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Přílohy
Příloha č.1
Branch Rickey 1
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
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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 Robinson2
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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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.

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).

Příloha č.2
Sportovní bilance Brooklyn Dodgers během Robinsonovy kariéry3
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
Series4
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.
4

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.

