Přílohy
Příloha č. 1: Rozhovor s Josefem Káninským (rozhovor)
Rozhovor s vedoucím editorského oddělení deníku Sport Josefem Káninským byl
proveden osobně v redakci Sportu (Komunardů 1584/42, 170 00, Praha 7) dne
20. března 2017.
Kolik redaktorů měl deník Sport přímo v dějišti turnaje?
Píšících novinářů bylo ve Francii pět – včetně toho, který tvořil obsah primárně pro
web. Potom tam byl ještě jeden člověk z magazínu, který je z obvyklého redaktorského
„poolu“ tak trochu vyčleněný. Ten ale ve Francii nebyl celou dobu. Dva až tři lidi,
včetně šéfredaktora, jezdili do Francie na jednorázové akce.
Fotograf byl ve Francii jenom jeden. Je zbytečné mít vlastního fotografa přímo na
zápasech, protože máme k dispozici hodně agenturních fotek. Do dějiště turnaje se
fotograf posílá hlavně na dění okolo českého týmu.
Změnila se nějak velikost vašeho týmu po tom, co byla z turnaje vyřazena česká
reprezentace?
Ano, po vypadnutí české reprezentace zůstal ve Francii jen jeden redaktor, který
pokrýval celý zbytek turnaje. Podobná praxe je běžná. Kdyby se akce konala blíž,
doplňovali by jej ještě redaktoři, kteří by do dějiště turnaje vyráželi autem z Prahy, ale
do Francie by museli létat, takže tam už se z finančních důvodů nikdo nevracel.
Funguje mezi českými novináři na podobných akcích nějaká forma spolupráce?
Určitě ne s novináři z České televize. Televize si obecně pěstují takovou vlastní
republiku. S jejich redaktory se osobně známe, ale oni si zkrátka jedou vlastní politiku.
Žádná spolupráce s nimi neprobíhá. Mezi fotbalovými novináři navíc panuje mnohem
větší konkurenční prostředí než v jiných sportech. U fotbalu je proto spolupráce, řekl
bych, na velmi nízké hladině.
Kolik lidí se výhradně EURU věnovalo z pražské redakce?
Celé fotbalové oddělení, to znamená zbylí tři redaktoři. Potom se fotbalu věnují tři
editoři, kteří se střídají na směnách, a ti byli doplněni editory, kteří se jinak zaměřují na
jiné sporty. Do práce se pak ještě zapojovali dva zástupci šéfredaktora a já jakožto
vedoucí editorského úseku. Dalo by se říci, že tady v redakci pomohl, kdo mohl, i když
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to v některých případech bylo třeba jen v jeden konkrétní den. Celkem se tedy EURU
kromě pěti redaktorů přímo ve Francii věnovalo minimálně deset dalších lidí v Praze.
A to nepočítám grafiky, jejichž směny byly také v průběhu turnaje posíleny, a dvě
infografičky.
Žádné další pracovní síly na krátkodobé pracovní poměry, brigády jste
nepřijímali?
Ne. Situaci jsme řešili posilováním služeb z vlastních zdrojů a zvýšeným nasazením.
Ani pracovní doba se nijak neprotáhla, protože uzávěrka musí být kvůli distribuci stále
stejná. Moravské vydání se uzavírá ve 23 hodin, české obvykle ve 23:25.
Jaké další zdroje kromě těch vlastních jste využívali?
Co se týká textu, používali jsme servis ČTK. Zahraniční agentury se tady nepřebírají.
Pro fotografický obsah máme zaplacenou ještě agenturu Reuters a další dvě agentury
a také máme smlouvu na odebírání fotek ze společnosti Profimedia, která má nabídku
většinou mnohem širší. ČTK přitom neslouží jen jako kanál pro slovní zpravodajství, ale
využíváme její deníky a plány. Díky nim má editor v redakci přehled například
o začátcích různých částí programu a zůstává v obraze, i když měl třeba před tím den
volno.
Podle čeho vybíráte, co se objeví na webu a co v novinách?
To je celkem jednoduché. Náš web je hodně zpravodajský, zaměřený spíš na video
a lehčí obsah. Nezpravodajská témata, která se vytvoří, jsou dělaná primárně pro
noviny. Web je potom přebere, respektive některé části z nich, a na úplný text odkáže
do novin. Z větší části se obsah na webu a v novinách nekryje. Zároveň platí, že pro
web píší všichni. Redakce jsou spojené a předpokládá se, že autorský obsah budou na
web psát redaktoři z printu. Na místě mají redaktoři práci rozdělenou. Kdo zpracovává
nějaké téma do novin, ví o tom od rána. Na web se příspěvky umísťují průběžně.
Zaregistroval jste od svých redaktorů v dějišti, že by jejich práci nějak
zkomplikovala bezpečnostní opatření, která byla zpřísněna po teroristických
útocích, jež turnaji předcházely?
Ne. Když to srovnám se sportovními akcemi konanými ve Spojených státech
amerických nebo s olympiádou v Číně, kde nás nepustili skoro nikam, tak si myslím, že
to ve Francii nebylo zas tak přísné.
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Měli jste předem stanovený počet stran, který chcete EURU věnovat, nebo to
v každém čísle vyplynulo ze situace?
Nepamatuji si, že by se to stanovilo přesně. Ale bylo jasné od základní porady před
EUREM, že fotbal dostane absolutní prioritu. Konkrétní počet stran se bez ohledu na
den určuje vždy na ranní poradě. Ovlivňuje jej mimo jiné také to, že je dána určitá suma
peněz, kterou platíme tiskárně, a ta závisí na tom, jak tlusté jednotlivé vydání je. Noviny
jsou většinou připravované na 28 stran a potom záleží na šéfredaktorovi, jestli je
rozšíříme, anebo ne. Hýbat s počtem stran se dá vždy jen o čtyři. My bychom v případě
úspěchu české reprezentace rádi udělali i 36stránkové vydání, ale protože ten se
nedostavil, tak jsme k tomu v rámci úsporných opatření nikdy nesáhli.
Když už mluvíte o (ne)úspěchu české reprezentace, kde je podle vás hranice
stranění reprezentačnímu výběru země, z níž pochází redakce? Jinými slovy
– mělo by médium typu Sportu fandit českému týmu?
Ta strategie je u nás dlouhodobě daná po dvou liniích. Ta první je, že nepíšeme „naši“,
ale „Češi“. Druhá linie, která by měla pomoci zachovat objektivitu po formální stránce,
je to, že se sportovcům netyká. Co se týká obsahu, tam záleží na šikovnosti autorů.
Co tím myslíte?
Sportovní deník prodávají úspěchy, ne kauzy. To je velký rozdíl třeba oproti klasickým
médiím nebo dokonce bulváru. To znamená, že my si přejeme, aby čeští sportovci byli
úspěšní, ale nemůžeme to dávat najevo tím, že jim budeme nějakým způsobem
nadržovat. Existují ale způsoby, jak vyjádřit, že deník je na stejné straně jako fanoušci.
Jaké?
Určitě pomocí titulní strany, a to formou apelativních titulků typu „Dneska musíte!“
nebo „Ukažte jim to!“. Na „titulce“ je to jeden z povolených způsobů – titulní strana
prodává. Když byste to ale znovu použil uvnitř listu, tak už by se to opakovalo
a nebylo by to ono. Kdyby Češi zaznamenali větší úspěch, možná by se tento postup
více projevil i uvnitř novin, ale v tomto případě by to bylo celkem zbytečné.
Druhou možností je oficiální partnerství, které jsme využili třeba u hokejové
reprezentace. V době EURA jsme ale mediálním partnerem české fotbalové
reprezentace nebyli. Výhodou plynoucí z takových partnerství bývá exkluzivita
v přístupu k hráčům, ale vzhledem k tomu, jak je nastavená Fotbalová asociace České
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republiky, tak toto popravdě řečeno moc nefunguje. V zásadě se ale nefandí. Když se
vyhraje, tak se v komentářích jásá a chválí, ale nefandí se.
Jaký přístup má redakce k referování o slovenském národním týmu? Je to zkrátka
jeden z mnoha dalších národních celků, anebo se na něj zaměřujete více než na
ostatní?
Myslím, že se to řídí především vztahem k prodejnosti. My bychom třeba o Slovácích
rádi psali víc, ale musíme se dívat na to, aby to naše čtenáře zajímalo. Takže typicky se
do Sportu dostanou články o Hamšíkovi nebo nějaké pikantní citace, které v českém
prostředí logicky zaujmou víc, než když je řekne Belgičan. Myslím si, že jsme
o Slovácích psali určitě míň než o favoritech turnaje.
Na druhou stranu – určitě to není tak, že bychom nad nimi ohrnovali nos. V mnoha
ohledech jsou lepší než my a pak je zajímavé o tom napsat. Myslím, že celkově panuje
ve vztahu k nim vstřícnost.
Pocítili jste v průběhu EURA zvýšený čtenářský zájem?
Rozhodně. Konkrétní čísla neznám, ale prodejnost se během konání turnaje určitě
zvýšila.
Na co může být podle vás deník Sport ve vztahu k pokrytí EURA pyšný?
Lidé tady v průběhu takových akcí přidávají a pracují s vyšším nasazením, aniž by za to
měli víc zaplaceno. Nějaké odměny se potom samozřejmě rozdají, ale šéfredaktor nemá
k dispozici tolik prostředků, aby ti lidé mohli být za své nasazení odpovídajícím
způsobem odměněni. Vidím také sílu jednotlivců, jednotlivých novinářů.
V čem naopak vidíte rezervy? Co by se dalo do budoucna zlepšit?
Teď budu mluvit za sebe. Co řeknu, není stanovisko redakce. Byl jsem na několika
podobných turnajích a myslím, že by nám prospěla jiná organizace práce. Já bych
minimálně jednoho editora vyslal přímo na místo. Takový člověk by byl vlastně
jakýmsi styčným důstojníkem redakce, komunikoval by s jiným editorem tady v Praze
a vytvořili by hlavní komunikační kanál. V tuto chvíli informace proudí od několika
redaktorů a editorů z místa naráz a pro redakci v Praze je to pak mnohdy složité,
nepřehledné. S jedním editorem v dějišti pracují některá zahraniční média, není to něco,
co bych si vymyslel…
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Druhou věc, kterou bych změnil, je to, že by u českého výběru v jeho sídle zůstal jen
jeden redaktor a na zápasy by na místo jejich konání létal štáb z Prahy. Odpadlo by tak
náročné cestování novinářů z místa, kde bydlí, ke stadionům, které z nich vysává energii
a znemožňuje jim podávat takový výkon, kterého by jinak byli schopní. Muselo by se
ale spočítat, jak by takový model vycházel finančně.
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Příloha č. 2: Rozhovor s Martinem Rybárem (rozhovor)
Rozhovor s hlavním editorem deníku Šport Martinem Rybárem byl proveden
prostřednictvím videohovoru sociální sítě Facebook dne 24. března 2017.
Kolik redaktorů měl Šport přímo v dějišti turnaje?
Tři – Mojmíra Staška, Miroslava Antola a Miroslava Hašana. Miroslav Antol odjížděl
pryč po posledním zápase skupiny a ostatní dva zůstali ve Francii do posledního zápasu
Slovenska. Do konce turnaje tam nezůstávali.
Kolik dalších redaktorů pracovalo výhradně na pokrytí EURA z bratislavské
redakce?
Ještě čtyři členové fotbalového oddělení. Z něj se EURU nevěnoval jen jeden, který
pokrýval ostatní fotbalové věci. Do práce na EURU se ale zapojovali i redaktoři ze
středoslovenské a východoslovenské redakce, takže celkový počet lidí pracujících na
EURU mohl být až deset. Žádnými externími spolupracovníky jsme si pomáhat
nemuseli.
Jaké další zdroje používáte? Předpokládám, že odebíráte servis národní tiskové
agentury TASR…
Ano. Národní agentury tu máme dvě, kromě TASRu (Tisková agentura Slovenské
republiky, pozn. autora) ještě existuje SITA (Slovenská informační tisková agentura),
která je komerční. Navzájem si konkurují. Z těchto dvou agentur jsme využívali
informace hlavně o těch zahraničních reprezentacích. Pokud však redaktor psal
o nějakém konkrétním zápase, měl samozřejmě za úkol jej také sledovat. Agentura by
měla být jen jako pomůcka. Od TASRu jsme brali také fotky, protože oni tam na rozdíl
od nás vyslali vlastního fotografa. Využívá se však spíš ve chvíli, kdy se dělají reportáže
nebo rozhovory. Slovenský fotograf nám pak může udělat fotky tzv. na klíč, v prostředí,
ve kterém my chceme. Ze zápasu pořídí lepší snímky AP (Associated Press), která tam
má víc fotografů v různých koutech hřiště.
Obecně ale musím říct, že slovenský mediální tým udělal ve Francii spíš jen to povinné,
nepřidal nic navíc. Byla to teprve druhá účast Slovenska na velkém turnaji a pořád se to
spíš učíme, zatímco Češi, kteří nechyběli na žádném EURU od roku 1996, mají tu
profesní kulturu úplně jinou.
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Změnila se během EURA nějak redakční rutina?
Samozřejmě. EURO si vyžádá nějaké plánování předem. My jsme měli dlouho
zaběhnutý takový systém, že každá skupina dostala svého „kmotra“, který se o ni staral.
K tomu jsme ale tentokrát po nějakých patnácti nebo dvaceti letech nepřistoupili. Na
určující zápasy jednotlivých skupin jsme místo toho nasazovali lidi, o kterých si
myslíme, že daným týmům rozumějí. Například Karol Marko psal o zápase Itálie
– Belgie, protože se normálně zaměřuje na italský fotbal.
Deník Šport přešel krátce před zahájením turnaje na jiný formát. Zkomplikovalo
vám to práci?
Ano, formát jsme změnili devět dní před startem EURA – 2. června. Když skončil
společný Československý sport, který používal klasický tzv. středoevropský formát,
přešli jsme na tabloid – tak jako vychází třeba Nový Čas (v Česku například Nedělní
Blesk, pozn. autora). Teď jsme se po nějakých třiadvaceti letech vrátili zpět k formátu
A3. Učili jsme se za pochodu. Strany jsme museli rozvrhnout úplně jinak, než jak jsme
byli zvyklí při předchozích velkých turnajích. Do novin se nám teď po změně formátu
vejde jen asi 75 % toho co dřív. Maximální počet stran je tiskárnou limitován na 28,
dřív jsme mohli jít v mimořádných vydáních, která měla uvnitř přílohu, klidně až na
130. Také se v tomto formátu pracuje jinak s fotkami. Je na ně kladen mnohem větší
důraz. Prostě jsme „ubrali písmenek“.
Novinkou pro vás bylo i to, že jste na EURU poprvé mohli a museli zaměřit
největší pozornost na slovenskou reprezentaci. To ale byly asi příjemnější starosti,
že?
To až taková novinka nebyla. Podobná situace nastala, když jsme se účastnili
mistrovství světa v roce 2010, a my v podstatě až tak nerozdělujeme, jestli jde
o mistrovství Evropy nebo světa. Obojí je velký turnaj a Evropa už tentokrát byla
s 24 mužstvy, takže se počtem stran blížila spíš k mistrovství světa. Větší zatěžkávací
zkouškou tak podle mě bylo spíš to mistrovství světa 2010, což byl obrovský turnaj
a ještě se ho účastnilo Slovensko. Loňské EURO bylo z tohoto pohledu někde mezi tím
a obyčejným turnajem bez slovenské účasti. Je ale pravda, že když je turnaj bez
slovenské účasti, je to na zpracování snadnější. Všechno jsou to zajímavé zápasy, z nich
si vybíráme, vyjadřujeme se jen k tomu, k čemu se chceme vyjádřit… Teď jsme museli
pořád hledat „slovenské věci“, o kterých psát.
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Měli jste předem stanovený počet stran, který jste chtěli EURU věnovat, nebo to
vyplynulo ze situace?
Dá se to stanovit tak, že slovenské byly denně tři až čtyři strany a další tři až čtyři strany
se věnovaly ostatním věcem spjatým s EUREM. Celkově tedy bylo na EURO
vyčleněno zhruba šest až osm stran, to bylo takové optimum. Samozřejmě se to ale
mohlo lišit před víkendem, kdy se hraje dvojnásobný počet zápasů, nebo v souvislosti
s utkáními slovenské reprezentace. Nahrávaly nám dobré časy výkopů. Třeba proti
Rusku jsme hráli v podvečerním zápase, takže už druhý den byly v novinách celé dvě
strany jen zpravodajství o tomto zápase.
V kolik hodin máte uzávěrku?
Vždycky jsme je měli dobré. Východ Slovenska 21:40, což je super, střední Slovensko
22:40 a Bratislava 23:30. Při používání toho staršího formátu se ale postupně začaly tyto
časy posouvat dopředu, a to až o půl hodiny, což už je dost. Při přechodu na nový
formát tak pro nás byl čas uzávěrky jednou z klíčových věcí. Nová tiskárna nám
slibovala, že se vrátíme k těm původním pozdějším časům a je to skutečně tak. Východ
a střed teď už nerozdělujeme a uzavírají se ve 21:25, v Bratislavě je uzávěrka ve 23:25.
Ten základ jsme tak na EURU stíhali pokrýt vždy. Slovenské zápasy byly úplně
v pohodě. Když utkání skončí ve 20:00, tak za hodinu a půl je dvoustrana hotová.
Jaký vztah jste zaujali k české reprezentaci? Byl to pro vás jeden z mnoha cizích
reprezentačních výběrů, nebo jste se na ni soustředili víc?
Myslím, že nijak víc jsme se na Čechy nezaměřovali. Dřív to bylo jinak, když za ně
hráli hráči jako Nedvěd nebo Poborský a byla postupová euforie na turnaji
v Portugalsku v roce 2004, psali jsme o Češích víc. Ale na tomto turnaji byli takoví
nemastní neslaní, neměli tolik zajímavých momentů… Dokud bylo v turnaji Slovensko,
ostatním týmům jsme se obecně věnovali spíš v takovém „šetrném režimu“. Nějaký
prostor dostali favorité – Němci, Italové a další, ale o Česku jsme moc nepsali. Navíc ta
jejich skupina byla dost jasná. V podstatě od začátku bylo zřejmé, že Češi a Turci se
budou bít o třetí místo a Španělsko s Chorvatskem budou dominovat. V souvislosti
s Chorvaty jsme se věnovali tomu fanouškovskému problému v zápase s Čechy, ale
jinak toho myslím moc nebylo.
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Podle čeho jste vybírali, co dát na web a co si schovat do tištěného vydání?
Web my vůbec neřešíme, ten si řeší vlastní redaktoři. Pokud od nás chtějí přebrat nějaký
článek, tak si ho přeberou, ale jinak pracují redakce odděleně.
Kde je podle vás hranice stranění reprezentačnímu výběru země, z níž pochází
redakce? Měl by Šport fandit slovenskému týmu?
To je dobrá otázka. Myslím si, že nejlepší přístup je ten, že pokud je třeba kritizovat, tak
kritizovat, a pokud je za co chválit, tak chválit. Myslím si, že český Sport má toto dobře
zvládnuté. My jsme v průběhu EURA spíš chválili, protože výsledek byl dobrý
a slovenští hráči si v těžké skupině uhráli, co chtěli. Po vyřazení Slovenska pak přišla
i kritika, protože hráči se uspokojili a osmifinále s Německem jsme jen odehráli. Ale
kde je hranice, to je těžké říct. Myslím, že je to hodně subjektivní.
Je podle vás v pořádku používání první osoby ve vztahu k národní reprezentaci?
Když Slovensko v přípravě před EUREM porazilo Německo 3:1, vyšly noviny
s titulkem „Zdolali sme majstrov sveta“…
V tomto je asi trochu rozdíl. Někdo, kdo tehdy vytvářel ten titulek, tak to asi považoval
za vhodné, a z mého pohledu to není problém. Ale ano, v tomto směru vnímám tu
odlišnost oproti českým médiím, třeba Sportu. Ten v redakci odebíráme.
Jak se vyvíjel prodaný náklad Športu v průběhu EURA?
Nejsem moc kompetentní k tomu, abych to posoudil. Přesná čísla neznám, ale určitě
byla prodejnost vyšší. Prodaný náklad by byl vyšší i v případě, že by na turnaji
Slovensko nebylo. Nejvyšší prodeje obecně míváme při hokejových mistrovstvích
světa. Pokud hned zkraje nepřijde nějaká remíza nebo prohra s Francií, tak to lidi hlavně
v prvních dnech hodně zajímá. Když se nějaký turnaj koná, hned to jde na první strany
a to prodává noviny stejně dobře, jako když zaznamená nějaký slovenský sportovec
dobrý výsledek, v poslední době například tenistka Cibulková nebo cyklista Sagan.
Na co jste byl jako hlavní editor Športu nejvíc pyšný v souvislosti s pokrytím
EURA?
Myslím si, že naši tři redaktoři ve Francii udělali vzhledem k podmínkám, kdy na
některé naše primadony museli po zápasech čekat i hodinu a půl, velmi dobrou práci.
Pro každý den byli schopni najít nějaké slovenské téma nebo alespoň rozhovor. Pak také
máme takovou rubriku, která se jmenuje „Zápisník“ nebo „Z dějiště“ nebo něco
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takového, a tam jsou praktické věci i třeba mimofotbalového charakteru. Píšeme to
pokaždé, když někde nějaký redaktor stráví alespoň pět dnů v cizině, takže ti lidé už to
umí dobře psát a v těchto textech se objevují zajímavé informace, postřehy. Párkrát
jsme si tam i rýpli do některých hráčů, že třeba nejsou moc hovorní a tak… Je to
rubrika, která má v dnešních novinách určitě své místo, je to podle mě zajímavější, než
dělat referáty. Ty jsme skoro vůbec nedělali, nahradili jsme je rámečkem „Momenty
zápasu“. Myslím, že v průběhu turnaje jsme se v novém formátu naučili lépe pracovat
s fotkami a text víc rozdrobit.
Kde jste naopak cítil rezervy?
Myslím, že jsme mohli přinést víc příběhů o cizích týmech. Pár jich bylo, třeba Gábor
Király, ale při lepší přípravě jich mohlo být víc. Bylo to způsobené tím, že jsme se
najednou nemohli opřít o zavedené rubriky, protože se měnil ten formát. Museli jsme
vymýšlet nové, nevěděli jsme, jak to bude vypadat…

