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Snad žádné jiné odvětví žurnalistiky není od svých prvo-
počátků propojeno s objektem svého zájmu tak úzce jako
sportovní žurnalistika se sportem. Český sportovní tisk po-
dobně jako v dalších evropských zemích přímo vzešel ze
sportovního hnutí, prvními sportovními novináři byli sami
sportovci nebo sportovní funkcionáři. Na druhé straně to byl
právě sportovní tisk, který měl významný vliv na utváření
a ovlivňování samotné sportovní obce. 

V průběhu devatenáctého století se sportovní informace
stále častěji dostávaly do povědomí veřejnosti. Dřív, než se
sport stal na přelomu 19. a 20. století pevnou součástí nejčte-
nějších evropských deníků, měl hlavní zásluhu na jeho po-
pularizaci specializovaný tisk. První evropský sportovní ča-
sopis Sporting Magazine vyšel v Anglii už v roce 17921. Na
kontinentu pak byl pravděpodobně nejstarším sportovním
titulem francouzský Le Sport, který v roce 1854 založil
Eugene Chapus.2 Ve střední Evropě patří primát Allgemeine
Sportzeitung, který začal vydávat v roce 1880 ve Vídni spor-
tovec a novinář Victor Silberer.3 První německé sportovní
listy vznikly v osmdesátých letech: Wassersport (1883), Der
Radfahrer (1885). 

V českých zemích se moderní sport podle anglického
vzoru začal víc prosazovat zhruba od poloviny 19. století.
Už v padesátých letech existovalo v Praze několik kroužků
provozujících veslařství a v zimě i bruslení.4 Zpočátku pos-
kytovala prvním sportovcům útočiště i tělocvičná jednota
Sokol (1862), které její zakladatel Miroslav Tyrš uložil do

stanov různorodý program: „Aby se pěstoval tělocvik spo-
lečným cvičením, společnými výlety a šermováním. V téže
jednotě též cvičení hasičská, zpěv, střelba do terče, plavání
a plavba se pěstují.“5 Po Tyršově smrti ale jeho následovní-
ci zaujali ke sportu odmítavý postoj a dokonce proti němu
brojili na stránkách časopisu Sokol6.

První český sportovní list vzešel z cyklistiky – v osmde-
sátých a devadesátých letech nejpopulárnějšího sportu. V led-
nu roku 1884 vyšlo první a pravděpodobně jediné číslo věst-
níku Klubu velocipedistů západních Čech Bicyklista. Defi-
nici periodika naplnil až časopis Cyklista, který od října stej-
ného roku začala vydávat Česká ústřední jednota velocipe-
distů (ČÚJV). První redaktor Cyklisty Emanuel J. Schmied
v prvním čísle napsal: „Česká ústřední jednota velocipedis-
tů zvedá prapor vzájemnosti cyklistů českých a chce po-
vznésti krásný sport.“7 Cyklista vycházel přes různé problé-
my s vydáváním v nepřetržité řadě až do roku 1903. Další
pokusy o vydávání sportovního časopisu zdaleka neměly
takovou výdrž. V roce 1893 se z původně reklamního Od-
borného listu pro šicí stroje, velocipedy a příbuzné obory
mechanické tvorby vyvinul Sportovní obzor – první časopis,
který se programově věnoval všem tehdy provozovaným
sportům. Jeho nakladatel a šéfredaktor Maxmilián Švagrov-
ský ho s největším úsilím dokázal udržet pět ročníků.8 Ještě
kratší byl život magazínu Sport (1899–1900), který vydával
někdejší redaktor Cyklisty Václav Bastl. Existenci Sportu
ovlivněnou marným bojem s neplatícími odběrateli ukonči-
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la Bastlova sebevražda, pravděpodobně důsledek jeho kritic-
ké finanční situace.9 K přímé návaznosti na Sport se hlásily
Časovosti vydávané Bastlovým spolupracovníkem Karlem
Kunzem.10 Ani ty ale nepřekročily svůj druhý ročník (1901–
–1903). Podle záznamů sportovního historika Přemysla Jež-
ka vycházelo do roku 1914 v Čechách a na Moravě dalších
čtyřicet sportovních titulů.11 Jenom Sport a hry (1902–1914)
ale vydržely déle než čtyři roky a přitom svým významem
překračovaly rámec lokálních nebo úzce specializovaných
tisků. V magazínu, který vzniknul z Věstníku SK Slavie, by-
la završena etapa ustavování českého sportovního tisku. Na-
lezneme v něm prakticky všechny aspekty moderní sportov-
ní žurnalistiky včetně sportovních fotografií, aktuálního zpra-
vodajství nebo příspěvků zahraničních dopisovatelů.12

Komunikace 
Na vývoj českého sportovního hnutí měl svůj vliv už za-

hraniční tisk. V době před vznikem prvních českých specia-
lizovaných tiskovin, a ještě dlouho po něm, byl totiž pro do-
mácí sportovce důležitým zdrojem inspirace. Řada klubů
a organizací cizojazyčné tituly přímo odebírala. Populární
byl českému sportu příznivě nakloněný vídeňský Allgemeine
Sportzeitung.13 Například anglický The Cyclist14 zase in-
spiroval cyklistické ústředí ČÚJV k vydávání vlastního ča-
sopisu.15

Významnější vliv tisku ovšem přišel až s česky psanou
časopiseckou produkcí. Důležitou sportovní osvětu odváděl
časopis Cyklista, který vedle cyklistiky dával na svých strán-
kách prostor i dalším sportovním odvětvím. „Snažil se infor-
movati o všech u nás zaváděných sportech, podporovati je
s hlediska celku a jako hnutí všeho lidu, nikoliv jako pouze
záležitost několika málo tehdy již existujících sportovních
sdružení.“16 Až do devadesátých let 19. století, kdy začaly
vznikat další sportovní tituly, zůstal Cyklista jediným česky
psaným zdrojem informací o atletice, bruslařském sportu,
dostizích, veslařství a dalších sportech. „Denní tisk zpočát-
ku si nevšímal sportu vůbec, později otiskoval sportovní zprá-
vy, jen byly-li dodány a jestliže podle názoru vydavatelstva
vyhovovaly jeho obchodnímu zájmu, tj. jestliže mohly při-
spěti ke zvětšení počtu odběratelů.“17

Jedním z hlavních úkolů českého sportovního tisku byla
ideologická i praktická obrana zájmů sportu proti jeho od-
půrcům: domácím i zahraničním. Polemické konfrontace
s nejrůznějšími oponenty jsou běžnou součástí obsahu dobo-
vých magazínů. „V obraně sportu, a to byl jeden z předních

a nejcennějších úkolů prvních sportovních pracovníků, se
sportovní novináři naučili zamýšleti nad ideovou náplní
sportu.“18 Zejména v počátcích sportu se mezi veřejností,
vedle mravnostních výtek vůči sportu, objevoval také silný
názor, že sport škodí zdraví. „Velociped ubíjí knihu a je
pouze nástrojem vyvinutí lýtek, na sploštění mozku a na
zpotvoření gracie lidského těla. Lidé doby velocipedové se
zvrhnou v podivně deformované tvory s krátkým trupem,
dlouhými končetinami a nahrbenými hřbety. Bude to návrat
k původu lidstva, jakási darwinistická reakce!“19 Jedním
z nejvlivnějších hlasů odmítajících sport se stala sokolská
organizace, jejíž časopis Sokol od roku 1882 uveřejnil řadu
kritických materiálů proti sílícímu sportovnímu hnutí.20 Snad
nejcitovanějším z nich je článek Františka Kožíška: „V no-
vější době nastupuje, hlavně za příkladem Anglie, země to
náruživých hráčů, namísto rozumného cvičení těla, tedy tě-
locviku v našem smyslu, nerozumné jeho cvičení, kteréžto
jedině za účelem nese, aby jeden nad druhého v závodě vy-
nikl, aby vítěz třeba na úkor vlastního zdraví vysazenou sáz-
ku shrábnul. Tedy marnivost na jedné, chtivost peněz na
druhé straně. Toto je sport!“21

Zástupci sportu se však snažili podobné výpady spíše
tlumit a zastávat smířlivé stanovisko. Vypovídají o tom i ná-
sledující řádky ze Sportovního obzoru. „Nemá býti, není
a nebude tedy sport nikdy konkurencí Sokolstvu, nýbrž bude
Sokolstvu doplňkem, bude mu sestrou a bohdá, že nevznikne
mezi Sokolstvem a sportem rušivé řevnivosti, že naopak jed-
nou budeme moci říci, co Sokol, to sportsman, co sportsman,
to Sokol!22

Zvláštní kapitolou je úloha tisku v úsilí o nezávislost čes-
kého sportu na habsburské monarchii, potažmo rivalita čes-
kých a německých sportovních klubů. V německých i čes-
kých časopisech a novinách probíhala oboustranně bouřlivá
výměna názorů. Takto se odrazila v paměti Miloslava Ho-
ráčka, který byl na straně SK Slavie přímým účastníkem
rivality s pražským německým klubem DFC: „Praha líčena
jako šovinistické – Němcům nepřátelské město, kdež Němci
ať už domácí či zahraniční jsou vydáni na pospas fanatic-
kým Čechům a na ulicích nejsou si jisti svými životy, a cizí,
jmenovitě německé kluby varovány před zájezdy do Čech.“23

Právě s podporou spřátelených novinářů se českému sportu
částečně dařilo prosazovat se i na mezinárodním poli. Do-
kladem toho je i zmínka ve fotbalovém almanachu z roku
1907: „Česká žurnalistika má nepopiratelné zásluhy o vněj-
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ší úspěchy Č.S.F., pokud tento repraesentován byl mužstvy
footballovými ve 4 zápasech letošního roku.“24

Snaha rakouských sportovních struktur o potlačení sa-
mostatnosti českého sportu však také sklízela dílčí úspěchy
na poli mezinárodní sportovní politiky. Rakouské ústředí
například zamezilo českému členství v mezinárodní veslař-
ské federaci25 a na nátlak Rakouského fotbalového svazu
a DFC byli zase Češi v roce 1908 vyloučeni z fotbalové fe-
derace FIFA.26

Česká strana cítila, že potřebuje kanály, kterými by šíři-
la do zahraničí vlastní verzi sporů s německy mluvící opozi-
cí. Určité možnosti spočívaly ve sportovní diplomacii 
a v kontaktech na zahraniční média. Na stránkách domácího
tisku byly navíc uveřejňovány články v cizích jazycích, kte-
ré měly vysvětlovat český pohled. Časopis Sport a hry tako-
vou rubriku publikoval pod názvem Sport in Bohemia.
Vrcholem této snahy bylo pak v roce 1911 vydání časopisu
určeného výhradně zahraničním čtenářům: České sportovní
korespondence. Ambiciózní titul, za kterým stál šéfredaktor
Sportu a her Josef Václav Kaufman společně s redaktorem
Národní politiky Stanislavem Práchenským, měl „nahradit
nedostatek informací o českém sportu v německém a jiném
tisku, popřípadě paralysovati způsob informování nám ne-
příznivý“.27 Zřejmě ale vyšlo jen jedno číslo.

Organizace
V počátcích utváření české sportovní žurnalistiky a čes-

kého sportu nebyl tisk jen pasivním účastníkem sportovních

dějů, ale často do nich i aktivně vstupoval. Média jako tisko-
vé orgány klubů a svazů nejen o sportu informovala, ale také
se přímo podílela na jeho organizaci. Sportovní redaktoři pů-
sobili jako činní sportovci a funkcionáři, a v některých pří-
padech tisk dokonce sám sportovní akce pořádal. 

První velký český sportovní titul Cyklista nevydával ja-
ko většinu ostatních evropských sportovních magazínů sou-
kromý vydavatel, ale přímo sportovní organizace: „Práce
jednoty v té době byla rozdělena tak, že byl utvořen časopi-
secký odbor, kartografický, odbor pro stálé závodní dráhy
a odbor zábavní.“28 ČÚJV dbala na to, aby všichni její čle-
nové časopis odebírali. Taková praxe přinášela lepší finanč-
ní zajištění periodika. Navíc dávala cyklistickému ústředí
možnost přímo oslovovat svoje členy, což ostatně naznačo-
val i slogan z prvního čísla Cyklisty: „Buďte svorni, rozště-
pení vám škodí.“29

Model sportovního časopisu jako tiskového orgánu spor-
tovních sdružení přejala po Cyklistovi v různých obměnách
další periodika. Sportovní obzor začal seznam svých spřáte-
lených klubů uveřejňovat hned pod titulem na první straně
listu a ve svém obsahu dával prostor jejich zprávám. Kun-
zovy Časovosti hledaly v roli klubového orgánu především
klíč k finančnímu zajištění listu stálými předplatiteli z řad
spolupracujících klubů. „Kluby tyto předplatily veškeré čle-
ny své a odvádějí za ně ulevené předplatné přímo, které
garantují.“30 První číslo Časovostí bylo zastřešeno pěti
organizacemi. V průběhu své existence pak časopis získal až
26 podporovatelů z řad různých spolků a klubů.31

První profesionální český sportovní novinář Vilém Henry Heinz jako kormidelník veslařské čtyřky VK Blesk.
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První číslo druhého ročníku časopisu Sport a hry obsahovalo anglicky psanou část určenou pro zahraničního čtenáře.
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První strana časopisu Sportovní obzor z roku 1896 s výzvou k českým sportovcům.
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Většina tehdejších sportovních dopisovatelů se zároveň
angažovala také jako sportovci nebo funkcionáři. Při zkou-
mání dobových textů zejména z 80. a 90. let 19. století je
proto třeba brát v úvahu vysokou míru provázanosti sportu
a tisku. „Nestranní sportovní referenti tehdy prostě neexisto-
vali. Autory zpráv o sportovních podnicích bývali interesso-
vaní sportovní činovníci, v mnohých případech pak samotní
závodníci, kteří bývali někdy závodníky, časoměřiči, rozhod-
čími i zpravodaji v jedné osobě.“32

Pro Sportovní obzor psal například o veslování a lyžová-
ní propagátor obou sportů Josef Rössler Ořovský33, o atleti-
ce pro něj a také pro Bastlův Sport informoval jeden z prv-
ních českých atletů Oskar John Lažňovský.34 Redaktor
Národních listů a Časovostí Karel Reisner byl mistrem Čech
ve vytrvalostních bězích.35 Dlouholetý křídelní útočník
týmu Slavie Praha Karel Hammer zase působil jako fotbalo-
vý dopisovatel Sportovního obzoru i Sportu a her.36 I první
profesionální sportovní novinář Vilém Henry Heinz měl
zkušenosti veslařského kormidelníka a především funkcio-
náře (mimo jiné byl v roce 1903 i předsedou ČSF).37

I díky složení svých redakcí neváhaly časopisy vybízet
veřejnost ke sportovní činnosti nebo ji i samy pořádat. Spor-
tovní obzor byl pod vedením roudnického rodáka a dobro-
druha Maxmiliána Švagrovského, jedním z prvních, kdo své
čtenáře přímo nabádal ke sportovním aktivitám. Už v roce
1894 vytrvale přemlouval české vyznavače kopané k veřej-
nému měření sil: „Záhodno by bylo, by čeští hráči míče ko-
paného, kteří v Praze roztříštěně dosud hráli neb bez úča-
stenství na veřejných matchích cvičí, takovýto veřejný match

smluvili. Královská louka se k tomu výtečně hodí. Snad Čes-
ký Athletic Club roudnický dá pražským hráčům míče kopa-
ného podnět ku matchi, který jedině by mohl zvětšiti oblibu
pro tento zdravý sport v českých kruzích. Přihlášky ku mat-
chům nechť podávají se v redakci, která matche ráda zpro-
středkuje.“38 Švagrovský, který ve svém obchodě prodával
mimo jiné také vybavení na kopanou, byl k agitaci motivo-
ván vlastním podnikáním, jeho přínos k rozvoji tohoto spor-
tu je však nezpochybnitelný. Fotbalisty vábil k zápasové akti-
vitě i prostřednictvím hmotné podpory. „Slibujeme dáti ke
hře školní cenu, uvidíme-li, že řádného matche závodního
schopni jsou.“39

Sportovní obzor nebyl ve své snaze vystupovat jako ak-
tivní prvek sportovního dění osamocen. Jeho tématický nás-
tupce časopis Sport, zorganizoval vlivem svého šéfredakto-
ra Václava Bastla benefiční představení na podporu účasti čes-
kých sportovců na olympijských hrách v Paříži 1902.40 Celá
akce však zkrachovala poté, co ji navštívil jen zlomek očeká-
vaného publika a finanční neúspěch nakonec přispěl k tomu, že
si její organizátor Václav Bastl dobrovolně vzal život.

Jestliže Sportovní obzor a Sport naznačily organizační
možnosti tisku, pak je magazín Sport a hry plně rozvinul.
Časopis vedený svým šéfredaktorem Josefem Václavem
Kaufmanem a redaktorem Vilémem Henrym Heinzem spor-
tovní podniky organizoval zcela programově. Nejvýznam-
nějšími akcemi, které Sport a hry vedle jednorázových akcí
pořádaly, byl pravidelný atletický Memoriál Karlínského
nebo vůbec první organizovaná hokejová soutěž v Čechách:
O Pohár Sportu a her pro lední hokej.41

32 Richter, R. Rukopis Historie čes. Lehké atletiky, Díl první Od počátků v roce 1884 do roku 1903. Archiv MTVS, pozůstalost R. Richter, karton 13.
33 Pacina, V. Sport v království Českém. Praha: Panorama, 1983, s. 184.
34 Oskar John Lažňovský. Sportovní obzor. 20. 9. 1895, r. 3, č. 18.
35 Jirka, J. Kdo byl kdo v české atletice. 2. vydání. Praha: Olympia, 2004, s. 148.
36 Výstřižek nekrologu Karla Hammera. Archiv MTVS, pozůstalost Mi. Švagrovský, karton 7, III k.
37 Petrů, K. Dějiny čs. kopané. Praha: A. Pokorný, 1946, s. 218.
38 Laufer, J. Rukopis knihy Padesát let v našem sportu. Archiv MTVS, pozůstalost J. Laufer, karton 3 - 5a -111- 120.
39 Sportovní obzor, 20.9. 1895, r. 3, č. 18.
40 Nekrolog V. Bastla. Sport, 22. srpna 1900, č. 33, s. 2.
41 Práchenský, S. Národní politika, 28. 8. 1911, č. 237, s. 5.


