavní grafickou proměnu periodika v podobě
kulatého

emblému

se

státní

vlajkou

a

pěticípou

hvězdou

se

srpem

a kladivem před titulem listu s heslem zdatnosti „Připraven k práci a obraně vlasti“.
Spartakiádní nadšení vystřídalo volání po prvním roce druhé pětiletky a opět nechyběly
zahraniční

pozdravy

spřátelených

periodik

a

novoroční

projev

prezidenta

Zápotockého.358 Další změnou v grafickém provedení se staly zvýrazněné titulky
červenou barvou vybraných článků na titulní straně od srpnových čísel.359
Neuspokojivé výsledky a umístění (pátá příčka) československých hokejistů na
olympiádě v italské Cortině d’Ampezzo způsobily nebývalou kritiku na titulní straně
jednoho z únorových čísel.360 Po dlouhé odmlce ve sledovaném vzorku si čtenáři mohli
přečíst o americkém sportu, konkrétně o přípravě USA na olympijské hry v Melbourne,
které si vysloužily nepravidelnou rubriku „Z příprav na Melbourne“. Informace o
amerických sportovcích byly nejen věcné, ale také bez hodnocení a zabarvování
významu zpráv.361 O hokejistech Kanady se pro Československý sport rozepsal
kanadský korespondent Toronto Daily Star Milton Dunnell. O zmírnění mezinárodního
napětí zase referoval článek s titulkem „Poznáváním k přátelství mezi státy“.362
Není náhodou, že se tak dělo po polovině 50. let, v době mezinárodního
sbližování a oteplení studenoválečného soupeření po XX. sjezdu KSSS. Situace se však
zhoršila s vpádem sovětské armády do Maďarska v průběhu maďarského povstání na
přelomu října a listopadu 1956, načež Holandsko, Španělsko a Švýcarsko z tohoto
důvodu bojkotovaly olympijské hry. Na konto olympijského bojkotu ze strany těchto
358
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evropských států reagoval ostře kritickým způsobem článek „Kam vede nepolitičnost
sportu!“ odsuzující takové jednání a zároveň poukazující na mezinárodní tolerování
arabsko-izraelské války v tzv. suezské krizi za přispění Británie a Francie ve stejném
období.363
Zajímavostí bylo představení průběhu XX. sjezdu KSSS ve speciálním článku,
ve kterém redakce chválila zúčastněné delegáty z jejich projevů a soudržnosti, ačkoli
vůdce SSSR Nikita S. Chruščov ve skutečnosti přistoupil k silné kritice předchozího
vývoje Sovětského svazu. Jasná snaha umlčet kritiky a zabránit mezinárodnímu ohlasu
platila také pro československý tisk. Redakce se mimo jiné věnovala tématu rasismu
v jihoafrické kopané364 a z výročí připomněla založení KSČ365. Poněkud bizarně se nyní
může jevit zpráva z Dukelských závodů branné zdatnosti s fotografií závodníka
s plynovou maskou a popiskem o „překonání území zamořeného prchavou otravnou
látkou v úseku 50 metrů“.366 Naproti tomu se objevily i diskusní články k utvářejícímu
se Československému svazu tělesné výchovy.367

11.3.5

Pátý ročník (1957)

Československý sport vycházel od počátku roku 1957 jako orgán Ústředního
přípravného výboru jednotné dobrovolné tělovýchovné organizace a od 5. března už
jako ústřední orgán Československého svazu tělesné výchovy. Novým šéfredaktorem se
stal Miroslav Motl, který tak nahradil Karla Marka, jenž však nadále svými články do
periodika přispíval. Z listu, který se vydával čtyřikrát týdně (úterý, středa, pátek a
363
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neděle), se stal skutečný obdeník a čtenář tak čekal na další výtisk maximálně jen jeden
den. Nová periodicita si zároveň vyžádala cenové a rozsahové úpravy. Úterní číslo
původně vycházelo v ceně 50 haléřů,368 zbylé dny stála čísla 30 haléřů, snížil se však
jejich rozsah z šesti na čtyři strany.369 Brzy ale došlo k další úpravě a rozšířilo se
nedělní číslo, které jako jediné stálo vyšší cenu.370
Rubriky a pravidelné sekce se také proměnily. Vytratil se neautorský úvodník,
sporadicky vycházel „Sportovní komentář“. Zůstaly tak jen „Zajímavosti z různých
sportů“ a „Stručně ze zahraničního sportu“, napevno se usadily „Odevšad“
a „Sportovní pořad“ objevující se od minulého ročníku a také nově vzniklé
„Telegraficky“. Od pátého ročníku se premiérově vyskytovaly také informace pro
sázkaře v sekci „Sazenička radí sázkařům“, nepravidelně vycházely „Zajímavosti
světa“, „Otázky a odpovědi“ a s publicistickým nádechem „Co referáty neřekly“.371
Březnová čísla informovala o nově ustaveném ČSTV a v květnu nechyběla
zavedená témata. Politický článek směřující americké vládě nabídlo páté červnové číslo
po výstupu Chruščova v americké televizi, které poskytl rozhovor. V příspěvku se
objevilo redakční nařčení ze zpracovávání amerického lidu vládou USA, která měla
podněcovat nenávist vůči sovětským lidem.372 Dalším z řady nesportovních textů pak
byla pasáž věnující se rozlučce s politickou delegací SSSR.373 Vše završilo zavedené
zvláštní číslo k výročí VŘSR. Vydání k úmrtí prezidenta Zápotockého pak vyšlo
v černobílém grafickém provedení.374
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11.3.6

Šestý ročník (1958)

Československý sport zvýšil od roku 1958 periodicitu vydání o další den, a tak
vycházel pětkrát týdně, a to vždy v úterý, středu, čtvrtek, pátek a sobotu, přičemž cena
se držela na 30 haléřích za pravidelný obsah čtyř stran výtisku. Grafické zpracování
s červenými prvky zůstalo, nově se však objevovaly červené titulky kromě titulní strany
také na dalších stranách listu. Sportovní články se proměnily zejména z pohledu
rozsahu. Kvůli častějšímu vydávání a menšímu prostoru došlo ke zkracování dříve
rozsáhlejších reportáží a na první pohled přibylo více titulků, čímž se staly noviny méně
přehlednými. List vedl nadále šéfredaktor Motl, ale navíc přibyla informace o tom, že
deník řídí redakční rada.375
Po obsahové stránce si své místo podržely politické (převážně názorové)
příspěvky a prohlášení, z rubrik se udržely „Pražským sportem“, „Stručně ze
zahraničního sportu“, „Telegraficky“, „Zajímavosti ze světa“ a „Sportovní pořad“,376
přibyla „Sportovní všehochuť“ a „Psáno v ofsajdu“ a v úterý se dostávalo na názorové
okénko „Z nedělního zápisníku“377. Nadále pokračovaly rubriky jako „Sportovní
komentář“, „Co referáty neřekly“, „Turistika“, „Sportovní pořad“ a také sázkařská
sekce „Sazenička radí sázkařům“.378
Na titulních stranách se nárazově zobrazovaly krátké pasáže k aktuálnímu
politickému dění, které odkazovaly čtenáře k podrobnostem v ostatním denním tisku.379
Mírové poselství často zanechávali sami sportovci, jako tomu bylo v případě
československých motocyklistů, kteří nabádali zahraniční sportovce, aby se obrátili na
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jejich vlády a vyzvali je k zákazu nukleárních zkoušek.380 V rámci sportovních akcí se
čtenáři mohli spolehnout na rozsáhlé místní reportáže z velkých akcí s vhledem do
zahraničního tisku podobně, jako tomu bylo v minulosti,381 novinkou byl televizní
a rozhlasový sportovní program v sobotním vydání382.
Politická propaganda v režii a ve prospěch KSČ se silně projevila ve vydání 15.
října 1958 v oznámení k 40. výročí revolučního vystoupení pražského pracujícího lidu,
aniž by bylo následně připomínáno výročí vzniku republiky.383 V historii deníku zřejmě
nejvýraznější zobrazení k výročí VŘSR 7. listopadu vyšlo v rámci 222. čísla šestého
ročníku. Titulní straně dominovaly velké červené číslice 7. a XI. společně s rudou
pěticípou hvězdou a čtyřmi symboly zkříženého srpu a kladiva, přičemž sportovní
zpravodajství opět ustoupilo.384 Poslední rozšířené číslo přineslo na závěr ročníku osm
stran, komiksovou anekdotu a přehled mistrů republiky.385
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Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI., č. 69., str. 1.
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Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI., č. 119.
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Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI., č. 178.
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Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI., č. 205., str. 1.

384

Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI., č. 222., str. 1.
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Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI., č. 260.
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12. Srovnání zkoumaných periodik

12.1 Základní charakteristika sportovního tisku a jeho
proměna po roce 1948

Sportovní tisk představoval další vhodnou platformu v poválečné rétorice
o potřebě společenského sjednocení. Zatímco v politické a hospodářské sféře se jednalo
zejména o opětovné sjednocení československého státu s důrazem na jednotu
společnosti (ztělesněnou jednotnou Národní frontou na nejvyšší politické úrovni), ve
sportovním prostředí bylo ústředním tématem sjednocování tělesné výchovy. Poválečné
sportovní dění se tak prakticky odráželo na vývoji tělovýchovných organizací, který se
prezentoval ve sportovních periodikách. Tisku tak vedle klasického sportovního
zpravodajství z domácích a mezinárodních soutěží dominovaly novinky z utvářející se
jednotné tělovýchovné organizace na pozadí inspirace ze Sovětského svazu. Zprávám ze
sovětské tělovýchovy a sportu se přikládal v poválečném vývoji velký význam, což
dokumentoval vyhrazený prostor značného rozsahu ve zkoumaných sportovních listech.
Sportovní články často ustupovaly politickému zpravodajství a aktuální státněpolitické situaci. Pravidelně se tak objevovaly novoroční projevy prezidentů, referáty ze
sjezdů KSČ a politických delegací a také informace o úmrtí politických představitelů
ČSR a SSSR a jejich nástupcích. Nejvíce se pro tyto účely využívaly první strany
periodik, kterým v případě Ruchu v tělesné výchově (Ruchu v tělovýchově a sportu) a
poté navazujícím Stadionu dominovaly v tomto ohledu velké portrétové fotografie
prezidentů na titulních stranách. Politické a ideologické rámcování se promítalo jak na
úvodních fotografiích, tak v samotných článcích. Vedle oznamování o sletových,
sjezdových (ČOS) a olympijských ročnících se mnohem častěji projevovaly výzvy
k nástupu

hospodářských

plánů

ČSR

(a

jejich

jednotlivých

roků)

a stranických sjezdů (KSČ) společně s nejrůznějšími typy výročí zejména v souvislosti
se Sovětským svazem (květnové osvobození Rudou armádou, VŘSR, vznik SSSR,
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narozeniny Stalina apod.), doplněné vylepšeným grafickým zpracováním s využitím
barevného provedení výtisků.
Zvýšenou politickou a armádní agitaci s příslušnou rétorikou v obsahu
sportovních periodik ovlivňovala napjatá mezinárodní situace v kontextu tehdejší
militarizace studené války, která na přelomu 40. a 50. let vyeskalovala v souvislosti
s berlínskou krizí a válečným konfliktem v Koreji. Na pozadí tohoto vývoje se také
proměnil zpravodajský obsah sledovaných periodik, kde se (v případě Ruchu už od roku
1951) ujaly pravidelné čistě politické zprávy, které byly záměrně představeny
v konfrontaci Západu a Východu. Zatímco sovětské kroky a informace ze
socialistického tábora byly vyzdvihovány, postupy západních kapitalistických zemí byly
očerňovány stejně jako tamní sport. Stejného přístupu se dočkalo referování
o tělovýchově a sportu v Jugoslávii, která se na základě sovětsko-jugoslávské roztržky
ocitla mimo tábor míru do roku 1955.
V konfliktech se využívaly agitační články o zahraničních sportovcích, kteří
měli apelovat na vrcholné politiky s přáním sjednotit rozdělené státy. Symboly
sportovně-politického zpravodajství se staly od roku 1948 Závody míru, které se těšily
v porovnání s Tour de France obšírnému zpracování. Západní cyklistický závod býval
zmíněn jen v krátkém příspěvku, zato mírový peloton se těšil reportážím
o několika stranách. Cyklisté východního závodu pak byli označováni jako poslové
míru. Samotné téma míru začalo v tisku dominovat právě po roce 1949 s využitím
fotografií a úderných hesel, v padesátých letech navíc v kombinaci se zastrašujícím
faktorem nukleárních zkoušek západních mocností. Samozřejmostí byly zároveň
připomínky výročí podpisů důležitých politických smluv Československa se
socialistickými státy.
Se začátkem 50. let navíc přibyly informace z československého průmyslu (ve
spojení s proměnou ČSR na výhradně industriální satelit východního bloku v rámci
RVHP) a také životní mezníky československých a sovětských básníků a spisovatelů.
Hlavní důraz se ale obecně kladl vedle vývoje tělovýchovné organizace zejména na
mládež a s blížícím se rokem 1955 se zásadním tématem stala první celostátní
spartakiáda. Pozorně se dokumentovaly samotné přípravy na první ročník a v případě
Stadionu poté vycházely k velkolepé akci speciální vydání.
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Další výrazná proměna periodik nastala od poloviny 50. let a opět hrála roli
mezinárodní situace. Po zklidnění studenoválečného konfliktu s nástupem různých
světových bezpečnostních a odzbrojovacích konferencí a také s tzv. dobou tání po XX.
sjezdu KSSS se projevila uvolněná atmosféra také ve sportovním zpravodajství
sledovaných periodik. Symbolem doby se staly přes následné ochlazení vztahů
zainteresovaných stran (zaviněné suezskou krizí a maďarským povstáním) letní
olympijské hry v australském Melbourne v roce 1956. Zpravodajství ze Spojených států
se následně objevovalo ve sledovaných titulech bez výraznější kritiky. Dokonce se
vyskytovaly i výrazně pozitivní články nabízející inspiraci ze západních zemí, což bylo
dříve prakticky nemyslitelné a jedinou alternativu tehdy představoval pouze sovětský
sport. Na druhé straně zůstávaly oblíbenými tématy morálně laděné otázky amerického
a jihoafrického rasismu a také problematika profesionálního sportu.
Na první pohled by se mohlo zdát, že konkrétní obsahové a grafické změny
nebyly ve sledovaných sportovních titulech v rámci srovnávacího období tak výrazné,
přesto jsou ale patrné určité nové charakteristické prvky, které se objevovaly už po roce
1948. V Ruchu tělesné výchovy se sice prezentovalo kromě domácího zpravodajství
hlavně informování ze Sovětského svazu s politickým podtextem ve prospěch tzv.
lidově demokratických režimů od počátku existence obrázkového časopisu, avšak po
únorovém puči KSČ si můžeme od roku 1949 všimnout při bližším zkoumání zásadních
rozdílů.
Kromě názvu časopisu na Ruch v tělovýchově a sportu je patrná výraznější
transformace

sportovních

článků

původně

s obecnějším

osvětově-informačním

charakterem (s důrazem na vývoj v domácí a zahraniční tělovýchově) na politickoideologické příspěvky s agitačními rysy ve studenoválečném formátu Východu proti
Západu. V tomto duchu pokračoval v 50. letech také navazující Stadion, avšak
s nástupem Československého sportu ve stejném roce (1953) se situace zradikalizovala
právě prostřednictvím rodícího se prvního sportovního deníku. Původně novinový
obdeník prezentoval agitační a politické články jak na titulních stranách, tak
prostřednictvím úvodních sloupků, avšak často bez uvedení jmen autorů, postupně pak
přibyla jasná vyhraněnost vůči západnímu sportu i z převzatých příspěvků ze
Sovětského sportu.
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Články se obecně vyznačovaly ve zkoumaných titulech častou absencí
autorských podpisů, z počátku převládaly ve všech titulech zkratky redaktorů.
Výjimkou bývali šéfredaktoři periodik a také příspěvky z řad sportovců, trenérů,
činovníků a politických představitelů. Postupně se však situace okolo autorství článků
zlepšila výrazným způsobem v průběhu 50. let. Po roce 1953 tisk hojně využíval
sportovce k různým politickým vyjádřením a krokům, se vznikem Československého
sportu také ustoupilo klasické hlavní sportovní zpravodajství ze Stadionu, který vedle
velkoformátových fotografií nabízel ze světa sportu spíše rozsáhlejší reportáže
obecnějšího a vzdělávacího charakteru s důrazem na regionální zprávy.
Nejvýraznější grafickou proměnou prošel Československý sport, který přibral na
titulní straně od roku 1956 odznak PPOV („Připraven k práci a k obraně vlasti“), který
se vyjímal před názvem titulu. Další obměnou bylo o dva roky později zestručnění a
nahuštění zpráv, kdy přibylo více titulků a noviny budily dojem menší přehlednosti.
Články byly kratší a právě od roku 1958 se navíc pravidelně objevovaly čistě politické
informace odkazující na denní tisk, který přinášel podrobné zpravodajství k
prezentovanému tématu. Pravidelné místo si také získala ve sportovním deníku
programová pozvánka na televizní a rozhlasové vysílání. Ze své podstaty
zpravodajského deníku nenabízel takový počet ani velikost fotografií jako obrázkové
časopisy Ruch a poté Stadion.
Co se týče fotografií, zajímavostí je fakt, že společným zdrojem všech tří
zkoumaných periodik se stal fotograf Jaroslav Skála, který poskytoval snímky na
pravidelné bázi. V případě Ruchu a Stadionu se sami redaktoři často proměnili ve
fotoreportéry a ke svým reportážím přidali vlastní fotografie, v ostatních případech si
čtenáři mohli nejčastěji prohlížet snímky fotografů Emila Fafka a Emila Pardubského.
Agenturní fotky ČTK pak využíval zejména Československý sport, který ale jinak
v zásadě neuváděl zdroj obrazového materiálu.
Změnu zaznamenala také inzertní plocha. Zatímco se reklamy objevovaly
v Ruchu do roku 1948 na pravidelném místě a v zavedeném rozsahu, od roku 1949
zcela vymizely. V Československém sportu se nevyužívaly od jeho počátku, ve Stadionu
se vyskytovaly pouze krátce v roce 1957, poté se však od inzerce opět ustoupilo.
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Výraznou proměnou prošlo samotné sportovní názvosloví. Od konce 40. let po
zásadním politickém mezníku začaly místo jednoduchého (a z angličtiny převzatého)
výrazu „liga“ převládat termíny jako „celostátní mistrovství“, „přebor“ nebo „nejvyšší
soutěž“. Mistr ligy pak byl označován jako přeborník. Od počátku 50. let se pak tato
spojení ustálila a pojem „liga“ se přestal prakticky používat. Zajímavostí je však fakt, že
se od roku 1956 od zavedených pravidel upustilo a do článků se „liga“ opět vrátila. Od
roku 1952 se v podobném duchu odklonilo od anglických označení hlavních
sportovních odvětví a místo nich nastoupily počeštělé „hokej“ a „fotbal“ (dříve
„hockey“ a „football“), od dalšího roku tomu bylo podobně u tenisu („tennis“),
košíkové („basketball“) nebo také u házené („handball“). Přes snahu o počeštění
sportovních termínů však nadále převládaly anglické odborné výrazy jako „trening“
(trénink) nebo „coach“ (trenér).
Typické bylo také prolínání redaktorů v daných sportovních titulech, ať už na
předních pozicích periodik, tak v rámci řadových přispěvatelů. Ztělesněním tohoto jevu
se stal redaktor Ruchu Karel Marek, od roku 1953 šéfredaktor Československého sportu,
který byl zároveň vedle své hlavní funkce také zástupcem šéfredaktora Oldřicha
Žurmana ve Stadionu v letech 1955–1956. Také Otakar Mašek prošel zmiňovanými
tituly. Nejprve zastával od roku 1950 funkci odpovědného vedoucího (Ruch), poté byl
krátce šéfredaktorem (Stadion) a následně přispíval do Československého sportu.
Z dalších můžeme jmenovat Jana Novotného, Viléma Přibáně, Josefa Oktábce nebo
Josefa Pondělíka.
S uklidněním poválečného vývoje v periodickém tisku se u sledovaných titulů
ustálily postupem času jejich rozsah i periodicita a následně rostl také jejich náklad386.
V případě Stadionu se jednalo o více jak zdvojnásobení, neboť v roce 1953 dosahoval
náklad 40 000387 a o čtyři roky později šlo už o 90 000388 výtisků. Československý sport
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Vývoj nákladu Ruchu v tělesné výchově (Ruchu v tělovýchově a sportu) autor nedohledal. V roce 1950
však činil 60 000 výtisků. In: Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Klub sportovních
novinářů 1945–1950, karton 486/1.
387
Stadión. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1963, roč. XI., č. 1., str. 2.
388

Thématický katalog periodického tisku v českých krajích. Praha: Český úřad pro tisk a informace,
1957, str. 128.
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začínal v roce 1953 na 75 000389, avšak s příkazem zvýšit náklad postupně vzrostl až na
135 000390 výtisků v roce 1958. Zařadil se tak mezi nejčtenější periodika doby a
z původně

desátého391

místa

se

rázem

dělil

se

Zemědělskými

novinami

o čtvrtou392 příčku pořadí v čtenosti.

12.2 Sportovní novináři

12.2.1

Charakteristika

vývoje

složení

redakcí

zkoumaných

periodik

Z bližšího zkoumání osudů sportovních novinářů vyplývají na základě výzkumu
daných sportovních periodik dva hlavní závěry. Prvním poznatkem je fakt, že poválečné
novinářské čistky neměly na redaktory Ruchu v tělesné výchově (Ruchu v tělovýchově a
sportu) sebevětší dopad a redakce si bezprostředně po roce 1948 prakticky udržela své
redaktory.393 V průběhu srovnávacího období je pak charakteristické částečné prolínání
novinářů Ruchu napříč zkoumanými sportovními redakcemi s pravidelnými příspěvky
do periodik Stadion a Československý sport.
Zároveň je patrné rekrutování sportovních žurnalistů výhradně z ostatních
nesportovních periodik a médií (ze sportovních rubrik), kteří tak postupně zaplňovali a
vytvářeli sportovní redakce zmíněných titulů. Jednalo se nejčastěji o následující deníky:
sociálně-demokratické Právo lidu (které po roce 1948 přestalo vycházet v důsledku
389
390

Československý sport. Praha: Olympia, 1972, roč. XX., č. 289, str. 5.
KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha:

Portál, 2010, str. 176. ISBN 978-80-7367-698-8.
391

Tamtéž, str. 128.

392

Tamtéž, str. 176.

393

Podle seznamu vyloučených novinářů ze Svazu českých novinářů. In: Věstník Ústředního svazu
československých novinářů, 1948, roč. II., č. 2–3, str. 9.
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sloučení sociální demokracie s KSČ), Práce, Mladá fronta a Rudé právo. Druhým
typem přesunů byl příchod z jiných sportovních redakcí, nejčastěji pak ze Sokolských
novin.394
Po roce 1948 se navýšil s rozvojem tělovýchovného hnutí, nárůstem počtu
i rozsahu sportovních periodických titulů a všeobecným zájmem o sport

počet

sportovních redaktorů ve srovnání s roky 1947 a 1959.395 Od roku 1948 tak přibylo ve
zkoumaných periodikách v rámci Svazu českých novinářů do konce padesátých let hned
deset

nových

tváří

k původně

sledované

třináctce

sportovních

redaktorů

(i z nesportovního tisku) oproti roku 1947. Hlavním faktorem se stal vznik Stadionu
(který navázal na Ruch) a Československého sportu v roce 1953. Důležitým poznatkem
je skutečnost, že do řad sportovních novinářů nastoupila po roce 1948 nová generace
narozená v meziválečném období, která většinou nepodléhala seznamům očistných
komisí v reakci na protektorátní období z důvodu nízkého věku. Z 26 sledovaných
redaktorů (bez tří klasických fotografů) vytrvalo do roku 1959 ve sledovaném
sportovním tisku 23 jmen.396

12.2.2

Ruch v tělesné výchově (Ruch v tělovýchově a sportu)

Základy redakčního složení Ruchu se vytvářely už v meziválečném období.
Sledovaní redaktoři se sice narodili po roce 1900, ale ještě před první světovou válkou,
394

Podle Věstníků Svazu českých a československých novinářů 1947–1949 a Československého novináře
1949–1950.
395
Na základě srovnání sledovaných redaktorů v rámci zkoumaných periodik prostřednictvím seznamu
všech redaktorů k 1. listopadu 1947, in: Věstník Svazu českých novinářů, 1947, roč. 1., č. 9–10,
str. 9–21 a podle sportovní sekce Svazu československých novinářů, in: Národní archiv. Fond Archiv
Syndikátu novinářů. Sportovní sekce Svazu československých novinářů 1958–1966, karton 1168/1.
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Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Sportovní sekce Svazu československých novinářů
1958–1966, karton 1168/1.
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a tak tato generace nejdříve působila mezi válkami ve sportovních rubrikách
v rámci československého tisku. Oba dva budoucí šéfredaktoři Ruchu Vilém Přibáň397
(Tělocvičný ruch) a Karel Bureš398 (STAR) měli navíc zkušenosti i z čistě sportovního
tisku. Redaktor, kreslíř a karikaturista Otakar Mašek prošel Národními novinami,399 Jan
Novotný zase tiskovinami Telegraf, A–Zet a České slovo400. Pravidelný přispěvatel
Augustin Vlk, který však nebyl po roce 1945 řádným redaktorem Ruchu, působil
předtím jako redaktor v periodiku Večer.401 V Národní politice zase pracoval
fotoreportér Emil Pardubský,402 který se měl v budoucnu stát předním sportovním
fotografem a jedním ze tří fotoreportérů, kteří pravidelně dodávali Ruchu sportovní
fotografie.
Po druhé světové válce se stal prvním šéfredaktorem Ruchu Přibáň. Hlavní linie
redakčního složení vedla z deníku Mladá fronta, ze které přímo přišli Bureš
s Novotným. Fotografie pak poskytovali jak Pardubský, tak také Emil Fafek, který
získal v roce 1964 Třetí cenu World Press Photo za sportovní fotografii403. Mladou
frontou prošel i třetí fotograf Jaroslav Skála, který ale do Ruchu odešel jako jediný
397

Vilém Přibáň strávil období 1939–1945 v nacistickém koncentračním táboře Sachsenhausen u Berlína.

In: Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence zemřelých novinářů, IV. řada,
karton Polák–Ž, Vilém Přibáň, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
398

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence novinářů

70.–80. léta, karton Bur–Ce, Karel Bureš, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
399

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence novinářů

70.–80. léta, karton Maš–May, Otakar Mašek, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
400

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence zemřelých novinářů, I. řada,

karton N–O, Jan Novotný, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
401

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence novinářů

70.–80. léta, karton Vit–Vlk, Augustin Vlk, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
402

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence zemřelých novinářů, I. řada,

karton P, Emil Pardubský, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
403

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence novinářů

70.–80. léta, karton En–Fe, Emil Fafek, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
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(z Obrany lidu a Našeho vojska).404 Z deníku Práce se přesunul Mašek a jeho bývalý
kolega Vlk byl jedním ze dvou nejčastěji píšících přispěvatelů Ruchu. Tím druhým se
stal Josef Oktábec, který společně s fotoreportéry Fafkem a Skálou reprezentovali
generaci narozenou až po první světové válce a který prošel redakcemi Právo lidu
a Sokolské noviny.405 Vlk s Oktábcem poté nastoupili do Československého sportu.
Zmínění redaktoři vytrvali v Ruchu až do jeho zániku a zároveň přeměny
v týdeník Stadion s přelomem let 1952 a 1953. Zatímco šéfredaktor Bureš, který
nahradil Přibáně od roku 1951, odešel z vedení Stadionu už v průběhu ledna 1953 do
ČTK, pokračoval Přibáň v týdeníku až do roku 1955, poté se přesunul do Sokolského
pracovníka. V roce 1955 odešel také Mašek, který doplnil dvojici Oktábec–Vlk
v Československém sportu. Jediným, kdo ve Stadionu z původní sestavy Ruchu zůstal i
nadále, byl Novotný. Fotograf Skála působil v Ruchu od roku 1950 a po transformaci
týdeníku se stal hlavním autorem fotografií ve Stadionu.
Zajímavostí je skutečnost, že redakční členové první „předválečné“ generace
vstoupili až na Novotného (který zůstal bezpartijní) do Komunistické strany
Československa brzy po roce 1945, nejpozději pak v roce 1948. Ze sledovaných
redaktorů vstoupil do Svazu českých novinářů nejpozději Otakar Mašek, a to v dubnu
1947. Naopak fotografové přijali členství v KSČ až na přelomu 50. a 60. let, přičemž
Jaroslav Skála byl v roce 1969 ze strany vyškrtnut. Zmiňovaní sportovní redaktoři se
stali také členy Klubu sportovních novinářů, jediným, kdo zůstal mimo KSN, byl
Novotný.

404

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence novinářů

70.–80. léta, karton Sil–Sky, Jaroslav Skála, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
405

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence vyřazených/vyloučených novinářů

1971–1989, karton Mi–Ruš, Josef Oktábec, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
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12.2.3

Stadion

Prvním šéfredaktorem Stadionu sice byl Karel Bureš, ale už od pátého čísla
prvního ročníku v roce 1953 ho nahradil Otakar Mašek. Ani jemu ale vedení týdeníku
dlouho nevydrželo a od 19. čísla nastoupil na jeho pozici Oldřich Žurman (budoucí
předseda KSN, mimo jiných autor publikací Zlatá kniha kopané a Tokio 1964)406.
Redakci dále tvořili novináři výhradně s poválečnými žurnalistickými zkušenostmi,
neboť většina redaktorů se narodila na přelomu 20. a 30. let 20. století a jednalo se tedy
o novináře a novinářky mladého produktivního věku okolo 25 let.
Výjimku představovala trojice Antonín Jirků (roč. nar. 1907), František Lion
(1909) a Antonín Baudyš (1916). Jako první působil v redakci Stadionu Lion407, ale
žurnalisticky nejzkušenějším z nich byl Jirků, který prošel už v meziválečném období
například deníky Melantrichu jako byly A–Zet, Večerní České slovo nebo sportovní
STAR.408 Spolupráci mezi předními sportovními periodiky pak nejlépe reprezentovala
Bohumila Lamarová, která do Stadionu nastoupila od jeho počátku, předtím působila
v Mladé frontě. Až do roku 1957 přispívala také do Československého sportu, poté
opustila redakci kvůli mateřským povinnostem.409 Druhou redaktorkou byla od roku
1954 Olga Kafková, která zodpovídala za výtvarné zpracování týdeníku.410

406

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence zemřelých novinářů, II. řada,

karton U–Ž, Oldřich Žurman, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
407

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence zemřelých novinářů, I. řada,

karton Kr–L, František Lion, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
408

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence vyřazených novinářů, karton Jíl–

Již, Antonín Jirků, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
409

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence vyřazených novinářů 50.–60. léta,

karton Lá–Laž, Bohumila Lamarová, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
410

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence vyřazených novinářů 50.–60. léta,

karton K–Kam, Olga Kafková, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
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Právě ročníky 1954 a 1955 představovaly pro Stadion hlavní vlnu nově
příchozích redaktorů (s čímž souvisel také jejich vstup do SČN) ze všech možných
médií, jakými byly například ČTK, Československý rozhlas, Naše vojsko, Rudá zástava
nebo Květy. Do této skupiny patřili Václav Folprecht (který se stal zástupcem
šéfredaktora)411, Karel Čekan412, fotoredaktor Josef Pilmann (který pokračoval od roku
1967 v Československém sportu)413 a Jirků. Ve druhé polovině padesátých let se přidali
Ota Pavel414 a nakonec i Baudyš415, který na pozici grafického redaktora nahradil
kolegyni Kafkovou od roku 1958. Konec 50. let však pro část redakce znamenal konec
ve Stadionu. Lion odešel do ČTK, Lamarová do Kultury bydlení a odívání, Baudyš do
Světa v obrazech a Pavel zase do Československého vojáka.
Pavel se později proslavil kromě nesportovních knih také jako autor publikací
Dukla mezi mrakodrapy, Plná bedna šampaňského, Pohár od Pánaboha, Syn
celerového krále nebo Pohádka o Raškovi. Folprecht zase napsal monografie Černý
trůn, Sportovní sláva a Světová atletika v obrazech, novinář a fotoreportér Pilmann si
připsal První cenu World Press Photo v roce 1962.
Také redaktoři Stadionu měli z velké části politickou příslušnost v KSČ, přičemž
nejpozději vstoupil do komunistické strany František Lion v roce 1948. Karel Čekan
podal členskou přihlášku s dovršením věku 18 let už v roce 1946. Jirků byl členem
sociální demokracie do sloučení strany s KSČ v roce 1948, bezpartijní zůstali Pilmann
s Lamarovou.
411

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence novinářů

70.–80. léta, karton Fo–Fre, Václav Folprecht, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
412

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence vyřazených novinářů 50.–60. léta,

karton Če–Čes, Karel Čekan, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
413

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence vyřazených novinářů 50.–60. léta,

karton Pie–Pl, Josef Pilmann, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
414

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence zemřelých novinářů, III. řada,

karton Pav–Ram, Ota Pavel, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
415

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence zemřelých novinářů, III. řada,

karton A–B, Antonín Baudyš, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
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12.2.4

Československý sport

Vedoucí sportovní sekce deníku Práce Karel Marek416, ve kterém působil od
roku 1945, nastoupil na pozici šéfredaktora Československého sportu při jeho vzniku
v roce 1953.417 Zároveň se stal na krátké období 1955–1956 zástupcem šéfredaktora
Žurmana v časopise Stadion. Ve funkci Marek vydržel do roku 1956, v roce 1957 se
vrátil do deníku Práce (a poté se stal předsedou KSN) a na vedoucí pozici sportovního
deníku ho vystřídal Miroslav Motl418, který přišel na začátku roku ze sportovní
sekce Rudého práva.
Hlavním zdrojem původního redakčního složení Československého sportu se
staly Sokolské noviny, kterými prošel i Marek. Jednalo se o redaktory Josefa Pondělíka
(který byl zároveň zástupcem šéfredaktora Čs. sportu), Oldřicha Hájka419, Jarmilu
Švagrovskou420, Josefa Oktábce421, Augustina Vlka a Jaroslava Březinu. Druhou linii
představovali redaktoři z Mladé fronty: František Žemla422, Pavel Novotný423 a Jindřich

416
417

Roč. nar. 1911. V deníku Rudé právo působil Markův jmenovec: Karel Marek, roč. nar. 1906.
Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence zemřelých novinářů, IV. řada,

karton K–Ploj, Karel Marek, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
418

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence vyřazených novinářů 50.–60. léta,

karton Ml–Mož, Miroslav Motl, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
419

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence novinářů

70.–80. léta, karton Gri–Hájek Vladimír, Oldřich Hájek, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
420

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence novinářů

70.–80. léta, karton Štr–Šve, Jarmila Švagrovská, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
421

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence vyřazených/vyloučených novinářů

1971–1989, karton Mi–Ruš, Josef Oktábec, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
422

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence zemřelých novinářů, III. řada,

karton Vr–Ž, František Žemla, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
423

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence novinářů

70.–80. léta, karton Novo–Ol, Pavel Novotný, Členský dotazník Svazu českých novinářů.

108

Pejchar.

Zdeněk Paulů přestoupil

do deníku z ČTK.424

Také pro redakci

Československého sportu platilo podobně jako pro časopis Stadion, že ji tvořily ročníky
převážně z 20. let 20. století, nejmladším pak byl Novotný (roč. nar. 1930).
Zřejmá je také určitá specializace redaktorů, kteří se věnovali oblíbeným
sportovním odvětvím. Pejchar byl činný v hokejovém prostředí a také vedl hokejovou
sekci Klubu sportovních novinářů.425 O hokeji psal také Vlk a posléze mu vyšlo několik
hokejových

publikací

jako

Abeceda

ledního

hokeje,

Hrajeme

lední

hokej

a Zlatá kniha hokeje.426 Zároveň se však věnoval ragby a využíval přitom bohatých
zkušeností, které nabyl v dřívějším období z pozice kapitána reprezentačního týmu.
Pondělík, kterého do deníku přivedl sám Marek, se věnoval fotbalu
a cyklistice, přičemž pravidelně jezdil na Závod míru do zahraničí. 427 Kromě klasické
žurnalistické práce se věnoval také publikační činnosti, mezi jeho nejvýznamnější
publikace patří Šedesát let československé kopané, Bican – pět tisíc gólů, Jan Veselý:
Život v pelotonu, Praha–Varšava: Největší závod Jana Veselého, Svět 90 minut
a Století fotbalu: z dějin československé kopané. Pojítkem budoucího působení
redaktorů se stal týdeník Gól, který vznikl v roce 1967 sloučením měsíčníků Kopaná a
Hokej. Postupně přešli do nového sportovního týdeníku Pejchar (v roce 1967), Oktábec
(1968), Žemla (1968) a Pondělík (1970). Oktábec se stal ihned šéfredaktorem Gólu,
jeho zástupcem byl jmenován Pejchar.
První šéfredaktor Československého sportu Marek byl zároveň předsedou
sportovní sekce Svazu českých novinářů už od roku 1945. Březina se zase stal
424

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence novinářů

70.–80. léta, karton Pal–Pau, Zdeněk Paulů, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
425

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence novinářů

70.–80. léta, karton Pech–Peška, Jindřich Pejchar, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
426

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence novinářů

70.–80. léta, karton Vit–Vlk, Augustin Vlk, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
427

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence zemřelých novinářů, III. řada,

karton Pav–Ram, Josef Pondělík, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
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předsedou revizní komise Klubu sportovních novinářů a v 60. letech také zástupcem
šéfredaktora Stadionu.428 Do KSČ vstoupili všichni redaktoři kromě Motla
a Švagrovské, po roce 1968 však došlo k několika vyřazením ze strany. Po srpnových
událostech a nástupu normalizace byli v roce 1970 po stranických čistkách vyškrtnuti
Pondělík a Paulů.

428

Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence zemřelých novinářů, III. řada,

karton A–B, Jaroslav Březina, Členský dotazník Svazu českých novinářů.
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Závěr
Československý sportovní tisk prošel po roce 1945 náročným obdobím. Nejen,
že se musel vzpamatovat z protektorátní éry, kdy byl postupně upozaděn a radikálně
zredukován, ale také čelil náročné obnově po válce v důsledku nedostatku papíru a
v souvislosti s jeho komplikovanou distribucí. Žurnalistika jako taková se musela
přizpůsobit novým podmínkám poválečné doby a v rámci tisku se utvořila v duchu
Košického vládního programu nová struktura, která byla zpočátku výrazně regulována a
ve které novináři čelili očistnému procesu, který měl z novinářského svazu vyřadit
kolaborující redaktory v bývalém protektorátním režimu. Stav sportovního tisku se však
do roku 1948 výrazně zlepšil, k čemu napomohla vedle hospodářské obnovy
Československa formující se jednotná tělovýchova prostřednictvím Sokola a všeobecný
zájem o sport. Počet sportovních periodik tak vzrostl ze 14 titulů v roce 1946 na 97
sportovních, tělovýchovných, turistických a rekreačních titulů v roce 1948.
Proces sjednocení tělovýchovných organizací byl však komplikovaný a táhl se
de facto až do přelomu let 1952 a 1953, kdy vznikl na úkor Sokola Státní výbor pro
tělesnou výchovu a sport (SVTVS) jako zastřešující organizace tělovýchovy a sportu.
Definitivní tečku za zdlouhavým vývojem udělal ale až Československý svaz tělesné
výchovy, který nahradil SVTVS na pozici jediné dobrovolné tělovýchovné organizace
v roce 1957. Rok 1953 byl z hlediska sportovní žurnalistiky významný pro zavedení
cenzury v tisku a vznik dvou oblíbených periodik – deníku Československý sport a
týdeníku Stadion, který navázal na poválečný Ruch v tělovýchově a sportu (v letech
1945–1948 jako Ruch v tělesné výchově). S uklidněním poválečného vývoje
v periodickém tisku se u sledovaných titulů ustálily postupem času jejich rozsah i
periodicita a následně rostl také jejich náklad, přičemž se zvedal také počet sportovních
titulů s jejich profilací. Konec 50. let se ale už vyznačoval snahou o zjednodušení
systému sportovních titulů a jeho zúžení, a tak došlo na slučování dříve rozdělených
periodik. V roce 1959 tak celkově vycházelo 24 sportovních novin a časopisů.
Tato diplomová práce nemohla komplexně a detailně postihnout vývoj sportovní
žurnalistiky v celém českém (potažmo československém) tisku, přesto jsem na základě
111

komparativního výzkumu prostřednictvím kvalitativní analýzy zmíněných periodik
došel k podstatným závěrům potvrzující obecnou charakteristiku sportovního tisku
v období od roku 1945 do roku 1958 v souvislosti s přelomovým mezníkem v podobě
únorového převratu KSČ v roce 1948.
Zatímco v letech 1945–1948 se v případě Ruchu referovalo vedle sportovního
zpravodajství výhradně o situaci ve formující se tělovýchově na pozadí tématu
obecného poválečného sjednocování, po roce 1948 se situace proměnila a do
sportovního obsahu se v daleko větší míře promítala aktuální politická situace, což bylo
charakteristické i pro období 1953–1958. Mezi ústřední politická témata patřily
stranické sjezdy, výročí, ale i významné dny a svátky s důrazem na události spojené se
Sovětským svazem. Původní osvětově-informační sportovní články tak byly nahrazeny
politicko-ideologickými příspěvky s agitačními rysy na platformě studenoválečného
konfliktu, na které se vyzdvihoval východní blok v čele se Sovětským svazem (o němž
se hojně referovalo už od roku 1945) a naopak upozadil či očerňoval západní
kapitalistický svět nejen v rámci sportovního zpravodajství. Tento fakt se posléze začal
projevovat tím způsobem, že sportovní reportáže a články ustupovaly politickému
zpravodajství, což se týkalo zejména titulních stran Československého sportu. Právě
nástup prvního sportovního deníku představoval v tomto ohledu nejvýraznější proměnu,
kdy se agitační a politické články objevovaly v komentovaných úvodnících a neměly se
sportovním zpravodajstvím nic společného.
Propagandistickým charakterem disponovaly také titulní velkoformátové
fotografie, které se vyjímaly zejména v obrázkových týdenících Ruch a Stadion.
Zatímco si ale týdeníky grafickou podobu udržovaly v průběhu let, nový deník postupně
přibral k názvu titulu odznak PPOV („Připraven k práci a k obraně vlasti“) a
v důležitých vydáních (zejména v souvislosti s výročími SSSR) také bohatší barevnost a
vylepšené grafické zpracování. Pozoruhodnou zajímavostí je ale fakt, že často kritická
mediální sdělení sledovaných periodik vůči Západu se střídala s publikováním
nezabarvených článků v přímé korelaci s mezinárodním vývojem. Zatímco přelom 40. a
50. let byl z pohledu světové situace vyhrocen a vyrojily se nejrůznější konflikty, které
se projevovaly také na stranách sportovního tisku, v polovině 50. let přišlo s tzv. dobou
tání uvolnění mezinárodní napětí s účinkem také na sportovní zpravodajství periodik.
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Rok 1948 se projevil také ve skladbě inzertní plochy sportovních titulů, kdy se
od roku 1949 reklama neobjevovala, přičemž v Československém sportu se inzerce
nevyužívala od jeho počátku, ve Stadionu se krátce objevila jen v roce 1957. Proměnou
prošlo také sportovní názvosloví, ve kterém se od konce 40. let ustoupilo od výrazu
„liga“, který nahradily termíny jako „celostátní mistrovství“, „přebor“ nebo „nejvyšší
soutěž“. Tento jev vydržel do roku 1955, poté se k původnímu pojmenování opět
vrátilo. V podobném duchu se odklonilo od roku 1952 od anglických označení hlavních
sportovních odvětví a místo nich nastoupily počeštělé názvy sportů (football –> fotbal,
hockey –> hokej, basketball –> košíková, tennis –> tenis aj.).
Překvapujícím

rysem

sportovní

žurnalistiky

v poválečném

období

ve

zkoumaných titulech je absence čistek v redakčním složení. Na rozdíl od nesportovních
periodik, kde probíhaly čistky ve dvou vlnách (po roce 1945 a poté na konci 40. let po
Únoru) a týkaly se také sportovních novinářů, nedoznaly sledované sportovní redakce
nucených změn. Naopak je patrná provázanost redaktorů, kteří buď přímo působili
v redakcích napříč tituly nebo do nich alespoň externě přispívali. Vedle prolínání
složení redakcí je typické rekrutování sportovních žurnalistů ze sportovních rubrik
výhradně z ostatních nesportovních periodik a médií, kteří tak na počátku vytvářeli
sportovní redakce zmíněných titulů. Nejčastěji se jednalo o deníky Právo lidu, Práce,
Mladá fronta a Rudé právo. Druhou cestu představovaly sportovní Sokolské noviny.
Jelikož jsem v Národním archivu nedohledal seznamy novinářů sportovních
periodik a takové informace v tirážích zpravidla chyběly, sledoval jsem pouze osudy
známých autorů ze zkoumaných periodik. V tisku byli jen výjimečně zmíněni vyřazení
sportovní novináři bez bližšího vysvětlení, k jejich jménům však nebyly archivní složky
dohledatelné. Zde se tak naskytá prostor pro další expanzi výzkumu souvisejícího právě
s osudy vyřazených sportovních novinářů z nesportovního tisku, případně žurnalistů
z ostatních sportovních periodik, která nebyla součástí mého bádání.
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Summary
After 1945 Czechoslovak sports press had a demanding period. Not only had he
had to recover from the Protectorate era, when the press was gradually overturned and
radically reduced but also faced a demanding recovery after the war due to the lack of
paper and its complicated distribution. Journalism as such had to adapt to the new
conditions of the post-war era, and within the framework of the press, a new structure
was formed in the spirit of the Košice government program, which was initially greatly
regulated, and in which the journalists faced the cleansing process that excluded
collaborating editors in the former protectorate regime from the post-war journalist
union. However, the status of the sports press improved dramatically until 1948, in
addition to the economic revival of Czechoslovakia, it helped to form a unified physical
education through Sokol and a general interest in sport.
Whereas in 1945–1948, in the case of Ruch v tělesné výchově, besides sports
news, the reports only referred to the situation in shaping physical education on the
background of the topic of post-war reconciliation, after 1948 the situation changed and
the sports content reflected to a much greater extent the current political situation,
which was also characteristic for the period 1953–1958. Central political themes
included party congresses, anniversaries, as well as important days and holidays, with
an emphasis on events associated with the Soviet Union. The original educational and
informational sports articles were replaced by political-ideological contributions with
agitation features on the Cold War conflict platform, which highlighted the Eastern Bloc
led by the Soviet Union (which had been widely reported since 1945) and, on the
contrary, delayed or denigrated the Western capitalist world not only in sports news.
This fact eventually begun in the way that sports reports and articles subsided for
political news, particularly on the front pages of Československý sport (Czechoslovakian
sport). The very first day of this sports journal represented the most significant change
in this, when the agitational and political articles appeared in commented editors and
had nothing to do with sports news. Notable interesting fact is that the often critical
media reports of watched periodicals towards the West alternated with the publication
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of unbiased articles in direct correlation with international developments. Propaganda
characteristics also featured front-page large-format photographs. The year 1948 also
appeared in the composition of advertising space of sports periodicals, since 1949
advertising did not appear anymore.
The surprising feature of sports journalism in the post-war period in the
researched periodicals is the absence of purges in the editorial organizations. Unlike the
non-sports periodicals, where two-wave purges took place (after 1945 and then at the
end of the 1940's after Communist Party coup d’etat) and were also related to sports
journalists, the sports editors did not notice the forced changes. On the contrary, it is
obvious that the editors have either been directly involved in editing across these
periodicals or contributed at least externally.
Therefore, there is still room for further expansion of research related to the fate
of excluded sports journalists from the non-sports press or journalists from other sports
magazines that were not part of my research.
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léta, karton Fo–Fre, Václav Folprecht, Členský dotazník Svazu českých
novinářů.
Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence vyřazených
novinářů, karton Jíl–Již, Antonín Jirků, Členský dotazník Svazu českých
novinářů.
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Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence vyřazených
novinářů 50.–60. léta, karton K–Kam, Olga Kafková, Členský dotazník Svazu
českých novinářů.
Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence vyřazených
novinářů 50.–60. léta, karton Lá–Laž, Bohumila Lamarová, Členský dotazník
Svazu českých novinářů.
Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence zemřelých
novinářů, I. řada, karton Kr–L, František Lion, Členský dotazník Svazu
českých novinářů.
Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence zemřelých
novinářů, III. řada, karton Pav–Ram, Ota Pavel, Členský dotazník Svazu
českých novinářů.
Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence vyřazených
novinářů 50.–60. léta, karton Pie–Pl, Josef Pilmann, Členský dotazník Svazu
českých novinářů.
Národní archiv. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Členská evidence zemřelých
novinářů, II. řada, karton U–Ž, Oldřich Žurman, Členský dotazník Svazu
českých novinářů.

Legislativa

Košický vládní program: Program nové československé vlády Národní fronty Čechů a
Slováků. Praha: Svoboda, 1974, 35 s.
Ústava 9. května. Praha: Orbis, 1951, 92 s.
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Československý sport
I. ročník:
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 1., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 3., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 6., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 12., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 15., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 20., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 23., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 29., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 32., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 37., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 40., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 46., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 49., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 55., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 58., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 64., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 67., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 72., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 75., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 81., str.
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Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 84., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 90., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 93., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 98., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 101., str.
Československý sport. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 104., str.

II. ročník:
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 1.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 5.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 10.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 18.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 23.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 30.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 35.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 43.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 48.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 56.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 61.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 69.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 74.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 82.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 87.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 96.
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Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 101.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 109.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 114.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 122.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 127.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 135.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 140.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 148.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II.,
č. 153.–154.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 155.

III. ročník:
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 1.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 5.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 10.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 19.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 24.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 31.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 36.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 44.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 49.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 57.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 62.
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Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 70.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 75.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 83.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 88.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 96.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III.,
č. 101.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III.,
č. 109.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III.,
č. 114.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III.,
č. 122.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III.,
č. 127.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III.,
č. 135.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III.,
č. 140.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III.,
č. 148.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III.,
č. 153.
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Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III.,
č. 157.

IV. ročník:
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 1.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 5.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 10.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 18.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 23.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 30.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 35.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 44.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 49.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 57.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 62.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 70.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 75.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 83.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 88.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 96.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV.,
č. 101.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV.,
č. 109.
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Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV.,
č. 114.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV.,
č. 122.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV.,
č. 127.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV.,
č. 135.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV.,
č. 140.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV.,
č. 148.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV.,
č. 153.
Československý sport. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV.,
č. 156.
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V. ročník:
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 1.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 5.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 10.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 23.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 28.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 38.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 43.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 57.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 62.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 73.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 78.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
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č. 92.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 97.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 109.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 114.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 127.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 132.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 144.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 149.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 161.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 166.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 179.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 184.

135

Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 196.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 201.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V.,
č. 208.

VI. ročník:
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 1.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 5.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 11.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 29.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 35.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 48.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 54.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 69.
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Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 75.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 90.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 96.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 113.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 119.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 133.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 139.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 156.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 162.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 178.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 184.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 199.
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Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 205.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 222.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 228.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 243.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 249.
Československý sport. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI.,
č. 260.

Ruch v tělesné výchově (Ruch v tělovýchově a sportu)
I. ročník:
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1945, roč. I., č. 1.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1946, roč. I., č. 5.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1946, roč. I., č. 10.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1946, roč. I., č. 15.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1946, roč. I., č. 20.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1946, roč. I., č. 25.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1946, roč. I., č. 30.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1946, roč. I., č. 35.
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Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1946, roč. I., č. 40.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1946, roč. I., č. 45.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1946, roč. I., č. 50.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1946, roč. I., č. 54.

II. ročník:
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1947, roč. II., č. 1.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1947, roč. II., č. 5.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1947, roč. II., č. 10.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1947, roč. II., č. 15.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1947, roč. II., č. 20.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1947, roč. II., č. 25.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1947, roč. II., č. 30.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1947, roč. II., č. 35.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1947, roč. II., č. 40.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1947, roč. II., č. 45.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1947, roč. II., č. 50.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1947, roč. II., č. 51.
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III. ročník:
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1948, roč. III., č. 1.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1948, roč. III., č. 5.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1948, roč. III., č. 10.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1948, roč. III., č. 15.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1948, roč. III., č. 20.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1948, roč. III., č. 25.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1948, roč. III., č. 30.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1948, roč. III., č. 35.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1948, roč. III., č. 40.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1948, roč. III., č. 45.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1948, roč. III., č. 50.
Ruch v tělesné výchově. Praha: ROH, 1948, roč. III., č. 53.

IV. ročník:
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1949, roč. IV., č. 1.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1949, roč. IV., č. 5.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1949, roč. IV., č. 10.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1949, roč. IV., č. 15.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1949, roč. IV., č. 20.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1949, roč. IV., č. 25.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1949, roč. IV., č. 30.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1949, roč. IV., č. 35.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1949, roč. IV., č. 40.
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Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1949, roč. IV., č. 45.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1949, roč. IV., č. 50.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1949, roč. IV., č. 51.

V. ročník:
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1950, roč. V., č. 1.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1950, roč. V., č. 5.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1950, roč. V., č. 10.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1950, roč. V., č. 15.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1950, roč. V., č. 20.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1950, roč. V., č. 25.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1950, roč. V., č. 30.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1950, roč. V., č. 35.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1950, roč. V., č. 40.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1950, roč. V., č. 45.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1950, roč. V., č. 50.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1950, roč. V., č. 51.–52.
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VI. ročník:
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1951, roč. VI., č. 1.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1951, roč. VI., č. 5.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1951, roč. VI., č. 10.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1951, roč. VI., č. 15.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1951, roč. VI., č. 20.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1951, roč. VI., č. 25.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1951, roč. VI., č. 30.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1951, roč. VI., č. 35.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1951, roč. VI., č. 40.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1951, roč. VI., č. 45.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1951, roč. VI., č. 50.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1951, roč. VI., č. 51.–52.

VII. ročník:
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1952, roč. VII., č. 1.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1952, roč. VII., č. 5.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1952, roč. VII., č. 10.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1952, roč. VII., č. 15.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1952, roč. VII., č. 20.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1952, roč. VII., č. 25.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1952, roč. VII., č. 30.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1952, roč. VII., č. 35.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1952, roč. VII., č. 40.
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Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1952, roč. VII., č. 45.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1952, roč. VII., č. 50.
Ruch v tělovýchově a sportu. Praha: ČOS, 1952, roč. VII., č. 52.

Stadion
I. ročník:
Stadion. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 1.
Stadion. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 5.
Stadion. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 6.
Stadion. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 7.
Stadion. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 8.
Stadion. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 10.
Stadion. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 15.
Stadion. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 20.
Stadion. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 25.
Stadion. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 30.
Stadion. Praha: Orbis, 1953, roč. I., č. 34.
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II. ročník:
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 1.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 5.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 10.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 15.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 20.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 25.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 30.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 35.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 40.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 45.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 50.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1954, roč. II., č. 52.

III. ročník:
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 1.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 5.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 10.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 15.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 20.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 25.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 30.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 35.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 40.
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Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 45.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 50.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, roč. III., č. 52.

IV. ročník:
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 1.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 5.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 10.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 15.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 20.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 25.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 30.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 35.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 40.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 45.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 50.
Stadion. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1956, roč. IV., č. 51.–52.
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V. ročník:
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V., č. 1.
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V., č. 5.
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V., č. 10.
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V., č. 15.
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V., č. 20.
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V., č. 25.
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V., č. 30.
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V., č. 35.
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V., č. 40.
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V., č. 45.
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V., č. 50.
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1957, roč. V., č. 51.–52.

VI. ročník:
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI., č. 1.
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI., č. 5.
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI., č. 10.
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI., č. 15.
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI., č. 20.
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI., č. 25.
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI., č. 30.
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI., č. 35.
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI., č. 40.
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Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI., č. 45.
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI., č. 50.
Stadion. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1958, roč. VI., č. 52.

Svobodné slovo
Svobodné slovo. Praha: Melantrich, 1953, roč. IX., č. 282.
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Seznam zkratek

ATK – Armádní tělovýchovný klub
ČOS – Československá obec sokolská
ČS – Československý sport
ČSL – Československá strana lidová
ČSM – Československý svaz mládeže
ČSR – Československá republika
ČSS – Československá strana socialistická (dříve Československá strana národně
socialistická)
ČSTS – Československý tělovýchovný svaz
ČSTV – Československý svaz tělesné výchovy
ČTK – Československá tisková kancelář (dnes Česká tisková kancelář)
DTJ – Dělnické tělovýchovné jednoty
HSTD – Hlavní správa tiskového dohledu
KČSTSN – Klub československých tělovýchovných a sportovních novinářů
KSČ – Komunistická strana Československa
KSN – Klub sportovních novinářů
KSS – Komunistická strana Slovenska
KSSS – Komunistická strana Sovětského svazu
ROH – Revoluční odborové hnutí
RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci
SČN – Svaz českých novinářů
SČSN – Svaz československých novinářů
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SSSR – Sovětský svaz (socialistických republik)
Svazarm – Svaz pro spolupráci s armádou
SVTVS – Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport
TASS – Telegrafní agentura Sovětského svazu
ÚDA – Ústřední dům armády
ÚNTV – Ústřední národní tělovýchovný výbor
USA – Spojené státy americké
ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa
ÚV KSSS – Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu
VŘSR – Velká říjnová socialistická revoluce
ZAS – Zpravodajská agentúra Slovenska
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