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Abstrakt
Bakalářská práce Rasová integrace profesionálního baseballu ve Spojených státech ve
40. a 50. letech 20. století se věnuje okolnostem a důvodům, jež vedly k prolomení rasové
segregace v amerických profesionálních baseballových soutěžích několik let před hlavní
vlnou hnutí bojujícího za občanská práva v 50. a 60. letech. Většina společnosti 40. let ve
Spojených státech amerických se řídila pravidly rasové segregace. Práce zohledňuje motivy a
kořeny, které vedly k rasové integraci baseballu v době, kdy byly ještě společenské zvyklosti
segregace nezpochybněny. Hlavním úkolem práce je zohlednit, jakou roli sehrála osobnost a
osobní motivace generálního manažera Brooklyn Dodgers Branche Rickeyho a vnější
okolnosti, především 2. světová válka a zákonodárný proces státu New York v 1.polovině 40.
let. Podle závěrů práce se Rickey jednoznačně zasloužil o ukončení rasové diskriminace
v baseballu. Tento krok byl zapříčiněn souhrou jeho ekonomických, sportovních i čistě
osobních důvodů. Předpokladem pro úspěch integrace však bylo zákonné prostředí ve státě
New York, jež odmítalo rasovou segregaci na trhu práce a vytvářelo tlak na dosud
segregované instituce, tedy i baseballové profesionální kluby.

Abstract
The presented work „Racial Integration of U.S. Professional Baseball in 1940’s and 1950’s“
deals with circumstances and motives, which led to the breakthrough in racial segregation in
major baseball leagues a few years before the civil rights movement in 1950’s and 1960’s.
Most of American society in 1940’s followed the racial segregation rules. The thesis

approaches motives and roots, which led to baseball integration in time of unchallenged
segregationist conventions. The main goal is to analyze the impact of the personal motives of
Brooklyn Dodgers general manager Branch Rickey as well as the impact of outer factors, the
Second World War and 1940’s New York State law-making process on this issue. According
to conclusions, Rickey was instrumental in ending racial discrimination in baseball. This
move was caused by coordination of economic, sports and strictly personal reasons. Above
all, the success of the integration was based on New York State laws forbidding the
segregation in employment and putting pressure on segregated institutions, thus on
professional baseball organizations.
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Úvod
Profesionální sport ve Spojených státech v dnešní době představuje průmyslové
odvětví s ročním obratem stovky miliard amerických dolarů. Velkou zásluhu na tomto faktu
mají výjimečné výkony černošských sportovců. Basketbalové, baseballové či fotbalové
hvězdy afroamerického původu pravidelně podepisují kontrakty za desítky milionů dolarů
ročně a mnozí z nich jsou idoly americké mládeže. Úspěch ve sportu je v černošské komunitě
vnímán jako jedna z cest povýšit na společenském žebříčku.
Dnes se přítomnost a významná role afroamerických sportovců bere za samozřejmost.
Takové postavení však nevzniklo samovolně. Boj za zrovnoprávnění sportovního prostředí
představoval významnou část boje za občanská práva menšin ve Spojených státech. První
důležité okamžiky, které začaly prolamovat rasovou bariéru ve sportu, se však odehrály o
několik let dříve, než hnutí za občanská práva zaznamenalo první politické úspěchy. Jack
Robinson, první afroamerický baseballový hráč, podepsal s baseballovou organizací Brooklyn
Dodgers smlouvu již v říjnu 1945.1 V nejvyšší soutěži MLB2 nastoupil 15. dubna 19473 – o
několik let dříve před soudním rozhodnutím Brown v. Board of Education

a na toto

rozhodnutí navazujícími událostmi v 50. letech v Montgomery a Little Rock, jež jsou
považovány za definující momenty hnutí za občanská práva ve Spojených státech v 2.
polovině 20. století.
Práce si klade za cíl odpovědět na otázku významu Branche Rickeyho, generálního
manažera Brooklyn Dodgers, v procesu rasové integrace baseballu a také v čem pramenila
jeho motivace, v níž kromě morálního přesvědčení figurovala také vidina profitu. Tato práce
se rovněž pokusí zodpovědět otázku, zda a jak desegregaci baseballu umožnilo legislativní a
sociální prostředí státu New York, které v té době bylo v porovnání s ostatními státy USA
nebývale liberální. Příznivé podmínky pro zlepšení postavení menšin v New Yorku
reprezentované v prvé řadě rasovým zrovnoprávněním v baseballu, znamenaly vytvoření
velkého předstihu před hlavními událostmi v boji za občanská práva v 50. a 60. letech.
Výběr tématu rasové segregace v baseballu souvisí s důležitostí sportu (amatérského i
profesionálního) jak pro společnost, tak politické dění ve Spojených státech. V tomto

1

Bill L. Weaver, „The Black Press and the Assault on the Professional Baseball’s Color Line.“ Phylon 40, č.4
(1979): 305. http://www.jstor.org/stable/274527 (staženo dne 12.1. 2012).
2
Major League Baseball
3
Bill Kirwin, Out of the Shadows: African American Baseball from the Cuban Giants to Jackie Robinson
(University of Nebraska Press, 2005), 194.
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prostředí se projevují obdobná pnutí4 jako v celé společnosti, avšak problematika rasové
diskriminace se v baseballu a sportu obecně řešila dříve než v jiných oblastech.5
V první části práce je uveden historický kontext rasové segregace ve Spojených
státech se zaměřením na segregaci v baseballu. Kapitola pojednává o období delším než 50
let, od 90. let 19. století do roku 1947, kdy došlo k prolomení rasové bariéry v baseballu. Tato
část práce je především zaměřena na okolnosti kolem vytvoření profesionálních černošských
baseballových soutěží, které se v mnohém podobaly bělošským ligám.
Následující kapitola je věnována hlavnímu tématu práce, jímž je analýza rasové
integrace v profesionálním baseballu. V této části je primárním cílem dopátrat faktory, jež
tomuto procesu napomohly. Samostatnou část tvoří rozbor motivace generálního manažera
Brooklyn Dodgers Branche Rickeyho, jenž sehrál neoddiskutovatelnou roli v prolomení
rasové segregace. Bakalářská práce bude zkoumat jeho ekonomické, sociální a sportovní
motivy, přičemž pro analýzu jeho jednání bude využito převážně materiálů dostupných v jeho
biografiích. V případě ekonomických motivů se budu zabývat zejména otázkou, jakou roli
v prolomení segregace sehrála vidina zisku sportovního klubu a tedy i osobního prospěchu
Rickeyho. Relevanci těchto motivů byla zkoumána na vývoji návštěvnosti Brooklyn Dodgers
po angažování Robinsona. Z hlediska sociální motivace je nutné analyzovat Rickeyho životní
zkušenosti a osobní názory, především pak jeho náboženské vyznání, protože Rickey byl silně
věřící člověk. Metodismus, odmítající rasovou či jakoukoliv jinou diskriminaci utvářel jeho
osobní názory již od dětství. Třetí část tvoří analýza sportovních vyhlídek integrace
profesionálního baseballu. Rickey byl ve své době považován za vizionáře. Ještě před
angažování

prvního

černošského

hráče

několikrát

dokázal

být

napřed

manažery konkurenčních klubů (např. hierarchizované propojení klubů).

6

před

Relevance

sportovních motivů je analyzována na základě výsledků Brooklyn Dodgers z doby, kdy
v týmu působil Robinson. Nicméně je zřejmé, že pro prolomení rasové linie v této době byla
nutná osobní i občanská statečnost, ať už byly motivy jakékoliv.
Další část tvoří analýza vlivu válečného konfliktu a některých antidiskriminačních
zákonů, jež byly v tomto období přijaty. Podkapitolu pak tvoří legislativa státu New York, jež
se v dané době mohla pochlubit nejprogresivnějšími zákony v problematice rasové
4

Viz Smith, Earl. Race, Sport and the American Dream. Durham: Carolina Academic Press, 2007.
Kupříkladu armáda Spojených států byla desegregována až v roce 1948, čistě afroamerické jednotky však
v ozbrojených silách působily až do konce korejské války. Problematika rasové diskriminace v bydlení byla na
úrovni legislativy řešena až v 2. polovině 60. let.
6
Rickey jako jeden z prvních generálních manažerů využil hierarchizace systému baseballových soutěží. Tímto
způsobem byl schopen z velké části zajišťovat financování sportovního klubu – skrze získání velkého počtu
hráčů z nižších soutěží, jež byli posléze prodáváni konkurenčním sportovním klubům za mnohem větší částky,
než byla částka pořizovací.
5

3

diskriminace. Druhá světová válka je často vnímána jako předěl ve vývoji moderní americké
společnosti a obzvláště z hlediska dodržování občanských práv se skutečně jedná o jednu
z nejvýznamnějších událostí. Se vstupem do válečného konfliktu se totiž projevila
rozporuplnost domácí a zahraniční politiky americké vlády, protože boj s rasovou
diskriminací v zahraničí byl silně v rozporu s úrovní dodržování práv menšin ve vnitřních
záležitostech státu. I proto se během válečných let podařilo prosadit několik zákonů (mj.
pracovních), které rasovou diskriminaci ilegalizovaly a to jak na federální úrovni, tak i
v legislativách jednotlivých států. Antidiskriminační legislativa tak mohla sehrát určitou roli
při vytváření příhodných podmínek k prolomení rasové segregace v profesionálním sportu,
např. baseballu, protože hráčské kontrakty v profesionálních baseballových klubech také
podléhaly zákoníku práce.
Metodologie a rozbor literatury
Práce je pojata jako historická analýza založená především na rozboru sekundární
literatury. Je použito chronologického i tematického přístupu.
Práce výchází zejména z amerických publikací věnujících se sportovnímu tématu,
přičemž základní znalosti o problematice byly čerpány z několika monografií souhrnně se
věnujících historii afroamerického sportu. Mezi tyto knihy patří publikace profesora historie
na Northeastern Illinois University Patricka B. Millera a sportovního historika působícího na
University of Maryland Davida K. Wigginse Sport and the Color Line7. Autoři v ní přehledně,
srozumitelně a nezaujatě rekapitulují nejdůležitější okamžiky afroamerického sportu od jeho
počátků až do 90. let 20. století. Další důležitou knihou, jež osvětlila problematiku tohoto
tématu, je Glory Bound8 od Davida K. Wigginse. Obdobně jako předešlá publikace i tato
kniha přehledně chronologicky charakterizuje vývoj černošského sportu, tentokrát však
zachází ještě hlouběji do historie (až do roku 1820). V jejím velmi kvalitním a obsáhlém
poznámkovém aparátu jsou k nalezení rovněž odkazy na další velmi užitečné zdroje. Jiný
pohled na problematiku Afroameričanů v profesionální sportu nabízí publikace profesora
sociologie na University of Wake Forest Earla Smithe Race, Sport and the American Dream9.
Autor

ze

sociologického

hlediska

hodnotí

celkový přínos

účasti

Afroameričanů

v profesionálním sportu a rovněž upozorňuje na přetrvávající rasovou diskriminaci zejména
na manažerských pozicích. Publikace profesora historie působícího na Union County College

7

Patrick B. Miller a David K. Wiggins, Sport and the Color Line. New York: Routledge, 2004.
David K. Wiggins, Glory Bound. Syracuse: Syrracuse University Press, 1997.
9
Earl Smith, Sport and the American Dream. Durham: Carolina Academic Press, 2007.
8
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Lawrence D. Hogana Shades of Glory10 se zabývá historií organizovaného afroamerického
baseballu. Autor v ní postupuje chronologicky a analyzuje vývoj amatérských mužstev
v kluby profesionální. Součástí publikace jsou užitečné statistiky, ovšem autor do ní
nezahrnul poznámkový aparát.
Druhá část práce vychází především z biografií dvou hlavních aktérů, kteří se
zasloužili o prolomení rasové bariéry. První podkapitola čerpá z publikací věnovaných
Branchi Rickeymu, obzvláště pak z biografie napsané profesorem sportovní historie na
Columbia University Lee Lowenfishem Branch Rickey: Baseball‘s Ferocious Gentleman11,
která je velmi podrobným popisem jeho života. Autor čerpá ze vzpomínek rodinných
příslušníků i Rickeyho poznámek a k dispozici je rovněž kvalitní poznámkový aparát.
Negativem je autorův mnohdy nekritický obdiv k Rickeyho osobnosti a jeho činům. Pro
vyvážení této zaujatosti a pro srovnání informací o Rickeho životě bakalářská práce vychází
také ze starší biografie této osobnosti Branch Rickey: A Biography12 od Murrayho Polnera. Ve
srovnání s Lowensfishem je Polner více kritický, nicméně nevýhodou publikace je však
nepřítomnost poznámkového aparátu, který částečně nahrazuje seznam použité literatury a
jmenný rejstřík.
Další informace o prolomení rasové bariéry byly získány z biografie Jackie Robinson:
A Biography13, v níž autor objektivně rekapituluje Robinsonův život, přičemž z velké části se
zaměřuje na jeho práci v občanských iniciativách po ukončení hráčské kariéry. V publikaci je
zahrnut obsáhlý poznámkový aparát a jmenný rejstřík. Druhou publikaci věnující se životu
Jacka Robinsona představuje jeho autobiografie I Never Had It Made14. Knihu tvoří soubor
vzpomínek samotného Robinsona, proto je v práci brána v potaz jejich subjektivita. Informace
ohledně legislativního procesu jak na federální, tak státní úrovni byly čerpány především
z časopiseckých studií získaných pomocí databáze JSTOR.
Vzhledem k omezené dostupnosti informačních zdrojů nebylo možné plně zahrnout
všechny aspekty daného tématu (např. vliv afroamerického tisku). Práce se proto snaží o
základní charakteristiku problematiky, přičemž k hlubšímu vhledu by bylo třeba analyzovat
více zdrojů, zejména pramenů, především pak Rickeyho osobní materiály.

10

Lawrence D. Hogan, Shades of Glory. Washington, D.C.: National Geographic Society, 2006.
Lee Lowenfish, Branch Rickey: Baseball’s Ferocious Gentleman. Lincoln: University of Nebraska Press,
2007.
12
Murray Polner, Branch Rickey: A Biography. New York: Atheneum, 1982.
13
Arnold Rampersad, Jackie Robinson: A Biography. New York: Knopf, 1997.
14
Jack Robinson, I Never Had It Made. New York: Harper Collins, 2003.
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1. Historické souvislosti
Za počátek moderní rasové segregace americké společnosti, nazývané také segregací
Jima Crowa, lze považovat 90. léta 19. století. Kauza Plessy v. Ferguson (1896) znamenala
zahájení období necelých 60 let, kdy mezirasové vztahy byly uspořádány podle zlegalizované
doktríny „odděleni, ale sobě rovni“15. Segregaci od té doby podléhaly na federální úrovni
v podstatě všechny oficiální instituce i činnosti běžného života – od školství a veřejné
dopravy až po sport. Specifická nastavení těchto omezení byla již od roku 188316 v pravomoci
státních legislativ a ještě ke konci 40. let 20. století byla segregace veřejných prostor a
institucí legislativně vynucována ve 20 státech USA.17 Ve většině případů se jednalo o hotely,
restaurace, divadla, kina, či hromadnou dopravu.
V důsledku segregace došlo k postupnému rozvinutí samostatně existujících
afroamerických komunit, jejichž principem se stala co největší nezávislost na většinové, tj.
bělošské, společnosti. V rámci tohoto jevu vznikaly paralelní instituce, které uspokojovaly
potřeby afroamerické komunity. Kromě restaurací, obchodů, holičství a dalších služeb byly
zakládány rovněž první sportovní kluby, což byl jeden z důsledků demografických změn ve
Spojených státech. V období od vypuknutí 1. světové války se totiž uskutečnil přesun velkého
množství afroamerického obyvatelstva do průmyslových měst zejména na severu země.
Přibližně 80% měst zaznamenalo mezi lety 1910-1920 navýšení počtu Afroameričanů o více
jak 50%, například Chicago v roce 1920 obývalo téměř 110 tisíc obyvatel18 afroamerického
původu.19 Rasová segregace měla za následek ghettoizaci afroamerických komunit, které byly
v oblasti bydlení ještě do 50. let diskriminovány pomocí tzv. restriktivních smluv, jež
majitelům pozemků zakazovaly prodat své nemovitosti nežádoucím nájemníkům.20
Důsledkem fyzické i kulturní izolace těchto komunit se utvářely zmíněné paralelní instituce,
jež kopírovaly své protějšky většinové (bělošské) společnosti. Vznik souvisle obydlených
oblastí města vedl také k rozvoji moderní afroamerické identity vykazující se pocitem

15

V angličtině separated but equal.
V tomto roce byl za protiústavní prohlášen zákon o občanských právech z roku 1875, který mimo jiné
zajišťoval Afroameričanům rovné podmínky v možnosti využívání veřejných služeb. Práva zaručená 13. a 14.
dodatkem ústavy tak byla ze strany federálních institucí nevymahatelná vůči soukromému sektoru.
17
„To Secure These Rights: The Report of the President’s Committee on Civil Rights,“ 77.
18
Celkový počet obyvatel v Chicagu v té době byl 2,7 milionu. Kevin Helliker, „Chicago Population Sinks to
1920
Level,“
Wall
Street
Journal,
16.
února
2011,
navštíveno
dne
8.4.
2013,
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703312904576146741729857936.html.
19
Hogan, Shades of Glory, 155.
20
Anglický výraz zněl restrictive covenants. Tyto smluvní dodatky byly namířeny ve většině případů proti
menšinám. Viz „To Secure These Rights,“ 68.
16
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sounáležitosti a uvědoměním si vlastních práv.21 Blízké sousedství černošské a bělošské
společnosti v průmyslových městech se často vyznačovalo napětím, i malé incidenty se mohly
zvrhnout v rasově motivované nepokoje.
Druhá významná demografická změna v územním rozpoložení afroamerického etnika
se odehrála ve 40. letech, kdy v souvislosti s rozvojem válečného průmyslu proběhla migrační
vlna, která směřovala opět především na sever do velkých průmyslových měst. Vojenská
výroba zde v důsledku prudkého zvýšení státních zakázek trpěla nedostatkem pracovních sil.
Neobsazená pracovní místa v továrnách nabízející dobré finanční ohodnocení se tak stala
jedním z klíčových faktorů, které stály za silným procentuálním navýšením afroamerické
menšiny v urbanistických centrech a tím také za nárůstem jejich politického, ekonomického i
sociálního významu.
Přes rostoucí důležitost afroamerických komunit, byli její příslušníci neustále oběťmi
rasové diskriminace v téměř všech oblastech života a především na jihu Spojených států i ve
40. letech stále hrozilo černošským občanům lynčování. Ačkoliv počet takových incidentů
během dvaceti let razantně poklesl podle oficiálních údajů na méně jak šest za rok v rámci
celého území Spojených států, jejich hrozba existovala nadále.22 Do roku 1944 rovněž
přetrvávala tradice tzv. „bílých primárek“ Demokratické strany, které znemožňovaly volit
afroamerickým občanům, čímž se obcházel 15. dodatek ústavy o volebním právu, který
zaručoval všem občanům volební právo bez ohledu na rasový či etnický původ.23 V některých
státech byla stále uzákoněna volební daň, jejímž cílem bylo snižování volební účasti u méně
majetných, tedy v absolutní většině afroamerických občanů. V roce 1947 tuto daň vymáhalo
sedm států USA – Alabama, Arkansas, Mississippi, Jižní Karolína, Tennessee, Texas a
Virginie.24
Diskriminačních praktik bylo zneužíváno téměř všude. Veřejné vzdělávací a
zdravotnické instituce určené pro černošské obyvatelstvo dlouhodobě trpěly podfinancováním
a nedostatkem kapacit, což se projevilo například na předpokládané délce života u
Afroameričanů, která a v roce 1940 byla o deset let nižší než u bělochů.25

21

Ballis, Barbara. „Black and Blue in Chicago: Robert E. Park's Perspective on Race Relations in Urban
America,1914-44.“ The British Journal of Sociology 38, č. 4 (1987), 550. http://www.jstor.org/stable/590916
(staženo dne 6. 12. 2012).
22
„To Secure These Rights,“ 20.
23
Ibidem, 36.
24
Ibidem, 39.
25
Zatímco se průměrný běloch dožil 62 let, černoch pouze 52. Bělošské vzdělávací a zdravotnické instituce ve
většině případů nenaplňovaly své kapacity. Černošské naopak trpěly přeplněností a nedostatkem kvalifikovaných
odborníků. „To Secure These Rights,“ 72.
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Vstupem do války se plně projevil rozpor mezi ideály svobody a rovnosti a z nich
vycházejícími právy všech občanů Spojených států zaručenými v ústavě a

skutečnou

politickou situací v oblasti dodržování občanských práv. Vojáci afroamerického původu se
v průběhu války účastnili obrany své vlasti, ta jim však odepírala jejich ústavně nezcizitelná
práva. Proto příslušníci afroamerické menšiny reagovali na válku jako američtí občané
bojující za vlast, zároveň však jako lidé rasově diskriminovaní.26 V situaci, kdy se válečného
konfliktu s nacismem bylo zapojeno na 1 milion27 Afroameričanů se rasová diskriminace
v domácích záležitostech jevila vzhledem k vlastenectví afroamerických vojáků stále více
nepatřičněji a nemorálněji.
Federální úřady a konkrétně armáda Spojených států, jež během válečných let
představovala symbol společného úsilí národa, se v tomto období staly největším
zaměstnavatelem Afroameričanů28, kteří vstoupily do služby vlasti, jež jim však upírala
základní občanská práva a tolerovala rasovou diskriminaci jak ve vztazích mezi občany, tak i
ve federálních institucích. Nejviditelnějším a nejcitlivěji vnímaným příkladem tohoto přístupu
byla právě segregovaná armáda, která sloužila jako pomyslný nástroj v boji proti státu, který
dovedl rasovou nesnášenlivost do odstrašující podoby. Skutečná situace menšin doma ve
Spojených státech byla v silném rozporu s tím, za co spojenci ve válce bojovali, tím pádem se
problém stával zejména pro afroamerickou menšinu stále palčivějším. Díky zlepšující se
organizovanosti afroamerických komunit rostl na federální vládu tlak požadující řešení
problematiky segregace, přičemž se započaly utvářet organizace, v jejichž řadách se objevily
osobnosti, které sehrály poměrně významnou roli v hnutí za občanská práva v 50. a 60.
letech.29 Součástí této první vlny se stala i rasová integrace profesionálního baseballu.

1.1

Historie afroamerických baseballových soutěží
Vznik prvních černošských baseballových klubů se datuje do 60. let 19. století a do

začátku 20. století se vznik mužstev koncentroval na severovýchodním pobřeží Spojených
států v okolí Philadelphie a New Yorku.30 Na přelomu staletí se k těmto hlavním centrům
organizovaného afroamerického baseballu připojilo Chicago.
26

Wiggins, Glory Bound,90.
Nurith C. Aizenman, „Black Soldiers Battled Fascism and Racism,“ Washington Post, 26. května 2004,
navštíveno 9.4. 2013, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A55650-2004May25.html.
28
Zaměstnanost Afroameričanů ve státních strukturách vzrostla během války v řádech stovek tisíc. „To Secure
These Rights“, 59.
29
Za takovou osobnost je možno považovat A. Phillipa Randolpha, přední osobnost prvních černošských
odborů, které stály v roce 1941 za ukončením rasové diskriminace ve válečném průmyslu. Randolph byl v roce
1963 jedním z organizátorů Pochodu na Washington.
30
Hogan, Shades of Glory, 13.
27
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Pro toto období byla existence a činnost klubů omezena rasovou diskriminací, přičemž
první zmínka o zákazu účasti černošského týmu v soutěži se objevuje už v roce 1867.31
Rozrůstající se městské afroamerické komunity představující dostatečně početnou diváckou
kulisu pro vznik nových soutěží, často považovala nově zakládaná mužstva za symbol své
hrdosti.

1.1.1

Nejistý život černošských mužstev
Černošský baseball byl po celou dobu své existence ovlivněn nedostatkem financí a

přežití klubů mnohdy záviselo na vnějších okolnostech, kdy jim ve srovnání s bělošským
prostředím chybělo jakékoliv zázemí. Černošská mužstva nedisponovala vlastními stadiony a
musela si je pronajímat od bělošských klubů. Jejich pronájem byl finančně nevýhodný a kluby
běžně nesměly využívat vybavení stadionu včetně kabin a sprch.32 Hlavní příjmy rozpočtu
černošských týmů byl získáván z tzv. „barnstorming tours“33, během nichž příležitostně
docházelo i k utkáním s bělošskými mužstvy z nižších soutěží. Afroamerické baseballové
kluby působily převážně jako víkendové instituce, pro které byly nedělní zápasy hlavním
zdrojem příjmů.34 Finanční ohodnocení hráčů bylo nesrovnatelně nižší než u jejich protějšků
v MLB a v mnohých případech jim byly hrazeny pouze náklady na cestování a stravu.
Životnost jednotlivých klubů se pohybovala maximálně v řádu několika let. Teprve ve 20.
letech se v souvislosti s utvářením prvních profesionálních soutěží vyskytly organizace, jež
přetrvaly několik desetiletí.35
Hospodářské výkyvy americké ekonomiky častokrát znamenaly konec existence hůře
finančně zajištěných mužstev. Tento jev byl patrný zejména v období Velké hospodářské
krize, během níž městské afroamerické komunity byly zasaženy extrémně vysokou
nezaměstnaností, která se v případě Afroameričanů vyšplhala až k 50%.36 Poklesem příjmů
černošských rodin utrpěla jak návštěvnost, tak příjmy baseballových klubů.

31

Černošskému klubu z Philadelphie byla odepřena možnost účastnit se první organizované soutěže NABBP
(National Association of Base Ball Players). Ibidem, vii.
32
Patrick B. Miller a David Kenneth Wiggins. Sport and the Color Line: Black Athletes and Race Relations in
Twentieth Century (New York: Routledge, 2004), 73.
33
Jednalo se o turné po blízkém okolí, v jehož rámci byla sehrána utkání s lokálními mužstvy. Výtěžek ze
vstupného byl rozdělen mezi obě mužstva.
34
Miller, Sport and the Color Line, 30.
35
Např. klub, v němž působil Jack Robinson, Kansas City Monarchs, datoval své působení mezi lety 1920-1965.
36
Hogan, Shades of Glory, 224.
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1.1.2

Vznik profesionálních soutěží
Rozkvět skutečně organizovaného černošského baseballu nastal ve 20. let 20. století,

kdy v roce 1920 vznikla první ryze afroamerická soutěž pod názvem Negro National League
(NNL).37 Jejími účastníky se stala dvě mužstva z Chicaga, dále pak z Daytonu, Detroitu,
Indianapolis, Kansas City a St. Louis.38 O tři roky později následoval vznik další soutěže,
Eastern Colored League (ECL), sdružující kluby ze severovýchodního pobřeží Spojených
států.39 Obě soutěže se však potýkaly se značnými problémy, z nichž hlavně nespolehlivá
organizace zápasů a nedostatečné financování představovaly největší ohrožení pro jejich
existenci. Kromě zmíněných dvou nejvyšších soutěží vznikaly i soutěže nižší a afroamerický
baseball tak ve výsledku prakticky zcela převzal strukturu baseballu bělošského, v němž nižší
soutěže sloužily jako zásobárna talentů pro dvě nejvyšší ligy. Ani organizované soutěže se
nevyhnuly dlouhodobě největšímu problému černošského baseballu – nedostatku finančních
prostředků. Existence vyšších soutěží byla stále závislá na dobrých vzájemných vztazích
majitelů či na rozmarech počasí, které rozhodovalo o tom, zda se naplánované utkání vůbec
uskuteční. V polovině 20. let se organizovaný baseball začal objevovat také na jihu Spojených
států. Většina klubů však měla status přidružených týmu k NNL – tyto kluby se utkávaly
s kluby s NNL ale nepravidelně a výsledky těchto zápasů se nezapočítávaly do soutěže..
Obecně však byl počet účastníků soutěží a k nim přidružených klubů nestálý, jelikož se
finanční zajištění jednotlivých sportovních mužstev lišilo rok od roku, takže se běžně stávalo,
že mužstva vynechala jednu či více sezón a po zlepšení ekonomické situace se do soutěže
opět vrátila.40
Konec 20. let poznamenaný celonárodním hospodářským úpadkem představoval pro
afroamerický organizovaný baseball temné období. Kromě poklesu návštěvnosti a nižších
příjmům v rozpočtech jednotlivých klubů situace nesvědčila poměrně nákladné organizaci
profesionálních soutěží. ECL i NNL byly již od roku 1926 nuceny omezovat své náklady a
úspory se samozřejmě týkaly i účastnících se klubů. V roce 1928 ECL byla nucena ukončit
svou činnost kvůli nedostatku finančních prostředků a rok 1932 na jistý čas představoval
konec černošského organizovaného baseballu, když přestala fungovat i dosud poměrně
37

Tato soutěž je považována za historicky největší a nejdůležitější. Její existence je ohraničena lety 1920-31;
1933-48. Na počátku 30. let se soutěž rozpadla kvůli nedostatku finančních prostředků v důsledku hospodářské
krize.
38
Hogan, Shades of Glory, 159.
39
Existence této soutěže trvala pouhých 5 let, tj. 1923-1928. Hogan, Shades of Glory, 166.
40
„Negro League Team’s History,“ archiv oficiálních stránek MLB,
http://mlb.mlb.com/mlb/history/mlb_negro_leagues_teams.jsp (staženo dne 11. 2. 2013).
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stabilní NNL.41 Hospodářská krize ještě více odhalila ekonomickou slabost černošské
menšiny, která neměla dostatek postradatelných finančních prostředků, jež by mohla i s
rizikem ztráty investovat do chodu profesionálních týmů.
Již rok po rozpadu NNL vznikla další profesionální soutěž, Negro National
Association of Baseball Clubs (NNABC), která byla považována za nástupkyni Negro
National League a používala se pro ni zkratka NNL.42 NNL, respektive NNABC, zůstala po
čtyři roky jedinou afroamerickou profesionální soutěží a v roce 1937 se k ní připojila další
velká soutěž pod názvem Negro American League (NAL).
Přelom 30. a 40 let znamenal pro černošský baseball zlatá léta. Mezi NNL a NAL se
v tomto období pravidelně pořádala utkání hvězd.43 Tato událost se stala příležitosti k setkání
afroamerických sportovních, obchodních i společenských elit. O výběru hráčů pro tyto zápasy
rozhodovali fanoušci svým hlasováním, přičemž v nejúspěšnějších letech rozhodlo o složení
týmů na 17 milionů hlasů.44 To pouze dokládá skutečnost, že černošský profesionální baseball
v tomto období netrpěl nezájmem fanoušků a stal se skutečně masovou záležitostí. V průběhu
druhé světové války se hromadil finanční kapitál v rukou americké společnosti a také
afroamerická menšina disponovala většími finančními prostředky, které mimo jiné využívala
k početným a častým návštěvám černošského profesionálního baseballu.
Prosperita byla ukončena prolomením rasové segregace, na níž majitelé černošských
klubů pohlíželi s velkým znepokojením. Největší obava panovala ze ztráty zájmu o černošský
baseball a tím pádem také z poklesu návštěvnosti. Tyto obavy se posléze naplnily. Není
náhodou, že NNL ukončila svou činnost v roce 1948, rok poté, co Jack Robinson nastoupil ke
svému

prvnímu

zápasu

v MLB.

Vývoj

návštěvnosti

Newark
45

z nejpopulárnějších černošských klubů, tento trend jasně ilustruje.

Eagles,

jednoho

Zatímco v roce 1946

zavítalo na zápasy Eagles přibližně 120 tisíc diváků, v roce 1948 jich bylo pouze 57 tisíc.46
V těchto podmínkách bylo pro kluby velmi těžké generovat zisk a citelná byla rovněž ztráta
nejkvalitnějších hráčů v následujících letech. Černošský profesionální baseball tak ztrácel na
atraktivitě a úpadek jeho soutěží postupně pokračoval až do roku 1960, kdy svou činnost
ukončila NAL, která byla posledním zástupcem profesionálních soutěží.

41

Hogan, Shades of Glory, 226.
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2. Branch Rickey
2.1

Osobní důvody
Zdůvodnění činů Wesley Branche Rickeyho lze hledat i v osobní rovině. Výchova,

vzdělání a životní zkušenosti sehrály jistou roli v jeho rozhodování nejen v případě segregace
v profesionálním baseballu, ale v přístupu k problematice rasové diskriminace jako takové.
Jeho osobní odpor vůči rasově motivovanému bezpráví založený na zkušenostech z období
rané dospělosti, tak lze chápat jako jeden z relevantních faktorů, který stál za událostmi v
profesionálním baseballu let 1945-1947.

2.1.1

Metodismus
Náboženství představovalo základní osu Rickeyho výchovy, protože jeho rodina

patřila ke komunitě ohijských praktikujících metodistů, ovšem křesťanská víra hrála roli ještě
před jeho narozením. Jeho první křestní jméno Wesley dostal po zakladateli metodistické
církve Johnu Wesleym a jméno Branch pak bylo inspirováno pasáží ze Starého zákona.47
Branch Rickey prošel tradiční metodistickou výchovou založenou právě na myšlenkách Johna
Wesleyho, který mimo jiné prosazoval individualismus, podnikání a dobročinnost.48
Podporoval svobodný úsudek jedince a toleranci k názorům jiných.49 Metodismus odmítal
princip predestinace, jelikož tento princip popíral útěchu, pocit štěstí a pracovitost.50 Rickey
byl skutečně silně věřícím člověkem, jenž důsledně dodržoval zásady víry, například odmítal
pracovat v neděli a to i během své profesionální baseballové hráčské kariéry, když odmítal
nastupovat do nedělních zápasů.51 Osobní materiální potřeby tak byly mnohdy převyšovány
zásadami víry. Některé metodistické principy však nebyly v rozporu s ekonomickými či
sportovními motivy vedoucími k desegregaci. Naopak lze tvrdit, že důraz na individualismus
a svobodný úsudek jedince mohly být jedním z hnacích motorů Rickeyho ctižádostivosti a
touhy po úspěchu, díky níž se rozhodl pro angažování prvního Afroameričana.
Rickey se zapojil také do sociálně-evangelického hnutí, jehož zásadou byla křesťanská
sociální zodpovědnost. Jedním ze zájmů této organizace bylo řešení otázky kvality života a
rovnoprávnosti Afroameričanů ve Spojených státech.52 Osobně si dopisoval s Frankem
Tannenbaumem, autorem knihy Slave and Citizen, jež porovnávala principy jihoamerické a
47

Lowenfish, Baseball‘s Ferocious Gentleman, 15.
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severoamerické formy otroctví.53 „Černoch nebyl v této zemi nikdy doopravdy svobodný. Od
konce občanské války byl sice rovný před zákonem, ale nikdy nebyl politicky či sociálně
svobodný a již vůbec morálně svobodný,“ zněl Rickeyho oblíbený citát.54 Zdá se, že
problematika rasové diskriminace ho zajímala ještě před působením u Brooklyn Dodgers..
Počestnost, osobní odvaha, nezištnost, rozlišování dobra a zla – to byly hodnoty, jež
Branch Rickey zmínil při jedné z jeho přednášek v YMCA.55 Většina z těchto vlastností je do
určité míry patrná také při pohledu na jeho činy, když působil jako generální manažer
Brooklyn Dodgers. Rickey rasovou otázku vnímal citlivě a jeho názory na rasovou
diskriminaci se neztotožňovaly s tehdejšími zvyklostmi americké společnosti, ve které byla
silně zakořeněna. Byl si rovněž vědom rostoucí síly hlasu protestujících menšin proti
diskriminaci na počátku 40. let.

2.1.2

Charakteristika Rickeyho osobnosti
Rickey se považoval za intelektuála, který se však pohyboval v jednom z nejméně

intelektuálních prostředí tehdejší doby. Tento pohled na sebe sama v něm mohlo podporovat
pocit výlučnosti. Murray Polner popisuje Rickeyho jako částečně narcisistické jedince, jenž
byl přesvědčen o své důležitosti a vážnosti.56 Jeho profesní úspěchy v čele s dlouholetým
úspěšným managementem baseballových klubů a současně jeho novátorství tomuto pocitu
nahrávalo. V případě rasové integrace baseballu však jeho charakterové vlastnosti nemusely
mít nutně negativní dopad a naopak pocit mimořádnosti mohl Rickeymu dodat dostatečné
sebevědomí k učinění tak radikálního kroku.
Jednou z důležitých vlastností Rickeyho byl také jeho smysl pro obchodování, který se
však snažil často zakrývat. Příkladem může být epizoda z počátků jeho manažerské dráhy. Na
otázku jakým způsobem dosáhl toho, že získal do svého systému farem družstvo Syracuse,
odpověděl natřikrát. Poprvé údajně díky své přesvědčivosti, napodruhé díky svému logickému
uvažování a teprve napotřetí přiznal, že se tomu stalo díky štědřejší finanční nabídce, než
jakou nabídli jeho konkurenti.57
Schopnost inovovat představovala jednu z Rickeyho nejvýznamnějších vlastností, díky
níž dosahoval na manažerské pozici kvalitních výsledků. Mezi jeho inovace můžeme počítat
jak systém farem, tak ve své podstatě i prolomení segregace. „Rickey věřil v pokrok vědy i
53

Kniha shledává americkou protestantskou formu otroctví mnohem tvrdší a to kvůli obavě ze ztráty nabytého
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v Ježíse Krista, přičemž se velmi rád přel o možnost koexistence obou,“ píše v Rickeyho
biografii Lowenfish.58 Rickey se rovněž řídil výrokem Williama Henryho Drummonda,
skotského teologa 19. století. „Ten, kdo nepoužívá rozum je úzkoprsý, ten, kdo ho není
schopen používat je hlupák a ten, kdo se jej opováží nepoužívat, je otrokem.“59 Tato dvě
vyjádření vystihují Rickeyho životní postoj. Na jedné straně byl Rickey pevně ukotveným
člověkem, v jeho případě nezpochybnitelnou vírou v Boha, na straně druhé využíval svého
intelektuálního potenciálu k boření zažitých zvyků.

2.1.3

Osobní zkušenosti s rasismem
Rickey byl svědkem mnoha rasisticky motivovaných incidentů již v počátcích své

trenérské kariéry na začátku 20. století. Jednalo se především o konflikty přímo na hřišti či o
problémy způsobené cestováním. Jeden z prvních rasových incidentů se odehrál v době
Rickeyho studentských let na Ohio Wesleyan University,

kde současně zastával funkci

trenéra univerzitního baseballového týmu. V univerzitním mužstvu nastupoval jeden z mála
studentů černé pleti, Charles Thomas. Problémy spojené s jeho účastí znamenala především
utkání s týmy univerzit z Jihu, kde dosud platila přísná pravidla segregace. Studenti-sportovci,
vnímali soupeření s rasově smíšenými týmy jako něco, co porušuje jejich životní principy.
V roce 1903 se Rickey stal přímým aktérem konfliktu běžného při zápasech severních
a jižních univerzit, během nichž se studenti vychovávaní v segregovaném prostředí utkávali
s týmem, jehož součástí byl Afroameričan. Jednalo se o úvodní zápas baseballové univerzitní
sezóny mezi Ohio Wesleyan University a University of Kentucky, v němž kentucké mužstvo
požadovalo odstoupení Thomase pod výhrůžkou ukončení zápasu. Rickey se za svého
svěřence otevřeně postavil a zápas se dohrál s jeho účastí.60 S tímto afroamerickým hráčem se
pojí ještě jedna událost, kterou Rickey označil jako moment, jenž mu dopomohl k rozhodnutí
pro zapojení Afroameričanů do profesionálního baseballu. Thomas špatně snášel příkoří, jimž
byl kvůli rasové diskriminaci vystaven. Rickey byl svědkem Thomasova nervového kolapsu,
když si chtěl doslova sedřít svou kůži po té, co ho jako Afroameričana odmítli ubytovat při
cestě na zápas na University of Notre Dame. „Po čtyřicet let se mi vracel obraz, když se snažil
sedřít si svou kůži,“ prohlásil Branch Rickey.61
Nakolik je tato historka pravdivá a nakolik skutečně ovlivnila Rickeyho rozhodování
nelze přesně určit. Ačkoliv se jedná o osobní vzpomínky, Rickey mnohokrát uvedl tento
58
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okamžik jako významnou událost pro jeho kariéru. Ovšem otázkou zůstává nakolik se jednalo
o pokus zlepšit vnímání své osoby. Rickey byl ve 40. letech považován za zdatného
obchodníka a organizátora, jehož úspěch se poměřoval podle hospodářských výsledků, které
udávaly směr jeho pracovnímu životu. Z tohoto pohledu by

mu upřednostnění morální

motivace a naopak upozadění chladného podnikatelského zájmu napomohlo ke zlidštění a
vylepšení jeho image.
Člověka s Rickeyho inteligencí, výchovou a vzděláním takové nesnášenlivé chování
pobuřovalo. Otázkou zůstává proč se nepokusil o ukončení rasové diskriminace již za svého
dřívějšího dlouholetého působení na postu generálního manažera v St. Louis ve 30. letech.
Jeho nečinnost by ve skutečnosti mohla poukázat na jeho oportunismus, který chtěl využít
situace 40. let k získání převahy nad svými soupeři v podobě náboru nových talentů tmavé
pleti. Je však nutné vzít v potaz vnější okolnosti, jež samozřejmě takový krok doprovází.
Období 30. let celkově nebylo nakloněno procesu uvolnění rasové diskriminace. Prostředí a
společenská atmosféra v St. Louis nebyla ani zdaleka nakloněna desegregaci, protože tamní
obyvatelé by takový krok nepřijali. Angažování černošského hráče způsobovalo problémy a
částečně vzbuzovalo kontroverze i v na tehdejší dobu liberálním New Yorku druhé poloviny
40. let. Reakce v St. Louis, v němž byla rasová segregace silně ukotvena, si lze těžko
představit. Při pohledu na tyto okolnosti tedy nelze vinit Rickeyho z pokrytectví. On sám,
ačkoliv zastupoval klub jako celek, by pravděpodobně mnoho nezmohl, pokud by rasové
integraci nebyly nakloněny politické špičky a značná část obyvatelstva. Takové podmínky
vznikly právě v New Yorku a Rickey jich dokázal plně využít. S trochou nadsázky lze tvrdit,
že segregace v profesionálním baseballu byla ukončena díky tomu, že se tolerantní člověk
ocitl v tolerantním prostředí, jež mu umožnilo plně realizovat své představy.
2.2

Sportovní faktory
Tým Brooklyn Dodgers byl tradiční a významnou součástí amerického baseballu,

jehož cílem byla, kromě generování finančních prostředků, hlavně snaha o dobré sportovní
výsledky. V konkurenci dalších patnácti klubů MLB rozhodovalo o úspěchu štěstí a
především kvalitní management. Sportovní úspěchy představovaly hlavní předpoklad pro
ekonomickou prosperitu klubu, protože dobré výsledky přitahovaly větší publicitu a tedy
popularitu. S popularitou pak byly spojeny větší návštěvy v ochozech a lepší ekonomický
potenciál klubu. Zapojení černošského hráče pak splňovalo všechny další podmínky pro
zvýšení zájmu o klub. Rasová integrace baseballu měla rovněž pozitivní vliv na sportovní
výkony klubů, protože černošští hráči představovali dosud nevyužitou zásobárnu nových a
15

především levných talentů. Využitím těchto zdrojů tak mohl klub získat alespoň na čas
nezanedbatelnou výhodu nad svými konkurenty.

2.2.1

Názory představitelů bělošských klubů a soutěží na rasovou segregaci
Baseballové prostředí však nebylo rasové integraci příliš nakloněno. Profesionálnímu

baseballu předsedal nepřetržitě od roku 1919 Kenesaw Mountain Landis,62 člověk starého
střihu a velmi konzervativních názorů, díky jehož vlivu se profesionální baseball bránil
jakýmkoliv změnám tehdejšího stavu, především pak v otázce rasové diskriminace.63 Ačkoliv
byla ve většině případů pravidla segregace nepsaná, o jejich platnosti nebylo pochyb.
V roce 1943 došlo

poprvé k jednání o

problematice rasové diskriminace

v profesionálním baseballu. Generální komisionář MLB Landis poprvé vyslechl populárního
zpěváka a aktivistu Paula Robesona, jenž v této době patřil mezi nejvýznamnější kritiky
segregace.64 K rasové integraci profesionálního baseballu však chyběly ještě čtyři roky a vize
rasově smíšených mužstev pro většinu majitelů klubů tak byla nepředstavitelná. Komisionář
Landis formuloval své oficiální stanovisko k této problematice jinak. „Kluby nejsou nijak
omezeny v angažování hráčů tmavé pleti v jakémkoliv rozsahu a toto rozhodnutí náleží pouze
jejímu vedení,“ prohlásil Landis v rozhovoru pro Pittsburgh Courier-Journal. 65 Skutečně
neexistovalo žádné psané pravidlo zakazující mužstvům MLB podepsat smlouvu
s afroamerickým hráčem, ale ve skutečnosti takovýto krok představoval tabu, které se žádný
majitel či generální manažer neodvážil porušit. Výše zmíněný výrok komisionáře Landise tak
plně charakterizoval postoj baseballového prostředí, které sice navenek deklarovalo
neexistenci jakýchkoliv rasových bariér, ale ve skutečnosti nepsané zásady segregace
určovaly pravidla hry tohoto sportu.
Změna nastala v listopadu 1944 s novým komisionářem MLB Albertem Chandlerem,
který byl mnohem více nakloněn změnám v nepsaných diskriminačních pravidlech.66
V polovině roku 1946 zřídilo vedení MLB výbor, jehož hlavní náplní byla jednání ohledně
dalšího směřování profesionálního baseballu, ovšem většina majitelů klubů byla kategoricky
proti integraci. Dne 8. července 1946 mezi nimi došlo k ústní dohodě, jež hypoteticky
souhlasila s přítomností jednoho až dvou Afroameričanů v nejvyšších soutěžích, ale k jejímu
62
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naplnění nakonec nikdy nedošlo. V srpnu téhož roku proběhlo hlasování o integraci MLB,
během kterého se majitelé velkou většinou vyslovili proti působení Afroameričanů ve dvou
nejvyšších amerických soutěžích a to v poměru 15:1, přičemž jediný hlas pro integraci patřil
Rickeymu67 Místo snahy o navržení postupu, jenž by zajistil co nejplynulejší a pokud možno
bezproblémovou desegregaci, se majitelé zaměřili na škody, jež integrace způsobí
černošským soutěžím.68 Výbor varoval před zkázou, jakou by integrace baseballových soutěží
mohla znamenat pro černošské komunity, a to především po ekonomické stránce. V tomto
ohledu se projevily určitá rozpolcenost a pokrytectví této komise, která se částečně hlásila
k uznání práva Afroameričanů být součástí dosud čistě bělošských sportovních soutěží,
současně však vinila osoby bojující za rasovou integraci z pokrytecké snahy získat publicitu.69
Desegregace mohla podle jejích odpůrců ohrozit tržní hodnotu klubů MLB a navíc by došlo
k jejich „poskvrnění“, čímž by byl ohrožen původní tj. segregovaný princip, na jehož základě
kluby vznikly. Názory sportovního prostředí se tak vyznačovaly silným odporem k rasové
segregaci. Rickey svým vystupováním vůči většině, která rasovou integraci neschvalovala,
zosobňoval progresivní směr, kterým se americký baseball měl brzy začít ubírat.

2.2.2

Rickey a sportovní faktory
Dosažení sportovních úspěchů hrálo v uvažování Branche Rickeyho významnou roli.

V tomto ohledu byl Rickey schopen udělat prakticky cokoliv a právě zapojení afroamerických
hráčů se stalo jednou z uvažovaných možností, jež měla napomoct Brooklyn Dodgers ke
dlouhodobým sportovním úspěchům.70 Tento strategický krok však znamenal prolomení
nepsaného pravidla, které zakazovalo jakoukoliv možnost desegregace v profesionálním
baseballu.
Zásadní roli v tomto rozhodnutí sehrálo vedení samotné organizace Dodgers. Klub byl
v době, kdy v užším vedení působil Rickey, vlastněn farmaceutickou firmou Pfizer, která jako
jedna z prvních v New Yorku měla rasově nesegregovaná firemní sportovní družstva.71
Rickey tak měl ve vedení Dodgers silnou podporu pro jeho záměr zapojit černošské hráče.
Majitel klubu, George V. McLaughlin, souhlasil s tímto směřováním klubu, ale pouze za
dodržení dvou podmínek. První z nich měla být záruka, že ze strany Rickeyho nepůjde pouze
67
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o snahu vyřešit problém diskriminace Afroameričanů v profesionálním sportu, ale klub
z tohoto kroku bude skutečně těžit i na sportovním poli.72 Druhou podmínku představoval
požadavek, aby byl vybrán vhodný kandidát, jenž by byl schopen ustát tlak ze strany médií,
veřejnosti i baseballového prostředí.73 Podle Rickeyho vlastních slov bylo prozkoumání
možnosti angažování černošského hráče jednou z prvních záležitostí, jež byly s vedením
Brooklyn Dodgers projednány.74 Rickey se po nástupu k Dodgers v roce 1942 rozhodl rozšířit
organizaci farem, která by dlouhodobě produkovala velké množství potencionálních hráčů a
součástí tohoto plánu se mělo stát také zapojení afroamerických hráčů. Rickey chtěl vítězit a
získání kvalitních černošských hráčů tomu mělo napomoct. Při pohledu na proces jako takový
nešlo o nijak výjimečný krok, protože nastavení již existujícího systému bylo pouze rozšířeno
o další oblast zájmu, tj. o hráče tmavé pleti. Dodgers se pod Rickeyho vedením nejprve
zaměřili na hledání talentů v Latinské Americe. Angažování latinskoamerických hráčů se
však po krátké době ukázalo jako značně problematické, protože museli čelit dvojí překážce.
Jazyková bariéra představovala významný problém při adaptaci v novém prostředí u člověka,
jenž se zároveň musel potýkat s předsudky ohledně svého původu.75 Skutečnost, že Rickey
nejprve uvažoval o angažování latinskoamerických hráčů svědčí o tom, že byl kvůli
sportovnímu hledisku ochoten podepsat smlouvu s kýmkoliv, tedy i s Afroameričany, kteří
oproti Latinoameričanům disponovali výhodou znalosti anglického jazyka. „Kdyby slon uměl
hrát lépe než hráči, které mám k dispozici, postavil bych slona“, reagoval Rickey na otázku
ohledně angažování Robinsona.76 Jak se později ukázalo, angažování Robinsona a
černošských hráčů obecně byl velmi zdařilý a výhodný sportovní tah. Faktem je, že vyhlídky
na zlepšení sportovních úspěchů musely představovat velké lákadlo. Černošské a bělošské
soutěže nepůsobily ve dvou různých světech a Rickey i díky masivnosti celé organizace
Dodgers měl možnost sledovat afroamerické hráče a byl si tak vědom jejich schopností.
Výsledky Dodgers v dalších letech nasvědčují pravdivosti tohoto názoru.

2.2.3

Dopady rasové integrace ve sportu
Pozitivní dopad rasové

integrace MLB

na

sportovní

výsledky klubu

nezpochybnitelný. Brooklyn Dodgers získali v období Robinsonovy kariéry
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6 z 10 tzv.

Pokud by se stal prvním Afroameričanem v MLB průměrný či podprůměrný hráč, který by na soutěž nestačil,
vyvolalo by to dojem, že černošští hráči nemají schopnosti v této soutěži obstát.
73
Lowensfish, Baseball‘s Ferocious Gentleman, 326.
74
Polner, Branch Rickey, 145.
75
Lowenfish, Baseball‘s Ferocious Gentleman, 349.
76
Rampersad, Jackie Robinson: A Biography, 141.

18

pennants (vítězství) v Národní lize.77 Jeho přítomnost okamžitě ovlivnila výsledky mužstva.
V jeho nováčkovském roce zvítězili v National League (NL) s 94 vítězstvími a Robinson byl
navíc zvolen nejlepším nováčkem soutěže.78 Na tomto ocenění lze jasně ilustrovat, jaký dopad
mělo ukončení segregace v oblasti sportovní výkonnosti. Za deset let od roku 1947, obdrželo
toto ocenění sedm hráčů tmavé pleti.79 Ocenění pro nejužitečnějšího hráče soutěže v tomto
období získalo šest Afroameričanů, přičemž Robinson toto ocenění získal v roce 1949.80
V září 1949 hrálo v MLB sedm afroamerických hráčů a v nižších soutěžích pak působilo
dalších 19 hráčů.81 Popularita černošských hráčů však byla obdivuhodná. Všichni tři černošští
hráči Brooklyn Dodgers se dostali do výběru ligy, přičemž Robinson obdržel více jak 1,8
milionu hlasů.82
Sportovní motivy spojené s ekonomickými faktory sehrály v ukončení segregace
důležitou roli. Výsledky představovaly pro kluby MLB jakožto sportovní organizace
nejdůležitější měřítko. Angažování hráčů tmavé barvy pleti mělo v tomto ohledu velký
potenciál, nicméně v mnohých případech přesto převážily zažité tradice a zvyky, jež odmítaly
rovnoprávnost. Úspěchy týmu byly u některých klubů upozaděny na úkor striktní rasové
politiky, která byla ovlivněna mírou tradice rasové diskriminace v dané oblasti.83
Rickey byl v případě podpisu smlouvy s Robinsonem jistě ovlivněn vidinou posílení
mužstva. Jak se později ukázalo, tento předpoklad byl správný. Schopnosti prvních
černošských hráčů v MLB ve většině případů převyšovaly výkonnost průměrného hráče
souteže. Tento fakt lze logicky doložit, jelikož v prvních letech rasově integrovaného
baseballu podepsali smlouvu pouze výjimeční hráči a to dokládá také četnost individuálních
ocenění v prvních deseti letech od konce segregace v MLB. Sportovní motivace se tak jeví
jako relevantní a legitimní.
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2.3

Ekonomické faktory
Baseball jakožto nejpopulárnější a nejameričtější sport první poloviny 20. století

představoval odvětví, v němž ročně protékaly stovky milionů USD. Profesionální baseballové
soutěže ve Spojených státech se stejně jako jiné oblasti soukromého podnikání řídily
především ekonomický pravidly vyžadujícími finanční zisk. Prolomení segregace v této
oblasti skýtalo nové možnosti dodatečných zisků především v podobě přilákání černošského
obecenstva do ochozů. Tyto pohnutky sehrály roli i v rozhodování Branche Rickeyho o
angažmá Jacka Robinsona. Pokud by tento krok nebyl považován za ekonomicky výhodný,
nevěnovali by mu Brooklyn Dodgers tolik finančních prostředků a v Rickeyho případě tolik
energie. Novátorství, jež měl Rickey v povaze, bylo jedním z hnacích motorů jeho
podnikatelské kariéry. Při pohledu na tuto stránku jeho charakteru v mnohých případech
vyvstanou na světlo méně vznešené pohnutky, které vedly k prolomení segregace
v profesionálním baseballu.
Z ekonomického hlediska představovalo černošské obyvatelstvo dosud nevyužitý
potenciál a přilákat jej do hlediště nebyl snadný úkol. Především kvůli tomu, že druhá světová
válka znamenala pro černošský baseball zlatý věk, kdy kvalita a atraktivita afroamerických
soutěží dosáhla svého vrcholu a díky hvězdným afroamerickým hráčům zažíval tento sport
nejvyšší návštěvnost ve své historii. Angažování černošského hráče a tedy i přilákání
černošských diváků představoval krok, jenž by Brooklyn Dodgers získal výhodu nad
ostatními kluby jak po stránce finanční, tak i sportovní. Navíc nedokonalost právních vztahů
v černošském baseballu znamenala, že afroameričtí hráči mohli být angažování za velmi nízké
částky, v některých případech i zadarmo. To z integrace činilo velmi lákavou možnost.

2.3.1

Zkušený obchodník
Rickey byl považován za zkušeného obchodníka a manažera. V obchodních

záležitostech se choval velmi šetrně. „Má srdce ze zlata a hýčká si ho“, vzpomínal bývalý
hráč Brooklynu Gene Hermanski, další jeho svěřenec Enos Slaughter se nechal slyšet: „I pro
drobné chodil do sejfu“.84 I díky těmto výrokům se Rickey těšil pověsti skrblíka, jenž chce
maximalizovat svůj zisk a minimalizovat náklady. I v případě podpisu smlouvy s Jackem
Robinsonem byl Rickey konfrontován s podobnými nařčeními, jež zpochybňovaly jeho čistě
morální motivy. Již dříve musel Rickey čelit narůstající kritice, především ze strany novinářů.
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20

Pravděpodobně nejzapřisáhlejším kritikem organizace Dodgers se stal redaktor sportovní
redakce newyorského deníku Daily News Jimmy Powers, kterému se nelíbila úsporná finanční
politika Dodgers.85 Powers nazýval Rickeyho „El Cheapo“86 kvůli údajně nízkým platům
hráčů Dodgers. „Rickey nikdy nepopíral to, že se stal úspěšným baseballovým funkcionářem,
jenž chce prosperovat finančně i morálně,“ píše ve své knize Lowenfish. 87 Rickey se tedy
nikdy netajil touhou být úspěšný finančně. Svou opatrnou finanční politikou k tomu měl
skvělé předpoklady a tah s angažováním Jacka Robinsona sliboval další finanční prospěch.
Hogan ve své knize přisuzuje Rickeymu čistě obchodnické motivy v prolomení segregace a to
zejména vidinu zlepšení sportovních výsledků týmu a především ekonomického vzestupu
díky přílivu černošských fanoušků. Úspěšné integraci na konci války přálo hned několik
okolností. New York v té době patřil mezi nejliberálnější státy Spojených států a v listopadu
1944 zemřel segregačně smýšlející komisionář MLB Landis, na jehož místo nastoupil
mnohem otevřenější Albert Chander.88 Náskok, jaký by Rickey získal tímto krokem před
konkurencí na sportovní i ekonomické úrovni, musel být velmi lákavý. Nevymahatelnost
jakéhokoliv finančního odškodnění pro afroamerické kluby od klubů MLB za angažování
jejich hráčů vytvářela z této strategie skvělý byznys.
Rickey na druhou stranu často hovořil i o etických pohnutkách, které ho vedly
k prolomení rasové bariéry, zakořeněných v metodistické výchově, jež v něm vybudovala cit
pro sociální spravedlnost. Rasová integrace pro něj totiž zosobňovala jistou formu sociální
spravedlnosti zosobňovala.

2.3.2

Generální manažer Brooklyn Dodgers
Rickeyho prvním krokem v nové funkci generálního manažera Brooklyn Dodgers se

stalo rozšíření systému farem. 89 Hlavním cílem bylo využití návratu sportovních talentů
z války. Do konce války rozšířil organizaci Dodgers na 27 sportovních klubů, což
představovalo největší baseballovou organizaci v zemi.90 Součástí nové strategie se staly tzv.
try out camps, tedy sportovní soustředění, v jejichž rámci Dodgers získávali nové talenty pod
svá křídla. Klub před každým tímto kempem zorganizoval masovou mediální kampaň
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především na středních a vysokých školách, která měla nalákat nadějné hráče.91 V rámci této
strategie byli na jeden z prvních kempů pozvání i sportovci japonsko-amerického původu a to
navzdory faktu, že američtí občané japonského původu byli během válečného konfliktu
nespravedlivě připravení o řadu svých práv a svobod.92
Prodejem nadbytečných hráčů byly generovány nezanedbatelné příjmy pro Dodgers.
Rickey tím dostal klub z finančních potíží a již v roce 1946 zaznamenal zisk více jak 500 tisíc
dolarů93, zatímco v době jeho příchodu v roce 1943 Dodgers trpěli deficitem 200 tisíc
dolarů,94 a to především z důvodu klesající návštěvnosti v průběhu válečných let95 Kroky
provedené za Rickeyho vedení tak lze chápat za nutné v procesu finanční i sportovní
stabilizace. Součást této strategie tvořila i možnost získání afroamerického hráčů, kteří by
zvýšili celkový sportovní i ekonomický potenciál organizace. Prosperita klubu byla výhodná i
pro generálního manažera, protože součástí Rickeyho smlouvy s Dodgers se stala i klauzule o
10%96 provizi z veškerého prodeje hráčů. „Jakožto člověk, jenž věřil v americký systém
kapitalistického individualismu, byl přesvědčen o tom, že si svou odměnu zaslouží," uvádí ve
své knize Lowenfish.97 Ač se Rickey zaštiťoval v případě angažování Robinsona morálními
hodnotami, nezanedbatelnou úlohu zajisté hrál také fakt, že byl na prosperitě Dodgers velmi
silně zainteresován právě díky 10% klauzuli.
Celkové výsledky Rickeyho působení u Dodgers jsou působivé. V roce 1943 sestávala
celá organizace z pěti týmů, o sedm let později jich v rámci systému farem bylo již 25.98 Počet
hráčů pod kontraktem se zvýšil z 250 na 63799 a hospodaření klubu vykazovalo přebytek 2,5
milionu amerických dolarů.100

2.3.3

Morální otázka
Je pochopitelné, že finanční zisk podnítil spekulace ohledně morálnosti prostředků,

jakými byl vytvořen. V případě prvních afroamerických hráčů se jednalo především o
problematiku vyvázání ze smluv s černošskými týmy. Přestoupení Robinsona a posléze i
dalších černošských hráčů, kteří začali působit v MLB, se stalo předmětem kritiky a to
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především ze strany části černošské komunity. Rickeyho bývalý kolega Larry McPhail ho
nařknul z toho, že kvůli svému osobnímu prospěchu ignoroval práva majitelů černošských
klubů a doslova vyplundroval Negro Leagues, které byly připraveny o nejlepší hráče bez toho,
aniž by jim byla poskytnuta adekvátní finanční kompenzace.101 Afroamerické soutěže byly
považovány za důležitou součást ekonomické stability týmů z MLB, protože část jejich
příjmů plynula z pronájmu svých stadionů černošským mužstvům.102 V případě integrace tak
mohli majitelé klubů přijít o poměrně velkou a spolehlivou příjmovou položku.
Rickey musel tušit, že těmito praktikami černošské soutěže a jejich majitele zruinuje.
Nejsou známy žádné záznamy, v nichž by se nad amorálností této situace pozastavoval.
Ekonomické a sportovní hledisko zde hrálo prim. Robinson ve svých prvních dvou sezónách
za Dodgers pobíral pouze minimální plat pět tisíc dolarů103, který byl určen vedením soutěže.
V situaci, kdy Robinson přinesl Dodgers i celé lize další příjmy v řádech stovek tisíc dolarů se
takováto mzda jeví jako neadekvátní obzvláště při srovnání s platy bělošských hráčů.104 Když
v roce 1949 Robinson požádal o zvýšení platu na 20 tisíc dolarů, Rickey se mu na to ani
odpověděl.105

2.3.4

Ekonomické dopady integrace
V prvním roce Robinsonova působení vévodili Brooklyn Dodgers lize v průměrné

návštěvnosti, čímž se částečně naplnily Rickeyho předpoklady.106 Robinsonova přítomnost
zvýšila atraktivitu zápasů a zejména venkovní zápasy Dodgers se staly oblíbenou atrakcí.
Klub přilákal rekordní návštěvy ve všech městech s výjimkou Cincinnati a celková
návštěvnost ligy se oproti předešlému roku zvýšila o tři čtvrtě milionu lidí.107 Domácí
návštěvnost Brooklyn Dodgers v roce 1947 ustanovila nový rekord klubu, ovšem nárůst nebyl
oproti předchozímu roku až tak znatelný, protože se jednalo pouze o 10 tisíc diváků.108
Paradoxnost přístupu americké společnosti a její schopnost přizpůsobit se novým pořádkům
v otázce rasové diskriminace lze dobře zaznamenat na skutečnosti, že Robinson byl již v roce
1947 zvolen druhým nejpopulárnějším mužem Spojených států.109
101
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V druhém roce Robinsonovy kariéry se návštěvnost Dodgers při venkovních utkáních
zdvojnásobila a to především díky narůstajícímu počtu afroamerického publika, jež na zápasy
Dodgers cestovalo z širokého okolí.110 Po bezprostředním nárůstu obecenstva v první a druhé
sezóně byla s ohledem na statistiky dalších let důležitost rasové integrace jako generátoru
zvýšených příjmů ze vstupného málo průkazná a značně problematická. Kromě
bezprostředního boomu v první a druhé sezóně, jenž těžil z přirozené zvědavosti fanoušků a
mediální pozornosti, nelze v návštěvnosti Brooklyn Dodgers v dalších letech vypozorovat
jakýkoliv narůstající trend, spíše sestupný. Při posuzování návštěvnosti v těchto letech je
nutné brát v potaz také další kritéria jakými mohly být například špatná výkonnost mužstva či
vnější vlivy jako počasí nebo nástup televizních přenosů utkání. V roce 1948 návštěvnost na
Ebbets Field, stadionu Dodgers, poklesla o více jak 400 tisíc diváků na 1, 398 967 diváků.111
A dokonce také hospodářská bilance Dodgers se v tomto roce ponořila do červených čísel,
manko činilo zhruba 300 tisíc dolarů.112 Nicméně již následující sezóna 1949 přinesla
krátkodobé zlepšení. Robinson byl zvolen nejužitečnějším hráčem ligy a pět dalších
afroamerických hráčů bylo zvoleno diváky do utkání hvězd. Celková návštěva Dodgers se
zvýšila o 235 tisíc diváků na 1,633 747 diváků113, nicméně v roce 1950 návštěvnost opět
výrazně poklesla, tentokrát na 1,185 milionu diváků114. Jednalo se tedy o pokles o více jak
450 tisíc přihlížejících. Je tedy zřetelné, že návštěvnost a tedy i zisky ze vstupného Dodgers
byly nestabilní a znatelně se rok od roku lišily. Přes všechny tyto výkyvy klub v roce 1950
disponoval přebytkem 2,5 milionu dolarů.115 Hlavní zdroj příjmů byl tvořen spíše prodejem
hráčů, než ziskem z prodeje vstupenek. Angažování Robinsona mělo na návštěvnost pouze
krátkodobý účinek.
V důsledku zkoumání ekonomických okolností prolomení rasové segregace v MLB se
objevuje značná rozporuplnost mezi Rickeyho deklarovanými názory a skutečnou praxí. Na
jedné straně se Rickey stavěl za princip sociální spravedlnosti, na straně druhé pak využil
všech nedokonalostí smluvního systému v afroamerickém baseballu k poměrně amorálnímu
zisku nových hráčů. V případě Robinsona se však Rickey se skutečně částečně řídil svými
etickými zásadami. Způsob, jakými bylo rasové integrace dosaženo, již těmto zásadám
nepodléhalo a to především z ekonomických důvodů. Výsledek tak byla paradoxní situace,
110
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kdy došlo k poškození části černošského obyvatelstva, za jejichž práva Rickey de facto
bojoval.

3. Federální a státní legislativa a její vliv na rasovou
integraci baseballu
3.1

Diskriminace v zaměstnání a armádě
Jistou roli v prolomení rasové segregace v profesionálním baseballu sehrála rovněž

částečná změna společenského klimatu ve vztahu k menšinám. První, ač malé, kroky směrem
ke zmírnění rasové segregace lze zaznamenat již v důsledku určitých opatření v rámci
Rooseveltova Nového údělu. Ke konci 30. let pomalu docházelo k velmi částečnému
zmírňování segregace ze strany federální vlády, především pak v oblasti rovných pracovních
příležitostí.
Hlavní faktor v procesu liberalizace postojů vůči většímu zrovnoprávnění menšin ve
Spojených státech představovalo zapojení do bojů 2. světové války. Nelze však tvrdit, že
nastalá situace umožňovala menšinám bezproblémový život vedle většinové společnosti.
Odpor bílých Američanů vůči ukončení segregace byl stále velmi silný a to jak ve 40., tak i
později v 50. a 60. letech. Většina americké populace se řídila podle zažitých a v drtivé
většině případů nepsaných pravidel rasové diskriminace.
První kroky vedoucí k posunu v postojích vůči problematice diskriminace menšin byly
iniciovány na federální a posléze i státní úrovni, jejichž úřady čelily vzrůstajícímu nátlaku ze
strany menšin a to zejména v oblasti trhu práce a rovnocenného postavení v armádě.
Diskriminace v těchto dvou oblastech se stala aktuální především díky probíhajícímu
válečnému konfliktu. Hospodářství Spojených států se přeorientovalo na válečnou výrobu,
která vyžadovala zapojení všech obyvatel země bez ohledu na barvu pleti či etnický původ.
Federální zakázky ve zbrojním průmyslu vedly k nárůstu počtu pracovních míst, což se
odrazilo také na zaměstnanosti Afroameričanů, která ve státních strukturách vzrostla během
války ze 40 tisíc na 300 tisíc.116 Jejich postavení ovšem bylo stále označováno jako „last
hired, first fired“117 , tedy obsazovali nejnižší místa zaměstnaneckého žebříčku. Demografické
změny způsobené přesunem pracovních sil do válečné výroby vedly ke vzniku nových
problémů v soužití městského obyvatelstva. Na sever USA se

116
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„To Secure These Rights“, 59.
Jako poslední zaměstnaný, jako první propuštěný. Ibidem, 61.
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během války přesunulo

přibližně 1,5 milionu Afroameričanů, představující 17%

tehdejší černošské populace

amerického Jihu.118
Za příklady těchto problémů lze považovat rasově motivované nepokoje v roce 1943,
které zachvátily města New York, Los Angeles a Detroit. Tyto události dokazují, že soužití,
v tomto případě bělošského a černošského obyvatelstva, bylo náchylné ke konfliktům,
k jejichž propuknutí mohlo dojít kvůli maličkostem.119 Tento rok byl celkově poznamenán
velkým počtem podobných událostí. Bylo zaznamenáno na 240 rasových incidentů ve 48
městech USA.120
Diskriminace v zaměstnání ve 40. letech byla ve velké většině případů podmíněna
právě rasovou příslušností.. Podle údajů federální zprávy To Secure These Rights se 80%121
všech případů diskriminace v zaměstnání týkalo Afroameričanů. Nevyváženost poměrů mezi
bělochy a černochy se promítala přirozeně také v jejich finančním ohodnocení. Plat
afroamerického dělníka činil 47 centů na hodinu, bílý dělník za stejnou dobu inkasoval 63
centů, obdobná situace panovala také v poměru průměrných

příjmů středoškolsky a

vysokoškolsky vzdělaných osob, když afroameričtí absolventi pobírali plat zhruba o polovinu
nižší než jejich stejně vzdělaní bělošští kolegové.122
V případě armády byla otázka diskriminace v době válečného konfliktu, kdy kvůli ní
padal stín na americké principy demokracie, obzvláště závažná. Velkou část americké armády
(necelých 10%) tvořili příslušníci afroamerické menšiny, ovšem, podobně jako u jiných
federálních institucí, také zde byla běžná diskriminace na základě rasy a etnického původu.
Příslušníkům menšin byly přiřazovány podružné pozice, ve většině případů se jednalo o
nebojové jednotky v týlu (zásobování, stravování, obsluha atd.). Jeden z nejviditelnějších
problému diskriminace v americké armádě představovala disproporcionalita v počtech bílých
a černých důstojníků a celkově nerovnoměrné zastoupení černochů a dalších etnik
118

Neil A. Wynn, „The 'Good War': The Second World War and Postwar American Society,“ Journal of
Contemporary History, 31, č. 3 (1996): 472. http://www.jstor.org/stable/261016 (staženo 06/12/2012), 472.
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v některých elitních složkách ozbrojených sil. Zatímco v roce 1947 připadal jeden bělošský
důstojník v průměru na 7 mužů, černošští důstojníci připadali na počty v rámci tisíců.123
Právě diskriminace v armádě se v této době stala jedním z nejdůležitějších podnětů, které
v konečném důsledku znamenaly úplnou desegregaci amerických ozbrojených sil na přelomu
40. a 50. let. Jednalo se tak o jednu z prvních federálních institucí, která se na oficiální úrovni
zřekla principu rasové diskriminace, a sloužila tak jako příklad měnících se poměrů v otázce
občanských práv, jenž mohl ovlivnit další odvětví, v nichž jejich porušování stále přetrvávalo.
3.2

Přístup federálních úřadů a antidiskriminační legislativa
Navzdory přetrvávající diskriminaci na základě rasy však již od konce 30. let

docházelo v posunu rovnoprávnosti obyvatel, zejména na legislativní úrovni. Uvedení zákona
v platnost však neznamenalo automaticky jeho faktické dodržování a využívání. Problematika
diskriminace menšin se přesto, ač okrajově, dostala do zorného pole federálních úřadů. V roce
1939 nejvyšší státní zástupce Frank Murphy inicioval vytvoření Útvaru pro občanské svobody
(Civil Liberties Unit, později Civil Rights Section) na kriminálním oddělení ministerstva
spravedlnosti. Ač se tento útvar z velké části zabýval problematikou rasové diskriminace,
sestával pouze z osmi státních zástupců a jeho kapacity nestačily na projednání všech
předložených případů. Vyšetřování měla ve svých kompetencích FBI.124 K hlavnímu posunu
však došlo až se vstupem USA do války v roce 1941, když výrazněji začal být kritizován
diametrální rozpor mezi ideály, které se Spojené státy jaly chránit v zahraničí a skutečnou
praxí na domácí půdě v podobě respektování práv menšin. Tato situace vyprovokovala
zvýšení aktivity organizací a hnutí bojujících proti diskriminaci.125
Ideologický rozpor myšlenek bráněných ve válečném konfliktu a tehdejší úrovně
respektování práv menšin ve Spojených státech mobilizoval černošské aktivisty a tisk.
V afroamerické komunitě se za války rozšířilo přesvědčení o tzv. dvojím vítězství. Prvním
měla být porážka nepřítele na frontě. Druhé vítězství znamenalo „porážku vnitřního
nepřítele“, v tomto smyslu chápaném jako odstranění rasové diskriminace ve společnosti.126
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V roce 1942 byla Rooseveltova administrativa donucena k legislativní činnosti
v důsledku hrozby demonstrativního pochodu diskriminovaných menšin ve Washingtonu.
Toto již několik let působící hnutí, tzv. March on Washington Movement, bylo organizováno
afroamerickou odborovou organizací Brotherhood of Sleeping Car Porters v čele s A.
Philiphem Randolphem. Cílem hnutí bylo, mimo jiné, ukončení rasové diskriminace ve
válečném průmyslu.127 Ačkoliv cíle nebylo dosaženo, vidina masové demonstrace před
branami Bílého domu a Kongresu vedla k prvním krokům prezidentovy administrativy, které
zmírnily rasovou diskriminace ve státním sektoru a u firem, jež plnily státní zakázky.
Konkrétně se jednalo o prezidentské nařízení č. 8802128, které zakazovalo jakoukoliv formu
diskriminace ve federální zbrojní výrobě a to včetně soukromých subjektů pracujících na
přidružených zakázkách. Na dodržování těchto principů měla dohlížet Komise pro
spravedlivé zacházení při zaměstnání (Fair Employment Practices Committee, FEPC).129
Instituce však přes neoddiskutovatelnou roli ve zlepšení rovnoprávnosti v zaměstnání
postrádala efektivní nástroje, jimiž by byla schopna prezidentské nařízení plně vymáhat, proto
leží její historický význam především v symbolické rovině jakožto změny vládní politiky
v přístupu k diskriminaci.
3.3

Legislativa státu New York a Ives-Quinnův zákon
Odlišná situace ohledně vymahatelnosti rovnoprávnosti a rovnocennosti bez ohledu na

barvu pleti či etnický původ však panovala v legislativách některých amerických států.
Severovýchodní pobřeží Spojených států se v této době profilovalo jako nejliberálnější, v roce
1947 pouze čtyři státy zákonem zakazovaly diskriminaci v přijímání do zaměstnání na
základě rasy, etnického původu či náboženského vyznání. Jednalo se o státy New York, New
Jersey, Massachusetts a Connecticut, obzvláště v případě státu New York lze postoje vůči
diskriminaci menšin považovat za jedny z nejpokrokovějších ve své době.130
Důvodů proč se stát New York stal průkopníkem v oblasti antidiskriminačních zákonů
je několik. Tento stát a jeho největší město se pyšnilo tradicí místa přijímajícího velký počet
imigrantů do Spojených států. New York byl i ve 40. letech kosmopolitní místem, na jehož
území docházelo ke střetávání obyvatelstva nejrůznějšího původu a sociálního statutu.
Kulturní různorodost i potřeba vytvořit podmínky vhodné pro co nejméně konfliktní prostředí,
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tlačily na rozvoj liberálních postojů vůči menšinám. Tento trend byl umocněn dvěma
významnými incidenty, které proběhly ve 30. a 40. letech. Jednalo se o rasově motivované
pouliční nepokoje v newyorské čtvrti Harlem v letech 1935 a 1943.131 I v souvislosti s těmito
problémy představitelé politické moci státu a města New York zaměřili svou zákonodárnou
činnost na oblast diskriminace a dodržování práv menšin. Svou roli pochopitelně sehrála i hra
o politický vliv, protože rasová diskriminace představovala čím dál důležitější otázku v rámci
volebních kampaní a následného zisku podpory menšin při hlasování.
Stát New York tak začal schvalovat legislativu, která byla nakloněna větší
rovnoprávnosti obyvatel bez zřetele na jakékoliv rozdíly jako například Ives-Quinnův zákon.
Počátky liberalizace je možné rovněž sledovat v souvislosti se vznikajícími komisemi a
výbory, jejichž předmět zájmu spočíval ve zkoumání soužití menšin s většinovou populací
New Yorku. Tento posun lze přisoudit nejen rostoucím nárokům místního obyvatelstva na
řešení diskriminace, ale rovněž také vlivu různých politických uskupení, občanských iniciativ
či výrazných osobností. Pozitivní důsledky změn v přístupu k rase se promítly také do
profesionálního baseballu a především stát New York byl v tomto ohledu jeden
z nejpokrokovějších.
V legislativě státu New York první poloviny 40. let lze pozorovat aktivitu, jejímž
cílem byl boj proti diskriminaci. Již v roce 1941 byla guvernérem Herbertem H. Lehmanem
zřízena komise zabývající se diskriminací na trhu práce (Committee on Discrimination in
Employment, CDE).132 Stejně jako v případě federální komise (FEPC), i její newyorský
protějšek však postrádal účinné pravomoci, jež by mohl použít v případě diskriminačních
praktik. V roce 1944 byla CDE nahrazena Prozatímní komisí proti diskriminaci (Temporary
Commission Against Discrimination, TCAD)133, která v roce 1945 navrhla zřízení další
komise s většími pravomocemi zejména ve vymáhaní dodržování antidiskriminačních
opatření.134
Problém vymahatelnosti dodržování práv občanů bez ohledu na rasu či náboženské
vyznání byl víceméně vyřešen až s přijetím antidiskriminačního Ives-Quinnova zákona v
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březnu 1945. Již v průběhu projednávání musel čelit opozici ze strany newyorkských
podnikatelů a odborů, jež tento návrh považovali za zbytečný a neefektivní. Navíc by podle
odpůrců zákona vedl k diskriminaci naruby - tedy upřednostňování zástupců menšin na úkor
většiny.135 Podstatou Ives-Quinnova zákona bylo postavení diskriminace založené na
odlišnosti rasy, náboženského vyznání, etnického původu či národnosti v oblasti
zaměstnávání mimo zákon. Při porušení zákona hrozila zaměstnavatelům, kteří by odmítli
přijmout uchazeče na základě jeho odlišené rasy či etnika, pokuta ve výši 500 USD136 nebo až
jednoroční odnětí svobody.137 Stát New York se tak stal prvním státem USA, jež do své
legislativy implementoval zákon zabývající se diskriminací na trhu práce (tzv. Fair
Employment Act). Obdobné pokusy o přijetí antidiskriminačních zákonů probíhaly v dalších
více jak 20138 státech Spojených států, avšak úspěšné implementace v 2. polovině 40. let bylo
možné počítat v řádu jednotek. Ives-Quinnův zákon lze považovat ze všech v té době
přijatých zákonů za nejradikálnější, protože příležitost

k získání zaměstnání bez

diskriminujících vlivů byla zákonem stanovena jako občanské právo.139
Důležitou skutečnost představovala do té doby nepřítomná možnost vymáhat
dodržování těchto zásad a případně trestat její porušování. Efekt zákona se vztahoval také na
profesionální baseball, kde zaměstnávání také, přirozeně, podléhalo pracovnímu právu. Dá se
tedy předpokládat, že rasová diskriminace v tomto sportu by se brzy dostala do rozporu se
zněním Ives-Quinnova zákona, což by znamenalo, že k rasové integraci newyorských klubů
by muselo nakonec tak či tak dojít..140 Ačkoliv Rickey plánoval rasovou integraci již před
přijetím této legislativy, uvedení těchto pravidel v platnost jej ještě více utvrdilo ve správnosti
jeho úmyslů. „Teď už mě nikdo nezastaví,“ údajně prohlásil poté, co se dověděl o přijetí
Ives-Quinnova zákona. 141 Je tedy zřejmé, že legislativní proces, jenž zcela jasně směřoval ke
zmírňování rasové či jinak motivované diskriminace, sehrál poměrně významnou roli
v procesu desegregace MLB.
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3.4

Starosta La Guardia a město New York
Starosta New Yorku Fiorello H. La Guardia, jenž nastoupil do úřadu v roce 1933, byl

potomkem italských imigrantů a díky tomu měl množství osobních zkušeností s omezováním
práv. Tato skutečnost spolu s rostoucím tlakem afroamerické komunity znamenala, že se
otázka diskriminace stala důležitou součástí jeho politického života a posléze jeho
předvolebních kampaní ve 30. a 40. letech. Již v roce 1935, těsně před vypuknutím prvních
nepokojů v Harlemu, nechal LaGuardia ustanovit komisi, jež zkoumala sociální situaci a
kvalitu života v této čtvrti a následně představila několik návrhů ke zlepšení zejména v oblasti
vzdělání, zmírnění diskriminace na trhu práce, v bydlení či rekreaci.142 V průběhu celé své
politické kariéry byl LaGuardia ochoten komunikovat s newyorskou černošskou komunitou,
v mnoha případech se nebál rovněž dosadit Afroameričany do vysokých městských úřadů, jak
v administrativě, tak v soudnictví.143 Na státní úrovni se obdobná iniciativa objevila až
počátkem 40. let, a to především v důsledku přijetí prezidentského nařízení č. 8802.
V únoru 1944 byla v důsledku pouličních nepokojů z roku 1943 na popud starosty
zřízena komise (Mayor’s Committee on Unity, MCU) zabývající se zlepšením soužití
obyvatelstva města New York.144 Práce této instituce se zaměřovala především na zkoumání
problému sousedského soužití různých komunit a jejich případné řešení. Předmětem zájmu se
staly všechny složky tehdejšího běžného života Newyorčana – bydlení, školství,
zdravotnictví, odpočinkové aktivity, ale rovněž i vymahatelnost práva či kriminalita.145
Problematika rasové diskriminace v

profesionálním baseballu nabyla takové

důležitosti, že v roce 1945 došlo dokonce k ustavení podkomise zabývající se pouze touto
oblastí. Do této podkomise byly přizváni také zástupci tří newyorských baseballových
mužstev MLB.146 Tím se rasová integrace baseballu dostala do popředí zájmu oficiálních
městských institucí. V říjnu 1945 komise zveřejnila závěrečnou zprávu, v níž se vyslovila
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kladně k rasové integraci, ovšem byla v ní zmíněna také případná negativa, které by tento
krok mohl způsobit mimo území státu New York.147
Je nutné podotknout, že všechny dosud jmenované komise a iniciativy pracovaly na
principu poradních orgánů doporučujících řešení rasové diskriminace a

jejich vliv byl

omezen absencí donucovacích a penalizačních prostředků.
Politická a také společenská situace první poloviny 40. let ve státě New York byla
nakloněna projevům nespokojenosti s nerovností ve společnosti. V říjnu 1940 došlo
k mohutnému protestu na New York University (NYU) po tom, co studentu univerzity
černošského původu, Leonardu Batesovi, nebylo umožněno vycestovat se svým týmem
na utkání amerického fotbalu v Missouri.148 Studenti NYU na protest proti tomuto kroku
sestavili komisi, která zformulovala listinu požadavků odmítajících rasovou diskriminaci na
univerzitní půdě. V této době získávala vzájemná utkání severních a jižních univerzit kromě
sportovního rozměru rovněž rozměr politický, psychologický a kulturní. Univerzitní týmy
z amerického Jihu byly ochotny porušit gentlemanskou dohodu o segregaci,149 aby se mohly
utkat s afroamerickými hráči, kteří následně čelili velmi tvrdým zákrokům ze strany
soupeře.150
Studentský protest trval téměř dva měsíce. Důležitou součástí protestu se stalo faktické
upozornění na chování univerzit, které v podstatě podporovaly diskriminaci ve společnosti.
Protest měl širokou podporu dalších univerzit jako například Harvardu, Bostonské a
Marylandské univerzity. Právě tyto univerzity v reakci na události na NYU reformovaly své
sportovní programy ve prospěch rasové integrace.151 Při pohledu na geografické rozmístění
těchto škol stojí za povšimnutí, že se nacházely ve státech, kde došlo k přijetí
antidiskriminačních zákonů nejdříve, tj. Massachusetts, Maryland a New York, a kde se část
společnosti zastávala zmírnění diskriminace menšin, přestože většina byla přesvědčena o tom,
že majoritní část Afroameričanů byla spokojena se svými ekonomickými a sociálními
podmínkami.
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3.5

Baseball a New York
V rámci antidiskriminačního legislativního procesu se newyorští političtí představitelé

zajímali i o problematiku rasové segregace v baseballu. Již v roce 1939 publikoval senátor
státu New York Charles Perry rezoluci upozorňující na diskriminační praktiky newyorských
klubů.152 Skutečný průlom znamenalo až přijetí Ives-Quinnova zákona v březnu 1945. Od
tohoto okamžiku se kluby ocitly pod silným tlakem veřejnosti, tisku a politických
představitelů. V dubnu roku 1945 inicioval Vito Marcantonio, levicový člen Kongresu za
New York, výzvu ministru obchodu Spojených států, aby prošetřil rasovou diskriminaci
v profesionálním

baseballu.153

Komise

zřízená

k tomuto

účelu

předvolala

většinu

odpovědných lidí v tehdejším profesionálním baseballu.154
Květen téhož roku přinesl usnesení rady města New York, jež zavrhovalo rasovou
diskriminaci v newyorských mužstvech MLB. Levicově orientovaná aktivistická hnutí
iniciovala vznik nezávislé Komise pro ukončení diskriminace v baseballu (End Jim Crow in
Baseball Committee). V létě byl v rámci Starostovy komise pro společenskou jednotu (MCU)
zřízen výbor zabývající se diskriminací v profesionálním baseballu. Jedním z členů této
instituce se stal i Branch Rickey.
Na podzim roku 1945, v době před oznámením podpisu smlouvy s Robinsonem, se
Rickey ocitl pod tlakem lokálních politických představitelů v čele se starostou LaGuardiou.
Na listopad tohoto roku byly totiž plánovány volby a ačkoliv již starosta neusiloval o
znovuzvolení, stále se angažoval v boji proti diskriminaci. Rasová integrace profesionálního
baseballu představovala jeden z důležitých bodů předvolební kampaně. Kvůli snaze o získání
politických bodů ve volbách čelil Rickey tlaku ze strany newyorských liberálů. LaGuardia
chtěl na podkladech závěrů jím jmenovaného podvýboru Starostovy komise, který se zabýval
rasovou integrací newyorských baseballových klubů, ještě před volbami oznámit blížící se
eliminaci rasové bariéry v baseballu.155
Z analýzy těchto informací, které vykreslují postoje politiků, občanských hnutí a
celkovou atmosféru doby, vyplývá skutečnost, že se baseballové prostředí ocitlo v roce 1945
pod nátlakem. Legislativní zakotvení nepřijatelnosti rasové diskriminace a státem zřízené
152
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komise a výbory zabývající se porušováním práv menšin, vytvářely velký tlak na ukončení
těchto dlouho tolerovaných praktik. Z tohoto pohledu se tedy jeví integrace baseballu jako
částečně vynucený akt, jenž proběhl díky iniciativě úřadů města a státu New York. Je však
samozřejmě nutné přihlédnout také k osobním motivům Branche Rickeyho. Sám Rickey
uváděl, že o rasové integraci baseballu uvažoval již dlouho před obdobím, než po něm tento
krok začaly požadovat oficiální instituce. Základy pro ukončení segregace v baseballu byly
položeny již v roce 1942 v souvislosti s nařízením prezidenta č. 8802, tedy několik let před
hlavní vlnou zájmu o toto téma. Liberální legislativní a společenské prostředí města a státu
New York bylo přinejmenším katalyzátorem procesu integrace profesionálního baseballu, neli jeho samotnou příčinou.

Závěr
Role Branche Rickeyho v prolomení rasové segregace je nezpochybnitelně klíčová.
Z pozice generálního manažera Brooklyn Dodgers měl k takovému kroku výjimečné
podmínky. Profesionální baseball ve Spojených státech byl od svých počátků populárním
sportem, ale také náročným podnikáním. Navzdory imperativům na kvalitní sportovní a
ekonomické výsledky dokázal Rickey do integrace baseballu vnést i morální hodnoty. Je
obtížné přesně vyvodit, který z motivů měl v Rickeyho rozhodování větší váhu. Podle výroků
a činů provedených během jeho života se však zdá, že v tomto smyslu své důvody příliš
nerozlišoval.
Jím vyznávané morální hodnoty byly z velké části v souladu s jeho ekonomickými i
sportovními zájmy. Metodistické vyznání přímo podporovalo podnikatelského ducha, kterého
Rickey během své kariéry sportovního manažera prokázal. Osobní hodnoty získané
metodistickou výchovou ho rovněž vedly k důraznému rozlišování mezi tím, co je podle něj
špatné a tím, co je správné. Rasová integrace v baseballu byla pro Rickeyho symbolem
spravedlnosti, protože segregaci z morálního hlediska zavrhoval. Zajímavostí zůstává fakt, že
prakticky neřešil důsledky svého konání vůči černošské komunitě a jejím profesionálním
baseballovým soutěžím, které v důsledku přesunu zájmu diváků k rasově integrované MLB
byly nuceny za pár let od desegregace zejména z finančních důvodů ukončit svou činnost.
Rickeyho jednání ovšem nebylo pouhým altruismem. Netajil se tím, že v desegregaci
spatřoval jisté výhody, které spočívaly především v lepších finančních výsledcích klubu a také
ve zlepšení sportovního potenciálu. V dalších letech se ukázalo, že tyto předpoklady byly
správné a Brooklyn Dodgers ze segregace těžili minimálně v dalších deseti letech po debutu
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Robinsona, prvního afroamerického hráče. Získání převahy a náskoku

před svými

konkurenty musíme považovat za legitimní důvod pro integraci. Ačkoliv se tedy jednalo
částečně o projev oportunismu, velký symbolický, ale i praktický význam tohoto kroku pro
další desegregaci společnosti to však nemění.
Ačkoliv není možné Rickeyho považovat za zcela nezištně uvažující osobu, protože
sám v případě desegregace přiznal také očekávání ekonomického i sportovního úspěchu, lze
se domnívat, že prvotním podnětem pro prolomení rasové bariéry bylo jeho vnitřní
přesvědčení o morální správnosti tohoto činu. Finanční a kariérní prospěch pak byly spíše
předpokládané důsledky než plánovaný záměr.
Nicméně Rickeyho jednání bylo podmíněno významnými vnějšími okolnostmi, které
se odehrály v průběhu 40. let a vybudovaly desegregaci příznivé legislativní prostředí. Tyto
události se odehrály jak na federální úrovni (viz opatření č. 8802 prezidenta Roosevelta), tak,
a to především, ve státě New York, který byl svými desegregačními opatřeními oproti zbytku
země v podstatě bezprecedentní. V místní antidiskriminační iniciativě byli nejvíce zapojeni
politici jako starosta města New York Fiorello LaGuardia, tvůrci antidiskriminačního zákona,
členové zákonodárného sboru státu New York, Irving Ives a Elmer Quinn či levicový člen
Sněmovny reprezentantů, Vito Marcantonio.

Jimi vyvíjenému tlaku napomáhala také

příznivá společenská atmosféra a oboje pak sehrálo významnou roli v urychlení procesu
desegregace baseballu. Nejdůležitějším katalyzátorem událostí, jež předběhly hlavní vlnu
hnutí za občanská práva v 50. a 60. letech, tak bylo právě liberální newyorské prostředí a
pokrokovou legislativu reprezentovaná Ives-Quinnovým zákonem.
Právě souhrou všech výše zmíněných okolností, tedy osobní motivací Branche
Rickeyho a zejména pak prostředím nakloněným k rovnoprávnosti občanů, se uskutečnila
jedna z prvních fází zrovnoprávnění menšin ve Spojených státech. Význam integrace
amerického baseballu nelze příliš srovnávat s pozdějšími, mnohem významnějšími událostmi
v oblasti boje za občanská práva 50. a 60. letech (např. Freedom Riders, Brown v. Board of
Education nebo March on Washington for Jobs and Freedom). Je třeba ji chápat jako součást
tohoto procesu, jako ukázku toho, že ukončení rasové segregace v určitých oblastech mohlo
být dosaženo dříve i jinými prostředky než bojkoty, masovými protesty a soudními
rozhodnutími.
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Summary
Racial integration in baseball was caused by correlation of many factors. The Second
World War fostered awareness of infringements considering civil rights of minorities.
Pressure groups forced the US government and President Roosevelt to pass the measures that
forbade racial and religious discrimination in employment. Moreover, New York State
legislation process had significant impact on the possibility of ending racial discrimination.
The willingness of New York State and New York City politicians to take measures and pass
the laws was instrumental in successful integration. The Ives-Quinn Act of 1945 forbade
discrimination in employment and hiring and other adopted measures that supervised abiding
by the law put pressure on segregated institutions. Established legal framework denied any
chance to openly violate the process of integration. It was only a matter of time before the
Afro-American players would appear in uniforms of the New York baseball clubs, and
Branch Rickey was aware of this. Moreover, there was also pressure from New York political
representatives directed upon Rickey to carry out integration in baseball.
However, he significantly influenced the process, despite the fact that overwhelming
majority of club owners was set against integration of major leagues. His decision was not
merely based on economical and sports reasons. He never denied that making money was his
goal. Competitiveness on the field was in a causal link with economic prosperity of his club.
Those motives were influential in his decision-making. In my opinion, he also took his
convictions and moral principles into consideration as he was raised in a Methodist family the
values of which formed his personality. This helped him to conclude racial segregation
immoral. In addition to that, he experienced some racially motivated violence in his youth. He
often mentioned that these memories had impact on his motives towards breaking the color
line.
Rickey was not particularly altruistic in his motives for they were result of correlation
of the aforementioned factors, rather than just arousal of his moral consciousness Among
other things it was law in New York State that set the rules and Rickey made use of this
opportunity to do both what he perceived was right and (as he correctly expected) profitable.
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Seznam zkratek
AL

American League (Americká baseballová liga)

CDE

Committee on Discrimination in Employment (Komise zabývající se
diskriminací při zaměstnání)

ECL

Eastern Colored League (Východní barevná liga)

ESPN

American Broadcasting Company-Entertainment and Sports Programming
Network (americká televizní společnost vysílající sportovní pořady)

FEPC

Fair Employment Practices Committee (Komise pro spravedlivé zacházení
při zaměstnání)

MCU

Mayor’s Committee on Unity (Starostova komise pro společenskou jednotu)

MLB

Major League Baseball (Nejvyšší baseballová profesionální soutěž v USA)

NAACP

National Association for the Advancement of Colored People (Národní
organizace pro podporu barevného obyvatelstva)

NAL

Negro American League (Černošská americká baseballová liga)

NL

National League (Národní baseballová liga)

NNACB

Negro National Association of Baseball Clubs (Černošská národní asociace
baseballových klubů)

NNL

Negro National League (Černošská baseballová národní liga)

NYU

New York University

TCAD

Temporary Commission Against Discrimination (Prozatimní komise proti
diskriminaci)

UCLA

University of California, Los Angeles

YMCA

Young Men’s Christian Association (Křesťanské sdružení mladých mužů)
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Přílohy
Příloha č.1
Branch Rickey 156
Wesley Branch Rickey se narodil 20. listopadu 1881 ve Stockdale ve státě Ohio. Jeho
rodina patřila mezi místní velmi početnou komunitu praktikujících metodistů. Jako
osmnáctiletý nastoupil na Ohio Wesleyan College, kde se kromě studia začal věnovat i
trénování kolektivních sportů – baseballu a amerického fotbalu, navíc se během tohoto období
věnoval i poloprofesionální kariéře baseballového hráče. V roce 1904 dokončil studia a získal
diplom z literatury, zároveň v témže roce pokročila i jeho sportovní kariéra, když se dostal do
služeb plně profesionálního klubu Cincinnati Reds, který se účastnil MLB. Jeho působení u
týmu však nemělo dlouhého trvání a Rickey ještě v témže roce započal trénovat a vyučovat na
Allegheny College v Pensylvánii.

O rok později dostal znovu příležitost v MLB, když

Chicago White Sox vykoupily jeho kontrakt, obratem ho však poslaly k St. Louis Browns, za
které 14. června 1905 zaznamenal Rickey svůj první start v MLB.
V roce 1906 se Rickey vrátil na Ohio Wesleyan College, kde se stal ředitelem
sportovního úseku instituce a zároveň začal studovat práva na Ohio State University. Jeho
sportovní kariéra se však ubírala sestupným směrem a v roce 1907 pověsil baseballovou
rukavici na hřebík. V roce 1909 pokračoval ve studiu práv na University of Michigan, kde po
roce působení získal místo jako trenér místního baseballového týmu. O další rok později
Rickey získal diplom práv, když dokázal vystudovat za pouhé dva roky.
Po krátké anabázi s právnickou praxí pokračoval ve své trenérské kariéře v Michiganu
a postupně se stával trenérským pojmem. První příležitost v MLB mu poskytnul Robert Lee
Hedges, podnikatel a majitel St. Louis Browns. Zatím pouze na pozici skauta – tedy jakéhosi
pozorovatele talentů. Od roku 1913 však působil Rickey již jako hlavní trenér Browns. Co
více, Rickey se poprvé skrze zaměstnání v St. Louis setkal se systémem „farem“. Malou
přestávku v jeho kariéře způsobila 1. světová válka, v níž jako sedmatřicetiletý narukoval na
více než čtyřměsíční službu k chemické jednotce na francouzské frontě. Po skončení vojenské
služby v roce 1917 nastoupil na post prezidenta klubu St. Louis Cardinals, kde částečně
zastával i pozici hlavního trenéra. Právě u Cardinals začal Rickey naplno rozvíjet systém
farem. Kouzlo tohoto systému spočívalo v jednoduchém pravidle - nákupu mladých

156

Informace o životě Branche Rickeyho byly čerpány z těchto publikací: Lowenfish, Lee. Branch Rickey:
Baseball Ferocious Gentleman. Lincoln: University of Nebraska Press, 2007.; Polner, Murray a Branch B.
Rickey. Branch Rickey: A Biography. New York: Atheneum, 1982. a Duckett, Alfred. I Never Had It Made:
The Autobiography of Jackie Robinson. New York: Harper Collins, 2003.

43

talentovaných hráčů za minimum peněz, jejich vývoji pod kvalitními trenéry a následnými
prodejem za nesrovnatelně vyšší cenu než jaká byla pořizovací. K získání nových talentů byl
rovněž využit systém baseballových kempů, které byly sponzorovány Cardinals na různých
místech Spojených států.
Na počátku třicátých let pokračoval Rickey v práci u St. Louis Cardinals. Jeho
zapojení do vedení organizace se ještě zvýšilo a inovace v systému začaly produkovat
talentované hráče. V roce 1938 se organizace Cardinals skládala z celkem 32 přidružených
sportovních týmů. U St. Louis Cardinals Rickey působil do 19. září 1942, kdy opustil všechny
židle, na nichž ve vedení klubu seděl.
Prakticky v zápětí Rickey nastoupil do vedení Brooklyn Dodgers, kde zastával pozice
prezidenta a generálního manažera klubu a v roce 1944 se stal spoluvlastníkem klubu.
Prakticky okamžitě po jeho nástupu do funkce v roce 1942 započal organizovat plány na
angažmá černošských hráčů v rámci programu Dodgers, jenž měl za úkol rozšířit jejich
hráčskou základnu. 23. října 1945 byl podepsán kontrakt s Jackem Robinsonem, jenž se
prozatím vztahoval pouze na nižší soutěže. Rickey povolal Robinsona na soupisku Dodgers
10. dubna 1947. Tímto krokem prolomil přibližně šedesátiletou rasovou segregaci amerického
baseballu. Jeho osmileté působení u Dodgers skončilo v roce 1950, kdy byl vykoupen
Rickeyho vlastnický podíl. Po odchodu z Brooklyn Dodgers nastoupil na dalších pět let na
post generálního manažera dalšího klubu MLB Pittsburgh Pirates. Jeho úspěchy u tamější
organizace již však nedosáhly takové úrovně jako v New Yorku. Toto působení bylo jeho
poslední manažerskou pozicí v baseballovém prostředí. Rickey se na sklonku svého života
stal vyhledávaným řečníkem na téma občanských práv a svobod. V roce 1957 byl Rickey
jmenován do vládní komise zabývající se problematikou zaměstnanosti. Zemřel 9. prosince
1965, o dva roky později byl in memoriam uveden do baseballové Síně slávy. V roce 1999
zvolila televizní společnost ESPN jeho osobu nejvlivnějším nehrající osobností v historii
profesionálního baseballu.
Jack Robinson157
Narodil se 31. ledna 1919 v městečku Cairo ve státě Georgia. Vyrůstal však
v Pasadeně v Kalifornii pouze s matkou a čtyřmi sourozenci. Ačkoliv jeho otec rodinu krátce
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Informace v tomto životopise byly čerpány ze dvou biografii Jacka Robinsona. Duckett, Alfred a Jackie
Robinson. I Never Had It Made: The Autobiography of Jackie Robinson. New York, Harper Collins, 2003. a
Rampersad, Arnold. Jackie Robinson: A Biography. New York: Knopf, 1997
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po Robinsonově narození opustil, byl odmala formován přísnou výchovou založenou na
striktním dodržování zásad křesťanské víry. Během studií se projevoval jako průměrný
student, vynikal však ve sportu. I jeho starší bratři se pyšnili sportovním nadáním, když jeho
starší bratr Mack získal stříbrnou medaili za legendárním Jessem Owensem v běhu na 200
metrů na olympiádě v Berlíně v roce 1936. Osud jeho bratra však znamenal pro Robinsona
první setkání s realitou segregované americké společnosti, když byl jeho bratr jakožto
olympijský medailista nucen pracovat jako metař při nočních směnách. V roce 1935 Robinson
absolvoval Washington Junior High School v Pasadeně v Kalifornii a následně nastoupil na
John Muir Technical High School. Zde se začala utvářet Robinsonova sportovní kariéra, když
se stal členem basketbalového, fotbalového, baseballového i atletického týmu školy.
V roce 1937 nastoupil na studia na Pasadena Junior College, kde se stal jedním z
desítek afroamerických studentů z celkového počtu čtyř tisíc. Úspěchy na sportovním poli
zaručily Robinsonovi možnost výběru univerzity díky stipendiu a jeho volbou se stala
University of California, LA (UCLA). Robinson v tomto období exceloval zejména
v americkém fotbalu, přičemž se baseballu v prvním roce na univerzitě nevěnoval. Ve druhém
roce svého pobytu na škole se však jeho studijní výsledky rapidně zhoršily. Možná i kvůli
tomuto faktu Robinson po dvou letech zanechal studií na UCLA s vidinou kariéry
v profesionálním americkém fotbale.
Nedlouho po útoku na Pearl Harbor narukoval do tehdy segregované armády. Tak jako
v celé společnosti i v armádě platila tvrdá

rasově diskriminační pravidla. Navzdory

nepříznivým podmínkám dosáhl Robinson důstojnické hodnosti. Přesto se v armádě Robinson
dostal do problémů kvůli svému odporu vůči rasovým předsudkům. V průběhu své služby
dokonce čelil obvinění z neuposlechnutí rozkazu u vojenského soudu. V roce 1944 byl ze
zdravotních důvodů zbaven povinnosti vojenské služby.
Po ukončení vojenské služby se Robinson stal vedoucím sportovního oddělení na
Samuel Huston College v Texasu. Zároveň přijal nabídku Kansas City Monarchs a stal se tak
hráčem Negro National League. 23. října 1945 podepsal Robinson kontrakt s Brooklyn
Dodgers, zatím se tato smlouva vztahovala pouze na Robinsonovo působení u Montreal
Royals, kanadského týmu nižší soutěže, který byl součástí systému farem Dodgers. Ve svém
prvním roce u Royals byl Robinson nejlépe odpalujícím hráčem soutěže, samotný tým pak
soutěž suverénně vyhrál. 10. dubna 1947 Dodgers vykoupili Robinsonův kontrakt, čímž se
stal plnohodnotným hráčem tohoto týmu. První měsíce jeho působení u Dodgers se nenesly
v pozitivním duchu, když se Robinson musel vypořádat s nenávistnou reakcí některých
soupeřů na hřišti.
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Další roky však znamenaly úspěch. Na konci sezóny 1949 byl Robinson zvolen
nejužitečnějším hráčem National League. Tři roky po vstupu do MLB byla Robinsonova
popularita na vrcholu. A to tak, že se o jeho osobu začala zajímat i televizní média. Na dvou
newyorkských lokálních televizích začal uvádět dva sportovní pořady. Od roku 1950 se
rovněž stal nejlépe placeným hráčem Dodgers s platem 35 tisíc USD (o rok později již 39 tisíc
USD).
S blížícím se koncem kariéry se Robinson čím dál více orientoval na mimosportovní činnosti.
Objevoval se v televizních pořadech, stal se patronem několika organizací jak v charitě, tak i
v byznysu. Rokem 1953 se rovněž započala Robinsonova politická kariéra. Zejména téma
občanských práv nutilo Robinsona angažovat se ve veřejném prostoru. K tomu využíval své
popularity, jež mu posloužila jako klíč do světa politiky. V roce 1956 se započal angažovat
v NAACP, pro níž získával finanční prostředky na vedení soudních sporů proti rasové
diskriminaci

a stal se tak důležitým faktorem v probíhajícím boji za občanská práva.

Pravidelně v tomto smyslu komunikoval s Dwightem Eisenhowerem i Richardem Nixonem, i
proto se politické dění stalo hlavním předmětem jeho zájmu. Ve svém sloupku v New York
Post se vyjadřoval k aktuálnímu dění ve sportu, ale i k politickým otázkám zejména pak
problematice občanských práv. Od počátku 60. let se přetvořil ve výhradně politického
komentátora. Od roku 1960 se pravidelně zapojoval do prezidentských kampaní, když největší
úsilí věnoval kampaním Richarda Nixona a Nelsona Rockefellera. V lednu 1962 byl zvolen
do baseballové síně slávy a stal se prvním takto oceněným afroamerickým hráčem. Ke konci
60. let se Robinson postupně stahoval z veřejného života. Dlouhá léta před smrtí trpěl
cukrovkou, problémy se srdcem a dýcháním a jeho zdravotní stav se stále zhoršoval. 24. října
1972 Jack Robinson zemřel. Rok po jeho smrti

jeho žena založila Jackie Robinson

Foundation, jež dodnes pomáhá dětem z ekonomicky slabých rodin dosáhnout kvalitního
vzdělání. V březnu roku 1984 obdržel Jack Robinson in-memoriam americké nejvyšší civilní
ocenění, Prezidentskou medaili svobody. 15. dubna 1997 bylo Robinsonovo číslo 42 navždy
vyřazeno z výběru čísel všech klubů MLB a 15. duben je v MLB každoročně věnován
památce na Jacka Robinsona (všichni hráči v tento den nosí na svých zádech právě
Robinsonovo číslo).
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Příloha č.2
Sportovní bilance Brooklyn Dodgers během Robinsonovy kariéry158
Rok

Počet vítězství

Počet porážek

Umístění v soutěži

1944

63

91

7.

1945

87

67

3.

1946

96

60

2.

1947

94

60

1948

84

70

1.
Porážka ve World
Series159
3.

1949

97

57

1950

89

65

1., Porážka ve World
Series
2.

1951

97

60

2.

1952

96

57

1953

105

49

1954

92

62

1., Porážka ve World
Series.
1., Porážka ve World
Series.
2.

1955

98

55

1956

93

61

1957

84

70

1., vítězství ve World
Series
1., porážka ve World
Series
3.

Zdroj: www.baseball-reference.com/teams/BRO/shtml.
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Roky, kdy byl Robinsona součástí týmu jsou podtrženy a vyznačeny kurzívou.
World Series, neboli finále MLB se účastnila mužstva, jež se umístila na prvních místech American League a
National League – soutěží, jež tvoří samotnou MLB.
159
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Vývoj návštěvnosti Brooklyn Dodgers během Robinsonovy kariéry

Rok

Celková návštěva

Umístění podle návštěvnosti
v rámci National League

1944

605 905

3.

1945

1 059 220

2.

1946

1 796 824

1.

1947

1 807 526

1.

1948

1 398 967

4.

1949

1 633 747

1.

1950

1 185 896

2.

1951

1 282 628

1.

1952

1 088 704

1.

1953

1 163 419

2.

1954

1 020 531

4.

1955

1 033 589

2.

1956

1 213 562

2.

1957

1 028 258

5.

Zdroj: http://www.baseball-reference.com/teams/LAD/shtml.
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