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Anotace
Diplomová práce „Vývoj mediálního obrazu cyklistického závodu Tour de France v deníku
Mladá fronta DNES a v České televizi v letech 2010–2015“ se zabývá nejslavnějším
cyklistickým závodem na světě a jeho prezentací ve dvou vybraných českých médiích. Práce
shrnuje základní informace o historii závodu a také nastiňuje, jak se referování o Tour de France
měnilo v průběhu daných let. Na základě kvalitativní obsahové analýzy zkoumá také
zpravodajské rutiny, které se ve výstupech objevují, dále se zaměřuje na to, jak produkci
ovlivňuje gaučová žurnalistika, a jestli se v jednotlivých výstupech projevuje fanouškovství
novinářů. Tyto skutečnosti zkoumá na příkladu šesti ročníků Tour de France, z médií se věnuje
Mladé frontě DNES a České televizi, dvěma vlajkovým lodím, co se referování o Tour de
France týče. Jedním ze zdrojů pro praktickou i teoretickou část této diplomové práce jsou také
vlastní rozhovory s Tomášem Mackem, redaktorem Mladé fronty DNES a Tomášem Jílkem,
komentátorem České televize.

Annotation
The thesis “Development in media reflection of cycling race Tour de France in daily newspaper
Mladá fronta DNES and in Czech Television in 2010–2015” deals with the world's most famous
cycling race and the way it is presented in selected Czech media. It summarizes the basic
information about the history of the race and outlines how Tour de France was referred to during
given years. Based on a qualitative content analysis, the thesis also examines the news routines
that appear in the output, focusing on how the production is affected by the so-called couch
journalism and if the results are influenced by the journalists being fans themselves. These
phenomena are examined considering six individual Tour de France races. The analyzed media
include Mladá fronta DNES and Czech Television, two media flagships, as far as referring to
Tour de France is concerned. One of the sources for the practical and theoretical part of this
thesis are also interviews with Tomáš Jílek – reporter from Czech Television – and Tomáš
Macek – reporter from Mladá fronta DNES.
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Úvod
Nikdy v historii nebyla cyklistika v Česku sledovaná tolik jako nyní, v posledních deseti
letech prožila největší boom v historii. V době socialismu bylo v Československu téměř
nemožné získat jakékoliv informace o profesionálním pelotonu, což se změnilo po roce 1989.
Ani tehdy však žádný velký rozkvět nenastal. Prvního českého lídra pro největší cyklistické
závody se fanoušci dočkali až v roce 2009 díky Romanu Kreuzigerovi.
Od té doby zájem o profesionální cyklistiku a největší závody planety, včetně Tour de
France, v Česku roste. Čechy už nezajímá pouze Tour, kterou v České televizi a na Eurosportu
sledují statisíce fanoušků. Sledují a jezdí fandit na italské Giro d´Italia nebo španělskou Vueltu.
Zajímají se o cyklistické klasiky a povědomí o neslavnějších závodech se obecně zvyšuje, což
je vidět i na čtenosti článků webového serveru iDNES.cz, kde i podle Tomáše Macka vznikl
takový malý cyklistický web. Zatímco před deseti lety čtenost cyklistických textů jen málokdy
překonala deset tisíc čtenářů, nyní zpravodajství z Tour de France přečte i více než sto tisíc lidí.
Svůj podíl na tom mají také dvě média – tištěná Mladá fronta DNES (dále v práci též MF
DNES) a také Česká televize. Dvě vlajkové lodi, co se referování o Tour de France týče. Právě
Česká televize jako jediná spolu s Eurosportem Tour de France v Česku vysílá. Na rozdíl od
Eurosportu však disponuje vlastním studiem a celou řadou vlastních projektů, které se ve
vysílání objevují. Mladá fronta DNES zase jako jediný deník v Česku pravidelně vysílá své
redaktory do Francie, a svým čtenářům tak zajišťuje exkluzivní obsah.
Jakým způsobem se zpravování o Tour de France v obou médiích v době největšího
boomu měnilo? Jaké rutinní postupy se v Mladé frontě DNES a v České televizi objevují?
Projevuje se na článcích a vysílání takzvaná gaučová žurnalistika? A objevuje se ve výstupech
obou médií jisté fanouškovství?
Najít odpovědi na tyto výzkumné otázky bylo cílem této diplomové práce. Téma „Vývoj
mediálního obrazu cyklistického závodu Tour de France v deníku Mladá fronta DNES a v České
televizi v letech 2010–2015“ jsem si zvolil z několika důvodů. Žádný výzkum, který by postihl
cyklistický boom v České republice a jeho dopad na referování o Tour de France v českých
médiích, zatím nevznikl. Téma nabízí také srovnání, jak se referování o závodu vyvíjelo
v průběhu šesti nedávných let.
Během sbírání podkladů jsem analyzoval přímé přenosy České televize a texty Mladé
fronty DNES z jednotlivých ročníků. Prostudoval jsem archivní vydání deníků i archivní

2

vysílání v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015 a snažil jsem se odhalit rozdíly ve
způsobu referování na dané téma. Zajímal mne jednak vývoj v daných letech, ale monitoroval
jsem také zpravodajské hodnoty, i jakým způsobem se projevují rutiny ve vysílání České
televize a v článcích Mladé fronty DNES. Všímal jsem si také dopadu na vysílání a články
v případě, kdy redakce mají na místě svého reportéra. A věnoval jsem se také fanouškovství,
které se v přenosech i v článcích objevuje.
K dokreslení situace mi pomohly také dva individuální rozhovory s Tomášem Mackem,
reportérem Mladé fronty DNES, který Tour pravidelně navštěvuje, a Tomášem Jílkem,
komentátorem Tour v České televizi. I oni mi dali šanci lépe nahlédnout do fungování obou
médií v průběhu daných let.
U této práce jsem vycházel hned z několika předpokladů. Byl jsem přesvědčen, že
způsob referování o Tour bude jiný v případě, kdy redakce budou mít na místě svého reportéra.
Domníval jsem se také, že větší vývoj v průběhu daných let nastal u České televize a že rutinní
postupy se objevují u obou médií. Jednou z dalších hypotéz bylo, že se ve výstupech České
televize i Mladé fronty DNES objevuje jisté fandění českým sportovcům.
První kapitola této diplomové práce se věnuje představení sportovního zpravodajství a
zpravodajských hodnot, jako jsou rutiny, gaučová žurnalistika, stírání žánrů nebo
nacionalismus ve sportu. Ve druhé kapitole představuji zákonitosti silniční cyklistiky a Tour de
France a také obě sledovaná média – Mladou frontu DNES a Českou televizi. Ve třetí kapitole
se zabývám metodologickými východisky této práce. Čtvrtá kapitola analyzuje zpracování Tour
de France v obou médiích v určeném časovém období. Závěr poté shrnuje výsledky mého
bádání a posuzuje pravdivost hypotéz.
V tezích jsem uvedl, že jednou z částí mé práce budou také medailonky v podkapitole
Osobnosti Tomáše Macka a Tomáše Jílka. Jejich osobnosti a profesní zázemí jsou však
dostatečným způsobem představeny v rozhovorech, jejichž přepis se nachází v příloze této
práce, proto jsem po konzultaci s vedoucí od samostatné podkapitoly věnující se oběma
novinářům upustil.
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1

Teoretická část

1.1 Sportovní zpravodajství
Na zpravodajství se v současné době pohlíží z několika úhlů pohledu. Jednak je
zpravodajství svébytným druhem novinářské profese, který má plnit především informativní
funkci.1 Lze se na něj dívat také jako specifický mediální žánr, který byl současně s vývojem
mediálních studií jedním z hlavních témat analýz.2
V knize Understanding News píše John Hartley o tom, jak považuje zpravodajství
vzhledem k vlivu funkcionalistické teorie médií za sociální instituci, která plní pro společnost
spoustu důležitých funkcí. Kromě té elementární v podobě poskytování informací zachovává
rovněž pokračování existence společnosti, produkuje společenský konsenzus a realizuje
korelace sociální reality skrz uvádění do souvislostí.3
Zjednodušeně jde ale o selekci událostí, jejich přetváření ve zpravodajská sdělení a
následnou prezentaci publiku. Zpravodajství by přitom mělo být přesné, vyvážené, nadčasové,
nepředpojaté, nestranné, aktuální, jasné a srozumitelné. Nemá v něm být zastoupen názor
autora, má jen tlumočit fakta. I proto má být neosobní.4
Ve zpravodajském textu mají být zodpovězeny odpovědi na pět otázek označovaných
anglicky jako „5 W“, česky jde o otázky: Kdo, co, kdy, kde a jak.5 Mediální analýzy často
ukazují na výraznou odlišnost mezi sociální skutečností a následným mediálním sdělením.
Jednou ze studií, která to dokazuje, je studie Langa a Langové6, podle které se novináři při
transformaci „skutečnosti“ ve zprávu často řídí svým instinktem a představami o dané situaci,
místo toho, aby skutečně popsali, jak situace vypadá.
V konstruktivistické teorii neexistuje daná skutečnost sama o sobě, ale vzniká
v okamžiku vlastní reprezentace subjekty lidské společnosti. Reprezentace proto, že danou
JÍLEK, Viktor. Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových a mimojazykových vlivů. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci. 2009. s. 80. ISBN 9788024422183.
2
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 10. ISBN 80-7367-096-8.
3
HARTLEY, John. Understanding News. London: Routledge. 1982. s. 116. ISBN 0415039339.
1
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BRIGHTON, Paul a Dennis FOY. News values. London: SAGE Publications, c2007. s. 11. ISBN 978-1-41294599-8.
5

BRIGHTON, Paul a Dennis FOY. News values. London: SAGE Publications, c2007. s 11. ISBN 978-1-41294599-8.
6
Oba autoři se v roce 1953 zabývali televizní prezentací návratu generála McArthura z korejské války. Manželé
tehdy zkoumali a porovnávali prezentované zprávy s informacemi od svých informátorů, kteří byli na místě
přítomni. Výsledkem bylo zjištění, že poměrně klidná událost se vinou zpravodajství změnila v masovou
záležitost, kterou doprovázelo uvítání generála stovkami kamer a komentářů.
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skutečnost v médiích prezentujeme opakovaně čili ji zdůrazňujeme pro širokou veřejnost.
Jakkoli realistická se nám skutečnost v médiích zdá, vždy jde o určitou konstrukci, jež vzniká
díky rozhodnutím autora daného mediálního sdělení. Reprezentace reality je tak v tomto
případě ovlivněna kulturou, v níž sama působí, a také kontextem svého vzniku. Toto platí pro
konstruktivistickou teorii.7
Existuje ale také označení „reprezentace“, kdy máme na mysli zastupování. V takovém
případě mediální obrazy reprezentují, tedy zastupují určitou část společnosti. Předpokladem je
pak v tomto významu preexistence reality, kterou média zobrazují, ale která existuje i v případě,
že zobrazována není. Tato reprezentace reality přináší otázky ohledně vztahu sociální reality
k prezentaci určitých jevů nebo událostí v médiích. Zkoumání mediálních obsahů se tady
zaměřuje na sledování rozdílu mezi „realitou“ a její prezentací v médiích. Toto platí pro
reflexivní teorii.8
Reifová ve své knize Slovník mediální komunikace říká, že podle konstruktivistického
pojetí „vzniká skutečnost až v důsledku definiční schopnosti záznamových soustav skutečnosti
(např. masových médií); před aktem symbolického uchopení a vyjádření realita jako sociálně
relevantní veličina neexistuje.“9 Na opačné straně konstrukce reality pak stojí reflexivní teorie.

1.1.1 Zpravodajské rutiny
Kromě aktuálnosti, srozumitelnosti a faktičnosti disponuje zpravodajství i řadou
ustálených mechanismů, které pomáhají účinně formovat mediální agendu. Většinu
zpravodajských událostí tvoří ve sportu sdělení, o kterých redakce ví dopředu (informace z PR
agentur, tiskové konference, závody). Tyto zažité pracovní postupy pak poskytují záchytný bod
při nedostatku času, při používaní složitých technologií nebo v případě zapojení velkého počtu
lidí do tvorby zprávy.10
Podle Reifové dochází ke konstrukci reality ve zprávách kvůli dvěma příčinám –
ideologickým a organizačním.11 O ideologickou příčinu jde v tom případě, kdy ve zpravodajství

SEDLÁKOVÁ, Renata. Mediální konstrukce reality – Reprezentace druhých. In: FORET, M., LAPČÍK, M.,
ORSÁG, P. Média dnes: reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 1: vydání Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2008. s. 148 ISBN 978-80-244-2023-3.
8
Tamtéž
9
REIFOVÁ, Irena. A KOL..: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 108. ISBN 80-7178-926-7.
10
BURTON, Graeme., JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. 1. vydání Brno: Barrister & Principal, 2001. s. 102.
ISBN 80-85947-67-6.
11
REIFOVÁ, Irena. A KOL. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2004. s. 107. ISBN 80-2460827-8.
7

5

upřednostňujeme jednu skupinu před druhou, popřípadě jednu politickou orientaci před druhou.
Ve sportovní žurnalistice se s ideologickými příčinami konstrukce reality příliš nesetkáme,
alespoň ne z politického hlediska. Může jít naopak o propagaci určitých sportovních subjektů,
kterým dává dané médium více prostoru, nebo o nich lépe referuje než o těch ostatních.
Druhými příčinami jsou ty organizační, ke kterým dochází neustále, jelikož souzní s organizací
práce v rámci redakce. V knize Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media
Content hovoří Pamela J. Shoemakerová se Stephenem D. Reesem o zpravodajských rutinách.12
Už o dvacet let dříve ale Guye Tuchmanová v roce 1978 vydala stať Making News: A
Study in the Construction of Reality, kde popisuje několik druhů organizačních faktorů, které
mají vliv na zpravodajská sdělení.13 Přestože je sama jako zpravodajské rutiny neoznačuje,
vytváří jejich první seznam. Jsou na něm: personální obsazení události, předurčení události
novinářem, časová typizace události a prostorový a časový aspekt novinářské sítě.
Pokud existuje osoba, která se k události může bezprostředně vyjádřit, zvyšuje se
pravděpodobnost, že se z informace stane zpráva. Usnadňuje to totiž sběr informací, samotné
zpracování zpravodajského materiálu, ale i proces produkce zprávy. Předurčení události
novinářem nemá takový vliv na samotný vznik zprávy jako spíš na její obsah a formu.
Zpravodajské pokrytí události pak odráží spíše novinářovo očekávání o průběhu události.
Novináři mají potřebu predikovat výsledné sdělení, a to má pak následně v sobě ukryto
novinářovo sebenaplňující proroctví.
„Zpravodajská síť sice podstatně zefektivňuje činnost novinářů, na druhé straně vede ke
stereotypnímu vnímání pojetí zprávy a k tomu, že zprávy jsou vybírány opakovaně podle
stejného principu. Naopak události, které nezapadají do konceptu zpravodajské sítě, se musejí
vyznačovat značnou razancí, aby se dostaly do zpráv a neproklouzly jejími „oky“. Zpravodajská
síť ve své podstatě podporuje sociální hierarchizaci a ukazuje, která místa, lidé a instituce jsou
ve společnosti důležitá,“14 píše Trampota ve své knize Zpravodajství.
Podle Tuchmanové jsou zpravodajské hodnoty strategickým rituálem, který si novináři
v daném médiu osvojují a následně využívají ve vlastní praxi. Díky aplikaci těchto postupů při
vytváření zpravodajského sdělení pak novináři mohou svá sdělení pokládat za objektivní.

SHOEMAKEROVÁ, Pamela. J., REESE, Stephen. D., Mediating the Message: Theories of Influences on Mass
Media Content New York: Longman, 1996. s. 105. ISBN 9780801312519.
13
TUCHMANOVÁ, Guy. Objectivity as Strategic Ritual: An Examination of Newsmen´s Notions of Objectivity.
Pp. 660-679 In American Journal of Sociology, 1972, Vol. 77, No. 4.
14
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 57. ISBN 80-7367-096-8.
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Předchází tak případné kritice a zároveň jim to usnadňuje vytváření zpravodajských sdělení,
jelikož jsou neustále pod časovým a prostorovým tlakem. Aby tenhle proces novináři zvládli,
musí si projít socializací.
Trampota dále dodává: „Rutiny jsou pravidelné vzorce jednání zpravodajských
organizací, které usnadňují kontrolu toku práce a umožňují zpracovávat v krátkém časovém
horizontu nečekané události. Rutinní postupy probíhají ve zpravodajství na několika úrovních:
při sestavování agendy zpravodajství, při vyhledávání informací, při práci se zdroji i při
konečném zpracování zpráv.“15
Zpravodajské rutiny částečně zasahují i do reprezentace sportů, popřípadě samotných
sportovců, kteří jsou na jedné straně bráni téměř za hrdiny národa, na té druhé pak za ničemy
nebo vyvrhely. Právě o tomto fenoménu pojednává následující kapitola.

1.1.2 Sport a mýty
Mircea Eliade chápal mýtus takto: „Mýtus vypráví posvátné dějiny. Popisuje událost,
která nastala v prvotním čase, v bájném čase ‚počátků‘.“16 Mýtus tedy podle Eliadeho vypráví
o tom, kterak určitá událost začala skutečně existovat. Mýtické postavy jsou ty, které mají určité
nadpřirozené schopnosti, proto mýty právě tuto schopnost odhalují a popisují. Tyto vpády
nadpřirozených schopností do reálného světa způsobují, že reálný svět je smrtelnou, pohlavní a
kulturní bytostí.
Eliade se dá vykládat i tak, že mýtus je skutečný příběh, který se stal v dávné minulosti,
podílel se na stvoření světa, jak ho nyní známe, a stal se určitým vzorem pro lidské chování.
Takový mýtus ale v současném světě nemá své místo. I proto vznikají kvazimýty, kterým se
věnuje Jan Děkanovský v knize Sport, Média a Mýty.
Michael Phelps, Usain Bolt nebo Michael Schumacher. Co mají tito tři sportovci
společného? „Sport a především jeho protagonisté okupují stránky novin a časopisů, zabírají
nejlepší vysílací časy, inspirují filmy dokumentární i hrané. Způsob, jakým se média sportu
chopila, vytváří ze sportovců a jejich soupeření svébytnou součást populární kultury,“ píše
v knize Sport, Média a Mýty Jan Děkanovský.17
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TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 55. ISBN 80-7367-096-8.
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Dokořán, 2008. obálka knihy.
17

7

Úspěšní sportovci jsou mediálně známými osobnostmi, lidé si o nich rádi čtou či je
sledují. V některých případech se dokonce oblíbenost mění až v určitý kult. Fanoušci už
nevnímají fyzickou část daného sportovce, vytvářejí si pro sebe jeho virtuální alter-ego, které
nakonec může skutečnou osobu sportovce úplně nahradit, což se pochopitelně pojí s radikálním
zjednodušením dané osoby.
Úspěchy, které daný sportovec během své kariéry získal, ustupují dozadu, vlastně ani
výsledky nejsou tak důležité. Stačí jeden výrazný moment a divák si vzpomene. „Stačí vyslovit
spojení naganský Bůh, aby si většina Čechů vybavila hokejového brankáře Haška. Vyslovímeli termín vršovický dloubák, asociací se rychle dobereme fotbalového milieu (a mnozí si vybaví
i jméno fotbalisty Antonína Panenky), aniž bychom nutně museli znát byť jen hrubé rysy
etymologie tohoto spojení, o přesném vylíčení historického kontextu nemluvě,“ píše
Děkanovský.18
Nejsou to ale jen osoby. Když se vysloví slovo Nagano, fanouškům se vybaví zlatý
hokejový turnaj nebo ranní vstávání na zápasy. Podobné je to i s Tour de France. Když se řekne
cyklistika, spoustě lidem se vybaví doping. Když se řekne Tourminátor, lidem zase v hlavě
„naskočí“ jméno slovenského reprezentanta Petera Sagana, který často na francouzských
silnicích působí až nepřemožitelně. Už název Tourminátor působí hrdinsky. A v očích fanoušků
Peter Sagan hrdina je. Stejně jako v očích italských cyklistických fanoušků Marco Pantani,
jehož tragická smrt ho s archetypálními postavami ještě více pojí.
„Hrdina nemá čas zestárnout, opustit svět automobilových závodů a začít žít banální,
všední život. Jeho postava je smrtí definitivně povýšena, jeho mýtus dotvořen, jeho kult žije
nejen na místě fyzické smrti, ale i na mnoha internetových stránkách, které shromažďují
svědectví o jeho činech, o nich se již nikdy nebude vyprávět jako o činech obyčejného
smrtelníka,“ píše Děkanovský o automobilovém závodníkovi Ayronu Sennovi.19
Stejná definice se dá vztáhnout právě třeba na Marka Pantaniho, který si cyklistické
fanoušky po celém světě získal svým neohroženým stylem, kdy odjížděl svým soupeřům
prakticky hned, kdy se silnice mírně zvedla. Se Sennou ho pak pojí tragická smrt už ve 34
letech. Život si vzal sám – předávkoval se kokainem.

DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. Praha:
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Sportovci jsou hvězdami i celebritami každodenního života kvůli tomu, že vyčnívají, že
jsou výjimeční v tom, co ve svém odvětví dovedou. Svými schopnostmi si vysloužili respekt a
uznání.20 Svůj hvězdný status si pak vytvoří a udrží právě díky médiím. Kdysi celebrita
reflektovala jakousi slávu, nyní jde o všeobecnou známost.21
Kdyby sportovci zůstali známí světu díky svým výkonům, bylo by vše v pořádku. Ale
v dnešní době masových médií už tomu tak není. Téměř každý úspěšný sportovec je zároveň
tváří několika celosvětových značek. Třeba golfistu Tigera Woodse dlouhá léta pojilo pouto
s Nike nebo American Express. Anglický a nyní už bývalý fotbalista David Beckham je stále
„obličejem“ Pepsi Coly, Gilette nebo Police sunglasses.
„Sláva a pozornost je opojná. Když jste číslo jedna, lidé se s vámi chtějí setkat,“ řekla
kdysi americká atletická hvězda Marion Jonesová, která se v říjnu 2007 přiznala k užívání
dopingu.22A tak i přes velké prohřešky proti samotné podstatě sportu si sportovci svůj hrdinný
status udrží. Jako třeba v případě Lance Armstronga.
Byl rok 1998, když těsně před startem Tour de France dopingoví komisaři odhalili do té
doby největší dopingový skandál v historii cyklistiky. Tehdy se v autě týmu Festina našly
nepovolené dopingové látky. K jejich užívání se posléze přiznalo všech devět cyklistů
francouzské stáje, včetně domácího oblíbence Richarda Virenqua. Tour a cyklistika samotná se
v té době zmítala v chaosu a potřebovala někoho, kdo ji zachrání. V tu chvíli se na scéně objevil
zázračně vyléčený Lance Armstrong.
Tři roky nazpět mu byla diagnostikována rakovina varlat v nejtěžším, třetím stadiu.
V roce 1999 už Texasan stál na nejvyšším stupni na Elysejských polích a slavil své první
vítězství na Tour de France. Byl to pohádkový příběh, doslova hrdinský, kterému fandili lidé
po celém světě a věřili v něj. Armstrong následně přidal dalších šest titulů ze Staré dámy, jak
se Tour přezdívá a jeho místo na piedestalu bylo zaručeno. Získal spoustu ocenění typu
Sportovec roku časopisu Sports Illustrated nebo světovou sportovní cenu Laureus. Tato
pohádka trvala až do roku 2012, kdy byl Americkou dopingovou agenturou USADA obviněn
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ze systematického dopingu, který doposud sportovní historie nepamatuje. Všechna podezření
se následně potvrdila.
Přesto ještě v průběhu procesu spousta médií stála na Američanově straně. Za všechny
zmiňme Patricka Smithe, který na webu The Australian napsal: „Je nesporné, že pokud cyklista,
sedminásobný vítěz Tour de France, nikdy nebral drogy zvyšující výkonnost, nikdy nepoužil
nezákonné techniky, aby si v boji o vítězství pomohl, musí bojovat do posledního dechu, aby
uchránil svou pověst.“23
I novináři byli v době táhnoucího procesu často na straně Armstronga. A ten opravdu
bojoval až do konce. Když byly důkazy nevyvratitelné, teprve tehdy se v interview v talk show
s Oprah Winfreyovou přiznal.
Přesto jej sportovní společnost často i nadále vnímala jako hrdinu. Z analýzy diskuzního
fóra britského listu Guardian pod článkem o Armstrongově vině z roku 2012 se za čtyři dny
objevilo 1004 komentářů. A většina z nich byla obhajujícího charakteru. Diskutující se
Armstronga zastávali, používali výrazy typu superhrdina odkazující na jeho minulost
s rakovinou. Objevovaly se i hlasy o obětním beránkovi nebo lidé připomínali jeho záslužnou
činnost v nadaci Livestrong, která financuje boj proti rakovině. „Lance Armstrong je hrdina,
ikona, chodící inspirace, tečka,“ píše se kupříkladu v jednom z komentářů. Lidé nebrali v úvahu
fakta, spíše je obraceli a ptali se, jak je možné, že prošel všemi dopingovými testy a žádný nebyl
pozitivní.24
Svůj hrdinský status z doby své sportovní kariéry si udržel i bývalý famózní hráč
amerického fotbalu O. J. Simpson, který byl v tzv. „Procesu století“, jak jej média nazvala,
obviněn z dvojnásobné vraždy – své manželky Nicole a číšníka Ronalda Goldmana.
Trestní proces sice vyhrál, ale v civilně právním byl usvědčen a odsouzen
k mnohamilionové náhradě škody vůči pozůstalým. Přesto v průběhu procesu lidé
demonstrovali na ulicích s nápisy „Pusťte O. J., je nevinný“. V jeho nevinu věřila i většina
Simpsonových přátel a velká část fanoušků se i po procesu na Simpsona dívala jako na
úžasného sportovce.
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1.1.3 Nacionalismus ve sportu a další výzkumy
Sport kromě vzhlížení ke svým hrdinům nabízí fanouškům také určité propojení s jejich
národní identitou. Sami sportovci jsou znázorňováni jako příkladné symboly některých států a
jsou součástí politické propagandy. Vždyť sportovní duely jsou jednou z mála akcí, kde je
možná potkat se se Severokorejci a jejich kulturou.25
Severní Korea je možná nejtajemnější země na světě. Zatímco se celý svět globalizuje
a propojuje politicky, kulturně a hospodářsky, tento komunistický stát uzavírá své hranice téměř
neprodyšně. I přes tuto ekonomickou a politickou izolaci se tamní sportovci účastní
mezinárodních soutěží doma i v zahraničí. Sport je tak jednou z mála oblastí, kde je možné
střetnout se s obyvateli Korejské lidově demokratické republiky. Ale i tady je sport ze
severokorejské strany využíván jako součást politické propagandy, jako tomu bylo i při zimních
olympijských hrách v Pchjongčchangu v roce 2018.
V roce 2006 vyhrály severokorejské fotbalistky v Rusku senzačně mistrovství světa do
20 let. Kromě pochopitelného vyzdvihování vítězného tažení týmu byly součástí mediálních
zpráv také politické projevy. Objevovaly se věty typu „oslava vítězství našeho národa,
neomylné vítězství národa.“ Členky vítězného týmu byly nazvány potomky národa velkého
Kim Ir-Sena. Tento politický vůdce sice zemřel před dvanácti lety, ale vytvořil jedinečný kult
osobnosti, kdy se stal věčným prezidentem státu, a korejský národ je tak často v korejském
tisku zaměňován za národ Kim Ir-Sena.26
Docela opačná je naopak situace v Jižní Koreji. Ještě v době studené války v zemi do
roku 1980 vládla čirá protikomunistická nálada a o sportovcích znepřátelené Severní Koreje se
v médiích psalo a mluvilo jako o „Severních příšerách“. A to i během olympijských her.27
I v demokratické Jižní Koreji se tehdy odrážela dominantní státní ideologie, která
tvrdila, že Jihokorejci jsou jediný legitimní národ, který může Koreu reprezentovat na

25
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mezinárodních sportovních akcích. Korejský summit v roce 2000 situaci mezi oběma národy
zmírnil, minimálně z té jihokorejské strany.
Dokumentovat to lze na výzkumu Leeho a Maguireho, kteří zkoumali, jakým způsobem
referují dvě jihokorejské televize – veřejnoprávní Korean Broadcasting System a komerční
Soeul Broadcasting Systém – a čtyři jihokorejské celostátní deníky o soutěžení obou národů na
olympijských hrách v Aténách v roce 2004. Výzkum se zaměřil především na dvě zásadní
události – Kje Sun-Hui, severokorejskou judistku, která na předchozích dvou olympijských
hrách získala zlato a bronz a na utkání ve stolním tenisu právě mezi oběma zeměmi.28
Výsledky byly až překvapivé. Komentátoři často nerozlišovali, jestli jde o
jihokorejského sportovce, nebo severokorejského. Když se navíc zmíněná judistka dostala do
finále olympijského turnaje, Young-Il Sin z KBS zvolal, že je „hrdý na korejský národ a doufá,
že Sun-Hui přinese zlato severním sourozencům.“ Když poté Sun-Hui získala stříbro ve stejnou
chvíli jako jihokorejský judista I Won-Hui zlato, komentátoři referovali o „Korejském dni
v Aténách“. V utkání stolního tenisu zase zpravodajové rozebírali, jak by byl jeden spojený tým
Korejců silnější než dva rozdělené a zároveň doufali, že k opětovnému spojení dojde co
nejdříve.29 Úspěch obou táborů brala jihokorejská média stejně. Byl to pro ně úspěch Koreje
jako takové.
Ještě o čtyři roky dříve vrcholil v Austrálii proces usmíření mezi domorodými
Australany a přistěhovalci. Vrcholil v době, kdy se v Sydney konaly olympijské hry. Poslední
členkou štafety byla tehdy vybrána běžkyně na 400 metrů Cathy Freemanová, původní
obyvatelka Austrálie. Právě toto gesto bylo považováno za výraz oficiální politiky nápravy
křivd spáchaných Australany na původním obyvatelstvu. Když pak Freemanová na hrách
čtyřstovku vyhrála, vůdce federálů Kim Beazley prohlásil, že šlo o 400 metrů národního
usmíření. Využila toho i média, která tento příběh vyprávěla do světa.30
Zajímavé byly z mediálního pohledu i hry v Pekingu v roce 2008, kdy už před začátkem
sportovního svátku média informovala o tom, že olympijské hry budou nástrojem k zobrazení
28
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výkladní skříně úspěchů čínských sportovců a poslouží také jako náhled do moderní vzdělanosti
Číňanů. V Německu dokonce vznikl výzkum na základě telefonických rozhovorů, ze kterého
vyplynulo, že 61 procent lidí si myslí, že jsou hry pořádány pro vytvoření lepší image Číny.
Devětadvacet procent dotázaných zase věřilo v opačný efekt, tedy negativní dopad na
povědomí cizinců o Číně.31
Ale to byla výjimka, olympijské hry jsou ideální příležitostí k tomu vylepšit mínění o
dané zemi. Stačí jednoduchý slogan, který se díky médiím šíří velice rychle, nebo slova, která
se s olympijskými hrami pojí, jako jsou velkolepé, excelentní, globální, přátelské. I toho
pořadatelé v Pekingu využívali, když používali slogany typu: Zelené nebo Lidské hry. 32

1.1.4 Stírání žánrů
V průběhu dlouhého vývoje novin a následně i dalších médií se měnily a více odlišovaly
také zpravodajské a publicistické žánry.
„Zpravodajství, (…) má především funkci informační a definiční, snaží se aktuální
události bez prodlení zachytit, popsat a předat různě diferencovaným publikům. Doménou
publicistiky, ať už se k recipientům obrací písmem, zvukem nebo obrazem, je hledání
souvislostí, vyslovování názorů, komentářů, mínění a stanovisek k většinou již známým
faktům,“33 píše Osvaldová v knize Zpravodajství v médiích.
Takovéto rozčleňování novinářských žánrů na zpravodajské a publicistické platilo
především v minulosti. S nástupem technologií, menšího počtu stran v novinách a rychlejší
internetové žurnalistiky však postupem času dochází ke stírání jednotlivých žánrů.
„Publicistika do sebe absorbovala některé racionální prvky vědy (metoda, zpravodajství
(fakta – informace), umění (emocionálně obrazný přístup, jazykové a formotvorné postupy)).
Mezi české publicistické žánry jsou řazeny např. glosa, poznámka, reportáž, interview, fejeton,
sloupek, články např. v podobě analýz, úvodníků, komentářů, editorialů a další materiály, kde
nad faktičností převládá subjektivní stanovisko a osobité zpracování. Toto členění pramení
z toho, že naše žánrové dělení bylo vždy hodně podrobné, poplatné pozitivistické a
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strukturalistické tradici. Jednalo se o popis znaků, jejich definování a také dodržování. Naopak
některá zahraniční média vytipovávají jen základní kritéria, základní stavební kameny. K těmto
poměrně vágním vzorům pak přiřazují používané mediální obsahy. Což se projevuje například
ve skandinávské, angloamerické nebo i německé žurnalistice,“34 píše také Osvaldová.
Právě ve skandinávských a angloamerických zemích docházelo v minulosti vůbec
poprvé k prolínání jednotlivých žánrů, kdy začalo být těžké určit, jestli se jedná o fejeton, nebo
komentář, popřípadě o zpravodajství, reportáž, nebo všechno dohromady.
Osvaldová dále říká, že „zpravodajství používá určitých ustálených forem, jak
recipientům informaci sdělit. V tomto smyslu poněkud tenduje ke konzervatizmu.“35
V současné rychle se vyvíjející době se ale od konzervatismu lehce ustupuje. „Další vývoj
zpravodajství bude dán – ostatně jako doposud – spojením lidských a technických faktorů.
Právě prudký vývoj techniky sdělování už dnes výrazně ovlivňuje podobu zpravodajských
materiálů a zasahuje jak do jejich formální, tak obsahové složky.“36

1.1.5 Gaučová žurnalistika
Práce reportérů se v průběhu desítek let díky lepším technologiím několikrát měnila.
Měnil se tak pochopitelně i způsob práce novinářů, kteří informují o určité sportovní události
přímo z místa dění.
James Toney v knize Sport Journalism srovnává dvě olympiády v Londýně v letech
1948 a 2012.
„Na olympiádu v roce 1948 bylo akreditováno jen něco málo přes 2 000 žurnalistů. (…)
V roce 2012 přijelo do Londýna 21 tisíc akreditovaných novinářů,“37 dokládá Toney, že zájem
o referování z místa činu v průběhu let rapidně vzrostl. „Tehdy (v roce 1948, pozn. autora)
reportéři naráželi na technické bariéry. Články museli posílat přes čtyři telefony, které byly na
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místě a které si zamlouvali den dopředu. Další své noviny plnili přes telegram a někteří dokonce
přes morseovku,“38 píše dále Toney.
Pět let po druhé světové válce měli novináři na místě o dost více technických starostí
než v současné době, kdy je na všech sportovištích bezdrátové připojení a texty se do redakcí
dostanou prakticky ihned.
Toney také připomíná, že s nástupem moderních technologií je být na místě činu
důležité také kvůli rychlosti. „Když máte smartphone, laptop nebo tablet a k tomu Twitter účet,
vždycky jste rychlejší než nějaký konkurent, který text připravuje v redakci.“39
Reportér na místě dané sportovní události může na rozdíl od svého konkurenta, který
sedí v redakci, sbírat dojmy, které následně může využít při psaní reportáží, komentářů, glos a
dalších žánrů. Neméně důležité je také sbírání kontaktů. Seznámit se s důležitými lidmi je
jednodušší, když se novinář pohybuje poblíž, než když sedí za stolem v redakci.
„Pokrývání sportovní události a okamžiků, které se dějí na místě, je pouze malou částí
práce sportovního reportéra. Stejně podstatné je také navazování kontaktů. A ty se lépe
navazují, pokud jste na místě,“40 vysvětluje Toney ve své knize.
Právě vnímání různých vjemů, atmosféry dané sportovní akce a navazování kontaktů
jsou největší pozitiva, když má redakce svého reportéra přímo na dané sportovní akci, v případě
této diplomové práce ve Francii na Tour de France.
Občas se ale stane, že redakce na místě žádného ze svých reportérů nemá. V tu chvíli
mluvíme o takzvané gaučové žurnalistice. Říká se jí tak s nadsázkou proto, že texty, které
vznikají, se vytvářejí v redakci, tedy „na gauči“, bez přístupu k bezprostředním informacím
v terénu.
„V týdenících a regionálních novinách většina reportérů pravděpodobně pracuje
z kanceláře. Na národní úrovni zase většina reportérů pracuje na cestách a v kanceláři se
objevuje jen zřídka,“41 píše ve své knize Toney.
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Nemusí to však být nutně vždycky pravda. Ne všechny celonárodní redakce vysílají
své sportovní reportéry na místo činu. Často záleží, jestli se akce účastní sportovec dané
země, a roli pochopitelně hrají také finanční prostředky.
„V posledních letech, v rámci úsporných opatření, mnoho národních deníků spojilo
své sportovní redakce, přitom předtím měly své vlastní. Na olympiádě v roce 2000 v Sydney
měl Independent a Independent on Sunday každý svého vlastního atletického reportéra. O
dvanáct let později v Londýně už pracoval jeden člověk pro obě média,“42 poukazuje Toney
na šetření mezi redakcemi.
Dalším příkladem úsporného opatření může být spojení managementu a editorského
týmu dvou největších bulvárních médií ve Velké Británii - deníků Sun a Daily Mirror.
V Mladé frontě DNES zase funguje propojení sportovní redakce s tou z Lidových novin.
V případě, že redakce nemá na místě svého vlastního reportéra, hlavní roli v referování
o dané akci hrají tiskové agentury. „Klíčovou roli v tu chvíli hrají mezinárodní agentury jako
Reuters, Agence France-Presse, Associated Press,“43 myslí si i Toney. V České republice se
k nim přidává také Česká tisková kancelář.

1.1.6 Tištěné sportovní zpravodajství
Nejstarším médiem, které o sportu začalo informovat, byl tisk. Sportovní kluby si od
počátků uvědomovaly, jakou moc tištěná média mají, i proto často vycházely novinářům vstříc
– dávaly jim lístky zdarma (často i do VIP sekcí), lákaly je na rozhovory se slavnými hráči i
trenéry a hlavně, pokrývaly cestovné a stravné. Žurnalisté pak zajistili, že se článek o týmu
objeví ve sportovní rubrice daného média. Na tomhle principu celý kolotoč dlouhé roky
fungoval.44
Sportovní zprávy na stránkách deníků se začaly objevovat v první polovině 18. století,
kdy třeba londýnské noviny zpravodajsky informovaly o událostech v kriketu. Už tehdy se sport
stal jedním ze stěžejních témat novin, vždyť už v roce 1733 bostonský deník Gazette jako první
popsal boxerský zápas mezi Johnem Faulcomerem a Bobem Russelem. Poprvé se na stránkách
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novin objevila sportovní rubrika v roce 1817 v Morning Herald. Až o dvanáct let později
zařadily do svých novin sportovní rubriku i The Times. Většinou šlo o jednoduché zpravodajské
texty.
Prvním sportovním časopisem se stal Racing Calendar, který měl za úkol především
informovat o změnách pravidel nebo o příštích dostihových závodech. 45 O tom, že zájem o
sportovní čtení rapidně vzrůstal, svědčí i nárůst sportovních periodik ve Spojených státech
amerických. Zatímco v 50. letech 19. století existovalo v USA jen 9 sportovních časopisů, o
čtyřicet let později se jejich počet zvýšil na osmačtyřicet.46
Vztah, který si tištěná média se sportem vytvořila, byl pro obě strany výhodný
především z ekonomického hlediska. Mediální pokrytí daných sportů zvýšil divácký zájem o
ně. Chuť diváků daný sport sledovat zase zvýšila poptávku po mediálním pokrytí. Vynález
Roberta Hoe – rotačka – pak v první polovině 19. století způsobil revoluci, jelikož se viditelně
snížily náklady na tisk a zároveň se zvýšila rychlost tisku. Periodika se tak stala dostupnými
pro širokou veřejnost. Například v roce 1889 odeslali pracovníci agentury Associated Press přes
200 tisíc slov do redakcí novin po celém světě z šampionátu boxerů.47 První sportovní redakce
vznikla v deníku The New York World v roce 1883, sportovní tisk prožíval zlatou éru48 a to do
té doby, než se objevily rozhlas s televizí.
Pak se role tisku zásadně změnila. Novinové články už nebyly těmi, kdo přinášel
nejrychlejší sportovní zpravodajství. Zájem kvůli přímým přenosům ale úplně neopadl, jen se
struktura sportovních zpráv v novinách musela radikálně změnit. Nejlépe na tom byly noviny,
které na tuto situaci rychle zareagovaly a místo starého zpravodajství začaly vydávat analýzy,
komentáře, reportáže a rozhovory. Zatímco televize s rozhlasem těžily z daných momentů, tisk
jej mohl v klidu rozebírat. A lidi to bavilo.49

45

BECK, Daniel.; BOSSHART, Louis. Sports and Media. Communication Research Trends [online]. 2003,
ročník 22, č. 4. [cit. 2016-12-02] s. 7. Dostupné z: <http://cscc.scu.edu/trends/v22/v22_4.pdf>. ISSN: 01444646.
46
LEVER, Janet.; WHEELER, Stanton. Mass Media and the Experience of Sport. Communication Research
[online], 1993. ročník 20, č. 1, [cit. 2016-12-22] s. 126. Dostupné z: http://crx.sagepub.com/content/20/1/125>.
DOI: 10.1177/009365093020001006.
47
WENNER, Lawrence. A. MediaSport. 2. vydání. New York: Routledge, 2000. s. 266. ISBN 0-415-14041-2.
48
GARRISON, Bruce.; SABLJAK, Mark. Sports reporting. 2. vydání. Ames: Iowa State University Press, 1993.
s. 23. ISBN 0813816920.
49
BECK, Daniel.; BOSSHART, Louis. Sports and Media. Communication Research Trends [online]. 2003,
ročník 22, č. 4. [cit. 2016-12-22] s. 22. Dostupné z www <http://cscc.scu.edu/trends/v22/v22_4.pdf>. ISSN:
0144-4646.

17

1.1.7 Televizní sportovní zpravodajství
V roce 1937 nabídla britská BBC divákům první živý televizní sportovní přenos – 25
minut z tenisového zápasu ve Wimbledonu.50 Následovaly další fotbalové zápasy, ale vysílatelé
naráželi na problém s malým počtem televizních přijímačů v jednotlivých domácnostech.
Tehdy bylo v Londýně pouze 300 domácností s televizí.51
Beck s Bosshartem ve Sports and Media píší: „Ve Spojených státech amerických se dne
17. května 1939 rozhodla televizní stanice NBC poprvé přenést zápas v baseballu mezi dvěma
vysokoškolskými týmy. Tento přenos byl pravděpodobně prvním sportovním živým přenosem
v USA.“52 Přímé sportovní přenosy se v té době často potýkaly s technickými problémy,
s kamerami, které byly těžké, se nedalo moc hýbat, proto se často nedaly měnit pohledy ani
prostřihy na jiné kamery.
Tento problém byl vyřešen při olympijských hrách v Londýně v roce 1948, kdy měl
divák možnost dívat se na jednu disciplínu z více kamer. Stále však nebylo technicky možné
vysílat hry do celého světa. O čtyři roky později se olympijské hry v Helsinkách pro změnu
vůbec v televizi neukázaly.
V Melbourne v roce 1956 byly hry bojkotovány ze strany mezinárodních vysílatelů, a
tak až zimní olympijské hry v Cortině d´Ampezzo ve stejném roce byly prvními, které byly
vysílány do celého světa. Do historie vstoupily třeba čtyři kamery na ledovém korytě v závodu
bobistů. O čtyři roky později se na televizních obrazovkách poprvé objevily záznamy a v roce
1964 se televizní diváci dočkali prvních barevných obrázků z her v Tokiu. Tehdy šlo jen o
úvodní ceremoniál a pár dalších sportovních klání. V Mexiku o čtyři roky později už bylo celé
vysílání v barvě. Na řadu přišly lehké přenosné kamery, které byly použity i v Mnichově a
následně také v Sapporu.53
Mezinárodní olympijský výbor po každých olympijských hrách analyzuje divácký
dosah. Na příkladu posledních her lze ukázat, jak zájem roste. Sledovanost olympijských her
50

BECK, Daniel.; BOSSHART, Louis. Sports and Media. Communication Research Trends [online]. 2003,
ročník 22, č. 4. [cit. 2016-12-22] s. 22. Dostupné z www <http://cscc.scu.edu/trends/v22/v22_4.pdf>. ISSN:
0144-4646..
51
BOYLE, Raymond.; HAYNES, Richard. Power play : sport, the media and popular culture. 2. vydání.
Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009. s. 38-41. ISBN 9780748635924.
52
BECK, Daniel.; BOSSHART, Louis. Sports and Media. Communication Research Trends [online]. 2003,
ročník 22, č. 4. [cit. 2016-12-22] s. 26. Dostupné z: <http://cscc.scu.edu/trends/v22/v22_4.pdf>. ISSN: 01444646.
53
LLINÉS, Montserrat.; MORENO, Ana. Belén. Television in the Olympic Games: The New Era. 1. vydání.
Lausanne: International Olympic Committee, 1999. s. 15-40. ISBN: 92-9149-045-8.

18

v Sydney byla 3,6 miliardy diváků. Hry v Aténách o čtyři roky později zasáhly o 300 milionů
diváků víc. Technologický pokrok a neustále se zvyšující zájem o sport pak znamenal nejvyšší
sledovanost v dějinách během olympijských her v Pekingu, na které se dívalo 4,7 miliardy
diváků.54 O čtyři roky později následující Londýn Peking jen těsně překonal, když hry sledovalo
4,8 miliardy diváků.55
V knize Llinesové a Morenové je pak na grafu vývoje televizního publika patrné, jak
moc se od dob olympijských her v Berlíně v roce 1936 po hry v Atlantě 1996 změnilo.
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Příčiny úspěchu sportovního vysílání v televizi můžeme hledat na více místech. Kamery
se staly mobilnějšími a měly více funkcí, což se líbilo divákům, kteří tak nesledovali po celou
dobu jen jeden záběr. Důležitý byl i vznik satelitního přenosu, díky kterému bylo možné
přijímat televizní signál po celém světě. První satelitní televizní přenos mezi Evropou a USA
zprostředkovala 23 července roku 1962 družice Telstar1.57
Neméně důležité pak bylo i barevné vysílání. To první proběhlo v roce 1953 v USA,
v Evropě pak o čtrnáct let později na stanici BBC2.58 Zvyšující se zájem o sport vyústil ve
Spojených státech amerických v první sportovní televizní stanici Entertainment and Sports
Programming Network, tedy ESPN, která poprvé vysílala 7. září 1979. Když byl v 70. a 80.
letech omezen monopol vysílatelů veřejné služby, začaly vznikat i komerční stanice, jako je
německý DSF nebo kanál Eurosport.59
Diváci už tak nemuseli čekat na zprávy z rádia, v nejhorším případě na zítřejší noviny,
ale mohli sporty v zahraničí začít sledovat v přímém přenosu. Začaly se využívat detailní
záběry, záznamy, různé prostřihy, postupně i různé záběry kamer a úhly pohledu. Pro samotnou
cyklistiku bylo stejně důležité i natáčení z helikoptéry, bez kterého už si současné závody ani
nelze představit. Poslední novinkou v natáčení cyklistických závodů jsou pak kamery přímo na
kolech jednotlivých závodníků, na které režisér od roku 2014 během přenosu občas závod
přepíná.60
Neméně důležitá pro sportovní přenos jako takový byla digitalizace, tedy nahrazení
spojitého elektromagnetického vlnění počítačovým datovým tokem. Digitalizace jednak snížila
přenosové náklady, jednak nabídla divákovi spoustu interaktivních služeb.61
„Vývoj médií po roce 1989 představoval i zásadní proměnu jejich technické základny a
výrobní technologie, a to jednak proto, že používaná technika zastarávala, ale také proto, že s
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počátkem 90. let se začala zásadně měnit technická povaha mediální produkce ve světě a české
prostředí, žádající inovace, bylo těmto změnám otevřené.“62
Vývoj digitalizace se v České republice výrazně urychlil ve druhé polovině první
dekády současného století, kdy kromě rychlejšího rozvoje vysílačů byl součástí i vznik nových
televizních stanic. „Veřejnoprávní Česká televize spustila v květnu 2005 zpravodajský kanál
ČT24 a v únoru 2006 sportovní kanál ČT4.“63 Česká televize byla na českém trhu
digitalizačním lídrem. Od 31. října 2008 bylo možné digitální signál naladit na 49,8 % území
státu.64

1.2 Silniční cyklistika
Ač se to možná nezdá, silniční cyklistika je ve sportovním světě jedním
z nejsledovanějších sportů vůbec. Velké etapové závody často mívají milionovou sledovanost
a Tour de France dosahuje i miliardových hodnot.65
I proto se cyklistika, co se týče sledovanosti, řadí na podobnou úroveň jako třeba fotbal,
hokej nebo kriket. Popularita jednotlivých sportů pochopitelně závisí na kultuře, historii a jejich
oblíbenosti v dané zemi. Ta zase často souvisí s úspěšností daných sportovců, což je patrné i
v České republice, kde se cyklistice aktuálně věnuje mnohem více mediálního prostoru, než
tomu bylo v letech minulých. A to především díky úspěchům Romana Kreuzigera na Tour de
France, zlatu Jaroslava Kulhavého na olympijských hrách v Londýně nebo i zábavnosti Petera
Sagana. Globálně jsou nejsledovanější cyklistické závody Grand Tour, mezi něž patří i Tour de
France.
Začátky cyklistických závodů nacházíme na konci devatenáctého století a už tehdy
mohli zdatní cyklisté pobírat plat i být materiálně zabezpečeni.66
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Ačkoliv to na první pohled nevypadá, cyklistika je na profesionální úrovni týmovým
sportem. Bez týmové taktiky nejsou ani nejlepší závodníci světa schopni prorazit. Specifikem
tohoto sportu je pak sponzorské zabezpečení, které hraje zásadní roli. Výjimečnost cyklistiky
ve sportovním světě spočívá i v neomezené možnosti jejího sledování bez vstupného. Pokud se
fanoušek chce jet podívat na Tour de France, stačí dojet do Francie a najít místo v hotelu.
Žádnou vstupenku, aby fanoušek mohl závod sledovat podél silnice, po něm nikdo chtít nebude.
Vstupné, které je v jiných sportech důležitým zdrojem financí, se v cyklistice nevybírá.
Kromě zisku od sponzorů tak cyklistika získává finance především z televizních práv.
Ty však jdou většinou na účet pořadatele, což už dlouhá léta kritizují majitelé týmů.67
Nejhlasitějším kritikem byl v posledních letech ruský magnát Oleg Tiňkov, který po
sezoně 2016 právě i kvůli neschopnosti Mezinárodní cyklistické unie, společnosti ASO
vlastnící Tour de France a samotných týmů se mezi sebou domluvit opustil vrcholovou
cyklistiku.68
Jednotlivé týmy se snaží vylepšit svůj mediální obraz. I proto zaměstnávají odborníky
v oblasti PR a marketingu. Samotní jezdci jsou pak týmy instruováni, jak nejlépe udržovat vřelé
vztahy s médii. I proto v posledních letech stoupá mezi cyklisty počet uživatelů sociálních sítí,
jako jsou Twitter, Instagram či Facebook. Cyklisté tak nejenže mohou komunikovat se svými
fanoušky, ale svým vyjádřením často stojí na úplném začátku zprávy, a tvoří tak mediální
agendu. Svým chováním může cyklista zlepšit vnímání svého týmu, ale pochopitelně i naopak.

1.2.1 Struktura profesionální cyklistiky
Profesionální cyklistika je spravována Mezinárodní cyklistickou unií (dále jen UCI),
která má sídlo ve švýcarském Lausanne. Hlavními cíli unie jsou řízení, rozvoj, reprezentace,
regulace a kontrola všech cyklistických disciplín po celém světě. Nejvyšším orgánem UCI je
Kongres, v jehož čele stojí prezident. Tím byl od září roku 2013 Brian Cookson, kterého 21.
září 2017 nahradil David Lappartient. Unie je řízena a spravována Řídícím orgánem. Ve
Výkonném výboru je zastoupen prezident a tři viceprezidenti. Výkonný výbor řeší urgentní i
běžné záležitosti. Kromě těchto tří orgánů spadá pod UCI ještě Mezinárodní sportovní arbitráž
v Lausanne, která řeší porušení pravidel stanovených právě UCI. Pod Mezinárodní cyklistickou
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unii spadají jednotlivé kontinentální federace a ještě pod nimi jsou ty národní. Česká republika,
zastoupená Českým cyklistickým svazem, tak spadá pod Evropskou cyklistickou unii.69

1.2.2 Tour de France
Vůbec první cyklistický závod se uskutečnil v roce 1869 na trase mezi městy Paříž a
Rouen.70 Povolena byla pouze vysoká kola a do závodu se přihlásilo 198 jezdců, včetně pěti
žen. Ty ale obavy z posměšných reakcí startovaly pod pseudonymy Miss America nebo Miss
Olga. Roku 1883 vznikl ve Velké Británii první cyklistický klub na světě s názvem – „The
cyclist touring club.“71
O deset let později vznikla Mezinárodní cyklistická asociace (ICA), která ale neměla
dlouhého trvání. Po osmi letech se její zakládající země na světovém šampionátu rozhádaly
kvůli výroku jednoho z rozhodčích, asociace činnost ukončila a nahradila ji Mezinárodní
cyklistická unie (UCI), kterou známe dnes.72
Cyklistika byla od prvních olympijských her v roce 1896 součástí olympijského
programu. O olympijské medaile se už tehdy bojovalo jak na silnici, tak i na dráze ve velodromu
Neo Phaliron. I světový šampionát na dráze se poprvé konal v 19. století, přesněji roku 1893,
ten silniční pak zažil premiéru v roce 1921.73
V té době už ale dávno vznikly dva největší cyklistické etapové závody historie – roku
1903 se poprvé jela Tour de France, o šest let později na ni navázalo italské Giro d´Italia.74

1.2.3 Popis a charakteristika Tour de France
Tour de France je cyklistický etapový závod, který se každoročně koná začátkem
července ve Francii a přilehlých zemích. První ročník se uskutečnil v roce 1903, délka závodu
se pohybuje okolo 3 500 kilometrů a na její zdolání mají cyklisté tři týdny. Nejkratší Tour byla
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už ta druhá v pořadí v roce 1904, měřila 2428 kilometrů, ta nejdelší pak následovala
v meziválečném období. Roku 1926 měřila Tour neuvěřitelných 5745 kilometrů.75
V cyklistice existují ještě další dva třítýdenní etapové závody – italské Giro d´Italia a
španělská Vuelta Espana. Ani jeden z nich ale nedosahuje popularity francouzské Staré dámy,
jak se Tour de France přezdívá. Ta má v současné podobě jednadvacet etap, mezi kterými jsou
dva až tři volné dny, záleží na vzdálenosti jednotlivých přesunů mezi etapami. Trasa závodu se
každým rokem mění. Jednou se startuje ve Francii, podruhé v Anglii nebo v Nizozemsku.
Jednou Tour navštíví jako první Alpy, jindy zase Pyreneje. Jedna konstanta ale zůstává, od roku
1975 závod vrcholí v samotném srdci Paříže – na Elysejských polích.76
V prvních letech závodu obstaral závěrečnou dekoraci slavný Park princů, než ho v roce
1967 vystřídal velodrom Jacquése Anquetila – La Cipale, ale jen na osm let. Čas každého
závodníka se v průběhu závodu sčítá, ten s nejmenším součtem si vždy v následující etapě
obleče maillot jaune, tedy žlutý trikot vedoucího muže závodu.77
Současné podoby Tour se účastní 22 týmů, z nich každý má nově osm jezdců. Jejich
prezentace je každoročním koloritem den před zahájením celé Tour. Cyklistika je individuální
sport, přesto by sebelepší individuální cyklista sám na francouzských silnicích nic nedokázal.
Od toho má svůj tým, který je poskládán z kapitána, mužů pro rovinaté etapy, pak z těch, které
potřebuje do kopců. Závodníkům, kteří jedou celý závod na svého lídra, se říká domestici.
Kromě domestiků a lídra jsou v týmu i lidé, kteří mají za úkol sbírat vítězství
v jednotlivých etapách – spurteři, časovkáři nebo cyklisté, kteří si libují v celodenních únicích
jako třeba český cyklista Jan Bárta. Všichni dohromady pak pracují právě pro lídra, kterého se
snaží dovést ve žlutém trikotu až do Paříže. Ne vždy to tak ale bylo. Byly časy, kdy každý
cyklista jezdil sám za sebe a kdy byla zakázaná jakákoliv pomoc zvenčí.

1.2.4 Trikoty na Tour de France
K Tour de France patří barevné trikoty stejně jako závěrečný dojezd na Elysejských
polích. Ne každý ale může mít ten nejslavnější – žlutý. I proto se organizátoři rozhodli předávat
ještě další tři trikoty – zelený pro nejlepšího spurtera, puntíkovaný pro krále hor a bílý pro
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nejlepšího jezdce do 25 let. Pokud některý ze závodníků vlastní v jednu chvíli více než jeden
trikot, vždycky v etapě veze ten nejprestižnější. Barvy jednotlivých trikotů následně od Tour
převzaly i další cyklistické etapové závody.
Žlutý trikot
Nejcennější trikot mezi všemi. Ten, kdo jej doveze až do cíle v Paříži, stává se celkovým
vítězem Tour. Žlutý trikot neboli maillot jaune se na Tour poprvé objevil v prvním poválečném
roce 1919, předtím se vedoucí muž od zbytku pole odlišoval zelenou páskou na ruce. Prvním
cyklistou, který ho na sebe navlékl, byl Eugene Christophe. Tehdy byla celá Tour obrovsky
obtížná. Do cíle dorazil nejmenší počet závodníků v historii – deset. I kvůli zdevastovaným
silnicím, které po válce ještě nebyly opraveny.78
Zelený trikot
Cyklista s největším počtem bodů se po etapě obléká do zeleného trikotu. Nejvíc bodů
se dá nasbírat během rovinatých etap, i proto je soutěž o zelený dres organizována spíše pro
rychlé závodníky – spurtery. Zelený trikot se na Tour objevil poprvé v roce 1953, kdy ho jako
první získal Fritz Schaer ze Švýcarska. V případě rovnosti bodů připadá zelený trikot tomu, kdo
má na svém kontě nejvíc vítězství. Nejúspěšnějším sběratelem maillot vert je německý cyklista
Erik Zabel, který ho získal šestkrát.79
Puntíkovaný trikot
Už v roce 1933 se vyhlašoval na francouzském závodě král hor, o rok později už
dokonce muž s tímhle přízviskem získal první cenu, na bílý trikot s červenými puntíky ale
závod čekal až do roku 1975. Tehdy ho na sebe jako první oblékl Belgičan Lucien van Impe.80
Ne vždy cyklisté na Tour zdolávali alpské a pyrenejské vrcholy. V raných dobách se závod
odehrával především na rovině. Prvními opravdu vysokými vrcholy, na které jezdci často
šlapali pěšky, byly Col d´Aubisque a Tourmalet, na které se Tour vrací už více než sto let.
Podobně známými a někdy i oblíbenějšími jsou na Tour výšlapy na Galibier, Mont Ventoux
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nebo na „holandskou horu“ Alpe d´Huez, která je charakteristická svými 21 serpentinami.
Historickým králem hor je na Tour domácí Richard Virenque, který soutěž ovládl sedmkrát.81
Bílý trikot
Nejmladší z trikotů si na sebe obléká nejlepší mladík – cyklista do pětadvaceti let – od
roku 1975. V roce 1989 soutěž zažila jedenáctiletou přestávku, než se bílý trikot do pelotonu
vrátil. Nejúspěšnějším nositelem je Lucemburčan Andy Schleck, který bílý trikot získal třikrát.
Soutěž do 25 let třikrát opanoval rovněž Jan Ulrich, bílý trikot ale nevezl. Povedlo se mu to
totiž ve výše zmíněném jedenáctiletém období.82

1.2.5 Stručná historie Tour de France
Podobně jako Giro d´Italia, které vzniklo na popud Gazzety dello Sport, je i Tour de
France spjatá s novinami. Konec 19. století je pro Francii charakteristický tzv. Dreyfusovou
aférou, která rozdělila společnost na dva tábory. Jeden věřil, že Alfred Dreyfus prodal vojenské
tajemství německé armádě, druhý ho chránil a omlouval. V tomto sváru hrály roli i dva
prominentní listy. Tehdy první sportovní deník ve Francii a zároveň největší – Le Vélo – a
konkurenční L´Auto. Zatímco ve Vélu pracoval editor Pierre Giffard, který byl přesvědčený o
Dreyfusově nevinně, trojice Adolphe Clément, Edouard Michelin a Comte Jules-Albert de
Dion, majitelé L´Auto, byla zase zastánce jeho viny. V nově vzniklém žurnálu L´Auto
jmenovali editory Henriho Desgrange, vášnivého cyklistu a majitele slavného velodromu
v Parku princů, a Victora Goddeta.83
Jenže L´Auto nemělo takový náklad, jak by si jeho majitelé přáli, o noviny v konkurenci
s Le Vélo nebyl zájem. I proto došlo 20. listopadu 1902 v centrále L´Auto k zasedání, které
mělo rozhodnout o dalším vývoji deníku. V ulici Rue du Faubourg Montmartre se jednotliví
mluvčí nemohli dohodnout, kam deník směřovat a jak porazit konkurenční Vélo. Mladý Géo
Lefévre, redaktor pro cyklistiku a ragby, poté navrhl pořádat šestidenní silniční etapový závod,
podobný slavným šestidenním na dráze. S tím rozdílem, že tento by se jel po celé Francii.
Takový závod by byl populární nejen v Paříži a jejím bezprostředním okolí, ale po celé Francii,
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což by mohlo dostat L´Auto z krize. Desgrange z návrhu zprvu nebyl nadšen, nakonec se ale
nechal přesvědčit a L´Auto představilo závod na stránkách svých novin 19. ledna 1903.84
Ještě téhož roku se konal první ročník závodu, který později vstoupil do vnímání lidí
jako nejslavnější cyklistický závod světa. Tehdy to ale Tour, jakou známe dnes, téměř
nepřipomínalo. Mnohem více se závod podobal současným ultramaratonům, které se jezdí
několik dní ve dne i v noci. Prvotní idea byla, že by cyklisté měli od 31. května do 5. června
zvládnout pět předlouhých etap. Jen patnáct přihlášek ke startu bylo ale důvodem, proč
organizátoři situaci přehodnotili. Desgrange stále uvažoval, že celou akci zruší, pak ale přišlo
přesunutí termínu od 1. do 19. července, k tomu odměna pěti franků prvním padesáti cyklistům
v cíli jednotlivých etap.85
Celkový vítěz měl získat 12 000 franků, vítěz etapy pak tři tisíce. Na to už cyklisté
slyšeli, dvanáct tisíc franků bylo asi šestkrát víc, než si vydělal dělník v továrně za rok. I proto
se jich na startu před Café Reveil-Matin na křižovatce Melun a Corbeil v obci Montegron sešlo
šedesát,86 mezi nimi kromě profesionálních cyklistů i amatéři a dobrodruzi. Byl to Georges
Abran, kdo 1. července přesně v 15:16 odmával historicky první start závodu.87 Titulní strana
L´Auto toho dne psala: „Muži mávali klobouky, dámy deštníky. Všichni měli chuť dotknout se
ocelových svalů nejodvážnějších mistrů od starověku. Kdo si odnese první vítěznou prémii,
kdo vstoupí do pětiboje, který může zvládnout snad jen superman?“88
Úvodní ročník opanoval domácí Maurice Garin, který zvítězil o dvě hodiny a 49 minut,
což je dodnes platný rekord mezi prvním a druhým mužem v cíli. Pro L´Auto a Desgrange ale
bylo důležitější, že Tour prodávala noviny. Během závodu jejich náklad rapidně rostl, až na 130
tisíc výtisků.89
Zlepšená finanční situace a kladné ohlasy přiměly Desgrange uspořádat po roce i druhý
ročník Tour. Tentokrát na start přijelo 88 cyklistů, z nichž sedmadvacet závod dokončilo. Jako
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první projel vítězně cílem znovu Maurice Garin, jenže vítězství mu tentokrát přisouzeno nebylo.
Stejně jako jeho bratr a následující dva v celkovém pořadí – Pothier a Aucouturier – totiž
nezávodil čestně. Touha po odměně byla tak vysoká, že se vítěz prvního ročníku snížil
k podvádění. Toho si ale pozorní rozhodčí všimli a po zasedání Francouzské cyklistické unie
30. listopadu zvolili vítězem pátého v pořadí – Henriho Corneta. Ten se tak v devatenácti letech
stal vítězem Tour a dodnes je nejmladším. Tour se účastnil ještě sedmkrát, ani jednou ale
nevyhrál.90
Desgrange byl v první chvíli chováním závodníků tak znechucen, že s pořádáním
závodu nechtěl pokračovat. Zájem o něj ho ale nakonec přesvědčil. Zatímco konkurenční Le
Vélo už v roce 1904 konkurencí nebylo a zkrachovalo, deníku L´Auto nadále rostl náklad.
V roce 1923 už na čtvrt milionu výtisků, v roce 1933 se dokonce prodalo 834 tisíc výtisků.91
Po kontroverzním druhém ročníku Henri Desgrange zavedl nová pravidla, zkrátil etapy
a místo šesti jich do programu zařadil jedenáct. Třetí ročník se stal zároveň milníkem všech
vrchařů, ještě se nepředával puntíkovaný trikot, ale poprvé se výrazněji stoupalo do kopce – až
na vrchol Ballon d´Alsace, kde se prvním králem hor stal René Pottier. Na celkové vítězství mu
to ale nestačilo, Tour vyhrál Louis Trousellier.92
Desgrange chtěl „svůj“ závod neustále posouvat kupředu, i proto experimentoval
s hodnocením závodníků. V letech 1906–1912 zrušil časové rozestupy a místo toho jezdcům
uděloval na konci etapy body na základě toho, kolikátí se daný den umístili. Až do roku 1925
byla jakákoliv pomoc týmu zakázaná, všichni jezdili sami za sebe, sami si museli při
problémech na trati pomoct. Dokonce docházelo k takovým bizarním situacím, jako když
Eugéne Christophe v roce 1913 zlomil při sjezdu z Tourmaletu vidlici a musel si ji opravit sám.
V Ste-Marie-de-Campan našel na okraji vesnice kovárnu, kde si kolo spravil a pokračoval
v závodu.93
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Pokud cyklista jednu z etap nedokončil, i tak se mohl postavit na start té další, ale už
bez nároku na honorář z celkového umístění, mohl bojovat pouze o ten etapový. V roce 1928
přišla další novinka, kdy Desgrange umožnil týmům, kterým vypadl jeden ze závodníků,
dotyčného nahradit, a pokračovat tak v závodě. Desgrange navíc neustále bojoval s výrobci kol
i sponzory, o kterých tvrdil, že ničí prvotní myšlenku francouzského závodu – závodu
jednotlivců bez zajištění a propagace. Roku 1930 dokonce požadoval, aby každý cyklista jel na
žlutém kole bez jakýchkoliv nápisů či jmen výrobců.94
Zpočátku byla Tour závodem pro všechny. Kromě účastníků v ní startovali i takzvaní
„touriste-Routier“, amatéři, kteří nepožadovali žádné peníze od organizátorů, byli placeni
jezdci, kterým v závodech pomáhali. V roce 1930 se celý závod proměnil. Na startu už nestáli
jednotlivci, nýbrž regionální týmy z celé Francie. Desgrange se sice nadále snažil prosadit
názor, že Tour je závodem jednotlivců, na konci dvacátých let 20. století ale od své myšlenky
upustil a místo toho dovolil startovat národním nebo regionálním týmům. V národních
družstvech ale cyklisté měli na svých dresech jen malou značku znázorňující tým, ve kterém po
celý zbytek sezony jezdili. A to se pochopitelně jejím majitelům nelíbilo, protože z toho neměli
radost sponzoři, kteří týmy podporovali. Na začátku šedesátých let se tak rapidně snížila
prodejnost kol, některé továrny dokonce musely být uzavřeny.95
Tour se musela změnit. Roku 1962 se Stará dáma vrátila k obchodním týmům, což ale
zase přineslo tlak ze strany sponzorů na cyklisty dané stáje, kteří byli pro vítězství ochotni zajít
doslova kamkoliv. Doping se stal součástí cyklistického pelotonu. I proto organizátoři o rok
později zavedli v průběhu Tour testování, což zase vedlo k následné stávce závodníků. Na dva
roky se tak v letech 1967 a 1968 vrátila Tour k národním týmům. Roku 1969 se Tour znovu
proměnila v souboj sponzorovaných týmů s tím, že v případě problémů se opět vrátí národní
družstva. K tomu už ale nikdy nedošlo.96
Desgrange se s Tour rozloučil při jubilejním 30. ročníku v roce 1936. Tehdy ještě
odstartoval první etapu, načež žezlo předal novináři Jacquesi Goddetovi. O čtyři roky později
Desgrange zemřel. Jednu z prvních věcí, kterou Goddet po Desgrangeovi zavedl, byly
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přehazovačky a vícerychlostní pastorky. Do té doby cyklisté směli využívat pouze kola s jedním
převodem. Goddet dále různě měnil i množství etap, Tour měla dokonce 31 etap ve 20 dnech,
v některých letech se jely až tři etapy denně.97
Ve třicátých letech se Tour potýkala s nedostatkem peněz kvůli nemožnosti startu
komerčních týmů. I proto přišli organizátoři s řešením v podobě reklamní karavany, která tak
od té doby před každou etapou vyjíždí před pelotonem. Průvod tvoří různě nazdobené
alegorické vozy, které prezentují značky sponzorů. Prvním, kdo se karavany účastnil, byla
čokoládová firma Menier.98
Tour ve své historii zažila i čtyři pětinásobné vítěze. Tuto éru odstartoval v padesátých
letech Jacques Anquetil, na kterého s kvintetem triumfů navázal Eddy Merckx, později Bernard
Hinault a posledním, kdo Starou dámu opanoval pětkrát, byl Španěl Miguel Indurain. 99
Byly to ale i dopingové skandály, které se s Tour de France pojí. Už v roce 1967 zemřel
na Měsíční hoře, jak se Mont Ventoux přezdívá, britský cyklista Tom Simpson. Pomník s jeho
jménem dodnes připomíná fanouškům cyklistiky jeho smutný příběh. Simpson si tehdy
v úmorném vedru vzal několik tabletek s amfetaminem a jeho tělo pár set metrů pod vrcholem
vypovědělo službu. Obrovský skandál propukl 8. července 1998 – dostal název Festina, podle
týmu, který v dopingové aféře nejvíc působil. Závod byl tehdy několikrát přerušen, některé
týmy z něj úplně odstoupily, další protestovaly. Největší rozruch ale vyvolala aféra Lance
Armstronga, který roky tajil užívání zakázaných podpůrných prostředků. Doping mu ale
nakonec byl prokázán a Texasan o všech svých sedm titulů přišel.100

1.2.6 Historie vysílání Tour de France
S Tour nejprve jezdili pouze žurnalisté L´Auto – listu organizátorů. Závod byl založen
kvůli zvýšení nákladu potápějících se novin, proč by tak ředitel závodu Henri Desgrange nechal
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cizí redakce na závodu profitovat. Změna přišla až v roce 1921, kdy se do kolony aut zapojilo
patnáct aut s regionálními a zahraničními novináři.101
První obrázky z Tour se vysílaly v týdenících v kinech, a to nejméně s denním
zpožděním. První živé rozhlasové vysílání proběhlo na počátku Velké hospodářské krize, tedy
v roce 1929. Tehdy Jean Antoine s Alexem Virotem z novin L´Intransigeant vysílali po
telefonní lince pro Radio Cité.102
O tři roky později posluchači poprvé slyšeli zvuky závodu. Zmíněná dvojice novinářů
stála na vrcholu pyrenejského Col d´Aubisque, když tudy cyklisté projížděli. Zvuky řítících se
kol nahrávali na nahrávací přístroj a pak je posluchačům pouštěli. I první televizní snímky se
objevovaly s denním zpožděním. Národní televize je natáčela na 16milimetrové pásky, a
následně je vlakem nebo letadlem posílala do Paříže, kde je další pracovníci upravovali a
následující den zařazovali do vysílání.103
První živé vysílání se odehrálo 25. července 1948 z Parku princů. Tehdy peloton
cyklistů provedl po 340 kilometrech až do Paříže ve žlutém Rik van Steenberg z Belgie.104 O
devět let později došlo ke konfliktu organizátorů s francouzskou televizí, která odmítla vysílat
přenosy ze závodů. To mělo za následek zlepšení mediálních podmínek. Od roku 1957 se tak
s Tour přesouvá i mobilní tiskové centrum pro stovky novinářů, fotografů a reportérů.105
O rok později hrál vrchol Aubisque znovu důležitou roli ve vývoji mediálního pokrytí
Tour de France. Tehdy poprvé diváci živě spatřili cyklisty stoupající nahoru k památníku
Luciena Buysse – vítěze Tour z roku 1926. Už v roce 1959 dokonce francouzská televize
využila pro živý přenos helikoptéry. V té době se začínalo uvažovat o možnosti pokrytí celé
etapy v přímém přenosu. Toho se ale kvůli možnému poklesu čtenosti svých textů obávali

CHANY, Pierre. La Fabuleuse histoire du tour de France. Paris: Éditions ODIL, 1983. 457 s. ISBN
2900278031.
102
THOMPSON, Christopher S. The Tour de France: A Cultural History. University of California Press, 2008.
s. 57. ISBN 0520256301.
101

103

THOMPSON, Christopher S. The Tour de France: A Cultural History. University of California Press, 2008.
s. 60. ISBN 0520256301.
CHANY, Pierre. La Fabuleuse histoire du tour de France. Paris: Éditions ODIL, 1983. s. 370. ISBN
2900278031.
104

MACEK, Tomáš. Příběhy staré dámy: sto ročníků Tour de France. Třetí, revidované vydání. Praha: Prostor,
2015. s. 253. ISBN 978-80-7260-319-0
105

31

editoři tištěných médií, i proto v první fázi došlo k zamítnutí téhle myšlenky. Až do roku 1963,
kdy se ve Francii poprvé vysílala celá etapa.106
Prvním televizním komentátorem Tour byl Robert Chapatte, ke kterému se po pár letech
ve studiu přidal i spolukomentátor – expert. Chapatte také odhalil, že skupina cyklistů stáhne
na osamoceného jezdce vepředu minutu za deset kilometrů. Chapattovo pravidlo je často
využíváno i v dnešní době.107
Televizní vysílání bylo do značné míry státně monopolizováno, a to až do roku 1982,
kdy socialistický prezident Francois Mitterand povolil komerční vysílání a zprivatizoval hlavní
televizní kanál. Roku 1979 tak poprvé živé obrázky z Tour viděli i ve Spojených státech
amerických. Konkurence mezi kanály zvedla poplatky za vysílání z 1,5 procenta rozpočtu
závodu v roce 1960 na více než trojnásobek koncem minulého století. Dvě veřejnoprávní
stanice – Antenne 2 a FR3, které se později přejmenovaly na France 2 a France 3 –
spolupracovaly tak, aby měly větší pokrytí než komerční stanice TF1. Nadále tak drží práva na
vysílání, které posílají do celého světa.108
V průběhu let se nároky na vysílání zvyšovaly až na více než 300 pracovníků, čtyři
helikoptéry, dvě letadla, čtyři motocykly a další desítky vozidel. Od Francouzské televize pak
vysílání aktuálně přebírá celý svět. Nejdůležitější etapy Tour, které většinou probíhají v horách,
vysílá televize celý den. Přenos většinou začíná představením tratě, rozhovory před startem,
diskuzí o obtížnosti trati a taktice jednotlivých týmů. Po etapách pak následují rozhovory
s důležitými jezdci dne. Přísné dopingové kontroly a menší množství pozitivních testů má za
následek větší důvěru v cyklistiku jako takovou, i proto se Tour neustále zvyšuje popularita.
Aktuálně je Tour de France nejsledovanější každoroční sportovní událost na světě.

1.3 Mladá fronta DNES
Deník Mladá fronta začal vycházet ve stejnojmenném vydavatelství v roce 1945, jeho
prvním šéfredaktorem se stal Jaromír Hořec. V letech 1953 až 1989 Mladou frontu vydával
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Československý (později Socialistický) svaz mládeže, od ledna do srpna roku 1990 pak opět
vydavatelství Mladá fronta.109
Mladá fronta DNES poprvé vyšla 1. září 1990, kdy kromě přeměny listu na nezávislý
deník došlo i k prodloužení názvu o slovo „DNES“, které je součástí deníku dodnes. Došlo i ke
změně vydavatele, kterým se nově stala společnost M a F, a.s. Ta v prosinci roku 1991 založila
společnost MaFra, a.s., která se o měsíc později spojila s nakladatelstvím Socpresse, jež patřilo
francouzskému mediálnímu domu Hersant.110
O tři roky později získal hlavní podíl ve skupině MaFra německý mediální dům
Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft (RBVG). Od června 2013 je pak
majoritním vlastníkem skupiny MaFra společnost Agrofert Holding, jejíž majitelem byl Andrej
Babiš, než společnost v únoru roku 2017 předal do svěřeneckých fondů.
Novinový formát se razantně změnil v roce 2001, kdy se Mladá fronta DNES rozdělila
do několika samostatných sešitů, přibylo také stran, grafických prvků a změnila se barva. Mezi
standardní rubriky patří: Z domova, Ekonomika, Rozhovor, Ze světa, Kultura, Názory, dále
zprávy z regionu a Sport, čtvrteční vydání navíc obsahuje rubriku Zaměstnání, to sobotní zase
rubriku Scéna.111
List vychází každý den kromě neděle ve čtrnácti různých mutacích. Ty odrážejí
jednotlivé kraje a je u nich kladen důraz převážně na regionální zpravodajství. Součástí listu
jsou také specializované přílohy a časopisy. V pondělí je součástí listu časopis pro ženy Ona
DNES, v úterý ho střídá pro změnu mužský časopis Auto DNES. Ve středu vychází magazín o
bydlení Doma DNES, ve čtvrtek pak Magazín DNES, jehož součástí je i televizní program.
Páteční čtení listu obohacuje časopis Rodina DNES a to sobotní zase Víkend DNES. Jednou za
měsíc vychází v Praze také časopis City DNES a City Life, který je zaměřen na témata spojená
s hlavním městem.112
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Od června roku 2014 je šéfredaktorem listu Jaroslav Plesl.113
V listopadu roku 2012 došlo k důležitému momentu ve sportovní redakci Mladé fronty
DNES, která se spojila s redakcí Lidových novin. Podobné to bylo i u zahraniční redakce a
fotoreportérů obou titulů, než nastoupil na pozici šéfredaktora Lidových novin Ištván Léko a
toto rozdělení zrušil.114
Sportovní rubrika se v MF DNES pohybuje na konci samotného listu a má mezi
dvěma až pěti stranami. Průměrný denní prodaný náklad listu je 123 870 kusů, z deníků má
prodaný náklad větší pouze Blesk (210 680). Na třetím místě je pak Deník (116 412).115
Mladá fronta DNES má i svůj webový portál iDNES.cz, který vznikl 12. ledna 1998.
Nejprve se na něj překlápěly články z tištěné verze Mladé fronty, až později začali redaktoři
tvořit i svůj vlastní obsah.

1.4 ČT sport
O zřízení speciálního sportovního kanálu České televize se uvažovalo už za generálního
ředitele České televize Jiřího Balvína, který stál v čele od 9. února 2001 do 27. listopadu 2002.
Po jeho odvolání se však dostalo přednost spuštění zpravodajského kanálu ČT 24, který byl
rovněž v plánu.116
Když v říjnu roku 2005 začalo řádné digitální vysílání, ČT24 už bylo součástí nabídky
kanálů České televize (od 2. května 2005). Stále ale nebylo jasné, jaký čtvrtý program koncept
doplní. Tehdejší generální ředitel Jiří Janeček tíhl spíše k dokumentárnímu či vzdělávacímu
kanálu, ten sportovní by byl ale levnější (ČT měla rozsáhlé archivní záběry a mnoho vysílacích
práv), ale také divácky atraktivnější. Česká televize měla v té době nakoupeno tolik vysílacích
práv, že by je bez větších problémů využila na dvou kanálech najednou.117
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V září roku 2005 si Česká televize nechala u Úřadu průmyslového vlastnictví registrovat
logo a název ČT4 Sport.118 Dalšího půl roku se ale čekalo, než se kanál ČT4 Sport opravdu
rozjede. Vysílání bylo nakonec spjaté se zahájením zimních olympijských her v Turíně a ČT4
Sport tak poprvé vysílal 10. února 2006.119
V souvislosti s vysíláním olympijských her také nebylo jasné, jak si kanály ČT2 a ČT4
Sport vysílání rozdělí. Vyhláška Ministerstva kultury totiž určovala, že důležité sportovní akce
typu olympijských her, světových šampionátů a podobně musí být dostupné pro všechny diváky
na neplacených a volně dostupných kanálech. Vzhledem k tomu, že nově vzniklý sportovní
kanál České televize probíhal přes digitální vysílání, ke kterému měli přístup lidé jen na
některých místech v republice, bylo nutné důležité události vysílat na kanále ČT 2.120
Po skončení olympiády kanál vysílal světové šampionáty v hokeji i ve fotbale, prostor
dostávaly i menší sporty jako například futsal, florbal nebo squash. Dva roky po spuštění kanálu
došlo k první změně v názvu – z ČT4 Sport se stal pouze ČT4.121 Ne na dlouho, od 1. října roku
2012 se kanál znovu přejmenoval, tentokrát na ČT Sport.122 Ve stejném roce došlo také
k dalšímu milníku sportovního kanálu. Den před začátkem hokejového mistrovství světa ve
Finsku a Švédsku totiž Česká televize spustila jako druhý HD kanál právě ČT Sport HD.123

2

Metodologická východiska
„Celý život hledáme nějaké informace – neustále tak provádíme výzkum,“ píše Arthur

Asa Berger v knize Media and Communication Research Methods.124
„Není to tak, že by se Elizabeth jednoho dne probudila a zničehonic se rozhodla studovat
chování policistů a přemýšlela o tom, jak jejich komunikace v dané organizaci utváří jejich
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identitu. To by přišlo později. Místo toho začíná všechno výběrem, prvotním zájmem a
dotírajícím pocitem, že něco není v pořádku,“ uvažují zase Lindlof a Taylor ve své knize
Qualitative Communication Research Methods.125
I na určité zvědavosti stojí metodologická východiska. Při psaní diplomové práce
nehraje roli pouze výběr daného tématu, ale také jeho metodologické uchopení. Podle zvolené
metody se totiž mohou samotné způsoby zpracování a následné výstupy výrazně lišit. Pro svůj
výzkum mediálního obrazu Tour de France v Mladé frontě DNES a České televizi jsem zvolil
metodu kvalitativní obsahové analýzy.
V tradičně vedeném kvalitativním výzkumu přichází nejprve na řadu selekce tématu a
stanovení základních výzkumných otázek. I tyto původní cíle se však v průběhu analýzy mohou
měnit. Podle Sedlákové vyžaduje kvalitativní výzkum „značnou erudici, zkušenost, přehled
v oboru, ale i talent, intuici, či imaginaci. Jeho výsledky přitom nelze předem odhadnout, neboť
jsou zásadně závislé na datech, která se podaří získat v terénu. (…) Samotná práce s daty
spočívá především v opakovaném procházení, pročítání, třídění, seskupování, kategorizování,
promýšlení a přeuspořádávání dat, s cílem odhalit skryté významy a struktury a formulovat
nové poznatky.“126
Výhodou a zároveň nevýhodou kvalitativního výzkumu je otázka osobních postojů
daného výzkumníka. Každý člověk, který určitý výzkum provádí a provádí jej s nejlepším
vědomím a se snahou o co největší objektivitu, nezaujatost a nestrannost, v sobě nese určité
postoje a životní zkušenosti, které souvisejí s jeho výchovou a sociálním postavením. Jeho
názory se tak do práce mohou promítnout, což v knize Political Economy of Media ilustruje i
Robert McChesney: „Tvrzení, že je možné poskytnout neutrální a objektivní zprávy, bylo
podezřelé, ne-li přímo falešné. Rozhodování je nevyhnutelnou součástí novinářského procesu
a některé hodnoty musí být upřednostněny, když se rozhoduje o tom, proč se určitý příběh
objeví na titulní straně, zatímco jiný je ignorován.“127
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Podobné je to i v případě výzkumu. Osobní hodnoty tak mohou zasáhnout do oblasti,
která je vnímána jako objektivní a nestranná. Že je subjektivita v kvalitativním výzkumu
důležitá, tvrdí i Hendl. „Subjektivita hraje roli při výběru dokumentů, ale ne v informacích.“128
Osobnost výzkumníka se tak nejvíce projeví například ve stylu psaní, při tvorbě
výzkumných otázek a během zkoumání dostupných materiálů. Samotná analýza ale není bez
pravidel, podléhá regulím dané metodologie a jejich překrucování nebo ohýbání podle potřeb
výzkumníka by nebylo šťastné. „Kvalitativní výzkumy v zásadě usilují o zachování a analýzu
dané formy, obsahu a zkušenosti sociálních činů spíš než o jejich podrobování matematické
nebo jiné formální změně. Mluva, postoje a další jsou syrovými materiály analýzy. Tato
odlišnost je často ohrožena tendencemi vědců, kteří se snaží kvalitativní výzkum definovat tím,
co není (kvantitativní a statistický).“129
Při výkladu o kvalitativních metodách se Lindlof a Taylor věnují i kritice ze strany
kvantitativních vědců. Podle něj kvantitativní vědci netolerují mnohoznačnost. Kvalitativní
výzkum totiž protíná několik disciplín a slouží k interpretaci určitých předpokladů, ve kterých
není možné spočítat jen jedno řešení.130
Pod samotným pojmem kvalitativní výzkum se tříbí široká škála různých technik a
postupů. Základních přístupů kvalitativního výzkumu je celá řada, pro tuto práci jsem si vybral
zkoumání dokumentů.
Jakmile se roztřídí relevantní data, nastává fáze zpracování, která má dva kroky –
analýzu a interpretaci. „Analýzou rozumíme postupy třídění dat, při nichž soubory dat (např.
přepsané rozhovory) strukturujeme a rozčleňujeme na dílčí úseky, jež se stávají základními
předpoklady následné interpretace. Role výzkumníka spočívá především v nalezení a stanovení
adekvátních kritérií k rozdělení dat (podle obsahu, jazyka či formy), specifikace vlastností
vzniklých podskupin dat a odhalení jejich výpovědní hodnoty pro výzkum. Následně se badatel
v procesu interpretace snaží rekonstruovat a vysvětlit smysl dat, a to s ohledem na kontext jejich
vzniku, případně osobnost informanta.“131
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Ve své práci budu používat analýzu dokumentů, což podle Sedlákové nemusí být pouze
analýza článků v denících, popřípadě časopisech, analýza televizních seriálů, komiksů či
různých pohádek. Dají se zkoumat i televizní reklamy, billboardy, osobní deníky, dopisy, účetní
knihy, nebo vzkazy na veřejných toaletách.132
„Pro každý typ dokumentu a specifické výzkumné otázky je nutné zvolit vhodný typ
analýzy a výzkumného postupu. Při studiu dokumentů je navíc obvyklé výzkumné techniky
kombinovat tak, aby jeden z postupů obohatil, rozšířil, zpřesnil, ale i valorizoval zjištění
předchozího.“133
Obsahová analýza je jednou z tradičních cest, jak analyzovat dokumenty. Už
v padesátých letech minulého století ji americký sociolog Bernard Berelson vymezil jako
kvantitativní, systematický a objektivní popis zjevného obsahu komunikace.134 „Jejím cílem je
snaha vypovídat o velkých souborech dat, což je nezbytné, pokud chceme získat širší přehled o
pokrytí daného tématu v mediální krajině, zjišťovat dlouhodobé trendy v mediálním
zobrazování určitých jevů či skupin nebo komparovat jejich reprezentace v různých typech
médií,“ píše Sedláková ve své knize Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky.135
A právě porovnávání mediálního obrazu určitých jevů v různých typech médií se týká
této práce.
Jelikož se ve své práci věnuji i analýze audiovizuálního média, ve které mě zajímá
jednak styl komentování přímého přenosu, tak různé posuny v prvcích vysílání, potřebuji určité
výstupy z vysílání sledované televizní stanice. David Silverman ve své publikaci Interpreting
qualitative data: methods for analyzing talk, text, and interaction na tento problém způsobu
výzkumu upozorňuje a varuje před ním: „Ačkoliv jsou video data velmi atraktivní, vyžadují
naprostou komplexnost zpracování. Transkripce a analýza je mnohem složitější než u audio dat,
takže si pečlivě promyslete, jestli audiovizuální data pro svůj výzkum potřebujete.“136
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Komplexnost zpracování audiovizuálního záznamu se nedá zpochybnit, přesto je pro
mou práci nepostradatelné. Ve své práci se budu věnovat vzorkům vysílání České televize a
jednotlivých vydání Mladé fronty DNES ve stejném období. Jejich zkoumáním se pokusím
popsat odlišnosti v přístupu k referování o Tour de France během let 2010-2015. U obou médií
se zaměřím na analýzu pěti etap v každém ročníku.

2.1 Metoda rozhovorů
K analytické části této diplomové práce byly využity i dva rozhovory. Jeden byl vedený
s Tomášem Mackem, reportérem MF DNES, jenž byl pětkrát v průběhu analyzovaných let
přímo ve Francii a o Tour informoval čtenáře deníku. Ten druhý pak s komentátorem Tour de
France v České televizi, Tomášem Jílkem. Oba rozhovory sloužily nejenom pro dokreslení
zjištění z obsahové analýzy, ale také pro jejich rozšíření, hlubší pochopení, doplnění a
informační podporu. Rozhovory jsou totiž i podle Lindlofa často používány pro ověření,
validaci nebo k upozornění na informace získané díky jiným zdrojům.137
I proto je relevance rozhovorů mezi výzkumnými metodami tak vysoká. „Tazatel klade
otázky dotazovanému, aby tak řízeným způsobem obdržel informace.“138 Výhodou rozhovorů
je, že „návratnost je (…) vyšší než např. při použití dotazníku.“139
Podle Lindlofa poskytují kvalitativní rozhovory náhled do lidského myšlení. „Můžeme
být zvědaví, jak si určitá skupina lidí vytvořila danou filozofii nebo kulturní logiku, proč
používá tento rámec v téhle situaci, jak interpretuje text v souladu s filozofií, ke které se hlásí,
a tak dále.“140
V této diplomové práci se objevují rozhovory vedené kvalitativní metodou – jedná se o
polostrukturované rozhovory, někdy též označované jako semistrukturované nebo řízené,
vedené s respondenty tváří v tvář. Podobně jako u strukturovaného rozhovoru si předem
připravíme soupis otázek. „…a proto se polostrukturované rozhovory označují také jako
rozhovor s návodem, tato poměrně podrobná příprava nebrání tomu, aby v návaznosti na
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průběh rozhovoru byly doplněny další otázky nebo některé upraveny čistě na základě
aktuálního uvážení tazatele. Stejně tak je logické, že v rozhovoru nebudou položeny otázky, na
které informant odpoví spontánně, aniž by se na ně tazatel ptal.“141
V polostrukturovaných rozhovorech proto odlišujeme otázky primární, tedy předem
připravené, otázky sekundární a sondážní. Ty vznikají až v průběhu realizace rozhovoru a
slouží k získání doplňující odpovědi nebo k navedení informanta k další odpovědi. Často
nemusí být ani vyjádřeny slovy, může jít i o drobnou gestikulaci, mimiku, kdy tazatel vybídne
informanta k pokračování třeba pokyvováním hlavou.142
„Polostrukturovaný rozhovor bývá považován za optimální způsob získávání dat, neboť
kombinuje výhody standardizované i nestandardizované formy dotazování a snaží se
minimalizovat jejich omezení,“ píše Sedláková.143
Výhodou oproti například e-mailové korespondenci je oční kontakt tazatele a
respondenta, který nabízí možnost okamžité reakce na respondentovu odpověď a následné
doptávání se na podrobnosti. Nevýhodou může být větší časová i finanční náročnost a pozdější
zpracování odpovědí, které je nutné z nahrávacího zařízení přepsat a upravit.
Rozhovory v této diplomové práci jsou tedy polostrukturované a asynchronní
s otevřenými otázkami. Takový typ rozhovoru stojí podobně jako strukturovaný na pomezí
standardizované a volné formy dotazování. Role tazatele a dotazovaného se při realizaci
rozhovoru vyrovnávají, jde tak často spíše o dialog na dané téma. Oba zmíněné rozhovory
proběhly až po analýze vzorku Tour z let 2010–2015. Jejich plné přepisy, editované pouze po
jazykové stránce, se nacházejí v příloze této práce na stranách 99-108.

2.2 Charakteristika výzkumného vzorku
V analytické části diplomové práce jsem pracoval s šesti ročníky cyklistického závodu
Tour de France. V každém z ročníků 2010-2015 jsem vybral pět zásadních etap. Vždy to byla
první a poslední etapa a pak tři další etapy, v nichž se většinou dařilo českým cyklistům,
popřípadě ty, ve kterých se rozhodovalo o celkovém vítězi závodu.
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Roku 2010 nás mě zajímaly etapy s číslem: 1, 3, 8, 17 a 21. O rok později to byly etapy:
1, 4, 18, 19, 21. V roce 2012 etapy: 1, 2, 6, 17, 21. Následujícího roku jsem se zajímal o etapy
s číslem: 1, 8, 17, 19, 21. Rok na to o etapy: 1, 4, 13, 20, 21. A v závěrečném roce 2015 mě
zajímaly tyto etapy: 1, 6, 7, 10, 21

2.3 Hlavní výzkumné otázky
1. Jakým způsobem se vyvíjelo referování o Tour de France v letech 2010-2015 na
obrazovkách České televize a na stránkách Mladé fronty DNES?
2. Jaké rutinní postupy se objevují ve zpracování Tour de France na stránkách novin a
obrazovkách České televize?
3. Jak moc ovlivňuje produkci obou médií tzv. gaučová žurnalistika, tedy když žádný
z reportérů není na místě?
4. Projevuje se v článcích MF DNES a v komentářích České televize fanouškovství
spojené s nacionalismem?
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3

Analytická část

3.1 Základní přehled o referování o Tour de France na stránkách Mladé
fronty DNES a jeho vývoj během let 2010–2015
Referování o Tour de France se v Mladé frontě DNES v průběhu daných šesti let prudce
měnilo. V roce 2010 měla rubrika Sport v MF DNES o dost více stran než v letech pozdějších.
Při velkých sportovních akcích zabíral sport v listu i jedenáct stran. Když se toho naopak ve
světě sportu dělo méně, sportovních stran bylo stále minimálně pět.
I proto zpočátku zůstávalo více prostoru pro různé příběhy, seriály, podivuhodné osudy,
které Tour de France v minulosti zažila a které se na stranách Mladé fronty díky spoustě místa
mohly objevit. Vycházely také stránkové rozhovory s účastníky, ve velkém se představovaly
jednotlivé týmy, největší favorité. S postupně zmenšujícím se počtem stran ve sportovní rubrice
Mladé fronty však většina těchto textů buďto úplně zmizela, nebo se musela řádně uskromnit.
Až do třináctého listopadu 2012 fungovaly vedle sebe dvě oddělené redakce – ta
novinová Mladé fronty DNES a pak ta internetová s redaktory plnícími webové stránky
iDNES.cz. Právě tohoto listopadového dne se však obě redakce spojily a vytvořily jednu
společnou integrovanou sportovní redakci Mladé fronty DNES a iDNES.cz. Neznamená to, že
by do této chvíle novinoví redaktoři nepřispívali na web a naopak. Nyní však provázanost mezi
oběma redakcemi je o to větší.
Tour de France v Mladé frontě DNES často doplácela na to, že v neděli nevycházely
noviny. O víkendových soubojích si tak čtenáři přečetli až v pondělním vydání, a to pouze
v případě, když v pondělí nebyl svátek. Proto se reportéři na místě – zejména Tomáš Macek,
ale také Filip Grim a David Čermák – snažili nabídnout takové čtení, které v jiných novinách
v Česku nebylo. Namísto velkých zpravodajských textů a rozhovorů nabízeli reportéři sondy
do zákulisí největšího cyklistického závodu světa, poutavé reportáže z místa, rozhovory
s legendami a zahraničními účastníky, popřípadě osobité zápisníky.
Klasické zpravodajství z jednotlivých etap se většinou odehrávalo na pár řádcích, spíše
však bylo součástí reportáže se zpravodajskými prvky.
Postupem času, jak sport v celkově se zmenšující Mladé frontě DNES dostával čím dál
méně prostoru, méně prostoru zabírala také samotná Tour de France, která navíc během svého
prvního týdne musela tradičně o místo v novinách soupeřit s tenisovým Wimbledonem.

42

Trochu jiný byl ale stý ročník Tour v roce 2013, kdy speciál k Tour, který vycházel před
závodem, připomínal ročníky minulé. Už před startem vycházely v novinách příběhy z knihy
Tomáše Macka, která se toho roku objevila na pultech knihkupectví. Objevovaly se také texty
zaměřující se na představování týmů a největších favoritů. Dá se říct, že před touto Tour de
France vyšlo kvantitativně téměř stejné množství článků jako během celého předchozího
ročníku, který byl ovlivněn neúčastí redaktorů Mladé fronty DNES na místě. Právě neúčast
zpravodajů daného média na místě patří do vůbec prvního seznamu rutin Gaye Tuchmanové,
který vydala v roce 1978 s názvem Making News: A Study in the Construction of Reality.
V roce 2013 byl od začátku na Korsice Filip Grim, kterého po prvním týdnu vystřídal
Tomáš Macek. Znovu převažovaly reportáže, publicistika a texty z místa nad čistým
zpravodajstvím.
Referování o Tour de France se v následujících letech velmi ustálilo. Roku 2014 byl od
začátku Tour na místě znovu Filip Grim, kterého po prvním týdnu vystřídal Tomáš Macek. Co
se týče žánrů, které se objevovaly v novinách, dál se nejčastěji objevovaly reportáže,
publicistické texty, které dostávaly přednost před zpravodajstvím. Největší změnou bylo, že se
reportéři nevěnovali Romanu Kreuzigerovi, ale Leopoldu Königovi, který ve Francii debutoval
sedmým místem celkově.
Prakticky totožné zpravování o Tour MF DNES přinesla i v roce 2015, kdy pouze na
začátku závodu Filipa Grima vystřídal David Čermák, pro kterého to byla vůbec první účast na
nejprestižnějším cyklistickém závodu, než ho ve Francii tradičně vystřídal Tomáš Macek.

3.2 Základní přehled o referování o Tour de France na obrazovce České
televize a jeho vývoj během let 2010–2015
Referování o Tour de France prošlo na obrazovkách České televize v letech 2010–2015
několika razantními změnami. Šlo o změny, které se týkaly jednak formátu zpracování přímého
přenosu z Tour, ale také například velikosti a vizuálního zpracování pražského studia.
Ještě v roce 2010 Česká televize na Tour nedisponovala žádnou vlastní tvorbou, žádným
studiem. V době živého přenosu ČT francouzský závod vůbec nevysílala, diváci se tak o
nejprestižnější akci na kolech dozvěděli až večer z půlhodinových sestřihů, které
zaznamenávaly nejzajímavější momenty každé etapy. Tyto půlhodinové sestřihy komentovali
Tomáš Jílek spolu s Ivanem Mejtským. Ve volných dnech se pak vysílalo jakési připomenutí
předešlého týdne. Chybělo jakékoliv studio, chyběly jakékoli vlastní nápady a projekty.
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Už v roce 2011 však přišla razantní změna. I vysílání Tour de France dostalo své
vlastní studio. Ještě se v žádném případě nedalo srovnat s velkými studii pro fotbalové a
hokejové pořady, přesto existovalo. V malém „kamrlíku“ živé vysílání komentoval Tomáš
Jílek, který měl po boku vždy jednoho hosta – nikdo další by se do místnosti nevešel. Střídali
se u něj bývalý silniční profesionálové Pavel Padrnos, Tomáš Konečný nebo René Andrle.
Už tehdy se vysílaly skoro celé etapy živě, ve většině případů to bylo přes 200 minut
živého vysílání, jednou dokonce 325 minut. Živé vysílání navíc doplňovaly prostřihy do studia,
popřípadě rozhovory s Romanem Kreuzigerem před etapou. Byla to velká změna oproti
předchozímu roku.
S každým dalším rokem se studio České televize k Tour de France zvětšovalo, postupně
jednoho hosta nahradili hosté dva, v posledních letech dokonce hosté tři. Díky francouzské
licenci se začaly vysílat rozhovory od pořadatele v průběhu etap.
Další zlom přišel v roce 2014, kdy ČT do Francie poprvé vyslala svého reportéra. Ivan
Mejtský přinášel postřehy ze zákulisí, reportáže, sbíral střípky z místa dění, historky z minulosti
a také dodával rozhovory s českými cyklisty před etapami i po nich.
Kromě toho se ve vysílání objevovaly také jeho kratší fejetony. Ve studiu se kromě
několika hostů ukázal také Vojtěch Jírovec, který do živého vysílání poprvé v historii přinesl
datovou žurnalistiku, kdy v první etapě ročníku 2014 rozebíral hodnoty biologického pasu
Romana Kreuzigera, kvůli kterému se český cyklista nemohl Tour zúčastnit.
Rok 2015 znamenal pro Českou televizi lehký propad. Poprvé v historii sice ještě před
startem vysílala 95minutový přímý přenos z představování týmů, oproti předchozímu roku však
na místě v úvodu závodu neměla vlastního reportéra.
Přišla tak o unikátní příležitost natočit rozhovor s českým vítězem etapy Zdeňkem
Štybarem. Ivan Mejtský do Francie dorazil až na druhou polovinu závodu. Ve vysílání žádný
velký zlom nenastal. Znovu byla použita datová žurnalistika, na plazmových obrazovkách
Tomáš Jílek se svými hosty rozebíral například sklon stoupání, která cyklisty v daných etapách
čekala.
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3.3 Vývoj způsobu referování o Tour de France v letech 2010-2015 a
použití formátů v průběhu daných let
3.3.1 Mladá fronta DNES
Co se týče témat a žurnalistických formátů, v Mladé frontě DNES nedošlo oproti České
televizi v letech 2010-2015 v referování o Tour de France až k takovému vývoji. Zatímco u
České televize jsme mohli lehce sledovat nárůst v počtu odvysílaných hodin, lepší zázemí pro
komentátory a hosty, změnu struktury vysílání, v Mladé frontě k tak razantním krokům
v průběhu těchto šesti let nedošlo.
K největšímu vychýlení v rámci témat a žurnalistických formátů vůbec došlo v Mladé frontě
v roce 2012, kdy ve Francii nebyl žádný reportér. O měsíc dříve se totiž konal evropský
šampionát fotbalistů a měsíc po Tour zase v Londýně olympijské hry. Na reportérskou výpravu
za cyklisty jednoduše nezbyl v rozpočtu prostor a chybělo také personální zajištění. „Bylo to
olympiádou v Londýně a neúčastí českých cyklistů,“ vysvětluje Macek. „I kdyby tam nějaký
Čech jel, dávalo by se to dohromady hodně špatně. Bylo to před sloučením redakcí a v Mladé
frontě jsem v tu dobu byl na cyklistiku úplně sám. Dělal se tehdy 60stránkový olympijský
magazín, na kterém byla spousta práce, kterou jsme dělali ve třech lidech, takže ani nebyla
šance Tour stihnout. Ta navíc končila týden před olympiádou v Londýně, kdy se magazín
dodělával. Kdybych na ni odjel, zkrachovala by olympiáda, která v tom roce měla přednost.
Takže Tour neměl kdo dělat, v redakci pro ni nebyly ruce.“144
Velice zajímavé bylo pozorovat, jakým způsobem se reportéři na místě vyrovnávali
s tím, že 5. a 6. července je v České republice státní svátek, a tudíž Mladá fronta DNES
nevychází. I proto museli Tomáš Macek a spol. vymýšlet nadčasová témata, která si lidé rádi
přečtou i se zpožděním několika dní. K etapám, které se odehrály během svátků, popřípadě
v sobotu a v neděli (jelikož Mladá fronta v neděli nevychází), se reportéři krátce vraceli až
v následujících dnech.
Právě v roce 2010 došlo k unikátní situaci, kdy Tour startovala 3. července v sobotu.
V neděli noviny nevycházely, v pondělí 5. července se v Česku slaví Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje, v úterý 6. července zase Den upálení mistra Jana Husa. O
úvodních čtyřech etapách se tak čtenáři Mladé fronty DNES dočetli pouze na webu iDNES.cz,
popřípadě až ve středečním vydání 7. července.
144
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V článku „Start letošní Tour de France: miliony diváků a hromadné pády“ se úvodní
čtyři dny pokusil shrnout zpravodaj na místě Tomáš Macek. „Lucemburský cyklista Fränk
Schleck na kostkách do Arenbergu padl. Tak jako v pondělí. Tak jako v neděli. Ale včera věděl:
Je konec. Dojezdil jsem. Obří ukazatel směru na rotterdamském mrakodrapu Nationale
Netherlanden v sobotu cyklistům ukazoval: Paris 3 641 km. Už prvních 646 kilometrů však
nabídlo takovou porci dramat, že by jinde vystačila na celý závod. Čtyřdenní putování z
Nizozemska do Francie naplnilo dva předpoklady. Že bude oslavou cyklistiky. A že bude bolet.
Moc bolet. Miliony diváků u trati. Ale zároveň potrhané dresy, krvácející jezdci, bolestivé
grimasy. Tak podobný obrázek v cíli každé z etap,“145 popsal tehdy autor v otevíracím článku,
ve kterém už podle ukázky nešlo o pouhé zpravodajství z místa.
O rok později vyhrála zrovna v době startu Tour tenistka Petra Kvitová Wimbledon. I
proto úvodní tři strany celé Mladé fronty DNES patřily jí, stejně jako dalších pět stran ve
sportovní rubrice. Na Tour zbyla pouze jedna, ve které kromě shrnutí úvodních dvou etap byla
také pozvánka na nejdůležitější dny celého ročníku a také poutavý příběh nejmladšího vítěze
Tour Huga Kobleta s titulkem: „Do cíle musel vždycky přijet vonící a učesaný.“146
Úplně jinak Mladá fronta psala o startu Tour v už zmíněném roce 2012, kdy vyšel pouze
krátký text „Do Tour vyjel ve žlutém Cancellara“147, který navíc ani nebyl autorský. Ve
zbývajících letech však pokaždé na startu Tour měla Mladá fronta některého ze svých reportérů,
který tak čtenářům mohl začátek závodu více přiblížit, než kdyby v novinách vycházelo čistě
agenturní zpravodajství.
Tak jako se to povedlo Filipu Grimovi, který byl na startu závodu v roce 2014 ve Velké
Británii. Tehdy k silnicím přišly cyklisty podpořit miliony diváků, pro francouzský závod to
byl až nečekaný úspěch. I tomu se Filip Grim ve svém otvíracím článku k celé Tour věnoval.
Jeho text už svým titulkem „První výlet Tour za kanál byl fiasko. Letos? Davové šílenství“148
upoutával na víc než jen pouhé zpravodajské čtení. „Vincenzo Nibali drží po 2. etapě žlutý dres
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lídra Tour de France, Mark Cavendish je mimo hru a Leopold König obstál v nedělním tuhém
testu formy se ctí. Ale vítězem jsou... britští diváci,“149 psal tehdy Grim v otvíracím článku.
„Skutečnost překonala představy. „Dva miliony lidí podél trati. Nemám slov. Díky!“
říkal už v sobotu Alberto Contador. Dorazily jich opravdu dva miliony? To nikdo nespočítá.
Jen v ulicích Leedsu, odkud Tour vyrážela, mělo být 450 tisíc diváků! A vřeštícími davy
obsypané horské prémie 3. či 4. kategorie připomínaly průsmyky v Alpách. „Nebo
Glastonbury,“

zmínil

Geraint

Thomas

z

týmu

Sky

proslulý

rockový

festival.

Jaký to rozdíl oproti roku 1974, kdy Tour zavítala do Británie poprvé. Tehdy si sem odskočila
na jediný den po úvodních etapách v okolí Brestu. Celou akci vymysleli prodejci artyčoků v
jižní Británii, kteří chtěli zpropagovat svůj byznys. Jenže britští celníci jaksi nebyli ochotni
spolupracovat,“150 popsal Grim netradičně a poutavě úvodní dny Tour ve Velké Británii.
Zaujmout čtenáře něčím jiným než pouze tím, kolikátý dojel v úvodních etapách jeden
či další favorit, popřípadě český cyklista, se pokusil také David Čermák při své vůbec první
účasti na Tour v roce 2015. Tehdy víceméně první etapy v textu „Kostky jsou tu. Šance pro
Štybara“151 téměř pominul a rovnou se věnoval nejbližší šanci českého cyklisty na výhru
v etapě. „Ve druhé etapě trhal peloton, ve třetí se vyhnul masivnímu pádu a probil se do Top
10. A dnes přichází jeho čas – na kostkách chce Zdeněk Štybar útočit na vítězství,“152 psal tehdy
Čermák po úvodních etapách. Nutno podotknout, že správně, jelikož český cyklista opravdu
šestou etapu vyhrál.
S tím souvisí také rys, který se v článcích Mladé fronty DNES v době, kdy na místě byl
jeden ze zpravodajů, objevuje nejčastěji – takzvané reportážní zpravodajství. Tím, že noviny
vychází až s půldenním zpožděním po konci každé z etap – a to v nejlepším případě, je nutné i
zpravodajství pojmout trochu jinak. Tak jako se to povedlo Davidu Čermákovi, který u
úvodních etap v roce 2015 popsal vše podstatné, přesto bychom marně na začátku jeho textu
„Tour: peloton rozmetal pád“153 hledali čtyři základní novinářské otázky, tedy: kdo, co, kdy a
kde.
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„Neobvyklý. Zajímavý. Strhující. A také velmi nebezpečný. K úvodu letošní Tour de
France sedí všechny tyto přívlastky. „Čekal jsem, že to bude nervózní. Ale že až takhle? To
ne,“ říkal po dojezdu nedělní, druhé etapy Roman Kreuziger, jeden ze čtyř českých cyklistů v
letošním ročníku. To ještě netušil, co přinese následující den,“154 vtáhl Čermák čtenáře do dění.
Poté pokračoval téměř klasickým zpravodajstvím, přesto právě reportážní začátek textu byl
bezpochyby důvodem, proč u něj čtenáři zůstali. Toto přelévání zpravodajství a publicistiky je
jasným příkladem stírání žánrů, o kterém píše Barbora Osvaldová v knize Zpravodajství v
médiích155, a ke kterému v Mladé frontě DNES často dochází.
Stejný případ je také text Tomáše Macka o jednom z rozhodujících momentů Tour
v roce 2010. „Kilometry stoupali spolu, bok po boku, testovali jeden druhého. Soupeři zůstali
daleko vzadu, když dva hrdinové letošní Tour de France dosáhli vrcholu Tourmaletu, cíle
královské

etapy. Lucemburčan

Andy

Schleck

vyhrál.

A

přesto

byl

poražený.

Neumazal ani vteřinu ze ztráty na svého protivníka, Španěla Alberta Contadora. Ten bude,
pokud se nic mimořádného nepřihodí, potřetí v životě vítězem Tour. V sobotní časovce, která
definitivně rozhodne, by měl být jasně lepší. Schleck se přesto nevzdává, stále věří,“156 popsal
tehdy Macek v textu „Bohatýrský útok. Schleck je přesto zatím „jen“ druhý“ reportážnězpravodajsky jeden z momentů, který tehdejší Tour rozhodl.
Stejná metoda popisu jedné z rozhodujících etap zábavnější formou se v textech Mladé
fronty DNES o Tour de France objevuje prakticky v každém z ročníků. Čtenáři tak díky textům
Tomáše Macka, Filipa Grima a Davida Čermáka měli unikátní možnost dozvědět se, jak
předchozí etapa probíhala, a často si tak mohli zároveň připadat, jako kdyby byli přímo na
místě.
Že Tomáš Macek dotáhl umění reportážního zpravodajství na mistrovskou úroveň,
dokládá třeba následující text z divácky nejatraktivnější bitvy v roce 2011.
„Do mnoha detailů byla promyšlena strategie stáje Leopard Trek. A takhle fungovala:
Pětašedesát kilometrů před cílem, při výstupu na Izoard, navyšuje tempo pelotonu Jens Voigt.
Po chvíli Stuart O’Grady vyváží z hloubi pole vpřed Andyho Schlecka, který 60 kilometrů před
cílem

útočí. Nikdo

nereaguje.

Během

pěti

kilometrů

má

převahu

30

vteřin!
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Ze skupinky uprchlíků šlapající před pelotonem se k němu stahuje Maxim Monfort, při sjezdu
z Izoardu je Andyho motorem. Náskok na další favority stále narůstá: Minuta. Dvě minuty...
Co se to děje? Alberto Contador mění kolo, pak diskutuje se Sánchezem z Euskaltelu. S tím
Sánchezem, který před etapou tvrdil: ‚Alberto teď během dvou dnů přetvoří Tour k obrazu
svému.’ Jenže 35 kilometrů před cílovou metou už má Schleck navrch 2:40 minuty a v tuto
chvíli je virtuálně ve žlutém dresu. Přitom to není zdaleka vše: 4:27 činí jeho nejvyšší náskok!
Galibier se skrývá v mracích, je tu zima (pouhých 6 stupňů) a další favorité jako by byli
zmraženi. Evans rozhazuje rukama. Potom se ujímá taktovky žlutý Voeckler. Konečně útok.
Schleckův náskok klesá, přesto dál ujíždí jako robot. ‚Fenomenální partie,’ křičí reportér
televize

TF1. Contador

zemdlévá,

nedrží

krok

a

jeho

naděje

pohasínají.

Ani Schleck není superman. Vyplazuje jazyk, zatíná zuby. Galibier je kolos, který každého
vyždímá a chce odhodit. Ale on se nenechá. Projíždí vítězně cílem, zvedá ruce, pětkrát vymrští
k nebi zaťatou pěst – a už může jen sledovat časomíru. Do cíle míří bratr Frank, Evans, Basso...
a také Voeckler. Francouz ztratil jen 2:21 minuty! Ve Voecklerově tváři je tolik bolesti a tolik
úsilí, drží ho, aby nespadl z kola. Uhájil žlutý dres. Stále má na Andyho Schlecka 15 vteřin
k dobru,“157 popsal Macek poutavě v roce 2011 nejdůležitější okamžiky daného ročníku, u
kterých si fanoušci při pouhém čtení mohli představit, jak to na silnici předchozího dne
vypadalo.

3.3.2 Česká televize
O poznání větší vývoj v referování o Tour de France než v MF DNES prodělala Česká
televize, která se od roku 2010 do roku 2015 neustále kvalitativně posouvala. A to jak po stránce
tematické, tak i po stránce vizuální.
V úvodním roce pro analýzu, tedy v roce 2010, bylo vysílání o Tour de France na
obrazovkách České televize na úplném začátku, vždyť žádné živé vysílání vůbec neexistovalo.
O jednotlivých etapách se diváci v České televizi v průběhu dne nedozvěděli prakticky nic,
pouze večer Česká televize zařazovala do programu půlhodinové sestřihy nejdůležitějších
momentů daného dne, které komentoval Tomáš Jílek.
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„Dobrý den, vítejte u sestřihu nejzajímavějších momentů úvodní části 97. ročníku
cyklistické Tour de France,“158 vítal diváky ve večerních hodinách Jílek.
Neexistovalo žádné studio, Česká televize nedisponovala žádnými vlastními tématy,
která by tyto záznamy doplňovala, spoléhala se jen na to, co jí francouzská režie poslala, a to
poté s českým komentářem vysílala dál.
Komentář to byl často zběsilý, jelikož se do pouhé půlhodiny Tomáš Jílek snažil vložit
tisíce slov. Navíc, jak už to u záznamů bývá, komentoval celou půlhodinu v minulém čase, což
na dramatičnosti momentů, které se zrovna na obrazovce objevovaly, nepřidalo. „Lance
Armstrong prožíval černý den a další problém ho měl ještě čekat,“159 řekl například v průběhu
osmé etapy Jílek v roce 2010. V závěrečných metrech občas v komentáři přeskočil do
přítomného času, ale jen na chvíli, než se opět vrátil do toho minulého. „V půlhodinových
sestřizích jsem měl vždycky problém, jak říct to důležité a zároveň lidi nezahltit, aby se v tom
zorientovali, pokud tu etapu neviděli,“160 vysvětloval Jílek.
Toto byl jeden z největších z rozdílů v komentování ročníku 2010 a všech zbývajících.
Ty další už totiž Česká televize vysílala v přímém přenosu a Tomáš Jílek tak celé dění
komentoval v přítomném čase. „Roman Kreuziger, teď ho můžeme vidět za Ruiem Costou a
Alejandrem Valverdem. Je tam společně s Michaelem Rogersem a Albertem Contadorem. Je
tam i Jakob Fuglsang, to je ten jezdec v barvách týmu Astana,“ popisoval už třeba o tři roky
později situaci na silnici Jílek.161
Ale zpátky do roku 2011, kdy přišel největší zvrat v celém šestiletém období. Pryč byly
půlhodinové záznamy, které vystřídaly přímé přenosy ze všech etap 98. ročníku slavného
závodu. „První rok jsme dělali jen půlhodinové rozhovory, a pak si pamatuju moment, kdy jsem
vystupoval z metra a četl jednu anglickou knihu o historii Tour de France. Volal mi zrovna
Robert Záruba, že přemýšlí, že jsou ty července u nás v televizi dost plonkové. Potřebovali jsme
je nějak vyplnit, i když to zní blbě, protože všichni velmi rychle zjistili, že je to špičkový projekt,
který je pro mě televizně nepřekonatelný. Nenapadá mě nic jiného, co by i nesportovní diváky
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tak dokázalo přitáhnout k obrazovce,“162 vzpomíná Jílek na moment, kdy se o přímých
přenosech z Tour dozvěděl.
V malé místnosti, ve které kamera zabírala pouze Tomáše Jílka s jedním hostem,
komentovali danou etapu živě. A hned ta úvodní byla velkou zkouškou, jelikož v živém vysílání
strávil Jílek se svým hostem Pavlem Padrnosem 250 minut. Do tohoto časového rozmezí by se
vešel celý první týden Tour v třicetiminutových záznamech v minulém roce. „Lidé nám říkali,
že jim to připomíná 70. léta. Seděli jsme v takovém studiíčku, za námi se na klíčovací plochu
pouštěly nějaké obrázky a nevypadalo to úplně hifi,“163 popisoval začátky Jílek.
Všechny etapy v tomto roce už se na obrazovkách České televize vysílaly živě a Jílek
spolu se svými hosty trávil moderováním přibližně 200 minut denně, jednou dokonce 325
minut. Posun nastal také ve způsobu vysílání. Česká televize už nespoléhala pouze na to, co jí
nabídla francouzská režie. Do přenosů sama vkládala předtočené rozhovory kupříkladu
s Romanem Kreuzigerem – českým účastníkem závodu.
Kromě toho se v České televizi dál večer objevovaly nyní už hodinové sestřihy
nejzajímavějších okamžiků dané etapy a také „Tour de France v kostce“, což byly přibližně
dvouminutové záběry z etapy bez jakéhokoliv komentáře podkreslené hudbou.
Už tehdy Česká televize využívala v průběhu etapy prostřihy do studia, kde Tomáš Jílek
se svým hostem nejprve vždycky zopakoval, jaká je právě situace na silnici. „Máme za sebou
přibližně 120 kilometrů úvodní etapy 98. ročníku Tour de France,“ uvedl v úvodní den Tour ve
studiu Jílek.
Hned poté se svým hostem začal probírat aktuální téma. Například nový bodový systém
za umístění v etapách.
Jindy se s expertem ve studiu vracel k událostem z minulých etap, na které v živém
vysílání nebyl prostor. Například ve čtvrté etapě v roce 2011 probíral Tomáš Jílek s René
Andrlem diskvalifikaci dvou spurterů Marka Cavendishe a Thora Hushovda v předchozí etapě.
Když občas přímý přenos „narušil“ také předtočený rozhovor s Romanem Kreuzigerem,
popřípadě vlastní příspěvky redakce o historii závodu, bylo vysílání o to dynamičtější a
interaktivnější.
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Roku 2012 se Tour neúčastnil žádný z českých cyklistů, přesto to vzestupu v referování
o francouzském závodu České televizi nezabránilo. Celá Tour se opět vysílala živě, některé
etapy kompletně celé, do jiných se v přímém přenosu vstupovalo v jejich průběhu. Také studio
dosáhlo menší změny – bylo v něm více místa, sportovní redakce ČT navíc připravovala větší
množství svých materiálů – jako například profily největších favoritů jednotlivých etap – a tak
i prostřihy do studia byly častější.
Stý ročník Tour v České televizi dostal velké studio. Směle se mohlo měřit
s fotbalovými či hokejovými studii během různých světových šampionátů. Spolu
s komentátorem Tomášem Jílkem už ve studiu byli většinou dva experti, za nimi viselo kolo
Specialized, na kterém Francii jezdil Roman Kreuziger a o které se během přímých přenosů
soutěžilo. Pompéznost studia oproti předchozím rokům dokládaly dvě velké obrazovky, na
kterých se v pozadí za hosty odehrávala etapa v době, kdy kamery zabíraly právě studio.
Česká televize zároveň vyráběla čím dál více vlastních materiálů. Díky francouzské
režii je navíc doplňovala o rozhovory s účastníky závodu. Oproti roku 2011, kdy prostřihů do
studia bylo během etapy maximálně jeden nebo dva, se tentokrát prostřihávalo častěji – i pětkrát
během etapy.
Častěji se střídali také zajímaví hosté. Třeba hned v úvodní etapě ročníku se ve studiu
sešli Roman Kreuziger starší s Františkem Raboněm starším, aby probírali události dané etapy.
Česká televize v daném roce využívala také amatérských záběrů šesti koloběžkářů, kteří se
vydali pokořit trať stého ročníku Tour. „Pokud vám přijde šílené objet za tři týdny víc než 3400
kilometrů na kole, představte si podobnou porci zvládnout na koloběžkách,“164 uvedl první
reportáž o koloběžkářích Jílek.
Ten se občas z pozice moderátora přesunul do pozice překladatele, když zrovna
francouzská režie zařadila do vysílání rozhovor s jedním z účastníků, popřípadě když vysílala
profil jednoho z favoritů.
Vysílání se stávalo čím dál tím více dynamičtějším a interaktivnějším. V průběhu
několika hodin už nešlo pouze o to popsat aktuální dění na silnici, moderátor se snažil divákům
spolu se svými hosty přiblížit i témata, která se buď dané etapy, nebo Tour obecně týkala.
Komentování aktuálního dění ve Francii tak v některých momentech ustoupilo do pozadí.
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V roce 2014 přišel další milník ve vysílání České televize o nejslavnějším cyklistickém
závodu planety. Poprvé v historii totiž měla ČT přímo na místě svého zpravodaje, který v
„Postřezích z Tour de France 2014“ přinášel do vysílání různé fejetony, střípky z minulosti, ale
také reportáže ze zákulisí, popřípadě rozhovory s českými cyklisty, které se pak vysílaly na
začátku následující etapy.
Ve studiu se také poprvé objevil Vojtěch Jírovec z webu České televize, který na velké
obrazovce divákům přibližoval kauzu Romana Kreuzigera s biologickým pasem. Ukazoval
hodnoty, ve kterých se cyklistů musí pohybovat, a to bylo také poprvé, co byla v živém vysílání
Tour de France použita jakákoliv grafika.
„Červené hodnoty ukazují určité hranice, určité mantinely, za které se nemá dostat ta
modrá křivka, která reprezentuje konkrétní hladiny toho sportovce. Pokud se tomu tak stane,
systém to vyhodnotí jako anomálii,“165 vysvětloval Jírovec ve studiu. Pomocí jednoduché
grafiky následně také popsal, jakým způsobem funguje testování cyklistů v průběhu roku a na
časové ose také ukázal, jakým způsobem se kauza Romana Kreuzigera vyvíjela v čase.
Vysílání České televize se stávalo čím dál komplexnějším. Jírovec se do studia vrátil
třeba i ve čtvrté etapě, kdy na velké obrazovce ukazoval zajímavé údaje Vincenza Nibaliho
z posledního kilometru a půl ve druhé etapě. Na obrazovce se objevily tři křivky – jedna
ukazovala výkon cyklisty ve wattech, druhá jeho rychlost, třetí pak kadenci šlapání.
„Dá se z toho vyvodit spousta zajímavých údajů. Průměrná rychlost Nibaliho na tomhle
úseku byla 49 kilometrů a jeho průměrný výkon byl 495 wattů, což samo o sobě jsou velká
čísla,“166 popisoval Jírovec ve studiu.
V průběhu závodu se několikrát do studia vrátil se zajímavými příspěvky cyklistů na
Twitteru, popřípadě se statistikou, o kterých etapách Tour se na Twitteru nejvíce mluvilo. Česká
televize tak do přímého přenosu z Tour de France zapojila také datovou žurnalistiku.
Velkou obrazovku ve studiu využíval i hlavní komentátor Tomáš Jílek, který na ní před
důležitými stoupáními dne rozebíral jejich délku, sklon a expertů se ptal na jejich názor.
Oproti monologu, který Jílek vedl v roce 2010, kdy se Tour vysílala pouze
v půlhodinových záznamech, tak došlo k úplné proměně jeho komentování. Jílek
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v následujících letech plnil spíše roli moderátora a také muže, který v průběhu i
šestihodinového živého přenosu nastoloval témata, o kterých se se svými hosty ve studiu bavil.
Monolog tak vystřídal dialog.

3.3.3 Shrnutí
Během let 2010–2015 došlo při referování o Tour de France k jednoznačně většímu
vývoji na straně České televize, která se od půlhodinových záznamů posunula až
k několikahodinovým interaktivním přímým přenosům. Mladá fronta naopak musela reagovat
na menší počet stran a měnící se novinářské žánry.

3.4 Rutiny v referování o Tour de France
3.4.1 Mladá fronta DNES
Jak v České televizi, tak i v Mladé frontě DNES se při referování o Tour de France
používají určité zaběhlé postupy, tedy rutiny. V Mladé frontě DNES mezi rutiny patří například
seriály podivuhodných příběhů z minulosti, které vychází v různých obměnách před každým
novým ročníkem Tour.
Podobnými rutinami jsou také rozhovory s českými cyklisty – Romanem Kreuzigerem,
Leopoldem Königem, Zdeňkem Štybarem a Janem Bártou – před startem závodu, nebo
takzvané preview, tedy představení následujícího ročníku, jeho kruciálních etap a také
největších favoritů. Tyto články se v Mladé frontě DNES před startem Tour objevují
pravidelně. V průběhu závodu jsou nejrutinnější znovu rozhovory s českými cyklisty po
etapách, u kterých se s nadsázkou dá říct, že se pouze mění domicil.
Velmi rutinní v článcích Mladé fronty DNES jsou texty České tiskové kanceláře o
trofeji pro vítěze závodu, která vznikala v Česku. Jednu to jsou skláři v Lindavě167, kteří trofej
vyrobili, jindy zase skláři z Boru168.
I přesto, že je to pouze agenturní zpráva bez většího přesahu, na stránkách Mladé fronty
DNES se v pondělí, den po konci závodu, objevuje pravidelně. Z inkriminovaných let 2010–
2015 zmínka o českých sklářích, kteří vyrábějí trofeje pro vítěze Tour de France, chyběla pouze
v úvodním roce 2010. Ve všech následujících tato informace byla.

167
168

ČTK. Trofeje pro Tour de France vyrobili skláři v Lindavě, MF DNES. 23. 7. 2012. roč. 23, č. 170, s. c6.
ČTK. Skláři z Boru vyrobili trofeje pro Tour de France, MF DNES. 26. 7. 2011. roč. 22, č. 173, s. c6.

54

A vlastně se příliš nelišila. Měnil se sice ročník závodu, občas i místo výroby a délka
textu, ale sdělení zůstávalo stejné.
„Vítězové slavného cyklistického závodu Tour de France získali trofeje z českého
křišťálu. Vyrobili je skláři z Nového Boru. ‚Design trofejí vyrobených českými skláři v Novém
Boru navrhla dvojice zkušených designérů Lars Kemper a Peter Olah pod vedením šéfdesignéra
Škoda Auto Jozefa Kabaně,’ uvedl Ondřej Hampl z firmy Lasvit, jež trofeje vyrobila.
Trofeje byly slavnostně předány v neděli držitelům všech čtyř trikotů, tedy celkovému vítězi
Tour de France, nejlepšímu jezdci do 25 let, nejlepšímu sprinterovi a nejlepšímu vrchaři.
Trofeje vyrobené v Novém Boru dostali závodníci po skončení závodu při slavnostním
vyhlašování výsledků na slavné pařížské třídě Champs-Elysées. Design trofejí je inspirovaný
atmosférou nejprestižnějšího a nejtěžšího cyklistického závodu světa. Trofeje, které váží zhruba
dva kilogramy, pocházejí z rukou českých sklářů z Nového Boru a jsou vytvořeny vždy z
jednoho kusu křišťálového skla, které je ručně foukané a následně opracované ručním
broušením,“ napsala Česká tisková kancelář v článku „Skláři z Boru vyrobili trofej pro Tour de
France“ v roce 2011.169
Srovnání s téměř totožným textem o dva roky později vyznívá žalostně. „Trofeje pro
vítěze slavného cyklistického závodu Tour de France vyrobila letos opět česká společnost
Lasvit ve sklárnách v Lindavě na Českolipsku. Už potřetí vyráběli křišťálové ceny pro držitele
všech čtyř trikotů v tamní sklárně Ajeto. Trofej je z křišťálového a opálového skla, zdobená
brusem. ‚Stejně jako v předchozích letech je navrhl designér Peter Olah pod vedením
šéfdesignéra Škoda Auto Josefa Kabaně,’ informoval Václav Koukolíček ze společnosti
Lasvit. Trofeje jsou vyrobené z jednoho kusu ručně foukaného a následně ručně broušeného
křišťálového skla. Každá měří na výšku přes 60 centimetrů a váží téměř čtyři kilogramy. ‚To,
že vítězové slavné Tour de France budou držet v rukou trofej z dílny českých sklářů, se začíná
stávat tradicí a jsem za to velmi rád. Jsme hrdí na to, že se nám podařilo být ke všemu součástí
jubilejního stého ročníku tohoto závodu,’ řekl zakladatel Lasvitu Leon Jakimič. Lindavská
sklárna není jediným českým podnikem, který je s nejslavnějším cyklistickým závodem
spojený. Partnerem závodu je česká automobilka Škoda Auto, která Tour de France jako hlavní
sponzor

podporuje

už

deset

let.

Pro

organizaci

závodu

poskytuje

250

vozů.

Letošní trofeje jsou z křišťálového a vrstvy opálového skla. Ta opálová je odbrušována
klínovými řezy, které se protínají a odkrývají tak spodní křišťálovou vrstvu. Trofej v sobě
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spojuje tradiční techniku foukání skla a preciznost brusičských mistrů,“ 170 objevilo se v roce
2013 v novinách. Nelze se ubránit dojmu, že texty o trofejích na Tour pouze zaplňovaly bílé
místo ve sportovní rubrice Mladé fronty DNES, které mohlo být vyplněno o něco vynalézavěji.
Další velice rutinní záležitostí na stránkách Mladé fronty DNES v souvislosti
s referováním o Tour de France je profil vítěze závodu den po jeho skončení. Jednou autoři píší
o „Contadorovi, takovém obyčejném klukovi“171, jindy zase o Cadelu Evansovi, který „Má
jméno králů. Už po právu“172, pak zase o Bradley Wigginsovi, který „Ve škole kradl. Stačilo
málo a z vítěze Tour by byl kriminálník.“173 „Tohle určitě rutinní je,“ přiznává Macek. „Na
druhou stranu, když vyhraje počtvrté za sebou Chris Froome, musíte ten profil udělat počtvrté
trochu jinak, což je problém. Když vyhrál poprvé, představovala se jeho africká minulost, pak
v dalších letech se řešilo, jak se mění jeho pozice ve stáji, pak že najednou začal vyhrávat tak,
že začal lidi bavit svými nenadálými útoky ze sjezdu a na rovině. A při čtvrtém titulu se řešilo,
že byl pro Frooma nejtěžší ze všech, protože Froome přestal být tak dominantní a víc se bránil,
než útočil.“174
Tento typ textu se objevuje po konci závodu v každém z analyzovaných ročníků. Velice
podobnou má navíc i strukturu a uskupení textu, v němž nechybí určitá naratologie, kdy se daný
šampion ze dna odrazil až k absolutnímu vrcholu.
Tento příběh se objevuje například v textu Tomáše Macka z roku 2010, kdy podruhé na
Tour de France triumfoval španělský cyklista Alberto Contador, jehož kariéra mohla skončit už
12. května 2004, kdy na závodu Kolem Asturie zničehonic vybočil mimo silnici, ztratil vědomí
a zapadl mu jazyk. „Sanitka vezla Contadora do nemocnice. Testy odhalily vrozenou vadu, v
jejímž důsledku vznikla krevní sraženina, která doputovala do mozku a ohrožovala jej na životě.
Dvakrát byl operován. Když jej pak na nemocničním pokoji navštívili rodiče, nemohl souvisle
mluvit, obtížně hledal slova. Pak zformuloval větu: „Kde je vůle, tam je i cesta.“ Dával jim tím
najevo: Nechci se vzdát cyklistiky,“175 napsal tehdy Macek o vítězi Tour.
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Podobně hrdinský a tolik oblíbený osud, kdy se sportovec odrazí ode dna až na úplný
vrchol, se objevil také v profilech Bradleyho Wigginse nebo Chrise Frooma. O Wigginsovi
Macek napsal: „Školu Bradley nesnášel. Učitelům ve sborovně kradl peníze. „Stačilo málo a
sešel bych na cestu kriminálníka,“ přiznává dnes. Zachránil ho sport. Byl vysoký a mrštný,
zkusil to ve fotbalové brance, než ho v televizi nadchlo, jak dráhař Chris Boardman vyhrává na
kole barcelonskou olympiádu.“176
U Chrise Frooma177 zase hrdinský osud evokovaly jeho začátky na kole, které prožil
v rodné Keni a posléze v Jihoafrické republice, ve které měl titěrnou šanci na to, že jednou
oblékne žlutý dres na Elysejských polích v Paříži. A přesto se to i přes následné vyloučení ze
školy a záhadné parazitární onemocní – schistosomózu povedlo. To všechno překonal, aby se
mohl stát opakovaně králem Tour.
V každém z profilů se pochopitelně objevují také informace o dětství dotyčného,
popřípadě informace o jeho soukromí, které nejsou až tolik známé. O Albertu Contadorovi se
tak v profilu Tomáše Macka dozvídáme, že „je mužem se silným rodinným cítěním. Mladší
bratr trpí mozkovou obrnou. (…) Se snoubenkou Macarenou bydlí v Pintu, městečku na
periferii Madridu. Miluje zvířata, je doslova fascinován ptáky. (…) Doma má vlastní kanárky,
stehlíky, psa. Když chce úplně vypnout, vyráží do Barcarotty, kde žili jeho rodiče.178
U Cadela Evanse zase Macek rozkrývá původ jeho jména, které dříve patřilo dávným
velšským králům,179 nebo Evansovy začátky, kdy na kole začal jezdit už ve třech letech ve
zlatokopeckém městečku Katherine na severu Austrálie.180
V osobě Bradleyho Wigginse objevuje Tomáš Macek mladého výtržníka, který se
potácel na hraně zákona a od kriminálu jej zachránila pouze cyklistika a touha neskončit jako
otec-alkoholik. „Přihlásil se do místního klubu a zjistil, že v žilách mu koluje otcova závodnická
DNA. Vyhrával závody, pronikl do juniorské reprezentace a opustil školu. Živil se coby
tesařský pomocník, než zkusil na obchodní škole studovat znovu. Jenže roku 1997 ho vyloučili
–
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odjel

závodit

do

Dánska.

Když na hrách v Sydney 2000 vybojoval svoji první dráhařskou olympijskou medaili, otec ho
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vyhledal a vyžádal si od něj peníze na pivo. (…) Tři roky poté našli Garryho mrtvého na ulici
před jeho nuzným bytem. Celou jednu stěnu v něm měl polepenou novinovými výstřižky o
synových úspěších... Bradley se bál, že ho otcův osud dostihne, že podědil jeho povahu. Bál se
toho, i když žádal o ruku svoji manželku Cath, i tehdy, když z dráhy přecházel na silnici.
Strachoval se: Co když tu nikdy nenaplním svůj potenciál? Proto v zimě vstával před úsvitem
a od rána šlapal dlouhé hodiny poblíž svého domu v Lancashiru. Proto trénoval se železnou
vůlí v horách. Dávné trauma z něj učinilo šampiona. Mentoři Chris Boardman a Dave
Brailsford, šéf týmu Sky, zocelili také jeho mysl. A potom... dobyl Francii,“ napsal Macek po
Wigginsově triumfu z Francie.181
V případě Chrise Frooma se díky článku v Mladé frontě DNES dozvídáme, že byl
stydlivým dítětem, který svou kariéru začínal na kopcích nad keňským městem Kikuyu. „Na
střední a později i vysokou školu odešel Froome do jihoafrického Johannesburgu a až tam
zjistil, že se dá na kole i závodit. Jezdil za amatérský tým Super C, peněz měl stále pramálo.
Výsledky? Průměrné. Většina závodů se konala na rovinách u Johannesburgu. Potřeboval jinou
výzvu. Místa, kde by mohl trpět,“182 popisuje Froomův vzestup až k triumfu na Tour Macek.
Možná nejméně atraktivní příběh vítěze nacházíme v osobě Vincenza Nibaliho, kterého
se Tomáš Macek přesto snaží představit ve svém typicky barvitém jazyce. O Nibalim v roce
2014 napíše: „Nessina na konci 80. let. Tam všechno začalo, tam se narodil. Ve starověkém
městě, které produkuje kvalitní citrusy, olivový olej či víno. Ale kvalitní cyklisty? Drtivá
většina předních italských jezdců tehdy pocházela z regionů na sever od Říma. Nibali byl ovšem
Jižan. Sicilan. Unikát. Přesto to Žraloka z úžiny, jak mu později začali říkat, nemělo zastavit.
Rodiče, kteří si v Messině otevřeli videopůjčovnu, opustil už v kadetském věku. Přesídlil do
Toskánska, jak bývá u nejslibnějších sicilských cyklistů zvykem. Stal se předním, nikoliv však
nejlepším italským juniorem, neboť tehdy byl v jeho generaci takřka neporazitelný pozdější
dopingový recidivista Riccardo Ricco. Přesto už ve dvaceti podepsal Nibali profismlouvu u
prvodivizní stáje Fassa Bortola.“183
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Z výše uvedených ukázek je patrné, že přestože se některé formáty ve zpravování o Tour
de France na stránkách Mladé fronty opakují, rozhodně nenudí a čtenářům vždy přináší něco
nového, objevného, co třeba ještě nikdy nikde nečetli.

3.4.2 Česká televize
Vysílání Tour de France v České televizi je s velkou nadsázkou jedna velká rutina. Už
na úplném začátku v roce 2010 ČT ještě před startem závodu vysílala půlhodinové
představování jednotlivých týmů. To se s každým dalším rokem nezměnilo. I proto komentář
Tomáše Jílka byl v každém z ročníků velice podobný. Jediné, co se měnilo, byly názvy
jednotlivých stájí a také cyklisté v nich. Jednou mluvil Jílek o Romanovi Kreuzigerovi v dresu
italského Liquigasu, poté zase v zeleném dresu kazašské Astany a nakonec ruského Tinkoffu.
Velice rutinní byl následně i postup České televize v průběhu vysílání, který s postupem
času pochopitelně doznal změn a obohatil se o nová témata a nové žurnalistické žánry, ten
základ však zůstával stejný.
Na začátku přenosu například Tomáš Jílek vždy představil danou etapu, která na
cyklisty právě čekala. Jednou měla 185 kilometrů, jindy 212 kilometrů. Jednou na ní nebyla
žádná vrchařská prémie, jindy zase byla královská celého ročníku. Tento model se následně
opakoval v každém z analyzovaných ročníků.
Stejně tak jako informace o lidech, kteří jeli v dané etapě v úniku. Byla to jedna
z prvních informací, která v přímém přenosu zazněla hned poté, co se z pražského studia
přepnulo na francouzské silnice.
„V té trojici je v těch zelených barvách stáje Europcar Perrig Quemeneur, nováček
tohoto ročníku Tour de France. Poprvé startuje na největším domácím závodu. (…) Společně
s ním je v tom úniku další nováček na Tour. I když to není žádný mladík – osmadvacetiletý
Holanďan Lieuwe Westra ze stáje Vacansoleil. A trojici potom doplňuje Jeremy Roy, který
pokud jde o tu trojici uprchlíků, je z ní nejzkušenější. Letos startuje počtvrté na nejslavnějším
závodě,“184 představil v úvodní etapě ročníku 2011 Jílek trojici uprchlíků.
Obdobné to bylo také ve čtvrté etapě: „Číslo 204 má debutant na Tour Johny
Hoogerland. Kromě něj jsou tam domácí závodníci. Je tam Jeremy Roy z týmu FDJ, kterého
jsme v úniku viděli už v první etapě. Jeho krajan Blel Kadri ze stáje AG2R, no a dvojice
Česká televize. Tour de France 2011 úvodní etapa [online] 2. 7. 2010. [cit. 2018-02-20] Dostupné z:
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Španělů Gorka Izagirre a Imanol Erviti. Takže znovu závodníci, kteří nejsou žádnou hrozbou
pro celkové pořadí,“185 popsal situaci na silnici Jílek.
Anebo o dva roky později: „Čtveřice uprchlíků je velmi zajímavá. Je v ní vítěz podobné
etapy z roku 2010, kdy se startovalo z města Revel Christophe Riblon, společně mimo jiné
s holandským šampionem Johnnym Hoogerlandem, velkým smolařem loňského ročníku, kdy
ho vozidlo francouzské televize poslalo do ostnatého drátu. Tu vedoucí čtveřici doplňují ještě
dva Francouzi – Jean Marc Marino z týmu Sojasun a na poslední pozici s číslem 138 Rudy
Molard.“186 „Tohle vnímám jako rutinu. Když se přenos rozjíždí, tak vždycky říkám: Ujelo
těchto šest frajerů, měli náskok maximálně 20 minut, než je začali stahovat… To je taková ta
závodní rutina, která se v cyklistice stala milionkrát a já to musím lidem podat stravitelnou
formou, a navíc si musím najít něco, čím tu etapu odliším od těch předchozích,“187 popisuje
Jílek.
Tenhle tradiční postup se v žádném z ročníků neměnil. Následoval vždy poté, co Jílek
přivítal diváky ve studiu, přivítal i své hosty z řad expertů a také představil profil nadcházející
etapy.
„Je to zatím nejvíce zvlněná etapa letošního ročníku. Na programu je jedna vrchařská
prémie čtvrté kategorie a cíl je hodnocen jako trojka. I podle profilu poznáte, že opravdu ten
konec má podle práva název Zeď Bretaně. Ten poslední úsek bude opravdu lahůdka v cíli
dnešní etapy,“188 popsal v roce 2011 čtvrtou etapu s prvním dojezdem na kopec Jílek na začátku
přenosu.
S expertem ve studiu pochopitelně probíhala také diskuze nad daným profilem, třeba
jako se Stanislavem Kozubkem před začátkem přímého přenosu druhé časovky ročníku 2013.
„Dnešní časovka má s tou, která se jela před týdnem, společné snad jediné, a to je
vzdálenost. Minulý týden se jelo na třicet kilometrů, dnes na dvaatřicet, ale, Stando, pokud se
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podíváme na tenhle profil, je jasné, že Alpy začínají už dneska,“189 nadhodil Jílek téma
k diskuzi.
A Kozubek okamžitě reagoval: „Alpy začaly už včera tím posledním kopcem a dneska
pokračují. Ta časovka může být hodně zrádná,“190 predikoval expert ve studiu.
Tyto dialogy poté pokračovaly v průběhu všech etap. Moderátor vždycky nadhodil
téma, které souviselo s aktuálním děním v etapě, a spolu s expertem a později i s více experty
jej ve studiu rozebrali.
Mezi rutinní postupy České televize ve vysílání Tour de France postupně začaly patřit
také rozhovory francouzské režie, které ČT využívala. V úvodních čtyřech ročnících analýzy
totiž neměla na místě žádného reportéra, a tak byly rozhovory francouzské režie jedním z mála
osvěžení jinak sáhodlouhého a místy poněkud nudného přenosu.
Týkaly se například vzpomínek jezdců na jejich první Tour, kde Chris Froome skrz
překladatele Tomáše Jílka o svém debutu v roce 2008 v barvách stáje Barloworld řekl: „Byla
to pro mě velmi těžká premiéra. Těsně poté, co maminka zemřela po těžké nemoci, takže v tu
chvíli mé myšlenky byly u mé rodiny. O to těžší to pro mě bylo. Ale zároveň mi ta velká akce
a atmosféra Tour částečně pomohla zapomenout na ztrátu velmi blízkého člověka.“191
Rutinní postup byl také v tom, že se do studia v závěrečných kilometrech dané etapy
nepřepojovalo. Po konci komentáře posledních kilometrů dne končil přenos představením
profilu tratě následující etapy, kdy se diváci třeba v roce 2013 dozvěděli, že „Po úvodním
prologu bude zítra následovat etapa klasická s hromadným startem. Nečekejte na ní žádná velká
stoupání, přece jenom bude procházet z větší části Nizozemskem a cíl bude v belgické
metropoli v Bruselu,“192 nalákal fanoušky cyklistiky na další přímý přenos České televize Jílek.
Pár vět k následujícímu dni se pravidelně opakovalo. „Zítřejší etapu můžeme
v uvozovkách nazvat odpočinkovou. Kromě toho závěrečného dojezdu na Champs-Élysées. je
vůbec nejkratší v letošním itineráři. Ten povrch je sice ze začátku hodně zvlněný, ale je to znovu
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velká šance pro spurtery a trochu odpočinek po tom pekle, které peloton provázelo v těch
předchozích etapách,“193 popsal závěrečnou etapu celého ročníku ze studia Tomáš Jílek.
Mezi další rutinní postupy, které se ve vysílání objevovaly, můžeme zařadit také
rozhovory s vítězi etap buď přímo na konci dané etapy, nebo na začátku té příští, pokud se do
předchozího přenosu nevešly.
Co rutinní naopak nebylo, to byli hosté ve studiu, kteří se na Kavčích horách v Praze
střídali. V průběhu šesti let do studia dorazilo jedenáct expertů z řad bývalých nebo
profesionálních cyklistů. Byli mezi nimi René Andrle, Petr Benčík, Stanislav Kozubek, Roman
Kreuziger mladší i starší, Pavel Padrnos, František Paďour, František Raboň mladší i starší a
Lubor Tesař.

3.4.3 Shrnutí
Rutinní postupy se během referování o Tour v průběhu daných let objevovaly v obou
médiích. Zatímco u Mladé fronty DNES byla nejrutinnější určitá opakující se témata, v případě
České televize šlo především o postup zpracování přímého přenosu, jehož schéma se v průběhu
let až tak neměnilo. Obě média se však z rutinních procesů snažila vystupovat a hledala další
zajímavosti, kterými by své výstupy obohatila.

3.5 Gaučová žurnalistika a referování o Tour de France
3.5.1 Mladá fronta DNES
Jak moc se na vysílání České televize a na zpravování o Tour de France v Mladé frontě
podílí reportéři z místa? Ve druhém z případů mnohem razantněji. Dokládá to už výše zmíněný
rok 2012, který je zároveň jediným, kdy Mladá fronta DNES do Francie kvůli několika
faktorům nevyslala žádného ze svých reportérů.
Jedním z důvodů je jistě finanční rozpočet, kterým firma vládne a který v případě, že se
ve stejném roce koná evropský šampionát fotbalistů, a k tomu také letní olympiáda v Londýně,
rozhodně není bezedný. Druhým a co do důležitosti podobně relevantním důvodem je pak
neúčast českých cyklistů v závodě, který se tím pádem pro českého fanouška stává o něco méně
zajímavým. A tím třetím je pochopitelně personální nedostatek v redakci.
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Že reportéři Mladé fronty DNES na místě chybí, je pak zjevné na první pohled. Vždyť
oproti jiným létům, kdy po úvodních etapách vycházely o Tour celé strany, je nyní na šesté
straně sportovní rubriky veskrze zpravodajský a krátký text o tom, že úvodní prolog vyhrál
Fabian Cancellara a první etapu Peter Sagan.194 Přitom kdyby byl zpravodaj na místě, o
Saganově prvním triumfu pro Slovensko by Mladá fronta DNES informovala v úplně jiném
stylu.
Když slovenský cyklista v průběhu úvodních šesti etap vyhrál tři, z Prahy o něm kratší
příběh napsal Tomáš Macek. Jeho reportážní prvky a dojmy z místa však úplně chyběly. „Peter
Sagan – André Greipel 3:2. Takové je po 6. etapě skóre nejlepších spurtérů Tour de France. Ve
žlutém trikotu lídra závodu dál šlape Švýcar Cancellara, o sedm vteřin zaostává Brit
Wiggins,“195 začínal téměř ryze zpravodajský text, který u tohoto autora jinak není příliš běžný.
Vedle něj navíc na dvou sloupcích Česká tisková kancelář informovala o dalším postupu
v dopingové kauze Lance Armstronga. Žádný další autorský článek toho dne v Mladé frontě
nevyšel.
Celkově vzato, v roce 2012, kdy na Tour chyběl kterýkoli z novinářů Mladé fronty
DNES, vycházel v novinách v průměru jeden článek denně, občas dokonce pouze výsledky. Co
se týče celkového počtu článků, které v průběhu Tour na stránkách listu vyšly, byla jich
přibližně pětina, z toho některé navíc ani ne autorské, ale podepsány Českou tiskovou kanceláří.
Byl to velký rozdíl oproti reportážím a dalším textům z místa ať už Tomáše Macka,
Filipa Grima nebo Davida Čermáka, kteří v letech 2010, 2011, 2013, 2014 a 2015 byli schopni
přinášet poutavé texty, díky nimž čtenáři Mladé fronty dostali komplexnější, výživnější a
hlavně barvitější informace. „Na místě si všímáte vlastních vjemů, kterých si u stolu nevšimnete.
Je to čiré vnímání, které vidíte jen vy sám. Navíc máte možnost mluvit s českými závodníky po
etapě,“196 řekl Macek. „Novinařina je pořád o tom být na místě činu. Až přestane, mohou to
dělat automaty. A není to jen o tom konkrétním psaní z místa. Je to i o tom, že si vytváříte
background, kontakty. Měl jsem vysoce nadstandardní vztah s Leem Königem jenom proto, že
jsem byl u všech jeho tří prvních Grand Tour jako jediný český novinář. A vyplácí se to i proto,
že po každé etapě máte ohlas českého cyklisty, což z redakce nemáte jak udělat.“197
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V době, kdy reportéři byli na místě, se tento fakt navíc Mladá fronta DNES pochopitelně
snažila prodat. U každého textu totiž visela zmínka: „Od našeho zpravodaje z Francie“, „Od
našeho zpravodaje z Tour“, popřípadě jasné sdělení „Z MÍSTA. Reportér MF DNES Tomáš
Macek vyrazil s pelotonem na trasu letošní Tour“.
Bylo to pochopitelně vidět i na samotných textech. Pokud byl autor na místě, ve většině
případů to dokázal „prodat“ a čtenářům nabídl unikátní pohled do zákulisí závodu. „Ten
dvoutisícový velikán měl ukázat, zda už si mladý Lucemburčan Schleck zaslouží vyhrát slavný
závod. A jak daleko ke třetímu triumfu na Tour de France má Španěl Contador.
Schleck v prudkém stoupání zkoušel odjet Contadorovi. Pak znovu. Za chvíli ještě jednou.
Nevzdával se. Španělovi dělal průvodce hustou mlhou, Contador jen tancoval v pedálech
nalepený na jeho zadním kole. Schleck zaútočil snad patnáctkrát, Contador neodpadl. Naopak,
vzal za to sám. Já jsem tu taky, jako by říkal Schleckovi. Když ho Lucemburčan dojel, podíval
se mu zpříma do očí. Dlouze na něj zíral, možná ho ukázňoval: Tohle už nezkoušej.
‚Co jsme si řekli? To bylo mezi námi a tam to i zůstane,‘ pravil pak Contador.
‚Co znamenal ten pohled? Musím se prostě někam dívat,‘ vysvětloval pak jeho sok. ‚Tak jsem
se mu podíval do očí, chtěl jsem vědět, jestli ho to taky bolí. Trpěl, a to mi dodalo sebevědomí.
Tak jsem zase zaútočil, i Alberto by vám potvrdil, že to bylo několikrát.“ Schleck má báječnou
formu, ale na pokoření Contadora to pořád nestačí. Na nejvyšším vrcholu tohoto ročníku se
odstup dvou největších adeptů na žlutý dres nezměnil, dojeli hned vedle sebe. Tři dny cesty od
Paříže je rozdíl stále jen 8 vteřin,‘198 popsal Filip Grim velice poutavě jednu z rozhodujících
etap Tour v roce 2010, když si všímal i různých maličkostí.
Že byl autor textu na místě, šlo poznat i z různých detailů, které jednotlivé texty
obohacovaly. Třeba jako když Roman Kreuziger „neurčitě pohodil hlavou“ po druhé etapě
ročníku 2010,199 nebo když „Zvuk sanitky dotvářel kulisu této scény. Fränk (Schleck) putoval
do nemocnice, další jeho kolega Jens Voigt křičel na organizátory, vyčítal jim nedostačující
zdravotní péči po kolegově pádu.“200 Že Romana Kreuzigera po životním čtvrtém místě v cíli
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osmé etapy Tour 2010 „obklopili čeští novináři, italská televize RAI, Eurosport a BBC“ ,201 by
se čtenáři nebýt autora na místě rovněž nedozvěděli.
Pochopitelně vznikaly také reportáže, které by v případě, že by autor na místě nebyl,
neměly nejmenší šanci vzniknout. Takhle se třeba Tomáši Mackovi povedlo o jednom
z volných dní dostat do útrob stáje Liquigasu – italského týmu Romana Kreuzigera. Díky tomu
vznikla unikátní reportáž z prostředí, do kterého se obyčejný fanoušek cyklistiky nikdy nemá
šanci dostat.
„Celá ta pánská kumpanie Liquigasu užívá během Tour jeden speciální autobus firmy
Man, jeden kamion a pět automobilů Fiat, jak jinak než v zelenomodrých barvách jejího
chlebodárce, výrobce plynových bomb Liquigas. Autobus je nový, pohodlný, za 400 tisíc eur.
(…) Autobus Liquigasu technologií NASA nedisponuje, zato je ověnčen titulem z Gira (co by
za to ve Sky dali, že?). Než opustí tuto Tour, bude mít na tachometru o 7 000 kilometrů víc a
na palubě 24 utahaných mužů. Ranními ptáčaty jsou mechanici. V 6.30 budíček, od sedmi
chystají kola. V půl osmé se schází štáb na snídani. Před devátou budí doktor Emilio Magni
cyklisty. Tiskový boss Barbieri pro ně z internetu tiskne články z italských novin, po ruce jsou
i ty francouzské. Ivan Basso se zlobí, pařížský L´Equipe o něm píše, že se na hotelu dohadoval
o ceně wi-fi. „Jen jsem se ptal, jak se připojím!“ Druhý den tiskne L´Equipe omluvu. Maséři
během snídaně připravují jídlo na den: velké bagety pro štáb a lehce stravitelné minihousky,
které dostanou při etapě cyklisté. Houstičky jsou Made in Italy, což zařídil mechanik Lucio
Marinato, synek majitelů pekařství. „Ivan je má rád s medem,“ prozrazuje na Bassa. A Roman?
Lucio tápe. „Hej, Yankee, co má rád Roman?“ Napovídá masér Yankee Germano. „Ten jí
všechno. Se šunkou, smeruňkovou marmeládou, s čímkoliv,“202 popsal v roce 2010 chod
italského týmu Tomáš Macek.
Pro ještě větší přiblížení závodu a atmosféry kolem něj čtenářům se v Mladé frontě
hojně využívají „Zápisníky“. V nich se třeba fanoušci dozvěděli, jak v roce 2011 probíhalo
hromadné opouštění jedné z ikon Tour – slavného kopce Galibier.
„Noc ze čtvrtka na pátek. S naší škodovkou se suneme údolím říčky Romanche, za námi
Galibier, před námi Alpe d’Huez. Co chvíli stojíme, pak pokračujeme závratnou rychlostí 10
kilometrů za hodinu. Nenávidím dopravní zácpy. Dokážou mě vytočit, přepadá mě v nich pocit
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bezmoci. Jenže na téhle zácpě je přesto cosi podmanivého. Všichni, kdo v ní jsme, víme proč –
a chápeme to. Ten statisícový dav, doprovázející Tour, ti diváci, novináři, technické zázemí se
nějak musí přemístit ze svahů Galibieru až k serpentinám Alpe d’Huez. Jinak to nejde, alpské
silnice nejsou pařížské bulváry. Nenadávám tedy. Pozoruji tu dlouhou stuhu světel, posouvající
se stále dál a snad jen fanouškům, kteří už v krkolomných pozicích zaparkovali své obytné vozy
na posledních volných místech podél silnice a teď si v příkopu grilují steaky, trochu závidím.
Je hodina do půlnoci a navigace nám hlásí, že tímto tempem dorazíme k hotelu v 0.48. Večeřím
v autě müsli tyčinku. Přijíždíme pak do Bourg-d’Oisans, odkud se zdvihají serpentiny na
‚Huezy’ a kde fanoušci i po půlnoci korzují po kruhovém objezdu jako na riviéře u moře. Z
cédéčka nám zpívají Queen ‚Show must go on’ a zpívají to správně. Tahle show musí
pokračovat, právě je v pohybu. A jak zazní v další písničce: ‚This is kind of magic.’ Dokonce i
dopravní zácpa může být magická, pokud doprovází největší lidský mejdan těchto dnů,“203
napsal tehdy Tomáš Macek z místa.
Jindy se zase v zápisníku čtenáři dočetli, jaké to je na vlastní oči, uši, nos a kůži fandit
u pověstné nizozemské serpentiny při slavném stoupání na Alpe d´Huez,204 nebo proč
Francouzi tolik milují svého Thomase Voecklera.205
Občas se taky autorovi na místě povedlo udělat rozhovor s lídrem závodu, popřípadě
dalšími hvězdami současného pelotonu nebo s některou z hvězd minulosti. O to všechno byli
čtenáři v době, kdy žádný z redaktorů do Francie neodcestoval, ochuzeni.

3.5.2 Česká televize
Podobně jako Mladá fronta DNES, i Česká televize doplácela na to, že v prvních čtyřech
ročnících analýzy neměla na místě žádného ze svých reportérů. Její referování o Tour de France
ale bezpochyby trpělo méně než zpravování o závodu v tištěném deníku.
Ve vysílání totiž Česká televize mohla využívat všeho, co v přímém přenosu nabízela
francouzská režie – tedy jakékoliv rozhovory s účastníky závodu, ředitelem Christianem
Prudhommem či sportovními řediteli jednotlivých týmů. I tak se Česká televize ve vysílání
snažila vytvářet svá vlastní témata a své vlastní předtočené rozhovory s českými účastníky
MACEK, Tomáš. Noc na Tour: jak i dopravní zácpa může být magická. MF DNES. 23. 7. 2011. roč. 22. č.
171, s. b11.
204
MACEK, Tomáš. Zápisník reportéra Pivo, Superman a tepláky na hlavě. MF DNES. 19. 7. 2013. roč. 24, č.
166, s. b12.
205
MACEK, Tomáš. Zápisník z Tour, Magnifique, Thomas. Zase jsi to dokázal. MF DNES. 22. 7. 2011. roč. 22,
č. 170, s. b10.
203

66

závodu, které postupně v průběhu jednotlivých etap dávkovala. „První tři ročníky živých
přenosů jsme na místě nikoho neměli a bylo to hrozně cítit. Podle mě už dneska není možné
dělat takhle rozsáhlý projekt s tím, že nemáme reportéra na místě. Ivan je pro mě obrovskou
pomocí v tom, že si voláme, on mi říká osobní dojmy, které nemám šanci na internetu vyčíst,“206
přiznává Jílek.
Až v roce 2014 se to změnilo. Hned na začátku úvodní etapy tohoto ročníku v pražském
studiu Tomáš Jílek pronesl: „Jak už jsme vám několikrát připomínali, letos máme svůj štáb
přímo v Anglii a poté také v Belgii a Francii. Ivan Mejtský bude natáčet zajímavé pohledy ze
zákulisí a samozřejmě také rozhovory s jednotlivými závodníky.“207
Hned poté následoval první příspěvek Ivana Mejtského, který se v Leedsu ptal
amatérských cyklistů, co vědí o České republice a české cyklistice.
I v dalších etapách se Jílek snažil využít, že Česká televize poprvé v historii má na místě
svého reportéra a často mluvil o exkluzivních pohledech do zákulisí.
Mejtský kromě tradičních fejetonů, které se každodenně objevovaly v přímém přenosu
dané etapy, zpovídal také český cyklisty. Jeho rozhovory poté plnily čas na úplném začátku
přímého přenosu, kdy se Jílek ve studiu ještě vracel k předchozí etapě. Díky tomu tak fanoušci
mohli nejenom slyšet, popřípadě si přečíst, co čeští cyklisté na Tour de France řekli, ale mohli
je také vidět.
Třeba jako Jana Bártu po třetí etapě, ve které strávil 149 kilometrů v úniku, za což také
získal cenu pro největšího bojovníka dne. „Chtěl jsem zkusit dojet do cíle, bohužel to na konci
nevyšlo. Balík jel moc rychle,“208 popsal v cíli sice zničený, ale stále usměvavý český cyklista
reportérovi České televize.
Díky tomu, že byl Mejtský na místě, měl možnost mluvit také s Leopoldem Königem
po jeho třetím místě v horské třinácté etapě, ve které český cyklista myslel i na vítězství. „Teď
si uvědomuju, že nikdo jiný (z českých cyklistů v horské etapě na Tour de France) třetí nebyl.
Ale já chtěl vyhrát a myslím, že to dneska bylo možné. Neměl jsem k tomu daleko, ale třetí
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místo je skvělé. Za chvíli mi to asi dojde,“209 prozradil König reportérovi České televize jen pár
minut poté, co v etapě nestačil jen na Vincenza Nibaliho a Rafala Majku. Mejtský poté kromě
Königa odchytil u cíle také matku Ivonu. Nic podobného by český divák neviděl, kdyby reportér
České televize na místě nebyl.
Jedinou nevýhodou těchto rozhovorů bylo, že se do vysílání kvůli nedostatku času
nedostaly v ten daný den, ale až na začátku následující etapy.
Že měla Česká televize na místě svého reportéra, využíval v přímém přenosu také
Tomáš Jílek, který měl díky tomu více informací přímo z místa, a nemusel tak čerpat pouze z
volně dostupných zdrojů.
Ve svých fejetonech, které nesly název „Střípky z dění“, Mejtský obohacoval program
přímého přenosu o zajímavé sondy do zákulisí závodu. Kromě ankety s amatérskými cyklisty,
kterou už jsme zmiňovali, Mejtský natočil fejeton o hektice, která na Tour panuje a která se
netýká pouze cyklistů, ale také novinářů, kteří mají své uzávěrky a kteří jsou často pod
podobným tlakem jako účastníci závodu.
Další z řady fejetonů byl třeba o francouzských fanoušcích, kteří svými netradičními
modely, různou výzdobou a občas až obskurními nápady přispívají k vizuální kráse závodu.
„Tour de France je pro většinu Francouzů národním svátkem a jsou na ni náležitě pyšní.
Platí to především o vesničkách a malých městech, kam se Stará dáma podívá třeba jen jednou
v historii. A když se tak stane, pojímají to zdejší obyvatelé s řádnou důkladností,“210 začal svůj
fejeton Mejtský. Následovaly různé ukázky výzdoby jednotlivých obydlí, divokých kostýmů,
převleků, ale také třeba alegorických vozů se symbolikou Tour, které vznikly pouze pro tento
moment, kdy se závod prožene kolem daného místa.
Diváci České televize se díky Mejtskému také dozvěděli o Claire Pedronové –
nenápadné ženě, která v průběhu etapy jezdí s tabulí, na níž ukazuje cyklistům v úniku jejich
náskok na peloton.
O podobných lidech v zákulisí závodu se přitom diváci ČT v předchozích letech, kdy
na místě žádný reportér nebyl, neměli šanci dozvědět. „Náš reportér se dostane do míst, kam
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přenos diváka nezavede. V posledních letech jsme spolupracovali s firmou Škoda, která Ivana
dostala na místa, kam by se jinak nedostal – do reklamní karavany, do týmových autobusů,“211
těší Jílka.
Trochu nešťastné proto bylo rozhodnutí České televize v roce 2015, kdy na úvodní etapy
svého reportéra znovu nevyslala. U historického triumfu Zdeňka Štybara v šesté etapě končící
v přístavním městě Le Havre tak kamera ČT chyběla. V živém vysílání tak Česká televize
využila alespoň nahrávky rozhovoru Tomáše Kohouta z Radiožurnálu. Ovšem bez obrazu.

3.5.3 Shrnutí
Mít vlastního reportéra na místě se ukázalo jako klíčové především pro Mladou frontu
DNES, která v roce 2012 ve Francii neměla nikoho, a její produkce o Tour de France tím
znatelně utrpěla. Česká televize pochopitelně také využívá výhod svého reportéra ve Francii,
její vysílání je však i bez něj díky tomu, že se jedná o médium audiovizuální, využívající
přímých přenosů, stále podrobné a zajímavé.

3.6 Nacionalismus a fanouškovství v referování o Tour de France
3.6.1 Mladá fronta DNES
O sportovních novinářích se často hovoří jako o tak trochu utajených fanoušcích daného
sportu, o kterém píší. Jak moc se ale na obrazovkách České televize a na stránkách Mladé fronty
DNES objevuje nešvar jakéhosi fanouškovství, které je v případě, že autor fandí českému
sportovci na úkor zahraničního sportovce, víceméně spojeno s nacionalismem?
Italská Gazetta dello Sport je schopná na deseti stranách, které věnuje Giru d‘Italia, osm
z nich věnovat italským cyklistům. Podobné je to v případě Francouzů a jejich listu L´Equipe
během Tour de France. Jak si v tomto porovnání vede Mladá fronta DNES?
V případě, že v závodu startuje některý z českých cyklistů, objeví se minimálně ve
zpravodajské části a ve výsledcích jeho jméno. Mnohem častěji než u zbytku startovního pole
jsou však s Čechy vytvářeny rozhovory po etapách. Během volných dní se nejprve vyráží za
českými účastníky závodu, až poté za největšími favority. „Píšu o Češích víc, ale nemyslím si
že jinak. Díky tomu, že Češi nejvíc zajímají české fanoušky a čtenáře a že o nich samozřejmě
nejvíc víte, je to pochopitelné. Když jste doma u Zdeňka Štybara, doma u Romana Kreuzigera,
už víc pronikáte do myšlení těch lidí. Trochu víte, jak uvažují, co pro ně cyklistika znamená.
211
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Samozřejmě o nich pak píšete jinak, protože vidíte víc do hloubky jejich duše než do hloubky
duše Chrise Frooma,“212 popisuje Macek.
Jisté fanouškovství v jeho textech vidět je. Například na začátku Tour v roce 2010 po
úvodních etapách plných pádů Tomáš Macek během rozhovoru víceméně podsouval skvělý
výkon v etapě Romanu Kreuzigerovi, i když to sám cyklista až tak dobře neviděl:
„Tomáš Macek: ‚Navíc ve 3. etapě jste se držel lépe než mnozí další favorité.’
Roman Kreuziger: ‚Měl jsem ale i smůlu. Najel jsem na kostky dobře, jenže v prvním úseku šli
k zemi čtyři lidi, já za nimi zůstal zablokovaný, a než se cesta uvolnila, ztratil jsem. Pak jsem
si dojel do skupiny Armstronga, ale na dalším úseku přes kostky bohužel padli Gerdemann s
Millarem a udělali díru ke Contadorovi – a tu už si člověk sám nedojede.’
Tomáš Macek: ‚Ztráta přesto není velká. Takže můžete být spokojený.’
Roman Kreuziger: ‚Já ani nevím, jaká ta ztráta je.’“213
Tomáš Macek v tomto rozhovoru použil dvě spíše fanouškovské otázky, kdy Romanovi
Kreuzigerovi podsouval optimistický náhled na jeho počínání na trati, přestože to český cyklista
vzhledem k následným odpovědím viděl trochu jinak.
Ve stejném roce si český cyklista vylepšil své maximum v etapách na Tour de France,
když v té osmé, která končila stoupáním na Morzine, dojel čtvrtý a porazil i Alberta Contadora
a Cadela Evanse – dvě velká jména Tour de France. Kreuziger tehdy dojel v etapách ještě
dvakrát osmý, k symbolickým stupňům vítězů se už však nepřiblížil. Přesto po zmíněném
osmém dějství Tomáš Macek v textu „Armstrongova hvězda zhasla“ o Kreuzigerovi napsal:
„Neděle 11. července 2010 však byla i dnem, kdy Roman Kreuziger naznačil, že jednou
skutečně může celou Tour vyhrát. Do cíle v Avoriaz vyšplhal čtvrtý, celkově je už sedmý. Jeho
včerejší vystoupení bylo razantním vzkazem všem, kteří jej loni kritizovali za pasivitu. Jako by
si ani nesáhl na dno sil. Ještě na předposledním stoupání dojel k vozu Liquigasu, dovezl pití pro
sebe i pro Ivana Bassa. Načež byl aktivnější než italský kolega,“ popsal po osmé etapě situaci
na silnici Macek.214
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Napsat po jedné etapě, ve které český cyklista dojede na čtvrtém místě, že Kreuziger
naznačil, že jednou může vyhrát celou Tour, je velice odvážným tvrzením, které zavání spíše
fanouškovstvím spojeným s nacionalismem než reálným popisem situace.
Když se poté Kreuziger tři dny před koncem Tour na poslední chvíli vrátil do elitní
desítky, psala Mladá fronta DNES o „Statečném Kreuzigerovi“. Tomáš Macek doslova napsal:
„Roman Kreuziger je zpět v elitní desítce Tour de France. Přeskočil Američana Leipheimera i
Kazacha Vinokurova a patří mu 9. místo. To je jeho odměna za statečný výkon na Tourmaletu,
kam přijel včera desátý, se ztrátou 2:14 za duem Schleck – Contador.“215
Asi největší ukázkou fanouškovství pak byl obhajující článek na konci celé Tour, který
už svým titulkem „Proč si Kreuziger zaslouží obdiv“ vzbuzoval pocit určitého fandění danému
sportovci. Článek samotný pak tuto tezi potvrdil.
„Také jste slyšeli tu kritiku? ‚Zklamal. Jen alibisticky řeční. Nemá na to, je pasivní. Ta
jeho taktika je srabácká.’ Všem těm, kteří se opírají do českého cyklisty Romana Kreuzigera,
chci připomenout: Jeho zásluhou má Česko zastoupení v první desítce nejsledovanější
každoroční sportovní akce světa. Pouze sedm dalších zemí může říci totéž. Pozici v Top Ten
letos obhájil, což dokázali jen tři cyklisté. Třetí rok po sobě se drží v nejlepší patnáctce, to o
sobě může říci už pouze Andy Schleck. Dokázal, oč se v předchozích 105 letech historie
Tour mohlo českým fanouškům cyklistiky jen zdát. Vždyť do roku 2008 bylo maximem
na Tour 65. místo Konečného. Ruku na srdce – ve kterém z velkých sportů se Češi drží v
nejlepší světové desítce? V hokeji? Ne. Ve fotbale? Kdeže. V tenise čerstvě Berdych. Ve špičce
je Špotáková, ale atletika se dělí na 40 disciplín. Přitom je mu stále teprve 24 let. S výjimkou
mimořádného talentu Andyho Schlecka a Nizozemce Gesinka nebyl na Tour tak kvalitní
mladík. Cyklisté potřebují nejprve nabrat sílu i zkušenosti, na vrcholu se ocitají mezi 27 až 32
lety,“216 omlouval Macek českého cyklistu. Přitom právě zmíněný Andy Schleck byl ve
čtyřiadvaceti letech na Tour druhý, o rok později už po následné diskvalifikaci Alberta
Contadora vyhrál. Přitom právě ke Schlecckovi nebo k pozdějšímu vítězi Tour Vincenzu
Nibalimu byl Roman Kreuziger odmala přirovnáván. Jejich úspěchů ale nikdy nedosáhl.
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Otázku s podobným nádechem fanouškovství, jako v roce 2010 položil Tomáš Macek,
vznesl jeho kolega Filip Grim znovu Romanu Kreuzigerovi i o tři roky později v cíli první
pyrenejské etapy na Ax-3-Domaines.
„Filip Grim: ‚Contador na úvod nestíhal, zatímco vy jste odvedl přesně to, co se od vás chtělo.
Vyslechl jste si pak pochvalu?’
Roman Kreuziger: ‚Kvůli práci pro Alberta jsem tady, nevím, proč by mě někdo měl nebo
neměl chválit. Odvedli jsme společnou práci, jsme tady jako tým a k tomu, abychom dojeli do
Paříže, scházejí ještě dva týdny. Je potřeba stavět den ode dne.’“217
Odpověď Kreuzigera znovu ukazuje, že vlastně na silnici neodvedl nic tak
mimořádného, aby musel od šéfů týmu poslouchat pochvalu, jak se snaží reportér ve své otázce
naznačit. Když se poté český cyklista v průběhu závodu posunul na průběžně třetí příčku, Mladá
fronta psala o „České cyklistické pohádce, která na letošní Tour nekončí.“218
Po konci celého ročníku 2013 dokonce na stránkách Mladé fronty DNES vyšlo
poděkování za reklamu České republice. V textu „Díky za obrovskou reklamu pro naši malou
zemi“ se například píše: „Před více než týdnem jsem do zápisníku z Tour na stránkách MF
DNES napsal: Český cyklista bojuje o Top 5 na Tour, užívejte si to! Jsme v Paříži, jsme v cíli
a Roman Kreuziger je v Top 5. Výborně. Jistě, byl na jeden jediný den v průběhu Tour dokonce
také třetí. Ale nechci právě nyní slyšet větu: Kreuziger neudržel 3. místo. Vlastností našeho
národa bohužel je, že i na opravdu povedené věci hledá vždy nějaké ale,“ obhajoval tehdy autor
sesun Kreuzigera ze třetí příčky průběžného pořadí na pátou. A oslavný článek také pokračoval:
„Propagoval svoji zemi jako málokterý jiný český sportovec na závodě sledovaném 12 miliony
diváků u silnic a 3,5 miliardy ve 190 zemích u obrazovek. Kreuziger tu dopadl nejlépe ze všech
domestiků. Dřel, jak jsme ho nikdy nevídali. Odevzdal kvanta sil a dle odhadu expertů nejméně
dvě minuty času ve službách svému kapitánovi Contadorovi – a přesto skončil pátý! (…)Važme
si takových sportovních osobností. Nemáme jich zase tolik,“ 219 napsal tehdy z Francie Tomáš
Macek.
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Snaha odevzdat na silnici maximum by ale přece měla být samozřejmostí každého
sportovce.
Úplně jinak a nutno říct, že o hodně střízlivěji, popsal etapový triumf Zdeňka Štybara
v šesté etapě v roce 2015 David Čermák, který byl tehdy přímo ve Francii. „Tak dlouho trvalo,
než cyklistická Tour de France opět poznala českého vítěze etapy. Ale 14 let čekání je u konce.
Slavná chvíle nadešla včera před šestou večer: ve francouzském přístavu Le Havre přespurtoval
všechny specialisty nečekaný hrdina dne: Zdeněk Štybar!“220 napsal tehdy Čermák v úvodu. Až
na slovo hrdina velice střízlivý popis situace, který navíc pokračoval i dál: „To vyjde, musí! To
mu v tu chvíli běželo hlavou. Spurtéři-specialisté nestačili... A bylo jasné, že Česko oslaví po
čtrnácti letech od vítězného finiše Jána Svorady v Paříži zase etapový triumf na Tour.
Tentokrát hodně překvapivý,“221 napsal Čermák.
Žádná vzletná slova o českém spasiteli, o nové hvězdě cyklistického pelotonu. „Pro
Štybara je vítězství odměnou nejen za dosavadní práci na Tour, kterou odváděl výtečně, ale
také za to, jak se dokázal vypořádat s obtížnou rodinnou situací: kvůli misi na Tour musel
opustit manželku Ine, která po komplikovaném těhotenství právě porodila syna Lewise. Proto
také jeho vítězné gesto na cílové čáře: polibek na zápěstí,“222 napsal také Čermák. Pochvala za
dosavadní počíná na Tour v textu nechyběla, ale nečnělo z ní vyložené fanouškovství jako
v předchozích případech.

3.6.2 Česká televize
Každý komentátor má svůj vlastní specifický způsob komentování. Někdo je
impulzivnější a hlasitější, víc sportovní přenos prožívá a někdo je zase klidnější, umírněnější,
občas chladnější a na první pohled serióznější.
Do první skupiny komentátorů jistě patří komentátoři ze zemí Jižní Ameriky, popřípadě
z Itálie a Španělska. Na druhé straně zase jsou například němečtí komentátoři, kteří se jen
málokdy nechají strhnout atmosférou zápasu či závodu.
Jak je na tom Tomáš Jílek z České televize? Projevuje se v jeho komentáři jisté
fanouškovství spojené s nacionalismem? Fandí českým sportovcům na úkor těch zahraničních
nebo se drží objektivního posuzování reality?
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V osmé etapě ročníku 2010 se český cyklista Roman Kreuziger držel ve vedoucí skupině
všech velkých favoritů, která čítala přibližně 20 jmen. Byli tam úspěšnější a známější cyklisté,
než byl ten český, přesto Kreuzigerovo jméno často padalo jako první. „Ve skupince, ve které
byl Roman Kreuziger, Alberto Contador, Andy Schleck…,“223 popisoval ze záznamu situaci na
silnici Tomáš Jílek s důrazem na to, aby byl český cyklista na prvním místě. A to i přesto, že
rozhodně nebyl největším favoritem dané etapy.
Kreuzigera si všímal více než ostatních cyklistů. „Na chviličku jsme mohli vidět
Romana Kreuzigera na přibližně šesté pozici,“224 zaznělo například v přenosu.
Závěr etapy, ve které český cyklista dojel na skvělém čtvrtém místě, a zajel si tak životní
výsledek na Tour de France, pak ale nenabídl takové emoce, jaké by divák možná očekával.
Velkou měrou právě kvůli tomu, že etapu Česká televize vysílala s několikahodinovým
zpožděním ze záznamu.
„Francouzská režie bohužel nenabídla ten nejzajímavější moment pro české
fanoušky,“225 postěžoval si Jílek v rozhodujících momentech etapy. „Dva kilometry před cílem
vůbec poprvé při svých účastech na Tour v takovéto fázi horské etapy zaútočil Roman
Kreuziger, který si počínal v posledním stoupání opravdu fenomenálně. Jenomže on už je
v současnosti opravdu velkou hrozbou pro všechny ostatní favority. Alberto Contador spolu
s Andy Schleckem na ten jeho nástup okamžitě zareagovali,“226 popisoval situaci na silnici
víceméně bez emocí komentátor. Bylo to úplně něco jiného, než kdyby byl závěr etapy vysílán
živě.
O to větší rozdíl byl v komentáři například závěru druhé etapy ročníku 2012. Žádný
český cyklista tehdy neusiloval o etapový triumf, žádný totiž na Tour vůbec nejel. I proto se
pozornost přesunula na Slováka Petera Sagana. Jeho vítězství ve druhé etapě v Jílkovi díky
přímému přenosu vzbudilo více emocí než povedený výkon Kreuzigera před dvěma lety, stejné
to bylo i v etapě šesté, ve které Jílek do mikrofonu doslova křičel: „A co Peter Sagan? Peter
Sagan bojuje a Peter Sagan vítězí! Peter Sagan poráží Andrého Greipela, fantastický finiš
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slovenského jezdce! Potvrdil famózní formu po včerejším pádu,“227 popisoval třetí vítězství
slovenského cyklista v tomto ročníku Jílek. K Saganovi se v průběhu přenosů vracel spolu
s experty ve studiu častěji než ke kterémukoliv dalšímu cyklistovi. Pozornost se z Čechů, kteří
v závodě chyběli, přenesla na Slováka.
Jiné pojetí komentování to v případě Jílka bylo i v horských etapách. Pokud v nich
český cyklista nefiguroval, věnoval všem cyklistům víceméně stejný prostor. Ale když Roman
Kreuziger například v osmé etapě roku 2013 patřil k nejsilnějším mužům v závodě, Jílek
pronesl: „Tak v téhle skupině už opravdu jen pár jezdců a je skvělé, že je tam i Roman
Kreuziger.“228
K jisté familiérnosti Jílek sklouzával ve vypjatých momentech, kdy se o ostatních
cyklistech zmiňoval skrze jejich příjmení, zatímco u toho českého používal pouze jméno.
„Porte a Froome, za nimi Roman,“229 řekl Jílek v závěru osmé etapy v roce 2013. „Takže
Roman je s Contadorem. (…) Pro Romana by to mělo být sedmé místo. (…) Roman ukazuje,
že je na tom výrazně lépe než Alberto Contador.“230 „O tomhle jsme měli debatu s Robertem
Zárubou, který není rád, když se používají zdomácnělá jména – Honza, Bára. Už to je podle něj
za hranou. Ale v té cyklistice třeba René Andrle zná osobně Alberta Contadora, takže mu říká
Alberto. (…) Ale mám pocit, že během Tour neříkám Leošek, Románek, nepřeháním to. Na
druhou stranu, když se komentátor v etapě, ve které se Čechovi daří, dostane do pozice
fanouška, diváky to do přenosu víc vtáhne,“231 říká Jílek.
Když se Kreuziger v témže ročníku po sedmnácté etapě dostal na průběžně třetí místo,
byl jeho výkon vynikající i výborný. „Vynikající výkon českého závodníka, dostane se určitě
před Valverdeho. Vyrovná svůj nejlepší etapový výsledek z roku 2010. Výborný výkon a další
potvrzení toho, že Roman letos jede famózní Tour a po dnešku bude třetí celkově hned za
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Chrisem Froomem a Albertem Contadorem,“232 zmínil Jílek českého cyklistu znovu pouze
jménem.
Když poté francouzská režie ukazovala tabulku deseti nejlepších v sedmnácté etapě,
expert ve studiu Stanislav Kozubek pronesl: „To je krásná tabulka, ale já chci vidět tu
s celkovým pořadím.“233 Na to mu Jílek odvětil: „Ta bude ještě hezčí. (…) A podívejte se na
to, Roman Kreuziger je třetí celkově.“234
Podobná familiérnost se opakovala i v dalších letech, kdy Leopold König byl často
pouze Leopold nebo Leo, Zdeněk Štybar zase pouze Zdeněk a Jan Bárta občas pouze Honza.
V ročníku 2014 se českým cyklistům v přenosech České televize hodně tleskalo.
„Fantastická podívaná pro české fanoušky v dnešní třinácté etapě. Potlesk pro Leopolda
Königa, který v tomhle alpském dojezdu na Chamrouse dojíždí na skvělém třetím místě,“235
pronesl po třinácté etapě Jílek. O tři dny později se změnila pouze jména: „Velký potlesk pro
Honzu Bártu.“236 Bárta tehdy dojel v předposlední etapě – časovce – na třetím místě, na pátém
ho doprovodil týmový kolega Leopold König.
K pro Českou republiku historickému momentu se s úsměvem na tváři vrátil Jílek i
v následující etapě, kdy pronesl: „To, co jsme sledovali včera, byla z českého pohledu velká
pecka a nádhera.“237
Největší pozornost a nejhlasitější komentář se ale pochopitelně odehrál v šesté etapě
v roce 2015, v níž kvůli zmatku na posledních 800 metrech, kdy skončil v pádu lídr závodu
Tony Martin, diváci neměli možnost vidět nakonec rozhodující nástup Zdeňka Štybara.
Komentáři Tomáše Jílka to však nijak neuškodilo.
Když kamery poprvé ukázaly českého cyklistu, kterak šlape před zbytkem startovního
pole se znatelným náskokem, Jílek okamžitě zvýšil hlas.
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„A Zdeněk Štybar na vedoucí pozici. Zatímco Tony Martin se nezvedá, tak to je
nepříjemnost pro tým Quick-Step, ale nás teď zajímá, co je vepředu, protože Zdeněk Štybar je
na prvním místě! Dočkáme se po 14 letech vítězství českého jezdce na Tour de France? Vypadá
to skvěle. Tak to je fantastický obrázek. V jednom z nejvýznamnějších francouzských přístavů
se Zdeněk ještě jednou ohlíží a jede si, vypadá to pro své životní vítězství. Zdeněk Štybar je
vítězem šesté etapy Tour de France, famózní práce,“ chválil Štybara za vítězství v etapy
zvýšeným hlasem Jílek.
Na základě všech těchto příkladů je zjevné, že v článcích Mladé fronty DNES, ale také
v komentářích České televizi se občas jisté fanouškovství spojené s nacionalismem projeví.

3.6.3 Shrnutí
U obou médií se v letech 2010–2015 projevuje určité fanouškovství. Zatímco v přímém
přenosu České televize zaznívají jen křestní jména českých cyklistů, v Mladé frontě se občas
objeví oslavné články. Zatímco Tomáši Jílkovi z České televize jistý druh fanouškovství
nepřijde špatně, Tomáš Macek z Mladé fronty DNES se mu brání.
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Závěr
Cyklistická Tour de France je fenoménem, jednou z největších sportovních akcí planety
a možná tou vůbec nejpřístupnější. Kde jinde než na Tour se fanoušci mohou takřka dotknout
svých hrdinů, povzbuzovat je z blízkosti několika centimetrů, a ještě za to nemuset platit?
V tomhle je Tour výjimečná. Při jízdě napříč Francií se u silnic schází miliony fanoušků, další
desítky milionů zůstávají u televizních obrazovek.
Už i Češi kouzlo Tour pochopili. Byť to trvalo téměř století, nyní do Francie na začátku
července míří stovky českých fanoušků, aby zahlédly hvězdy světového pelotonu a mohly
zblízka fandit českým cyklistům.
Byl to právě Roman Kreuziger, kdo v roce 2009 zatím největší cyklistický boom
v Česku odstartoval. Tehdy dojel na Tour dvanáctý celkově, druhý v soutěži o bílý dres a Češi
poprvé v historii měli muže, který mohl pomýšlet na nejvyšší příčky na nejprestižnějších
cyklistických závodech planety. Postupně se k němu přidali další skvělý vrchař Leopold König,
klasikář Zdeněk Štybar nebo časovkář Jan Bárta a česká cyklistika vzkvétala, stejně jako
referování o ní na stránkách Mladé fronty DNES a ve vysílání České televize.
Z analýzy vývoje referování o Tour de France v daném časovém období vyplývá, že
většího rozmachu se dočkala ve vysílání České televize. Ta totiž v roce 2010 začínala
s půlhodinovými večerními sestřihy, aby už o rok později celou Tour vysílala živě. I poté to byl
rok co rok překotný vývoj.
Z malého „kamrlíku“, ve kterém seděl komentátor Tomáš Jílek s jedním ze svých hostů,
se postupně stalo velké studio s plazmovými obrazovkami a několika hosty. Vyvíjel se také
způsob přímého přenosu, kdy v každém z následujících let Česká televize přišla s nějakou
novinkou. Jednou to byly rozhovory francouzské režie, pak zase vlastní předtočené rozhovory
s českými cyklisty, rozhovory v průběhu etap se zajímavými osobnostmi české cyklistiky,
přestřihy do studia, kde se postupně využívala infografika, a pochopitelně také příspěvky
reportéra na místě. U Mladé fronty DNES vývoj tolik nesouzněl s cyklistickým boomem
v Česku. Zatímco v roce 2010 měla sportovní rubrika i 11 stran, o pět let později těch stran bylo
maximálně pět. I proto se musela měnit struktura článků a myšlení reportérů, kteří byli na místě
a kteří od roku 2013 museli nejen plnit stránky novin, ale mysleli také na své čtenáře na
iDNES.cz.
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V úvodu diplomové práce jsem si stanovil několik výzkumných otázek. „Jakým
způsobem se vyvíjelo referování o Tour de France v letech 2010-2015 na obrazovkách České
televize a na stránkách Mladé fronty DNES?“ zněla ta první. O poznání větší vývoj
v informování o Tour během daných let lze spatřit ve vysílání České televize. Ta ještě v roce
2010 divákům z jednotlivých etap pouštěla pouze večerní půlhodinové záznamy. O rok později
už přešla k přímým přenosům všech etap, které vysílala jak na obrazovkách České televize, tak
i na webu ČT. V průběhu dalších let se z miniaturního studia přesunulo vysílání do velkého
studia, které televize využívá během fotbalových a hokejových přenosů. Zvýšil se také počet
vlastních příspěvků, které se vysílaly v průběhu přímého přenosu, a v roce 2014 měla Česká
televize přímo ve Francii poprvé také svého zpravodaje, který přinášel do vysílání zajímavé
reportáže z místa. U Mladé fronty DNES k podobnému vývoji nedošlo. V průběhu daných let
se musela vypořádat s menším počtem stran, sloučením novinové a internetové redakce a také
s náročným rokem 2012, během kterého neměla ve Francii žádného reportéra. V textech deníku
převládalo takzvané reportážní zpravodajství, ve kterém často docházelo ke stírání žánrů.
Druhá z výzkumných otázek zněla: „Jaké rutinní postupy se objevují ve zpracování
Tour de France na stránkách novin a obrazovkách České televize?“ Potvrdilo se, že v obou
médiích se rutinní postupy objevovaly. U Mladé fronty bylo největší rutinou opakující se témata
textů, jako bylo představování týmů a favoritů před začátkem závodu, popřípadě přiblížení
profilu vítěze daného ročníku. V České televizi byl nejrutinnější především postup zpracování
přímého přenosu, který se v průběhu let natolik ustálil, až byl v jednotlivých etapách téměř
nerozeznatelný. Na druhou stranu, obě média se snažila z rutiny vystupovat a hledala další
zajímavosti, kterými by své výstupy obohatila a udělala je nevšedními.
Ve třetí výzkumné otázce jsem se ptal: „Jak moc ovlivňuje produkci obou médií tzv.
gaučová žurnalistika, tedy když žádný z reportérů není na místě?“ To se ukázalo kruciální
především u Mladé fronty DNES, jejíž produkce výrazně utrpěla, když v roce 2012 na místě
nikdo z deníku nebyl. Během celé Tour vyšla co do počtu pouhá pětina článků v porovnání
s roky dalšími. Některé texty v novinách ani nebyly autorské a redakce spoléhala na Českou
tiskovou kancelář. Úplně se změnily žánry textů, které vycházely v novinách. Čtenáři marně
čekali na poutavé reportáže, na které byli zvyklí z minulých let, či rozhovory s účastníky
závodu. Na vině tehdy byla především olympiáda v Londýně, která začínala už týden po Tour
a v Mladé frontě zaměstnala tolik lidí, že se Tour neměl kdo věnovat. U České televize vliv
gaučové žurnalistiky na přímý přenos není až takový. Jistě, v momentě, kdy byl Ivan Mejtský
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na místě, čerpal z jeho dojmů v komentáři také Tomáš Jílek. Přenosy se stávaly zábavnějšími
díky jeho fejetonům, diváci měli možnost nahlédnout do zákulisí Tour a sledovat také
rozhovory s českými účastníky. Přesto, i bez reportéra přímo na místě bylo vysílání České
televize dostatečně kvalitní.
„Projevuje se v článcích MF DNES a v komentářích České televize fanouškovství
spojené s nacionalismem?“ ptal jsem se v poslední výzkumné otázce. I ona se potvrdila.
Zatímco Tomáš Jílek z České televize určitý způsob fandění podporuje a nevadí mu, když
jsou z něj v přenosu cítit emoce, Tomáš Macek se fandění českým cyklistům ve svých
článcích brání. Přesto se i u něj občas fanouškovství objeví, jako třeba v oslavném článku o
Romanu Kreuzigerovi.
Podobný trend, jaký odhalila tato diplomová práce, se dá očekávat i do budoucna. Zájem
českého publika o Tour de France bude s velkou pravděpodobností stát a padat s úspěchy
českých sportovců ve Francii. Zatímco Česká televize nyní disponuje něčím, co se blíží takřka
dokonalému produktu, u Mladé fronty DNES lze očekávat vývoj, který bude informování o
závodě čím dál více posouvat na internetové stránky, které mají ambici stát se základním
zdrojem informací pro české fanoušky. Pro tištěnou Mladou frontu DNES není cyklistická Tour
tematicky tím nejpodstatnějším.
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Summary
Tour de France is a phenomenon, one of the biggest sporting events on the planet and,
perhaps, the most accessible one. Where else but on the Tour fans may literally touch their
heroes, cheering from the vicinity of a few centimeters, and still for free? This makes Tour de
France exceptional. Touring around the country, millions of fans gather by the roads, other
dozens of millions watching the race on the TV.
Even the Czechs have already discovered the magic of the Tour. Although it took nearly
a century, these days, hundreds of Czech fans head to France at the beginning of July to see the
stars of the world peloton and to be able to cheer on Czech cyclists.
It was Roman Kreuziger who, in 2009, started the biggest cycling boom in the Czech
Republic so far. Back then he finished twelfth in the overall ranking, second in the race for the
white jersey, and the Czechs, for the first time in history, had someone who could aim for the
highest ranks at the world’s most prestigious cycling race on the planet. Gradually, he was
joined by another great climber, Leopold König, classic cyclist Zdeněk Štybar or time trialist
Jan Bárta. The Czech cycling flourished, as well as reporting on it in Mladá fronta DNES and
its broadcasting of the Czech Television.
The analysis of coverage of Tour de France during the given period of time shows that
a larger prevalence occurred in Czech Television. In 2010, it started with half-hour evening
summaries. Subsequently, in the following year the whole Tour was broadcasted live. Even
then, it presented rapid development every year.
A small cubby-hole, in which Tomáš Jílek sit with one of his guests, suddenly became
a great studio with plasma screens and multiple commentators. What also underwent
a development was the way the race was broadcasted – the Czech Television presented
something new every single year. These novelties ranged from interviews by French directors,
very own pre-filmed interviews with the Czech cyclists, comments from interesting
personalities of Czech cycling in the course of individual stages, reports from the studio with
infographics and, of course, contributions from the reporters on the spot. With Mladá fronta
DNES, the development was not in harmony with the cycling boom in the Czech Republic.
While in 2010, the sports section had up to 11 pages, five years later, it was not more than five.
Therefore, the structure of articles had to change. But not only that, what also had to change

81

was the way of thinking of reporters who were present on the spot. Since 2013, they had to
provide content not only for the printed media but also for the website iDNES.cz.
The introductory part of this thesis contains several research questions. “How did
reporting on Tour de France on the screens of the Czech Television and pages of Mladá fronta
DNES develop between 2010 and 2015?” – this was the first one. A much greater development
of reporting on the Tour during the given period can be seen with the broadcasting of the Czech
Television. In 2010, it only provided their viewers with half-hour evening summaries. A year
later, it broadcasted all stages live, being accessible on the screens of Czech Television, as well
as on its website. Over the years they moved from a tiny studio into a big one, commonly used
for football and hockey matches. Also, the number of reports and overall contributions
increased. In 2014, the Czech Television had its very first reporter directly in France, who
provided the broadcasting with interesting content from the spot. The development with Mladá
fronta DNES was not identical though. In the course of the years, it had to deal with the reduced
number of pages, merging newspaper and online editorial offices, and with a challenging year
of 2012 without any reporter being present in France. The texts included mainly the so-called
reportage news, which often led to fading away of individual genres.
The second research question was: “What routines occur in the process of presenting
the Tour de France in the newspaper and on the screens?” In this case, both media demonstrated
certain routine procedures. With Mladá fronta, the biggest routine proved to be the repeating
theme of the texts, such as introducing the teams and their favorites before the start of the race
or presenting a detailed profile of the winner. With Czech Television it was mainly the way of
presenting live broadcasting, which eventually resulted in the very same format for each stage.
On the other hand, both media tried to break the stereotype, looking for other interesting things
that would enrich their outputs and made them extraordinary.
This was followed by the third research question: “How is the production of both media
influenced by the so-called couch journalism, i.e. when no reporter or journalist is directly
present on the spot?” This proved to be crucial especially in case of Mladá fronta DNES. Its
production suffered quite a bit with no one being on the spot in 2012. Only one fifth of articles
were published compared to other years. Some newspaper texts were not authorial, relying on
the information provided by the Czech News Agency. The genres that were published in the
newspapers changed completely. Readers were deprived of engaging reports and stories they
were used to in previous years, as well as of interviews with the race participants. The primary
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reason for this might have been the 2012 London Olympics that were to start a week after the
end of the Tour and kept journalists from Mladá fronta so busy that there were no resources left
for the Tour. With Czech Television, the couch journalism was not so influential. Certainly,
when Ivan Mejtský was present on the spot, his impressions were evident also in Tomáš Jílek’s
commentary. The broadcasting became more entertaining thanks to his coverage that gave the
viewers the opportunity to peek behind the scenes of the Tour and to watch interviews with the
Czech participants. Still, even without a reporter on the spot, the Czech Television broadcasting
was of a sufficiently high quality.
The last research question asked: “Are the newspaper articles and television
commentary influenced by nationalism and the journalists being fans themselves? Indeed, some
are. While Tomáš Jílek from Czech Television is keen on a certain kind of cheering and he does
not mind being emotional, Tomáš Macek refuses to do so in his articles. Yet his approach is not
universal. Even he proves to be a fan, as in case of the praising article about Roman Kreuziger.
A similar trend, as presented in this thesis, can be expected also in the future. The
interest of Czech public in the Tour de France shall be most likely influenced by the results and
successes of the Czech athletes in France. While the Czech Television now has something that
almost seems to be a perfect product, with Mladá fronta DNES the information on the race
might be expected to increasingly move to websites where they may have the ambition to
become an essential source of information for Czech fans. In the printed format of Mladá fronta
DNES, cycling is not the most important theme.
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zabývají spíše zpravodajským servisem nebo více sází na reportáže z místa. Práce bude dále zkoumat
podobu zpravodajství, jeho postup a schematizaci; jestli převažuje výsledkový servis nad textovým
v Mladé frontě DNES, v jakém poměru se studio České televize věnuje přímému komentování a
nahraným reportážím. Práce se bude zabývat také vývojem obsahu jednotlivých studií a reportáží a pokusí
se postihnout kvalitativní vývoj ve sportovní žurnalistice na konkrétním příkladu zpracování Tour de
France.
Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou
charakteristikou jejich obsahu):
1. ÚVOD
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2. TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Stručné představení, sportovního zpravodajství, specifik sportovních zpráv, představení
výsledků analýz mediálního zpracování velkých sportovních akcí relevantních pro tuto práci.
2.2 Profil Tour de France - představení nejslavnějšího cyklistického závodu světa a jeho stručné
historie
2.3 Základní představení MF DNES a České televize a jejich zpracování významných sportovních
akcí
3. METODOLOGICKÁ ČÁST
- stručné představení metody obsahové analýzy i její konkrétní aplikace
4. ANALYTICKÁ ČÁST
- analýza formátu a témat zpráv v Mladé frontě DNES a přímého přenosu v České televizi
4.1.Referování o Tour de France na stránkách Mladé fronty DNES a jeho vývoj během let 2010–
2015
4.2.Vývoj témat a formátů v průběhu daných let
4.3.Osobnost Tomáše Macka
4.4.Referování o Tour de France v České televizi a jeho vývoj během let 2010–2015
4.5.Změna studia a vývoj témat a formátů v průběhu daných let
4.6.Osobnost Tomáše Jílka
5. ZÁVĚR
Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období):
Mladá fronta DNES, Česká televize 3. 7. – 25. 7. 2010
Mladá fronta DNES, Česká televize 2. 7. – 24. 7. 2011
Mladá fronta DNES, Česká televize 30. 6. – 22. 7. 2012
Mladá fronta DNES, Česká televize 29. 6. – 21. 7. 2013
Mladá fronta DNES, Česká televize 5. 7. – 27. 7. 2014
Mladá fronta DNES, Česká televize 4. 7. – 26. 7. 2015
Metody (techniky) zpracování materiálu:
Při důkladném prostudování tématu budu vycházet z produkce, která je archivována na webových
stránkách České televize a v archivu Mladé fronty DNES. Dané téma budu analyzovat ve vymezených
časových úsecích. Zjistím kvalitativní i kvantitativní rozměr obsahu i zpracování zpravodajského a
publicistického servisu s důrazem na komparaci v průběhu výše zmíněných let. Předpokládám, že získané
informace budou pocházet i z polostrukturovaných rozhovorů s vybranými pracovníky Mladé fronty
DNES a České televize, díky kterým nahlédnu do organizace tištěného deníku a televize a zjistím
podrobnější informace k samotné výrobě mediálního obsahu.
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech titulů je
nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):
BERGER, Arthur Asa. Media analysis techniques. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE, c2012, xv, 260 s.
ISBN 978-1-4129-8776-9.
Tato publikace je průvodcem různými technikami mediálního výzkumu. Hlavními popisovanými
metodami jsou sémiotická, marxistická, psychoanalytická a sociologická teorie.
BOYLE, R.; HAYNES, R. Power play : sport, the media and popular culture. 2. vydání. Edinburgh:
Edinburgh University Press, 2009. 254 s. ISBN 9780748635924.
Tato publikace pojednává o úloze sportu v médiích jako určitém fenoménu populární kultury 20. a 21.
století.
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GALILY, Yair. When the Medium Becomes “Well Done”: Sport, Television, and Technology in the
Twenty-First Century. Television & New Media, December 2014; vol. 15, 8: pp. 717-724., first
published on April 27, 2014.
Tento článek pojednává o takzvaných „druhých obrazovkách“, tedy kombinaci sledování sportovního
přenosu v televizi a tabletu, popřípadě mobilním telefonu z důvody aktuální sledování statistik.
GLOVES, Mark and Gerald GRIGGS. Riding in the shadows: The reaction of the British print media to
Chris Froome’s victory in the 2013 Tour de France. International Review for the Sociology of Sport,
1012690214534848, first published on May 21, 2014.
Tento článek mapuje devět britských tištěných deníků a jejich věnování se Chrisi Froomovi den po jeho
prvním vítězství na Tour de France v roce 2013.
HAMBRICK, Marion E.; Evan L. FREDERICK and Jimmy SANDERSON. From Yellow to
Blue: Exploring Lance Armstrong’s Image Repair Strategies Across Traditional and Social Media.
Communication & Sport, June 2015; vol. 3, 2: pp. 196-218., firts published on October 4, 2013.
Tento článek zkoumá, jaké mediální strategie využíval Lance Armstrong během let 2012 a 2013 ke
zlepšení své vlastní image v době, kdy čelil dopingovému vyšetřování.
HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. 1. vyd. Praha:
Portál, 2004, 583 s. ISBN 80-7178-820-1.
Tato publikace mapuje etapy empirického výzkumu a základní pojmy statistiky. Kniha obsahuje rovněž
podrobné informace o metodách zpracování kvantitativního systematického přehledu, které se používají
v metaanalytických studiích.
OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, Jan a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové
komunikace. 3. vyd. Praha : Libri 2007. 263 s. ISBN 978-80-7277-266-7.
Tato publikace obsahuje nejen stručný výklad hesel z oblasti tisku, rozhlasu, televize či internetu, ale
rovněž i základní pojmy na tuto oblast navazující, tj. agenturní zpravodajství anebo oblast žurnalistické
fotografie. Kniha ve svém rozšířeném vydání představuje i hesla z oblasti marketingové komunikace a
public relations či informačních technologií.
OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2001. 155 s. ISBN 80-2460248-2.
Tato publikace nabízí příspěvky různých autorů, kteří se věnují zpravodajství jako fenoménu. Kniha
mapuje rozličné oblasti zpravodajství – psanou žurnalistiku, agenturní, audiovizuální, fotožurnalistiku či
produkci tzv. „nových médií“. Dále je do publikace přiřazena samostatná kapitola o jazykové stránce
zpravodajství a o žurnalistice v extrémních situacích.
RAGIN, Charles. The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. Los
Angeles : University of California Press, 1989. 218 s. ISBN 0520066189.
Tato publikace představuje techniky srovnávací analýzy. Nejprve popisuje obecné strategie srovnávacího
výzkumu, následně je uvádí na příkladech. Zároveň odpovídá i na otázky, co je to kvalitativní a
kvantitativní komparativní analýza.
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TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. 1. vyd.. Praha : Portál, 2010,
293 s. ISBN 978-80-7367-683-4.
Tato publikace seznamuje s metodami užívanými při výzkumu médií. Svou koncepcí kniha obsahuje jak
zásady komerčního výzkumu médií (výzkum sledovanosti, měření efektivity reklamy), tak i
akademického (výzkum mediálních organizací, analýza reprezentace, interpretace textu). Jednotlivé
metodické postupy jsou rozebrány na praktických příkladech z českých médií.
TULLE, Emmanuelle. Living by numbers: Media representations of sports stars’ careers. International
Review for the Sociology of Sport, May 2016; vol. 51, 3: pp. 251-264., first published on March 10, 2014.
Tento článek se zabývá mediálním obrazem vzestupu a pádu dvou velkých sportovních hvězd – tenisty
Rogera Federera a cyklisty Lance Armstronga.
Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které
byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za
posledních pět let)
BENEŠ, Michal. Historie největších silničních etapových závodů. Brno, 2012. 103s. Diplomová práce
Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě. Vedoucí
diplomové práce Doc. PaeDr. Jan Ondráček, Ph. D.
BEREŇ, Michael. Analýza práce komentátora sportovního přenosu. Praha, 2014. 127 s. Diplomová práce
(Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra
mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Ondřej Zamazal
KALEMBA, Jiří. Postup digitalizace televizního vysílání v Česku a na Slovensku na příkladu sportovních
kanálů ČT4 Sport a Trojky. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních
studií a žurnalistiky, 2009. xx s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Alice Tejkalová
LUKŠŮ, David. Počátky sportovní žurnalistiky na stránkách periodického tisku na přelomu 19. a 20.
století. Sport jako součást českého masového tisku. Disertační práce. Praha: 2011. IKSŽ FSV UK, Katedra
mediálních studií. Vedoucí disertační práce Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
LUKŠŮ, David. Sport na stránkách novin a specializovaných časopisů v prvním desetiletí 20. století –
zrod moderní žurnalistky. Praha, 2005. Diplomová práce IKSZ FSV, UK, Katedra mediálních studií.
MICHNA, Tomáš. Eurosport jako příklad rozmachu sportovních televizních kanálů v Evropě. Praha,
2012. 70 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních
studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. David Lukšů.
Datum / Podpis studenta/ky
………………………
TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA:
Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:
Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:
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Příloha č. 1: Rozhovor s Tomášem Mackem, reportérem MF DNES na Tour de France.
Rozhovor vznikl osobně dne 10. 4. 2018.
Jak jste se k žurnalistice dostal a kdy u vás vyhrála touha stát se novinářem?
Ta touha přišla už někdy na základní škole, kdy jsem si pročítal sportovní stránky novin a doma
při přenosech vypínal zvuk a zkoušel jsem si sám komentovat. Na gymnáziu už to začínalo mít
konkrétní obrysy, chodil jsem na praxi do krajských novin v Plzni, kde jsem se rozhodl, že
půjdu studovat čtyřleté magisterské studium žurnalistiky na Univerzitu Karlovu. Během studia
už jsem chodil na praxi do Svobodného slova a po promoci jsem ještě dva roky zůstal v Plzni
v Krajských novinách. Odtud už jsem spolupracoval s Deníkem Sport a v roce 1994 jsem přešel
do Sportu na plný úvazek. Byl jsem tam až do roku 2003, než jsem přešel do Mladé fronty
DNES.
Proč jste se rozhodl psát zrovna o cyklistice?
Byla to taková má láska od dětství. V Plzni jsme chytali západoněmeckou televizi a já měl
odmalička to štěstí, že jsem vídal Tour de France, Giro d´Italia, mistrovství světa a i další
závody profesionálů, o kterých se tehdy u nás nesmělo psát, nebo se psalo velice útržkovitě.
Říká se, že zakázané ovoce nejvíc chutná, proto jsem se od začátku snažil nejvíc dostat třeba
k německému Sport Bildu, ve kterém jsem hledal věci o cyklistice. V roce 1981 jsem byl i
v Praze, když tady bylo mistrovství světa, což byla jediná šance vidět v Česku profesionály. To
všechno byly takové ty drobné doteky.
Kdy jste se poprvé dostal k psaní o cyklistice?
V Deníku Sport dlouho nebyla šance ji psát. Cyklistice tam vládl pan Černín, který si všechno
řídil sám, ale odmítal odjet do Itálie nebo Francie, i přesto, že už tehdy začínali mít Ján Svorada
a Pavel Padrnos první úspěchy. Potom jsme udělali takovou malou revoluci, ale já pořád psal
tenis, který se s cyklistikou hloupě kryl, a kvůli němuž jsem nejezdil na Grand Tour.
K cyklistice jsem se tak dostal až v Mladé frontě. Po příchodu už jsem ji občas psal s Tomášem
Nohejlem, a když jsem skončil s tenisem v roce 2009, vrhl jsem se na cyklistiku naplno.
Jak se v průběhu času měnil váš přístup ke zdrojům informací?
Dřív internet nebyl, takže bylo prospěšné kupovat si právě ten Sport Bild, kde pravidelně bývalo
hodně stran o cyklistice. Taky jsem hojně využíval další německé noviny. A s nástupem
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internetu už se začalo hodně hledat na internetu. Začalo to se serverem Cyclingnews a
pokračovalo dalšími.
Je jedním z vašich zdrojů také Tomáš Jílek, komentátor Tour de France v České televizi?
Tomáš je po Robertu Bakalářovi druhým cyklistickým reportérem v České televizi, který se
v cyklistice opravdu absolutně orientuje, má v ní přehled. Když se díváte na jeho přenos, víte,
že se v tom vyzná. Navíc hosté, které si do studia zve, bývají erudovaní čeští profesionálové,
kteří na kole něco zažili, a takový pohled je vždycky cenný.
Tak cenný, že z nich čerpáte i ve svých článcích?
Nečerpám konkrétně z těch debat, ale čerpám inspiraci. Zaslechnu, o čem se baví, a řeknu si,
že by to bylo zajímavé zpracovat jinak.
Když se podíváte na vývoj v referování o Tour de France v Mladé frontě DNES v letech
2010-2015, v čem ho spatřujete?
Mladá fronta zachytila takový ten boom, který nepřišel ani se Svoradou, ani s Hruškou a ani
s Padrnosem, i přesto, že všichni z nich zanechali v pelotonu výraznou stopu. Ten boom přišel
až s Romanem Kreuzigerem.
Čím to je?
Je to zvláštní nátura českého cyklistického publika. Češi potřebují mít svého lídra pro celkovou
klasifikaci, pak strašně stoupá zájem o cyklistiku. V momentě, kdy se úplně poprvé v historii
objevil kandidát na lídra v celkovém pořadí na delší období, začalo to. Bylo to pro české
fanoušky takové novum, když jel najednou o bílý dres, poprvé se pohyboval těsně za nejlepší
desítkou celkového pořadí. S Kreuzigerem ten zájem začal stoupat a stoupal každým rokem.
Absolutně vystupňované to bylo v letech 2013 a 2014, kdy Kreuziger dojel pátý a König jako
zjevení Tour sedmý. Najednou se to všechno začalo nabalovat. Lidé objevili Giro, Vueltu,
klasiky, které pro Čechy byly krajem nepolíbeným. Právě přes Tour se začal vyvíjet boom
cyklistiky a k tomu Mladá fronta přispěla tím, že nejdřív dostávala Tour větší prostor než
v Deníku Sport, což je specializovaný deník a být by to tak nemělo. Chytili jsme to v novinách,
a když se sloučily redakce v roce 2012, začali jsme vytvářet i strukturu webu iDNES.cz. Už
jsme jen nepřejímali články z ČTK a z novin, ale začal vznikat takový malý cyklistický web,
kde jsme měli vlastní zpravodajství z Grand Tour a velkých závodů českých cyklistů, vlastní
rozhovory.
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Na druhou stranu, sportovní rubrika Mladé fronty DNES zeštíhlovala, stránek postupně
ubývalo. Měnila se tím i struktura jednotlivých textů?
Určitě. Byla jiná právě i kvůli tomu, že až do roku 2012 se člověk soustředil hlavně na noviny.
Byly v nich rozhovory, předpřipravené věci o různých událostech, klasické zpravodajství, pak
nějaká publicistika. Soustředil jste se jenom na tohle a web jste neřešil. Ten si jen převzal články
z novin. Teď už to takhle ale nejde. Musíte myslet na web, na noviny a není v lidských silách
udělat tolik textů. V tomhle je určitě největší změna, v novinách nyní dostanete prostor na jeden
větší text, jeden menší k tomu, víc většinou ne.
Takže práce máte stejně, jen ji dávkujete do novin a na internet.
Přesně tak. Té práce je možná i víc, často to bývá do noci.
Na Tour jezdíte rok co rok. Vnímáte někdy svou práci tak trochu jako rutinu?
Neřekl bych, že je to rutina. Spíš mi to pomáhá, protože si víc věcí spojím. Jsem někde a teď
mi vytane v paměti – ano, tady jsme byli před pěti lety a stalo se tohle, a to je zajímavé, že teď
se stalo něco podobného. Není to rutina, spíš vám to pomáhá, že do sebe některé věci lépe
zapadají. Nejste na neznámém místě poprvé v životě, dokážete si vybavit, že na tomhle místě
zaútočil ten a ten cyklista, nebo se tady zranil ten a ten cyklista. Naučíte se všímat si maličkostí,
což pomáhá reportážnímu psaní. Řešíte, co se dělo bokem, co někdo řekl, co se dělo za cílem.
Samozřejmě, reportážní styl psaní má nějaké své zákonitosti, je tam určitá chronologičnost, ale
rutina to není.
Na druhou stranu, když ses blíží konec závodu, vy víte, kdo vyhraje, už tehdy taky víte,
že budete psát profil vítěze. Ani to není rutinní?
To určitě rutinní je. Na druhou stranu, když vyhraje počtvrté za sebou Chris Froome, musíte
ten profil udělat počtvrté trochu jinak, což je problém. Když vyhrál poprvé, představovala se
jeho africká minulost, pak v dalších letech se řešilo, jak se mění jeho pozice ve stáji, pak že
najednou začal vyhrávat tak, že začal lidi bavit svými nenadálými útoky ze sjezdu a na rovině.
A při čtvrtém titulu se řešilo, že byl pro Frooma nejtěžší ze všech, protože Froome přestal být
tak dominantní a víc se bránil, než útočil.
Takže se i rutinní psaní snažíte udělat tak, aby rutinní nebylo.
Říká se, že nejhorší je, když člověk opisuje sám sebe. Vždycky se musíte snažit najít trochu
jiný pohled.
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Jak moc se mění vaše práce, když jste v Praze v redakci a když jste přímo ve Francii?
Těch změn je spoustu. Když jste v redakci, už to není jen Cyclingnews a nějaké noviny, které
si prohlížíte, zdrojů je v současnosti víc. Jednotlivé týmy mají mnohem propracovanější
stránky, ale zároveň mají tu vadu, že jsou veskrze psány pozitivně. Nenarazíte v nich na žádný
problém. Z hlediska zdrojů je paradoxně někdy jednodušší být na místě, protože když jste v
Praze, máte přístup ke spoustě zdrojů, kterými se můžete prohrabat a ze kterých si vytaháte
různé věci, ze kterých se poté snažíte něco vyplodit.
Zatímco na místě?
Tam si všímáte vlastních vjemů, kterých si u stolu nevšimnete. Je to čiré vnímání, které vidíte
jen vy sám. Navíc máte možnost mluvit s českými závodníky po etapě, ale na druhou stranu
z ní zase nemůžete vidět všechno, protože musíte přejíždět ze startu do cíle. Potom stejně musíte
občas projet webové servery, které mají na místě třeba 6 lidí a které mají větší šanci obejít si
okolí. Cyklistice pomáhá, že je natolik populárním sportem, že tam zdroje informací jsou, což
je jiné než třeba u lyžování.
Zdrojů je tedy dostatečné množství. Dá se v takovém případě napsat dobrá reportáž, když
nejste na místě?
Dá, ale člověk to cítí v sobě. Vždycky si můžete pomoct nějakým telefonátem člověkovi, který
je na místě, ale nemáte z toho tak dobrý pocit, jako když jste přímo ve Francii a do článku dáte
něco svého, čeho si všimnete třeba z auta. Pro novináře je určitě příjemnější být v místě dění.
Otázkou je, jestli se to redakcí vyplatí.
Myslím si, že jo. Novinařina je pořád o tom být na místě činu. Až přestane, mohou to dělat
automaty. A není to jen o tom konkrétním psaní z místa. Je to i o tom, že si vytváříte
background, kontakty. Měl jsem vysoce nadstandardní vztah s Leem Königem jenom proto, že
jsem byl u všech jeho tří prvních Grand Tour jako jediný český novinář. A vyplácí se to i proto,
že po každé etapě máte ohlas českého cyklisty, což z redakce nemáte jak udělat.
O to zajímavější je rok 2012, kdy Mladá fronta neměla na místě žádného reportéra. Čím
to bylo?
Olympiádou v Londýně a neúčastí českých cyklistů. I kdyby tam nějaký Čech jel, dávalo by se
to dohromady hodně špatně. Bylo to před sloučením redakcí a v Mladé frontě jsem v tu dobu
byl na cyklistiku úplně sám. Dělal se tehdy 60stránkový olympijský magazín, na kterém byla
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spousta práce, kterou jsme dělali ve třech lidech, takže ani nebyla šance Tour stihnout. Ta navíc
končila týden před olympiádou v Londýně, kdy se magazín dodělával. Kdybych na ni odjel,
zkrachovala by olympiáda, která v tom roce měla přednost. Takže Tour neměl kdo dělat,
v redakci pro ni nebyly ruce.
Když píšete o českých cyklistech, vnímáte, že o nich píšete jinak než o zahraničních
závodnících?
Píšu o Češích víc, ale nemyslím si že jinak. Díky tomu, že Češi nejvíc zajímají české fanoušky
a čtenáře a že o nich samozřejmě nejvíc víte, je to pochopitelné. Když jste doma u Zdeňka
Štybara, doma u Romana Kreuzigera, už víc pronikáte do myšlení těch lidí. Trochu víte, jak
uvažují, co pro ně cyklistika znamená. Samozřejmě o nich pak píšete jinak, protože vidíte víc
do hloubky jejich duše než do hloubky duše Chrise Frooma.
Takže nemusíte sám sebe usměrňovat, aby váš text nebyl až příliš fanouškovský?
Nemyslím si. Patřím mezi lidi, kteří rádi píšou pozitivně a o úspěchu, což se v současné
žurnalistice až tolik nenosí. Víc prodávají kontroverzní a negativní zprávy. Samozřejmě mám
radost, kdykoliv můžu popsat pozitivně nějaký český úspěch, ale neříkal bych tomu
fanouškovství. Je to to samé, jako když popíšete úspěch českého vědce, hudebníka, umělce.
Vždycky tam ta česká hrdost je.
Myslíte si, že sportovci jsou hrdinové? Že sportovní žurnalistika je svým způsobem takový
jeden velký hrdinský příběh?
Asi to není ideální slovo i díky tomu, že spoustu lidí znám z té lidské stránky. Jsou to určití
bojovníci své doby, jako středověku byly hvězdy rytířských klání, úspěšní válečníci. I ta
současná doba potřebuje mít nějaké ty své hvězdy, idoly. Jsou to více sledovaní lidé, ale
nepoužíval bych slovo hrdinové. To zavání dávnými eposy.
Takže sportovní novinář by sportovce neměl heroizovat?
Myslím si, že neměl.
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Příloha č. 2: Rozhovor s Tomášem Jílkem, komentátorem Tour de France v České televizi
Rozhovor vznikl osobně dne 17. 4. 2018.
Kdy se u vás rozhodlo, že budete novinářem?
Hlásil jsem se už na bakalářskou novinařinu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, ale
nedostal jsem se na ni. Tři roky jsem pak chodil na Institut základů vzdělanosti a hodně mi to
pomohlo. Byl to obor zaměřený na práci s jazykem, na překládání odborných textů a na to, jak
s jazykem pracovat aktivně a umět v něm přemýšlet. V tomhle jsem měl výhodu oproti lidem,
kteří studovali novinařinu od začátku, když jsem se pak dostal na magisterská Mediální studia.
Na nich jsem začal chodit na sportovní seminář Roberta Záruby, který byl hodně praktický. No
a přes něj jsem se dostal k práci, kterou dělám dodneška. Už v roce 2000 jsem začal jako
externista a po šesti letech jsem se stal stálým zaměstnancem České televize.
Ze začátku jste se cyklistice nevěnoval. Kdy přišel ten zlom?
Řekl bych, že po olympiádě v Aténách se v redakci zjistilo, že cyklistika není obsazená.
Upřímně říkám, že to nebyl sport, za kterým jsem do redakce šel. Hrál jsem hokej, který mě
v prvé řadě zajímal a cyklistika mi byla trochu přidělena. Ale nebylo to jako v případě
některých mých kolegů, že bych dostal sport, ke kterému jsem neměl vůbec žádný vztah. Už
dřív jsem se díval na přenosy z Tour de France a když jsme v letech 2005/2006 začali dělat
půlhodinové souhrny z Tour, tam to všechno začalo.
Pamatujete si na svůj první živý přenos?
Během olympiády v Pekingu na mě hodili všechnu cyklistiku. Obávám se, že kdybych se
dneska poslouchal, asi se někde schovám, ale začátky jsou vždycky těžké. Do té doby jsem
s živým televizním cyklistickým přenosem neměl zkušenost, tohle byla jiná disciplína. A
najednou jsem musel komentovat 6,5 hodiny silničního závodu.
Pro komentář cyklistických závodů je nezbytná příprava. Z jakých zdrojů při ní čerpáte?
Nejčastěji chodím asi na weby Cyclingnews a taky na Velonews. Na závody se ale snažím
připravit i ze zdrojů země, ve které se podnik koná. U Tour je ten objem přípravy jednoznačně
největší a ono obecně, cyklistika je sport, kde příprava dělá 90 procent úspěchu. Živý komentář
nemá takové zastoupení jako v hokeji, kde člověk z přípravy využije třeba 15, 20 procent.
V cyklistice co si nepřipravíte dopředu, to už pak nezachráníte. Okamžitě se projeví, že jste
něco podcenil.
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Mluvíte hlavně o cyklistických webových serverech, co třeba sociální sítě?
Rok od roku je pro mě výraznějším zdrojem informací Twitter jednotlivých závodníků. Na
jejich webových stránkách člověk leckdy spoustu informací nenajde, což se hodně posunulo.
Sami závodníci tam dávají své pocity a dojmy. No a taky čerpám z vlastních zkušeností, což je
u Tour naprosto klíčové. Třetinu našich diváků tvoří skupina, kterou moc nezajímá samotný
výsledek závodu, ale dívají se na přenos jako na nějaký biják. Pro ně je to hezká cestovka na
místa, kam se třeba nedostali a nedostanou.
Ještě na chvíli k přípravě. Kolik času vám zabere připravit se na přenos?
Mám pocit, že rok od roku začínám s přípravou dřív. Mohlo by se zdát, že se spousta věcí
opakuje, ale já pak mám spíš obavu z toho, aby si lidé neřekli, že to bylo výrazně horší než
vloni. Proto pro mě příprava na Tour začíná někdy v březnu, kdy si sháním zajímavosti o
startovních a cílových místech. V poslední fázi se pak snažím věnovat té závodnické přípravě.
Takže se připravujete zhruba tři čtyři měsíce.
Tak nějak, ale vždycky je to narušeno mistrovstvím světa v hokeji, během kterého toho člověk
moc neudělá. Ale ano, je to skoro čtyři měsíce před samotným startem.
Sháníte si všechny informace sám, nebo máte někoho, kdo vám s rešerší pomáhá?
Hodně sám, ale snažím se zapojit i naše směnaře, což jsou lidé, kteří se tady během Tour starají
o komunikaci s Ivanem Mejtským, který je na místě.
Když jste v minulosti žádného reportéra na místě neměli, čerpal jste třeba i z článků
Tomáše Macka?
Jednoznačně. Jeho rozhovory a cokoliv dalšího pro mě tehdy byly extrémně důležité. A čerpám
také z jeho dvou knih o Tour a o Giru, které jsou pro mě důkazem špičkové práce. Knihy jsou
obecně dalším důležitým zdrojem mé přípravy. Kdykoliv jsem v zahraničí, snažím se kupovat
si místní literaturu, knihy ve francouzštině, angličtině.
Způsob referování o Tour se v České televizi v inkriminovaných letech 2010-2015 dost
změnil. Jak na ten vývoj vzpomínáte?
Dobře si ho pamatuju. První rok jsme dělali jen půlhodinové rozhovory, a pak si pamatuju
moment, kdy jsem vystupoval z metra a četl jednu anglickou knihu o historii Tour de France.
Volal mi zrovna Robert Záruba, že přemýšlí, že jsou ty července u nás v televizi dost plonkové.
Potřebovali jsme je nějak vyplnit, i když to zní blbě, protože všichni velmi rychle zjistili, že je
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to špičkový projekt, který je pro mě televizně nepřekonatelný. Nenapadá mě nic jiného, co by
i nesportovní diváky tak dokázalo přitáhnout k obrazovce.
Jak jste vy sám vnímal ty první roky přímých přenosů?
Snažil jsem se sehnat skupinu expertů, na kterých to hodně stojí – bývalých i současných
cyklistů, kteří mají velký vliv na to, proč je ten projekt tak úspěšný. Tohle byl první krok. První
dva tři roky jsme vysílali v takových spartánských podmínkách. Lidé nám říkali, že jim to
připomíná 70. léta. Seděli jsme v takovém studiíčku, za námi se na klíčovací plochu pouštěly
nějaké obrázky a nevypadalo to úplně hifi. Od roku 2013 jsme začali vysílat ze studia, kde se
vysílá většina fotbalových a hokejových pořadů u nás, což byl velký posun. Mohli jsme využít
plazmové obrazovky a od roku 2015 zveme i lidi z nových médií, kteří nám ukazují, jak
závodníci reagují na sociálních sítích na to, co se právě stalo.
Jak

vidíte

svůj

komentátorský

posun?

Z třicetiminutových

záznamů

do

několikahodinových přenosů je to vcelku velký skok.
Měl jsem z toho hrůzu už v tom Pekingu, ale nakonec jsem zjistil, že to není až tak šílené, jak
jsem se bál, protože najednou závod skončil a já se ani nenapil, jak jsem se do toho ponořil,
takže jsem málem omdlel. Ono se to nezdá, ale když člověk mluví 6,5 hodiny, je z toho
vysílený. Ten posun byl samozřejmě ohromný. V půlhodinových sestřizích jsem měl vždycky
problém, jak říct to důležité a zároveň lidi nezahltit, aby se v tom zorientovali, pokud tu etapu
neviděli. Během dlouhých přenosů mi zase hodně pomáhají právě experti, které občas musím
až zastavovat. Mají možnost se víc rozjet, v čemž je naprostou jedničkou René Andrle. Leckdy
ho podezíráme z toho, že si ty historky vymýšlí až v průběhu samotného přenosu.
Napadne vás občas během přenosu, že tohle už jste říkal? Že je to tak trochu rutinní
záležitost?
Ani ne. Když se mě někdo ptá, proč mě baví moje práce, vždycky říkám, že nikdy nezažiju
stejný hokejový zápas ani stejnou etapu. V tom je to kouzlo. I když Mark Cavendish vyhrává
na Champs-Élysées, pro mě je vždycky trochu jiný příběh. Baví mě hledat další zajímavosti a
ani nemám pocit, že pracuju. Pro mě je to dobrodružství a nejhezčí část přípravy. Rutinu
vnímám spíš v tom, že když se přenos rozjíždí, tak vždycky říkám: Ujelo těchto šest frajerů,
měli náskok maximálně 20 minut, než je začali stahovat… To je taková ta závodní rutina, která
se v cyklistice stala milionkrát a já to musím lidem podat stravitelnou formou, a navíc si musím
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najít něco, čím tu etapu odliším od těch předchozích. Pomáhá nám v tom i francouzská režie,
která vkládá do přenosu zajímavosti z míst, kudy peloton projíždí, a určitou rutinu tak bourá.
Jak moc se mění váš styl práce, když má Česká televize na místě vlastního reportéra?
První tři ročníky živých přenosů jsme na místě nikoho neměli a bylo to hrozně cítit. Podle mě
už dneska není možné dělat takhle rozsáhlý projekt s tím, že nemáme reportéra na místě. Ivan
je pro mě obrovskou pomocí v tom, že si voláme, on mi říká osobní dojmy, které nemám šanci
na internetu vyčíst. Snažíme se volat si i v průběhu etap, aby lidi vtáhl do dění a jeho autentické
reportáže z místa tomu taky hodně pomáhají.
Vzpomenete si na nějaký moment, kdy vás mrzelo, že zpravodaje na místě nemáte?
V roce 2014 bojoval Leopold König v několika etapách o vítězství, a to jsme na místě měli
Ivana celou dobu. Pak přišel rok 2015 a Ivan jel do Francie jen na pár etap. Když Zdeněk Štybar
vyhrál tu šestou, bylo hrozné, že jsme na místě neměli člověka, který by s ním natočil
bezprostřední dojmy. Důležitější ale je, že se náš reportér dostane do míst, kam přenos diváka
nezavede. V posledních letech jsme spolupracovali s firmou Škoda, která Ivana dostala na
místa, kam by se jinak nedostal – do reklamní karavany, do týmových autobusů.
Jak vám osobně ještě pomáhá, že máte na místě svého člověka?
Většinou bývá v cíli dřív, takže mi třeba zavolá a řekne, že docela fouká. I takové zajímavosti
jsou důležité a z přenosu je nemáte šanci poznat.
Takový „výlet“ po Francii taky něco stojí. Vyplatí se redakci mít na místě zpravodaje?
Nemůžu zveřejňovat sumu, která celý „výlet“ stojí, ale asi byste si za to pořídili poměrně
kvalitní nový vůz. Přesto věřím, že se to vyplatí, ten produkt odpovídá současnosti. Když jsme
na místě neměli nikoho v roce 2016, vrátili jsme se strašně zpátky. Dělat projekt o 100 hodinách
živého vysílání bez příspěvků z místa se nedá.
Když v přenosu mluvíte o českých cyklistech, vnímáte sám, že o nich informujete jinak
než o zahraničních závodnících?
V redakci máme interní pravidlo, že komentátor nesmí projevit žádnou sympatii v rámci
domácí soutěže u klubů. Ale u mezinárodních soutěží nějaké fanouškovství může být cítit a
není to chyba. Z toho našeho komentáře asi je cítit, že fandíme našim. Nejhezčím momentem
bylo pochopitelně vítězství Zdeňka Štybara, které jsem prožíval hodně. Pro mě je to pozitivní
a nikdy mi nepsali rozhořčení lidé, proč fandíme Čechům.
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Narážím na určitou hranici, kdy je to ještě objektivní a kdy už čiré fanouškovství. Třeba
když mluvíte o českých cyklistech a říkáte jenom křestní jména…
O tomhle jsme měli debatu s Robertem Zárubou, který není rád, když se používají zdomácnělá
jména – Honza, Bára. Už to je podle něj za hranou. Ale v té cyklistice třeba René Andrle zná
osobně Alberta Contadora, takže mu říká Alberto.
Jenže to je expert ve studiu, ne komentátor.
Chápu. Když jsem komentoval hokejový národní tým, snažil jsem se vyhýbat větám: Vedeme,
říkat to v prvním pádu množného čísla. Ale mám pocit, že během Tour neříkám Leošek,
Románek, nepřeháním to. Na druhou stranu, když se komentátor v etapě, ve které se Čechovi
daří, dostane do pozice fanouška, diváky to do přenosu víc vtáhne.
Usměrňovat své fanouškovství tedy moc nemusíte.
U cyklistiky je to těžké, protože na Tour je český element v malém množství. Úplně to
nebrzdím, protože jsem nikdy neměl ani žádný negativní ohlas. Ale určitě by to nějaké hranice
mít mělo.
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