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"Neml/ŽU nikdy zapomenout na předsedu Himla , jak sedí proti mně
u toho dlouhého stolu ve své kanceláři a směje se mi do očí,

když j sem vysvětloval své dl/vody, proč chci odejít k profesionálům.

A takjsem prostě odej ít musel ... "

Václav Nedomansky
(Ztracená léta aneb příběh hokejového zločinu)
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1. Uvod

Čtyři cet let vlády komunistické strany v Československu zanechalo mnoho

křivd, totalitní režim změni l život statisíců lidí. Mnoho obětí skonči lo na

popravištích, další prošly útrapami lágrů a vězni c . Obrovské množství bylo těch,

kteří řešili situaci odchodem z republiky. A právě emigrantům je věnována tato

práce, konkrétně sportovcům, kteří se nehodlali zařad it pod prapor sjednocené

tělovýchovy a chtěli rozhodovat o svých krocích sami. Zpracování mediálního

obrazu takových případů je o to zajímavěj ší , že konfrontuje reakci tisku, a tím de

facto totalitního režimu, s osudem špičkových sportovců, kteří hrdě reprezentovali

republiku, ale po odchodu do emigrace měli upadnout v zapomnění. Současně se

v práci odráží dilema novinářů, kteří obraz uprchlých sportovců vytvářeli. Ačko liv

existovala řada výjimek, nelze zapomenout, že se mnoho žurnalist ů stalo oběťmi

zpolitizovaného povolání a komunistické propagandy, které se museli podřídi t.

Práce je fakticky rozdělena do tří částí. V první kapitole autor nastiňuje

princip komunistické propagandy. Vysvětluje její kořeny v sovětském modelu,

jmenuje důležité aspekty její práce. Přibližuje aparát, který ovládal propagandu

v socialistické tělovýchově, a zároveň odhaluje zapojení propagandy v souvislosti

s emigrací. Druhá část je věnovaná vývoji tisku v Československu od roku 1948 do

80. let. Autor ve stručnosti vysvětluje, jakými změnami mediální scéna prošla

v klíčových momentech socialistické žurnalistiky a současně přibližuje působení

cenzury.

Nejobsáhlejší část se věnuje vlastní rekonstrukci mediálního obrazu

sportovců-emigrantů . Téma československého exilu po roce 1948 sice již nepatří

mezi bílá místa naší historiografie, pro takto úzce definovanou problematiku je ale

nabídka sekundárních pramenů, na nichž by se dala postavit teoretická východiska

práce, prakticky nulová. Edice Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR

Prameny a studie k dějinám československého exilu sice nabízí již osm svazků,

jejich zaměření je ale pro téma této práce nepoužitelné. Podobně jsou na tom i další

publikace, např. katalog Jana Kratochvila Český a slovenský exil 20. století ke

10



stejnojmenné výstavě, Če ši v cizině - emigrace a návrat do vlasti Jaroslava Vaculíka

či sborník Emigrace a exil jako zpl/sob života. Lepší zkušenost nepřinesl y ani

publikace Rozchod 1948: rozhovory s českými poúnorovymi emigranty, sborník Če ši

za hranicemi na přelomu 20. a 21. století a lexikon Češi ve světě 1918-2000 od Jiřího

Mejstříka .

Jediným praktickým východiskem se tak stala práce s primárními prameny 

dobovým tiskem. Vzhledem k šíři tématu bylo ale dopředu jasné, že opřít zpracování

o kompletní probádání vybraného tiskového modelu, tj, deníků Rudé právo a Mladá

fronta, je takřka nemyslitelné. Bylo tedy potřeba vybrat skupinu sportovců , o jejichž

odchodu do emigrace se vědělo, a zároveň zvolit takový okruh reprezentantů, jejichž

jméno zajišťovalo publicitu. Tento okruh vznikl s pomocí sportovních novin á řů

pamětníků , současně ale nemohu opomenout diplomovou práci Lubora Černohlávka

vý voj reakce českého tisku na ilegální odchody našich sportovc ů do zahraničí

v období 1968-1989 (d.p. FSV UK, 1991), která orientaci v problematice usnadnila,

ačkoliv autor volil při zpracování jiný přístup . Významným Černohlávkovým

přínosem je zpracování jinak nikde neevidovaného seznamu sportovců-emigrantů ,

který jsem jednak doplnilo výsledky svého pátrání o letech 1948-1968, a období od

srpna 1968 do roku 1989 jsem revidoval. Neúspěchem skončil můj pokus o

obohacení biografických pasáží u každého sportovce, které zařazují každého

vybraného do dobového kontextu, záznamem z archivu ÚV ČSTV, který je zatím

stále uzavřený . V práci je tak použito jen archivních materiálů Státního výboru pro

tělesnou výchovu a sport v podkapitole Propaganda a tělovýchova. Ke vzniku

podkapitoly Propaganda a emigrace přispěl cennými radami Mgr. Petr Cajthaml

z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.

Časový průřez tématem, který tato práce předkládá, Je svým způsobem

ojedinělý. O celkový pohled na sportovce, kteří odešli do emigrace se totiž zatím

žádný z autorů nepokusil, a práce tak nabízí dosud jedinečné srovnání, jak tisk

sportovce-emigranty vnímal v klíčových epochách vývoje totalitního

Československa .
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2. Komunistická propaganda

2.1 Kopie sovětského modelu

Mediální produkce v Československu po roce 1948 zcela' podléhala dohledu

komunistické strany, jež při řízení tohoto segmentu - stej ně jako v ostatních sférách

- vycházela z modelu uplatňovaného v Sovětském svazu, který dal vzniknout

sovětské teorii tisku. Z jejího pohledu je médiím "phdělena role kolektivního

agitátora, propagandisty a vzdělavatele při budování komunismu."2 Sdělovací

prostředky tak z principu nefungují jako "čtvrtý stav", ale jsou instrumentem

vládnoucí garnitury a slouží ryze k prosazování jejích cí lů.

K typickým znakům sovětského modelu patří "plánovité směrování

obyvatelstva k homogenizaci myšlení a vědomí. Vsouladu s uplathov ánim

v ůdcovsk ého principu jde o podřizování individuality fi ktivnímu kolektivu, v němž je

personifikováno v ůdcovo myšlení. ") Československé vedení se naprosto

ztotožňovalo se zásadami praktikovanými v Sovětském svazu a hlásilo se k nim až

do konce 80. let. " Teoretickým a metodologickým východiskem řízení společnosti j e

marxismus-leninismus, vlastní mechanismus vychází z princip ů demokratického

centralismu. Řídící práce voblasti ideologie odráží úlohu stranické politiky ve

společenské procesu , skute čnost, že politika strany pracuje s ideologií marxismu

leninismu jako s nástrojem politického sjednocování. ,A

2.2 Významné aspekty komunistické propagandy

Ideologická práce patřila ke stěžejním prvkům ovládání společnosti a

komunistické vedení jí věnovalo odpovídající pozornost. "Hlavním úkolem

1 ) s výjimkou krátkého období v roce 1968
2 ) McQUAIL, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. s. 154.
3 ) BITIMAN, Ladislav:Manipulátoři. Praha: Karolinum, 1992. s. 215.
4 ) CHLUPÁČ, M.: Propagandajako společenskýjev. Praha: Státnípedagogické nakladatelství, 1978.
s.52.
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propagandy j e rozvoj uvědomělé tv ůr či aktivnosti mas a současně ideologické

zajištění masové práce pro společnost. To lYvolává nový jaktor, který určuje

intenzitu propagandy . Jestli že úsilí buržoazní propagandy stoupá tak, j ak roste odpor

pracujicich mas proti buržoazii , která se pokouší porušit účinnost procesu formov áni

tridniho sebeuvědomění, pak intenzita komunistické propagandy vzrůst á úměrně

početnosti mas, které se zapoj uji do aktivní práce pro spole čnost, a se složitostí

úkolů, které re ši. ,,5

Ze složitě propracované teorie komunistické propagandy je pro účely této

práce důležité vyjmout dva aspekty, o něž se tvůrci ideologického působení na

společnost opírali. Především se jedná o pozitivní vykreslení socialistického systému

a života v něm. "Význam příkladu socialismu zákonitě vzrůst á, roz šiiuje se j eho

sociáln í základna a podíl na utváření komunistického piesvědčeni a na pochopení

zásadních předností socialistického zp ůsobu života ve srovnání s buržoazním.

Vyspělý socialismus vytvái i nové příznivé možnosti pro mnohostrannější a hlubš í

působenipříkladu na vědomí i jednání lidí v naší zemi i v zahraničí. ..6

Druhým prvkem komunistické propagandy, který se zásadně týká tématu této

práce, tzn. emigrace, je veřejně deklarovaný boj proti vnitřnímu a vněj šímu nepříteli.

" ...socialistická společnost řeší pomocí propagandy své konfliktní problémy a

vývojové tendence, k nimž řešení třídních konflikt ů otevírá cestu. Propaganda

sjednocuje síly dělnické tiidy a pracujiciho lidu proti buržoazii a jejím soub ěžcům.

Integrace dělnické třídy má svou metodu v dezintegraci protivníka. Boj o politickou

moc nebo upevněnímoci dělnické třídy má povahu třídního boje a j edním z n ástroj ů

tohoto boje je propaganda. ,,7

2.3 Propaganda a tělovýchova

Cílenému působení komunistické propagandy byli po roce 1948 vystaveni

samozřejmě i sportovci na všech úrovních. KSČ v rámci sjednocování tělovýchovy

5 ) Nsg.: Komunistická propaganda (Ot ázky teorie a metodiky) , Praha: Svoboda, 1977. s. 18.
6 ) tamtéž, s. 289
7 ) CHLUPÁČ, M.: Propaganda jako společenskýj ev. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978.
s.83.
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zříd i l a v roce 1949 Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport, pod jehož působnost

přešly všechny sportovní svazy. Úřad měl za úkol vedle centralizovaného řízení

tělovýchovy také ideové působení , jehož známky lze dohledat v archivech. Např.

politické směrnice pro rok 1950 jako jeden z cílů vytyčují : " Před zájezdem do ciziny

soustřeďovat sportovní reprezentanty a piipravovat je politicky na jejich úkoly.

Organizovat politicko-výchovnou práci na zájezdech v cizině."8 Tato směrnice

naznačuj e, že nedílnou součást í "politické" přípravy sportovců před výjezdem do

ciziny bylo také důsledné upozornění , jak se chovat při případném styku s emigranty;

organizace politícko-výchovné práce pak spočívala především v hlídání sportovců,

aby do emigrace neodešli.

Úřad byl v roce 1952 nahrazen Státním výborem pro tělesnou výchovu a

sport, který v důs ledné ideologické práci pokračoval. O jeho úkolech svědčí

například výňatek z referátu předsedy vlády Antonína Zápotockého na zasedání ÚV

KSČ ze 4. září 1952. " Ideo logická a výchovná práce: Další prohloubení propagace

a agitace za socialistický obsah tělesné výchovy tím, že zvýšíme boj proti buržoasnim

piežitkům. Úkoly v propagandistické a výchovné práci ve smyslu odstraňov áni

pozůstatků maloměšťáckých vlivů, buržoasnich piežitků a správné osvět/ování úlohy

T G. Masaryka a E. Beneše na záchranu kapitalistického zřízení, z ůstanou trvalými

úkoly každodenní práce při výchově a přesvědčování. Ukazovat sportovc ům úlohu

,sociáldemokratismu ' jako nástroj e pro zastírání a oslabování třídního boje." 9

Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport fungoval do roku 1957, kdy jej

nahradil Českos lovenský svaz tělesné výchovy. Směřování zastřešujícího orgánu

naznačuje informace z pátého plenárního zasedání ústředního výboru v roce 1958.

" Celé jednání bylo prodchnuto myšlenkami spojit tělovýchovnou činnost

s budovatelským úsilím. A že j e úkolů k řešení hodně. ( .J Soudruh Harus velmi

zevrubně objasnil hlediska pro vnitřní jednotu ČSTV a řekl, že reprezentanty mohou

být j en sportovci politicky, morálně i technicky vysp ěli.ř '" Politicko-výchovná

komise ÚV ČSTV poté řídila propagandu mezi sportovci až do roku 1989.

8) NA, fond Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport, karton 21
9 ) NA, fond Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport, karton 154
10) hk: Cíl: socialistická tělovýchova. InMladáfronta, 12.7.1958, roč. 14, č. 165, s. 6.
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2.4 Propaganda kontra emigrace

Jak j iž bylo naznačeno, československá emigrace tvo řil a v rámci

komunistické propagandy významnou položku. Pro ideologické záměry stranického

vedení naplňovali lidé, kteří se rozhodli opustit republiku, oba výše popsané aspekty,

tzn. režim je mohl ztotožnit s nepřáteli státu a současně byla emigrace vhodným

momentem pro napadení kapitalistických zemí.

Typickou ukázkou práce ideologů je např . publikace Emigranti proti národu

z roku 1953. "Nez ále ži na tom, kolik skutečných politických emigrant ů opustilo naši

vlast po únoru 1948, ale hlavní j e to, kdo tito emigranti j sou. Po rozboru j ejich

osobností a ph rozboru dllvodil, proč emigrovali a jaké cíle tito noví 'emigranti '

mají, j e možno říci, že nikdy za hranicemi našeho státu nebyla taková reakční

sebranka jako nyní. ,>l l

Vedle ú toků proti emigrantům, které komunistická propaganda vedla doma,

se snažila působit i přímo na českos lovenské občany v zahraničí. O tom svědčí

například tzv. akce Návrat z roku 1955, na níž se vedle ideologického oddělen í ÚV

KSČ podílela i Státní bezpečnost, která případy emigrantů také pečlivě zpracovávala.

Stranické vedení tehdy rozšířilo návrh amnestie prezidenta Zápotockého o článek

týkající se trestných činů opuštění republiky. "Na j edné straně byly prominuty tresty

uložené za trestný čin opuštění republiky a nařizovalo se nezavádět či zastavit trestní

stíhání za tento trestný čin proti osobám, které se vrátí na území republiky do šesti

m ěsic ů ode dne zveřejnění amnestie. Na straně druhé však článek VIJI. Rozhodnutí o

amnestii vylučoval z působnosti amnestie osoby odsouzené za velezradu, sabotáž,

vyzvědačství a některé další trestné činy. Vzhledem k předchozí praxi

československých soudů, které posuzovaly výpovědi uprchliků před západoněmeckou

policií a americkými zpravodaj skými orgány jako spáchání trestného činu

vyzvěda čstvi, by tak ph přísném uplatůov áni článku VIII. byla způsobnosti amnestie

vyloučena naprostá většina ČS. emigrantů. ,,12 Hlavním projevem propagandy vedené

I I ) sucirv, Č. : Emigranti proti národu. Praha: Mladá fronta, 1953. s. 1.
12) CAJTHAML, P.: AkceNÁVRAT a Hlas domova aneb "Vraťte se do ráje, vše odpušt ěno !" . ln
Securitas Imperii č. 13. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006. s. 93.
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z území Československa byl při této akci časopi s Hlas domova, který měl za úkol

přesvědčit potenciální navrátilce. Úspěch akce podporovalo také zahraniční vysílání

Československého rozhlasu.

Emigrace jako taková byla pro zahraničí významným zdrojem informací o

poměrech v Československu . Komunistická propaganda se negativnímu obrazu

snažila bránit kontrapropagandou, ačkoliv samo ideologické vedení přiznávalo , že při

tehdejší technické možnosti sdělovacích prostředků neměla dostatečnou účinnost.

"Pokud se naše pravda nebude dostávat do zahraničí důsledn ě našima rukama,

našimi ústy, potudji bude zahraniční občan dostávat ve zkreslené podobě. A potud se

naše kontrapropaganda bude vcelku míjet cílem. ,,\3

13) BARTOŠ, B.: Psychologie propagandy - vybrané kapitoly. Praha: Práce, 1981. s. 143.
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3. Tisk po roce 1948

3.1 Média pod dohledem

Komunistický převrat v roce 1948 a následujících více jak 40 let vlády jedné

strany zasáhly hluboce i do struktury a fungování československých médií. KSČ

převzala faktickou kontrolu nad sdělovacími prostředky a noviny, které nešly

s Národní frontou, zastavila. Zatímco v poválečném období vycházelo

v Českos lovensku 44 deníků, do roku 1953 jejich počet klesl na 11.14 Státní dohled

nad periodickým tiskem vedení potvrdilo přij etím nového tiskového zákona č .

184/1950 Sb., který zrušil možnost soukromého podnikání v této oblasti a stanovil

novinářům povinné členství ve Svazu čs . novinářů . 15

Tisk té doby při šel o individuální tvář. Noviny hovoři ly stejným jazykem,

psaly o stejných tématech. Vážné bylo i zasažení do personálního složení redakcí. " V

těch letech vládla praxe: pryč s novin ái skymi osobnostmi, noviny mů že dělat každý.

[ .j M ísto těchto profesionálních kádrů přišli do novin mladí lidé, většinou plní

nadšeni, ale nemajici tušení o novin áisk épráci. Není divu, že v žádném pracovním

oboru nedocházelo k takové fluktuaci k ádrů jako právě v tisku - nebot' značná část

těchto lidí, ponechána sama sobě, brzy z tisku zase odcházela. ,, 16 Na pozice

vedoucích pracovníků pak KSČ pustila jen prověřené lidi. Tak skončil např. i

šéfredaktor Rudého práva Vilém Nový, který byl zatčen v listopadu 1949, protože

" vů či dělnickýmfunkcion áiům na Ostravsku se choval arogantně, povýšeně; přijímal

četné návštěvy cizinců, zej ména Angličan ů; RP velmi slabě informovalo v r. 1946 o

SSSR; udržoval blízké styky se špiónkou Hložkovou. ,,17

Nedostatečná základna a politický tlak pak vedl k destrukci úrovně novin.

Autorská anonymita, žánrová nepestrost a jazyk budovatelských klišé při spěly

14) BUDÍN, 5.: Sedmá velmoc. Praha: Československý spisovatel, 1966. s. I42nn.
15) BITIMAN, L. :Manipulátoři . Praha: Karolinum, 1992. s. 54.
16) BUDÍN, 5.: Sedmá velmoc. Praha: Československý spisovatel, 1966. s. 146..
17) KAPLAN, K.: K politickým procesům v Československu 1948-1954. Praha: Ustav pro soudobé
dějiny AV ČR 1994. s. 48.
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k tomu, že období kultu osobnosti bylo pro československý tisk jednou

z nejčerněj ších kapitol. .Nejhoršim účinkem ku/tu a je vů z něho vyplývajících byla

patrně ta okolnost, že novinář píšící článek nebo zprávu a redaktor, ktery j e

upravoval, měli na mysli nikoli čtenáře, nýbrž svého představeného, orgán, ktery j e

kdesi nahoře a j ehož trestající ruka dopadne na každého, kdo se sebeméně

provinil. ..18

Situace se začala zlepšovat až po XX. sjezdu Komunistické strany

Sovětského svazu a relativním uvolněním v souvislosti s kritikou kultu . "Zřetelně se

/0 odrazilo v obsahu a úrovni n ěkterych především kulturně společenských periodik i

vjejich struktuře. Vznikla řada nových titulů, které se snažily poskytovat pestřejší a

pravdivější pohled na současnost i minulost. ,, 19 Období uvolnění vyvrcholilo

zrušením Ústřední publikační správy v červnu 1968 a potlačením cenzury de iure

(zák. č. 8411968 Sb.).

Okupace Sovětskou armádou a dalšími vojsky Varšavské smlouvy v srpnu

1968 znamenala otočení situace o stoosmdesát stupňů . Strana opět převzala

direktivní kontrolu nad redakcemi a na jaře 1969 předsednictvo ÚV KSČ rozhodlo,

aby noviny a časopisy "mohly působitj en za podmínek, že budou existovat záruky, že

j ejich činnost bude zcela v souladu se socialistickými cíli naší společnosti. .,20 Do

roku 1971 tak bylo zrušeno 156 časopisů . Následné stranické prověrky způsobily

další personální otřes v redakcích a úroveň tištěných periodik opět zapadla do šedi

průměrnosti, kde setrvala aždo konce 80. let.

3.2 Cenzura (a autocenzura)

Komunistický režim uplatňoval - s výjimkou krátkého období v roce 1968 

trvalou kontrolu médií. Po únoru 1948 začal řízení a kontrolu činnosti médií provádět

tiskový odbor ÚV KSČ, který se v letech 1951-1953 dělil na dva útvary pro tisk a

rozhlas. Odbor "dával redakcím deniků a tydenik ů nejen obecně politické směrnice,

18) KAPLAN, K.: K politickýmprocesům v Československu 1948-1954. Praha: Ústav pro soudobé
dějiny AV ČR., 1994. s. 151.
19) BlTIMAN, L.: Manipulátoři. Praha: Karolinum, 1992. s. 55.
20 ) tamtéž, s. 58
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ale rovněž kontroloval, jak .zaji šťuji politiku KSČ ' a plní je ho vlastní směrnice.

Podle toho redakce hodnotil a měnil j ejich vedeni. ,,2 1 Se začátkem roku 1951 pak

nastoupili z rozhodnutí odboru do redakcí cenzurní pracovníci, kteří přímo dohlíželi

na tvorbu novin.

I přes praktické uplatňování předběžné cenzury byl oficiální aparát ustaven až

v dubnu 1953, kdy vláda zřídila usnesením Č . 17 úřad Státního tiskového dohledu 

úřad cenzurní, který po roce přešel pod resort ministerstva vnitra pod názvem Hlavní

správa tiskového dohledu (HSTD). Své kompetence si nicméně zachoval i tiskový

odbor ÚV KSČ, který " určoval nebo schvaloval nej en obecně politické směrnice

cenzury, ale také předem rozhodoval nebo souhlasil s řadou konkrétních cenzurních

zásah/I. Považoval pracovníky cenzury za SVll} funkcionářský aktiva jejich úřad za

svoje pomocné či vyčleněné pracoviště. ,,22

Pracovníkům HSrD musely redakce předkládat veškeré materiály, které měly

být zveřejněny . Do tisku neprošel žádný materiál, který obsahoval státní tajemství a

pokud byl v rozporu se stranickou linií. Šéfredakto ři museli rozhodnutí respektovat 

v případě státního tajemství bez výjimky, v případě linie režimu mohli zákaz

rozporovat, což ale bylo například v rámci deníků z důvodu uzávěrky vydání

bezpředmětné .

V roce 1966 byl úřad přejmenován na Ústřední publikační správu a s novým

tiskovým zákonem Č . 81/1966 byla cenzura vůbec poprvé legislativně ukotvena.

Správa ale nesměla zakazovat zveřejnění nevhodných materiálů , mohla na ně jen

upozorňovat. Do roku 1968 se tak na stránkách novin dostaly články, které by

v předešlém období cenzoři nepustili. vývoj v roce 1968 přispěl k tomu, že 13.

června vláda zrušila nařízením Č. 69 statut Ústřední publikační správy. 26. června

pak parlament přijal novelu tiskového zákona (č. 84/1968 Sb.), která označila

cenzuru za nepřípustnou .

Období svobody informací netrvalo dlouho. Záhy po příchodu sovětských

vojsk byl 30. srpna 1968 zřízen Úřad pro tisk a informace a v září byly zákonem Č .

21 ) KAPLAN, K. - TOMÁŠEK, D.: O cenzuře v Československu v letech 1945-1956. Praha: Ústav
ffo soud?~é dějiny AV ČR, 1994. s. 14.

) tamtéž, s. 16.
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127/1968 Sb. upraveny pravomoci tohoto úřadu, který mohl opět v médiích

uplatňovat předběžnou cenzuru. Na začátku roku 1969 pak byly spolu s federalizací

ČSSR ustaveny nové úřady, Federální výbor pro tisk a informace (zanikl počátkem

70. let), Český úřad pro tisk a informace a Slovenský úřad pro tisk a informace.

Úřady s působností na úrovni republik uplatňovaly formu následné cenzury,

k předběžným zásahům přistupovaly spíš výj i mečně ve zvláštních případech . Jejich

hlavním cílem bylo "chránit zájmy státu pied médii, hodnotit a analyzovat činnost

médií a inform ovat národní a feder álni vládu, sledovat dodržování tiskového zákona

a provádět aktivní informační politiku, řídit zmocněnce ve vybraných redakcích,

sledovat zahraniční propagandu a j ej í vliv na veřejné mínění, vyhodnocovat

zahraniční média a spolupracovat se zahraničními novináři. ,,23 Počátek normalizace

v Československu je spojen se stranickými prověrkami, které způsobily výraznou

personální obměnu v médiích.

V prosinci roku 1980 byl zřízen zastřešuj í cí Federální úřad pro tisk a

informace (FÚTI), na něj ž byla převedena část kompetencí republikových úřadů pro

tisk. Federální úřad spadal pod federální vládu, ale prakticky jej ř í d i lo oddělení

masových sdělovacích prostředků ÚV KSČ . V pravomoci republikových úřadů

zůstal krajský, okresní a podnikový tisk. Obě republikové instituce pak byly v roce

1988 zrušeny a jejich kompetencí se ujaly odbory tisku a informací na ministerstvech

kultury v ČSR a SSR.

Jak již bylo řečeno, uplatňovaly úřady po roce 1969 následnou cenzuru. Tato

praxe s sebou přinesla výraznou " unifikaci československé mediální krajiny. Jeho

základním stavebním prvkem byla autocenzurni aktivita (s režimem vesměs

neidentifikovanych) autor ů a novin áiů. ,,24

Tento prvek se úzce váže i k tématu této práce: autocenzumí přístup novinářů

v době normalizace významně přispěl k tomu, že o emigraci sportovců nejevili

prakticky žádný zájem." To potvrzuje i Richard Kozohorský, člen sportovní redakce

Mladé fronty v letech 1968-1978. "Všichni jsme o nich věděli. Ale nikoho z nás ani

23 ) KONČELÍK, 1.: Cenzura. In Slovnlková pilru čka k československým dějinám 1948-1989. Praha :
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000. s. 564.
24 ) tamté ž, s. 565.
25 ) viz oddíl 4.4
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nenapadlo o nich psát. Nebylo to kv ůli strachu z nějakého postihu, ale prostě jsme

byli tak vnitřně nastavení. Režim si nás navic hlídal. Počínaje poradami na politicko

výchovném oddělení ÚVcstva konče školením na ideologickém oddělení ÚV KSC

o tom, jak se chovat pii kontaktu s emigrací, které jsme museli absolvovat před

výjezdy do zahraničí. . ,26

26 ) citace z autorova rozhovorus Richardem Kozohorským zedne 6.1.2007
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4. Tisk a sportovci-emigranti

4.1 Léta štvavých kampaní po únoru 1948

Ihned po únorovém převratu byla komunistickou stranou rozpoutána

v Československu vlna represí, která zahrnovala propouštěn í z práce i zatýkání. 10.

března za dosud nevyjasněných okolností zahynul ministr zahraničních věcí Jan

Masaryk. Nedlouho poté přistoupila moc k postupné likvidaci svých protivníků a

k zorganizování prvních politických procesů .

Národní shromáždění v atmosféře strachu přij ímalo další a další zákony o

znárodňování majetku a konfiskacích. Dubnové volby byly již zcela zmanipulované

a červnová demise prezidenta Beneše definitivně zhatila naděje na demokratickou

budoucnost Československa. Po sovětské roztržce s Jugoslávií přijala KSČ, na

základě rezoluce lnformbyra, "sovětskou tezi o zostřování třídního boje, čili usilovné

vyhledávání a likvidace nepiátel všeho druhu, aťjiž skutečných nebo domnělých H.27

Emigrační vlna, která na převzetí moci komunistickou stranou reagovala,

nastala záhy po únorových událostech v roce 1948. Odhady se různí, ale podle

některých pramenů opustilo republiku během prvních dvou let vlády KSČ více než

dvě stě tisíc lidí.28 První případy odchodů československých sportovců lze

vystopovat na olympijských hrách v Londýně, z nichž se v srpnu 1948 nevrátila

náčelnice Sokola a vedoucí ženského gymnastického družstva Marie Provazníková a

plavec Jiří Kovář, jejich útěk ale zůstává zcela ve stínu úspěchů atleta Emila

Zátopka. Ještě v témže roce opouští Českos lovensko také lyžař-sjezdař Antonín

Šponar, kterého sportovní historici označují za pozděj šího zakladatele vrcholového

alpského lyžování v Austrá líi. Na konci roku odešli do exilu hokejisté Miroslav

Sláma a O ldřich Zábrodský. Případem, který šokoval veřej nost i vládnoucí garnituru,

byl ale až útěk Jaroslava Drobného v létě 1949.

27 ) VYKOUKAL, 1., LITERA, B., TEJCHMAN, M.: Vychod: Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku
1944-1989. Praha: Libri, 2000. s. 159.
28 ) tamtéž, s. 158. Ale např. Tigrid uvádíjen 60 tislc. Srov. TIGRID, P.: Politická emigrace
v atomovém v ěku. Praha: Prostor, 1990. s. 43.
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4.1.1 Jaroslav Drobný (*12.10. 1921- + 13.9.2001)

4.1.1.1 Mezi ledem a antukou

Pokud budeme pátrat v dějinách českého, resp. československého sportu

v poválečném období, nern ů že naší pozornosti uniknout postava Jaroslava Drobného.

Pražský rodák a hráč klubu 1. ČLTI< dodnes udivuje svou všestranností, díky níž

dokázal dosáhnout absolutních úspěchů jako tenista a současně jako hokejový

útočník .

V roce 1946 se dokázal probojovat ve Francii do finále tenisového Roland

Garros, o rok později zase patřil na světovém šampionátu hokej i stů v Praze

k hlavním strůjcům historicky prvního titulu mi strů světa pro československé barvy.

S patnácti vstřelenými góly byl po kapitánu Vladimíru Zábrodském druhým

nej častějším střelcem našeho týmu. V témže roce o něm Rudé právo informuje jako

o "černém koni" Wimbledonu' " a především jeho zásluhou se Československo stává

v letech 1947 a 1948 vítězem Evropské zóny Davisova poháru. V mezipásmovém

finále v obou letech podlehlo tehdy suverénní Austrálii.

Na olympijských hrách ve Svatém Mořici v roce 194830 Drobný pomohl

hokejistům ke stříbrným medailím, pak se ale rozhodl věnovat naplno tenisové

kariéře . V prosinci tak chyběl i na hokejovém zájezdu do Švýcarska, kde hráči

hlasovali z popudu Josefa Malečka a Jaromíra Citty31 o emigraci celého mužstva a

nabídce profesionálního angažmá ve Velké Británii. Většina hráčů tehdy zvolila

návrat do vlasti, Oldřich Zábrodský a Miroslav Sláma se však rozhodli zůstat za

hranicemi.

Jak sám Drobný po letech vzpomínal, byl odchod O. Zábrodského a Slámy

prvním, o kterém média informovala veřejnost. "Zvolili z ůstat v exilu, j ak jsme se

::!9 ) STJAŽKIN, M. - ŠVADLENA, V.: Drobný. " t erný" k,iň Wimbledonu. Edice Aktuality Rudého
fcráva, roč . 1, č. 2. Praha, 1947.
o) Olympijský turnaj se zapsaldo historiečeskoslovenského hokeje. Mužstvovedenéve Švýcarsku

slavným trenéremMatějem Bucknou poprvéneprohrálo s Kanadou, když vybojovalo remízu 0:0.
31 ) JosefMaleček (18.6.1903- 26.9.1982)- hokejista pražského LTC, patrn ě nejlepší hokejista
Evropy meziválečného období; JaromírCitta- dlouholetý předseda klubu LTC. Obaemigrovali
v roce 1948.
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jednoho rána dozvěděli z novin. Bylo to vlastně poprvé, co tisk oznámil jména hrá čů,

ktei i z ůstali venku, ačkoliv už piedtim řada méně známých tak učinila také."32 V té

době už možná sám tušil, že brzy se o něm v souvislosti s emigrací bude psát také.

4.1.1.2 První pochybností

V roce 1949 se už Drobný zcela věnuje tenisové dráze, a chybí tak na

únorovém světovém šampionátu hokej i stů ve švédském Stockholmu, kde

Čechos lováci vybojovali i díky historicky prvnímu vítězství nad Kanadou další zlato.

" Zj istil j sem, že j e nesmírně náročné .michat spolu' tenis a hokej. Potom jsem také

chtěl užít víc rodinného života, protože moj e tenisové zájezdy byly čím dál tím delší.

A tak jsem se ani nezúčastnil MS ve Švédsku , v němž moj e země zvítězila; hrál jsem

tehdy j en několik klubových zápas/i, " vzpomíná Drobn ý."

Prvním cílem roku je obhajoba vítězství v evropské skupině Davisova poháru.

Drobný spolu s Vladimírem Černíkem dokáže projít aždo květnového finále, v němž

ale prohrávají ve Francii 2:3 na zápasy a tisk podrobí zejména nejlepšího našeho

tenistu té doby zdrcující kritice. "Je Drobný světovým hráčem? " ptá se Mladá fronta

a sama nabízí odpověď : "Drobný je hráč s fenomen álni smashi, perfektním servicem,

bezvadnou hrou u sítě. Jeho tvořivost jejedinečná, ale její uskutečněníje už omezeno

nedostatkem výrazových prostiedků. ,,34

Jak Drobný po letech přiznal , přispěla mediální štvanice po prohře ve Francii

k jeho rozhodnutí opustit Československo . " Téměř jsem se styděl vyjít na ulici. Naše

noviny v Praze tvrdily , že j sem málo trénoval, že j sem p il šampaůské v nočních

klub ech den pred utkán ím s Bernardem. f..] Do té doby jsem byl hrdinou, který nesl

břímě československého DC týmu na svých bedrech. Stačila j edna porážka a stal se

ze mě obětní beránek. ,,35

Drobný sleduje kampaň proti své osobě ze zahraničí, z Paříže cestuje

bezprostředně do Londýna, kde jej čeká nejslavnější turnaj na světě - Wimbledon.

"Byl j sem rozhodnut dosáhnout tam nejlepšího vysledku. Nepodati-li se mi to, byl

32 ) DROBNÝ, 1.: Šampión v exilu 1. In Rudé právo. 11.4.1968, roč. 48, č. lOl, s. 8.
33) tamtéž
34 ) BUREŠ, K : Je Drobný světovým hráčem? InMladá fr onta, 15.6.1949, roč. 49, Č. 139, s. 6.
35 ) DROBNÝ, 1.:Šampión v exilu 1. In Rudé právo, 11 .4.1968, roč. 48, Č. lOl, s. 8.
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jsem rozhodnut se dom ů nevrátit a požádat v Anglii o azyl. ,,36 Českému tenistovi se

ale na travnatých dvorcích v AU England Clubu daří a jako první český hráč se

probojuje až do finále. V boji o titul sice podlehne v pěti setech Američanu Tedu

Schroederovi , do Prahy se ale vrací opět jako hrdina.

"Sledoval j sem s napětím váš zápas ve světové soutěži wimbledonsk é. Bojoval

jste čestně a za váš vynikající výkon vám děkuji jm énem všech československých

sportovc ů a celé československé veřejnosti. Vydobyl j ste československému tennisu a

československému sportu místo velice čestné, " vzdal Drobnému veřejný hold ministr

informací a předseda Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport Václav

Kopecky.r"

4.1 .1.3 Konečné rozhodnutí

Po návratu z Anglie Drobný pobude týden v Praze a vzápětí odjíždí na další

turnaj do švýcarského Gstaadu, který bere jako přípravu před plánovaným turné do

USA. " Těsně před odjezdem měl jsem anonymní telefonát, v němž mně neznámý muž

řekl: Jsem vaším přítelem a pracuji na ministerstvu vnitra. Viděl j sem vaši kartu a

radím vám, abyste opustil Československo, jak nejrychleji m ůžete. To mnou otřáslo, "

vzpomíná ve svých pamětech český tenista."

Do Švýcarska se přesto dostává spolu s Černíkem bez problémů, po dvou

dnech ale přicház í z Prahy pokyn k okamžitému odstoupení z turnaje a návratu do

Prahy. "Presidiálni rada ČOS [Československé obce sokolské - pozn. aut.] po

zjištění skutečnosti, že tennisového mistrovství Švýcarska se zúčastní hráči z

Francova Španělska a z Německa se rozhodla okamžitě odvolat účast čs.

reprezentant ů Drobného a Černíka na tomto mistrovství, " informují shodně Rudé

právo i Mladá fronta." Politicky motivovaný krok přichází shodou okolností v den

přijetí zákona o státní péči o tělesnou kulturu. "Národnl shromáždění manifestačně

potvrdilo i na poli tělesné výchovy, že úsilí našeho lidu vybudovati socialismus v naší

36 ) DROBNÝ, 1.: Šampión v exilu2. In Rudé právo, 12.4.1968, roč. 48, Č. 102, s. 8.
37 ) Drobný poražen ve Wimbledonu In Rudé právo, 2.7. 1949, roč. 29, Č. 155, s. 6.
38 ) DROBNÝ, 1.: Šampión v exilu 2. In Rudé právo, 12.4.1968, roč. 48, Č. 102, s. 8
39) Drobný s Č erníkem odvolání ze Švýcar. In Rudé právo, 14.7. 1949, roč. 29, Č. 163, s. 4. a Drobný a
Č ern ík odvolání ze Švýcar. ui Mladá fro nto, 14.7. 1949, roč. 5, Č . 162, s. 6.
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zemi, musí být v souladu se všemi potřebami pracujícího lidu, .. přivítal přij et í zákona

ve svém projevu ministr Kopecký.4o

Oba tenisté výzvu prezídia ČOS odmítají a zůstávají na turnaji. Záhy přichází

intervence ze strany čs . velvyslanectví v Bernu, přesvědčování pracovn íků ambasády

Jana Zelenky a Jaroslava Němce je však ne úsp ě šn é" a Drobný s Černíkem se

rozhodnou pro emigraci.

"Začal ve mně vyhrávat docela obyčejný, lidský strach. Když se vrátím, budil

moci ještě v ůbec hrát? Budu moci jezdit, kam chci? Měl jsem v té době před sebou

turn édo Ameriky a bál j sem se, že mne tam nepustl. fl Gstaadujsme se prvn ě setkali

se západními Němci a Španěly, pro které to byly po válce první turnaje. A my měli

zakázáno s nimi hrát. Co když se tohle všechno bude opakovat? Kdo nás bude zvát

na turnaje, když bychom utkání s nimi měli podle nařízení z Prahy skrečovat? Dostal

jsem strach, že už nikdy nebudu moci hrát v zahraničí, že se nebudu moci po světě

svobodně pohybovat. Nesouhlasil jsem s tím, že se politické vztahy a problémy

míchají do sportu. A pak j sem tehdej šímu řediteli turnaje oznámil, že už se do

Československa vrátit nehodlám. Že zl/stávám ve Švýcarsku, " přiblížil Drobný své

pocity s odstupem let.42

4.1.1.4 Bezprostřední reakce

Krok dvojice nejlepších československ ých tenistů té doby vyvolá okamžitou

reakci vedení, v tomto případě Československé obce sokolské. Redakce novin

dostávají záhy po neúspěšném pokusu přemluvit oba sportovce k návratu oficiální

stanovisko, v němž ČOS emigraciDrobného a Černíka příkře odsoudí.

"V poslední době se souhlasem příslušných č initel ů se ú častnili tennisté Jaroslav Drobný a

Vladimír Černík celé řady zahrani čních tennisových soutěží , jako Davisova poháru, turnaje ve

40) Přijat zákon o státnípéči o tělesnou kulturu. In M ladá fronta, 14.7. 1949, roč . 5, Č. 162, s. 2.
41 ) Dodnes není zcela jasné, odkudpřišel příkaz přesvědčit tenisty k návratu. Z rozsáhlé diskuse o
Drobného útěku v roce 1968 ale vyplývá, že akce čs. ambasády proběhla přímo z popudu ministra
Kopeckého. Viz KOUKAL, E.: MuselJaroslavDrobný emigrovat? ln Mladá fronta, 10.4. 1968, roč.

24, Č. 100, s. 8.
42 ) ŠKUTINA, V. - BAKALÁŘ, R.: Ztracená léta (Pilběh hokej ového zločinu) . Pardubice: Helios,
1990. s. 49.
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Wimbledonu a j iných. Nyní odjeli na tennisová mistrovství do Švýcarska. Když bylo zj ištěno. že se

tohoto turnaje účastní hráči Francova fašistického Španělska, vyzvala presidíá1ní rada ČOS tennisty

Drobného a Černíka. aby odřekli další účast na mistrovství, TcnnistéDrobný a Černík neuposlechli a

oznámili. žc se do ČSR nevrátí. Tímto proradným krokem dali Drobný a Černík najevo. že se rozešli s

vlastí a s českos lovenským amatérským sportem a že se rozhodli sloužít za peníze jako profesionálov é

sportovním kapitalistickým podníkatel ům.ť '

Drobný byl ale v Československu příl iš známou a pří l iš oblíbenou figurou na

to, aby se jeho odchod do exilu zastřel pouhým konstatováním z ofi cálních míst.

Rudé právo proto hned následující den po stanovisku ČOS přináší vlastní (i když

nesignovaný) článek, v němž čtenářům vysvětluje " skutečné" důvody odchodu.

"Jarda vskutku nezklamal panstvo, kterému kdysi sbíral míčky. Kluk ze Štvanice, který se

chtěl vyrovnat buržoasní smetánce, pro kterou byl kdysi sběračem, později nástrojem vlivů v sportu.

Jarda nassával vlastnosti této sebranky, která kdysi representovala vedení tennisu. A začal dvoj í hru.

Když viděl , že vláda má zájem na úspěšné representaci sportovců za hranicemi, uiišťoval odpovědné

činitele o své loyal it ě , mluvil o svém původu, kryl se za svého tátu, který mu koštětem upravoval

dvorce. Ale duší byl na druhé straně . Odcizovalse čím dál více národua ssál lákavou vůni dolarového

kosmopolitismu. [..] Oběma byl zajištěn dostatečný přiděl tennisových potřeb a pokud projevili nějaké

přání , bylo jim ochotně vyhověno. Byla jim postavena před oči krásná perspektiva rozmachu čs.

tělovýchovy a sportu po převzetí do státní péče a z ní vyplývající závazky materiálního zabezpečení

pro 7.asloužilé sportovní reprezentanty. Chtěli jsme od obou, aby reprezentovali poctivě a čestně

jméno čs. sportu a naší lidově demokratické republiky tak, aby v nich celý národ a všichni občané

mohli vidět skutečné sportovní diplomaty, kteři za hranicemi udělají vše pro dobré jméno vlasti. A je

přirozn é , žc lidově demokratická republika, budovaná úsilím všeho pracujícího lidu, nern ůže dopustit,

aby ji v cizině representoval někdo, komu je bližší žok dolarů amerických milionářů, než poctivá

práce českého a slovensk ého lidu.,,44

43 ) Sdělení ČOS k připadu Drobný - Č erník InM/adáfronta, 16.7. 1949, roč. 5, Č. 164, s. 6. Též
Sdělení ČOS k připadu Drobného a Černíka. In Rudé právo, 16.7. 1949, roč. 29, č. 165, s. 6.
44 ) Proč se Drobný a Černík nevrátili. In Rudé právo, 17.7. 1949, roč. 29, Č. 166, s. 8.
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Tím Rudé právo Drobného kauzu uzavírá a vymazává jména obou hráčů na

téměř dvacet let z rejstříku . " Mladá fronta pokračuj e v odsouzení nejlepšího

československého tenisty v totožném duchu a dokonce na titulní straně o čtyři dny

později .

"Prohlášení tennist ů Drobného a Černíka. že se nevrátí do ČSR nepřekvapilo. Přijali jsme je

s klidem a poznámky, které se k jejich případu ve veřejnosti vyskytly. vyslovovaly nejvýše lítost nad

jejich pochmurnou budoucností. Oba hráči se připojili k těm několika případům, kdy sportovci využili

velkorysosti našeho režimu, který blahovolně pouští sportovce za hranice s vědomím. že řada z nich

nejsou stoupenci dnešního lidově demokratického zřízení vzhledem k vlivu dřívěj ší z á m ěrn ě falešně

vypěstované morálky. r..]Drobného zkazilo staré prostředí sportuovládané kapitalisty. Vjeho případě

nutno pranýřovat celý starý systém, který si kapitalisté vybudovali, aby na sportu vydělávali , aby

rozvraceli morálku mladých sportovců, a tím je lépe a nadnčji ovládali. ZnO\lI si nad případem

Drobného a Č erníka uvědomujeme, že je třeba j eště více zvýšit péči o ty sportovce, kte ří byli

vychováváni starými poměry v našem sportu, a odstranit ty staré sportovní č ini tele, kteří chtějí

pokračovat ve svém demoralisujícím díle. Péče o převýchovu části našich sportovců je jedním z

nejdůležitějších úkol ů . r.. ] Jak zářným příkladem je tu pro nás typ sovětského sportovce, neobyčejn ě

vyspělého, morálně čistého, hluboceuvědomělého vlastencea socialisty! ZatímcoDrobní a Č erníkov é

se rozhodují pro profesionální službu kapitalistům a zůstávaj í tak jen věrni svému starému světu,

rostou v našem novém Sokolejiž noví mladí lidé, sportovci nového socialistického typu, Zátopkovéa

Balšánové ,,,46

Narozdíl od Rudého práva projevuje Mladá fronta větší iniciativu a pokračuje

v kampani proti Drobnému i následující den, kdy přináší ohlasy členů ROH a ČSM

ze Zbrojovky Brno. "Chtěli bychom, abyste jim vyjádřili naše hluboké opovržení a

myslíme, že by se k nám připojili všichni čestní občané naší vlasti. Ten, kdo za peníze

zradí vlast a prostředí, z něhož vyšel, si toho plně zasluhuj e. Jsme přesvědčení, že

45 ) viz oddíl 4.3
46) HLADKÝ, M.: Drobný a Černík. InMladáfronta, 21.7. 1949, roč . 5, č. 168, s. I.
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sláva 'profesion ál ů ' Drobného a Černíka brzy zhasne, a že budou svého krokuještě

jednou litovat. ,,·17

Mozaiku obvinění doplnil hlas armády, kterou zastoupil člen předsednictva

Armádního sportovního výboru podplukovník V. Sábl. "Na jeho případu si m ů žeme

objasnil, co j e škodlivého ve sportu, abychom se z toho poučili. Jen proto se

zmiiíujeme o hráči, který nás liŽ jinak nem ů že a nebude zajímat. Jiný důvod neni. S

Drobným a s Černíkem náš sport, naše sokolství nestálo, a proto také nepadá. (.J

Nepotiebujeme a nikdy nebudeme potiebovat sportovců, kteří degradovali své umění

a schopnosti na i emeslo a SVll) charakter na kosmopolitního cirkus áka. ,,48

Shodou okolností je v posledním článku o Drobném zmínka o již uvedeném

plavci Jiřím Kovářovi, který emigroval v l étě 1948 na olympijských hrách

v Londýně. .Nedávnojsme dostali zprávu o kariéře j ednoho z olympijskych plavců,

který loni v Londýně desertoval. Skončila u škopku s nádobím londýnského hotelu.

Kdož ví, nepovede-li cesta ze Švýcar také jednou k podobným cilům, až přestane

sloužit ruka, až se kapitalistické panstvo nabaží časové atrakce .uprchlik ů

z bolševického zajetí '. ,,49

Tím je Drobného (a Černíkova) tenisová kariéra po naše novináře uzavřena .

Jejich jména mají být pro čtenáře v následujících letechtabu, o jejich úspěších se lidé

v Československu budou moci dozvědět jen ze zahraničních novin nebo

rozhlasových stanic vysílajících v zahraničí. Pokud měla ale diskreditační kampaň

proti Drobnému působit jako odstrašující případ , pak se minula účinkem. Od

odchodu jednoho z nejlepších sportovců Československa neuplyne ani rok a zástupci

tisku budou muset pozvednout zbraně znovu.

47 ) K případu Drobnéhoa Č erníka InMladá fronta , 22.7. 1949, roč. 5, Č. 169, s. 6.
48 ) SABL, V.: Od mistrovství k zradě. lnMladáfronta, 22.7. 1949, roč. 5, č. 169, s. 6.
49) tamtéž
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4.1.2. Alena Vrzáňová (*16.5. 1931)

4.1.2.1 Naděje československých piruet

Hodnota sportovních výkonů v různých disciplinách je navzájem jen těžko

změřitelná . Pokud bychom ale hledali největší hvězdy československého sportu

přelomu 40. a 50. let minulého století, pak náš výběr nebude tak složitý. Jasnou

jedničkou je vytrvalec Emil Zátopek, následován Drobným a hokejovými mistry

světa. A další v řadě? Dvojnásobná mistryně světa v krasobruslení Alena Vrzáňová,

jejíž kariéra v československých barvách se uzavřel a v pouhých osmnácti letech

odchodem do exilu v březnu 1950.

V roce 1946 získává Vrzáňová titul juniorské mi stryně republiky a stává se

jednoznačně největším příslibem československého krasobruslení. Svaz bruslařů ji

proto vyslal do Londýna k anglickému trenérovi Arnoldu Gerschwilerovi, který

převzal sportovní vývoj naší krasobruslařky do svých rukou. Výsledky školy

proslulého kouče přicházejí brzy: na začátku roku 1947 se Vrzáňová stává poprvé

seniorskou mistryní republiky a ještě v témže roce skončí šestá na mistrovství

Evropy a na světovém šampionátu vybojuje sedmé místo. O rok později si na

evropském mistrovství v Praze dojede pro bronzovou medaili, na olympijských hrách

ve Svatém Mořici skončí pátá a stejného umístění dosáhne i na mistrovství světa

v Davosu.

4.1.2.2 První titul ve světle prvních útoků

Komunistická vláda si dobře uvědomovala propagandistickou hodnotu

tělovýchovy a nejlepších sportovců . Záhy po Únoru proto zahájila proces

sjednocování sportovních organizací, aby převzala nad tělovýchovou centrální

kontrolu a mohla lépe realizovat ideologické cíle. A také nečekala a začala pracovat

na odstranění exponentů demokratického sportu. V tom jí ochotně pomáhala čerstvá

novinářská garnitura. " ...vyhlašujeme nekompromisní boj profesionalismu,

primadonstvi, všem reakčním funkcionáiům, klubovému egoismu, jakožto zbytkům

kapitalistického nazírání na úkoly tělesné výchovy. ,,50

50 ) Resoluce čs. sportovníchnovinářů. In Rudé právo, 12.12.1948, roč. 28, č . 290, s. 8.
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Snaze o očernění "buržoazních sportovců" neunikli ani krasobruslaři .

.. Vrz ánov á vzdychá, že n áš stadión je velký pouze jako hokej ové hřiště, neví, proč

neni překlenut střechou, trénovat prý m ů že pouze od šesti do osmi r áno a přitom

všem j e stadión po celý den přístupný veřejnosti! 1 když Vrz á ůov é odpustíme, že

nechápe nové poslání naší sjednocené tělovýchovy - chápat také nem ůže, protože

v době sjednocení již bruslila v Londýně, kam odjela bez povolení akčního výboru

bý valého bruslařského svazu - je nanej výš podivné, s jakou jistotou mluví o svém

přestupu do profesionálního tábora, kam prý hodlá odejít za tři roky. [.JPsali jsme

již několikrát o nutnosti nápravy v tomto sportu, dávali jsme všem těm smutně

proslulým tatink ům a maminkám na srozuměnou, že zp ůsob, jak oni si představují

činnost krasobruslařského sportu ve sjednocené výchově, patří dávno minulosti. Ale

asi to bylo zbytečné. Oni nás neslyšeli, " píše v listopadu 1948 Rudé právo" a v

prosinci pokračuje : "...je pro naši sjednocenou tělovýchovu nutné, aby

krasobruslařský sport nám nevychovával primadony, ale především se stal záležitostí

mas."52

" Po únoru se začaly dít ve sportu divné věci. Rudé právo uveiejůovalo j eden

útočný článek za druhým, " uvádí ve svých vzpomínkách Vrzá ňov á .r' Její slova

dokazuje výběr titulků ze sportovní strany komunistického listu v druhé polovině

roku 1948: "Odstraníme zmetky i ze sportu " ,54 "Špatné vyhlídky našeho

krasobruslaistvi do nastávající sezóny",55 "Jak řešit otázky profesionalismu v našem

sportu ",56 .Primadonstvl musí vymizet i z hockeye " ,57 .. Tak si sjednocení

nepiedstavujeme " ,58 "Vymýtíme zbytky reakce ze sportu ",59 .Profesionalismus -

-, I ,, 60neprite sportu .

51 ) ŠVADLENA, Y.: V krasobruslařin ě žijeme postaru. InRudé právo, 20.11. 1948, roč. 28, Č . 271, s.
4.
52 ) V: Vrzáňová, Tůmová a Nekolová povolány z Anglie domů. InRudé právo , 9.12.1948, roč. 28, Č.

287, s. 4.
53 ) VRZÁŇOVÁ, A.: Na brusllch do světa. Praha: Jan Kanzelsberger, 1993. s. 38.
54 ) STJAžKIN, M.: Odstraníme zmetky i ze sportu. In Rudé právo , 18.7.1948, roč. 28, Č. 166, s. 8.
55 ) K: Špatné vyhlídky našeho krasobruslařství do nastávající sezóny. In Rudé právo , 24.9.1948, Č .

224, s. 4.
56 ) stj: Jak řešit otázku profesionalismu v našem sportu. In Rudé právo , 29.9.1948, roč. 28, Č. 228, s.
4.
57 ) Primadonstv í musí vymizet i z hackeye. In Rudé právo, 4.11.1948, roč. 28, Č. 257, s. 6.
58 ) Tak si sjednocení nepředstavujeme . In Rudé právo, roč. 28, Č. 264, s. 4.
59 ) Vymýtíme zbytky reakceze sportu. ln Rudé právo, 3.12. 1948, roč . 28, č. 282, s. 6.
60 ) Profesionalismus - nepřítel sportu. In Rudé právo, 24.12.1948, roč. 28, Č. 300, s. 4.
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I pod rostoucím politickým tlakem zahájí Vrzáňová nový rok obhajobou

českos lovenského titulu a na mistrovství světa v Paříži se dočká první zlaté medaile.

Podobně jako hokejisty, kteří ten rok vybojovali titul mistru světa ve Stockholmu, ji

čeká triumfální návrat do Prahy. Radost však netrvala dlouho. "Někde 'nahoře' o

mně rozhodli a oznámili mamince, že jeden světový titul stačí a že si mě žádá

Moskva, abych tam šla učit dorost. V té době Rusko nem ělo j ediného krasobruslaře.

Ne že by ch nechtěla učit, později jse m mladým krasobruslaiům vždycky ráda

pomáhala. Ale tehdy mi bylo sedmnáct a chtěla jsem obhájit světO\ý titul A tak znovu

začal boj mezi maminkou a úřady. Nakonec jsme zvítězily, ale než jsem odjela

trénovat zpátky do Londýna, musela j sem běžet štaf etu s Emilem Zátopkem a potřást

rukou Klementu Gottwaldovi, " vzpomínala." Přes léto, kdy ve Švýcarsku odchází do

exilu Drobný a Černík, pak byla v Anglii pod pří sným dohledem dvojice "h lí dačů" z

Československa. Letní přípravy v Kanadě přitom využila k emigraci Vrzáňové

souputnice Jiřina Nekolová.

4.1 .2.3 Druhý triumfální návrat se nekonal

Na začátku roku 1950 se však Vrzáňová těší mediální přízni . Česká

krasobruslařka v lednu získala potřetí za sebou českos lovenský titul, v únoru ve

švýcarském Davosu vybojovala Mezinárodní zlatou medaili62 a záhy vyhrála na

evropském šampionátu v norském Oslo. "Vrzáiíová nejlepší krasobruslařkou všech

dob," píše po triumfu ve Švýcarsku Mladá fronta. 63 "Další ůspěch sjednocené

tělovýchovy," připomene list svazu mládeže po úspěchu v Norsku." Do začátku

mistrovství světa v Londýně informují noviny o Vrzáňové i několikrát za týden. Ale

jen několik zasvěcených ví, že se ze šampionátu ve Velké Británii už do

Československa nevrátí. "Před posledním odjezdem z Prahy v lednu 1950mě tatínek

z ničeho nic požádal, abych se s ním šla projít na Karlův most. Tam mi řekl: 'Áj o,

61 ) VRZÁŇOVÁ, A.: Na bruslích do světa. Praha: Jan Kanzelsberger, 1993. s. 44.
62 ) Jedno z nejvýznamnějších krasobruslařských ocenění té doby. Závodnícímuseli absolvovat před
šestičlennou jury bez zastávky a rozcvičení všech 36 figur povinné jízdya po půlhodinovém

odpočinku prezentovali čtyřminutovou volnou jízdu.
63 ) Vrzáňová'nejlepší krasobruslařkou všech dob. In M/adáfronta, 15.2. 1950, roč. 6, č. 39, s. 6.
64 ) BENDA, V. - MIKŠOVÁ, 1.: Další úspěch čs. sjednocené tělovýchovy. In Mla dáfronta, 19.2.
1950, roč. 6.
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rozhodli jsme se s maminkou, že bude nejlepší, když z ůstaneš v Londýně a sem už se

nevrátíš. ' Chvilku mi trvalo, než jsem přikývla, " připomíná okamžik rozhodnutí

Vrzáňová . 65

Svůj cíl na šampionátu česká reprezentantka plní a 8. března se stávápodruhé

za sebou mistryní světa . "Teďpřede mnou stálo to nejtěžší: odejít z domova a z ůstat

na Západě. Bylo to komplikovanější, než jsem si myslela, " vzpomíná" . Zatímco tisk

v Československu oslavuje palcovými titulky její úspěch, Vrzáňová se s pomocí

trenéra Gerschwilera vyhýbá pracovníkům českos lovenské ambasády v Londýně a

odjíždí do Paříže na exhibici mistrů světa . Odtud cestuje na další exhibici do

Stockholmu, kde se jí podaří opět vyhnout konfrontaci s československými orgány.

Poté se vrací zpět do Londýna, kde v domě svého trenéra přečká deset dnů než

dostane politický azyl.

4.1.2.4 Tísk odsuzuje "zradu"

Snaha československých orgánů přinutit Vrzáňovou k návratu vedla k tomu,

že se o případu začalo v ČSR psát až na sklonku března . První zmínku bez uvedení

autora Gen pod zkratkou RP) přineslo Rudé právo.

"Jméno Aleny Vrzáňové proběhlo anglo-americkým tiskem na prvních stranách, Čemu

děkuje slečna Vrzáňová za to, žejejí jméno, kteréjsme před dvěma týdny spojovali s titulem mistryn ě

světa v krasobruslení, se dostalo mezi sensacezápadního, bulvárního tisku, jehož hlavní náplní kromě

vylíčení různých kriminálních zločinů, násilných smilstev a přepadení je nenávist proti všemu

pokrokovému, proti Sovětskému svazu a v posledni době proti naší lidov ě demokratické republice?

Alena Vrzá ň ov á vstoupila totiž do služeb mezinárodnlho kapitalismu. (..] Sporta jeho vedení je plně

ve službách majitelů bank. A banky, naplněné penězi vydřenými z koloniálrúch národ ů jsou lákadlem

pro lidi zaslepené přepychem a po žitkářstvím hořejších deseti tisíc. Pro tyto peníze dovedou n ěkte ří

prodat nejen to, co je poctivým lidem drahé, vlast, národ, ale dokáží prodat a prodávat i sarna sebe.

Případ Vrzáňov é je toho dokladem. Mluví o svobodě a mysli na požitkářský život. Dala se na cestu

zrady a skončí jako všichni zrádci. Na konci této cesty je lavička v Hyde Parku nebo skok do Temže.

65 ) VRZÁŇOVÁ, A.: Na bruslich do světa. Praha: Jan Kanzelsberger, 1993. s. 50.
66 ) tamtéž, s. 55.
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l..J Mluvíme a píšeme o nutnosti zvýšení bdělosti a ostražitosti . V případě Vrzáňov é jsme nebyli dosti

na stráži. Maskovala ra finovan ě svůj nepřátelský postoj k režimu ubezpečováním o své loyalitě a

loyalitě svých rodičů . Je št ě po závodech v Londýně prohlašovala cosi o své lásce k pracuj ícím Čekala

jen na nějaký zákaz dalších startů, aby mohla prohlásit, že je u nás nesvoboda. To se nestalo. Dnes se

tedy vymlouvá na dovršení své dospělost i a snaží se své rodiče zbavit jakékoliv odpovědnosti . [..J

Mistryně světa se stává cvičenou opičkou pro cirkusová představení pana Gerschwilera, Taková

představa československé representantky ovšem není ve shodě s úkoly a cílem československé

č l ' h ,,67t ovyc ovy.

Mladá fronta přetiskuje č l ánek v plném znění ten samý den pod hlavičkou

ČTK .
68 O čtyři dny se připojuj e s vlastním materiálem, v němž odchod nejúspěšněj š í

krasobruslařky odsuzuje a připojuj e dva čtenářské dopisy v podobném znění.

"Tak jako se naše veřejnost dovede srdečně radovat z úspěchů našich sportovců, tím

rozhořčeněji odsuzuje zradu lidí, jimž naše lidově demokratick á republika umožnila plně rozvíti jejich

nadání, kteří využívali všech prostředků, jež by dříve od bývalého státu nikdy nedostali a kteří se

přitom paktovali na druhé straně s nepřáteli naší republiky, aby nakonec republiku zradili. Hrát

podobnou hru je nejhnusn ěj š í způsob zrady, jaký vůbec existuje, takoví lidé se navždy vy loučil i z

národa, který jim svou prací umožnil vyniknout. Posledni případ krasobruslařky Vrzáňov é způsobil v

naší veřejnosti značné rozhořčení , ne snad proto, že bychom litovali ztráty vynikajícího sportovce - ti

n ám totiž vyrostou velmi brzy a v daleko větším měřítku - ale pro rafinovaný způsob zrady. [..]

Konstatujeme zároveň, že naší sjednocené tělesné výchově z tohoto případu vyplývají dva úkoly:

Důslednou výchovou získat nové representanty, kteří nahradí sportovce starého typus prirnadonskou

výchovou. Naše lidově demokratická republika totiž nestojí o to, aby byla zastupována lidmi, kteří to

s ní nemyslí upřímn ě a myslí jen na svůj osobní prospěch. za druhé pak po všech zkušenostech styku

se z ápadními zeměmi lze dojít ke stanovisku, že mnohých sportovních soutěží bylo zneužíto pro plány

imperialistů. Dokud nebude zajištěna náprava, budejistě lépe, nepřipustíme-li podobné provokace.,,69

67 ) K případu krasobruslařky A. Vrz áňov é , lnRl/dé právo, 22.3. 1950, roč. 30, č. 69, s. 6.
68 ) K případu krasobruslařky Aleny Vrzáňov é . InlvDadá/ron/a, 22.3. 1950, roč. 6, Č. 69, s. 10.
69 ) Mír.: Dovedeme se radovat z úspěchů, odsuzujeme však zradu sportovců. InlvDadáfron/a, 26.3.
1950, roč. 6, Č. 73, s. 12.
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Tím pak jako v případě Drobného jméno nejúspěšněj š í československé

krasobruslařky všech dob ze stránek československých novin mizí. Jak sama

Vrzáňová, která našla nový domov ve Spojených státech amerických, uvádí,

nedostala se do kontaktu s našimi novináři až do roku 1989. Jedinou výj imkou byli

pracovníci zahraničních rozhlasových stanic."

4.1.2.5 Souvislost s hokejisty?

Události v Londýně, které předcházely uděl ení azylu Vrzáňové, nutně

vyvolávají otázku, nakolik souvisí odchod české krasobruslařk y s případem

hokejových reprezentantů, kteří byli v roce 1950 souzeni ve vykonstruovaném

procesu a řada z nich skončila na dlouhá léta ve vězení a táborech nucených prací.

Pro úplnost shrňme alespoň základní informace. Vrzáňová vyhrála 8. března

mistrovství světa v Londýně, kam měli ll . b řezna na svůj šampionát přiletět

obhajovat zlaté medaile českoslovenští hokejisté. Krasobruslařka ale o den pozděj i

uniká z dohledu československých úřadů a spolu s trenérem cestuje do Paříže a

Stockholmu, odkud se vrací opět do Londýna. Její manévry vyvolávají v

Československu zmatek. Vedení navíc mělo informace o tom, že hokejisté už v roce

1948 hlasovali o hromadnéemigraci během zájezdu do Švýcarska, odkud se nakonec

nevrátili jen O. Zábrodský a Sláma. O rok později zůstal na mistrovství světa ve

Stockholmu Zdeněk Marek.

Je rozhodnuto, hokejisté do Londýna nesmějí. Odlet ll. března byl odložen

ze smyšleného důvodu neudělení britskýchvíz dvěma rozhlasovým reportérům , kteří

výpravu doprovázeli. O dva dny později byla účast československého mužstva na

mistrovství z rozhodnutí ÚV KSČ zrušena. Ještě týž den večer jsou hokejisté v Praze

pozatýkáni, obviněni z rozvracení republiky a dvanáct z nich je v říj nu odsouzeno.

Pětice z nich dostává tresty od 10 do 15 let, ostatni v rozmezí 8 měsíců až šest let."

Oficiální prameny, zda uvedená souvislost není jen hypotetická, chyběj í. Lze

se ale oprávněně domnívat, že jednání české krasobruslařky bylo onou poslední

70 ) citace z korespondence autora s Alenou Vrzáňovou ze dne 27.12.2006.
71 ) Srov. MACKU, J.: Zapřené generace, Ob ětovanl šampióni (Utajené str ánky hokejové historie 
1). Praha: TYPO IP, 2004. s. 211nn.
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kapkou do poháru trp ělivost i komunistického vedení. "Z československé ambasády

neustále někdo volal, vyhrožoval mi, že j estli se okamžitě nevrátím, rodiče už

neuvidím a budou zastieleni. Tvrdili, že ublížím všem československým sportovcům,

protože už žádného nepusti za hranice," vzpomíná Vrzáňová na období, kdy v

Londýně čekala na udělení azylu."

Současně je na místě otázka, do jaké míry měl proces s hokejisty odstrašující

efekt pro ostatní sportovce. Od roku 1950 až do druhé poloviny 50. let totiž žádná ze

sportovních veličin do exilu neodchází.73 Krajní mezí je potom domněnka, že tresty

pro hokejisty byly exemplárním varováním vedení státu, které neváhalo obětovat

svobodu a de facto život několika sportovních hvězd za udržení řady dalších naděj í

na socialistické medaile.

4.1.3 Zapomenout, že existovali

Z výše uvedených příkladů se rýsuje princip, jakým se novináři po roce 1948

v případě sportovců-emigrantů říd i l i . Po informaci o útěku konkrétního reprezentanta

přišlo veřejné odsouzení spojené s obviněním ze zrady, zneužití prostředků

tělovýchovy apod. Iniciativněj ší média (Mladá fronta) rozšiřovala denunciačn í

kampaně o ohlasy čtenářů či zástupců odborových svazů, ČSM aj. Propaganda v

tomto ohledu pracovala velice účinně a neváhala znázorňo vat emigranty v tom

nejhorším světle.

Kdo se rozhodl emigrovat, na toho bylo třeba zapomenout. Tuto snahu dobře

dokumentuje další působení tenisty Jaroslava Drobného, který dosáhl nej větších

úspěchů právě po odchodu z Československa . Než se stal britským občanem, hrál

několik let s egyptským pasem a v roce 1954 se mu podařilo dosáhnout na tenisový

vrchol, když zvítězil ve Wimbledonu. V československém tisku ovšem není o

historickém úspěchu naší tenisové školy ani zmínka!

72 ) VRZÁŇOVÁ, A : Na bruslíchdo světa . Praha: Jan Kanzelsberger, 1993. s. 51.
73 ) Stejnýuhel pohledulze použíti na ostatniprocesy 50. let. Ilegální odchod z dráty obehnaného
Československa byl navícv té době takřka nemožný a další výrazn ější emigra ční vlnapřichází až
počátkem 60. let. Srov. TIGRID, P.: Politickáemigrace v atomovém věku. Praha: Prostor, 1990. s. 43.
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4.2 Léta mlčení na pozadí destalinizace

Umrtí sovětského vůdce 1. V. Stalina v roce 1953 výrazně ovlivnilo další

vývoj socialistického tábora. Krátce po návratu ze Stalinova pohřbu navíc zemřel i

československý prezident Klement Gottwald a na jeho místo nastoupil Antonín

Zápotocký, pod jehož vedením se de facto poměry nezměnily . Zatímco v Polsku a

Maďarsku je od poloviny 50. let patrná reformní snaha, o českos lovenském pojetí

vztahu ke Stalinovi svědčí i odhalení jeho mamutího pomníku na pražské Letné

v roce 1955.

Diskuse na téma nezákonných postupů narozdíl od Polska nebo Maďarska

nepřekračovala stranické teritorium a o tom, že vyrovnání s dědictvím stalinismu

probíhalo pomaleji než v okolních zemí svědčí i to, že tajná zpráva z XX sjezdu

KSSS, na němž pronesl Nikita Chruščov památnou kritiku kultu osobnosti, se

k lidem v Československu dostala s pomocí kulturního oddělení polského

velvyslanectví, které ji v Praze zveřejn ilo . i"

Na těžkopádnosti vedení nezmění nic ani nástup Antonína Novotného do

funkce prezidenta po úmrtí Zápotockého v roce 1957. Režim se naopak stále víc

zaplétá do vlastních problémů, které umocňuje hospodářský propad v 60. letech a

sílící nespokojenost obyvatel Československa.

4.2.1 Stanislav Nepomucký"

4.2.1.1 Nástup nové generace

Proces s československými reprezentanty v roce 1950 zasadil českému hokeji

citelnou ránu. V letech 1950 a 1951 národní tým chyběl na světových šampionátech,

v průběhu mistrovství světa v roce 1953 československé mužstvo odstoupilo

z turnaje kvůli úmrtí K. Gottwalda." Na ostatních šampionátech se hokejistům

74 ) VYKOUKAL, 1 , LITERA, B., TEJCHMAN, M.: Východ: Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku
1944-1989. Praha: Libri, 2000. s. 378.
75 ) Datum narození se nepodařilo zjistit. Podle informacíKarlaGutaStanislav Nepomucký zemřel

v roce 2006.
76 ) Gottwald zemřel 14. března 1953
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nepodařilo po zlatém závěru 40. let proniknout mezi světovou špičku . Zlom při šel až

v roce 1955, kdy se nastupují generaci kolem Karla Guta, Františka Tikala č i

Stanislava Bacílka podaři lo vybojovat bronz na mistrovství světa ve Švédsku. ,.Náš

lední hokej pottebuje, aby mladým bylo dáváno stále více piiležitosti. Jej ich dalšímu

vyvojije však nutno věnovat všestrannou pozornost apéči jak ze strany tren érů, tak i

zkušených hrá č ů vj ednotlivých kolektivech, .. komentovalo situaci v hokeji tehdejší

Rudé pr ávo."

V roce 1957 dostal příležitost v národním týmu také Stanislav Nepomucký,

obránce pražské Sparty, která tehdy vystupovala pod názvem Spartak Sokolovo.

Pozvánky do reprezentace ale vedení československého hokeje brzy litovalo. První,

ale současně poslední akcí, na kterou útočně laděný zadák odjel, totiž byla říjnová

série přátelských zápasů ve Švédsku.

4.2.1.2 Poslední večeře

Českos lovenští hokejisté odjeli v říjnu 1957 do Švédska v hojném počtu , na

sever Evropy zamířilo k sérii přípravných utkání jak mužstvo A, tak mužstvo B.

Nepomucký patři l k elitnímu A-výběru78 a k úspěšnému vystoupení našich barev

přispě l zejména v závěrečném zápase, v němž vstřel i l dvě branky.79 To je však

poslední záznam, který o něm na stránkách novin najdeme. Nepomucký využil

pobytu v zahraničí k útěku a de facto tak přestal existovat. Strohou zmínku o

emigraci jednoho z členů hokejové reprezentace lze nalézt v knize Karla Janovského

Dr áž ďansk é ho. ř" j asněj i do případu vnesl až rozhovor s tehdejším reprezentantem,

pozdějším trenérem a nakonec také předsedou Českého hokejového svazu Karlem

Gutem. "O tom, že hodlá utéct, Stanislav nikomu netekl. Piitom jsme byli velmi

dobi l kamarádi a ve Stockholmu jsme bydleli na společném dvoupokoji. Já sdílel

pokoj s Tikalem, Stanislav s Bacílkem. Pamatuji se, že jsme trávili poslední večer ve

městě na spole čn é ve čeii a Stanislav mě požádal, zda bych s ním nechtěl jít napřed

77 ) v: Máme naděje - ale... InRudé právo, 21.11.1957, roč . 38, č. 323, s. 6.
78 ) Hokejisté do Svédska. InMladáfronta, 14.10.1957, roč. 13, č. 246, s. 6.
79 ) Naši hokejisté zakončili ve Švédsku vítězstvím. In Rudé právo, 24.10.1957, roč. 38, č. 296, s. 6.
80 ) JANOVSKÝ-DRÁŽĎANSKÝ, K. : SvobodnáEvropa: ... a nyní se už hl ásl o slovo Karel
Janovsky-Dr á žďansky. Vimperk: Papyrus, 1995. s. 165.
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zpět do hotelu, že čeká telefonát, ale že nechce odcházet sám. Během zpáteční cesty

prozradil, že čeká na telef on od manželky. Až později jsem zjistil, že j eho žena už byla

v zahraničí a domlouvali poslední detaily odchodu. Nežj sme šli spát, tak se postavil

do dveri, které naše pokoje rozdělovaly, a řekl: .Koieni, to se se mIlOU ani

nerozloučíte ?' My jsme se smáli, protože jsme mysleli, že naráží na to, že mužstvo

j ede domll ve dvou částech. Ta Stanislavova letěla přes Curych. Jenže 0 /1 ve

Švýcarsku vystoupil a výpra vu opustil. ..81

čtenář tehdejšího tisku se ale o Nepomuckého emigraci nedozvěděl. Jak

ukáže další případ, komunistický režim neměl v té době na zneužití sportovců

emigrantů zájem a raději informace nešířil.

4.2.2 Zlatka Rozkošná (*14.3.1928)

4.2.2.1 Pět titulů, sedm rekordů

Bylo již řečeno, že nej větší sportovní hvězdou přelomu 40. a 50. let byl

vytrvalec Emil Zátopek. Výkony dalších českos lovenských atletů zůstávaly v stínu

historicky prvního mistra sportu, který si toto ocenění socialistické tělovýchovy

vysloužil,82 přesto, že ve srovnání se světovou špičkou nezaostávaly. Nej lepší

závodnicí ve skoku dalekém v polovině 50. let pak byla Zlatka Rozkošná, jejíž

kariéra v československých barvách se uzavřela na evropském šampionátu ve

Švédsku v roce 1958.

V dějinách československé atletiky je Rozkošná vedena jako pětinásobná

mistryně republiky (1950, 1954, 1956-1958) a držitelka sedmi národních rekordů.

Jako vůbec první žena v Československu přeskočila šestimetrovou vzdálenost (603

cm, 1956) . Na šampionát ve Stockholmu odjížděla v roli první dámy československé

dálky,83 když při generálce na republikovém přeboru v Ostravě opět atakovala

81 ) citace z autorovarozhovoru s Karlem Gutem ze dne 12.1.2007
82 ) Zátopek titul obdrželv roce 1949. Společně s mmměl titul převzít i Jaroslav Drobný, kterývšak
ještě před udělením oceněni emigroval.
83 ) pich: Generálkav tretrech. InMladáfronta, 18.7.1958, roč. 14, Č . 170, s. 4.
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národní maximum. "Škoda. Rozkošná měla 6 metr ů a snad i nový rekord na dosah

ruky, "komentoval tisk její výkon"

4.2.2.2 Nenápadný odchod

Přípravě československých atletů na mistrovství Evropy 1958 věnoval tisk

značnou pozornost a Rozkošná patřila k těm reprezentantům, na které se novináři

zvlášť soustředili. " Rozkošná trénuje, s ohledem na letní období, neobvykle tvrdě.

Pochopitelně, anij~jí nymbursky pobyt se neobejde bez .lodi ček ', koupání, volej balu

a tenisu, " informovala Mladá fronta ze soustředění reprezentace.f

Vlastní šampionát se ale československé dálkařce nezdařil. " Čekali jsme víc.

Ve finálové soutěži skokanek do dálky prodala naše reprezentantka Zlatka Rozkošná

ků ži až přespříliš lacino. Prvním zajišťovacím pokusem dosáhla 565 cm, při druhém

opět tuto vzdálenost a ani třetí, poněkud lepší skok (578) nestačil na soutěž

posledních šesti . Rozkošná měla k nepoznáni váhavý rozběh a stylová práce v letu

bez důrazn ého odrazu nebyla nic platná, " hodnotil tisk její jedenácté místo.86 Po

skončení mistrovství zařadili novináři Rozkošnou mezi ty, "kteří propadli". " Zcela

podřadnou úlohu stejně jako Jungwirth sehráli Veselský, Zbádal, Jirásek, Plíhal,

Rozko šn áa Trkalová. Mohli bychom hledat příčinu v nervovém přepětí a strachu ze

soupeře. Mohli, ale nebudeme. ,,87

Těžko soudit, jak u ostatních atletů . U Rozkošné ale mohla nervozita sehrát

svou roli. S výpravou se totiž do Československa nevrátila. Tisk však ztrátu jedné

z předních reprezentantek vůbec nezaznamenal a dopátrat se bližších podrobností

jej ího odchodu z oficiálních pramenů je téměř nemožné. Trochu světla do případu

vnesla až vzpomínka Dany Zátopové, která ve Stockholmu získala zlatou medaili

v hodu oštěpem. "Zlatčin odchod byl pro všechny obrovským překvapením. O tom, že

má úmysl z ůstat za hranicemi ,pochopitelně nikomu nesdělila a těsně před odjezdem

prostě zmizela. Od té doby s ní nikdo ze známých nemluvil a ona veškeré kontakty

zpřetrhala. Pokud vím, tak putovala ze Švédska do Švýcarska, kde se chtěla usadit po

84 ) SUPICH, Z.: Rekordyzůstaly v Ostravě. In Mladá fronta , 22.7.1958, roč. 14, Č . 173, s. 6.
85 ) pich: Atleti sbírají síly. InMladáfronta, 2.8.1958, roč. 14, Č. 183, s. 6.
86 ) SUPICH, Z.: Stříbrná medaile Mertlové. ln Mladá fronta , 24.8.1958, roč. 14, Č. 201, s. 6.
87 ) SUPICH, Z.: Jsme šestí v Evropě. In Mladá fronta , 27.8.1958, roč. 14, Č. 204, s. 4.
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boku j ednoho atleta. Ale nějak to nevyšlo, a tak nakonec zakotvila v USA . Neslyšela

j sem o ní až do rokli 2000, kdy mi překvapivě kondolovala dopisem po smrti mého

muže. ,,88

Uvedené dva případy výstižně charakterizují pojetí práce s informacemi o

emigrantech-sportovcích ve druhé polovině 50. let. Ačkoliv zůstával i za hranicemi

špičkoví reprezentanti, tisk o nich mlčel. Tuto praxi režim udržoval až do uvolnění

informací kolem roku 1968.

4.3 Uvolnění a rok 1968

Jak již bylo řečeno, probíhalo v Československu uvolnění v rámci kritiky

kultu osobnosti spíše latentní formou. KSČ se snažila udržet reformní snahy na

stranické úrovni, proces se ale postupem času přeléval čím dál víc do sféry veřej ného

života . Problémy ekonomiky (krach třetí pětiletky 1961-1965) a s nimi spojený

pokles životní úrovně vedly k sílící nespokojenosti a urychlily snahu o reformu.

Veřejné volání po nutnosti změn vyvrcholilo na IV. sjezdu svazu spisovatelů

v červnu 1967, na němž někteří literáti podrobili režim nevídaně otevřené kritice . ř"

Sjezd přispěl k tomu, že se lidé postupně přestali obávat veřejného vystoupení či

projevů nespokojnosti s poměry." Začátkem ledna 1968 byl donucen odstoupit z

funkce prvního tajemníka ÚV KSČ nepopulární A. Novotný a jeho místa se ujal

Alexander Dubček. V březnu Novotný abdikoval i na funkci prezidenta a novou

hlavou státu se stal Ludvík Svoboda. Akční program KSČ schválený v dubnu se stal

programovým dokumentem obrodného procesu.

88 ) citace z autorovarozhovoru S Danou Zátopkovouze dne 23.4.2007
89 ) S kritickými příspěvky vystoupili MilanKundera, Pavel Kohout, AlexandrKliment, Dušan
Hamšlk, Josef Škvorecký, IvanKlíma, Václav Havel a Ludvík Vaculík ad. Delegát UVKSČ Jiří
Hendrych, který se sjezdu zúčastnil, během vystoupeni opustil sál se slovy: "Všeckojste prohráli.
Všecko!" Srov. PTÁČNÍK, Karel: Život, spisovatelé ajá. Praha: Trizonia, 1993. s. 306nn.
90 ) VYKOUKAL, 1., LI1ERA, B., 1EJCHMAN, M.: Východ: Vznik, vývoj a rozpadsovětského bloku

1944-1989. Praha: Libri, 2000. s. 382.
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4.3.1 Návraty aneb Jaroslav Drobn ý II.

4.3.1.1 Hlad po informacích

Období Pražského jara se vyznačuje především do té doby nevídaným

uvolněním informací. V únoru začaly vycházet některé zakázané tiskoviny a faktická

neschopnost cenzury vedla v červnu ke zrušení Ústřední publ i kační správy. Novináři

jako by se v té době snažili dohnat čas ztracený krutovládou let minulých a otevírali

témata, která byla ještě před několika roky tabu. Tisk řeši l přehmaty 50. let,

rozebíraly se procesy, smrt Jana Masaryka, úloha Sboru národní bezpečnosti ap.

Zjednodušeně řečeno probíhala na stránkách tisku masivní panelová disk-lise, která

prostupuje celým reformním obdobím.

Mezi znovu otevřená témata patří i případ emigrace tenisty Jaroslava

Drobného, kterým se tisk znovu zabýval v dubnu. Na stránkách vybraných novin

včetně Rudého pr áva" (sic!) tehdy vycházely na pokračování úryvky z Drobného

vzpomínek Šampión v exilu.92 "Haló. zde Londýn. Jarda Drobný.... " upozorňuje

Rudé právo na uveřejňování pam ět í ." "Už snad mám zamluvené vstupenky na

pražské mistrovství světa v hokeji v roce 1969 a možná na tu dobu už i zamluvený

pokoj v hotelu. AI'už se má člověk v cizině jakkoli. vždycky ho to nakonec táhne tam.

kde se narodil. .. neskrýval Drobný důvěru v brzkou návštěvu Prahy.94

Rudé právo uveřejnilo z Drobného autobiografie ve dnech 11.-14. dubna

celkem čtyři výňatky a po druhém díle přidalo vysvětluj ící text "Proč píšeme o

Drobném?", v němž zaujalo k znovu otevřenému případu aktivní postoj.

"Žijeme v době, kdy lze nazývat věci i události pravými jmény. Proč. to je snad užkaždému

občanovi tohoto státu jasné. Jaroslav Drobný byl vedle Zátopka nesporně největší čs . sportovní

individualitoupoválečných let. Jestliže začaly vznikat v tiskudohady. jak to s Drobným tenkrátbylo.

začíná také vznikat iluze kolemjeho osoby jako 'svedeného člověka ' . Proto považujeme za správné

91 ) vedle Rudého práva takéLidová demokracie a Práce
92 ) z orig. DROBNÝ, 1.: Champion in Exile. The Autobiography. Vyd. 1. Londýn: Hoder&Stoughton,
1955.249 S.
93 ) RP: Haló, zde Londýn, JardaDrobný... In Rudé právo, 10.4.1968, roč . 48. Č. 100, s. 8.
94 ) tamtéž
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uvést v plném znění důležité citace z jeho knihy. která existuje v ČSSR jen v jednom dvou

exemplářích . Ne tedy z laciné touhy po senzaci (volal nám čtenář. 7-C lituje proč neemigroval, protože

by byl dnes slavn ý), ale s přáním nechat promluvit přímo toho, o jehož odchodu se začalo nyní tak

živě veřejně diskutovat. Jestliže někdo objeví v názorech Drobného nepravdy nebo polopravdy. má 11<1

sportovní stránce RP stejný prostor k publikování. jak)' věnujeme jeho vlastnímu svědectví o

příčinách odchodu z vlasti.,,95

Po uzavření seriálu Rudé právo otevřelo kauzu ještě jednou, kdy dalo prostor

čtenářským ohlasům a opět vyjádři lo svůj postoj k nutnosti dialogu. "O co nám šlo.

Ukázat 1. Drobného, bezesporu jednoho z našich bývalých vynikajících sportovců,

takového, j akým opravdu je. Aby nevznikal zkreslený dojem (jak j sme Již j ednou

napsali) , že kdyby Drobný nebyl vystaven nešťastnému administrativnímu zákazu

dalších start ů na turnaji ve Švýcarsku, zůstal by zřejmě uchován pro další slávu čs.

tenisu. Tak tomu rozhodně neni. 1. Drobný odešel do zahraničí vědomě a na odchod

se dlouho připravoval, o čemž nakonec sámpodrobně píše ve své knize. ..96

Mladá fronta sice seriál Drobného vzpomínek nezveřejňo vala, přesto ale

nezůstala pozadu. Nejprve upozornila čtenáře na možnou návštěvu Drobného v

Č eskos lovensku'" a poté se pokusila pří pad rekonstruovat na základě výpovědí

pamětníků, kteří měli s odchodem pozděj šího wimbledonského vítěze co do činění.

"Rozplést po bezmála 19 letech klubko skutečných událostí, které se odehrávaly v

oněch několika dnech od 14. do 17. července 1949 někde mezi Prahou, Bernem a

Gstaadem, neni dnes už nijak snadné. Jako uzly na rozmotávané niti se objevují

rozpory ve výpovědích lidí, kteří byli přímými účastníky. Myslím si však, že rozpory v

detailech nemohou mít vliv na zásadní pohled a prakticky tyto detaily nesehrály

žádnou roli II rozhodnutí dvou čs. tenistů, Drobného a Černíka, neuposlechnout

piikazu k okamžitému návratu do Prahy. Rozhodujícím byl samotny rezolutní

95 ) RP: Proč píšeme o Drobném. ln Rudé právo, 12.4.1968, roč. 48, Č. 102, s. 8.
96 ) DAVÍDEK, J.: O šampiónu v exilu. ln Rudé právo, 21.4.1968, roč. 48, Č . 110, s. 12.
97 ) Přijede Drobný do Prahy? ln Mladáfronta, 10.4.1968, roč . 24, Č. 100, s. 8.

43



direktivní příkaz, který u Drobného vyvolal tak silný protest, že se rozhodl

neuposlechnout. ,>98

4.3.1.2 Kritik... do vlastních řad

Svobodná výměna názorů během Pražského jara přinesla na stránky novin do

té doby vlastně neznámou polemiku a kritiku. Té se přitom nebránily ani vedoucí

složky, jak dosvědčují články před mimořádným zasedáním ÚV ČSTV, v němž

došlo na přelomu března a dubna k personálním změnám. "Vedoucí pracovníci

ČSTV jsou si vědomi, že v minulém období došlo i v tělesné výchově na základě

diiv ějšiho systému řízení společenských organizací k porušování demokratických

princip ů a některým deformacím. Z hlediska dnešního revolučního vývoje a

ozdravného procesu demokratizace společnosti je nutno urychleně a konkrétně v

oblasti tělesné výchovy řešit tyto problémy a otázky. "99 Další kritika přišla po

zasedání. "Účastníci porady vyslovili znepokojení nad tím, že piedsednictvo ÚV

ČSTV vystoupilo váhavě k demokratizačnímu procesu. Naopak velmi kladně hodnotí

tisk, rozhlas a televizi, které jsou v čele obrodného procesu. "IDO

Tělovýchovná organizace ovšem nezůstala ušetřena ani zvenčí. Na nutnost

reformy ČSTV upozornil např . Klub sportovních novinářů . "Demokratizační proces

odhaluje, že dosavadní struktura ČSTV nevyhovuje požadavkům současného vývoje.

Proto se domníváme, že by měla být v nejkratši době svolána celostátní konference

ČSTV, která by podrobila revizi usnesení III. sjezdu ČSTVa organizační řád ,,101

K atmosféře roku 1968 v červnu také výrazně přispělo přij et í zákona o soudní

rehabilitaci lidí nespravedlivě odsouzených v politických procesech (rehabilitace se

dočkali i hokejisté z procesu v roce 1950), již zmiňovaná novela tiskového zákona,

která postavila cenzuru mimo zákon, a příprava zákona o federalizaci, který měl

narovnat vztahy mezi Čechy a Slováky. Nadšené očekávání věcí pří štích ale mělo

mít rychlý konec.

98 ) KOUKAL, E.: Musel Jaroslav Drobný emigrovat? In Mladáfronta, 11.4.1968, roč. 24, č , JO I, s.
3.
99 ) ÚV ČSTV se kritizuje. In Mladáfronta, 22.3.1968, roč. 24, č. 81, s. 6.
HlO ) Tisk v čele. In Mladáfronta, 3.4.1968, roč. 24, Č. 93, s. 6.
101 ) Nesvazujte dobrovolnostdirektivami aparátu. ln Mladáfronta, 22.3.1968, roč. 24, Č. 82, s. 6.
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4.3.2 Marta Lužová (*27.6.1947) a Petr Hejma (*27.6.1944)

4.3.2.1 Překotný vývoj

Sovětské vedení v če l e s generálním tajemníkem ÚV KSSS Leonídem

Brežněvem přestalo událostem v Československu přihlížet v červenci 1968 a

obvinilo spolu s dalšími členy Varšavské smlouvy vedení KSČ z ohrožení vývoje

celého socialitického tábora. Další požadavky k zastavení "kontrarevoluce" přidal

Brežněv během schůzky v Čierné nad Tisou na přelomu července a srpna. Pohyb

společnosti však už nešel zastavit a sovětské vedení se rozhodlo řešit situaci silou.

V noci z 20. na 21 . srpna překroči lo hranice Československa pět armád

Varšavské smlouvy s cílem zastavit "protisocialistickou politiku". 26. srpna byli

českoslovenští představitelé nuceni podepsat v Moskvě souhlas s přítomností vojsk

na území ČSSR, ÚV KSČ pak tento protokol na konci srpna schválil jako jediné

řešení situace. 13 . září parlament přijal zákon o opatření v oblasti sdělovací ch

prostředků, který omezil svobodné vyj adřování médií. Vedoucí postavy Pražského

jara byly odstaveny a země se schovala zpět do stínu Sovětského svazu.

4.3.2.2 Odchod záhy po srpnu

Srpnové události vedly k druhé emigrační vlně v Českos lovensku . Podle

některých odhadů odešlo do konce roku 1969 z republiky až 140 000 lidí.102 Mezi

nimi také manželé Hejmovi, kteří tvořili populární sportovní pár Pražského jara.

Marta Lužová-Hejmová patřila před srpnem k nejlepším hráčkám stolního tenisu a v

době obrodného procesu přivezla z evropského šampionátu v Lyonu zlatou medaili

ze čtyřhry a bronz ze soutěže družstev. Petr Hejma byl hokejovým útočníkem Sparty,

jenž si v roce 1968 vydobyl místo v národnímtýmu a na zimních olympijských hrách

v Grenoblu pomohl k zisku stříbrných medailí.

102) Srov. VYKOUKAL, 1., LITERA, B., TEJCHMAN, M.: Východ: Vznik. vývoja rozpad
sovětského bloku 1944-1989. Praha: Libri, 2000. s. 576.
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V uvolněné červnové atmosféře slaví mladý pár za účastí novinářů svatbu.

"Vyloučeni ze svobodných ,,103 a "Topspiny, láska, bodyček ,,104 hlásila od pražské

Staroměstské radnice Mladá fronta. Štěstí novomanželů ale záhy narušily ruské tanky

a Hejmovi se rozhodují pro odchod z republiky. Příl ežitost se jim naskytne hned v

září , kdy jsou shodou okolností oba - jako hráči pražské Sparty- na zájezdě v NSR.

Mladá fronta v přituhujíc í atmosféře j eště reaguje na jejich útěk v

předsrpnovém duchu, bez emocí a věcně . "Jak sděluje agentura Associated Press,

rozhodli se manželé Petr Hejma a Marta Hejmová-Lužováz ůstat trvale v západním

Německu. Hejma, člen národního hokejového týmu ČSSR, byl v NSR na zájezdu

hokejist ů Sparty, jeho manželka startovala na mezinárodním turnaj i v Rheinbrohlu.

Podle prohlášení předsedy stolně tenisového klubu v Kaiserbergu Wegmanna, budou

oba žít v Duisburgu a Hejma prý bude studovat na sportovnim institutu v Kolíně n. R.

Podle prohlášení technického vedoucího mužstva Sparty, které se vrátilo vpondělí v

odpoledních hodinách do Prahy, Sparta neudělí Hejmovi povolení ke startu za

kterékoliv zahraniční mužstvo. ,, 105 Rudé právo už prostor k takovému vyjádření

nenajde a podle před lednové tradice o události mlčí.

4.4 Léta normalizace

Invaze sovětských vojsk a armád dalších čtyř zemí Varšavské smlouvy do

Československa v srpnu 1968 znamenala konec naděj í na reformu komunistického

režimu. Vedení státu převzali neostalinisté, pod jejichž vedením se atmosféra v zemi

vrátila zpět do padesátých let. Snaha o znovuzavedení starého pořádku vycházela z

nechvalně proslulého Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII.

sjezdu KSe J06
, kterým se komunistická strana vypořádala s Pražským jarem. Období

stabilizace poměrů, tzv. normalizace vedlo k totální destrukci společensk é aktivity

občanů Československa.

103) VITOUŠ, P: Vyloučeni ze svobodných. ln lv/ladáfronta, 7.6.1968, roč. 24, Č. 157, s. 6
104) VITOUŠ, P.: Topspiny, láska,bodyček. ln Mladáfronta, 7.6.1968, roč. 24, Č. 157,s. 6.
105 ) Hejmovi se nevrátili. InM/adáfronta, 17.9.1968, roč . 24, Č. 250, s. 5.
106 ) vyšlo v prosinci 1970
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Za "sportem Pražského jara" učinilo na jaře 1970 tečku zasedání politicko

výchovné sekce ÚV ČSTV v Praze. "Pravicově oportunistické síly usilovaly v

polednovém vývoji o roztříštění j ednoty čs. tělovýchovného Jmutí, chtěly mimo j iné

obnovit Sokol, D rJ a Orla, a opomíjely politickou a výchovnou práci v cstv. "
odsoudil dění roku 1968 předseda politicko-výchovné komise ČSTV 1. Marek.IO?

Pro sportovce se v té době důvody k emigraci rozšiřují vedle politického

hlediska také o rozměr ekonomický. Přelom 60. a 70. let je totiž mezníkem v historii

světového sportu. Především kopaná, lední hokej a tenis se stávají výnosnou show s

rapidně se zvyšujícími odměnami pro sportovce a působení v profesionálních ligách

již neznamená jen posun výkonnostní, ale také jistotu finančního zabezpečení.

V tomto ohledu je třeba připomenout, že českoslovenští fotbalisté a hokejisté

mohli od 60. let v zahraničí působit legálně . Podmínkou ovšem bylo dovršení třicet i

let a určitý počet odehraných zápasů v reprezentaci (u hokejistů 150, u fotbalistů 30).

Pokud vedení ČSTV dalo příslušnému sportovci svolení, sjednávala podmínky

zahraničního angažmá organizace Pragosport, do níž plynuly prostředky z prodeje

hráčů . Vzhledem k tomu, že vedení sportovce uvolňovalo až v pokročilej ším věku ,

působili hokejisté a fotbalisté za hranicemi většinou krátkou dobu.lOS

4.4.1 Václav Nedomanský (*14.3. 1944)

4.4.1.1 Pan střelec

Jednou ze symbolických forem protisovětského odporu po srpnu 1968 se stal

lední hokej. Střetnutí československých hráčů se "sbornou" měla zvláštní náboj

nevyřčené odplaty za invazi a záhubu Pražského jara. Hokejisté navíc prožívali

nejúspěšnější období od doby mistrů světa z konce 40. let a dařilo se jim nad Sověty,

jejichž tým byl v té době takřka neporazitelný, vítězit. Jedním z hlavních článků

107) JANOVSKÝ-DRÁŽĎANSKÝ, K.: Svobodná Evropa: ...a nyní se už hlásí o slovo Karel
Janovský-Drážďanský. Vimperk: Papyrus, 1995. s. 103.
\08) V 60. letech takto dostali svolení k zahraničnímu ang~á fOlb.~listé Jose~Masopus~ .Ján
Popluhár, Andrej Kvašňák, Jan Lálaa Ladislav Kuna.Prvním hokejistou, kterýmolů odejít do
kanadsko-amcrické NHL, byl v roce 1969Jaroslav Jiřík.
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československé reprezentace byl útočník Václav Nedomanský, který však v roce

1974 svou zemi opustil.

Rodák z Hodonína spojil svou hokejovou dráhu se Slovanem Bratislava a

dodnes je symbolem střelecké produktivity. V 419 ligových zápasech vsítil 349

branek, což jej řadí na druhé místo historických tabulek za kladenského Milana

Nového. Během dvanácti sezón, které v bratislavském klubu odehrál, byl čtyřikrát

nejlepším střelcem ligy a třikrát vyhrál kanadské bodování (součet vstřelených

branek a gólových přihrávek) .

4.4.1.2 Zlatá éra hokeje

Do reprezentace nahlédl Nedomanský poprvé v roce 1965 na mistrovství

světa ve Finsku, kde Československo získalo stříbrn é medaile. O rok později byl

jednou z opor, které pomohly na světovém šampionátu v Jugoslávii pozici vicemistrů

obhájit. Stříbrnou medaili si přivezl i z olympijských her v Grenoblu v roce 1968 a

na mistrovství světa ve Stockholmu 109 v roce 1969, kde českoslovenští hokejisté

dokázali porazit dvakrát za sebou mužstvo Sovětského svazu,110 při sp ěl k bronzu.

Stejný cenný kov získali Čechoslováci o rok později opět ve Švédsku a v roce 1971

přivezli ze Švýcarska stříbro. V roce 1972 nejprve vybojovali bronz na zimních

olympijských hrách v japonském Sapporu a na mistrovství světa v Praze dosáhli až

na zlato. Rok nato získali bronz v Moskvě.

O Nedomanského klíčové roli v úspěšné éře československého hokeje na

přelomu 60 . a 70. let svědčí fakt, že byl v letech 1968-74 nejlepším střelcem

národního mužstva na světových šampionátech. Celkem odehrál v reprezentaci 220

zápasů a se 163 góly je dodnes nejlepším střelcem v českos lovenské historii.

109 ) Šampionát se měl původně konatv Praze, ale československé vedení sejehoorganizace
vzhledem k politickésituaci po srpnu 1968 raději vzdalo.
110) Po druhém utkání se Sověty, kteréhokejisté Českoslo venska vyhráli 28. března 19694 :3, sena
pražském Václavském nám ěstí shromáždily tisícelidi, aby vítězství společně oslavíly. Přitom došlo
k výtržnostem, při nichž vzalyza svévýlohy sovětské letecké spol ečnosti Aerofiot. Jak sepozději

ukázalo, byla akce cílenou provokací Státníbezpečnosti . Srov. VYKOUKAL, 1., LITE~.B . ,
TEJCHMAN, M.: Východ: Vznik, vývoja rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha: Líbri, 2000. s.
572.
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4.4.1.3 Neústupný svaz

Sezóna 197311 974 zatihla Nedomanského v životní formě. V lize byl

nejproduktivnějím hráčem, nejlepším střelcem a nejaktivněj ším nahrávačem . a

mistrovství světa ve Finsku získal stříbro, byl vyhlášen nej lepším útočníkem turnaje

a zařazen do výběru All-Stars. I proto zesílil zájem ze zámoří. I II Třicetiletý hokejista

už poněkolikáté požádá vedení ČSTV o svolení k zahraničnímu angažmá. Opět

neuspěje a navíc obdrží povolávací rozkaz. To jeho vůl i dostat se za hranice legální

cestou zlomí. "Nem ů žu nikdy zapomenout napředsedu HimlaJJ2
, jak sedí proti mně u

toho dlouhého stolu ve své kanceláři a směje se mi do očí, když jsem vysvětloval své

dl/vody, proč chci odejít k profesion álům. A tak jsem odejít musel, " vzpomínal po

letech Nedomansk ý .i' ř

Přes známého se mu podaří sehnat odklad vojenské služby a získat výjezdní

doložku na dovolenou do Itálie. Na jih Evropy vyrazí v l étě spolu s manželkou, jejich

cesta ale končí ve Švýcarsku. V Ženevě se Nedomanský setkal se spo luhráčem

Richardem Fardou a zástupci klubu Toronto Toros, kteří oba hráče přepravi li do

Kanady.

4.4.1.4. Reakce se zpožděním

Nedomanského případ tisk nemohl zamlčet. Je ale zajímavé, že reagoval na

odchod dvou vynikajících hokejistů až se zpožděním několika měsíců, při příležitosti

přátelského utkání Československa a Kanady, která v listopadu příj ela do Prahy.

První odsuzující kornen á ř přineslo tří dny před zápasem Rudé právo.

111 ) Právo na působení Nedomanského v zámořské NHL získal v tzv. draftu už v roce 1967 klub Ncw
York Rangers.
112 ) AntOIÚn Himl - činovnik, jenž výrazně ovlivnilvývoj československého sportu v době

normalizace. Nar. 1933 v Chebu. Politické práci se začal věnovat v rámci okresní organízacc svazu
mládeže, poté přešel do Prahy. V letech 1963-67 pracoval jako tajemník, člen předscdníctva a
sekretariátu ÚV ČSM. V letech 1970-72 byl místopředsedou VYSSM. V roce 1972se stalpředsedou
ÚV ČSTV. Lze říci, že v jeho osobě dostala tělovýchovná organízace čelného funkcionáře, který
vzhledem ke svému mládí a pozitivnímu vztahu ke sportuznamenal určitý přínos, samozřejmě ale
zcela v intencích stranické linie, V roce 1974se stal předsedou Čs. olympijského výboru, O dva roky
později byl zvolen do ÚVKSČ. Zemřel náhle v únoru 1988 v Pekingu při jednání CSTVs
představiteli čínské tělovýchovné organizace.
113 ) ŠKUTINA, V. _ BAKALÁŘ, R.: Ztracená léta (příběh hokejového zločinu). Pardubice: Helios,

1990. s. 139.
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"Pokoutn ého lanaření nákupčích kanadského profihokeje nezustal ušetřen ani náš hokej . V

nedávné době se nechal bez vědomí Svazu ledního hokeje zlákat a koupít dlouholetý reprezentant

hráč Slovanu Bratislava Václav Nedomanskýspolu s hráčem ZKL Brno Richardem Fardou do klubu

Toronto Toros. [..) Léta patřili do stabilního kádru čs. reprezentace. Měli doma všechny podnúnky pro

vrcholový sport včetně sociálního 7...'ÍzeDÚ s ne právě nízkým standardem i osobní a společenské

aktivity, až jednou hokeje nechají. Dali přednost lákadlu rychlého zisku, podřídili se hokejovým

kapitalist ům, jestliže Nedornanský zatím prohlásil, že motivy jeho odchodu z ČSSR nejsou ani

politické, ani sociální, že si chtěl jenom zahrát s profesionály a ncm ě l trpělivost čekat, až mu to bude

hokejovým svazem povoleno, je to už v této chvíli pro nás nezajímavé. Oba dva se dali koupit, to je

neměnn ý fakt. Dva střední útočníci dali svým rozhodnutím gól sami sobě, své pověsti a morálce

reprezentace. Za tohle jim u nás nikdo nezatleská. Nejsou také nenahraditelní. Nemusíme si lámat

hlavy, jak teď postavit reprezentační družstvo, spíše stojí za zamyšlení druhá strana mince: jak mohl

být trpěn a skrývat se jejich dvojtv ářn ý charakter i jak se mohlo stát, že 'nikdo o jejich záměrech

nevěděl' , jak je chápána a prováděna výchovná práce v hokejových oddílcch." 114

Den po utkání zmiňuje Rudé právo Nedomanského znovu. "Na tiskové

konferenci si neodpustil jeden z kanadských novin áiů otázku, zda v čs. mužstvu

nescházeli Nedomansky a Farda. Trenér dr. Ján Starší k tomu řekl: Výsledek utkán í

a předvedená hra j sou nejlepší odpovědí na vaši otázku. Náš tým má takovou solidní

základnu, aby v něm nikdo nebyl nenahraditelny. ,,115

Mladá fronta tentýž den rovněž cituje slova trenéra Staršího. "Náš dnešní

výkon dokázal, že Nedomansk ého a Fardu naprosto nepostr ádáme. Naše mužstvo

zaslouženě zvítězilo. ,, 116 K tomu list připojuje nesignovaný komentář, který se

formálně i stylově blíží komentáři Rudého práva a některé jeho části jsou takřka

totožné.

"Profesionální hokej v zemi javorového listu je skutečně byznys. Peníze určuj í každou

vteřinu života klubů, hráčů, diváků. V kolotoči peněz a lidí, v kolotoči, v němž často člověk neví, kde

114 ) Kanadské hokejové zboží. In Rudé právo, 5.10. 1974, roč. 54, Č . 236, s. 8.
115 ) pich: Musíme přebírat od Evropy. In Rudé právo, 9.10. 1974, Č. 240, s. 8.
116) pa, kr: Řekli po utkání. In Mladá Jronta, 9.10.1974 , roč. 31, Č . 239, s. 8.
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mll hlava stojí, se dá vydělat nebo strašně prodělat Jména těch, ktetí upadli vyčerpáním už na úpatí

Olympu hokejových bohů se nikdy nedovíme. Známe ty, kteří stoupali a stoupají výš. I.. ] Obchodnici,

podnikatelé, náhončí , nákupčí nebojak chcete, zkrátka zástupci kanadského profihokeje, sáhli i do řad

našich reprezentantů . Bez vědomí Svazu ledního hokeje ČSTV se nechali koupit Václav Nedomansk ý

a Richard Farda do klubu Toronto Toros. I..) Odešli protizákonně. Oběma naše socialistická

společnost vytvořila veškeré podmínkypro sport, studium i sociální zázenú. Dali přednost penězům.

stali se teď nedílnými články byznysu. Nedali se poučit vyprávěním Jiříka, nepochopili podstatu slov

našeho rodáka Stana Mikity, z nichž zaznívalvždy víc strach než záře lesku profesionální ligy. Strach

z prodeje, z pádu, ze ztráty zdraví. Nedomanský i Farda dali krosček své dobré pověsti a morálce

reprezentace. Ukázali svůj charakter, svoji druhou tvář. Nikdo není nenahraditelný. Ani Nedomansk ý

s Fardou. Trenéři Slovanu, Brna i reprezentačního týmu si budou vědě t rady i bez nich. A

fanouškové, spoluhráči i každý, kdoje znal, jim jistě nezat1eská.,,117

Tím oba deníky kauzu Nedomanský uzavřely a jeden z nejúspěšněj ších a

nejpopulárnějších hráčů československého hokeje pro ně formálně přestal existovat.

Byť jeho kariéra v zámoří pokračovala v Torontu, Birminghamu, Detroitu, St. Louis

a New Yorku dalších deset let stejně úspěšně jako na starém kontinentu.

4.4.2 Martina Navrátilová (*18.10. 1956)

4.4.2.1 Zářivý tenisový talent

Z hlediska sportovní historie nebyla sedmdesátá léta zlatou éroujen českého

hokeje, vynikajících výsledků dosahovali též tenisté. Jan Kodeš vyhrál v letech 1970

a 1971 French Open, jediný antukový turnaj z velké čtyřky , tzv. Grand slamu.
1I8

V

roce 1973 zvítězil ve Wimbledonu a stal se prvním československ ým hráčem, jemuž

se podařilo vyhrát nej slavněj ši turnaj na světě.
1 1 9

Na začátku 70. let na sebe začala výrazně upozorňovat Martina Navrátilová.

V roce 1972 se v necelých šestnácti letech stala mistryní republiky a záhy začala

117) Propadli hokejovému byznysu. InM/adáfronta, 9.10. 1974, .roč. 31, Č. 239, s. 8.
118) Tenisový Grand Siamtvoří mezinárodní mistrovství Austrálie (Australan Opcn, Melbourne),
Francie (French Open, Paříž), Anglie (Wimbledon, Londýn) a ~SA (U.S. Open, NewYork).
119 ) Jaroslav Drobný vyhrál Wimbledon v roce 1954 s egyptským pasem.
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promlouvat i do dění na světových turnajích. "Navr átilov áj e největší nadějí našeho

ženského tenisu. Dočkáme se od ní takového úspěchu, jako od její trenérky Věry

Sukové , která boj ovala ve fin ále Wimbledonu?" píše Rudé právo v roce 1974 poté,

co Navrátilová získala další titul mistryně ČSSR. 120

Současně vyhrála otevřená mistrovství Německa a Itálie, ostře sledovaný

turnaj na travnatých dvorcích v londýnském AHEngland Clubu pro ni ale končí už v

prvním kole. "Hovoiilo a psalo se o j ejím talentu, moderní útočné hře, četní

zahraniční odborníci se vyslovovali s uznáním zejména o j ejí bojovnosti i zdrav ém

sebevědomí. Zahajovací utkání na největším světovém turnaji ve Wimbledonu však

prineslo zklamání, " reagovalo Rudé právo najejí vyřazení. 121

4.4.2.2 Neshody se svazem

Na podzim roku 1974 Navrátilová vyráží popáté v kariéře na sérii turnajů ve

Spojených státech. Jak později sama přiznala, již v té době uvažovala o tom, že se do

Českos lovenska nevrátí. "Chtěla jsem se stát přední světovou hráčkou, chtěla jsem

žít v Americe a snad j sem i chtěla získat americkou státní příslušnost. Ale kdykoliv se

mi zdálo, že již pouze zbývá říct konečné ano, vždycky j sem se zalekla, " píše ve

, h ' k ' h 122svyc vzpomm ac .

Během roku 1975 pomohla československému týmu k vítězství v Poháru

federace a ve světovém žebříčku se vyšplhala až na druhé místo. Jej í mezinárodní

úspěchy ale paradoxně vyvolávaly ve vedení tenisového svazu neklid. "V té době

j sem začala vynikat v ženském tenise víc než Jan Kodeš v mužském - to však neby l

problém mezi Janem a mnou. Byl to však problém Bolardta ' ř' Když j sme vybojovaly

vítězství v Poh áru f ederace, bylo rozhodnuto. 'Přistřihneme Martině křídla, '

prohlásil Bolardt. Začalo mně vyprávět, že se moc amerikantzuju, a že jestli

nezabrzdim, dostanu se do nepiijenosti. Vyhrůžka byla jasná. Buď se budu chovat

120 ) ŠVADLENA, V.: Navrátilová mistryní republiky. InRudéprávo, 17.7. 1974, roč. 55, Č . 168, s. 8.
121 ) ŠVADLENA, V.: Vavříny nejsouzadarmo. In Rudéprávo, 25.9. 1974, roč. 55, č. 227, s. 8.
122) NAVRÁTILOVÁ, M :Já, Martina. Praha: Olympia, 1990. s. 115n.
123 ) Antonín Bolardt - v 70. letech člen ústředního výboru tenisovéhosvazu ČSTV a vedoucí
mužského týmu pro Davisův pohár.
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podle j ejich piedstav , nebo mě zničl," vzpomíná.'?" O neshodách svazu a

Navrátilové ovšem tisk mlčí.

1 přes nevoli některých pracovníků svazu Navrátilová absolvovala French

Open a Wimbledon. A nakonec dostala svolení i k cestě na U.S. Open, i když

předtím musela sama přesvědčovat ú střední výbor ČSTV o tom, že nehodlá za

oceánem zůstat. "Himl mi plece jen povolení dal, a to nej en na Forest HiIls, aleještě

na j eden turnaj, který se hrál těsně pied mistrovstvím USA . Rozhodl ale, že po

odehrání se musím bezpodmínečně vrátit domll, " přib l ižuje Navrátilová okolnosti

svého odjezdu.125

4.4.2.3 Útěk ze školní lavice

K návratu pozdější světové j edni čky už ale nedošlo. Navrátilová se během

turnaje ve Westchester County rozhodla požádat ve Spojených státech o azyl a po

vyřazení v semifinále U.S. Open tak skutečně uči nila . "Nebyly to dl/Vody politické 

politiku jsem nikdy nedělala, anifinanční, musím však říci, že mi příslušné čs. úřady

nedovolily startovat na turnajích, které jsem chtěla a také měla absolvovat. Mé

zahraniční zájezdy byly tak omezené, že by se mi za tohoto stavu nikdy nesplnil mll}

dávný sen: vyhrát Wimbledon a stát se první hráčkou ve světovém žebříčku,"

vysvětl oval a Navrátilová důvody svého odchodu záhy poté, co absolvovala pohovor

.. ~. dd~ I r N Y ku 126na mugracmrn o e em v ew or .

Československý tisk informoval v průběhu turnaje ve Forest HiIIs o

výsledcích Navrátilové pravidelně", po jejím rozhodnutí požádat o azyl však

následuje více než týdenní odmlka. Až poté se na stránkách novin objevuje týž

odsuzující článek vydaný ČTK.

124) NAVRÁTILOVÁ, M.:Já, Martina. Praha: Olympia, 1990. s. 116.
125 ) tamtéž, s. 122.
126) JANOVSKÝ-DRÁŽĎANSKÝ, K.: Svobodná Evropa: ... a nynl se už hl ásl o slovo Karel

Janovský-Drážďanský. Vimperk: Papyrus, 1995. s. 188. .. . o • • •

127 ) Jak Rudé právo, tak Mladá fronta přinášely zpravodajství z henuch dnuturnaje, donichž česk á

tenistka zasáhla. Viz např. Navrátilová postupuje. ln Rudé právo, 30.8.1975, roč. 55, Č. 204, s. 8. nebo
Navrátilová dvakrát v semifinále. InMladáfronta, 5.9.1975, roč . 31, Č. 209, s. 8.
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"Zahraniční tiskové agentury přinesly zprávu, podle níž požádala čs. tenistka M. Navrátilová

o azyl v USA. Jako hlavní důvod uvedla, že by po návratu do Československa 'musela chodit do

školy' , což prý by jí vadilo v její tenisové kari éře. Osmnáctiletá tenistka měla v naší republicevšechny

podmínky, aby se mohla věnovat sportovní činnosti. Byly jí dány možnosti rozvinout svůj talent a

uplatnit jej pak jak v domácích vrcholových soutěžích, tak i na turnajích v zahraničí. Každý soudný

člověk si je vědom, že bez vzdělání se daleko nedostane, ať už žije v kterékoliv společnosti . A naše

společnost má ten největší zájem, aby i mladí, talentovaní sportovci byli vyspěl ými po všech

stránkách. Tak se také připravují pro důstojnou reprezentaci své socialistické vlasti tisíce sportovců.

Navrátilová si vybrala tu druhou cestu. Tenisovákariéra podle ní znamená hrát jen tenis, jít z jednoho

turnaje do druhého, mít vlastní bankovní konto a nestarat se, co bude dál, až sláva pomine. Útěk ze

školní lavice a ze socialistické vlasů , která jí dala všechny možnosti, útěk do profesionální sportovní

arény, znamená pro mladého člověka prohru před společností i před sebou samým. A toje cel)' případ

M. Navrátilové.,,128

Poslední věta citovaného článku přesně naznačuje , jak bude v následujících

letech se jménem nejlepší reprezentantky české tenisové školy nakládáno. Zákaz psát

o Navrátilové však není úplný, jako tomu bylo například u případu Drobného. Pokud

se jí podařilo vyhrát velký turnaj, našli čtenáři její jméno alespoň ve výsledcích.

Například při prvním triumfu české hráčky ve Wimbledonu v roce 1978 informovalo

Rudé právo o úspěchu Navrátilové jednou větou,129 stejně jako Mladá fronta.\30

Úspěšný postup Navrátilové turnajem každopádně dělal vládcům

normalizačních masmédií těžkou hlavu. Československá televize přinesla divákům z

Londýna přímý přenos, ale jen finálové utkání dvouhry mužů ! "Čs. televize nem ěla

pl/vodně v plánu vysílat pienosy z letošního Wimbledonu pro ne úm ěm ě zvýšené

devizové poplatky, které organizátoři požadovali. Vzhledem k četným žádostem

televizních div áků se však televize rozhodla zařadit přímý přenos alespoů ze

závěrečných bojů. Od 14.00 hod bude zahájenfin álovym utkáním dvouhrymu žů. ,, 131

128) ČTK: Doma by "musela chodit do školy". lnRlldé právo, 18.9.1975, roč . 55, Č. 220, s. 8. a
K připadu M. Navrátilové. lnMladáfronta, 18.9.1975, roč. 31, Č. 220, s. 8.
129) č : Wimbledonský turnaj vrcholí. lnRlldé právo, 8.7.1978, roč. 58, č. 159, s. 8.
130) Junioři ve finále. ln Mladáfronta, 8.7.1975, roč. 34, Č. 159, s. 7.
131) Tenis v televizi. lnMladáJronta, 8.7.1978, roč. 34, Č . 159, s. 7.
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Tisk se zase dostal do svízelné situace kvůli triumfu Ivana Lendla a finálové

účasti Hany Mandlíkové ve dvouhrách juniorů . Informace o "našich" a

"českos lovenských" úspěších ve Wimbledonu při j ednoznačném potlačování zpráv o

Navrátilové stavěl novináře před čtenáři do poměrně schizofrenní situace.

Případy Nedomanského a Navrátilové ale tvoří jen pověstnou špičku ledovce

odpovídající atmosféře počátku normalizace. Jak ukáží další příklady, převládl a

postupem času snaha informace o emigracích sportovců nešířit.

4.4.3 Peter Št'astný (*18.9. 1956)

4.4.3.1 Dva zápasy s Nedomanským

Při pohledu na československý příspěvek do děn í v kanadsko-americké NHL

unikne jen stěží naší pozornosti působen í hokejisty Petera Šťastného . Slovenský

útočník se zapsal do hokejových dějin nejen svým nesporným uměním na l edě, ale

také tím, že v roce 1980 emigroval spolu se svým bratrem Antonem do Kanady, kde

se k nim o pouhý rok později přidal třetí z rodiny - Marian. Trio Šťastných poté

hrálo spol ečně v Quebeku Nordiques a stalo se teprve druhou bratrskou trojicí, která

v dějinách NHL nastupovala v jednom týmu.

Peter Šťastný na sebe upoutal pozornost už v juniorském věku a v pouhých

sedmnácti letech dostal příležitost v první lize v týmu Slovan Bratislava. V nejvyšší

soutěži se poprvé ukázal v posledních dvou zápasech sezóny 1973/74 po boku

Václava Nedomanského, který však záhy opustil republiku a spolupráce dvou

výj imečných osobností se nemohla prohloubit.

4.4.3.2 Odchod po zklamání v Lake Placid

V devatenácti letech se P. Šťastný dočkal pozornosti reprezentačních trenérů

a byl i s bratrem Marianem povolán do národního týmu pro mistrovství světa 1976 v

polských Katovicích. Nováček v reprezentačním dresu zaznamenal na šampionátu

osm branek a výrazně se podílel na zisku historicky čtvrtého zlata pro

československé barvy. O rok později ve Vídni byl u úspěšné obhajoby a poté dvakrát

pomohl ke stříbrným medailím, v roce 1979 byl navíc u historického ligového titulu
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Slovanu Bratislava, který zlomil dlouholetou hegemonii klubů z české části federace.

Svou úspěšnou reprezentační kariéru uzavřel zklamáním na zimních olympijských

hrách v Lake Placid v roce 1980, kde Čechoslováci skončili až pátí. Poslední sezónu

v rodné vlasti ukončil alespoň ziskem Zlaté hokejky pro nejlepšího hráče

Českos lovenska, kterou získal jako první slovenský hokejista v historii.

V roce 1980 se ambiciózní Peter rozhodne spolu s bratrem Antonem, kterého

rok předtím draf'l:oval kanadský klub z NHL Quebec Nordiques, k odchodu do

zámoří. Oba bratři využijí účasti Slovanu Bratislava na letním turnaj i Poháru mistrů

evropských zemí v rakouském Innsbrucku, odkud kontaktuj í vedení Nordiques.

Zástupci kanadského celku neváhají, během dvou dnů si pro dvojici vynikajících

útočníků přijedou a odvezou je za oceán.

4.4.3.3 Strohá reakce na pozadí propagandy k OH v Moskvě 1980

Dalo by se očekávat, že nečekaný odchod dvou opor reprezentačního kádru

vyvolá v Československu prudkou, odsuzuj ící reakci. Opak je však pravdou, protože

tisk přetiskuje jen strohou informaci ČTK. "Hráči hokejového oddílu S/ovanu

Bratislava Anton a Peter Šťastní odletěli z Rakouska do Kanady, kde požádali o

'politický azyl '. Kanadské úřady vydaly oběma ute čencům zvláštní, takzvané

ministerské povolení ke vstupu do země, prý 'z dů vodů jejich osobní bezpečnosti ' a

protože jde o 'lJ'soce významné osoby'. Oba hokejisté se dali naverbovat kanadským

klubem The Quebec Nordiques. ,, 132 Stejným způsobem s informací naložila i Mladá

fronta.133

Další zmínky o dvojici slovenských hráčů už na stránkách tisku nenajdeme. O

tom, že reprezentační tým ztratil dvě velké osobnosti, se mlčí v rozhovorech s novým

trenérem národního týmu Luďkem Bukačem. l" i v bilancích po odehrané části první

ligy.135 Propaganda na sportovních stranách má v druhé polovině roku jiné starosti:

využít ve svůj prospěch bojkotu letních olympijských her vMoskvě, kterývyhlásily

USA a dalších západní země. Pro informaci uvádíme alespoň výběr z tehdejších

132 ) ČTK: Ze zahraničí: Hráči hokejovéhooddílu... InRudéprávo, 28.8.1980, roč. 60, Č . 203, s. 8.
133) Zpráva ČTK. InMladáfronta, 28.8.1980, roč. 36, Č. 203, s. 7.
134 ) STANĚK, 1.:Hokejové , střídání sráží'. ln Rudé právo, 4.9.1980, roč. 60, č. 209, s. 8.
135 ) STANĚK, 1.: Náš hokejomládl. In Rudé právo, 23.10.1980, roč. 60, Č . 251, s. 8.
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titulků - Rudé právo: "Zamlčují f akta " , 136 "Dělají z komára velblouda ",137

" Směrnice na lež",138 "Zesm ě šimjl sami sebe", 139 "Přepočítali se ", 140 "Atrakce a

t I t ,,1 41 "lir th ik '" '" 142 " 143a eny, tva raz ove nzent, Marné pokusy "; Mladá fronta: "Nezájem o

I 'ád u ě h ,, 144 " li r ' C ,, 145 ,
O iympta II II ec y , tvomtnace lA , 'Hanobitel é vlastních vlajek..;46

"Carter si spletl cukr s pelyůkem ",147 "Komuje spíše smutno" . 148

4.4.4 Petr Klíma (*23.12. 1964)

4.4.4.1 Postrach brankářů

Případ Petera Šťastného a jeho bratra Antona byl jedním z prvních, který v

80. letech odstartoval masivní vlnu odchodů hokej istů do NHL.149 Činovníci

zámořských klubů odvezli během soustředěn í československých klubů v západní

Evropě nebo ze šampionátů řadu mladých talentovaných hráčů . Mezi ně se zařadil i

Petr Klíma, nej lepší levé křídlo Československa poloviny osmdesátých let, který

opustil republiku v roce 1985.

Klíma patří mezi odchovance litvínovského hokeje a do nejvyšší

československé soutěže naskočil už v sedmnácti letech. Jeho skutečné kvality se

prokázaly během vojenského působen í v Dukle Jihlava (1983-1985), která v 80.

letech lize vládla. Nemalou měrou k tomu přisp ěla útočná trojice Petr Rosol,

Vladimír Kameš a Klíma, která během společného působení nastřílela za dvě sezóny

celkem 236 gólů a stala se postrachem ligových brankářů.

136 ) vš: Zamlčují fakta. InRudé právo, 22.7.1980, roč. 60, č . 171 , s. 8.
137 ) me: Dělají z komáravelblouda. InRudé právo, 31.7.1980, roč. 60, č. 179, s. 8.
138 ) ČTK. : Směrnice na lež. InRudé právo, 8.8.1980, roč. 60, č . 187, s. 8.
139 ) ŠVADLENA, V.: Zesměšňují samisebe. In Rudé právo, 22.8.1980, roč. 60, č . 198, s. 8.
140) vš: Přepočítali se. ln Rudé právo, 6.8.1980, roč. 60, Č . 185, s. 8.
141 ) ŠVADLENA, V.: Atrakce a talenty. ln Rudé právo, 1.10.1980, roč . 60, č . 250, s. 8.
142 ) ŠVADLENA, V.: Náhražkové řízení. lnRudé právo, 22.10.1980, roč. 60, Č . 250, s. 8.
143 ) ŠVADLENA, Y.: Marnépokusy. ln Rudé právo, 29.11.1980, roč. 60, Č . 283, s. 8.
144) Nezájem o olympiádu útěchy. InMladáfronta, 10.7.1980, roč. 36, Č. 161, s. 8.
145 ) Nominace CIA. InMladáJronta, 15.7.1980, roč. 36, Č . 165, s. 8.
146) ČERNOV, E.: Hanobitelé vlastních vlajek. ln Mladáfronta, 30.7.1980, roč. 36, Č. 165, s. 8.
147 ) Carter si spletl cukr s pelyňkem. InMladáJronta, 6.8.1980, roč . 36, Č. 184, s. 8.
1,18 ) CHALOUPKA 1.:Komuje spíšesmutno. ln Mladáfronta, 15.8.1980, roč. 36, Č. 192, s. 8.
149 ) Vedle emigrantft odešlav 80. letechdo kanadsko-americké soutěže řa~ hokejistů legálně .
V nejprestižn ěj š í klubové soutěži se i přes. pokročil~jší věk ~okázaJi p~sadit Jaro~lav Po~zar .
(Edmonton), Ivan Hlinka (Vancouver), Milan Novy (Washington), MIroslavDvořák (Philadelphia),
František Černík (Detroit) či Milan Chalupa (Detroit).
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4.4.4.2 Pražský titul nezískal

V roce 1983 Klíma podruhé reprezentoval na mistrovství světa junioru a

během turnaje ve švédském Nykopingu jej poprvé kontaktovali skauti zámořského

klubu Detroit Red Wings, který jej ten rok draftoval. Při setkání s Alexem

Davidsonem ale český hokejista trval na tom, že nehodlá odejít před ukončením

vojenské služby, aby nebyl souzen jako dezertér. O rok později absolvoval už v dresu

seniorské reprezentace Kanadský pohár a během pobytu československého týmu ve

Vancouveru opět tajně jednal s vedením Detroitu. Výsledkem byl podpis smlouvy a

dohoda, že po sezóně 1984/1985 s pomocí klubových funkcionářů odejde za oceán.

Klíma se chtěl s Československem rozlouči t v roce 1985 při mistrovství

světa v Praze, jeho plány ale zhatilo zranění , které utrpěl v dubnu při přípravném

střetnutí se Švédskem. Poté, co jej sekl soupeř hokejkou do ruky, byl verdikt lékařů

neúprosný: tříštivá zlomenina základního článku ukazováku levé ruky. Jeden z

nej větších talentů našeho hokeje musel na svůj premiérový šampionát mezi

dosp ělými , který skončil triumfem československých barev, zapomenout.F"

Další mistrovství se "lví čkem na prsou" už Klíma nestihl. V létě rokl! 1985

opustil během reprezentačního soustředění v bavorském Rosenheimu výpravu,151

podle dohody se setkal s představiteli Detroitu Red Wings, kteří mu během několika

dnů vyjednali azyl a odvezli jej do Spojených států . Klí mův případ vstoupil do

historie jako první, kdy se na získání českoslo venského hráče takovým způsobem

podílel hokejový klub z USA. Do té doby byly podobné akce doménou kanadských

celků.

4.4.4.3 Zamlčený odchod

Klímův odchod z republiky patří i přes jistý "gangsterský" charakter k těm,

které československý režim přešel mlčením. Ještě v polovině léta lze jeho jméno

•. • k I k ' t 152·vystopovat ve zmínkách o začátku pnpravy ces os ovens e reprezen ace 1

150) PACINA, V.: Zpráva ojedné zlomenině. InlvDadá fronta, ~2 .4.1 985, r~. 41 , Č. ~4, s. 8. .
151 ) Podle výpovědi V. Paciny (v archivu autora), který byl spřípadcm detailn ě seznamen, seKlíma
vzdálil od stolu během společné večeře mužstva a Ul senevrátil.
152) Hokejistéopět v tréninku. TnMladáfronta, 31.7.1985, roč . 41, Č. 178, s. 9.
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hokejistů Litvinova.P'' V polovině srpna reprezentační výběr odjíždí na soustředění

do Německé spolkové republiky.!" kde 18. srpna Klíma výpravu opouští. O kroku

nadějného hráče se ale veřejnost oficiálně nemá dozvědět. Na konci srpna hokejisté

odjíždějí k přípravným utkáním ve Švédsku,155 v polovině září pak absolvují sérii

, o ti v k' b r 156 Ozapasu pro 1 sovets e s orne. tom, proč Klíma chybí na soupisce, ale není ani

zmínka. Nejparadoxnější situace nastala, když se národní tým střetl těsně před

odjezdem do Skandinávie s Klímovým mateřským klubem. Celý stadión v Litvínově

tehdy viděl na vlastní oči, o čem se jen šeptalo: československý hokej opustil jeden z

nejtalentovanějších hráčů, novináři ale museli tento fakt přejít mlčením .

4.4.4.4. Propaganda nespí

Nulová reakce tisku ke Klímově případu může vzbudit dojem, že

komunistické vedení v 80. letech útoky proti emigrantům zmírnilo. Toto lze však říci

pouze o odchodech sportovců . Jak napovídají případy z roku 1985, emigrace jako

taková režimu dál sloužila jako dobrý propagandistický prvek. Mladá fronta

například v létě přinesla rozsáhlou výpověď manželského páru, který se po emigraci

na začátku 80. let vrátil zpět do Československa.

"Bláhově jsme mysleli, že se dodvou let - jak se říká - postavíme na vlastní nohy a pozveme

rodiče. Už za pár dnů jsme ale věděli, že třeba takový domek, který na barevné fotografii vypadá

docela pěkně, má na podezdívce ze čtyř cihel rozměry sedm krátsedm metrů , je z trámů a dřevotřísky

a stojí 45 tisíc dolaru. Přitom však nejde ani v nejmenším porovnat třeba s naší zděnou a

podsklepenou chatou, kterou jsme v Československu opustili. [..] Vy byste v takové situaci psal, že

jste hlupák, a dělal starým a už tak dost nešt'astným rodičům další starost? Řeknu vám to zcela

otevřeně: 99 procent přistěhovalců z Československa by se vrátilo domů , a přesto dělaj í totéž co my.

Dopisy se jen hemží slovy 'dolar', 'koupil jsem' či nadějným 'pozděj i ' , ale zpravidla to je jen

bezmocné utěšování sebe samého. [..] Propaganda se naZápadě opravdu činí a emigrant - ať chce, či

ne - jí musí podlehnout, Svým útěkem z ČSSR si zákonitě připadá vinen a přístoupí tedy na tezi, že

153) nek: Litvínov se chystá. InMladáJronta, 9.8.1985, roč. 41 , Č. 186, s. 7.
154) Hokejisté do NSR. InM/adáfronta, 14.8.1985, roč. 41 , Č. 190, s. 7.
155) Hokejisté na sever. InMladáfronta, 27.8.1985, roč . 41, Č. 201, s. 8. _
156 ) SOSENKA, L.: Třikrát s hokejisty SSSR. InRudé právo, 11.9.1985, roč. 6), Č. 214, s. 8.
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doma ho v případě návratu čeká trest. Bojí se přitom čím dálVl'C a tl' kdo' " . li . \,..' h, z errugraci ze socia isnckýc

zemí potřebují , si proto s nešťastníkem dělají , co chtějí. Přiznávám, že i myjsme věři li povídačkám.

že nás při žádosti o návrat na československém velvyslanectví omámí a v bezvědomí dopraví k

potrestání. Jenže věci se měly zcelajinak. Propracovníky českoslov enského velvyslanectví ve Vídni

naše záležitost nebyla první ani poslední svého druhu a bez nemjmenších problémů nám přislíb i li

pomoc. Po rychlém vyřízení formalit jsme se pak konečně vrátili přes hraniční přechod v Dolním

D ř iš t i d CV SSR ,, 157vons I o .

Rudé právo přidává dvě zmínky o emigrantech na sklonku roku v souvislosti

s kriminálními případy v Rakousku. Nejprve v listopadu s titulkem "Další vizitka

emigrantů" : "V hornorakouském městě Pergu unesli dva českoslovenští emigranti ve

čtvrtek odpoledne osmiletého školáka, aby získali 200 000 šilinků výkupného. Při

jejich útěku policie poškodila střelbou jejich auto, jednoho z únosc ů dopadla již v

pátek ráno, po druhém ještě pátrá. ,, 158 V prosinci pak komunistický list zmiňuje

další případ s titulkem "Gangsterství čs . emigranta": "Gangsterství podle všech

pravidel americkýchfilmůpředvedl v minulých dnech ve Vídni čs. utečenec Miroslav

Ši.Š:ka. V ukradeném autě se snažil ujet policejní hlídce. Po havárii utekl v Pr átru do

parku a další policejní hlídku ohrožoval pistolí, načež ho policista postřelil. Před

touto gangsterskou jízdou Šiška ve Vídni uloupiljiný automobil, potom se vloupal do

obchodu se zbraněmi, kde ukradl pistoli a náboje, a při tomto vloupání zranil

policistu. Jeho gangsterství vyvolalo stejný rozruch jako nedávný pokus dvou čs.

emigrantů, kteří chtěli únosem školáka v Horních Rakousich získat vysoké

výkupné. ,, 159

Z uvedených případů je evidentní, že komunistický režim pokračoval

neúnavně v tažení proti emigrantům i ve čtvrté dekádě své existence. O odchodech

špičkových sportovců ale raději mlčel. Ve snaze zabránit širším diskusím veřejnosti

zůstával v roli "mrtvého brouka", byť to novináře dostávalo do prekémích situací,

157) ČECH, 1.:Odepsaný rok. InMladáfronta, 22.6.1985, roč. 41 , č. 145, s. 9.
158 ) ČTK: Další vizitka emigrantů. In Rudé právo, 26.10.1985, rOČ. 65, Č. 253, s. 7.
159) ČTK: Gangsterství čs. emigranta. InRudéprávo, 13.12.1985, rOČ. 65, Č . 294, s. 7.
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když museli jména sportovců bez vysvětlení vymazat z rej stříku a ze dne na den o

nich přestali psát.

4.5 Léta přestavbya otevřenosti

Nástup Michaila Gorbačova do funkce generálního tajemníka Komunistické

strany Sovětského svazu v roce 1985 a jím nastolený kurs politiky je zlomovým

momentem vývoje zemí socialistického bloku. Po letech bezmezné poslušnosti

Leonidu Brežněvovi a epizodních rolích Jurije Andropova a Konstantina Č ern ě nka

se vlády v Sovětském svazu ujal muž, který postavil řešen í vn itřních probl émů své

země nad mezinárodní internacionalismus komunistického tábora a de facto ponechal

vlády satelitů jejich vlastnímu osudu.ř"

Gorbačov si uvědomoval zaostalost socialistického systému řízení a proto

volal po reformách, které se snažil uplatnit politikou přestavby (perestrojky) a

otevřenosti (glasnosti). Nový směr ovlivnil i dění v zemích bloku, přestože se s

blížícím rozpadem socialistického tábora cesty jednotlivých satel itů značně

rozcházely. Přestavba byla na pořadu dne i v Československu, režim nicméně na

reformní úsilí v SSSR pohlížel se značnou nedůvěrou a snažil se držet situaci pevně

ve svých rukou až do listopadu 1989. Přesto jsou již v předcházejících letech patrné

jisté známky uvolnění. Ve vztahu médií a sportovců-emigrantů tento posun dobře

dokumentuje případ fotbalistů Iva Knoflíčka a Luboše Kubíka a potažmo hokejisty

Davida Volka z roku 1988.

4.5.1 Ivo Knoflíček (*23.2. 1962) a Luboš Kubík (*20.1. 1964)

4.5.1.1 Nejlépe placené hvězdy

Jedním z nejméně zastoupených odvětví mezi sportovní emigrací je kopaná.

Například v 80. letech činil poměr mezi fotbalisty a hokejisty, kteří opustili

160 ) V dubnu roku 1988 Gorbačov zrušiloddělení ÚV KSSS provzt~Y ~ komunistickými .~v '

děl . ký . t . stá' h O,východní Evropy č ímžjednoznačně nazna čil, ze země blokuseJI Z net ěš í
OlC Iru s ranami lU , HMAN M ' Vi' h d: V 'k

zvláštní pozornosti Moskvy. Srov, VYKOUKAL, J., LITERA, B., TEJe , . yc O. Znl .

vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha: Libri, 2000. s. 644.
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republiku, zhruba 1:3.
161

Fotbalisté často neodcházeli a když už, tak nešlo o hvězdy .

Proto se jen málokterý hokejový případ dočkal takové publicity, jako útěk fotbalistů

Slavie Praha lva Knoflíčka a Luboše Kubíka.

Knoflíček přišel do pražského klubu v roce 1981 se zkušenostmi ze

Zbrojovky Brno a Sigmy Olomouc. Vedení Slavie sijej v devatenácti letech vyhlédlo

jako ofenzivní naději, která měla klubu pomoci opustit střed tabulky nejvyšší

soutěže . Ofenzivní záložník Kubík posílil kádr o rok později , když si jej vedení

vytáhlo v pouhých osmnácti letech ze Spartaku Hradec Králové. Oba nadějn í hráči se

brzy stali oporami Slavie a dočkali se i debutu v reprezentaci. Knoflíček oblékl

národní dres poprvé v roce 1983, Kubík o dvaroky pozd ěji .

O tom, co oba fotbalisté v té době pro Slavii znamenali, svědčí jej ich platové

zařazení. Po skončení sezóny 198711988 došlo ve fotbale k úpravě hráčského statutu

a fotbalisté začali být oficiálně odměňováni za to, že se živí právě kopanou. Do té

doby měli většinou pracovní zařazení v podnicích, které jejich kluby zatřešovaly.

Knoflíček s Kubíkem byli po statutární úpravě jedinými hráči Slavie, kteří spadali do

nejvyši mzdové hladiny v rozmezí 5000 - 7000 Kčs měsíčně . 162

4.5.1.2 Nabídka Derby County

V roce 1988 zesílil zájem zahraničních klubů o oba hráče. Kubíka sledoval

zejména německý Stuttgart a italská Fiorentina, Knoflíčka se snažil získat anglický

klub Derby County. Jeho vedení tehdy přes Pragosport nabídlo Slavii za přestup čtyři

miliony západoněmeckých marek, angažmá ale nakonec zamítl sám před seda

fotbalového svazu ČSTV Rudolf Kocek. K tomu je nutné poznamenat, že ani

Knoflíček, ani Kubík nesplňovali tehdejší kvótu, jejíž splnění umožňovalo legální

odchod do zahraničí.

V létě roku 1988 se před oběma fotbalisty otevřela šance. Slavia absolvovala

letní soustředění v Hannoveru a vedení Derby County přesvědčilo Knofl íčka, aby

využil přítomnosti týmu v západní Evropě a výpravu opustil. Knoflíček nejprve

váhal a vše řešil s Kubíkem, s nímž tradičně bydlel ve stejném pokoji. Výsledkem

161 ) vyplývá ze seznamu sportovců-emigrantů shromážd ěných autorem
162) šALEK, 1.: Konečně šance pro hráče i diváky. InMladáfronta, 14.7.1988, roč. 44, Č. 164, s. 8.
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bylo, že po sérii přípravných zápasů , v nichž ukázali vynikající formu 163, odešli 27.

července z hotelu oba hráči a setkali se se zástupci anglického klubu, kteří je odvezli

mimo Hannover.

4.5.1.3 Blesková reakce

Média na odchod špičkových fotbalistů reagovala až nečekaně rychle. V

sobotu 30. července informovala o jejich útěku Československá televize a v pondělí

1. srpna nechyběla zmínka o tom, že se Slavia vrátila z NSR bez dvou opor, ani na

stránkách novin. "Fotbalisté Slavie Praha Luboš Kubík a Ivo Knoflíček se nevrátili

do vlasti ze zájezdu svého klubu do NSR, Francie a Belgie. Podle sobotní zprávy es.
televize opustili oba hráči výpravu Slavie v NSR, " napsalo Rudé právo.164

Mladá fronta proti tomu neváhala zjistit rozsáhlejší podrobnosti a seznámila

čtenáře s bližšími okolnostmi případu .

"Fotbalisté pražské Slavie se v sobotu vrátili z přípravného zájzdu doNSR bez reprezentantů

Kubíka a Knofl i čka. Jak vyšlo později najevo, oba jsou v Anglii! Co je tedy známo? Slovo má

předseda fotbalového oddílu Slavie ing. Jiří Epstein, který výpravu do NSR vedl. 'Oba hráči opustili

výpravu ve středu po poledni, v dobč odpočinku, přičemž zanechali v pokoji všechny osobni věci . Až

dotazem do Prahy, do rodiny Knoflí čka, jsme zvěděli , že seješ t ě týž den ozvali - z Anglie!' Slavie

pochopiteln ě okamžit č seznámila se vzniklou situací fotbalový svaz. Požádali jsme proto o názor

předsedu svazu Rudolfa Kocka. ' Čin hráčů Knoflíčka a Kubíka je v našem fotbale ojedinělý a tčžko

pochopitelný. Knoflíček sice v souvislosti s nabídkou Derby Countyžil několik měsíců s představou,

že ze dne na den může být milionářem se statisícovými příjmy, a nemálo lidí hov tom utvrzovalo, ale

také mu bylo vysvětleno, že jeho okamžité uvolnění není možné, ževšak je reálné bez ohledunajeho

nízký věk, ovšem za podmínky úspěšného podílu na kvalifikaci pro MS.' A pokud jde o Slavii?

Znovu ing. Epstcin: 'Sympatická byla reakce hr á č ů , kteří v posledním zápase v NSRbojovali jako o

, ., ' I' , č ík,,16S
mistra ligy a odmítají ustoupit od cílů, které si Slavia vytkla pronast ávající 19OVY ro n .

163) Slavia při chuti. InM/adáfronta, 30.7.1988, roč . 44, ,č . 1;8, s. 7.
1M ) Z domova i ciziny: Fotbalisté Slavie Praha ... InRl/depravo, 1.8.1988, roč . 68, Č . 180, s. 7.
165 ) šá : Opustili Slavii. InM/adájronta, 1.8.1988, roč. 44, č. 179, s. 8.
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Hned následující den oba deníky přinesly "nutné" oficiální prohlášení klubu.

"Výbor TJ Slavia Praha IPS a výbor oddílu kopané na své mimořádné schůzi dne J.

8. 1988 projednaly čin hráčz/ligového mužstva Luboše Kubíka a l va Knoj1íčka, kteří

opustili mužstvo při soustředění v NSR. Jejich jednání je v rozporu s morálkou

sportovce a reprezentanta naší vlasti a poškodilo kolektiv spoluhr á č ů před

nastávající soutěží. Oba sportovci měli vytvořeny všechny podmínky ke zdárnému

sportovnímu rozvoji a společenskému uplatnění. Výbor TJ Slavia Praha [PS i

kolektiv hr á č ů se distan cují od činu těchto hr á č ů i praktik, za kterých k odchodu

..J"I ,, 166aosto.

4.5.1.4 Otevřené informace

Případ Knoflíčka a Kubíka je z hlediska mediální reakce zcela výjimečný .

Zatímco u předcházejících příkladů následovalo po emigraci sportovce očernění v

tisku a informační vakuum, případně novináři o odchodu neinformovali vůbec, o

dvojici ze Slavie se psalo velmi často . Rudé právo jen den po uveřejnění oficiálního

stanoviska klubu zmiňuje oba fotbalisty znovu v článku z tiskové konference před

začátkem ligového podzimu.

"Hovořilo se pochopitelně také o Knoflíčkovi a Kubíkovi, kteří se nevrátili se Slavií z

přípravy v NSR. 'Je to situace, která nemá v našemfotbale obdoby, jedná se o dva špičkové fotbalisty,

reprezentanty. Zatím nemáme žádné podrobnosti, nechceme tyto hráče označit za emigranty.

Domnívám se, že je to forma nátlaku na náš fotbalový svaz, aby dal souhlas k jejich přestupu do

zahraničí,' řekl předseda fotbalového svazu Rudolf Kocek. Snaha o uvolnění Knollička proanglický

klub Derby County trvá již delší dobu. [..] 'Nemůžeme dělat výjimku proKnoflíčka, když nesplňuje

přijatá kritéria. Pak by mohli přijít Chovanec, Hašek a další a mohli bychom rozprodat celou

reprezentaci. Nemůžeme si to dovolit vůči československému fotbalu aní vůči miliónům jeho

př í znivc ů. Proto trváme na návratu těchto dvouhráčů a nedáme souhlas kjejichpřestupu, ' řekl Rudolf

166) ČTK: Prohlášení výboru TJ Slavia Praha. InRudé právo, 2.8.1988, roč. 68, Č. 181 , s. 8.Též
Prohlášení Slavie. InMladáfronta, 2.8.1988, roč. 44, Č . 180, s. 8.
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Kocek. Pokud tento souhlas Knoflíček a Kubík nebudou mít, nesmějí minimálně dvanáct měsícu

I
. ,, 167

mll.

Mladá fronta týž den zmiňuje oba hráče v souvislosti s tehdejší snahou o

zvýšení čistoty fotbalu . "Jistě si hráči po příchodu z dovolených všimli v šatnových

prostorách a na stadiónech žlutých plakát ů s pětijazyčným textem. pocházejí od

UEFA 168 a jou výsledkem zvýšeného úsilí evropské f ederace pro održov áni fair play.

'Samozřejmě se k těmto zásadám hlásíme, ale požadujeme jejich rozšiieni i mimo 90

minut hry. Tedy aby se stejnými zásadami řídili takéfunkcion áii. S tímtopožadavkem

se obrátíme na FIFA ,169 nebot' považujeme vzniklou situaci kolem hr á č ů Knofli čka a

Kubíka za porušení princip ů fair play, ' uvedlpředseda svazu. ,,170

Podobně jako některé další sportovce, kteří se rozhodli emigrovat, i Knotlíčka

s Kubíkem se snažilo vedení přimět k návratu. Zatímco ale v ostatních případech se

čtenáři o takových kontaktech nedozvěděli , u ostře sledované dvojice o nich tisk

překvapivě informoval. "Představitelé vyboru Fotbalového svazu ústředního vyboru

ČSTV se se tkali v sobotu v Bruselu s hráči Slavie Praha IPS Ivem Knofličkem a

Lubošem Kubíkem. Oba sportovci odmítli splnit závazky Vl/či svému oddilu a

reprezentaci ('SSR a rozhodli se z ůstat v zahraničí. Výbor Fotbalového svazu ÚV

ČSTV uplatní proti oběma sankce vyplývající z reglementu Mezinárodní fotbalové

f ederace, ,,171 píše 8. srpna Rudé právo. Mladáfronta přetiskuje ten samý text
172

a 13.

srpna přináší vlastní materiál, v němž čtenáře s průběhem a okolnostmi jednání

seznamuje.

"Základní motiv jejich činu je znám. Reagovali na zatím negativní výsledek jednání našeho

Pragosportu a fotbalového svazu o nabídce anglického klubu Derby County, který projevil zájem o

Knofl í č ka , My jsme k tomuto jednání zaujali nikoli odmítavé, ale naprosto reálné stanovisko. (..j Dík

167) ban: Začíná fotbalový podzim. ln Rudé právo, 3.8.1988, roč. 68, Č. 182, s. 8.
168 ) Evropská fotbalová unie
169) Mezin árodní fotbalová federace 44 č 181 8
170) I?m: První opona atraktivnosti . ln Mladájronta, 3.8.1988, roč . " , s. .s 8
171 ) CTK Prohlášení fotbalového svazu. InRudéprávo, 8.8.1988, roč . 68, Č . 185, . .
172 ) Nespiní závazky. InM/adájronta, 8.8.1988, roč . 44, Č. 185, s. 8.
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známostem ing. Bati
l 73

bylo zj ištěno, že do Anglie neodjeli, ale že bydlí v hotelu v belgickém přístavu

Zeebrugh'Y· Náš svaz pak vešel v styk s manažerem, který pocelou dobu z Londýna zprostředkovával

jednání mezi Derby County a Pragosportem, ale odmítli jsme navrženou schůzku v tomto městě _ bez

našich hrá č ů . Nakonec došlo ke schůzce v hotelu Novotel v Bruselu, kam oba přijel i. Trvala od půl

desátévečer do půl čtvrté do rána. Ing. Baťa : 'Setkání nbylo nijak příjemn é , těžko lze odhadnout, zda

chování hráčů vyplývalo z toho, že ze setkání neměli žádnou radost, nebo zdajimbylo trapno. [..) Oba

hráči byli vidi telně zpracováni, jak mají odpovídat, byl však mezi ními značný rozdíl. Knoflíček nebyl

v podstatě ochoten jednat o ničem, měl jsem dojem, že zapomněl i na to, kdevyrostl,všechnynávrhy

odmítl. Kubík řekl, že má jediný důvod, proč odešel - chce hrát velký fotbal, a u nás a ve Slavii k

tomu nem á podmínky. Přiomn ěl jsem jim, že velkými fotbalisty se mohou stát jen ti, kdož neustále

hrají, a ve velkých zápasech. že v daném případě se vydávají na dobrodružnou cestu s nejistým

koncem.' Nepatřím k těm, kdož si nedovedou představit , zv lášť u mladých lidí, vlivzhoubnénemoci

zvané 'zaslepení penězi ' . Oba jí zřejmě podlehli, i když Knoflíček daleko dříve a beznadějněji .

Neuvědomili si v kritickou chvíli, že žádnýfotbalový svaz v Evropě by v dané situaci nejednal jinak,

ani to, že právě v současné době měli velkou šanci přispět svým talentem k toužebnému cíli nás všech,

uspět v kvalifikaci, že mohli dát o sobě ještě pádněji vědět v evropskémfotbalua pak odejít oficiálně,

d ůstojn ě . Nebylo by jistě nikoho z nás, kdo by jim nepřál, aby to bylo dříve než ve fotbalově

' p řest á rl é m ' věku . Což právě u nich dvoubylo reálné, a oní tověděli. Jenže nevydrželi."174

Tím aféra "K+K", jak novináři případ nazývali, načas utichá. Zmínky o

Knoflíčkovi s Kubíkem jsou ale i nadále relativně časté , zejména v souvislosti s

děním ve fotbalové Slavii Praha. "Jak tyto vztahy (ve Slavii) ovlivnil odchod Kubíka

s Knoflíčkem ? Byli to dobNfotbalisté, kteří ovliviíovali herní projev mužstva. Někdy

se jim dařilo více, jindy méně, to je normální. Chybějící herní kvalitu se snažíme

nahradit bojovností. ,, 175 Případ českých fotbalistů je také uváděn v souvislosti s

odchodem polského hráče do NSR. "Jeho zmizení má nekalé fotbalové pozadí. (.]

Nepřipomíná nám to silně nedávné události kolem bývalých reprezentantů a hr á čů

- k' Pl . K ifli ik K b 'ka?,,176prazs e u avte no tc a a u I .

173 ) in~. Rudolf Bat'a _ tehdejší sekretář výboru Fotbalového svazu ÚV ČSTV
174 ) ŠALEK, 1.: Mise dobré vůle . InMladáfronta, 13.8.1988, roč. 44, č. 190, s. 8.
175 ) FELT, K.: Vzestup červenobílého kapitána. InRudé právo, 12.10.1988, roč . 68, Č. 241, s. 8.
176 ) zi: Podobnost či stě náhodná. InRudé právo, 30.11.1988, Č . 282, s. 8.
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4.5.1.5 Rozchod nerozlučné dvojice

Konec roku není pro Knotl íčka s Kubíkem příl iš šťastný m obdobím. Vedení

Derby County je drží v neustálém napětí , co nimi vlastně bude. Hrát nesměj í , s

týmem sice trénují , ale jasnou vizi o své budoucnosti nemají. Až na začátku roku

1989 jim svitne naděje, když představitelé klubu veřej ně oznámí, že s oběma hráči

podepsalo smlouvu. Tato informace neunikne ani novinářům v Československu .

"Předseda a zárove ň vlastník klubu Derby County, známý tiskový magnát Robert Maxwell ,

prohlásil, že bude usilovalo 10, aby oba hráči mohli co nejdříve nastoupit k zá pas ů m, Podle platných

předpisů Mezin árodní fotbalové federace, však Knoflíček a Kubík nemohou za anglický oddíl

startovat nejméně do září. V televizním vystoupení oba hráči tvrdili, žeodchod do Británie pron ě byl

jedinou možností 'cesty ke svobodě' . Podle jejich slov fotbaloví hráči 'jejich úrovně a kalibru' prý

nemají v Č eskos lovensku zajištěny dostatečné podmínky... Co mysleli tou 'svobodou'? Vždyť

nejméně desetkrát do roka cestovali do zahraničí s reprezntací či se Slavií. Část dvou posledních zim

trávili v přípravě na Kanárských ostrovech, s fotbalem proceslovali prakticky celou Evropu. A

podmínky? Neměli snad možnost kvalitn ě trénovat? Vždyť naši vrcholoví fotbalisté jsou uvolněni z

pracovního procesu a fotbal je jejich profesí. Oba vydělávali nejméně třikrát více, než je v

Českosl ovensku průměrný mčsíční výdčlek. Navícměli další výhodyjakoreprezentanti. Tako cojim

vlaslnč šlo?" 177

Kauza "K+K" se symbolicky znovu otevírá krátce po schůzce nového

předsedy ÚV ČSTV se zástupci médií. "Rozvoj na.Hčinnosti neni možný bez hledáni,

diskusí a výměny n ázorů, ' pitpomn ěl Jindřich Poledník. Vyzdvihl význam kritiky a

vyjádřil přesvědčeni, že spolupráce tělovýchovné organizace a hromadných

'h -lVI ' sfé ,,178
sdělovacích prostiedků bude i v nadcházejícím roce probi at v ae ne atmo ere.

Knoflí ček s Kubíkem mezitím zji šťujl , že s nimi vedení Derby County v

zásadě nepočítá, a jejich cesty se rozcházejí. Aniž by svému druhovi cokoliv

oznámil, vyřeší Kubík situaci náhlým přesunem do Itálie, kde vstoupí do jednání se

zástupci AC Fiorentina působícím ve Florencii. Knoflíček jej po pár týdnech

177 ) VILÍMEK, Z.: O co jim vlastně šlo? InRudé právo, 7.1.1989, roč. 69, Č. 6, s. 8.
178 ) ČTK: Setkání s novináři. In Rudé právo, 5.1.1989, roč. 69, Č. 4, s. 8.
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následuje na Apeninský poloostrov kde se jej v SI' CI' lské M . ~ ." ,
, 's essme uJ lma trener

českého původu Zdeněk Zeman.

Zatímco Knoflíčkova snaha o nalezení angažmá nemá v československém

tisku reflexi, Kubík se stává opět středem zájmu. V březnu 1989 se totiž ve Florencii

s tamním AC utkala reprezentace ČSSR a její vedení bývalého hráče opět

kontaktovalo . "V pniběhu záj ezdu jsme j ednali s představiteli Fiorentiny a s hráčem

Lubošem Kubíkem. Poprvé jsme měli možnost informovat Kubíka o jeho současném

postavení a o nereálnosti jeho pl/vodního záměru. Vrozhovorech jsme zdůraznili, že

nejsme proti jeho působeni v zahraničí, ale podmínkou je legalizace jeho přestupu,

spojená s návratem do vlasti. Kubik si vyžádal čas na rozmyšlenou, ,, 179 citovalo

Rudé právo slova svazového předsedy Kocka.

Snaha vedení československého fotbalu nakonec slavila poloviční úspěch .

Zatímco Knoflíček na možnou směnu "zahrani ční působení za návrat" neslyšel,

Kubík nabídky využil a na začátku dubna se vrátil do Československa poté, co se v

Curychu připojil k delegaci fotbalových činovníků , kteří jednali v sídle FIFA o

statutárním postavení hráčů z ČSSR v rámci evropských soutěží . Příj ezd "černé ovce

fotbalu" pochopitelně na stránkách tisku nechyběl, ačkoliv sám Kubík slovo nedostal

a okolnosti jeho návratu vysvětloval předseda svazu Kocek.

"Už při objasňování stanovisek obou stran ve Florencii před 10 dny vyplynulo, že Kubík

nikdy nechtěl definitivně opustit naši republíku a byl přesvědčen, že se jeho odchod podaří

legalizovat. Už tehdy projevoval zájem o reprezentaci a ted'v Curychu dospěl k názoru, že cesta do

světového finále může vést jen přes návrat do Prahy. [..] Bylo by naivní sedomnívat, že sev nejbližší

době objeví na ligovém trávníku. 2 právního hlediska je sice jeho případ vyřešen, ale opuštěním

výpravy porušil naše svazové normy a čeká ho tedy disciplinánú řízení. V nejbližších dnech se v

Praze uskuteční další jednání s představiteli AC Fiorentina, kteří maji na uzavření smlouvy stále

značný zájem a jsou ochotni uhradit náklady spojenés Kubíkovým pobytem v zahraničí. Ovšemsám

hráč si je pln vědom toho, že jeho působení ve Florencii je podmíněno splněním řady POVÍIUlOStl doma

včetně výkonu základní vojenské služby. V současné době považuji za nejdůležitěj ší to, že Kubík

179) 128: Grigův gól a Kubík. In Rudéprávo, 24.3.1989, roč. 69, č. 71, s. 8.
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prokázal konkrétní snahu napravit chyby jichž se dopustil a bude n t A l •
, , , I U proo nana moznost znovu

nalézt uplatnění ve fotbalu i v osobním životě . ,,180

Dva dny po Kubíkově návratu FIFA vyřešila problém s postavením

českos lovenských fotbalistů a udělala tak mezinárodní tečku za případem obou

hráčů . "Potvrdila stanovisko Československého fo tbalového svazu, že hráči Ivo

Knoflíček a Luboš Kubík jsou neamat éi i a rozhodla o tom, že bez platné smlouvy

mohou za nový klub hrát až po jednoroční čekací lhůt ě od rozhodnutí komise. Toto

rozhodnutí se v současné době vztahuje již jen na Ivo Knoflička, nebol' Kubíkova

situace se vyie šila j eho návratem do vlasti. ,,181Tím pohasla naděje v Itálii čekajícího

Knof1íčka na brzký návrat na trávník, povinná pauza ale nakonec čekala i Kubíka,

kterého potrestal svaz. "Disciplinární komise výboru Fotbalového svazu ÚV ČSTV

potrestala hráče Lubo še Kubíka zastavením závodní činnosti na 12 m ěsic ů

nepodmin ěn ě od 30. 7. 1988 do 29. 7. 1989 včetně, za závažné poru šenipovinností

člena ČSTV, Ol uvádí se v komuniké ze zasedání svazové komise.182

Ještě do konce března je pak rozhodnuto o Kubíkově další budoucnosti.

"Piedsednictvo vyboru Fotbalového svazu ÚV ČSTV vyhovělo žádosti fotbalového

klubu Fiorentina Associazione Calcio SpA o uvolnění hráče Luboše Kubíka po

vypršení j eho trestu. (.j Na základě tohoto souhlasu byla v Praze podepsána

smlouva mezi Pragosportem, italským fotbalovým klubem a Lubošem Kubíkem ojeho

uvolnění tomuto klubu na tři roky, " informuje svazové vedení veřejnost

prostřednictvím ČTK. 183 Knof1íčkova anabáze nakonec skončila až v l étě, kdy se

hráč po vypršení trestu domluvil s německým klubem St. Pauli z Hamburku.

4.5.1.6 Hokejové zastavení - případ Davida Volka

Kauza K+K" J' e ší ří mediálního pokrytí v rámci našeho výzkumu skutečně
"

unikání. Z tiskových materiálů sice stále nevymizela rétorika propagandy, relativní

180) ČTK: Kubík se vrátil do ČSSR. InRudé právo, 3.4.1989, roč . 69, č . 78, s. 8.
181 ) ČTK: Rozhodnutí komise FIFA. ln Rudé právo, 5.4.1989, roč. 69, Č. 78, s. 8.
182) ČTK : Fotbalové tresty. In Rudé právo, 7.4.1989, roč . 69,.č . 82, s. 8.
183) ČTK: Kubík do Florentiny. In Rudé právo, 28.4.1989, roc. 69, Č. 100, s. 8.
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otevřenost informací ale plně odpovídá he lu té doby - glasnosti. edokazuje to jen

dění kolem dvojice fotbalistů Slavíe. Ve tejnou dobu, tedy v létě 1988, e rozhodl

kvůli kariéře v zámořské HL emigrovat hokejový reprezentant a hráč Sparty Praha

David Volek. Ani o jeho případě - narozdíl od jeho předchůdců - média nemlčí.

Volek patřil k velkým talentům nastupující generace československého

hokeje a v roce 1988 dostal v pouhých jedenadvaceti letech šanci prožít atmosféru

olympijského turnaje na ZOH v kanadském Calgary. Trvalý zájem ze zámoří' ř"

dovedl mladého hokejistu k rozhodnutí nečekat na splnění směrnic hokejového svazu

a odejít do zahraničí bez vědomí československých úřadů . V létě proto navštíviI

v NSR svého otce, který byl v té době trenérem týmu z Landshutu, během návštěvy

navázal spojení se skauty ze zámoří a odjel do Kanady.

V Československu je jeho případ takřka vzápětí věcí veřejnou . Jako první

informuje Rudé právo o tom, že nenastoupil letní přípravu Sparty. "Nevrátil se

z dovolené v Landshutu v NSR, " vysvět luje list.185 O týden později se deník ÚV KSČ

s již typickým výrazem dotkne tématu znovu v komentáři, v němž vyřkne to, o čem

se v posledním desetiletí zatvrzele mlčelo .

"Emigraceje problém, s nimž se náš hokejdíky své kvalitě a atraktivnosti tohoto sportu musí

potýkat nmohem víc než většina jiných sportovních odvětv í . [..] Uhlídat člověka .. který v nějakém

odvětví lidské činnosti dosáhne světové úrovně a rozhodne se pak tuto činnost provozovat ji nde. než

kde ho jeho mistrovství naučili , pochopitelně nelze. A proč to také dělat? Nakonec vždycky záleží jen

na jeho morálnich kvalitách, na jeho vztahu k vlasti, osobni odpov ědnosti . [..] Nabizí se srovnáni

s hokejem sovětským. V něm se rozhodováni na téma, kdo do NHL, řídí jedin ým základním kritériem

- koho potřebuje reprezentace, ten pro NHL nepřipadá v úvahu. Přesto se za celá dcsetiletl nevyskytl

jediný sov ětský hokejista, který by nelegáln ě opustil vlast Tento fakt si skutečně nelze vysvětli t j inak

než tím, jak rozdíln ě chápe poctu reprezentovat náš a sovětský hráč, a zárov ň tím, jak rozdílná je u

ruch kvalita vědomi sociální spravedlnosti a společenského po tavení. [..) Kromě lastního čistého

1 4 ) Volka dmftovaljiž v roce 1984 klub ewYork I land rs.
185 ) Krátce: Hokejový ú točn ík David Volek.. . InRudéprávo, 23.7.1988.. roč . 68 s.8.
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svědomí neexistuje prostředek. který by hnl v podobný h krocích. jak)' nyní udělal D vid Vol

nějak bránil. On sám má asi nyní pocit. že učinil dobrýobchod. To .11' posoudí živo ..1

Mladá fronta informuje tentýž den o olkovi poprvé, případ ale nekomentuje.

"David Volek, hokej ový útočník Sparty a reprezentačního mužstva es 'R. odletěl

před třemi dny z NSR do Edmontonu, ahy tam podepsal smlouvu n ěkterym z klub ů

profesionální NHL, nej sp iše s New York Islander. , na jejichž draftové listině byl

veden Volek trávil prázdniny v Landshutu II svého otce, který tam trénuje m istni

ligový oddíl podle sm louvy Pragospor tu platné do 30. 5. 1989. f..J Rodiče Davida

Volka včera potvrdili v telef onickém rozhovoru s MF, že rozhodnutí jejich syna zůstat

bez svo lení čs. úiadů v cizině je nezvratn é. Otec: 'Je to dospělý člověk, za jeho

rozhodnutí a reakce nemohu nést odpovědnost. ' Matka: 'J me z toho nešťastní, ale

nedal si iict. ' Vyber TJ Sparta CKD Praha proj ednal včera ne ú čast hráče na

zahájení sportovní přípravy pro novou sezónu. Vybor s postupem Davida Volka

nesouhlasí, neboť jmenovaný měl vytvořeny všechny podmínky pro úspěšnou

sp ortovni činnost i studium na vysoké škole."187

Ani poté Volkovo jméno ze stránek tisku nemizí. Rudé právo jej zmiňuje na

začátku srpna v bilančním článku před začátkem letní přípravy prvoligových celků .

"Sparta Praha: Misto Pavla Wohla trénujícího reprezentaci povede s Jo efem

Hore šovskym mužstvo Stanislav Berger. Na vojnu odešli Kučera a Tóth, z dovolené

ze zahraničí se nevrátil Volek. ..188 Mladá fronta jeho odchod opět zmíní v

souvislosti se soustředěním národního mužstva. "Téměř třicet hr á čů se sešlo v

Piibrami. f..] Chyběli mezi nimijednak ti, kteří nestačili držet krok, obránci Horova,

Suchánek, Uvira, útočníci Lála a Raděvič, ale naše reprezentace se musí obejít i bez

slávy a zkušeností Hrdiny , Paška a Liby, j imž e otevřel svět, potažmo profe ion álni

zaoceánská NHL. Oficiálně e to j menuje zahraniční angažm á odměnou za

dlouholetou reprezentaci. Někteii fandové to nazyvaj! j inak: vj'110 n á trafika před

hokejovou penzí. My to berme j ako pokračování iportovni kariéry v takové cizině,

kde se hraj e hokej často výtečný, krajně n áro ný a tím také v rámci daného

186 ) SOSENKA, Ladislav: O jednom obchodu. In Rud právo. 29.7.1988, roč. 68, č. 178, 8.
181) pa: Volek v Edmontonu. ln Mladáfronta, 29.7.1988, roč. 44, č. 177, . 7.
188 ) so: Všichni už na letním ledě . In Rudé právo. 3.8.1988, roč. 68 č , 182, s. 8.

71



komerčního systému velmi dobře placeny. Hokejista má prostě vystaráno. Na oball

soustředěních chyběl i Volek, jenž jaksi nehodlal čekat na své pří ti zásluhy a celý

problém rozťal po svém. ..lg<) Další zmínku přidá Mladá fronta v září před začátkem

první hokejové ligy. ..Bez Hrdiny a Volka (oba vprofe ion álni NHL, ale jen ten

první legálně) , ale také bez obránce F. Kučery (vojenská základní služba) nastoupí

Sparta do hokej ové ligy...190

V souvislosti s evidentním posunem psaní o sportovcích-emigrantech je třeba

uvést i to, že tisk v druhé polovině 80. let začal relativně často informovat i o

sportovcích, kteří v zahraničí působili legálně. Dokladem toho jsou například

hokejisté Jiří Hrdina (zmiňovaný výše), Miloš Hořava, 191 nebo fotbalista lán

Kocian . i'" Až do této doby je také na stránkách českoslo venského tisku nevídaná

kritika poměrů v hokejovém týmu SSSR. "Žádný druhy ú častnik mistrovství světa

neni obestřen tolika tajemstvími jako hokejisté Sovětského svazu. Dostat se k

nějakým informacim o jejich mu žstvuje dost složité."193

Otevřenost informací na sportovních stránkách novin na začátku roku 1989je

jedním ze signálů agónie komunistického režimu v ČSSR. Události v Polsku a NDR

naznačily, jakým směrem se hude další vývoj v socialistickém táboře ubírat, a konce

totalitní vlády komunistické strany i jejího propagandistického tlaku ve sdělovacích

prostředcích se v listopadu dočkalo i Československo.

189) PACINA, V.: Hokejplný naděje? In AI/adá jronta, 4.8.1988, roč. 44, č. 182, s. 8.
190 ) pa: Co chce Sparta. In M/adá fronta, 7.9.1988, roč. 44, e.211, s. 7.
191 ) ClBULA, V.: Cestado hokejového neznáma. InRud právo, 27.2.1989, roč. 69, č . 49, s. 7.
192 ) FELT, K.: Miliónový fotbalista. InRudé právo, 21.1.1 989, roč. 69, č. 18, 8. Též JZS: Rado t
z Kociana. In Rudé právo, 13.4.1989, roč. 69, č. 87, s. 8.
193 ) so: Co na ledě vidět není, In Rudé právo, 25.4.1989, roč. 69, č. 97, s. 8.
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5. Závěr

Mediální obraz sportovců, kteří odešli do emigrace, prošel během let 1948

1989 výraznými proměnami , které se tato práce pokusila zachytit. Zjednodušeně lze

říci, že se reakce na odchod sportovních reprezentantů takřka cyklicky opakovala.

Velice podobně média informovala v letech zostřeného boje proti vnitřnímu i

vnějš ímu nepří tel i , tj. v prvních letech po únoru 1948 a v prvních letech normalizace.

Období tzv. destalinizace na přelomu 50. a 60. let a léta osmdesátá se naopak

vyznačovala snahou režimu o odchodech sportovců mlčet. Samostatnou kapitolou je

obrodný proces roku 1968, kdy se při znovuotevřeném zájmu o léta komunistického

teroru otevřelo i téma sportovců-emigrantů . Těsně před pádem komunistického

režimu je pak patrná další fáze uvolnění informací.

V období po Únoru sloužila emigrace, tedy i sportovci, komunistické

propagandě jako dobrý pří k lad nepřátel státu a nástroj boje proti buržoazii a reakci.

Kauzy tenisty Jaroslava Drobného a krasobrušlařky Aleny Vrzáňov é ukázaly, že

sportovci, kteří opustili republiku, spadali do kategorie "zrádců" , "zaprodanců ve

službách kapitalismu a imperialismu" či "cirkusových atrakcí". Snahou režimu bylo

veřej né odsouzení jejich činu, proto se případy emigrace sportovců dostávaly na

stránky novin, se současnou výzvou ke "zvýšené bdělosti a ostražitosti před

nepřáteli" . Oblíbeným nástrojem propagandy byly též ohlasy čtenářů, které

reprezentovaly veřej ný postoj ke konkrétním kauzám. Zajímavé ale je, že jen v

jednom případě opustil případ sportovce-emigranta portovní rubriku a do tal e na

první stranu (komentář M. Hladkého k odchodu Jaroslava Drobného v roce 1950). V

reakcích tisku byl velký důraz kladen na akcentaci nutno ti jiného přístupu ve

výchově, který měla zaruči t také sjednocená tělovýchova. Poté, co propaganda

zneužila jména sportovce, platilo jednoznačné embargo na zveřejňování dal ích

informací.

Relativní uvolnění poměrů po smrti J. V. talina, K. Gottwalda a období

kritiky kultu osobnosti přineslo významný po Ull, protože režim přestalo emigracích

sportovců informovat a tisk tuto praxi udržoval až do roku 1968. Jak ukázaly případy
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hokejisty Stanislava epomuckého a atletky Zlatky Rozko né, nažil e režim

zabránit širším veřejným diskusím, a proto jména sportovců, kteří e rozhodli odejít

do emigrace, raději tajil.

Rok 1968 s sebou přine I krátké období vobody vyjadřování a hlad

veřejnosti po tabuizovaných informacích vedl k tomu, že se na stránkách tisku

otevřela témata, o nichž se v předeš l ých letech hovořilo jen v soukromí. Při tom se v

novinách objevila také jména sportovců-emigrantů z 50. let, na něž se podle představ

režimu mělo zapomenout. Jak ukázal případ Jaroslava Drobného, věnoval ti k těmto

návratům velký prostor. Srpnová invaze vojsk Varšavské smlouvy ale zabránila

dalším kontaktům se světem a novináři museli znovuobjevené reprezentanty opět

vymazat z rejst říku .

Počátek normalizace přinesl v souvislosti s odchody sportovců další vlnu

útoků, podobnou té po roce 1948. Patrný je však posun propagandy. Režim již

nevedl revoluční boj za socialismus s "reakcí a buržoazií" - Československo

oficiálně dosáhlo socialismu v roce 1960. V případech Václava Nedomanského a

Martiny Navrátilové se odráží snaha o vykreslení dokonalosti systému, v němž maj í

sportovci zcela ideální podmínky. Tisk proto odsuzuje "nesocialistický" pří stup

emigrantů a jejich "falešnou" touhu po zisku. arozdíl od 50. let ale neplatí totální

informační embargo, a proto je např. jméno avrátilové uváděno v pozděj ších letech

alespoň ve výsledcích. Zcela zvláštní kapitolou však byla zdrženlivá reakce

masmédií v roce 1986, kdy Navrátilová přijela do Prahy hrát tenisový Pohár federace

jako reprezentantka družstva USA.

Spolu s utlumováním společenské aktivity v rámci pokračující normalizace se

ale zmírnila, ba dokonce zastavila i ofenziva proti sportovcům-emigrantům. Případ

ú t ěku hokejisty Petera Šťasného v roce 1980 přešel ti k jen strohou zmínkou v duchu

oficiálního vyjádření a poté opět přešel k důslednému zamlčování, na které ukazuje

případ emigrace hokejisty Petra Klímy v roce 1985.

Druhou fázi mlčení o sportovcích-emigrantech narušilo až uvolnění v rámcí

Gorbačovovy politiky přestavby a otevřenosti v druhé polovině 80. let. To ukazuje

případ fotbali stů Iva Knoflíčka a Lubo e Kubíka. Ti k na jejich odchod reaguje

pružně, rychle a v nevídané šíři, takže se čtenáři vůbec poprvédozv děli o tom, že e
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vedení snažilo přinutit sportovce k návratu. V reakcích médií je přitom tále patrná

výčitka za znevážení jména socialistického sportu, současně je ale jejich případ

označován již jen jako "nepochopitelný čin" .

Jak již bylo řečeno v úvodu, je tato práce prvním poku em o komplexní

pohled na vývoj mediálního obrazu sportovců-emigrantů v letech 1948-1989 a její

zpracování nabízí stabilní východisko pro další rozvedení tématu. To by se však již

mělo soustředit na užší časové úseky, které by umožnily v rámci omezeného rozsahu

hlubší analytický pohled. Ten by dovolilo podstatné rozšíření tiskového modelu a

práce s archiváliemi, týkajícími se konkrétního tématu.
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Summary

It is estimated that more than half million people left in the e ile during the

communist period in the former Czechoslovakia. This work concentrates on

sportsmen who emigrated at that time and above all on development of the their

reflection in media between years 1948 and 1989.

The work contains three parts. In the first one the author introduces the

principle of communist propaganda and a way how the propaganda profited from

emigration of the sportsmen for its own purposes. The second part concentrates on

the development of Czechoslovak press from 1948 till I980s.

The core of the work lies in the third part where the author creates, on the

basis of the reserarch done on the press sample of the then popular all-state journals

Rude pravo and Mlade fronta, an image of selected sportsmen - emigrants as it

evolved throughout duration of the communist regime. Each case is introduced by a

brief biography, in which the author puts the sportsmen career in the hi toric context.

It is followed by a detailed description of media reflection in a pecific period.

In the conclusion the author compares individual cases and explains the

development that the media reflection went through. The work is completed by a

revised list of emigrated sportsmen and the images of elected journal titles are

annexed that closely illustrate the topic.
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Seznam použité Iiterat

Prameny

Rudé právo 1948, 1949, 1950, 1954, 1957, 1958, 1960, 1965, 1968, 1969, 1974,

1975, 1978, 1980, 1981, 1984, 1985, 1988, 1989

Mladá fronta 1948, 1949, 1950, 1954, 1957, 1958, 1960, 1965, 1968, 1969, 1974,

1975, 1978, 1980, 198L 1984, 1985, 1988, 1989

Národní archiv Praha, fond Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport, karton 21

Národní archiv Praha, fond Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport, karton 154
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Přílohy

J. Seznam čs. sporto c -emigrantů

A

Adámková, H. (tenis)

B

Bačik, R. (plavání), Bajza (fotbal, 1980), Bártl (atletika), Bauer (plavání), Bauman

(plavání), Bej ček (vzpírání), Bezák, L. (letectví), Biederman, J. (plavání, 1986),

Bielik, I. (házená), Bobrovský, Z. (basketbal), Boudech (vzpírání), Bubla, J. (lední

hokej, 1985), Bu1ín, 1. (lyžování), Bureš, O. (plavání, 1986-vrátil se)

C

Crha, 1. (lední hokej, 1981)

Č

Čapla, 1. (lední hokej, 1972), Čado, J. (atletika, 1987), Černík, V. (tenis, 1949),

Černoch, O. (plavání, 1982), Černý, V. (plavání, 1982), Č ervenč ik, J. (vzpírání),

Čikl , I. (lední hokej, 1987), Čížek, J. (motorismus, 1981), Čížek (vzpírání)

D

Dančík, F. (lední hokej, 1949), Demeč, J. (atletika, 1986), Dlask (vzpírání), Dolejší,

B. (fotbal), Dolák, T. (lední hokej), Dolek, V. (cyklistika, 1986), Drobný, 1. (teni ,

1949), Duchková, M. (plavání, 1980)

Ď

Ď uriš, V. (lední hokej, 1980)

E

Ebermann, B. (lední hokej, 1987)

80



F

Fajfr (krasobruslení), Farda, R. (lední hokej, 1974), Fryčer, . (lední hokej, 1981)

G

Géry, M. (plavání, 1986), Glajza, O. (cyklistika, 1989), Granát, J. (teni , 1983)

H

Hec (atletika), Heger, V. (basketbal, 1986), Hejma, P. (lední hokej, 1968),

Hejtmánek, R. (lední hokej), Hirsch, M. (atletika), Hladký, 1. (plavání, 1986),

Holeček, M. (tenis, 1973), Holíková, A. (tenis, 1986), Horč i c, M (atletika), Hort, V.

(šachy, 1985), Horváth (fotbal), Hošánek, P. (vzpírání), Hřebec, J. (tenis, 1984),

Hutyra, R. (cyklistika, 1983), Hůbnerová, D. (volejbal)

I

Ihna čák, M. (lední hokej, 1985), Ihnačák, P. (lední hokej, 1982), lvančíková, 1.

(házená)

J

lahl, E. (tenis, 1987), Jaskovi, R. aj. (zápas), Javorský, 1. (tenis), Ježková, V.

(volejbal, 1975), Jiránek (krasobruslení), Juřica, V. (cyklistika, 1982), Juří ček, P.

(cyklistika, 1982), Juříček (krasobruslení)

K

Karpíšek, K. (volejbal), Kaválek, L. (šachy, 1968), Kebrlov á, L. (lyžování, 1989),

Kadraba, 1. (fotbal, 1968), Kapusta, 1. (lední hokej, 1989), Kašpárková

(krasobruslení), Klimešové, Pavel a Petr (atletika, 1985), Klíma, J. (b ketbal, 1980),

Klíma, P. (lední hokej, 1985), Kliment (vzpírání), Knoflíček, I. (fotbal, 1988), Koba,

S. (cyklistika, 1986), Kobranov, V. (lední hokej, 1969), Kochta, 1. (lední hokej,

1982), Konkolski, R. (jachting), Koudelka, . (tenis), KovárJ. (plavání, 1948),

Kovařík (fotbal, 1980), Krajčík, 1. (tenis), Kramplová E. (t ni ), Krá ný, V. (t ni ,

1986), Kratochvíl, F. (cyklistika), Křížková-Latečková, A. volejbal, 19 O), Kub
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(cyklistika), Kubík, L. (fotbal, 1988 - vrátíl se), Kubr, 1. (cy li i ), Ku

(lední hokej, 1986), Kur, 1. (plavání, 1982), Kurfůrst ( t1etik ), Kuti

(krasobruslení), Kuz, 1. (stolní tenis, 1981), Kvapil, 1. (cykli i ), K ch jz, 1. (ho )

L

Landl (krasobruslení), Látal, 1. (lední hokej, 1989), Laurenčík (krasobru I ní),

Ledvinková, J. (lyžování, 1969), Ludwig, J. (lední hokej, 1981), Lužová-Hejrnová,

M. (stolní tenis, 1968)

M

Mačák, P. (fotbal, 1981), Machovčáková, I. (volejbal, 1988), Mainuš, J. (cykli tika,

1985), Marek, Z. (lední hokej, 1949), Marek (vzpírání), atou (lední hokej),

Matrasová, A. (lyžování, 1986), Matulík, I. (lední hokej, 1987), 1iklaso .

(krasobruslení), Mokroš (lední hokej), Moulisová-Kafková, I. (volejbal), Mráze', F.

(motorismus, 1965), Mrázková, 1. (krasobruslení, 1965), u il, F. (lední hokej,

1986), Musil, J. (krasobruslení, 1980)

N

Nagy, 1. (vzpírání), Navrátilová, M. (tenis, 1975), edoman ký, V. (lední hokej,

1974), Nedvěd, P. (lední hokej, 1987), ekolová, 1. (krasobru lení, 1949),

Nepornuck ý, S. (lední hokej, 1957), Němeček, L. (tenis, 1986), iederlová, A.

(plavání, 1983-vrátila se)

o
Orlet, D. (gymnastika, 1985)

P

Pacák (lyžování), Pachman, L. (šachy, 1972), Pala, K. (cykli tik 19 6), Palo

(cyklistika), Parma, 1. (tenis, 1968), Pattaky (atletika), Pavlů , 1. (lední hokej),

Pisanská, A. (krasobruslení, 1980), Pi skáček (teni , 1986), Pi táč ko . (t ni , 19 6 ,

Pivoňka, M. (lední hokej, 1986), Pochobradský, P. lyzování, 1985), Polia ik, D.
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(vzpírání), Poner, 1. (lední hokej, 1982), Po lu n ý, 1. (cy tli tik 1980), Praj ler, P

(lední hokej, 1987), Prát (lední hokej, 1986), Pro (lyže ' ni)

R

Rolko, M. (plavání, 1982), Rornanovský, V. (zápas), Ro ko, M. (bo: ), Rozinák,

(lední hokej, 1969), Rozkošná, Z. (atletika, 1958), Rědr (fotbal), Rys (fotbal),

Ryšavý, J. (atletika, 1983)

s
Samek, J. (lyžování), Schonborn, R. (tenis, 1970), Schmidt (veslování, 1968),

Skotničtí , D. a M. (krasobruslení), Sláma, O. (lední hokej, 1948), tojan, . (tenis),

Strachoňová, H. (tenis, 1979), Strnadová, Z. (tenis), Strurnienský, I. (volejbal, 1986),

Svoboda, K. (lední hokej, 1985), Svoboda, K. (lední hokej, 1986), Svoboda, P. (lední

hokej, 1984), Svobodová, T. (atletika)

Š

Šano (fotbal), Ševčík, J. (lední hokej, 1987), Šindelář (fotbal), olar, P. (vzpírání),

Šponar, A. (lyžování, 1948), Štraubeová (tenis), Š ťa tní P. a A. (lední ho ej, 1980),

Šťastný, M. (lední hokej, 1981), Štefko, A. (tenis, 1982), t ěpni č ka (vzpírání),

Štípek, L. (stolní tenis), Štróbl, 1. (tenis)

T

Tábor (lední hokej, 1986), Tajcnár, R. (lední hokej), Toman, . (rnotori mus),

Tomíček, T. (plavání), Tomísová, B. (basketbal), Topol (lední hokej, 1984) Tr

(lední hokej), Trmal (atletika), Trman, 1. (gymna tika, 1981 ), Trnka (vzpírání),

Třešňáková, 1. (basketbal), Tyrolová, 1. (volejbal, 1983)

V

Vacenovský, F. (fotbal, 1986), Valešová, I. (lyžování), alko ', J. a . (box), án

L. (tenis, 1986), Vaněk, M. (zápas, 1983), Vete ník (rnotori mu , 19 3), ojtí , P.

3



(tenis, 1983), Vokřálová, . ( ch , 1979), ol , D (lední

L. (atletika), Vrtišková, T. (plavání, 19 2),

Winkler, J. (házená)

Z

Zabloudil (atletika), Zábrodský, O. (lední ho .ej, 1948). Zábrod (lední ho ej,

1965) , Zahradník, F. (plavání, 1989), Zahraj, D. (teni , 19 6), Zajíc (lední hokej,

1986), Zajíčková, 1. (cyklistika), Zajonc, . (san )

Ž

Žallman, R. (lyžování)



II. Výbčr no vinových titul ů z let 194 - 19

1.Boj Rudého práva za oči tu a j dn ení t ělo ~ ho, ' Y r. 1 4

Rudé právo, 18.7.1 948, roč . 28, č . 166. s. 8.

Rudé právo, 23.9 .1948, roč . 28. Č . 223, .6.

Rudé právo, 4.11.1948, roč. 28, Č. 257, . 6.

Rudé právo, 12.11.1948, roč. 28, Č . 264, . 4.

Rudé právo, 20. ll. 1948, roč . 28, Č . 27 1, . . 4.
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Rudé právo. 3.12. 1948. roč . 28. Č. 282. .. 4.

2. Jarosla v Drobný, Alena Vrzáňov á

Rudé právo, 16. 7. 1949. roč . 29. č. 165. s. 6.

Rudé právo, 17. 7.1 949, roč. 29, Č. 166. . 8.

Mladá front a, 22. 7. 1949. roč. 5, Č. 169.. 6.
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případu kra ob u
Rudé právo, 22. 3. 1950, roč . 30, Č . 69, .6.

Mladá fronta, 26. 3. 1950, roč . 6, č . 73, s. 12.

3. Rok 1968 - návraty, kritika do vlastních řad

Rudé právo, 10. 4. 1968, roč . 48, č. 100, s. 8.

.. '. '.'" .iT'". ":Yf"'l\!i~""~""''\~I'' ..... ~ ••
l r I 1 I

, I I
Jl. I

I " .
, I I • I - I I I

, ,

Mladá fronta, 11. 4. 1968, roč. 24, č. 101, s. 3.

Rudé právo, 11. 4. 1968, roč. 48, č . 10 1, s. 8.

Rudé právo, 12. 4. 1968, roč. 48, č. 102, s. 8.
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Mladá fronta , 22. 3. 1968, roč. 24, č . 81, s. 6.

Mladá fronta, 23. 3. 1968, roč . 24, č . 82, s. 6.

Mladá fronta, 17. 9. 1968, roč. 24, č . 250, s. 5.

4. Václav Nedomanský, Martina Navrátilová

Mladá fronta , 9. 10. 1974, roč. 30, Č . 239, s. 8.
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Rudé právo, 5. ro. 1974, roč . 55, č . 236, s. 8.

Mladá fronta, 18.9.1975, roč . 31 , č. 220, s. 8.

Rudé právo, 18.9. 1975, roč . 55, Č. 220, s. 8.
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5. Propaganda a bojkot OH vMoskvě 1980

Mladá fronta , 15. 7. 1980, roč. 36, Č. 165, s. 8.

Rudé právo, 31. 7.1980, roč . 60, Č . 179, s. 7.

Rudé právo, 31. 7.1980, roč. 60, Č. 179, s. 7.

Mladá fronta , 6. 8. 1980, roč. 36, Č . 184, s. 8.

Rudé právo, 6. 8. 1980, roč. 60, Č. 185, s. 8.
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6. Kauza "K+K"

Mladá fronta, 29. 7. 1988, roč . 44, č. 177, s. 8.

Mladá fron ta , 1. 8. 1988, roč . 44, č . 179, s. 8.

Mladá fronta, 8. 8. 1988, roč. 44, č . 185, s. 8.

Rudé právo, 7.1. 1989, roč. 69, Č . 6, s. 8.
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TUTU C . fOTBALI T,
Rudé právo, 3. 4 . 1989, roč. 69, č. 49, s. 7.

Rudé právo, 28 . 4. 1989, roč . 69, č . 100, s. 8.
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