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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá procesem budování národní identity skrze sport,
konkrétně lední hokej. Zaměřuje se především na aspekty přispívající k reprodukci
české národní identity, za takové jsou označovány především symboly, které svou
všudypřítomností připomínají příslušnost jedince k danému národu, stejně tak ale i
média, která se výrazně podílí na mytizaci sportovních událostí. Jednou z událostí, jež
sehrála důležitou roli při tvorbě české národní identity, jsou Olympijské hry v Naganu
v roce 1998. Úspěch českých hokejistů na tomto turnaji se již před dvaceti lety jistým
způsobem zapsal do dějin, důkazem je několik odkazů, které po sobě tento triumf
zanechal. Práce vznikla na základě výzkumu, jež kombinoval vícero metod. Zúčastnila
jsem se participativního pozorování přenosů hokejových zápasů národního týmu,
provedla analýzu dokumentů, které odkazují na to, jakou stopu ve společnosti vítězství
hokejistů zanechalo, a také jsem uskutečnila polo-strukturované rozhovory s fanoušky
ledního hokeje. Rozhovory napovídají, že vítězství hokejistů v Naganu za pomoci médií
a banálního nacionalismu podlehlo mytizačnímu procesu, a tak sehrálo významnou roli
při utváření české národní identity.

Abstract
This bachelor's thesis deals with the process of building national identity through
sport, specifically ice hockey. The thesis focuses primarily on the aspects contributing
to the reproduction of the Czech national identity. Important aspects are mainly
symbols, which remind us of the individual's belonging to the nation, as well as the
media, which significantly help to the mythization of sports events. One of the events
that played an important role in the formation of the Czech national identity is the 1998
Nagano Olympics. The success of the Czech hockey team in this tournament made part
of the history twenty years ago; there are still many legacies of this triumph nowadays.
The thesis is based on a research that combined several methods. I obtained the data
through participant observation of the national team matches broadcasts, I also analysed
documents that referred to the legacies of Czech victory, and I carried out semistructured interviews with ice hockey fans. The interviews suggest that the victory of
the Nagano hockey players, with the contribution of the media and banal nationalism,
underwent the process of mythization, and thus played a significant role in the Czech
national identity building.
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Úvod
„Hokej? To je pro mě národní sport. Je to dynamický, rychlý, líp se na to kouká
než na fotbal... a navíc, na to, jak jsme malá země, jsme v tom i dobří. A když se daří,
jsem na nás fakt hrdej.“ - Takto popisuje svůj vztah k hokeji fanoušek Jiří, jeden
z respondentů mého kvalitativního výzkumu. Ve své práci se věnuji tématu hokeje
v souvislosti s českou národní identitou. Hokej je v české společnosti významným
faktorem pro budování národní identity a mnohdy v minulosti představoval jedinou
možnost pro vyjádření národní hrdosti a odlišení se od ostatních národů, dokonce i
politických systémů. Jedním z největších hokejových úspěchů české hokejové
reprezentace byl triumf na Olympijských hrách v japonském Naganu v roce 1998.
Letos, v roce 2018, toto hokejové vítězství slaví dvacetileté výročí. Takové jubileum
nabízí ideální příležitost k tomu, abych popsala, jakým způsobem hokej ovlivňuje
budování národní identity Čechů a do jaké míry k tomu přispěl právě úspěch hokejistů
před dvaceti lety.
Vztah sportu a národní identity byl v posledních desetiletích předmětem zájmů
sociálních věd. Význam sportu „vstupuje do sféry tradičních kulturních hodnot jako
předzvěst širších kulturních změn prolínajících se ve sféře ekonomie, politiky, vzdělání,
a dokonce i samotného chápání národní identity a občanství,“ [Sekot 2008: 99] Mým
záměrem je k debatám o sportu a národní identitě přispět tím, že se pokusím zmapovat
české hokejové prostředí v souvislosti s národní identitou. Tato práce by tak měla
pomoci lépe pochopit, proč právě vítězství hokejistů v Naganu bylo unikátní, jakým
způsobem se podílelo na konstruování a definování národní identity a také jakým
způsobem je chápáno jako součást českých dějin.
Práce je rozdělena na tři části – teoretickou část, část, ve které se budu zabývat
hokejem v české společnosti a praktickou část. V teoretické části bych se ráda zaměřila
na koncept národní identity, stejně tak na jiné koncepty související s národem jako
takovým. Ve druhé kapitole představím hokejový turnaj na Osmnáctých zimních
olympijských hrách, který mi bude posléze sloužit jako analytický podklad k výzkumné
části práce. Zde bych se chtěla zabývat především mýty a příběhy spojené s událostí,
jelikož právě ty byly stěžejní při rekonstrukci národní identity u českých fanoušků.
V empirické části práce nejprve představím samotný výzkum a jeho výzkumné otázky.
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Metody výzkumu jsem se rozhodla v práci zkombinovat, a tak díky tomu získám data ze
zúčastněného pozorování i z kvalitativních rozhovorů. Poté se pokusím na získaných
datech hledat teoretické aspekty budování národní identity skrze hokej.

1. Použité teoretické koncepty
1.1 Národ
Benedict Anderson v knize Představy společenství hovoří o národu jako o
imaginární komunitě (tzv. Imagined communities), která je tvořená z představ.
Anderson je takového názoru, že národ je „politické společenství vytvořené v
představách - jako společenství ze své podstaty ohraničené a zároveň suverénní“
[Anderson 2008: 21]. Anderson v knize říká, že člověk se cítí bytostnou součástí
národního společenství, nepochybuje, že je jedním z nich, a to i přesto, že příslušníky
z celého společenství nikdy nemůže poznat všechny. S tím, že národ není reálný, avšak
imaginární, souhlasí i Zygmunt Bauman. „Národ, jakožto entita, existuje jen potud,
pokud se jeho příslušníci duševně a citově ‚identifikují‘ s kolektivním celkem.“
[Bauman 2004: 172] To, co z národa dělá alespoň na uváženou reálné, je území a jazyk.
Avšak ani tyto faktory nedodávají národu potřebný charakter. Důvod je prostý – lidé se
stěhují, a tak se mohou jednoduše přestěhovat do národa, ke kterému nepatří. Posléze se
mohou naučit i jeho jazyk a vyhlásit změnu národní loajality. [Bauman 2004: 173]
„Národ je duše, duchovní princip.“ [Renan 2003: 33] Tak zní slova o století
staršího Ernesta Renana, významného francouzského filozofa, jazykovědce a historika.
Národ neutvářejí materiální věci, dokonce ani rasa, jazyk, náboženství, zájmy či
geografie nestačí. Tento duchovní princip je výsledkem dlouhodobé snahy v minulosti.
Dle Renana je kult předků tím nejlegitimnějším kultem, a právě naši předci z nás udělali
to, čím jsme nyní. Již Sparťané vykřikovali „jsme tím, čím jste byli, budeme tím, čím
jste“. [Renan 2003: 33] Stejně to vidí i Alexandr Tomský, který říká, že v tomto
popěvku nejde o to, že každý jednou umře, tam jde především o to, že mezi živými a
mrtvými existuje tradice, která národ utváří. Národ je minulostí, předky a jejich činy
určen. [Tomský 2009]
Pro národ je důležité i společné utrpení, jelikož je sbližuje více než radost.
Utrpení a zármutek s sebou přináší závazky, které vyžadují spolupráci a úsilí. „Národ je
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tedy velká pevná pospolitost, podložená sdílením obětí, které byly podstoupeny a které
jsme ještě schopni podstoupit.“ [Renan 2003: 34] Renan má tedy názor jasný, národ
nazývá morálním vědomím, materiální věci jsou národu nedostačující. „Dokud toto
morální vědomí dokazuje svoji sílu oběťmi, jež vyžaduje ustoupení jednotlivce ve
prospěch společenství, je legitimní a má právo na existenci.“ [Renan 2003: 35]
Národ tedy není jednoduché definovat, jediná vyčerpávající definice národa
neexistuje, ani by nebylo správné ji utvářet. Sociální antropolog Arnošt Gellner se
například nijak systematicky nezaobírá pojmy jako je náboženství či rasa, které Ernest
Renan bral v potaz při snahách definovat národ. Jeho antropologický pohled je v daném
ohledu redukovaný, nicméně i tak jednoznačně patří ke klíčovým autorům, kteří se
tématem formování národní identity zabývali. Arnošt Gellner považuje národ za
nahodilý, nelze zde hovořit o všeobecné nutnosti. Stejně tak je tomu u státu jako
takového, který je taktéž nahodilý nikoli nutný. Avšak nejsou toutéž nahodilostí, proto
se pokusil o dvě provizorní definice konceptu národa. V první definici vyzdvihuje
kulturu znamenající soubor myšlenek a způsob chování. Říká, že pokud lidé sdílejí
stejnou kulturu, patří ke stejnému národu. V té druhé hovoří o lidském uznání. Pokud
člověk přijme druhého jako osobu patřící ke stejnému národu, uzná vzájemná práva a
povinnosti, tito lidé se stávají býti součástí jednoho a toho samého národu. „Člověk dělá
národy; národy jsou plody lidských přesvědčení, loajality a solidarity.“ [Gellner 1993:
16-18]
Andersonovo a Gellnerovo pojetí národa se odráží i v definici ve Velkém
sociologickém slovníku, kde je národ definován jako „osobité a uvědomělé kulturní a
politické společenství, na jehož utváření mají největší vliv společné dějiny a společné
území. Jednotlivé národy se vymezují 3 hledisky – kulturně, politicky a psychologicky.“
[Petrusek 1996: 668] Dle Petruska je kulturní hledisko nejčastěji tvořeno společnými
dějinami, jazykem a náboženstvím, a politické hledisko je dáno vlastním státem. Tím
nejdůležitějším pro člověka je však psychologická existence, která v sobě zahrnuje
uvědomění si národní příslušnosti. Národ se tedy vymezuje především tím, že jednotliví
příslušníci si svou národní příslušnost uvědomují a toto vědomí, pokud je silné, se
posléze nazývá vlastenectví. [Petrusek 1996: 669]
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1.2 Nacionalismus
Hned na úvod své čítanky Pohledy na národ a nacionalismus Miroslav Hroch
[Hroch 2003: 9-13] upozorňuje čtenáře na to, že bádání o nacionalismu je velmi
interdisciplinární záležitostí. Dnes i dříve zaměstnával nejen celou řadu sociologů, ale
také filozofů, historiků, politologů, antropologů, lingvistů a podobně. Komplexnost
přístupů k nacionalismu výstižně shrnul český historik Hroch do dvou vět: „Nikdo
v současnosti nemůže říci, že se seznámil se vším, co dosud bylo o národu a
nacionalismu napsáno. Je dokonce možno důvodně pochybovat o tom, že všechna
dosavadní produkce byla bibliograficky plně podchycena.“ [Hroch 2003: 9] Já se zde
pokusím o interpretaci děl z mého pohledu nejvýznamnějších osobností, které se
konceptem nacionalismu zabývali.
Nacionalismus je spojený s rozvojem národních států, lze ho tedy definovat jako
„soubor symbolů a přesvědčení, jež vyvolávají pocit příslušnosti k danému politickému
společenství“. [Giddens 1999: 948] Anthony Giddens říká, že lidé vždy cítili pocit
sounáležitosti s ostatními příslušníky toho samého národa, nicméně o nacionalismu
můžeme hovořit až v době, kdy došlo k rozvoji moderního státu. Obecně lze však říci,
že zde jde o otevřený a vědomý etnocentrismus. Ten předpokládá, že vlastní národ je
lepší než národ kterýkoli jiný a vše, co je pro tento národ dobré, je dobré i pro všechny
příslušníky národa. Etnocentrismus mimo jiné hlásá, že všechno, co se k danému národu
vztahuje je to jediné správné a morálně chvályhodné. [Bauman 1996: 175]
Benedict Anderson odmítá označení nacionalismu za ideologii: „Jinými slovy,
nacionalismus na rozdíl od jiných –ismů nikdy nezrodil své velké myslitele – žádné
Hobbese, Tocquevilly, Marxe nebo Webery.“ [Anderson 2003: 243] Dle Andersona lze
nacionalismus připodobnit k náboženství, a to z toho důvodu, že jak nacionalismus, tak
náboženství se týká smrti i nesmrtelnosti [Anderson 2008: 26–27]. Z tohoto důvodu si
pak lidé vytvářejí výtvory národní představivosti, ať už jde o mýty, památníky či hroby
neznámých hrdinů. Všechny tyto výtvory se opakují a tím původ národa neustále
legitimizují. [Anderson 2008: 25]. Stejně tak i pro Ernesta Gellnera není nacionalismus
ideologií. Dle Gellnera je nacionalismus politickým principem. Pokud je tento princip
porušován, vyvolává to pocit hněvu, kdežto pokud je princip naplňován, dochází
k pocitu uspokojení. [Gellner 1993: 12] Gellner národ chápe jako kulturu,
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nacionalismus je tedy spojení lidí skrze kulturu. Nacionalismus je to, co národ vytváří.
[Gellner 2003: 403] To, že je nacionalismus politický jev, je blízké i Ericu
Hobsbawnovi. [Hobsbawn 2003: 109] Eric Hobsbawn vidí nacionalismus jako interakci
dvou jevů, které se navzájem utvářejí. Jedním z jevů je občanské náboženství, druhým
je způsob přístupu k sociálním změnám. Občanské náboženství je odrazem
hospodářského rozvoje, avšak způsob přístupu k sociálním změnám se neomezuje na
konkrétní historické období. V posledních sto padesáti letech docházelo k neustálému
pronikání těchto dvou jevů, které tvořily nacionalismus. Z tohoto důvodu Hobsbawn
popisuje, že je nacionalismus velmi obtížné analyzovat. Po celou dobu se státy snažily
stát národy, národy pak zase státy. [Hobsbawm 2003: 122-123] Před rokem 1914
nenacionalisté předpokládali, že nacionalismus zmizí a bude absorbován či nahrazen.
To však bylo velmi zjednodušené a mylné. Nacionalismus je naopak na vzestupu.
[Hobsbawm 2003: 124]
A jak je to s nacionalismem v Čechách? „Pojem nacionalismu má v Čechách
negativní konotace, protože je to projev emocí (přirozeně daného), nedostatečně
kontrolovaných rozumem.“ [Holý 2010: 180] Ladislav Holý říká, že Češi velmi ostře
rozlišují nacionalismus od vlastenectví. Zatímco vlastenectví je chápáno pozitivně, jako
láska k vlasti, nacionalismus je chápán jako jeho pravý opak, tedy jako nepřiměřené a
fanatické vlastenectví. V českém prostředí je nacionalismus výrazem negativního
postoje častokrát spojený s otevřenou nenávistí k jiným národům, která zpravidla vede k
násilí. [Holý 2010: 185-186]

1.2.1 Banální nacionalismus
V roce 1995 přichází profesor Michael Billig s pojmem banální nacionalismus.
Billig je přesvědčen o tom, že národ je neustále reprodukován a v každodennosti se nám
neustále připomíná, že jsme součástí entity zvané „národ“. Billig hovoří o banálním
nacionalismu jako o neškodném nacionalismu, o tom, jak se myšlenka národa den co
den mezi lidmi tvoří a obnovuje. [Billig 1995]
Billigova kritika míří na sociální vědce, kteří se přespříliš zaobírají explicitním a
horkým (hot) nacionalismem, který má silný negativní nádech a nezajímají se o
každodenní (banal) nacionalismus. Příslušníkům určitého národa, občanům, je neustále

7
připomínáno, do jakého národa patří a toto se jeví jako naprosto běžné, nenucené, a tak
není obecně vnímáno jako připomínka čehokoliv. [Billig 1995: 8]
Anderson i Billig se shodnou na tom, že jazyk hraje ve společnosti velmi
důležitou roli. Anderson [2008] nalezl velmi úzký vztah mezi médii a národní identitou,
stejně ji nalezl Billig ve vztahu mezi nacionalismem a médii. I Karel Čapek prohlásil
památnou větu: „Řeč je duše a vědomí národa“. [Čapek 1931] Banální připomínka
národa a jeho naprosté přirozenosti je viditelná dnes a denně, a to napříč rubrikami. Ať
už se hovoří o „našich sportovcích“ či jen „počasí“ – čtenář ví, že se jedná o „jeho“
zemi, nepotřebuje k tomu slovní vysvětlení jako „počasí v Čechách“. Nebo například
rozdělení novin do "domácí" a "mezinárodní" rubriky posiluje duševní rozdělení mezi
krajany a cizinci. Toto a mnohé další reprodukuje pocit národního cítění. [Billig 1995:
117].
Rubrika sportovní je mi pro tuto práci však velmi blízká a banálního
nacionalismu lze v ní najít nespočet. Často se v ní totiž setkáváme se zájmeny „oni“,
„my“, „náš“, „naši“. Tyto zájmena odkazují na celý národ, reprodukují národní identitu,
aniž by to někomu přišlo nepřirozené či snad násilné. Národní symboly a obrazy jsou
všudypřítomné, ať už hovoříme o nepádných slovech v novinách, vlajících vlajkách na
budovách či národních odkazech na bankovkách. [Billig 1995] S Billigem souhlasí i
O’Donnell [O’Donnell 1994: 345-380], který říká, že novinové články, především ty
sportovní, jsou často plné stereotypů, které bychom sotva hledali jinde.

1.3 Národní identita
Nelze popřít, že téma národní identity je nesnadné téma plné paradoxů a
nejednoznačností. A jelikož se identita časově proměňuje, ale stále se týká každého
z nás, je tento pojem předmětem neustálého bádání. Je ale možné národní identitu
uchopit?
Dle Bergera a Luckmana [Berger; Luckman 1999: 170-171] je identita sociální
jev utvářející se během sociálních procesů, které jsou dány sociální strukturou.
Jednodušeji řečeno o identitě tvrdí, že je tvořena vztahem jedince a společnosti, přičemž
typy identit jsou vždy produkty objektivní sociální reality. Identita je následně
udržována, obměňována, ale častokrát také sociálními vztahy transformována. Podobně

8
o identitě hovoří Anthony Giddens, který nevnímá identitu jako stálou a danou, nýbrž
jako určitý proces tvorby vlastního já. [Giddens 1991]Vlastní konstruktivistické pojetí
není příznačné pouze pro Bergera s Luckmanem, vychází z něj i Benedict Anderson.
Jak jsem již uvedla výše, Anderson definoval národ jako imaginární společenství,
kulturní artefakt. Národní identita dle něj vychází z národních jazyků a z toho, jak moc
se sblížil kapitalismus s technologií tisku. Toto národní vědomí se šířilo díky novinám a
vytvořilo představu soudržnosti. [Anderson 2008: 62]
Ladislav Holý [Holý 2010: 13] je takového názoru, že národní identita je vždy
vytvářena jako opozice k těm, které my samotní vnímáme jako „ty druhé“. Holý v knize
dává historiku Macurovi za pravdu [Macura 1993], že česká sounáležitost se
neprojevuje nahlas, nýbrž je ukotvena ve vědomí Čechů a je nazývána pojmem „my“. A
opakem jsou právě „ti druzí“. K explicitnímu diskurzu dochází ve chvíli, kdy jsou české
zájmy ohroženy, kdy „my“ jako Češi se cítíme v národní krizi způsobenou „těmi
druhými“. [Holý 2010: 16] Toto přesvědčení dokládá historickými souvislostmi, od
Němců až po Slováky. A právě dějiny jsou konstrukcí, díky které „jsme dnes tím, čím
jsme, proto, že se to či ono odehrálo v naší minulosti“. [Holý 2010: 17] Lidé mají
potřebu někam patřit a to, kam patří a čím jsou, předurčuje mimo jiné i historie národa.
Dle Vlachové a Řehákové definuje národní identita, kým jsme. Je jednou
z nejvýznamnějších kolektivních identit dominující nad identitou náboženskou, třídní,
věkovou či například sexuální. V dnešní společnosti lze národní identitu rozdělit do tří
rovin: individuálně-sociálně psychologické, politicko-systémové a ideologické. První
rovina odkazuje na pocit propojenosti lidí mezi sebou, ať už jde o společný jazyk, vztah
k určitému teritoriu, o společnou historii či společné zvyky. [Vlachová, Řeháková 2004:
490]
Politicko-systémová rovina hovoří o společnosti jako o národu, tzv. societas
civilis, soustředěném ve státě. [Keane 1998] „Národní identita je síla, která udržuje
národní stát v celku.“ [Vlachová, Řeháková 2004: 490] Stát je stabilní, pokud lidé
v něm sdílejí stejné hodnoty a jsou kulturně homogenní. Jinými slovy, politické cíle
státu jsou naplňovány pouze, pokud je v daném státu národní identita silná. Pokud ne,
vede tato slabá národní identita ke stejně slabé občanské společnosti. [Vlachová,
Řeháková 2004: 490]
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Pokud hovoříme o ideologické rovině a národu, hovoříme také o nacionalismu, o
národní ideologii. Tato národní ideologie v sobě skýtá myšlenku kulturní jedinečnosti,
teritoriálního zakotvení a historického poslání národa. [Vlachová, Řeháková 2004: 491]
Obecně lze říci, že národní identita je kolektivní sociální identita projevující se
pozitivním vztahem jedince k národu. [Carey 2002]. O vztahu k sobě samému, druhým i
národu hovoří i Jaroslav Krejčí. Národní identitu definuje několika aspekty - společnou
historií, jednotným jazykem, územím, společnými sociálními a hospodářskými
institucemi, vládou, náboženstvím, relativně shodnou hodnotovou orientací příslušníků
národa, sebeuvědoměním a společnou vírou v růst národa v budoucnosti. [Krejčí
1993: 17]

1.3.1 Prvky národní identity
Klára Vlachová a Blanka Řeháková ve své studii z roku 2004 shrnuly pět prvků
národní identity. Prvním z nich je obraz národa a vědomí jejich charakteristik. Zde
nalezneme dva modely národa, kulturní národ (ethnos) a státní národ (demos). Zatímco
za příslušníky etnického národa se považují lidé, kteří již po generace žijí na stejném
území, sdílejí stejné zvyky a kulturu, mezi kterou patří například jazyk či náboženství,
za příslušníky národa státního jsou považováni ti, kteří politicky a občansky spadají pod
určitý stát. Dalo by se říci, že model kulturního národa je záležitostí spíše tradiční,
kdežto státní národ je považován za pokrokový, moderní. [Vlachová, Řeháková
2004: 49]
Dalším prvkem je vazba k národnímu státu. Lidé jsou vázáni k teritoriu, ve
kterém se vyskytují. Ať už jde o sousedství, město, kraj či dokonce kontinent. Autorky
však objasňují, že člověk může být vázán k vícero entitám než pouze k jedné.
K národnímu státu jako příklad uvádí například Evropskou Unii, ke které člověk může
být vázán taktéž. [Vlachová, Řeháková 2004: 491]
Pocit věrnosti a lásky k národu se řadí mezi další prvek národní identity.
Takovému pocitu říkáme buď patriotismus či nacionalismus. Oba pojmy mají hodně
společného, avšak jejich vnímaní je rozdílné. Patriotismus je vnímán spíše pozitivně,
nacionalismus evokuje spíše negativní pocity. Oba pojmy vyjadřují pocit věrnosti a
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lásky k národu, ale nacionalismus v sobě ukrývá určité vymezení se k jiným národům.
[Vlachová, Řeháková 2004: 492]
Neposledním bodem je připravenost jednat ve prospěch národa a bojovat za svou
zemi. Tato připravenost se u každého národa liší, výrazným faktorem, který ovlivňuje
ochotu národa bojovat za svou zemi, je historie. [Vlachová, Řeháková 2004: 492]
S ohledem na téma mé práce je pro mě nejvýznamnějším prvkem národní
identity národní hrdost. K pozitivní hrdosti se ovšem pojí také negativní stud, jakožto
pocit nabytý po předešlém neúspěchu národa. [Vlachová, Řeháková 2004: 492]
„Když se zeptáte obyvatel ČR, na co jsou nejvíce hrdí, tak mezi důvody nejvíce
zmíní sport, případně kulturu, historii. Sport představuje jeden z nejdůležitějších
důvodů, proč jsou Češi hrdí na Českou republiku.“ [Numerato In 90’ ČT24 2018]
Výrok Dina Numerata v České televizi je podložen mezinárodními výzkumy
International Social Survey Programme ISSP 2003 a ISSP 2013. V obou těchto
výzkumech se sport zařadil na první místo. Jako další důvod hrdosti Češi uvedli historii,
umění anebo literaturu. Od roku 2003 do roku 2013 se významně zvýšila hrdost na
armádu, naopak se národní hrdost Čechů snížila u politického vlivu České republiky ve
světě. Obecně je třeba říci, že Česká republika patří v Evropské Unii k méně hrdým
národům. Řadí se tak po bok Belgie a Nizozemska. [Plecitá 2014]

Příloha č. 1: Tabulka, která uvádí, na co jsou Češi hrdí [Plecitá 2014]

1.3.2 Sport a národní identita
Sport, jakožto nástroj socializace, napomáhá budování národní identity.
„Spojenectví

sportu

a

národní

identity

patří

ke

spojenectvím

emocionálně
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nejnabitějším“. [Laichman 2005: 2] Sport slouží národním státům, ale i jednotlivcům či
médiím k vyjádření představ o své kolektivní existenci. V průběhu dějin se moderní
sport rozvíjel v kontextu formování národa. Národem má Laichman na mysli tzv.
západní projekt, který je spjatý s modernizací a centralizací moderního státu. Stát tedy
podporuje šíření národních hodnot z důvodu posílení kolektivního vědomí. [Laichman
2005: 5-6] Kolektivní vědomí čili identifikace se společenstvím je o to silnější, pokud se
jedná o týmové sporty. Jak již poznamenal Hobsbawn: „Imaginární společenství
miliónů se zdá být reálnější, má-li podobu týmu jedenácti lidí s konkrétními jmény.“
[Hobsbawn 2000: 142] Kolektivní sport, v mém případě tedy hokej, představuje
příležitost pro konstrukci národní identity. Jak hokejisté, tak fanoušci jsou symbolickým
vyjádřením národa jako takového.
Studie How to influence national pride? The Olympic medal index as a unifying
narrative, která se tématem národní identity ve sportu zaobírá, popisuje sport jako
významný stimul k reprodukci národní identity. Tři nizozemští badatelé (Hilvoorde,
Elling a Stokvis) zkoumali významné sportovní události v kontextu národní identity a
našli souvislost mezi sportovními úspěchy a národní hrdostí. „Když se cítíte hrdí, máte
radost, že jste ‘něčeho‘ součástí a to něco je také součástí vašeho ‘já‘. Hrdost je součástí
lidské ‘potřeby někam patřit‘.“ [Hilvoorde, Elling, Stokvis 2010: 89; vlastní překlad]
Sport ve společnosti hraje také kompenzační roli, vyvolává pocit nostalgie či funguje
jako lék proti erozi národní identity. [Hilvoorde, Elling, Stokvis 2010: 91] Dle autorů
studie lze sledovat propojení sportovního zápasu a války. Toto propojení je sice
metaforické, avšak lze říci, že jak ve válce, tak ve sportovním utkání se jedná o boj
dvou národů, tedy o alternativní válku. Tato alternativní válka s sebou nese logiku:
pokud ‘my‘ vyhrajeme, ‘vy‘ prohrajete. Po takovém souboji následují polarizované
emoce – hrdost a radost na jedné straně a smutek či dokonce stud a ponížení na straně
druhé. [Hilvoorde, Elling, Stokvis 2010: 92] Stejně tak George Orwell, světově známý
britský novinář a spisovatel, přirovnává sportovní utkání k válce. „Na mezinárodní
úrovni je sport přímou imitací válčení...je to válka bez střílení.“ [Orwell 1945]
Na závěr výzkumníci shrnují poznatky o vztahu národní hrdosti a sportu do
typologie, kterou představují tři formy národní hrdosti. Prvním typem národní hrdosti je
tzv. bucket notion – kontinuálně se proměňující a potenciálně i „unikající“ pocit národní
hrdosti, který se za určitých okolností může proměnit v národní stud. Tento koncept je
dle autorů přítomný v politické rétorice v oblasti financování sportu se zřejmým
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sledovaným cílem přínosu větších úspěchů (tedy že větší počet získaných medailí zvýší
pocit národní hrdosti). Pro tento koncept národní hrdosti však dle autorů zatím
neexistuje dostatečné množství kvantitativních výzkumů. Druhou formou je tzv. digital
notion, tato forma už neříká, že je pocit národní hrdosti přítomen vždy. Buď je, nebo
není u národa přítomen, a pouze jeho projevy záleží na okolnostech. Koncepty digital
notion a bucket notion jsou tak v přímém rozporu. Podle posledního typu, který
výzkumníci nijak nejpojmenovali, je národní hrdost stabilní charakteristikou zemí,
avšak existují specifické možnosti (jako třeba sportovní úspěchy), které mohou vést
k menším a dočasným výkyvům národní hrdosti. Podmínkou pro pozitivní působení
sportovního úspěchu na národní hrdost je však v tomto případě pocit příslušnosti
k určitému národu či, možná lépe řečeno, pocit sounáležitosti. Bez národní
sounáležitosti nemají sportovní úspěchy na národní hrdost dle autorů žádný vliv. Síla
této sounáležitosti se dle autorů také může lišit a závisí především na důležitosti
sportovní události a na tom, jaká očekávání panují ve společnosti před vypuknutím
sportovní události. [Hilvoorde, Elling, Stokvis 2010: 99]
Národní identita je reprezentována prostřednictvím symbolů a rituálů, které ji
pomáhají nejen utvářet, ale také reprodukovat. Dle Kathryn Woodward jsou takovými
symboly vlajky, příběhy, styly oblékání, tradice a hymny. [Woodward 2000: 134]

1.3.3 Vliv médií na budování národní identity prostřednictvím sportu
Sport je nedílnou součástí každodenního života ve společnosti. Dle Jana
Děkanovského můžeme sport zařadit do širšího rámce her. Sport považuje za
„pozoruhodný, důležitý a ještě v relativně nedávné minulosti neprávem opomíjený
fenomén, kterému je ovšem v poslední době věnována zasloužená pozornost“.
[Děkanovský 2008: 22]
Benedict Anderson, jak jsem již uvedla výše, svou teorii konstrukce národní
identity postavil na sdílení informací skrze tištěná média, která jsou psána národním
jazykem. [Anderson 2008] K budování národní identity přispívají nezanedbatelnou
měrou také sportovní úspěchy na národní úrovni, tudíž by se dala jistým způsobem
Andersonova teorie převést také do roviny sportovního tisku. Je však důležité říci, že se
Anderson zabýval konstrukcí národní identity v modernitě, v éře globalizace, jsou
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klíčovaná audiovizuální média a internet. Dnes má v českém prostředí sportovní stránky
každý velký deník, Deník sport dokonce věnuje svou pozornost pouze a jen sportu.
Děkanovský stejně tak říká, že do kontaktu se sportem přicházejí lidé nejčastěji skrze
masová média, ať už se jedná o média tištěná (často doprovázena ilustračními
fotografiemi) či elektronická. Zatímco tištěná média pracují se sportovní událostí jako
s událostí minulou a jedná se tedy o zpětnou reflexi (s výjimkou předzápasových
prognóz), elektronická média mají výhodu v přímém přenosu a dosah takovýchto
přenosů má jak národní, tak mezinárodní charakter. Tato výhoda přímého přenosu
vytváří divákům pocit autenticity, divák se tak stává přímým svědkem jistého
sportovního výkonu. Avšak nejen autenticita se dá považovat za důležitý prvek
popularity mediálního zpracování sportovních událostí. Děkanovský také mluví o
narativitě. Záliba v příbězích je dle autora lidská vlastnost, kterou se lidé snaží
porozumět světu, vytvoření příběhu k jakékoliv události zatraktivní divákům pohled na
věc. Pokud tyto dva aspekty propojíme, vznikne tzv. autentický narativ. Tento
‘skutečný’ příběh následně vede k popularizaci dané sportovní události, čím silnější
příběh, tím silnější pouto mezi divákem a sportovcem. [Děkanovský 2008: 34-36] A
přesně takovéto pouto dává možnost vzniku příležitosti pro budování národní identity.
Co se týká samotného vlivu masových médií na společnost, ten se liší
v závislosti na výběru a způsobu podávání informací. Co je významnější a co nikoliv, o
tom rozhodují média, která mohou informaci zvýznamnit, stejně jako ji marginalizovat.
Na základě informací poskytovaných z médií si pak vytváříme názory, dle kterých
hodnotíme svět okolo sebe. Masová média touto tzv. zprostředkovanou realitou
nastolují agendu a často vytváří idealizovaný obraz o sportovcích. [Mc Combs
2009: 177] O zdůrazňování témat, tzv. primingu hovoří také mediální teoretik Denis
McQuail. „Účinkem zdůrazňování témat je v podstatě prosazování určitých hodnotících
kritérií.“ [McQuail 2009: 530] V takovém případě díky určité mediální prezentaci
osobního i sportovního života sportovce a národních sportovních úspěchů dochází
k posílení národní identity. Za těchto okolností jsou častokrát v médiích hokejisté
označováni za národní hrdiny, nositele norem společnosti, reprezentující myšlenku
neporazitelnosti. Jan Děkanovský tyto hrdiny označuje za kulturní vzory, které
přispívají k přenosu kulturních hodnot. [Děkanovský 2008: 150] McQuail je ale názoru,
že pozornost lidí je selektivní, a tak vyhledávají taková sdělení, se kterými souhlasí.
Toto nevede ke změně stávajících názorů, avšak k jejich posílení. [McQuail 2009: 532]
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Jelikož je cílem masových médií co největší ohlas čtenářů či diváků, častokrát upravují
obsah sdělení právě tak, aby byl co nejpřitažlivější. I takováto mediální prezentace
událostí může u široké společnosti napomoci v budování národní identity.

2. Hokej v české společnosti
Hokej je považován Čechy za národní sport s dlouhou historií. Dle průzkumu
Českého národního panelu je národním sportem dle 60 % respondentů hokej.“1 [Český
národní panel 2017] A jak poznamenal bývalý hokejový brankář, dle Jana
Děkanovského [2008] mytizovaný hrdina: „hokej je u nás fenomén“. [Hašek In Hokej!!!
2001] Hokej, ale obecně sport je nejenom v Čechách stále frekventovaný pojem, je
významným sociálním jevem a hraje mimořádnou roli ve společnosti. Jeho dopady
nalezneme v rovině jak sociální, tak i ekonomické a kulturní. Vztah ekonomiky a sportu
odráží například příliv peněz do samotného vrcholového sportu. Ať už se jedná o
výstavbu velkolepých sportovních arén či třeba sportovní sponzoring. [Sekot 2008: 13]
Sport je jakýmsi zrcadlem společnosti, které odráží i celou řadu problémů, kterým musí
dnešní svět čelit. Na druhou stranu může sport stejně tak i přispívat k proměně celé
společnosti.
Ladislav Holý říká, že jsme sice malý český národ, avšak se zlatýma ručičkama.
„‘Zlaté české ruce’ dokáží zvládnout cokoli. Čech je talentovaný, zručný a vynalézavý.
Hloupost je naopak hlavním znakem pro konstruování toho druhého.“ [Holý 2010: 78]
Budování takového mýtu o malém českém, ale šikovném a chytrém národu velkou
mírou napomáhá také v budování národní identity mezi samotnými hokejovými
fanoušky. Bez ohledu na dobu nebo politickou situaci, Češi dle mýtů a vyprávění bývali
těmi, kdo dokázali šikovnost využít k vlastnímu prospěchu. Nejedná se však o pouhou
výřečnost, improvizační schopnosti nebo kutilství – Češi zkrátka vždy bývali
vykreslováni jako ti zruční a důkazem toho bylo výsadní postavení v rámci RakouskaUherska, kdy České země znamenaly průmyslové jádro říše. Vyprávění, která
konstruují národní identitu, v sobě zahrnují například dobu první republiky, kdy
Československo patřilo společně s Argentinou a Spojenými státy americkými mezi
nejrozvinutější země světa, ale i dobu nacistické okupace, kdy českou průmyslovou
1

Průzkum proběhl na vzorku pěti set respondentů reprezentující internetovou populaci ČR. Dále za český
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výrobu využívalo v nezanedbatelné míře i Německo. I v současnosti kolují v české
společnosti příběhy o velkých českých úspěších, o fenoménu zlatých českých ručiček
projevujících se v zálibách jako kutilství a ve všeobecné důvěře ve vlastní schopnosti
cokoliv opravit.
Na příkladu Švejka lze dokumentovat, že ač se Češi měli historicky sebehůř,
vždy s odkazem na příběhy o vlastní identitě dokázali žít v určité naději. „Jakkoli
mlhavé, obojaké a nepřesvědčivé důkazy jsou k dispozici, lidé se kloní k výkladu, že
Švejk byl inteligentní člověk, který jednoduše dovedl výborně předstírat. Stěží by to
mohlo být jinak: Švejk byl Čech, a proto musel být inteligentní. Ti, kdo tvrdí opak, se
v podstatě sami zařadí mezi zrádce národa.“ [Holý 2010: 78] U českého sportu je možné
tento koncept zlatých ručiček aplikovat taktéž. V dobách minulého režimu byly české
sportovní úspěchy (zařízené českýma ručičkama) jednou z mála forem projevu
nespokojenosti s politickým režimem. Česká šikovnost se tak stala tím hlavním, co
malou středoevropskou zemi srovnávalo s těmi nejlepšími. Nezpochybnitelně má tedy
koncept zlatých českých ručiček v české společnosti vliv na budování národní identity,
a tak v tomto kontextu není náhodou, že se povedené průnikové přihrávce ve fotbale
říká „česká ulička.“ Není mi však známo, že by takové označení existovalo i v jiném
prostředí než v českém. Proto je třeba upozornit na to, že i samotný termín „česká
ulička“ je svým způsobem mýtus, který je stálým opakováním udržován.

2.1

Hokejový fanoušek jako společenský aktér
V kontextu sociologie sportu dle Aleše Sekota není sportovní fanoušek to stejné

jako sportovní divák. Sportovní divák, jakožto pasivní pozorovatel hry, sleduje utkání
s nadhledem, je povznesen nad týmovou rivalitou, a proto nebývá spjat s konkrétním
klubem, dokonce ani jediným sportem. Utkání sleduje jako divadelní hru a soustřeďuje
se na celou akci jako celek. Kdežto sportovní fanoušek, který je v kontextu mé práce
stěžejní, je divákovým pravým opakem. Sportovní, potažmo hokejový fanoušek, je silně
orientován na výhru „svého“ týmu. U fanouška tedy dochází k identifikaci s mužstvem
a následnému prožívání úspěchů či neúspěchů týmu. [Sekot 2006: 245] Publikum
hokejových fanoušků můžeme rozdělit i na jiné skupiny. Kromě hokejových fanoušků a
diváků lze nalézt také hokejové ultras a hooligans. Takové fanoušky však málokdy
spatříme na zápasech hokejové reprezentace, především ne v organizovaných
skupinách. Pro pochopení souvislostí, hokejoví ultras sami sebe označující za „skalní
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fanoušky“. Jsou to fanoušci většinou mladých věkových skupin, kteří „svému“ týmu
bezmezně věří. Na každý zápas vytváří povzbuzovací transparenty a choreografie.
Násilností se neúčastní, nevyhledávají je, avšak se jim nevyhýbají. Ultras bychom na
zápasech české reprezentace našli spíše než hooligans, avšak i přesto se jich zde
vyskytuje méně než při klubových zápasech. Hooligans už jsou fanoušci, kteří na
hokejovém stadionu dávají průchod svým náladám a vášním. Každá taková skupina
hooligans má svého vůdce šířící určitý typ chování, který posléze přebírá celý kotel,
někdy i fanoušci mimo kotel. [Slepička 2010: 115-117]
K identifikaci fanoušků se sportovním týmem neodmyslitelně patří vlastnění
klubových symbolů, kterými fanoušci dokladují svůj významný vztah k týmu. Ať už se
jedná o repliky dresů, klubové šály, čepice, odznaky nebo vlajky. [Sekot 2008: 147] Pan
profesor Pavel Slepička uvádí, že více než 70 % diváků2 nějaký symbol vlastní. Tato
symbolika je jakýmsi prostředkem viditelné manifestace příslušnosti k danému týmu a
je „možností aktuálního vytvoření specifické divácké skupiny společně sdílející ‘osud
družstva’ v probíhajícím zápase.“ [Slepička 2010: 55-57] Takovéto vymezené skupiny
podporovatelů přispívají k jasně viditelné polarizaci publika. Tímto se zpátky vracím
k teorii, že národní identita je vždy konstruována na tom, že existujeme nejenom „my“,
ale také ti druzí - „oni“, vůči kterým se vymezujeme. „My“ je skupina, se kterou se
ztotožňujeme, jsou to fanoušci stejného hokejového týmu, „oni“ naopak představují
skupinu, ke které náležet nechceme, fanouškovskou základnu protivníka. Důležité je si
uvědomit, že tyto protiklady mají smysl pouze společně, jeden nemůže být bez druhého.
[Bauman 2004: 43] Fanoušci se tedy snaží co nejvíce se vymezit vůči těm, které vnímají
jako ty druhé, a k tomu si vypomáhají nošením nejrůznějších týmových symbolů, aby
demonstrovali sounáležitost s týmem. Takováto demonstrace symbolů se posléze velmi
podílí na vytváření atmosféry na stadionu. A jelikož je hokej rychlá a dynamická hra,
má dobré předpoklady pro co nejdelší emocionální nabuzení diváků, které může vyústit
až v agresivitu. [Slepička 2010: 58]

2

Pavel Slepička v knize Divácká reflexe sportu od sebe sportovního fanouška a sportovního diváka
odlišuje až na straně 114.
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2.2

„Turnaj století“
XVIII. zimní olympijské hry 1998 v japonském Naganu se zapsaly do paměti

zlatou medailí v ledním hokeji pro český národní tým. Mnozí Češi tento turnaj označují
za „turnaj století“, za vítězství, na které se nezapomíná. Čím to, že se tento turnaj
takovým způsobem zapsal do dějin? Jedním z důvodů je například to, že se Mezinárodní
olympijský výbor a Mezinárodní federace ledního hokeje dohodly s NHL, že se
nejpopulárnější ligová soutěž kvůli olympijskému turnaji přeruší, aby se olympijských
her mohli zúčastnit nejlepší hráči světa. „Mluvilo se o tom u nás i v zámoří, protože to
bylo poprvé, kdy třeba Gretzky mohl hrát za Kanadu a reprezentovat svou zemi na
olympiádě. Ten turnaj dostal takovej pulz, v tom to Nagano bylo magický, je
neuvěřitelný, že se to povedlo právě nám.“ [Ručinský 2018] Význam celého turnaje tak
byl emocionálně posílen – Olympijské hry jednou za čtyři roky a malá česká země proti
nejlepším hráčům světa. Snad možná i proto se zlatou medailí počítali více Američané
či Kanaďané více než samotní Češi. „V zámoří se předpokládalo, že sladkou odměnou
bude finále Kanada – Spojené státy, tedy repríza finále světového poháru z před dvou
let, které Američané senzačně vyhráli 2:1 na zápasy.“ [Slavné sportovní okamžiky
2013] Pro pochopení souvislostí je důležité v první řadě stručněji popsat celý průběh
turnaje.
Průběh turnaje věrně zachycuje více než hodinu dlouhý dokument oficiálního
kanálu olympijských her3 The Nagano Tapes neboli Pásky z Nagana vzniklý v roce
2018 jako vzpomínka na turnaj po 20 letech. Dokument začíná historickými
souvislostmi, kterým přikládá značnou váhu při tvorbě národní identity skrze hokej.
Psycholog a politik Michael Žantovský říká, že se hokej s politikou pojil od doby, kdy
se v roce 1948 dostali komunisté k moci. V té době byla polovina hokejistů z národního
týmu uvězněna za neloajalitu ke komunistickému režimu. [Žantovský 2018] Stejně tak
dokument hovoří o Pražském jaru jako o období naděje a relativní svobody, které bylo
létě 1968 narušeno sovětskými vojsky. Ale i v této době zůstal hokej „zdrojem národní
hrdosti a zápasy proti SSSR se změnily v demonstraci odporu proti dlouhému utlačiteli
Čechů“. [The Nagano Tapes 2018] Historici tento odpor nazývají hokejovými protesty.

3

„Olympic Channel“ - oficiální webová stránka olympijských her.
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Zápasy proti SSSR byly chápány jako odplata za okupaci, z hokejového stadionu se
stalo dějiště politické bitvy. [Numerato 2010: 111]
Dokument The Nagano Tapes zmiňuje i to, že Československo získalo čtyřikrát
olympijské stříbro, z toho třikrát skončili druzí za SSSR. Snad možná i tato historická
fakta vedla k obrovské euforii, která v té době po olympiádě vzplanula. Sociolog Dino
Numerato však oponuje, že by politika až do takové míry ovlivňovala hokej právě
v době olympiády v roce 1998. Říká, že zde sport vstoupil do politiky ex post, později,
než se samotná událost odehrála. „Vztah mezi politikou a hokejem a vůbec politikou a
sportem byl vždy oboustranný, nejsem si jistý, zda je Nagano ideální příklad toho, jak
se sport, hokej a politika ovlivňují. (...) Myslím si, že v případě Nagana spíše šlo o
situaci, která s politikou neměla zas tak moc společného, přinejmenším ve chvíli, kdy se
šampionát odehrál“. [Numerato In 90’ ČT24 2018] Jan Děkanovský dodává, že
takovýto triumf malého národa nad „neoblíbenými (nedávno ještě nenáviděnými) Rusy“
přispěl v určité míře k mytizaci celé sportovní události. [Děkanovský 2008: 118] Stejně
tak tento triumf přispěl k tomu, že samotný sportovní výkon byl pouze jedním z prvků,
které v prezentaci celé události hrály svou roli. [Děkanovský 2008: 82]
Je třeba zdůraznit, že v devadesátých letech a právě v době těchto Olympijských
her se hokej začal stávat byznysem. O celkové komercionalizaci olympijské myšlenky
hovoří Aleš Sekot, který uvádí, že rostoucí problémy s financováním olympijských her
a jejich postupná politizace vedly představitele MOV4 k uplatňování marketingových
strategií. Tyto strategie vycházely především z toho, že olympijské hry jsou velmi
výhodným artiklem „a nejpůsobivějším logem je pětice olympijských kruhů“. [Sekot
2008: 191] Vedle kritického sociologického přístupu, který upozorňuje na
komercionalizaci a komodifikaci sportu, musíme zohlednit i skutečnost, že reklamy
vysílané během hokejových přenosů mnohdy odkazují na národní symboly. Tyto
všudypřítomné symboly a obrazy se podílejí na formování národní identity u českých
fanoušků a mohou mít množství podob. Ať už se jedná o využívání českých národních
symbolů či o přímé vyjádření podpory české reprezentaci. Komercionalizace se v hokeji
projevuje ve větší míře během každoročních mistrovství světa než při olympijských
hrách. Na OH totiž platí přísnější pravidla pro marketingové aktivity. Je tomu tak proto,
že dnes už se olympijské vrcholové orgány snaží být co nejvíce finančně nezávislé a
4

Mezinárodní olympijský výbor.
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politicky suverénní. [Sekot 2008: 192] I přesto lze však v současnosti sponzoring na
olympijských hrách spatřit, avšak již v menší míře, než tomu bylo například v roce
1998.
Procesy formování a reprodukce národní identity v následující části vysvětlím na
příkladu tzv. „Turnaje století“5. Česká reprezentace v zápasech v základní skupině
prohrála závěrečný zápas proti ruské reprezentaci, proto ji ve čtvrtfinále čekali
Američané. Nejen v tomto zápase, ale v celém turnaji vynikl český brankář Dominik
Hašek. Jan Děkanovský však dodává, že právě tento jeho výkon byl jakýmsi základem
„Haškova mytologického posunu do podoby archetypálního příslušníka českého
národa“. [Děkanovský 2008: 118] Hokejový brankář, který byl v minulosti spíše jen
přehlížen pro svůj osobitý styl chytání, kterým vzbuzoval spíše nedůvěru než naději,
dokázal vlastní pílí pokořit své protivníky. Hašek se po turnaji stal ikonou, u které se
její prohřešky či dokonce prohry upozaďují. Atributy takovéto ikony jsou vtěleny do
snadno zapamatovatelných sloganů, které posléze degenerují v otřepaná klišé. V případě
českého hokejového brankáře je takovýmto přívlastkem „naganský Bůh“. [Děkanovský
2008: 83] Jinými slovy, mediální reprezentace celé události sehrála při konstrukci
příběhu důležitou roli, stejně i v případě kapitána týmu. Po první třetině jdou hráči do
kabiny, kde si kromě trenérských instrukcí vyslechnou i připomínky k výkonu od
kapitána Vladimíra Růžičky. Projev kapitána reprezentace vzápětí komentátoři
transformovali do klíčového okamžiku celého turnaje. Stejně tak média čím dál více
zvětšovala význam projevu, někdy i vyfabulovanými podrobnostmi, až vytvořila „obraz
navrátivšího se veterána českého hokeje, který pod svým vůdcovstvím stmelil mladé
české hvězdy a elektrizujícím projevem vyburcoval v kritické chvíli spolubojovníky
k vítězství“. [Děkanovský 2008: 121] Děkanovský říká, že se zde jedná o mytologickou
transformaci celé události, jelikož sami hráči hovořili o projevu Růžičky jako o běžných
kapitánových připomínkách. Tomu nasvědčuje komentář Dominika Haška: „Růža řekl
tři čtyři věty. To nebyl jeho dlouhý proslov. Řekl, že všichni umíme hrát hokej, tak
budeme hrát hokej a nebudeme z nich podělaní“ [Hašek In iSport.cz 2018] Po první
třetině Češi skóre otáčejí a odměnou jim je výsledek 4:1 a postup do semifinále
Osmnáctých zimních olympijských her. Již tato výhra nad Amerikou podnítila výbuch
vlasteneckého nadšení.
5

Ustálené pojmenování hokejového turnaje na Olympijských hrách 1998.
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Před utkáním semifinálového zápasu komentátor Robert Záruba zprostředkovává
divákům poděkování od samotného hokejového týmu fanouškům, kteří zaslali do
Nagana tisíce faxů, aby vyjádřili podporu hokejistům. „Tři faxové stroje prakticky
neustále chrlily řeky faxů, jsou jich doslova stohy a jsou vylepené na pokoji číslo 303,
kde se masíruje, mužstvo Vám za ně moc děkuje a cítí Vaši podporu i na tu obrovskou
dálku.“ [Záruba 1998 In The Nagano Tapes 2018] Tato sounáležitost s hokejovým
týmem mě znovu navrací k Andersenovi, který národ vnímá jako pomyslné společenství
vytvořené v představách. Samotní hokejoví fanoušci vytvořili během Olympiády
jakousi imaginární komunitu. Příslušníci takové komunity „nikdy nepoznají většinu
ostatních příslušníků, nikdy se s nimi nesetkají a ani o nich neuslyší. Přesto v
představách všech přežívá obraz jejich sounáležitosti.“ [Anderson 2008: 21-22]
V semifinále se Češi utkali s Kanaďany. Kanaďané byli a dodnes jsou národem,
ve kterém hokej vždy byl jedním z hlavních tvůrců národní identity. Kanadskou
oddanost k hokeji dokumentují slova bývalého kanadského hokejisty Theorena
Fleuryho: „Máte-li na dresu kanadskou vlajku a jdete na led, nehrajete jen za sebe, ale
za všechny v téhle zemi. Když hrajete za Kanadu na světové scéně, celá země se
zastaví, dokud to neskončí.“ [Fleury 2018] Watson však upozorňuje na to, že lední
hokej je v Kanadě jakožto národní symbol zpochybňován, a to jak z hlediska toho, že
není jasné, kdo vlastně může definovat kanadský národ, tak z hlediska toho, jak velký
význam vůbec lední hokej v Kanadě má. Hokej je tedy nejednoznačný národní symbol
přispívající k měnícímu se a stále probíhajícímu procesu tvorby kanadské národní
identity. [Watson 2016: 304]
Čeští hokejisté se díky vstřelené brance při nájezdech dostali do finále, kde je
čekali ruští hokejisté. Hokejové finále již sledovala téměř celá země, i přesto, že časový
posun byl několik hodin a všechny zápasy se tedy u nás odehrávaly v časných ranních
hodinách. Robert Záruba říká, že každý si pamatuje na to, kde byl, když se hrálo finále.
[Záruba In 90’ ČT24 2018] Rozhlas se pouštěl v metru, dokonce i školy byly v neděli
otevřené, aby se žáci mohli ve třídách sejít a sledovat utkání, hospody otevíraly třeba i
v pět ráno, aby se fanoušci mohli společně na finále podívat. Finále bylo plné emocí, ať
už se strany samotných hráčů či fanoušků. „Samozřejmě, kdykoli se bojuje o zlato, jsou
v tom velké emoce. U těchto týmů to však platí dvojnásob.“ [McDonough 1998 In The
Nagano Tapes 2018] V první polovině třetí třetiny přišla první a poslední branka celého
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zápasu. Petr Svoboda dal ruské reprezentaci gól a po dalších dvanácti minutách se již
slavilo první olympijské hokejové zlato, první zlatá medaile ze zimních olympijských
her po třiceti letech. V té době zazněla slova sportovního komentátora Roberta Záruby,
která znají nejen hokejoví fanoušci: „Přepište dějiny, Česká Republika vyhrála Zimní
olympijské hry v ledním hokeji.“ [Záruba 1998 In The Nagano Tapes 2018] Právě
Zárubovy věty a užité metafory také výrazně přispěly k posunu vítězství do mytologické
roviny. Reportáž se tak posunula z objektivní rétoriky k rétorice emocionálně
zabarvené. [Děkanovský 2008: 122]
Česká reprezentace tedy v roce 1998 porazila tři nejlepší hokejové týmy své
doby. Nešlo o úspěch ryze sportovní, ale také společenský. Neslavili totiž pouze
hokejisté, i v České republice vybuchlo mezi lidmi nadšení a na mnoha místech po celé
zemi se slavilo. Fanoušci, ale i někteří, jejichž vztah ke sportu byl vždy spíše
rezervovaný, se začali identifikovat s národním týmem - ať už se jednalo o nakupování
replik hokejových dresů, videokazet nebo knih o Naganu či o vystavování české vlajky
do oken. Robert Záruba říká, že od roku 1989 neviděl takové vzedmutí národní hrdosti
jako při tomto vítězství hokejistů v Naganu. Hovoří o tzv. ‘příběhu‘ poslepovaného
týmu. [Záruba In The Nagano Tapes 2018] Právě takováto vyjádření a takové příběhy
celou událost nejen zpopularizovaly, ale také jí dodaly mytický ráz. [Děkanovský 2008]
Politizované bylo i příjmení hokejového obránce Petra Svobody, který vstřelil právě
jedinou branku ruskému týmu během finálového utkání. Samotné příjmení hokejisty
může znít symbolicky s ohlédnutím se na historii země. „Kdyby někdo napsal, že hráč
jménem Petr Freedom dá rozhodující gól v zápase proti zlému impériu, řekl bych, že
jsem větší blbost neslyšel.“ [Pinchevsky 2018] Dalo by se proto říci, že výjimečnost
celého turnaje netkvěla pouze v tom, že v něm poprvé hráli všichni nejlepší hráči světa a
že česká reprezentace dokázala všechny týmy porazit, ale také v tom, že o něm dodnes
panují médii zprostředkované narativy, díky nimž se stala tato Olympiáda snadno
zapamatovatelnou událostí, na kterou mnozí ještě dnes vzpomínají.
Zajímavostí k Turnaji století je také graf znázorňující spotřebu elektřiny v
„osudný“ finálový den. Graf názorně ukazuje, o kolik vzrostla spotřeba elektřiny
v České republice během finále Česko – Rusko. Paradoxní zároveň je, že tři pravidelné
vrcholy křivky v době cca od 6:30 do 8:30 hodin ráno neodpovídají průběhu tří třetin,
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ale odpovídají začátku utkání a přestávkám mezi třetinami, kdy se lidé zvedli od
televize a začali si vařit ať už pro sebe či hromadně snídani, kávu, atd. [Pro Jádro 2012]

Příloha č. 2: Graf znázorňující spotřebu elektřiny dne 22. 2. 1998 [Pro Jádro 2012]
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3. Empirická část
V první části bakalářské práce se čtenář obeznámil s teoretickým rámcem
jednotlivých sociologických pojmů, jimiž jsou například národ či národní identita.
Druhá část práce uvedla čtenáře do českého hokejového prostředí v kontextu vítězství
českých hokejistů na Olympijských hrách v roce 1998. Nyní se podívám na aktuální
situaci v České republice po dvaceti letech od události. Výzkum jsem se rozhodla
provést za pomoci třech výzkumných metod. První z metod je zúčastněné pozorování
zápasů české hokejové reprezentace, dále se za pomocí terénních poznámek a analýzy
veřejně dostupných dokumentů pokusím zanalyzovat z mého pohledu nejvýznamnější
odkazy vítězství hokejistů v Naganu. Poslední mou výzkumnou metodou budou
kvalitativní rozhovory s hokejovými fanoušky, kteří vítězství hokejistů v roce 1998
nejen sledovali, ale také úspěch prožívali.

3.1

Výzkumné cíle a otázky
Hlavním cílem práce je popsat, jak hokej ovlivňuje budování národní identity

v České republice a do jaké míry k tomu přispěl úspěch českých hokejistů v Naganu
v roce 1998. Cílem tedy bude odpovědět na výzkumné otázky, které zní:
§

Jaká je role ledního hokeje v upevňování národní identity fanoušků v ČR?

§

Jakým způsobem bylo vítězství hokejistů v roce 1998 interpretováno jako
součást českých dějin?

§

Jaký obraz českého národa perspektivou fanoušků vytvořil úspěch hokejistů
v Naganu v roce 1998?

§

Jaké pocity v hokejových fanoušcích vzbuzují zápasy českého týmu proti
Rusku?

§

Jakou roli sehrálo vítězství českých hokejistů na Zimních olympijských hrách
v Naganu při reprodukci národní identity?

3.2

Metody výzkumu
Výzkumnou část práce jsem se rozhodla provést za pomoci kombinace několika

metod. Získala jsem díky tomu data kvalitativního charakteru, a to jak ze zúčastněného
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nestandardizovaného pozorování, tak z polo-strukturovaných rozhovorů s otevřenými
otázkami. Další z mých šetření se orientuje na odkazy vítězství v Naganu ve
společnosti. Domnívám se, že využití kvalitativního přístupu mi poskytne hlubší
poznatky o životě a postojích alespoň určité části hokejových fanoušků v souvislosti
s českou národní identitou.
Kvalitativní výzkum jsem si vybrala z důvodu intenzivnějšího kontaktu
s respondentem. I přesto, že nyní nelze výzkumné šetření zobecnit na celou populaci,
můj vhled na danou problematiku je nyní podrobnější. Během svého výzkumu jsem se
snažila porozumět zkoumanému jevu a následně ho také popsat. Jelikož jsem se snažila
odhalit, jaké jsou zkušenosti fanoušků s hokejovým vítězstvím v Naganu a porozumět
jejich nynějším postojům, kvalitativní výzkum se v takovém případě nabízel více než
kvantitativní. [Strauss; Corbinová 1999: 11] Rozhodla jsem se tedy kombinovat
kvalitativní metody, provedla jsem tzv. triangulaci. „Pod pojmem triangulace se rozumí
kombinace různých metod, různých výzkumníků, různých zkoumaných skupin nebo
osob, různých lokálních a časových okolností a teoretických perspektiv, které se
uplatňují při zkoumání nějakého fenoménu.“ [Hendl 1997: 66]

3.2.1 Zúčastněná pozorování
Nejprve jsem provedla zúčastněná pozorování během MS v roce 2017, ze
kterých jsem si vedla terénní poznámky. Tato pozorování fanoušků sledující zápasy
národního týmu mi pomohla k zodpovězení výzkumné otázky týkající se role budování
národní identity skrze hokej. Zúčastnila jsem se čtyř6 zúčastněných pozorování, která
proběhla v pražských fanzónách – podvakrát v Riegrových sadech, jednou ve Žlutých
lázních a v Zahrádkách Žižkov. Ve fanzónách bylo možné pozorovat nejen fanoušky
ledního hokeje a zaměstnance fanzón, ale také hostesky, které měly za úkol fanouškům
rozdávat předměty k fandění. Poté jedno z mých pozorování proběhlo přímo na
francouzském stadionu AccorHotels Arena v Paříži během utkání Česká republika –
Francie na Mistrovství světa v roce 2017. Pozorování tedy vždy byla participativní.
„Participativním pozorováním je možné popsat, co se děje, kdo nebo co se zúčastňuje
6

Ve čtvrtfinále Mistrovství světa Česká republika vypadla s ruským týmem, takže tímto jsem pozorování
zápasů národní reprezentace ukončila.
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dění, kdy a kde se věci dějí, jak se objevují a proč.“ [Hendl 1997: 117] Během
pozorování jsem měla možnost dostat se do osobního vztahu s pozorovanými. Jan
Hendl rozděluje úroveň participace výzkumníka na úplného participanta a pozorovatele
primárně jako participanta. [Hendl 1997: 117] Svůj výzkum jsem prováděla vždy tak,
abych byla úplný participant, tedy tak, že jsem se vždy stala členem pozorovaných a
moje role byla naprosto zatajena. Díky tomuto pozorování jsem získala kompletní obraz
toho, co se děje alespoň v některých fanzónách či přímo na stadionu. Nevýhodou však
takového pozorování je fakt, že se výzkumník lehce může stát aktivním účastníkem celé
situace, což může vést ke konfliktu rolí. [Hendl 1997: 120] Jelikož jsem byla přímým
účastníkem jednoho ze zápasů a ostatní má pozorování byla také participativní, bylo pro
mě velmi těžké zachovat si úplný odstup. Ten jsem se alespoň pokusila zajistit tím, že
jsem analýzu terénních poznámek prováděla s jistým časovým odstupem od samotných
pozorování.

3.2.2 Analýza veřejně dostupných dokumentů
Dále jsem provedla analýzu veřejně dostupných dokumentů, které mi sloužily
jako podklad k výzkumné otázce související s tím, jakým způsobem se vítězství
v Naganu stalo součástí českých dějin, zda po sobě zanechalo odkazy, které by triumf
připomínaly. Dokumenty byly vybrány pouze tak, aby byly co nejvíce relevantní
k mému témat, byly vybrány takové odkazy, které jistým způsobem slouží
jako připomínka triumfu českých hokejistů na Osmnáctých olympijských hrách 1998.

3.2.3 Kvalitativní rozhovory
Po více než půl roce od Mistrovství světa v ledním hokeji jsem během Zimních
olympijských her na začátku roku 2018 také provedla čtyři polo-strukturované
rozhovory s hokejovými fanoušky. I přesto, že jsem byla jediným výzkumníkem, za
pomoci otevřených otázek jsem se snažila minimalizovat efekt tazatelky na kvalitu
rozhovorů. Rozhovor jsem měla předpřipravený, avšak vždy jsem nejprve nechávala
respondentovi prostor k tomu, aby se sám k danému tématu vyjádřil. Pokud mi
respondent nedokázal na otázku odpovědět přímo, dopomáhala jsem mu již
připravenými podotázkami. Celkem jsem tedy vyzpovídala čtyři respondenty, dvě ženy
a dva muže. Všechny čtyři respondenty jsem vybrala za pomoci kriteriálního
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vzorkování – stanovila jsem si dvě kritéria, dle kterých jsem vybrala relevantní
respondenty pro svůj výzkum. [Hendl 2005: 154] Prvním kritériem byl věk
respondentů, který jsem si ohraničila pouze spodní věkovou hranicí, a to 40 let.
Stanovila jsem hranici 40 let z toho důvodu, aby všem mým respondentům bylo v době
Osmnáctých olympijských her alespoň 20 let. Dalším kritériem bylo to, aby moji
respondenti byli fanoušky ledního hokeje, nikoliv pouze jeho diváky. [Sekot 2006: 245]
Podmínkou mi bylo, aby každý respondent aktivně sledoval hokejové zápasy české
reprezentace.
Se všemi respondenty jsem se sešla v prostředí, které jim bylo příjemné a nebylo
zde mnoho rušivých elementů. První rozhovor jsem uskutečnila s respondentkou Lídou.
Lídě je nyní 53 let, v době Olympijských her v Naganu jí bylo necelých 33 let. Během
Olympiády sledovala všechny zápasy včetně zápasů v základní skupině. Dnes sleduje
pouze zápasy hokejové reprezentace, tzn. Mistrovství světa a jednou za čtyři roky zimní
olympiádu.
V pořadí druhý rozhovor jsem vedla s respondentem Jiřím, kterému je 60 let. Jiří
celý život sleduje sportovní utkání, zejména hokej. Proto si i ve svých 40 letech
nenechal ujít jediný olympijský hokejový zápas. Kromě národní reprezentace velmi
často sleduje i českou extraligu, je fanouškem především týmu HC Kometa Brno.
Sleduje ovšem převážně ta utkání, která jsou bezplatnými televizními kanály vysílány.
Dalším respondentem byl pětapadesátiletý Ondřej. Považuje se za velkého
sportovního fanouška, má povědomí i o českých týmech hrajících v mezinárodních
soutěžích, o české extralize, avšak sleduje spíše zápasy národního týmu.
Poslední respondentkou byla Marie. Marii je 51 let, v době Olympiády sledovala
naplno pouze zápasy od čtvrtfinále, od zápasu české reprezentace s Amerikou. Nyní
kromě hokejové reprezentace velmi fandí týmu Rytíři Kladno, na jehož zápasy často
chodí přímo na stadion.

3.3

Analýza dat
Během analýzy mnou získaných dat budu na základě svých výzkumných otázek

hledat teoretické aspekty budování národní identity. Tyto aspekty se následně pokusím
ilustrovat na různých typech dat. Všechna má data jsou kvalitativního charakteru, budu
tedy dle stanovených otázek analyzovat své terénní poznámky, nahrávky kvalitativních
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rozhovorů s fanoušky ledního hokeje a zjištěné poznatky týkající se odkazu výhry
hokejistů v roce 1998. Analýzu kvalitativní rozhovorů jsem provedla otevřeným
kódováním. Pokud si jednotlivé jevy pojmenuji, zaměřím na ně svou pozornost. Až
posléze je mohu začít zkoumat a klást si otázky. „Otevřené kódování je část analýzy,
která se zabývá označováním a kategorizací pojmů pomocí pečlivého studia údajů. Bez
tohoto prvního a základního analytického kroku by nemohl proběhnout zbytek analýzy
ani následná komunikace.“ [Strauss 1999: 43] Cílem mého výzkumu je tedy odpovědět
na všechny mnou stanovené výzkumné otázky.

3.4

Etika výzkumu
V rámci svého výzkumu jsem dbala na etické principy, z tohoto důvodu jsem od

všech respondentů před začátkem rozhovoru vždy získala informovaný souhlas. Spolu
s ním jsem nastínila téma své bakalářské práce, ale to pokaždé pouze tak, abych tím
hned zpočátku neovlivnila respondentovy odpovědi. Respondentům bylo řečeno, že
pokud si budou přát, budou v práci anonymizováni, jinými slovy jim bude vymyšleno
nové jméno, aby nebyli s ničím konkrétně spojováni. Každého z respondentů jsem
požádala o to, abych si společný rozhovor mohla nahrát na diktafon, avšak vysvětlila
jsem, že data budou využita pouze pro účely mé bakalářské práce a nahrávka nebude
nikde zveřejněna. Všem, kteří se podíleli na výzkumu, jsem nabídla možnost poskytnutí
celé bakalářské práce, všichni respondenti o tuto možnost projevili zájem.

3.5

Výzkum

3.5.1 Role ledního hokeje v upevňování české národní identity
Jak jsem uvedla v kapitole zabývající se kvalitativním výzkumem, na jaře roku
2017, kdy česká hokejová reprezentace hrála na Mistrovství světa, jsem v průběhu
zápasů českého týmu provedla několik zúčastněných pozorování fanoušků.
Jaká je tedy role hokeje v upevňování národní identity fanoušků v České
republice?
Lední hokej, potažmo jakýkoliv sport, hraje v české společnosti zásadní roli
v utváření národní identity. Během všech pozorování jsem měla možnost přesvědčit se o
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tom, jakým způsobem je národní identita prostřednictvím symbolů reprezentována.
Mezi fanoušky bylo velmi jednoduché zahlédnout hned několik symbolů najednou.
Jednalo se například o české vlajky, kterými vždy fanoušci cestou do fanzóny mávali,
aby upozornili okolí na to, že jsou připraveni podpořit český tým. Fanoušci stejně tak
měli v hojném množství vlajky namalované na obličeji či různě po svém těle. Ti
střídmější jen poukazovali na českou trikolóru. Ať už do barev trikolóry nalakovanými
nehty či sladěným oblečením. [Terénní poznámky, květen 2017] Jedná se zde tedy o
jakési ztělesnění národní identity.
Dalším symbolem byl bezpochyby i hokejový dres národního týmu se jménem
oblíbeného hráče. Bylo zajímavé povšimnout si, že jména hráčů se nejen opakovala, ale
ve většině případů odkazovala spíše na historická jména, nikoli na hráče současné
reprezentace. Jágr, Hašek, Růžička, Hlinka, Reichel, takováto jména zdobily
fanouškovské dresy. [Terénní poznámky, květen 2017] Dalo by se konstatovat, že odkaz
českého úspěchu v roce 1998 stále žije a i po dvaceti letech si český fanoušek na sebe
rád vezme dres svého oblíbeného hokejového hráče.
Přímo na stadionu byla takováto prezentace národní identity umocněna silnou
atmosférou. Málokterý Čech, který se vydal podpořit tým až do Paříže, přišel bez
týmových symbolů. Každý fanoušek tím tak přispěl k polarizaci publika a bylo na první
pohled jasné, který fanoušek fandí jakému týmu. Tato polarizace přispěla k pocitům
„my“ a „oni“, fanoušci se tímto vůči sobě vymezovali. [Bauman 2004] Během
zúčastněného pozorování jsem zpozorovala mnoho českých fanoušků, kteří byli ochotni
dojet za „svým“ týmem až do Francie, fanoušky, kteří vymýšleli před zápasem choreo7
či alespoň skandovali po celou dobu zápasu pokřiky. Co se k dění na stadionu týče,
rozhodně ještě stojí za zmínku znělka při vstřelené brance Čechů. Vždy, když čeští
hokejisté dali gól, celým stadionem se začala rozléhat píseň Zavolejte stráže! z české
pohádkové komedie Ať žijí duchové. Někteří čeští fanoušci se posléze neubránili zpěvu,
kterým umocnili očividnou radost z úspěchu. [Terénní poznámky, květen 2017] Tato
reprodukovaná hudba i mimo geografický prostor ČR opět připomněla českým
fanouškům svou národní identitu. Stala se připomínkou něčeho společného. Dalo by se
říci, že se zde jedná v jistém slova smyslu o manifestaci pomyslného společenství.
7

Předem připravené transparenty se vzkazy určené vlastním hráčům, soupeřům či jejich fanouškům.
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Ve Žlutých lázních si organizátoři hromadného sledování přizvali do fanzóny
hostesky, které rozdávaly fanouškovské předměty, suvenýry a fanouškům kreslily po
těle české vlajky. Hostesky také pomáhaly s organizací tipovací soutěže o finálním
výsledku utkání, která měla vítěze ocenit sudem piva a hokejovou šálou. Vedle těchto
aktivit se Žluté lázně snažili podpořit zájem fanoušků o akci pomocí stylizovaných
grafik.

Příloha č. 3: Grafika k zápasům české hokejové reprezentace [Žluté lázně 2017]

Každý zápas českého týmu měl svou speciální grafiku, která za pomoci slovních
hříček a národních stereotypů vyjadřovala podporu české reprezentaci. [Terénní
poznámky, květen 2017] Tyto příklady demonstrují využití mnohovýznamovosti
českého jazyka, který je jedním z rysů charakterizujících český národ.
Zajímavé bylo také zpozorovat, jakým způsobem využívala média celou
sportovní událost. Na rozdíl od olympijských her, při nichž společnosti při komunikaci,
vyjma oficiálních partnerů, nesmí používat olympijské symboly (olympijské kruhy,
pochodeň, heslo olympijských her a samo slovo olympiáda ve všech svých podobách),
při mistrovství světa tato omezení neplatí. Tzv. „komerční přestávky“ dávaly prostor
společnostem k tomu, aby zpropagovaly své produkty za využití celého turnaj ku svému
prospěchu. Příkladem takových reklam byl například spot Plzeňského Prazdroje. Pilsner
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Urquell využil mistrovství světa k tomu, aby zpropagoval své pivo tím, že připodobnil
barvu zlaté medaile k barvě svého piva. [Terénní poznámky, květen 2017] A tak vznikl
příběh o tom, jak si fanoušci spolu s hokejisty, pivem Pilsner Urquell a celým českým
národem jdou společně pro první místo na šampionátu. Při konstrukci národní identity
hraje důležitou roli samotné pivo jakožto naprosto běžná součást každodenního života
Čecha, příslušníka „pivního národa“. Zajímavá je také juxtapozice piva s jinými
symboly – lze vidět pražské Hradčany, Karlův most či řeku Vltavu.

Příloha č. 4: Ukázka z televizní reklamy Plzeňského prazdroje v době Mistrovství světa
2017 [Médiář 2017]

Podobných reklam bylo možné spatřit více. Každá více či méně využívala
sportovní událost k tomu, aby mohla propagovat své služby. Dokonce televizní spot
představující supermarket Uni Hobby odkazoval na zlaté české ručičky, jakožto
charakteristiku kutilských Čechů a také jako charakteristiku českých hokejistů. [Terénní
poznámky, květen 2017]

3.5.2 Vítězství národního hokejového týmu v Naganu jako součást
českých dějin
Jakým způsobem bylo vítězství hokejistů v roce 1998 interpretováno jako
součást českých dějin?
Jelikož v roce 2018 slavíme 20 let od vítězství hokejistů v Naganu, provedla
jsem analýzu odkazů, které za sebou tato událost zanechala. Olympiáda v Naganu byla
pro mnohé výjimečnou událostí, a proto lze najít hned několik odkazů, které po sobě
zanechala. Jedním z takových je například opera Nagano, která měla v roce 2004
premiéru ve Stavovském divadle. Opera měla tři dějství jako hokejové tři třetiny. Dle
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Děkanovského autoři opery využili mytizujícího posunu významů tak, aby byla opera
co nejpůsobivější. Jedním z takových mytologických posunů byl již zmíněný Dominik
Hašek. „Tvůrci využili shody příjmení českého brankáře s autorem literárního českého
archetypu – postavy Švejka. Do groteskní konfrontace českých mýtů a metamýtů se tak
zapojí nejen Dominik Hašek, ale i prezident Václav Havel a literární postava Josef
Švejk.“ [Děkanovský 2008: 125] Vítězství hokejistů bylo znovu připomenuto v roce
2009, kdy se opera znovu vrátila na scénu Stavovského divadla a to v podobě čtyř
repríz.

[ČT24 2009] Toto opakované připomenutí lze považovat za další projev

rekonstrukce národní identity.

Příloha č. 5: Plakát k opeře Nagano [Výstava Přepište dějiny, fotografie pořízena
autorkou]

Samotný dokument, který jsem zmínila výše, The Nagano Tapes, je dle mého
názoru jedním z velkých odkazů vítězství po dvaceti letech. Dokument měl svou
předpremiéru na den přesně 20 let od finále turnaje, což i samotnému dokumentu dodalo
jistým způsobem symbolický význam. O slavném vítězství vzniklo však několik
dokumentů, nicméně The Nagano Tapes lze svým zpracováním a dobou vzniku ke
dvacátému výročí považovat za unikátní.8 Dokument je jednou velkou lavinou
mytologických narací o tom, jak malý, avšak udatný národ obstál v těžké zkoušce na
Olympijských hrách. „Nagano je součástí české národní mytologie, příběh, který
8

Režisér dokument natáčel rozhovory v několika zemích světa s množstvím osobností jako například
Jaromír Jágr, Dominik Hašek, Marc Crawford, Theoren Fleury či Brett Hull.
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Hudečkův film pouze převypráví. Hudeček auru Nagana 1998 nezpochybňuje, pouze ji
zpřítomňuje pro české diváky a představuje těm zahraničním.” [Tesař 2018]

Příloha č. 6: Dokument The Nagano Tapes [The Nagano Tapes 2018]

Kromě dokumentů zde byla snaha vytvořit i celovečerní animovaný film, který
by „s humorem a nadsázkou vyprávěl o trnité cestě českých hokejistů za vysněným
olympijským zlatem.“ [Nagano – zrození hrdinů 2015] Jednalo by se o další dílo, které
by přispělo k reprodukci české národní identity, tvůrci totiž očekávali, že by měl film
premiéru v kinech právě 20 let po Olympiádě, v roce 2018. Avšak kvůli nedostatku
financí ještě nedošlo ani k natáčení, a to i přesto, že získal záštitu Českého olympijského
výboru a Českého svazu ledního hokeje. [Sušovský 2018] Samotná záštita ČOV a
ČSLH svědčí o symbolickém významu triumfu v Naganu.

Příloha č. 7: Internetové stránky vznikajícího animovaného filmu [Nagano – zrození
hrdinů 2015]
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Na triumf v Naganu odkazovaly (některé z nich dodnes odkazují) mnohé
předměty či místa v každodenním životě, což odpovídá teorii Michaela Billiga, podle
níž je myšlenka národa den co den připomínána a tím i reprodukována. Jedná se o
sběratelské hokejové kartičky a alba s motivy Nagana, poštovní známky, různé
upomínkové suvenýry a dodnes existující restaurace na pražském Smíchově nesoucí
název Nagano 98. Restaurace vznikla po vítězství českých hokejistů a interiér byl
vyzdoben jako síň slávy. Zdi zdobily fotografie, plakáty, dopisy a jiné předměty
připomínající český úspěch. V průběhu let restaurace třikrát změnila majitele a v roce
2018 k Naganu odkazuje už jen její název, na nějž si zákazníci zvykli, avšak interiér se
proměnil a dekorativní předměty uvnitř již nenajdeme. Takovéto připomínky
v každodenním životě hrají významnou roli při konstrukci a definování české národní
identity.

Příloha č. 8: Poštovní známka s tématikou Olympijských her v Naganu [Výstava
Přepište dějiny, fotografie pořízena autorkou]

V upomínkovém pořadu na ČT24 věnovaný vítězství hokejistů v Naganu
sociolog Dino Numerato zmínil, že „Nagano patří k velkému příběhu českých dějin, je
zjevné, že dějiny byly nějakým způsobem přepsány, já sám jsem zvědavý, do jaké míry
například úspěch v Naganu vstoupil do českých učebnic dějepisu, to samo o sobě by
bylo nějakým důkazem o přepisování dějin, které by nebyly jenom sportovní. Myslím,
že symbolický význam celé události k něčemu takovému vybízí.“ [Numerato In 90’
ČT24 2018] Zvědavá jsem byla také, a proto jsem zapátrala, zda nějaká taková
učebnice, která by se o zlatém vítězství alespoň zmínila, vznikla. A skutečně tomu tak
je. Dokonce se nejedná pouze o učebnici, ale také o komiks, který je její přílohou.
Komiks i učebnice vyšly v nákladu 2500 kusů a již šest let slouží středoškolákům na
střední a severní Moravě9 jako výukový materiál dějin 20. století. Každý z obrázků
v komiksu navazuje na učebnici, což v jistém způsobu nutí žáky zamyslet se nad
9

Učebnice vznikla pod záštitou Olomouckého kraje, prozatím se z regionu nerozšířila dál.
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dobovou událostí, potažmo celými českými moderními dějinami. Myšlenka autorů byla
podat historická fakta co nejzábavnější a nejsrozumitelnější formou, proto se také
snažili vyvarovat odborných termínů. [Šaradínová 2013] „Komiks dále využívá
nadsázky, ironie, v některých případech skoro až nekorektního humoru. Ten je ale na
místě, dokonale totiž depatetizuje některé historické momenty našeho národa, což není
nikdy na škodu, obzvláště v rovině toho, jak vnímáme svou národní identitu a její
význam.“ [Tabášek 2018] Takový ironický humor lze vidět i v ukázce odkazující na
úspěch historického vítězství v hokeji. Vítězství hokejistů je zde tedy interpretováno
jako součást českých dějin.

Příloha č. 9: Ukázka roku 1998 v komiksu Kde domov můj [Bednařík; Šinkovský 2013]

Nejen, že se vítězství hokejistů promítlo do některých učebnic dějepisu,
nalezneme ho také ve vizuální encyklopedii s názvem Příběhy věcí: 100 artefaktů za
posledních 100 let. Historička umění Petra Nováková za pomocí jiných autorů dala
dohromady sérii událostí a příběhů, na které je nahlíženo z jiné perspektivy. „Kniha
překračuje popisnou rovinu formy a funkce věcí a hledá příběhy, které utvářejí naši
identitu, které nás mohou inspirovat a k nimž je podstatné se vracet a nacházet vlastní
vztah.“ [Nováková 2017] Z hokejového vítězství je v encyklopedii zařazena mezi
artefakty hokejka Petra Svobody. Příběh je nikoli o hokejce, ale o celém Turnaji století.
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Popisuje jednotlivé zápasy a také následnou euforii fanoušků: „I lidé, kteří jen matně
tušili, že hokej se hraje na ledě, dostali nefalšovanou ‘naganskou horečku‘.“ [Šinkovský
In Nováková 2017: 225]

Příloha č. 10: Dvojstránka v encyklopedii věnovaná hokejce Petra Svobody [Šinkovský
In Nováková 2017, fotografie pořízena autorkou]

Vítězství hokejistů v Naganu v české společnosti i v roce 2018 dosud rezonuje,
důkazem toho je, že ke dvacetiletému výročí vznikla pod hlavičkou Národního muzea
výstava s názvem „Přepište dějiny“. Název výstavy se váže ke zlidovělým slovům
Roberta Záruby při finálovém zápase na Olympiádě. Expozice je umístěna v Národním
památníku na Vítkově. Už jen toto umístění vypovídá o symbolickém významu vítězství
hokejistů na Olympiádě v Naganu, jelikož samotný památník nese ve svém názvu slovo
„národní“.
V expozici lze najít například deník Ivana Hlinky, diplom, který dostal od
prezidenta Václava Havla spolu s medailí za zásluhy, kostým z opery Nagano, dobové
fotografie Herberta Slavíka, hokejku, kterou podepsali všichni hokejisté, dvě medaile
Kateřiny Neumannové, a nechyběla ani medaile, kterou naši hokejisti vybojovali
na Turnaji století. Na výstavě lze rovněž spatřit vybraná periodika z roku 1998, která
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oslavují české hrdiny a jsou přesnou ukázkou podpory národní identity ze strany médií.
[Terénní poznámky, duben 2018]

Příloha č. 11: Fotografie z expozice na výstavě Přepište dějiny [Výstava Přepište dějiny,
fotografie pořízeny autorkou]

Odkazem je také bezpochyby nespočet publikací, které po turnaji vyšly. I
takovéto publikace znamenaly další stupeň v mytizačním procesu. [Děkanovský 2008:
122] Knihy, které „připomínaly“ takzvaný banální nacionalismus, byly téměř na
každém kroku a nebylo nic výjimečného se s takovou publikací setkat. Mimo jiné i má
bakalářská práce, jakkoli se jedná o sociologickou reflexi, slouží k připomínce národa a
určitým způsobem může reprodukovat i pocit národního cítění.
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3.5.3 Obraz českého národa po Olympiádě
Jaký obraz českého národa perspektivou fanoušků vytvořil úspěch hokejistů
v Naganu v roce 1998?
Ve svém kvalitativním výzkumu jsem analyzovala, jaký obraz českého národa
vytvořilo vítězství na Zimních olympijských hrách v roce 1998. I přesto, že svůj
výzkum nemohu zobecnit na celou populaci, z výpovědí respondentů je zřejmé, že
z fanouškovského pohledu se díky tomuto vítězství „trpaslíka nad obrem“, malá a
poměrně nevýznamná země dostala na hokejovou mapu světu. Byl to úspěch, který
naprosto změnil dosavadní hokejové paradigma - Olympijské hry vyhrála malá země
s téměř polovinou soupisky z domácí soutěže. Země, která o rok a půl dříve v podobné
sestavě utrpěla porážku na Světovém poháru.
„To vítězství najednou dalo všechny hrozně dohromady, malej národ to dokázal!
Našel v sobě mistry světa, u lidí vybuchla euforie, byli nadšení. Všechno to pak ještě
umocnil zlatý hattrick.“ (Ondřej)
Z výpovědí mých respondentů je zřejmé, že když o něco jde, dokáže se český
národ spojit a „táhnout za jeden provaz.. V tu chvíli nikdo neřešil hlouposti, všichni stáli
při sobě. Ta celistvost, spojení mezi lidmi, nebyla mezi lidmi žádná rivalita, taková ta
klasická Čechy-Morava? To nikoho ani nenapadlo, duch Nagana byl v každým koutě
republiky.“ (Lída)
To, že hokejová reprezentace hrála stabilně dobře po celý turnaj a poté vítězství
potvrdila na následujících mistrovstvích světa tzv. Zlatým hattrickem, vytvořilo image
jednotného národa a neporazitelné reprezentace. Tento obraz jednotného národa
podpořily také tisícovky faxů zaslaných do Japonska na podporu "zlatých hochů" a
ikonické obrázky českých hokejistů na střídačce držících se za ramena při samostatných
nájezdech. Fanoušci pociťovali sounáležitost s českými hokejisty, stalo se z nich
pomyslné společenství s totožným cílem. [Anderson 2008]
„Češi obecně jako národ jsou takový, jak se říká, že naposledy bojovali na Bílé
hoře. Jsou to Švejci, ze všeho se vymluví. Historicky jsme se proslavili v rámci Evropy
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díky Karlovi IV., Husitům, ale to bylo možná někdy v negativním slova smyslu, pak díky
Masarykovi a Havlovi. I přesto, že jsou Češi ‚kam vítr, tam plášť’ a umí přizpůsobit
svoje názory tomu, co je pro ně dobrý, tak jsme se proslavili určitými sportovními
výsledky. To nás dokázalo vždycky semknout a nejvíc je na české scéně vidět hokej,
když byly dobrý výsledky v hokeji, vždycky to Čechy dokázalo dát dohromady. Češi se
s tím tak trochu i svezou, s tím jejich úspěchem. A to přesně bylo Nagano. O tom
semknutí všech.“ (Ondřej)
Nejen Ondřejova výpověď mě znovu navrací k teorii týkající se budování
příběhů a mýtů o českém národě. Budování mýtu o malém, ale inteligentním národě
mající za hrdinu Švejka. A jak říká Holý [2010], jelikož byl Švejk Čech, musel být také
inteligentní. Tato sounáležitost fanoušků díky příběhům o českém národu a pocit „my“
semkla národ blíže k sobě a vyvolala jistý pocit soudržnosti.
„To vzedmutí národní hrdosti neskutečným způsobem vytvořili i sami hokejisti,
když se na střídačce chytli ramen. To bylo úplně poprvé, nikdo jim to nenařídil, bylo to
naprosto spontánní.“ (Lída)
Obraz českého národa se najednou v očích fanoušků změnil na neporazitelný a
úspěšný, najednou začala veřejnost opět pociťovat národní hrdost.
„Češi nejsou na sebe jako národ hrdí, nejsme sebevědomí. Nemáme svoji hrdost,
moc historických milníků, o které bychom se mohli opřít. Ale dobrý hokejový výsledek?
Ten funguje vždy spolehlivě. A Nagano nebylo výjimkou, ba naopak tím nejukázkovějším
příkladem.“ (Marie)
Obecně se dá říci, že sport je jakýmsi zrcadlem společnosti. A každý fanoušek to
rád přizná, pokud dojde k úspěchu. Z výpovědí respondentů bylo naprosto zřejmé, že
velké vítězství v Naganu odráželo široké spektrum pozitivních, avšak stereotypních
českých vlastností.
„Hodně typická vlastnost je schopnost improvizace, jsme schopní poradit si
v mezních situacích, zaimprovizovat a vymyslet krajní řešení. Západní státy si
nedokážou tak poradit jako Češi. Češi vždycky něco vymyslí.“ (Marie)
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„U nás se říká ‚zlatý český ručičky, Západ byl strukturovanej, Češi si vždycky
uměli poradit. Odráželo se to ve vztahu k hokeji, kdy Češi byli neuvěřitelně hraví, Češi
byli neuvěřitelně kombinačně schopní. Rusové byli mašiny, ale nikdo nevěděl, co
v danou chvíli Češi vymyslí. Švédové byli naučení bejt tvrdý, rychlý, prudký, Rusové
museli makat, ale Češi byli kombinačně schopní.“ (Ondřej)
„Češi jsou vynalézaví a i v tom hokeji se Češi projevovali jako vynalézaví.“ (Jiří)
Jak jsem již uvedla v teoretické části, Holý [2010] uvádí, že typickým
reprezentantem českého národa je malý český člověk se zdravým selským rozumem. Ať
už mu chybí cokoliv, nechybí mu vynalézavost, inteligence, zručnost a smysl pro
humor. Respondenti přesně takové vlastnosti zrcadlí u českých hokejistů, kteří dle nich
byli vynalézaví a schopní improvizace.
„Každý mistrovství světa, kdy naši vyhráli, mělo za cíl bejt jako Nagano a národ
to samozřejmě slavil, ale podle mě to Nagano bylo zlomový, protože každej věděl, že
tam jsou ty nejlepší hráči světa, prostě to bylo první, bylo to poprvé, a když se něco pak
opakuje, už to není ono, už to není tak silný.“ (Ondřej)
„Ty zlatý medaile na mistrovství pak, to už nebylo ono. Olympiáda je vždycky
specifická a tohle byla vážně euforie. To jsi vylezl z baráku a věděl jsi, že se něco děje.
Všude česká vlajka, ať bylo pět hodin ráno, nebo pět hodin odpoledne. To všechno bylo
během celý Olympiády, nejenom po výhře. Nikdo se nestyděl mít v okně nebo na autě
českou vlajku.“ (Jiří)
Obraz sjednoceného, hokejem pohlceného, hrdého a neporazitelného národa se
od Olympiády v Naganu dle fanoušků v tak velké míře dosud nepodařilo znovu naplnit.

40

3.5.4 Hokejové zápasy proti ruské reprezentaci
Jaké pocity v hokejových fanoušcích vzbuzují zápasy českého týmu proti
Rusku?
„Ten náboj byl v naší generaci, v nás to přežívá, a proto to bylo vyhrocenější, ty
zápasy proti Rusákům. To byl takovej odboj trošičku, říkalo se, že musíme Rusy zarazit
za osmašedesátej do ledu. A stalo se. Ale samozřejmě to byla i prestiž porazit takhle
dobrej tým.“ (Ondřej)
Pokud budeme souhlasit s teorií, že národní identita se formuje v distinkci vůči
těm, které vnímáme jako ty druhé, je možné z výpovědí respondentů vyvodit, že
reprodukci národní identity posílilo finále nad ruskou reprezentací, jakožto příslušníky
země, která Českou republiku okupovala. Dle respondentů jsou právě Rusové častokrát
vnímáni jako ti druzí, jako ti, kterým se dalo vzepřít pouze skrze sport. Právě hokejové
protesty jsou typickým příkladem odporu.
„Když hrajeme s Rusama, jde všechno bokem. Vždycky chci, abychom vyhráli, ať
se děje, co se děje. Rusové jsou taky srdcaři a chtěj za každou cenu vyhrát a udělaj pro
to maximum. Pak ty politický důvody. To bylo jediný, kdy jsme se jim mohli postavit.
Každý vítězství nad Ruskem bylo plný emocí. Nezvládal to nikdo, nezvládali to ani
reportéři v televizi, začala první minuta a hned bylo vidět, kdo na jaký straně stojí,
rázem se stali fanoušky Čechů a komentovali to za sebe.“ (Lída)
„I v roce 69, kdy jsme porazili Rusy – lidi vyrazili v Brně i Praze do ulic. Můj
otec se vsadil, že pokud porazíme Rusy, bylo to v zimě, tak přijde do hospody v pyžamu.
Rusové neuměli prohrávat, nepřipadalo v úvahu, že by prohráli, jedině výhra, nic jinýho
nebrali. Když prohráli, tak to byla národní katastrofa v Rusku. Ale my vyhráli, takže
táta opravdu v tom pyžamu bez bot do hospody došel. Podobně tomu bylo u Nagana,
jako kdyby to nebylo skoro 30 let poté.“ (Jiří)
Dodnes jsou zápasy s ruským národním týmem pro českého fanouška speciální a
unikátní a vyvolávají rozporuplné emoce.
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3.5.5 Vliv vítězství hokejistů v Naganu na budování národní identity
Jakou roli sehrálo vítězství českých hokejistů na Zimních olympijských hrách
v Naganu při reprodukci národní identity?
To, že hokej a obecně sport hraje zásadní roli při tvorbě národní identity, jsem
již rozebrala v teoretické části. Vítězství českých hokejistů v Naganu se stalo součástí
české kolektivní paměti, a proto se nyní zaměřím na perspektivu fanoušků, kteří
Olympijské hry v japonském Naganu zažili. Na základě výpovědí všech čtyř
respondentů by bylo možné usoudit, že úspěch české hokejové reprezentace se v jejich
pojetí stal tmelícím prvkem národní identity.
„Já jsem od Revoluce nikdy nebyl tolik hrdej na to, že jsem Čech, jako jsem byl
hrdej při vítězství našich hokejistů v Naganu. To bylo strašně intenzivní, hroznej nával
emocí, všechny to stmelilo.“ (Ondřej)
„Všichni se spojili a fandili, všude byly vlajky, všude se fandilo. Hospodský
neváhali otevřít hospodu ve 4 ráno, a myslím si, že to nebylo ze zištných důvodů, ale oni
byli rádi, že ty lidi do tý jejich hospody jdou. A ty lidi tam opravdu šli a fandilo se. To
byly cedule před hospodou, že se bude otevírat v tolik a tolik brzo ráno, aby se viděl ten
a ten zápas. Lidi nebyli líný tohle udělat, nedokážu si představit, co by se muselo teď
stát.. Teď je to takový nahoru dolů, ale tady ta euforie byla hrozně dlouhá. Dlouho se to
drželo, vyprávělo se o tom, a to napříč generacemi.“ (Lída)
Národní identita je reprezentována skrze symboly a po Olympiádě v Naganu
byly takové symboly velmi výrazné. Ať už se jednalo o vlajky, dresy či předměty
připomínající úspěch hokejistů.
„Byly plný tramvaje vlajících vlajek z oken, auta měly na zpětných zrcátkách
přidělaný vlajky, lidi měli v rukou alespoň jednu vlajku, se kterou po vítězství mávali.
Začali se prodávat dresy, na základkách byl každej Jágr a Hašek, i náctiletý se nestyděli
nosit je kamkoliv.“ (Jiří)
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„Už týden po Olympiádě byly na trhu kazety o Naganu, byla o ně rvačka. Ty
kazety si kupovali i ti, co neměli přehrávač, jen, aby ji měli. I noviny byly všechny
vyprodaný, každej chtěl noviny, doteď je máme schovaný. Pamatuju si, že když Hlinka
zemřel, promítali jsme si tu kazetu.“ (Lída)
Mezi národní symbol patří také hymna. „Pamatuju si, jakou jsem měla husinu,
když se hymna tenkrát hrála. Ale i dneska, když ji slyším, vyvolává to ve mně hezkej
pocit.“ (Marie) Právě česká národní hymna v nedávné době vyvolala u české veřejnosti
i u sportovců mnohé diskuze a kontroverze. Český olympijský výbor navrhl úpravu
stávající hymny tak, aby byla sebevědomější, vlastenečtější a případně měla i o sloku
navíc, jak tomu bývalo v minulosti. Hudební skladatel Miloš Bok se proto pokusil o
modernizaci aktuální podoby hymny, skladba se však nesetkala s příliš pozitivním
ohlasem. Iniciátoři nové hymny však upozorňují, že chtěli především vyvolat diskuzi o
její podobě z důvodu stoletého výročí založení České republiky. [Hymna 2018] Dle
reakcí některých olympioniků a odborné veřejnosti ovšem nic nenaznačuje tomu, že by
se stávající hymna měla v dohledné době měnit.
O symbolické důležitosti vítězství v Naganu vypovídá skutečnost, že si každý
vzpomene, kde a s kým hokejové finále sledoval. To je patrné i z výpovědí respondentů,
kteří si pamatovali nejen finále, ale i velké množství zápasů před ním. Z výpovědí je
tedy zřejmé, že se celý turnaj vryl do povědomí hokejových fanoušků a dodnes jsou
vzpomínky na něj velmi intenzivní.
„Když jsme hráli s Amerikou, tak jsem si vzal dovolenou, protože to bylo
čtvrtfinále - když bychom vypadli, už bych je neviděl, to bylo o pěti ráno, to jsem zůstal
doma. Potom jsme hráli s Kanadou, to jsme byli v práci, práce se přerušila a šlo se do
hospody a dívali jsme se v hospodě u Palmovky, točili tam Krušovice. Mistrovi jsme
řekli, že přijdeme za 2,5 hodiny po hokeji, ale ono bylo prodloužení a nájezdy, tak jsme
přišli až po obědě. Mistr byl v pohodě, někdo tam musel zůstat. Z nás nikdo nechtěl, tak
tam musel zůstat mistr. Na finále byl víkend, to jsem byla doma.“ (Jiří)
¨Zápasy začínaly brzo ráno, okolo půl sedmé, a tak se zápasy vysílaly i ve
školách a na pracovištích. Někteří ředitelé škol dokonce dali kvůli semifinále ředitelské
volno. Na finále se jelo na Staromák, vstávala jsem kvůli tomu už ve čtyři. Na
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Staromáku bylo plno a byla zima, tak se fanoušci zahřívali tím, že skákali a popěvovali:
‚Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop! Na Václaváku teklo šampaňský proudem,
všichni se radovali, objímali, snad nikdy jsem neobjala a nepolíbila tolik cizích lidí
v jeden den.“ (Marie)
Hokej tedy alespoň v té době sloužil všem v zemi k vyjádření představ o své
kolektivní existenci. To, že byla událost různými příběhy mytizována, je zřejmé a
nevyvrací fakt, že šlo o úspěch významný při rekonstrukci národní identity Čechů.
„Já si myslím, že to Nagano mělo i pro svět velkej význam. Vůbec se s náma
nepočítalo, jasný finále Amerika-Kanada. Vyřadili jsme Ameriku, Kanadu i Rusy. Ty
nejlepší hráče světa. A paradoxně to rozhodl Čecho-Američan Petr Svoboda. Kdyby
nechtěl, tak by nepřijel hrát za Čechy. Všichni z toho týmu chtěli vyhrát, i všichni u nás
chtěli, aby vyhráli. A oni to dokázali, my to dokázali.“ (Lída)
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Závěr
Tato bakalářská práce se zabývala tématem národní identity, která je v české
společnosti ve velké míře reprodukována skrze sport, konkrétně lední hokej. Hlavním
cílem práce bylo popsat, jaká je role hokeje při konstrukci národní identity a v jaké míře
k tomu přispěl úspěch českých hokejistů v japonském Naganu v roce 1998.
První část práce se zabývala teoretickým uchopením jednotlivých konceptů
souvisejících s národní identitou. Zaměřila jsem se také na jednotlivé prvky národní
identity, především na národní hrdost, která je v české společnosti úzce provázána
s úspěchy ve sportu. Důležitým konceptem byl pro mě také Billigův banální
nacionalismus - teorie banální připomínky národa se mi potvrdila jak v zúčastněných
pozorování, tak v kvalitativních rozhovorech. Ve druhé části práce jsem nastínila
současnou situaci hokeje v České republice a pro pochopení souvislostí ve výzkumné
části jsem rekonstruovala příběh Nagana. V empirické části jsem se snažila nalézt
odpovědi na předem stanovené výzkumné otázky týkající se role hokeje (posléze i role
úspěchu českých hokejistů před dvaceti lety) při rekonstrukci a definování národní
identity. Analýza získaných dat tedy probíhala za pomoci výzkumných otázek, přičemž
jsem hledala teoretické aspekty budování národní identity. Zajímalo mne také, jakým
způsobem je toto vítězství chápáno jako součást českých dějin a jaký obraz národa tento
úspěch vytvořil. Jelikož se finálový zápas tzv. „Turnaje století“ hrál proti ruské
reprezentaci, z politického pohledu zajímavé reprezentaci, snažila jsem se přijít také na
to, zda jsou pro českého fanouška zápasy proti Rusku výjimečné a proč.
Kvalitativní výzkum jsem uskutečnila kombinací několika metod, a tak jsem se
na výzkumné otázky snažila odpovědět za pomoci zúčastněných pozorování během
hokejových přenosů zápasů české reprezentace ve fanzónách, jednou jsem osobně
navštívila samotný zápas hokejové reprezentace na zimním stadionu v Paříži. Krom
zúčastněných pozorování jsem také provedla analýzu odkazů vítězství hokejistů
v Naganu v české společnosti a realizovala několik kvalitativních rozhovorů s fanoušky
ledního hokeje. Cílem výzkumných rozhovorů bylo především ilustrovat teoretické teze.
Výsledkem provedených výzkumů pak bylo zjištění, že hokej hraje velmi
důležitou roli při tvorbě národní identity. Všudypřítomné národní symboly během
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hokejových utkání připomínají, k jakému národu fanoušek patří, což v jistém slova
smyslu potvrzuje Andersonovu teorii o národu jako pomyslném společenství těch, kteří
mají něco společné. Tyto symboly byly o to viditelnější přímo na stadionu. Zajímavým
zjištěním bylo také to, že i média hrají ve společnosti důležitou roli při tvorbě národní
identity. Banální připomínka národa neboli banální nacionalismus je tedy přítomen a
umocňován často skrze média.
Co se týče samotného vítězství hokejistů na Olympiádě v Naganu, to se
postupem času stalo díky mytizačnímu procesu předmětem kolektivního vědomí. Tento
mytizační proces zahrnující příběhy popisované Ladislavem Holým [2010] o malém, ale
šikovném českém národě hrál velmi významnou roli při budování národní identity. Na
vytváření takovýchto příběhů sehrála důležitou roli především média, která z drobných
událostí častým opakováním a rozvíjením do podoby příběhu vytvořila klíčovou událost
s mytologickým významem. I takovéto příběhy transformující událost do mytizační
roviny mi byly během rozhovorů fanoušky řečeny. Toto podtrhuje i fakt, že si všichni
respondenti dodnes pamatují na to, kde byli během finálového zápasu a s kým se na něj
dívali. Vítězství se tedy jistým způsobem zapsalo do českých dějin a lze najít hned
několik odkazů, které tento fakt potvrzují. Dokonce se takováto událost dostala do
učebnice dějepisu, z takového poznatku lze konstatovat, že odkaz Nagana žije v české
společnosti dodnes.
Nejen, že dodnes rezonuje hokejový úspěch hokejistů z roku 1998, určitým
způsobem rezonuje také vztah politiky a hokeje – vítězství nad ruskou reprezentací pro
respondenty i dnes znamená více než jiná vítězství. I tento triumf nad Rusy posunul
událost do mytizační roviny a spolu s jinými narativy dokázal, že sportovní výkon
českého týmu nebyl jediným aspektem prezentace celého turnaje.
Ve své práci jsem se pokusila o náhled na českou národní identitu ve vztahu
k hokeji na příkladu výročí hokejového triumfu českého národního týmu v Naganu. I
přes pohled Jana Děkanovského, který na problematiku nahlíží spíše optikou
kulturálních studií, zatím nebyl symbolický odkaz vítězství v Naganu v sociologické
odborné literatuře příliš detailně popisován. Tudíž jsem se o odbornou literaturu opírala
především v teoretické části a dědictví Nagana zkoumala na základě dat získaných
z kvalitativního výzkumu. Přestože nebylo možné získat vzorek reprezentativní pro
celou českou populaci a místy jsem se nedokázala vyhnout konfliktu rolí a citově
zabarvenému jazyku, tato práce je uceleným vhledem do prostředí českých fanoušků.
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Tato práce může být inspirací pro budoucí výzkum. Určitý výchozí materiál může práce
nabízet také pro zkoumání české národní identity a dalších sportů, kde by bylo možné
hledat paralely a rozdíly např. mezi hokejem a fotbalem či srovnávat vliv hokejových a
fotbalových úspěchů (stříbro z MS 1962, zlato z ME 1976, stříbro z ME 1996 či bronz
z ME 2004) na českou národní identitu. V neposlední řadě může tato práce sloužit jako
podklad ke zkoumání a srovnávání vlivu úspěchů z různých sfér (sportovní, kulturní i
jiných) na budování národní identity.

Summary
This bachelor thesis deals with the topic of ice hockey and national identity and
tries to find out aspects of building national identity through sport. The main question of
this thesis was to describe the role of ice hockey in the construction of the Czech
national identity and to find out how the success of the Czech ice hockey team in
Nagano in 1998 contributed to the construction and reproduction of the Czech national
identity.
The first part of the thesis provides an overview of key theoretical concepts
related to national identity. I also dealt with the current situation of hockey in the Czech
Republic and I described the importance of the Nagano triumph. Afterwards, I carried
out a research to get to know more about the Czech society twenty years after the
Olympic Games in Nagano. I obtained the data through participant observation, analysis
of documents and through qualitative interviews with Czech ice hockey fans.
The research shows that national identity is interwoven with sport; especially in
the Czech Republic ice hockey plays an important role in building national identity. The
ubiquitous national symbols during ice hockey matches remind us of which nation we
belong to. That confirms the Anderson's theory of the nation as an imagined community
of those who have something in common. These symbols were even more apparent at
the stadium. Another finding is that the theory of banal nationalism is discussed and
emphasised by media reproducing the concept of national identity.
Thanks to a process of mythization, the victory of the ice hockey players in
Nagano became an object of collective memory. This process, including narratives
about a small but smart Czech nation, played a very important role in national identity
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building. Particularly, the mass media, played an important role in this process; they
transformed minor events into major events with mythological significance by frequent
recurrence and storyline developing. This is underlined by the fact that all respondents
still remember where exactly they were during the final match and with whom they
were watching it. This victory makes part of the Czech history; there is even a history
textbook referring to the success of the Czech ice hockey national team. From this point
of view, the legacy of Nagano lives in the Czech society up to now.
Another notable fact, according to the respondents, is that the triumph against
the Russian national team means more than other victories. Even this victory against the
Russians shifted the event to the mythological level and, together with other narratives,
proved that the Czech sports performance was not the only aspect of the presentation of
the whole tournament.
This thesis aims to offer a coherent overview of the Czech national identity
related to ice hockey presented on the example of the most famous triumph. The
Nagano legacy has not been examined thoroughly in the academic literature so far to my
knowledge, so the literature serves as a basis for the first part of the thesis, the theory.
The Nagano legacy was analysed based on the research data. Although I was not able to
fully avoid the role conflict and emotional language, I made a special effort to maintain
the researcher objectivity. This thesis could serve as an inspiration for future research on
larger scale and also offers potential for extensive qualitative research.
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Projekt bakalářské práce
Předpokládaný název práce:

Hokej jako symbol národní identity aneb česká společnost 20
let od zlatého Nagana
Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávacího problému:

Ve své práci bych se chtěla zabývat rolí ledního hokeje v souvislosti s národní
identitou českých fanoušků. Benedict Anderson [2008] ve své práci Imagined
Communities považuje národní identitu za sociokognitivní konstrukt, který je časově a
prostorově inkluzivní a zároveň byl umožněn a tvarován širšími společenskými
událostmi. Dané úvahy byly rozvíjeny v souvislosti se sportem několikrát a to několika
autory. Na území jak bývalého Československa, tak dnešní České republiky
představoval sport ve vzdálené i nedávné minulosti mnohokrát jedinou možnost pro
vyjádření národní identity, národní hrdosti a odlišení se od jiných národů i politických
systémů. „Spojenectví sportu a národní identity patří ke spojenectvím emocionálně
nejnabitějším“ [Laichman 2005: 2] Sport tedy přispívá k názorovému sjednocování a k
vymezování se ve vztahu k jinak orientovaným jedincům i skupinám [Hroch 2004].
Vítězství české hokejové reprezentace v japonském Naganu takovéto sjednocování ještě
posílilo a vzniklá euforie ve společnosti stále více a více reprodukovala národní identitu.
Dále bych se v práci ráda ohlédla za tzv. „Turnajem století“, který jistým způsobem
přispěl k budování české národní identity. Cílem mé práce tedy bude popsat, do jaké
míry k reprodukci národní identity přispěl právě úspěch českých hokejistů v Naganu
v roce 1998.
Předpokládané metody zpracování práce:

Ke studiu této problematiky bych ráda využila odbornou literaturu týkající se
především sociologického pojmu národní identita a pomocí několika autorů porovnala
důležité aspekty tohoto jevu. Ráda bych svou práci rozdělila na tři části. První část by
byla část teoretická, ve které bych se zaměřila na konceptualizaci pojmů jako je identita,
národ či nacionalismus, stejně tak bych ale uvedla národní identitu v souvislosti se
sportem, konkrétně ledním hokejem.
V druhé části práce bych ráda vysvětlila fenomén fanouškovství a představila
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Zimní olympijské hry v roce 1998.
Ve třetí části, empirické, se chci zaměřit na kvalitativní výzkum. Tento výzkum
si plánuji rozdělit na 3 části, aby výsledná data byla co nejobjektivnější. První metodou
výzkumu bude zúčastněné pozorování ve fanzónách na zápasech české hokejové
reprezentace, druhou analýza odkazů, které ve společnosti zanechal úspěch českých
hokejistů v Naganu. Ve třetí části výzkumu bych ráda provedla několik kvalitativních
rozhovorů s fanoušky ledního hokeje v České republice. Ráda bych pomocí rozhovorů
zjistila, co pro ně v jejich životě vítězství v Naganu znamenalo. Domnívám se, že
využití kvalitativního přístupu mi poskytne hlubší poznatky o životě a postojích alespoň
určité části hokejových fanoušků v souvislosti s českou národní identitou. Za pomoci
výzkumů se pokusím co nejlépe zodpovědět mnou stanovené výzkumné otázky.
Výzkumné otázky práce tak zní:

•

Jaká je role ledního hokeje v upevňování národní identity fanoušků v ČR?

•

Jakým způsobem bylo vítězství hokejistů v roce 1998 interpretováno jako
součást českých dějin?

•

Jaký obraz českého národa perspektivou fanoušků vytvořil úspěch hokejistů
v Naganu v roce 1998?

•

Jakou roli sehrálo vítězství českých hokejistů na Zimních olympijských hrách
v Naganu při reprodukci národní identity?

•

Jaké pocity v hokejových fanoušcích vzbuzují zápasy českého týmu proti
Rusku?

Předpokládaná struktura práce:

.

Úvod

.

Teoretické uchopení problému

.

Česká společnost a hokej

.

Kvalitativní výzkum

.

Závěr
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Přílohy
Příloha č. 12: Scénář rozhovorů
Představení výzkumu à
-

Poděkovat za respondentův čas

-

Zmínit se o nahrávce (předat informovaný souhlas)

-

Neexistují žádné správné a špatné odpovědi

-

Rozhovor by neměl trvat více jak jednu hodinu

-

Zdůraznit anonymizaci respondentů

Na co můžeme být jako Češi hrdí? Jaké situace ve Vás probouzí národní hrdost?
- Od Sametové revoluce brzy uplyne 30 let, jaké milníky byly za tuto dobu pro
český národ stěžejní?
Jaký je Váš vztah k hokeji?
Co pro Vás znamená český národní hokejový tým?
Proč právě český národní tým?
- České týmy v mezinárodních soutěžích (Liga mistrů, Lev Praha v KHL, Orli
Znojmo v EBEL)
- Češi v NHL – góly, úspěchy
à pokud jen národní tým, tak proč?
Co pro Vás znamená vítězství a prohra českého týmu?
-

Národní hrdost x stud

Jaké jsou podle Vás typické české vlastnosti a jak se tyto vlastnosti odrážejí v hokeji?
Zápasy proti jaké zemi jsou pro Vás nejzajímavější a proč?
Co ve Vás vzbuzují zápasy české hokejové reprezentace s Ruskem?
- Pamatujete si na nějaké historické okamžiky nebo události z Vašeho života
spojené se zápasy proti Rusku?
Olympijské hry 1998 – Nagano
Sledoval/a jste zápasy národního týmu?
Záruba: „Každý si vzpomene, kde byl, když se hrálo finále“ – Je tomu opravdu tak?
Co pro Vás vítězství na Olympiádě znamenalo?
Čím bylo Nagano unikátní?
Hokej dnes a před 20 lety
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-

Pocítili jste v následujících letech po Naganu srovnatelnou národní hrdost jako
v roce 98? (2005 + 2010 zlato na MS)

-

Jak Vás zasáhlo úmrtí tří českých reprezentantů v roce 2011?/Hlinka

-

Fandili jste na stadionu/na Staroměstském náměstí/ve fanzónách během
mistrovství 2004 a 2015 českému národnímu týmu? Byla tato mistrovství pro
Vás odlišná tím, že se konala v ČR?

Jaký odkaz zanechalo Nagano v české společnosti?
-

Znáte operu Nagano?

-

Viděli jste The Nagano tapes, tzv. Pásky z Nagana?

-

Olympiáda 2018 – byla pro Vás nějakým způsobem důležitější, když je 20 let od
Nagana?

Shrnutí à
-

shrnutí nejdůležitějších bodů

-

chtěl/a byste něco doplnit?

-

poděkovat za strávený čas

-

nabídnout poskytnutí bakalářské práce

