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Anotace (abstrakt)
Práce se zabývá obrazem pražských fotbalových klubů v první lize (Gambrinus
liga) v českých celostátních denících. Sledovaným obdobím je sezona 2011/2012, kdy
v nejvyšší soutěži působilo pět klubů z Prahy, což byl neobvykle vysoký počet. Do
soutěžního ročníku nastoupili tradiční účastníci AC Sparta Praha a SK Slavia Praha,
dále Bohemians 1905 a nově po postupu z druhé ligy také FK Dukla Praha a FK
Viktoria Žižkov. Sledovanými deníky jsou: Sport (jediný sportovní deník v České
republice), Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES a Právo, tedy čtyři
všeobecně zaměřené deníky se sportovní přílohou. Tato práce s pomocí kvantitativního
i kvalitativního výzkumu sleduje, jakým událostem v pražských fotbalových klubech
deníky věnují nejvíce prostoru. Dále mapuje, jakým způsobem o nich české noviny
pojednávají, a zároveň zkoumá, jakým klubům se nejvíce věnují jednotliví redaktoři. Je
nějaká souvislost mezi počtem fanoušků a prostoru, jaký je v jednotlivých denících
věnován určitému klubu. Následující kapitoly hledají odpověď na otázku, zda český
deník ve snaze zaujmout větší čtenářskou obec preferuje klub s větším počtem
fanoušků. Sledujeme také, zda jsou v souvislosti s českým fotbalem více sledovány
kladné či záporné činy nebo zda je zveličován úspěch či neúspěch.

Abstract
The paper focuses on the image of Prague First League (Gabrinus) football clubs
in Czech national dailies. The season of 2011/12 is surveyed, during which there were
five Prague clubs in the First League, which was an unusually high count. Traditional
contenders such as AC Sparta Praha and SK Slavia Praha were included, as well as
Bohemians 1905 and the newcomers FK Dukla Praha and FK Viktoria Zizkov, both of
which advanced from the Second Football League.
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The followed dailies are Sport (the only Czech sports daily), Hospodarske noviny,
Lidove noviny, Mlada fronta DNES and Pravo, four general dailies with sports
supplement. By using both quantitative and qualitative methods, the paper examines
which events in Prague football clubs were assigned most space. Furthermore, the way
the events are addressed is examined, as well as the clubs mostly reported by individual
writers – whether there is dependence between number of fans and the space assigned to
particular clubs. The following chapters seek the answer to the question if Czech dailies
in the effort to aim at increasing readers’ interest prefer clubs with more fans. We also
study whether positive or negative events are more followed, or if success or failure is
emphasized.

Klíčová slova
fotbalové kluby, Gambrinus liga, celostátní deníky, sportovní novináři, upřednostňování

Keywords
football clubs, Gambrinus League, national dailies, sport journalists, partisanship
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Úvod
Tato práce se zabývá obrazem pražských fotbalových klubů v českých tištěných
denících během sezony 2011/2012, která byla nebývale bohatá na účastníky z hlavního
města České republiky, a proto je pro sledování pražských klubů z tohoto hlediska
vhodná k hlubšímu rozboru. V době psaní této práce šlo o poslední dohranou sezonu
a její dění tak zůstalo v živé paměti.
Kvantitativním způsobem sleduji preference deníků při zveřejňování obsahu
o jednotlivých klubech, hráčích a trenérech. Statistika počtu znaků nebo výskytu slov je
vybrána záměrně. Ukazuje, nakolik se všeobecně zaměřené noviny mohou ve
fotbalovém informování rovnat výhradně sportovně zaměřenému deníku Sport, v němž
podstatnou část obsahu zabírají fotografie. Kvantitativní způsob rovněž také sleduje, zda
v preferování klubů mezi jednotlivými autory nebudou větší rozdíly i díky geografické
dostupnosti, jelikož všechny sledované kluby působí v jednom městě. Neznamená to, že
se čeká procentuálně shodné zastoupení klubů v článcích, nýbrž že mezi autory nebudou
výraznější rozdíly v rozložení preferencí jednotlivých klubů. Vzhledem k očekávané
snaze uspokojit co nejvíce fotbalových příznivců bylo očekáváno, že rozsah zmínek o
klubu bude ovlivněn počtem jeho fanoušků. Počet fanoušků nebude posuzován podle
internetových průzkumů, aktivity příznivců na sociálních sítích či jiných metod
dotazování. Počet fanoušků v této práci určuje statistika průměrné návštěvnosti
domácích utkání.
Kvalitativní část pak sleduje způsob, jakým jsou vybraná témata prezentována.
Jak je v předních českých denících pojmenován sportovní úspěch či neúspěch, ať už
v případě menších pražských klubů nebo velkoklubů, pro které je účast v nejvyšší
soutěži samozřejmostí.
Mezi pražskými kluby vidíme příklady různě úspěšných celků. Zatímco Sparta
na jaře bojovala o titul, který nakonec nezískala, Viktoria Žižkov s Bohemians 1905 se
nedokázaly zachránit v nejvyšší soutěži. O něco šťastnější v tomto ohledu mohla být
Slavia, která v Gambrinus lize setrvala. Pro klub, jehož fanoušci byli zvyklí na souboje
o nejvyšší příčky, to i tak bylo velmi složité období. Dukla se po svém návratu mezi
elitu senzačně udržela v horní polovině tabulky.
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1. Představení vybraných periodik
Mezi vybranými tituly je jeden sportovně zaměřený deník (Sport) a čtyři
všeobecně zaměřené celostátní deníky (Mladá fronta DNES, Lidové noviny,
Hospodářské noviny, Právo), pro které jsou informace ze sportu rovněž velmi důležitou
součástí a příležitostí k uspokojení širší čtenářské obce. Jak kupříkladu zdůrazňuje Jan
Děkanovský v knize Sport, média a mýty, kde píše, že: „Poučná je v tomto ohledu
historie polistopadových Lidových novin, které zprvu sport prezentovaly jako zcela
okrajovou záležitost a omezovaly své reference o něm pouze na strohé výsledkové
zpravodajství. Postupem času se ukázalo, že taková koncepce zásadním způsobem
zužuje profil čtenářské obce, kterou jsou noviny schopny oslovit. Nezbylo tedy než
sportovní stránky rozšířit a základní zpravodajství – snadno a rychleji dostupné jinými
typy médií (teletext, internet, textové zpravodajství doručované do mobilních telefonů)
– doplnit dalšími novinářskými žánry.“1 Autor také přichází se zajímavým postřehem
o častém zvyku číst noviny od zadních stran, které jsou obvykle v denících vymezeny
právě sportu. „V předlistopadové době se nezájem o oficiální politiku vládnoucí strany
a lhostejnost k necenzurovaným a unifikovaným informacím v novinách glosoval
i aforismem, shrnující signifikantní sociologický postřeh, podle něhož se 'noviny čtou
odzadu' (tedy od sportovních stránek). Dnes je zřejmé, že tato tendence do jisté míry
přetrvává.“2
Zatímco Lidové noviny podle výše zmíněného tvrzení zaspaly v polistopadové
době, jiná média ve světě se už mohla pochlubit dlouholetou tradicí a jistou prestižností
svých sportovních rubrik, jak upozorňuje Aleš Sekot v knize Sociologické problémy
sportu: „Rostoucí divácká popularita profesionálního sportu přináší již v devatenáctém
století pozornost masových médií, zejména dobově nesmírně populárních deníků.
Publicita důležitých sportovních událostí a utkání, zprávy z utkání, prezentace výsledků
v kontextu sportovního zpravodajství zvyšuje postupně jak kredit sportu, tak médií a
přispívá k formování 'sportovní kultury'. Zájem tisku o sport přispěl k širšímu
porozumění jeho pravidel a fungování, založil rostoucí popularitu sportovních hrdinů a

1

DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. 1.
vyd. Praha: Dokořán, 2008, s. 42.
2
Tamtéž.
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hvězd a stal se i nezastupitelnou součástí komerční povahy mediálního sportu,“3 píše
Aleš Sekot a dodává, že zájem o tištěné zprávy ze sportu se zvyšuje už od konce
18. století, kdy se v Anglii objevovaly první sportovní časopisy.4 Staletí nezměnila nic
na tom, že sportovní žurnalistika je velmi žádaná dodnes. „V novinové žurnalistice 21.
století zůstává sport důležitou součástí identity značky,“5 potvrzuje v knize Sports
Journalism – Context and Issues britský teoretik zabývající se propojením médií a
sportu Raymond Boyle. Připomíná však občas zpochybňovaný přínos práce sportovního
žurnalisty: „Na sportovní novinařinu je v hierarchii profesionální žurnalistiky pohlíženo
pohrdavě jako na 'oddělení hraček' nebo oázu snadného života, lajdáckou žurnalistiku či
odlehčené zpravodajství.“6 Na sociálních sítích například kolují videa, která parodují
sportovní rozhovory a klišé pro ně specifická. Pavel Slepička však v knize Divácká
reflexe sportu upozorňuje, že i sportovní žurnalistika plní funkci informování či
prohlubování vědomostí sportovního publika: „Případné odbornější znalosti umožňující
kvalitativní posun v diváckém pohledu na ten který sport souvisejí s tím, jaké informace
a v jaké podobě se k divákům dostávají, neboť právě obsah a forma informací se podílí
na zvyšování odborné úrovně diváků, ale i na modifikaci diváckého zájmu. V tomto
ohledu je významná 'vzdělávací úloha' zejména sdělovacích prostředků orientovaných
na sport,“ píše Slepička a pro doplnění přidává výsledky průzkumu mezi diváky. Na
třístupňové stupnici (Špatná-Dobrá-Velmi dobrá) označují fotbaloví příznivci svou
informovanost o fotbale hned v 58,3 % jako velmi dobrou, dalších 39,3 % za dobrou a
jen 2,4 % respondentů vidí svou informovanost špatně.7

1.1 Hospodářské noviny
Z historie je možné zpozorovat zmínku o Hospodářských novinách už z
poloviny 19. století, kdy Filip Stanislav Kodym vydával od roku 1854 Hospodářské
noviny, které informovaly rolníky o nových postupech v zemědělství, a představoval
nové zemědělské stroje.8 Historie těch současných Hospodářských novin se však píše od
roku 1957, kdy 14. dubna vyšlo první vydání týdeníku ekonomického zaměření,
3

SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. s. 172.
SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. s. 173.
5
BOYLE, Raymond. Sports journalism: context and issues. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2006, s. 49.
6
BOYLE, Raymond. Sports journalism: context and issues. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2006, s. 1.
7
SLEPIČKA, Pavel. Divácká reflexe sportu. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010, s. 53.
8
BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do
současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 108.
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opírajícího se o názory komunistické strany. Šéfredaktorem byl Josef Vlček,
vydavatelem pak nakladatelství a vydavatelství Orbis.9 10 11
Vznik Hospodářských novin popsal ve své knize O kom – o čem novinář
Miroslav Sígl, který se na vzniku týdeníku podílel. „Byl jsem spoluzakladatelem s J. E.
Sedláčkem (ten věděl o tom, že jsem byl počátkem 50. let propuštěn z politických
důvodů z Mladé fronty a že pracuji v letňanské továrně. Znal mne z novinářské činnosti
v tomto deníku, byl jsem jeden z prvních členů celostátní novinářské organizace). My
dva jsme vlastně byli jedinými členy redakce s novinářskou praxí,“ vypráví Miroslav
Sígl.12
V podobě týdeníku vycházely Hospodářské noviny ještě krátce po sametové
revoluci, dokud patřily pod Vydavatelství Rudé právo. Dne 21. května titul získalo nově
vzniklé vydavatelství Economia a. s., které z Hospodářských novin udělalo deník.13
Hospodářské noviny dodnes dávají více prostoru ekonomickým tématům.

1.2 Lidové noviny
Lidové noviny byly založeny už roku 1893, a to sloučením Moravských listů s
olomouckým časopisem Pozor. Vedl je Adolf Stránský, který se roku 1898 stal jejich
majitelem. Prezentovány v nich byly názory moravských mladočechů. Mezi osobnosti,
které zpočátku spolupracovaly s Lidovými novinami, patřili například Fráňa Šrámek, Jiří
Mahen, Viktor Dyk, Rudolf Těsnohlídek nebo Leoš Janáček.14 Během meziválečného
období patřily Lidové noviny k takzvaným „nezávislým“ listům, jelikož nevycházely
jako stranický titul. Byly v nich prezentovány „názory Hradu“, tedy skupiny lidí kolem
T. G. Masaryka.15
9
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14
Srov. BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do
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Po vzniku samostatné Československé republiky otevřely Lidové noviny v roce
1920 pobočku také v Praze. V polovině 30. let se Jaroslavu Stránskému podařilo získat
Topičovo nakladatelství, což vedlo k přestěhování celé redakce do pražských prostor.16
„Lidové noviny se po převratu roku 1918 přestěhovaly do Prahy z Brna, kde si už
položily základy, aby se mohly rozrůst v deník české liberální inteligence. Jednou z cest
k tomu bylo, že se svazovaly s mnoha dobrými mladými autory, takže měly okolo sebe
stále jakési literární a vůbec umělecké fluidum. Také celá řada budoucích spisovatelů
našla v nich obživu, byly skoro spisovatelskou líhní, a jejich třebas jenom lokálkář měl
už v šuplíku rozdělaný román,“ vypráví v knize Byli a bylo bývalý redaktor Lidových
novin František Langer.17
Noviny byly populární také díky fejetonům a sloupkům. Jak připomíná Barbora
Osvaldová knize O fejetonu, s fejetonem: „Takřka každý spisovatel, který s Lidovými
novinami spolupracoval, se o nějaký fejeton pokusil.“18 Sloupek je publicistický žánr,
který vznikl přímo na objednávku šéfredaktora „Lidovek“ Arnošta Heinricha.19
Populárním autorem sloupků a fejetonů v tehdejší době byl zejména Karel Čapek,
redakce se však mohla pyšnit i dalšími věhlasnými členy, například autorem rozhlásků
Eduardem, Bassem, Ferdinandem Peroutkou, Josefem Čapkem, Rudolfem
Těsnohlídkem, soudničkářem Karlem Poláčkem či literárním kritikem Arne Novákem.20
Historie Československa se logicky promítla i do podoby médií, významně pak
do podoby Lidových novin. V období třetí republiky místo nich vycházely Svobodné
noviny s šéfredaktorem Ferdinandem Peroutkou, ale jen do roku 1952, kdy byly na
nátlak komunistů zastaveny.21 Návrat titulu přišel roku 1987 s osobou Jiřího Rumla,
který navrhl obnovit jejich vycházení, což bylo nakonec možné jen v samizdatové
podobě. Vydání měsíčníku Lidové noviny, který bylo označeno jako první, pak vyšlo v
16
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lednu 1988. Mezi přispěvateli byli Václav Havel, Jiří Dienstbier st., Petr Pithart, Ludvík
Vaculík či Jiří Hanák.22
Po sametové revoluci již mohly „Lidovky“ vycházet legálně. V letech 19931998 patřili švýcarskému Ringieru.23 V současnosti spadají pod mediální skupinu
MAFRA, jejíž majoritním vlastníkem je od roku 1994 německý holding RheinischBergische Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH.24

1.3 Mladá fronta DNES
Mladá fronta začala vycházet 9. května 1945. Předchozího dne byla bez
jediného výstřelu obsazena redakce s tiskárnou protektorátního listu Der Neue Tag
v pražské Panské ulici.25 Funkci šéfredaktora nového listu vykonával Jaromír Hořec,
vlastním jménem Jaromír Halbhuber.26 Oficiálním vydavatelem se stal Český svaz
mládeže, pod jehož nátlakem však od roku 1949 muselo redakci opustit několik členů,
včetně Jaromíra Hořece.27 Politické změny v tehdejším Československu se stejně jako v
případě jiných deníků i nadále promítaly do vývoje Mladé fronty. Od roku 1970 se list
stal oficiálním orgánem Socialistického svazu mládeže (SSM), což setrvalo až do roku
1990.28
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Titul s názvem Mladá fronta DNES přichází 1. září 1990, kdy deník vydává
společnost MaF, kterou zřídili sami redaktoři. Dne 11. prosince 1991 dochází
k propojení MaF a Socpresse, ze skupiny Hersant, a vzniká tak společnost MAFRA.29
Od roku 1994 je majoritním vlastníkem společnosti německý holding RheinischBergische Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH. MAFRA na svém webu označuje
Mladou frontu DNES za „nejčtenější seriózní deník“.30 Toto tvrzení však má své
odpůrce, kteří zpochybňují zařazení MFD (a dalších českých deníků) mezi seriózní,
respektive prestižní, deníky. Jedním z odpůrců je například známý český novinář Karel
Hvížďala, bývalý člen redakce Mladé fronty DNES. „Zásadní chybou naší mediální
krajiny je, že naše mediální portfolio je neúplné. Máme tu bulvár a pop-noviny (které
mísí zpravodajství se zábavou: informace s emocemi), ale chybí prestižní noviny
(trochu se jim přibližují jen Hospodářské noviny),“ popisuje Karel Hvížďala, který
Mladou frontu DNES řadí mezi pop-noviny.31

1.4 Právo
Rudé právo, což byl původní název dnešního Práva, vyšlo poprvé 21. září 1920,
jako ústřední orgán levice sociální demokracie, v květnu 1921 se pak stalo hlavním
tiskovým orgánem nově vzniklé Komunistické strany Československa. Krátce na to byl
první šéfredaktor Bohumír Šmeral nahrazen Filipem Dobrovolným.32 Tuto roli v
podstatě Rudé právo plnilo až do konce osmdesátých let. Pouze od zákazu vydávání
(20. října 1938) do 1. května 1945 vycházelo ilegálně.33
Významnou osobností tehdejší doby byl bezesporu Julius Fučík, který do svého
zatčení list redigoval. Byl popraven nacisty, kteří podle dostupných zdrojů měli na
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svědomí celkem 112 redaktorů (nejen Rudého práva).34 Podobný osud čekal například
také Evžena Rošického, který rovněž přispíval do Rudého práva, po němž je
pojmenován fotbalový stadion na pražském Strahově. Na stadionu Evžena Rošického
působila mimo jiné obě pražská „S“ či Bohemians 1905.
Během Pražského povstání se Rudé právo přestěhovalo zpět do tiskárny
Lidového domu v Hybernské ulici a dne 6. května 1945,35 tedy pět dnů po vydání
poslední ilegálního čísla, bylo opět k dostání legálně. Vladimíra Kouckého, šéfredaktora
obnoveného titulu, však záhy nahradil Gustav Bareš.
V dobách totalitního režimu socialistického Československa bylo
nejrozšířenějším titulem, který vycházel v nákladu i přes milion denních vydání. Vyjma
období pražského jara roku 1968 však pod vlivem tehdejšího režimu stejně jako ostatní
tisk podléhalo Rudé právo cenzuře.
Posledním předlistopadovým šéfredaktorem byl Zdeněk Hoření, který ve funkci
působil v letech 1983-1989. Po něm byl začátkem roku 1990 jmenován Zdeněk
Porybný, jenž zároveň koupil většinu akcií společnosti Borgis, která po revoluci začala
deník vydávat. V roce 1995 pak došlo ke změně názvu na nynější Právo.36
Při procházení obsahu dnešních vydání Práva byste těžko hledali návaznost na
předlistopadové Rudé právo. Pokud však nahlédnete do sportovní rubriky archivních
vydání z 80. let, zaregistrujete mezi autory Karla Felta. Tentýž redaktor patří ke
stěžejním postavám sportovní rubriky i v současném Právu.

1.5 Sport
Sport, vydávaný společností Ringier Axel Springer, je jediný český sportovní
deník. První číslo Československého sportu vyšlo v roce 1953, v sobotu 3. ledna. Další
34
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vydání však vycházela jen v úterý a v pátek. Kromě informování o sportovních
událostech měl Československý sport za cíl „rozšiřovat všeobecné povědomí o tělesné
výchově a o tom, že každý člověk, především ten mladý, by měl kromě psychických
schopností být také zdatný po fyzické stránce. Redakce se proto všemožně snažila
upozornit na různé amatérské sportovní aktivity i na organizované akce, do kterých
kromě jiného patřilo i konání celostátních spartakiád,“ vysvětluje Alžběta Riethofová v
bakalářské práci Vývoj periodika Československý sport od svého vzniku do roku 1988 a
upozorňuje, že „oproti jiným médiím ústředního tisku měl ale Československý sport
ponechanou jistou výhodu, jelikož jeho témata nebyla primárně politická. Přesto nastaly
v éře tohoto periodika momenty, kdy šlo sportovní zápolení stranou, a list se musel
uchýlit k politickým textům“.37
Funkci šéfredaktora, resp. „hlavního redaktora“, od počátku plnil Karel Marek, a
to do roku 1958, kdy jej nahradil Miroslav Motl. Tentýž rok začal list vycházet 5x týdně
a jeho redakce se přemístila z Jindřišské do ulice Na Poříčí.38 V roce 1965 byl zrušen
monopol Rudého práva na pondělní vydání a Československý sport mohl začít vycházet
šestkrát týdně.39 Rozšíření i na nedělní vydání přišlo až o 40 let později. Současný Sport
byl doplněn Nedělním sportem. Ten sice splňuje kritéria spíše týdeníku, ale jeho tvorbu
řídí tatáž redakce.
Mezi nejvýraznější osobnosti Československého sportu je bezesporu třeba
zařadit Gustava Vlka, šéfredaktora deníku v 70. letech, který zároveň byl ragbyovým
mistrem sportu, nebyl však prvním vrcholovým sportovcem ve službách deníku. Dříve
se to povedlo například hokejovému brankáři Josefu Mikolášovi, jenž do redakce
nastoupil roku 1961, kdy zároveň získal ocenění Sportovec roku. Později v redakci
působil fotbalový reprezentant a později i trenér Ivan Mráz, který roku 1989 odešel do
Kostariky, kde založil fotbalovou akademii.40 V současné redakci Sportu pak působí
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Robert Neumann, který si během své fotbalové kariéry zahrál v Poháru UEFA za
Slovan Liberec, s nímž také vyhrál mistrovský titul.
Současný název Sport se datuje k roku 1993. Do roku 2001 patřil společnosti
Československý sport s. r. o.41 V novém tisíciletí se držitelem majoritního podílu stala
společnost Ringier ČR, která nejprve získala 51% podíl a o dva roky později se stala
100% vlastníkem.42 Ondřej Kasík, bývalý redaktor Sportu, později ředitel komunikace
fotbalové Sparty, ve své magisterské práci upozorňuje, že „v souvislosti se změnou
vydavatele sledujeme, jak se deník Sport proměňuje ze specializovaného sportovního
deníku na list s bulvárním charakterem“.43
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2. Představení jednotlivých klubů
Sezona 2011/2012 byla výjimečná mimo jiné právě počtem pražských klubů v
české nejvyšší fotbalové soutěži. Postup pražské Dukly a Viktorie Žižkov na jaře roku
2011 znamenal, že v 1. lize bude působit hned pět celků z hlavního města České
republiky. Naposledy se tak stalo v sezoně 1993/1994. Tehdy rovněž mezi ligovou
elitou nastoupily týmy Sparty, Slavie, Bohemians, Dukly, Žižkova, stejně jako
v ročníku 2011/2012, byť u celků Bohemians 1905 a FK Dukla Praha bývá
zpochybňováno, zda se jedná o pokračovatele tradičních klubů. Sledovaný ročník české
Gambrinus ligy měl více účastníků z hlavního města než například anglická Premier
League, kde bývá zvykem hojné obsazení londýnskými kluby. Německá Bundesliga
měla dokonce jediného účastníka z metropole, a to Herthu Berlín, která zrovna
postoupila z druhé ligy. Předchozí ročník elitní německé soutěže (2010/2011) se
dokonce odehrál bez jediného berlínského klubu.

2.1 AC Sparta Praha
Klub byl založen 16. prosince 1893, tedy ve stejném roce, jako původní Lidové
noviny. „Chlapci z Manin, kteří holdovali lehkoatletickým disciplínám, jako skoku
dalekému z místa a vrhu koulí obouruč, spojili se s vyznavači cyklistiky a založili klub
AC Praha. Načež velmi brzy, nicméně stejně slavnostně vystoupili z tohoto klubu a
založili odštěpný závod jménem AC Královské Vinohrady,“ píše v knize Železná Sparta
Vítězslav Houška.44 Založení klubu AC Královské Vinohrady je považováno za vznik
dnešní fotbalové Sparty. Samotný fotbal pak v klubu prosadili bratři Václav, Bohumil a
Rudolf Rudlovi. O necelý rok později klub opouští Vinohrady a na návrh Vladimíra
Horejce přechází k názvu Athletic Club Sparta. „Je pravděpodobné, že myšlenka
obnovení olympijských her ovlivnila výběr jména Sparta, jména státu a města
proslulého tělesnou výchovou svých občanů, kteří projevovali velkou bojovnost a
statečnost,“ píše na svém webu sdružení Association Club Sparta Praha, které sdružuje
sparťanské kluby různých sportovních odvětví. Se Spartou je neodmyslitelně spjatá rudá
barva dresů. Tato tradice vznikla roku 1906. Do té doby klub nastupoval v černých nebo
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černo-bílých dresech. „Tehdejší člen výboru JUDr. Petřík si vyhlédl v Anglii rudé dresy
slavného londýnského Arsenalu a jednu sadu přivezl do Prahy,“ podává klub vysvětlení
na svých internetových stránkách.45 Sparta se do sledovaného období mohla pochlubit
ziskem 35 titulů tuzemské nejvyšší fotbalové soutěže. Z úspěchů na mezinárodní scéně
lze zmínit například umístění v nultém ročníku Ligy mistrů ze sezony 1992-1993, kdy
se Sparta skončila na neoficiálním třetím až čtvrtém místě soutěže. Jako nejhorší období
v historii klubu můžeme označit rok 1975, kdy Sparta sestoupila do druhé ligy.
V následující sezoně však postoupila zpět mezi prvoligovou elitu.

2.1.1 Sezona 2011/2012
Sparta vstoupila do sezony utkáním třetího předkola Evropské ligy proti FK
Sarajevo, a to jasnou výhrou 5:0. O týden později pak na půdě bosenského klubu
stvrdila postup vítězstvím 2:0. Hodnocení sezony však pokazil dvojzápas Play-off
Evropské ligy s rumunským týmem FC Vaslui. Sparta doma nedokázala dotáhnout
dvougólové manko a nepostoupila tak do základní skupiny Evropské ligy. Neúspěch na
mezinárodní scéně neměl negativní vliv na vstup do domácí soutěže. Svěřenci Jozefa
Chovance a Martina Haška dokázali zvítězit hned v devíti úvodních střetnutích
Gambrinus ligy. Tříbodový zisk si letenský klub odnesl i ze souboje proti úřadujícímu
mistrovi v Plzni nebo po výhře 3:0 v derby se Slavií. Klub už začátkem sezony přestal
spoléhat na zkušené opory – Tomáše Řepku a Jaromíra Blažka. K nelibosti početného
zástupu fanoušků oba hráči v zimě z klubu odešli. Přes šestibodový náskok na čele ligy
byl propuštěn také generální sportovní manažer Jozef Chovanec, kterého rovněž
můžeme zařadit mezi významné osobnosti klubu. Náhradou na manažerském postu se
stal Jaroslav Hřebík, jenž do Sparty přišel již potřetí. Na pozici místopředsedy
představenstva se v prosinci 2011 do klubu vrátil Lukáš Přibyl. Staronový třiatřicetiletý
funkcionář byl však v únoru 2012 nalezen mrtev v kanceláři přímo na letenském
stadionu. Příčinou úmrtí byla zástava srdce. Sparta v jarní části sezony ztratila
šestibodový náskok a skončila druhá, navíc prohrála i ve finále Poháru České pošty.
Letenský klub pak v závěru ročníku čelil zlobě fanoušků. Martin Hašek odešel z pozice
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trenéra už před posledním utkáním s Českými Budějovicemi. Zastoupil jej dosavadní
asistent Václav Jílek.

2.2 Bohemians 1905
„Když v roce 1905 pánové Kapr, Počta, Brzobohatý, Procházka, Kytka, Bohata
a další ctihodní mladíci zakládali AFK Vršovice, dost možná, že živočicha řečeného
klokan ani neznali. (…) Nikoho z nich tehdy ani na zlomek vteřiny nenapadlo, že se ten
prazvláštní vačnatec z australského buše dostane za dvaadvacet let do klubového
znaku,“ píše Aleš Pivoda v knize Bohemka milovaná a znovuzrozená.46
Tehdy přišlo do Česka pozvání z Austrálie původně pro národní mužstvo,
složené převážně ze sparťanů a slávistů, jejichž klubům se však myšlenka čtyřměsíčního
vycestování nelíbila. Když pak odmítly i jednotlivé kluby, Sparta, Slavia i Žižkov, přišla
řada na AFK Vršovice. Klubu se pro tuto příležitost propůjčil název Bohemians, aby se
tím symbolizovalo, že reprezentuje Československo. Díky dobrým výsledkům proti
tamním soupeřům pak vedení Československého svazu footballového rozhodlo, že si
klub za odměnu smí název Bohemians nechat natrvalo. Výprava s sebou přivezla dar
vlády australského svazového státu Queensland československému prezidentovi T. G.
Masarykovi. Jednalo se o pár klokanů ze vzácného druhu Wallabis. Zvířata nakonec
byla převezena do ZOO v pražské Troji. Klub si na památku dal siluetu klokana do
svého znaku.47 Tou dobou už byl klub usídlen v Ďolíčku. První hřiště v blízkosti
továrny Waldes vzniklo v roce 1912 a o dva roky později bylo slavnostně otevřeno.
Roku 1932 pak byl uveden do provozu Dannerův stadion, dnešní Ďolíček.48
Zánik původní „Bohemky“ přišel na jaře roku 2005, kdy Českomoravský
fotbalový svaz vyloučil klub z druhé ligy kvůli více než čtyřicetimilionovému dluhu
vůči věřitelům a odebral mu profesionální licenci. Na Bohemians byl zároveň uvalen
konkurz. Příznivci klubu poté založili akciovou společnost AFK Vršovice, která později
změnila název na Bohemians 1905, a. s.. Následně s přispěním Družstva fanoušků
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Bohemians odkoupila pohledávky od všech fotbalových věřitelů, a některé byly
dokonce odpuštěny. Klub navazující na historii slavných Klokanů tak do Ďolíčku vrátil
profesionální fotbal.49

2.2.1 Sezona 2011/2012
Bohemians 1905 vinou nedostatku prostředků na rekonstrukci Ďolíčku zahájili
sezonu na stadionu v Edenu, tedy domovském sídle pražské Slavie. A právě duelem
proti sešívaným vstoupila „Bohemka“ do nové sezony, navíc oficiálně jako domácí
mužstvo. Zelenobílí zvítězili nad Slavií 2:0. Ve druhém kole dokonce porazili
úřadujícího mistra Viktorii Plzeň. Vše nasvědčovalo tomu, že by se i po odchodu
trenéra Pavla Hoftycha mohlo jednat o úspěšnou sezonu. Ve třetím kole sice přišla
drtivá prohra 0:5 v Jablonci, ale následně Vršovičtí opět dvakrát zvítězili a po pěti
kolech se nacházeli na druhé příčce za Spartou. Poté však přišla výsledková krize.
Kromě výhry v devátém kole nad Viktorií Žižkov se tým pod trenérem Pavlem
Medynským už žádného dalšího tříbodového zisku nedočkal. Nástupce Pavla Hoftycha
tak u týmu vydržel 19 kol až do prohry 0:1 s Baníkem Ostrava, která byla už sedmou
porážkou v řadě.
Mužstvo převzal Jozef Weber, který do té doby působil v roli asistenta trenéra
Františka Komňackého v Jablonci. Během posledních jedenácti kol však s týmem získal
jen pět bodů a „Bohemka“ tak skončila na předposledním 15. místě a sestoupila do
druhé ligy. Definitivní rozhodnutí přišlo v 29. kole. Po výhře Baníku Ostrava nad Slavií
museli klokani v Edenu porazit Teplice. Utkání však skončilo bezbrankovou remízou.
Vzhledem k už jistému sestupu Žižkova tak bylo jasné, že liga do další sezony přijde
o dva pražské kluby.

2.3 FK Dukla Praha
Armádní tělovýchovný klub, jak zněl první název Dukly, byl založen roku 1948,
a jak původní pojmenování napovídá, jednalo se o celek, ve kterém působili fotbalisté
ve vojenské službě. Ikonou dejvického klubu se stal Josef Masopust, jehož socha se tyčí
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před jedním z vchodů stadionu na Julisce. Masopust je držitelem zlatého míče pro
nejlepšího fotbalistu Evropy z roku 1962 a vítěz české ankety Fotbalista století. Měl
mimo jiné velký podíl na památné výhře nad brazilským týmem, v jehož dresu nastoupil
legendární Pelé.
„FC Santos ještě nebyl nejlepším mužstvem světa jako později, kdy dal Benfice
přímo v Lisabonu v rozhodujícím zápase o tento neoficiální titul pět gólů, ale pomalu a
jistě už na trůn vystupoval. Byl právě na dvouměsíčním turné pěti zeměmi Jižní a
Střední Ameriky: všech jedenáct zápasů vyhrál; v pěti z nich nedostal vůbec branku a
měl celkové skóre 44:10,“ líčí spisovatel Ota Pavel, který se účastnil zahraničních
výjezdů vojenského klubu.50 Dukla roku 1959 porazila brazilský Santos 4:3. Masopust
vstřelil dva góly, včetně toho rozhodujícího. „Museli jsme pochodovat pro diváky
kolem hřiště, lidé nechtěli jít domů, volali: 'Viva Checoslovaquia, Viva ÚDA –
Dukla!'51 A ještě před stadiónem nám připravili bouřlivé ovace. Druhý den tu byla
Dukla slavná a mexické kluby nás žádaly, abychom přijeli do Mexika znovu. Tehdy
jsme to slíbili, nikdy jsme nemohli zapomenout zdejším lidem, jak nás vítali a
povzbuzovali,“ vypráví Ota Pavel.52
Nejhorší období v klubové historii započalo v devadesátých letech, kdy Duklu
přestal dotovat stát. Sezona 1993/1994 končí sestupem Dukly do druhé ligy, které se
však vinou finančních potíží nemůže zúčastnit. Fúzí s Příbramí se nakonec přeci jen
podařilo klubu zajistit účast ve druhé nejvyšší soutěži. Po postupu zpět mezi ligovou
elitu však žlutočervení nehrají v Praze, nýbrž v Příbrami. V Praze alespoň zůstávají
mládežnické celky pod názvem FK Dukla Praha, které se roku 2001 spojují s Duklou
Dejvice a získávají opět mužský tým. Pro sezonu 2007/2008 Dukla získává
druholigovou licenci od Jakubčovic a po deseti letech se vrací do profesionálního
fotbalu. V sezoně 2010/2011 svěřenci trenéra Luboše Kozla vyhráli druhou ligu a po
sedmnácti letech si zajistili účast v první lize.53
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2.3.1 Sezona 2011/2012
Dukla se může pochlubit tím, že jako jediný pražský klub v soutěžním ročníku
nesáhla ke změně na trenérském postu. Luboš Kozel se svými svěřenci zahájil sezonu
remízou s Olomoucí. První výhry se žlutočervení dočkali už ve druhém kole, kdy doma
porazili České Budějovice. Byla to však jediná výhra za prvních pět kol, přestože tým
k úvodním čtyřem utkáním nemusel cestovat mimo Prahu. Třikrát nastoupil na domácí
půdě a jednou pod žižkovskou věží. V šestém kole Dukla představila novou posilu,
Ivana Lietavu, který přišel na hostování ze Žiliny. Slovenský útočník hned ve svém
prvním startu přispěl gólem k výhře 4:0 nad Hradcem Králové. Během 21 utkání vstřelil
celkem 11 branek, byl nejlepším střelcem týmu a v tabulce ligových střelců se umístil
na děleném pátém místě. Za zmínku stojí výhra v devátém kole nad Libercem, který se
nakonec stal vítězem ligového ročníku, či remízy s oběma pražskými „S“. Remíza se
Spartou ve 29. kole navíc vyřadila letenský klub z boje o titul. Dukla se nakonec
umístila na 6. příčce a na rozdíl od druhého nováčka – Viktorie Žižkov – si zachovala
prvoligovou příslušnost i do další sezony.

2.4 FK Viktoria Žižkov
Historie klubu se píše od roku 1903, kdy byl založen studenty žižkovského
Reálného gymnázia. Od počátku byl zvolen název „Viktoria“, jenž měl značit touhu
vítězit. Barvy dresů zůstaly stejné do dnešních dnů, tedy červenobílé, podle národních
barev. Svůj doposud jediný titul získali Viktoriáni v roce 1928.54 Po druhé světové válce
přišlo nejhorší období klubu, které vrcholí roku 1952 sestupem z nejvyšší soutěže
a následným zánikem. Posléze je však založen klub s názvem Slavoj Žižkov, který se
roku 1965 přejmenoval na Viktorii Žižkov a hrál na stadionu v Seifertově ulici, kde
Žižkovští sídlí dodnes.55 Návratu do první ligy se „Viktorka“ dočkala v roce 1993.
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Zhruba o deset let později na sebe upozornila v prvním kole Poháru UEFA, kde vyřadila
věhlasný skotský klub Glasgow Rangers.56

2.4.1 Sezona 2011/2012
Viktoria Žižkov byla od prvního kola jasným kandidátem pro umístění na
sestupových příčkách. Během prvních deseti kol dokázala získat sedm bodů, když na
svém hřišti ve třetím kole porazila Duklu 1:0, v pátém utkání remizovala s Olomoucí
0:0 a v desátém kole vyhrála nad Slavií 1:0. Utkání strhlo velkou pozornost, jelikož tým
sešívaných poprvé vedl trenér František Straka. Po tříbodovém zisku následovaly čtyři
porážky v řadě, což vedlo k odvolání trenéra Martina Pulpita. Viktoria se po posledním
podzimním kole kvůli porážce s Příbramí propadla na poslední místo. Pulpitův nástupce
Roman Nádvorník po svém příchodu dokázal získat první bod až v 21. kole. V polovině
října se objevila zpráva o dopingu Petra Zapalače. Čtyřiadvacetiletý záložník měl po
utkání sedmého kola s Teplicemi pozitivní nález na clenbuterol a vyfasoval trest zákazu
činnosti na 18 měsíců. Tým byl z velké části poskládaný z hráčů, kteří ve Viktorii byli
pouze na hostování, tedy těch, kteří se nevešli do sestavy ve svých kmenových klubech.
Například nejlepší střelec týmu Chorvat Matej Sivrič byl zapůjčen ze Slovanu Liberec.
I přes špatné vyhlídky se tým ještě dokázal výsledkově vzpamatovat a udržet tak
naději na záchranu. V 21. kole Viktoria získala bod za bezbrankovou remízu
v Teplicích. Následující kolo přineslo vítězství nad Jabloncem 4:2 a pět dnů na to přišla
další výhra, tentokrát na hřišti Bohemians 1905. Během tří zápasů tak Nádvorníkovi
svěřenci získali stejný počet bodů jako v předchozích dvaceti (!) kolech. Ve 24. kole
sice přišla porážka od Slavie, ovšem v následujícím duelu dokázali viktoriáni uhrát další
překvapivý výsledek, když doma remizovali s úřadujícím mistrem z Plzně 0:0. Tím však
cesta k záchraně skončila. Viktoria po debaklu 0:4 s Libercem nezvládla klíčový
záchranářský duel v Ostravě a po prohře 1:3 už se zdálo být takřka jisté, že se Žižkov po
roce vrátí do druhé ligy. Definitivní rozhodnutí přišlo v 28. kole, kdy Baník zvítězil
v Příbrami. Osud Žižkovanů byl zpečetěn ještě před soubojem s Českými
Budějovicemi. Po třiceti kolech skončila Viktoria Žižkov poslední o pět bodů za
Bohemians 1905 a s devítibodovou ztrátou na první nesestupovou příčku.
56
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2.5 SK Slavia Praha
Slavia se pyšní titulem nejstaršího klubu nejvyšší tuzemské fotbalové soutěže.
Její vznik pod názvem Akademický cyklistický odbor Slavia sahá do roku 1892. „Ženy,
na jejichž hlavách sedí útvary podobající se mnohem více ovocné míse než klobouku,
zametají sukněmi ovlhlou dlažbu; muži jsou ozdobeni tuhými límci, škrobenými
náprsenkami a trčícími vousisky; vozka, jenž kočíruje fiakr, má nad čelem cylindr.
Uprostřed tohoto hemžení si razí cestu k pokroku chlapisko v pruhovaném tričku. Sedí
na obrovském kole, sešlapuje pedály a tváří se nezávisle, neboť mu jest vzdorovati
úsměškům chodců a štěkotu psů. Ne všichni chodci se ušklibují: tři studenti, jež svedla
náhoda, patří na projíždějícího velocipedistu s chvějným obdivem,“ vyprávějí autoři
Vítězslav Houška a Pavel Procházka historku zakladatelů Hausmanna, Kratochvíla a
Schöbela, která se odehrála v pražské Vodičkově ulici.57
Původně cyklistický klub se zaměřil také na fotbal v roce 1895, první trénink se
konal na Císařské louce. Tou dobou už klub symbolizovaly známé červenobílé dresy s
pěticípou hvězdou hrotem dolu, která představuje „stále novou naději povznášející mysl
a sílící ducha i v obdobích nezdaru a neúspěchu“.58
„Odlišné sešívané poloviny bílá a červená ukazují, že žádný člověk, žádná věc
nemají jen jednu stránku a že je nutné nalézt soulad mezi vůlí a citem, mezi silou a
technickou jemností, mezi nadšením a zklamáním,“ vysvětluje klub na svém webu.59
Od roku 1948 Slavia čekala na zisk titulu 49 let. Dočkala se až v sezoně
1995/1996 pod vedením trenéra Františka Cipra a v téže sezoně došla až do semifinále
Poháru UEFA. Výjimečně úspěšná byla také sezona 2007/2008, kdy za trenéra Karla
Jarolíma klub poprvé postoupil do Ligy mistrů, vyhrál Gambrinus ligu a na jaře otevřel
nový stadion v Edenu.

pohary
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2.5.1 Sezona 2011/2012
Slavia zahájila sezonu pod vedením trenéra Michala Petrouše bez opor
z předchozí sezony Martina Vaniaka a Karola Kisela. Významnou změnou během léta
2011 však byl příchod nového majitele klubu - exministra dopravy Aleše Řebíčka. První
utkání odehráli slávisté v Edenu, avšak jen jako hosté, jelikož se o svůj domovský
stánek dělili s klubem Bohemians 1905. Ve třetím kole, po dvou porážkách, čekal
slávisty první oficiálně domácí zápas. Na podporu svých příznivců se však „sešívaní“
spolehnout nemohli. Vinou výtržnosti fanoušků v semifinále Ondrášovka Cupu
z předešlé sezony klubu ještě zbývalo odehrát poslední utkání z třízápasového trestu na
uzavřeném stadionu. Slávisté sice Příbram porazili 3:1, trenér Petrouš však vydržel jen
do devátého kola. Klub jako nového trenéra představil Františka Straku, bývalého hráče
i trenéra odvěkého rivala pražské Sparty, který se u mnoha letenských fanoušků těšil
velké oblibě. Ještě pod trenérem Petroušem Slavia vypadla z domácího poháru, když
nestačila na divizní Převýšov. Petroušův nástupce Straka u týmu vydržel přesně deset
kol. Se Slavií strávil zimní přípravu, v březnu se pak s klubem rozloučil po 19. kole, tři
kola před očekávaným derby pražských „S“ v Edenu. V roli hlavní trenéra tak Slavii
vedl dosavadní Strakův asistent Martin Poustka. Slavia se nakonec umístila na
12. příčce s desetibodovým náskokem na 15. místo, které by znamenalo sestup do druhé
ligy.
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3. Metody zkoumání

3.1 Kvantitativní
Hypotézy pro tuto práci říkají, že v preferování klubů mezi jednotlivými autory
nebudou větší výkyvy i díky geografické dostupnosti, jelikož všechny sledované kluby
působí v jednom městě. Neznamená to, že kluby budou mít procentuálně shodné
zastoupení, ale že mezi autory nebudou výraznější rozdíly v rozložení preferencí
jednotlivých klubů. Dále hypotézy předpovídají, že rozsah zmínek o klubu bude
ovlivněn počtem jeho fanoušků. Počet fanoušků nebude posuzován podle internetových
průzkumů, aktivity příznivců na sociálních sítích či jiných metod dotazování. Počet
fanoušků v tomto případě určuje statistika průměrné návštěvnosti domácích utkání.
Pro tuto práci byla využita databáze Newton Media SEARCH. V případě
vyhledávání článků se zmínkami o jednotlivých pražských klubech (proměnných) bylo
použito klíčové slovo ve tvaru, který umožnil najít název klubu ve všech pádech či jinak
skloňované (např. „Dukl*“, „Spart*“, „Slavia OR Slavie OR Slavii OR Slavií“,
„Žižkov*“, „Bohemians“).
Dále bylo nutné články pečlivě protřídit. Mezi výsledky pro Spartu byly
například zmínky o Spartaku Trnava nebo Spartě Rotterdam. U Bohemians byla celá
řada výsledků zaměřená na druholigový klub Bohemians Praha ze Střížkova či
Bohemians majitele Michala Vejsady, který působil v nejnižší pražské soutěži.
Podobný postup byl použit u výskytu jména (či alespoň příjmení) hráče v titulku.
Tato metoda do jisté míry ukazuje důležitost hráče pro média. Pakliže bychom hledali
jména hráčů v celých textech, mohou být nalezeni i v reportážích, kde jejich jméno
figuruje pouze ve statistice utkání. Zejména ve zpravodajské části by pak titulek měl být
jasným vodítkem. „V seriózním médiu má podobou i zařazením odpovídat skutečně
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důležitosti informace. Proto nesmí recipienta mást nebo slibovat jiný obsah a žánr, než
který následuje ve zpravodajském textu.“60
Nevýhodou zkoumání titulků pak může být snaha upoutat pozornost čtenáře
něčím jiným, než je jméno sledovaného aktéra. Zatímco jméno Tomáše Řepky je samo
o sobě poutavé díky popularitě samotného hráče, přestup Jiřího Böhma ze Žižkova do
Slavie ukázal opačný příklad. „Posila Slavie myla rok a půl nádobí v Manchesteru,“
láká deník Sport na zajímavou minulost ligového útočníka.61 V případě vyhledávání
autorů stačilo zadat jejich jméno v celé podobě do kolonky „autor“. Do statistik nejsou
zahrnuty články psané pod zkratkou, názvem redakce, či s jinak skrytým autorstvím.
V přehledu článků jednotlivých redaktorů, které zmiňují určitý klub, nejsou
započítány ty, které jsou takřka v nezměněné podobě použity pro různé regionální
mutace. Zjednodušujícím poznávacím znamením byl titulek. Pakliže v databázi vyšly
pro hledaný výraz dva články z téhož dne, na stejné straně a se shodným titulkem,
počítal se vždy jeden. Dělo se tak především u Mladé fronty DNES a Lidových novin.
Do přehledu preferencí klubů u jednotlivých autorů pak byly zahrnuty články
i z různých regionálních příloh a v případě redaktorů Sportu byla sledována i jejich
činnost v Nedělním sportu, jenž splňuje spíše kritéria týdeníku, nežli deníku. Vybráni
byli redaktoři, kteří ve sledovaných periodikách měli na starosti český prvoligový fotbal
nejčastěji. Z Mladé fronty DNES byli vybráni redaktoři nejčastěji píšící na celostátní
stránky.

3.2 Kvalitativní
Kvalitativní analýza nedochází k výsledkům vyjádřitelným číselnými
hodnotami. Poznatky, které byly tímto způsobem získány, jsou shrnuty v závěru práce.
Zajímavým postřehem při práci s mediální databází může být častá absence tzv.
backgroundu, která se při způsobu vyhledávání podle klíčových slov projevila u všech
60
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sledovaných deníku. Background je „ve zprávě kontext (připomenutí např. předchozího
vývoje události) nutný pro pochopení oznamované skutečnosti,“ vysvětluje Praktická
encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace.62
Absenci zařazení do kontextu nacházíme v případě, kdy hledáme kupříkladu
počet článků zaměřených na výměnu dvou trenérů. Pokud zadáme jména obou trenérů,
nezobrazí se tolik výsledků, jako když zadáme jméno každého zvlášť, přestože se
články rovněž věnují trenérské výměně. Dočteme se například, že trenér „X“ přichází
do pražského klubu, popřípadě nalezneme rozhovor s dotyčným, ale v článku se již
nedočteme, že převezme mužstvo po trenérovi „Y“. Dále postrádáme zmínku o tom,
jakému sportu je věnován, a to i v periodikách všeobecného zaměření, kde zpravidla
nejsou rubriky rozděleny podle sportovních odvětví. Tištěná média sice mají oproti těm
internetovým omezený rozsah, nabízí se však otázka, zda je tolik nezbytná úspora, když
místo „Slavia“ napíšete „fotbalová Slavia“.
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Počet článků autora, v nichž se vyskytuje název klubu
Pořadí klubů v jednotlivých sloupcích je uvedeno podle průměrné návštěvnosti domácích
utkání. Důvodem je předpoklad pro upřednostňování klubů, které mají větší počet fanoušků a
tedy více předpokládaných čtenářů
Hospodářské noviny
Redaktor
Sparta
Jan Malý
48
Jan Káninský
10

Slavia
22
10

Bohemians
14
5

Žižkov
11
5

Dukla
14
3

Lidové noviny
Redaktor
Petr Adam
Ondřej Suchan
Michal Hořejší
Jiří Jakoubek

Sparta
134
39
47
29

Slavia
90
27
28
17

Bohemians
45
5
16
6

Žižkov
32
5
11
4

Dukla
39
4
10
8

Mladá fronta DNES
Redaktor
Sparta
Filip Saiver
124
Jan Palička
86

Slavia
54
41

Bohemians
29
22

Žižkov
34
20

Dukla
37
24

Právo
Redaktor
Karel Felt
Jan Krůta
Josef Pešout

Sparta
160
32
63

Slavia
51
36
33

Bohemians
22
23
19

Žižkov
39
9
28

Dukla
34
6
19

Sport
Redaktor
Jakub Konečný
Pavel Kalouš
Karel Häring
Michal Petrák
Stanislav Hrabě

Sparta
129
117
150
130
83

Slavia
63
117
70
54
91

Bohemians
27
42
35
40
45

Žižkov
47
32
29
46
46

Dukla
28
32
31
36
40

Průměrná návštěvnost domácích utkání pražských klubů v sezoně 2011/2012
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Klub
Sparta Praha
Slavia Praha
Bohemians 1905
Viktoria Žižkov
Dukla Praha

Průměrný počet diváků
10 322
5 739
2 923
2 648
2 434

Zdroj: idnes.cz63
63
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4. Průběh sezony v celostátních denících
4.1 Předsezonní období posilování
Konec června je obdobím, kdy jsou kluby na začátku přípravy před novou
sezonou. Přátelská utkání nejsou v porovnání se soutěžními zápasy příliš atraktivní, a
tak se pozornost sportovních fanoušků upíná k přestupům.

4.1.1 Markovič do Dukly
Zajímavá změna přichází v týmech nováčků soutěže. Viktorii Žižkov významně
pomohl do první ligy Miroslav Markovič, který v klubu hostoval z ostravského Baníku.
Pro novou sezonu jej ze slezského celku získala Dukla. „Markovič by měl nahradit
kamerunského kanonýra Daniho Chigoua, jenž byl s devatenácti góly kanonýrem druhé
nejvyšší soutěže,“ zdůrazňuje deník Právo64, který tomuto transferu ve sledovaném
období věnoval téměř dvojnásobek prostoru (838 znaků) než deník Sport65. Jiné deníky
se tím v celostátních vydáních nezabývají. Sport i Právo zmiňují srbského
zakončovatele jako nového klíčového útočníka. Následující podzim však ukázal, že
svého hlavního střelce našel klub z Julisky jinde. Markovič po čtrnácti utkáních odešel
po zbytek sezony hostovat do slovenského Ružomberoku. Za Duklu stihl dát pouhé dva
góly.

4.1.2 Nejistý osud Adama Hlouška
Na začátku července přichází Sport, jako první tištěný deník, s informací
o možném návratu Adama Hlouška do Slavie.66 Redaktor Sportu Pavel Kalouš však
možnost Hlouškova comebacku vyvrací. „Vrátí se Adam Hloušek do Slavie? Téměř
jistě vyloučeno. A to přesto, že Kaiserslautern opci na dvaadvacetiletého záložníka
nevyužil. Hlouškův osud totiž neřídí Slavia, ale dvojice Miroslav Pelta a Pavel Paska. A

64

elt. Markovič místo Chigoua. Právo, 29. 6. 2011, s. 20.
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66
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ti svůj klenot směrují znovu do zahraničí,“ naráží Kalouš na fakt, že Slavia nevlastnila
oprávnění rozhodovat o přestupech mladého fotbalisty, což bylo mimochodem v deníku
Sport častěji probírané téma i díky obdobné situaci kolem žižkovského gólmana
Tomáše Vaclíka.67
Za zmínku stojí poněkud opožděná reakce Mladé fronty DNES, která přichází s
„překvapivou“ informací o právech na přestupy Adama Hlouška až v půli července.
Informuje o tom titulek: „Překvapení: Hloušek už nepatří Slavii“68
Na konci července dochází k situaci, která se Pavlu Kaloušovi z deníku Sport
zprvu zdála „téměř jistě vyloučená“. Adam Hloušek odešel z Jablonce do Slavie na
hostování. Hned v prvních vydáních poté, co Slavia podlehla v úvodním kole
Bohemians 1905, hlásí české deníky o transakci, která české žurnalisty zaměstnávala
celý červenec.

4.1.3 Bohemians posílil „drzý talent“
Bohemka se ve zmíněném utkání musela ještě obejít bez Nicolase Šumského,
který byl pro změnu nejsledovanější posilou zelenobílých. Sedmnáctiletý záložník už
měl zkušenosti z Francie a Argentiny. Pro svůj další rozvoj si vybral tým z Ďolíčku.
Nejvíce se tomuto tématu den po přestupu věnují Hospodářské noviny (3563 znaků).
Sport, Právo a Lidové noviny vyčleňují přibližně stejně obsáhlý prostor (2470-2678
znaků). Mladá fronta DNES odsouvá informaci na vedlejší kolej, místo toho přináší
rozhovor s otcem Nicolase Šumského, který se nezabývá přestupem mladého záložníka,
ale je zaměřen na argentinský fotbal. Až o tři dny později se MF DNES k této události
vrací a přináší rozhovor s „drzým talentem“, jak je již v titulku Šumský nazván.69
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Nicolas Šumský 8. 7. – informace o příchodu do Bohemians 1905
Noviny
Hospodářské noviny
Sport
Lidové noviny
Právo
Mladá fronta

Počet znaků (včetně mezer a titulku)
3563
2678
2470
2337
Pouze rozhovor s otcem Nicolase Šumského
mimo téma přestupu jeho syna

4.1.4 Odvolaný přestup Tomáše Vaclíka do Nizozemska
Zajímavý příběh nabídl avizovaný odchod Tomáše Vaclíka do Nizozemska
krátce po mistrovství Evropy hráčů do jednadvaceti let. „Sice na turnaji inkasoval v pěti
zápasech šest gólů, jenže z českých hráčů se předvedl nejlépe. Pokud hledáte
nejžhavější zboží z party kouče Jakuba Dovalila, která doklopýtala až k bronzu, tady
je,“ vidí Vaclíkův přestupový potenciál Pavel Kalouš ze Sportu.70 Záhy čtyři všeobecně
zaměřené deníky převzaly z ČTK krátkou zprávu o dojednaném odchodu. „Nejprve
Rennes, pak milionářská Chelsea. Tak vypadala pouť Petra Čecha za slávou. Brankář
reprezentační jednadvacítky Tomáš Vaclík se nebrání představě, že svého krajana
napodobí. Prvním stupněm se má stát VBV De Graafschap, čtrnáctý tým posledního
ročníku nizozemské Eredivisie,“ nachází přirovnání Ondřej Škvor v obsáhlejším článku
na páté straně Sportu.71
O čtyři dny později přicházejí deníky s šokující informací, že Vaclík zůstává na
Žižkově, jelikož v De Graafschapu neprošel zdravotními testy. Dva dny nato vysvětluje
mladý brankář v rozhovoru pro deník Sport, že žádnými zdravotními problémy netrpí,
což měla potvrdit dodatečná vyšetření v Česku.72

4.1.5 Sparta řešila střed obrany
Nejsledovanějším místem v sestavě Letenských byl během přestupového období
post stopera. „Sparta má druhého stopera Brabce: Jakuba,“ hlásí na konci června MF
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DNES zprávu převzatou z ČTK.73 Se zajímavou shodou si pohrává i Sport: „Ke
zkušenému Erikovi74 přibyl nyní jeho jmenovec Jakub, jenž na Letné vyrůstal, ale pak
odešel do Viktorie Žižkov.“75 O den později, 1. července, přichází další zajímavý
přestup, když Sparta hlásí příchod sedmnáctiletého Luboše Adamce z italského
Juventusu Turín. Opět se zprávou přichází jen Mladá fronta DNES a Sport. I tentokrát
MF DNES využívá zprávy ČTK (419 znaků).76 Sport se informaci věnuje o trochu více
(1130 znaků).77 Po Nicolasi Šumském však registrujeme další zmínku v celostátních
denících o přestupu dorostence. Adamec sice dostal na svůj věk nezvyklý prostor
v médiích, avšak naplnit očekávaný potenciál se mu nedařilo a o rok později odešel na
hostování do divizní Přední Kopaniny. Nejvíce prostoru pak dostali zkušení zadáci
Tomáš Řepka a Jiří Jarošík. V případě Tomáše Řepky se spekuluje, zda na něho zbyde
místo v sestavě, což by mohl zhatit i očekávaný příchod Jiřího Jarošíka, který však čeká,
zda ještě nedostane zajímavé angažmá v cizině. Jako první toto téma řeší v rozhovoru
s Tomášem Řepkou Karel Felt z Práva, jenž je mimochodem spoluautorem Řepkovy
autobiografie s názvem Rebel – Osobní zpověď Tomáše Řepky.78
Spartě se v polovině července hrubě nevydařila generálka s třetiligovým Loko
Vltavín, ve které podléhá 1:2 se stoperskou dvojicí Tomáš Zápotočný-Erich Brabec.
„BLAMÁŽ pomůže Řepkovi,“ píše o propadáku Sparty v Holešovicích Karel Häring ze
Sportu.79

4.2 Začátek soutěže

4.2.1 Příchod exministra Aleše Řebíčka do Slavie
Fotbalová Slavia prochází před sezonou zásadní změnou. Bývalý exministr
dopravy Aleš Řebíček přichází do klubu nejdříve jako spolumajitel. Do vedení pak záhy
nastupuje také jeho bratr Adam Řebíček. Zatímco Právo, Hospodářské noviny a Lidové
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noviny se spokojí s převzetím zprávy od ČTK, Sport a MF Dnes se zabývají minulostí
nově zvoleného funkcionáře. „Klub řídí muž obviněný z korupce,“ upozorňuje titulek
Mladé fronty DNES, která následně upřesňuje, že Adam Řebíček byl zproštěn obžaloby
pro nedostatek důkazů. Této novince z tábora sešívaných se věnuje ze všech
sledovaných deníků nejvíce (1890 znaků).80 „Z vazby do představenstva,“ uvádí téma
deník Sport, který mu rovněž věnuje více prostoru (1467 znaků), a to i přesto, že tato
událost již vybočuje ze sportovní roviny.81
Sport navíc tentýž den jako první začíná pozorovat cestu Aleše Řebíčka do
pozice majoritního vlastníka. „Včerejší mimořádná valná hromada klubu tyto úvahy
posílila. Proč? Řebíčkovo křídlo totiž vyhrálo ve volbách do klubového představenstva
nad Natlandem 2:1,“ píše už 19. července Pavel Hartman v souvislosti s nástupem
Adama Řebíčka do vedení klubu.82
Právo se dokonce těmto spekulacím vyhýbá a čeká na oficiální potvrzení nového
většinového majitele klubu, o této události navíc píše až s jednodenním zpožděním
oproti Lidovým novinám, Mladé frontě DNES a Sportu. Informuje zároveň i o nástupu
Aleše Řebíčka do funkce prezidenta klubu, a to navíc formou krátké zprávy z ČTK.83
Lidové noviny, MFD a Sport o novém obsazení postu prezidenta klubu píší zvlášť.
Hospodářské noviny se změně držitele největšího podílu akcií vyhýbají, stejně tak
změně na postu prezidenta klubu.
Jedna důležitá otázka je tak v Edenu vyřešena. Dále se však řeší obsazení postu
brankářské jedničky. Sešívaní se loučí s Martinem Vaniakem. Na jeho místo je ohlášen
příchod Kamila Čontofalského, a to už začátkem července. Ještě v polovině srpna však
není návrat slovenského gólmana do Gambrinus ligy administrativně dořešen. Jako
první na možný konec bývalé opory Bohemians u vršovických sousedů upozorňuje
16. srpna Petr Adam z Lidových novin. „Brankář Slavie je v ohrožení,“ hlásí titulek.
„Pokud dnes nepřijdou Čontofalského přestupové doklady, v klubu končí,“ pokračuje.84
„Čontofalský na trní. Transferkarta dorazí dnes,“ upozorňuje o den později na prekérní
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situaci slovenského brankáře Pavel Kalouš ze Sportu.85 Slávisté si mohou oddychnout.
Přestup je nakonec dotažen do zdárného konce.

4.2.2 Sparta pod tlakem
Sparta na úvod sezony jako jediný pražský klub absolvuje předkola Evropské
ligy. Nejprve suverénně postupuje přes bosenské FK Sarajevo po výhrách 5:0 doma a
2:0 venku. Nakonec však vypadne v posledním předkole s rumunskou Vasluí. Tato
práce se nezabývá vystupováním klubů na mezinárodní scéně. Je však třeba zmínit, že
tento neúspěch se promítne i do dění Gambrinus ligy. Sparta sice vítězí v prvních devíti
duelech tuzemské nejvyšší soutěže (mj. s Plzní či v derby se Slavií), objevují se však
spekulace, že neúspěch v pohárové Evropě přispěje k personálním změnám.
„VYHAZOV? Tak blízko ještě nebyl!“ píše dva dny po vyřazení na adresu Jozefa
Chovance Karel Häring ve Sportu.86 „Tlak fanoušků na demisi sílí,“ dočtete se na další
straně téhož vydání. Pod tímto titulkem se však skrývá sonda do diskusního fóra na
oficiálním webu Sparty.87 Nabízí se otázka, jakou vypovídající hodnotu o skutečném
názoru fanouškovské většiny mohou mít příspěvky v internetovém diskusním fóru.
Ostatní deníky se spekulacím o odchodu generálního sportovního manažera Letenských
vyhýbají.

4.2.3 Pomalý nástup Dukly
„Dukla musí přidat,“ hlásí Pavel Kalouš v deníku Sport po remíze 0:0
s Olomoucí, kterou Dukla na Julisce zahájila své účinkování v české nejvyšší soutěži.88
V následujícím kole už Dukla slaví první vítězství po návratu do ligy, když doma poráží
České Budějovice 4:2. „Překvapivý pátek: slavila Dukla i Hradec Králové,“ píší Lidové
noviny o předehrávce 2. kola,89 což svědčí o podceňování Dukly ještě na úvod sezony.
Nakonec to pro tým z Julisky byla jediná výhra v prvních pěti střetnutích. Zlom patrně
nastal až v šestém kole, kdy svěřenci Luboše Kozla porazili Hradec Králové 4:0. Jednou
brankou se na tom podílela i čerstvá posila ze Slovenska.
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„Duklu posílil slovenský útočník Lietava, na Julisce bude do konce sezóny
hostovat ze Žiliny“.90 Toto je nejdelší samostatná zmínka o příchodu Ivana Lietavy do
pražské Dukly. S jednovětou zprávou přichází Právo, tedy deník, který věnoval nejvíce
prostoru přestupu Miroslava Markoviče do téhož klubu. Zatímco Markovič za podzim
skóroval jen dvakrát, Lietava se s jedenácti trefami v sezoně 2011/2012 stal nejlepším
střelcem Dukly.

4.2.4 Upozaděné úspěchy Bohemians 1905
„Bohemka“ hned na úvod sezony v prestižním střetnutí poráží Slavii 2:0.
Ve druhém kole pak dokonce získává tři body i proti obhájci mistrovského titulu
z Plzně. Tento velmi vydařený úvod však zůstává bez větší odezvy. Spíše je pozornost
zaměřena na neúspěch soupeře, zejména tedy na prohru Plzně v duelu s Klokany. „Mistr
padl! Zatím má jen bod,“ píše například deník Právo.91
Pozornost se však upíná k Lukáši Budínskému. Zatímco Nicolas Šumský čekal
na administrativní dotažení přestupu z Argentiny, upozornil na sebe jiný mladý záložník
v celku zelenobílých, když přispěl dvěma gólovými přihrávkami k výhře svého týmu
nad Plzní. Rozhovor s ním pak přináší Právo i Sport.

4.2.5 Žižkov stranou zájmu, rozladěný trenér Pulpit
Přes léto se na Žižkově řešila budoucnost brankáře Tomáše Vaclíka, který
nakonec přece jen nasbíral své první ligové minuty pod televizním vysílačem. Klubu
nebylo přáno příliš mnoho popularity. Šesté kolo nabídlo atraktivní derby na Spartě,
které domácí vyhráli 4:1. Ještě před zápasem vyšel v deníku Sport rozhovor Jakuba
Konečného s trenérem Martinem Pulpitem. Pod titulkem „Naštvaný Pulpit: Měli nechat
'moje' sparťany hrát!“ žižkovský kouč zkritizoval český zvyk, že hráč na hostování má
zakázáno nastoupit proti mateřskému klubu.92 Pro zápas se Spartou se toto omezení
týkalo Pavla Kadeřábka a Zdeňka Folprechta.
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4.3 Podzimní derby pražských „S“
Utkání Sparty se Slavií lze bezesporu označit za jeden z vrcholů sezony, a to bez
ohledu na umístění obou týmů v tabulce. Mnohé vypovídá historický záznam z roku
1896. „Sparta zvítězila nad Slavií 1:0. Toto utkání je pozoruhodné z několika důvodů.
Především proto, že bylo v historii vzájemných střetnutí prvním a na dalších jedenáct let
posledním; a dále proto, že skončilo sporem a podnítilo dlouholetou neblahou řevnivost.
Řekli jsme, že Sparta v tomto utkání vstřelila jednu branku. To koneckonců vzal na
vědomí i rozhodčí J. Rössler-Ořovský, který úspěch sparťanů uznal a odpískal. Leč po
skončeném zápase začal kupodivu rozjímat o všech okolnostech oné střely, naslouchat
rebelantským připomínkám některých slávistických borců, a posléze se rozhodl branku
odvolat a neuznat. Sparťané ovšem s nelibostí přijali tento soudcův soud a z další
soutěže vystoupili. Od té doby na sebe slávisté a sparťané cenili trochu zuby a roztomile
se popichovali,“ popisuje pravděpodobný počátek rivality Vítězslav Houška v knize
Železná Sparta.93

4.3.1 Do derby s trenérem Petroušem
Slavia řešila pozici hlavního trenéra už před derby. Nakonec dostal důvěru
stávající kouč Michal Petrouš, jeho asistenta Petra Vrabce však vystřídal Martin
Poustka. V pozici trenéra brankářů nahradil Luboše Přibyla Martin Vaniak, který
po předešlé sezoně ukončil hráčskou kariéru. „Proč zůstává Petrouš? V květnu
zadlužený Titanic, nyní parník pro rozmrzelé. Šest bodů ze sedmi kol, výrazně negativní
skóre, pohárový trapas v Převýšově, demonstrace fanoušků a trenér Petrouš na odstřel.
Aleš Řebíček, nový vlastník Slavie, však tvrdí, že v kouči chyba není. Včera udělal
změny alespoň mezi asistenty. Vymetl Vrabce s Přibylem a o pomoc požádal bývalého
brankáře Martina Vaniaka,“ píše v Mladé frontě DNES Jan Palička pod titulkem „Slavii
má spasit... ano, Petrouš“.94
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4.3.2 Den utkání
Mladá fronta DNES, možná i díky pozici mediálního partnera Sparty, přichází
s novinkou: „Vše pro úspěch! Sparta nasadí do boje i vysílačky,“ prozrazuje
dvojrozhovor Filipa Saivera s letenskými trenéry Martinem Haškem a Alešem Jindrou,
kteří pro utkání zavedli spolupráci skrze vysílací zařízení. Aleš Jindra tak měl z tribuny
informovat o svých postřezích Martina Haška, který vedl tým z lavičky.95
O derby se říká, že nemá jasného favorita. Oba týmy nechají na hřišti naprosto
všechno, i kdyby hrál první s posledním. České deníky se tím však neřídí. „Slavia? Tip
pro sázkařské SEBEVRAHY,“ varuje Stanislav Hrabě ve Sportu.96 „Vrchol české ligy
ztrácí napětí,“ konstatuje Petr Adam z Lidových novin.97 Mladá fronta DNES pak
tradiční duel označuje takto: „Fotbalové derby, které má favorita. Slavia dnes může
pouze překvapit“98
„S Řepkou, ale jen na lavičce,“ navazuje Právo na situaci kolem Tomáše Řepky,
o němž se spekulovalo v souvislosti s odchodem do Příbrami.99 A zřejmě výběr tématu
před derby není náhodný. Zkratka „kft“ značí, že by autorem měl být Karel Felt, již
zmíněný spoluautor Řepkovy autobiografie. „Známe se s Tomášem už spoustu let. (…)
Sedli jsme si, to jsem poznal podle toho, že přede mnou kouřil a vzal mě domů,“
vypráví Karel Felt v knize Rebel – Osobní zpověď Tomáše Řepky.100 Dá se očekávat, že
přátelství sportovce s novinářem může pro jeho periodikum představovat výhodu
v podobě exkluzivních rozhovorů. Zmínka o Tomáši Řepkovi v den derby však
neobsahuje žádné citace sparťanského stopera.
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4.3.3 Den po utkání
„Zbourali Slavii,“ hlásí titulní strana Sportu o výhře Sparty 3:0.101 „SPARTA
ROZDRTILA SLAVII,“ popisuje zápas Právo, rovněž na titulní straně.102 Ostatní
deníky už tak silná slova neužívají. „Byl to bonbónek, liboval si Grajciar,“ cituje Právo
slovenského záložníka, který v rudém dresu přispěl jedním gólem k porážce svého
bývalého zaměstnavatele.103 Zajímavé je, že tentýž deník se na Petera Grajciara zaměřil
už v den utkání, jiné noviny jej přitom nijak zvlášť nesledovaly. Oba články psali různí
autoři, takže patrně nelze vysledovat podobnou vazbu jako v případě Karla Felta
a Tomáše Řepky.

4.4 Trenérské výměny
Hned čtyři z pěti pražských klubů během sezony měnily trenéra, či generálního
sportovního manažera, jak byla funkce hlavního muže střídačky nazývána ve Spartě.
Pražská „S“ dokonce sáhla k výměně hned dvakrát. Jediný kouč, který v sezoně
2011/2012 vedl pražský klub ve všech třiceti kolech, byl Luboš Kozel z Dukly.

4.4.1 Když se vtip stane skutečností – sparťan Straka v Edenu
Sport už 14. září při spekulacích o novém trenérovi sešívaných zmiňuje
Františka Straku. Mezi jmény možného nástupce Michala Petrouše figurují na předních
místech Dušan Uhrin mladší, Svatopluk Habanec a Pavel Hapal. Možnosti, že by tým
převzal někdo jiný, dává deník 5 %. „Ještě během minulé sezony se například
slávistický generální ředitel Miroslav Platil sešel se Stanislavem Levým, jeho angažmá
padlo kvůli nevyjasněné budoucnosti klubu. Objevilo se i jméno Františka Straky, který,
ačkoli je silně spojený se Spartou, kdysi v rozhovoru prohlásil, že 'jako kluk byl sešívka
jak bejk'. Třeba by v sobě dávnou náklonnost objevil…,“ píše Michal Petrák.104
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V pondělí 3. října pak české deníky přinášející informaci o tom, že František
Straka se skutečně stává trenérem pražské Slavie. Dochází k situaci, která zvedá ze židlí
oba nejpočetnější pražské fanouškovské tábory. Šokující je i postup, jakým je tento krok
prezentován na veřejnosti. Krátce poté, co Slavia poráží Olomouc 1:0, přichází tiskovka
při příležitosti této změny. Událost tak dostává bohatý prostor v médiích. Sport
vymezuje trenérské výměně ve Slavii téměř osminásobek znaků určených následné
trenérské rošádě na Žižkově. Po Sportu se na toto téma nejvíce zaměřují Lidové noviny.
Kromě Práva se Strakovu nástupu do Slavie zbylé čtyři deníky dokonce věnovaly více
než samotnému derby.
Trhákem jara mohlo být tradiční derby Sparty proti Slavii, kterou by vedl
z lavičky František Straka. To se však nestalo. Straka v březnu rezignoval a Slavii
převzal jeho asistent Martin Poustka. „Angažmá za všechny peníze,“ popisuje Strakovu
anabázi v Edenu Vítězslav Čermák z Lidových novin.105 “Straka potěšil fandy Slavie.
Odešel,“ konstatují Lidové noviny už na titulní straně.106 „Fanoušci Slavie vyštvali
sparťana. Straka rezignoval,“ hlásí Jan Palička z Mladé fronty DNES.107 Je však
otázkou, zda Straka neodešel i kvůli možné velmi negativní reakci sparťanů v derby.

4.4.2 Šok číslo dvě: Hřebík potřetí na Letné
Fanoušci fotbalové Sparty se dříve dělili na dvě hlavní skupiny – „hřebíkovce“ a
„strakovce“. Jakmile František Straka zradil své příznivce podpisem smlouvy ve Slavii,
začaly se skupiny dělit spíše na „hřebíkovce“ a „antihřebíkovce“.
Zatímco v Česku probíhalo první kolo Gambrinus ligy, Jaroslav Hřebík
s reprezentací do devatenácti let bojoval v Rumunsku na mistrovství Evropy, kde jeho
tým nakonec získal stříbrné medaile. Zkušený trenér tak po delší době opět zaujal
fotbalovou veřejnost. A to nebylo zdaleka vše. Hlavní pozornost si vysloužil, když se
v prosinci vrátil do Sparty, což se vzhledem k nevraživosti mnoha fanoušků mohlo zdát
podobně nepravděpodobné jako angažmá Františka Straky v Edenu.
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O možném odchodu Jozefa Chovance ze Sparty se začalo spekulovat ihned po
vyřazení Letenských z předkola Evropské ligy s rumunskou Vaslují. V pátek 19.
listopadu pak Sport přichází na titulní straně se šokující spekulací. „HŘEBÍK do
Sparty!“ hlásá titulek a dále se píše: „Pozor! Letenskou kabinou se prožene pořádná
bouře! Sparťanský šéf Daniel Křetínský chystá v zimní přestávce velkou čistku, která
podle informací deníku Sport smete kvarteto Chovanec, Hašek, Řepka a Blažek. To ale
není všechno: pozice šéftrenéra je připravena pro Jaroslava Hřebíka a roli kouče může
převzít olomoucký Zdeněk Psotka! Křetínského cíl je jasný: návrat do Ligy mistrů a
konkurenceschopnost v Evropě,“108 spekuluje o návratu Hřebíka na Letnou jako první
deník Sport, přičemž ne všechny předpovědi se nakonec potvrdí. Zdeněk Psotka
Martina Haška nenahradil.
Spekulace či „zaručené zprávy“ pokračují. Nejprve 5. prosince v klubu končí
Jozef Chovanec, 22. prosince pak Mladá fronta DNES oznamuje: „Ve Spartě dnes začne
éra šéftrenéra Jaroslava Hřebíka.“109
O den později už informují i Lidové noviny, Právo a Sport, který událost věnuje
takřka totožný prostor jako podzimnímu derby Sparty a Slavie. Další články se věnují
také souvisejícím změnám v realizačním týmu Sparty, jelikož Jaroslav Hřebík pro svůj
návrat požadoval radikální obměnu pracovního kolektivu. Razantní změny však Spartě
nevyšly, a tak v květnu přišly další. Jaroslav Hřebík i Martin Hašek sice v klubu zůstali,
z Letné se však přesunuli na Strahov k mládežnickým týmům. Hráče v rudých dresech
pak v posledním duelu proti Českým Budějovicím vedl Václav Jílek. „Opět selhal, opět
se Spartou. Inženýr Jaroslav Hřebík, GSM,“ píše Filip Saiver v Mladé frontě DNES.110
„Sparťanský zmar. Po velkých slibech hluboký pád,“ hodnotí v podobném duchu Karel
Felt v Právu.111
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4.4.3 Medynského nahradil Weber
Pavel Medynský převzal kádr po Pavlu Hoftychovi, pod jehož vedením se
Bohemians 1905 v předešlé sezoně umístili na šesté příčce. Hoftych po skončení
soutěžního ročníku přijal nabídku vést Trnavu v nejvyšší slovenské soutěži. Jeho
nástupcem se pak stal dosavadní asistent Medynský, jelikož klub chtěl pokračovat
v Hoftychově úspěšné práci. Medynský však při svém prvním ligovém angažmá v roli
hlavního trenéra neuspěl. Bohemians 1905 se v průběhu soutěžního ročníku stali jedním
z adeptů na sestup. Vedení klubu pak 6. března Medynského odvolalo a o den později
z Jablonce přivedlo Jozefa Webera, který do té doby byl asistentem Františka
Komňackého. „Po pátém kole to při pohledu na tabulku vypadalo, že skáčou do pohárů.
Jenže pak se výkony Bohemians zlomily výrazně k horšímu a teď se spíš zdá, že
klokani kulhají vstříc pádu do druhé ligy. Prohra s Baníkem znamenala sedmý neúspěch
v řadě, i proto podle informací Sportu dnes skončí ve funkci trenér Pavel Medynský,“
dočítají se čtenáři deníku Sport v den trenérské rošády.112
Den po oficiálním odvolání Pavla Medynského přicházejí deníky se jménem
vytipovaného nástupce Jozefa Webera. Následující den je příchod Webera potvrzen
oficiálně. Rozsah zmínek o výměně v celku zelenobílých se s poprasky u pražských „S“
nedá srovnávat. Weberův příchod nevyvolává bouřlivé emoce jako v případech Straky
a Hřebíka. Tomu odpovídá způsob oznámení této novinky, jenž se omezuje na suché
konstatování či citování z rozhovorů.
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Tabulka: Kolik prostoru věnovaly deníky trenérským výměnám?
Nahrazení trenéra Viktorie Žižkov Martina Pulpita Romanem Nádvorníkem
Noviny
Sport
Mladá fronta DNES
Právo
Lidové noviny
Hospodářské noviny

Počet znaků (včetně mezer a titulku)
23. 11. / 24. 11. 2011
1 872 / 3 519 (celkem 5 391)
0 / 3 255 (rozhovor)
187 / 1 269 (1456)
0/929
0

Příchod Františka Straky do Slavie 3. 10. 2011 (den po oficiálním představení)
Noviny
Sport
Lidové noviny
Mladá fronta DNES
Právo
Hospodářské noviny

Počet znaků (včetně mezer a titulku)
28 018
11 251
7 393
1 865
1 995

Příchod Jaroslava Hřebíka do Sparty 23. 12. 2011 (den po oficiálním představení)
Noviny
Sport
Právo
Mladá fronta DNES
Lidové noviny
Hospodářské noviny

Počet znaků (včetně mezer a titulku)
15 232
7 071
4 670 (+ informace v den oficiálního
příchodu)
3 250
0
*bez článků o příchodu Hřebíkova asistenta Michala Jílka
*bez popisků k fotografiím

Příchod Jozefa Webera do Bohemians 1905 7. 3. 2012 a 8. 3. 2012 (den po oficiálním
odchodu Pavla Medynského, kdy Weber přiznal, že jedná s Bohemians 1905 a den po
oficiálním představení Webera)
Noviny
Sport
Právo
Lidové noviny
Mladá fronta DNES
Hospodářské noviny

Počet znaků (včetně mezer a titulku)
3 904 + 3 269 = 7 173
1 476 + 867 = 2 343
325 + 626 = 951
441 + 369 = 810
385 + 386 = 771
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4.4.4 Opomíjený úspěch Luboše Kozla v Dukle
Luboš Kozel ve svých čtyřiceti letech vstupoval do ligového ročníku jako kouč
Dukly, se kterou v předcházející sezoně vybojoval postup z druhé ligy. Bývalý obránce
Slavie, Bohemians a Plzně coby hlavní trenér měl za sebou pouze devět prvoligových
utkání po nepovedeném angažmá v Jablonci z roku 2007. Nakonec to byl právě on, kdo
jako jediný vedl pražský klub ve všech třiceti utkáních Gambrinus ligy ročníku
2011/2012. Tým nováčka soutěže dovedl na celkově šestou příčku.
Podívejme se však na statistiku výskytu jména (či alespoň příjmení) úspěšného
kouče v titulcích sledovaných deníků. Pakliže čekáte v tomto ohledu ocenění
nejúspěšnějšího pražského trenéra, jste na omylu. „Gedeon: Kozel je rozesmátý,“ je
jediný odkaz (mimo regionální mutace MF DNES) nalezený v databázi Newton, a to se
jedná o rozhovor s oporou dukelské zálohy v deníku Sport.113
V průběhu soutěžního ročníku (30. 6. 2011-14. 5. 2012 – den po skončení)
můžeme být svědky vyzdvihování práce Pavla Vrby. Plzeňský kouč byl v celostátních
denících, mimo stránky regionálních mutací, zmíněn v titulcích hned 119krát. Jaký
obrovský rozdíl!
Musí se nechat, že Pavel Vrba se svým týmem zaznamenal skutečně historický
úspěch. Plzeň si pod jeho vedením zahrála Ligu mistrů, v předešlé sezoně vyhrála
mistrovský titul. Že je trenér Západočechů v popularitě o tolik napřed lze vysvětlit více
způsoby. Jeho tým se dostal na absolutní špičku. Ta je vždy vidět nejvíce. Účastnil se
ostře sledované Ligy mistrů. A v neposlední řadě musíme zmínit i rozdíl ve sledovanosti
obou klubů. Plzeň snad bezesporu můžeme označit za jedničku v celém kraji. Dukla
byla jeden z pěti pražských týmů. Co do počtu fanoušků zřejmě poslední, jelikož se
v průměrné návštěvnosti utkání umístila na posledním místě se 3 300 diváky na
zápas.114 A zřejmě proto Luboš Kozel, podle výše zmíněných výsledků, nezískal ani
procento popularity Pavla Vrby, i když také jeho tým nepochybně zaznamenal velký
úspěch.
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4.5 Nechtěná popularita žižkovského Petra Zapalače
Pokud byste od začátku sezony pátrali v celostátních denících o Petru
Zapalačovi, fotbalistovi žižkovské Viktorie, do poloviny října byste nenašli téměř nic.
Mladá fronta DNES, Lidové noviny a Právo se spokojují se stručnou zprávou ČTK
s vlastním titulkem. Kuriózně působí ten z Lidových novin: „Zapalač ze Žižkova měl
pozitivní doping“115 Sdělením mělo být, že mladý viktorián měl pozitivní výsledek testu
na doping. O pozitivitě samotného dopingu by se však dalo spekulovat. Hospodářské
noviny toto téma opomíjejí. Více se fotbalistovým přečinem zabývá Sport, který kromě
delší zprávy přináší o den později také rozhovor s obviněným (4 728 znaků).

4.6 Zimní přestávka
Přestupový trh v zimě 2011/2012 ovládla mezi pražskými kluby Sparta, což
nebylo velkým překvapením. Odešly dvě ikony klubu – Tomáš Řepka a Jaromír Blažek.
Přišel Tomáš Vaclík z Viktorie Žižkov, Mario Holek z ukrajinského Dněpropetrovsku a
z Olomouce Tomáš Přikryl, který v létě patřil k největším hvězdám Hřebíkovy stříbrné
reprezentace do devatenácti let. Dukla pustila na hostování Miroslava Markoviče,
Viktoria Žižkov byla na přestupovém trhu aktivní jen v rámci svých skromných
možností. Největší změnou tak byl zmíněný odchod Tomáše Vaclíka. Slavia se loučila
s Adamem Hlouškem, který zamířil do Norimberku, a do tureckého Antalyasporu se
vydal Petr Janda. Z Bohemians 1905 zamířil do Slavie Milan Škoda. Zelenobílé pak
posílil Martin Abraham.
Pokud se zaměříme na období od začátku prosince 2011 do konce února 2012, je
zřejmé, že příběhem číslo jedna je odchod Tomáše Řepky ze Sparty. Ze všech hráčů,
kteří přestupovali do pražských klubů nebo z nich odcházeli, se jméno Tomáše Řepky
vyskytovalo v titulcích celostátních deníků jednoznačně nejvíce, a to dokonce v 60 %
případů. Dalších 16 % patřilo Jaromíru Blažkovi, který ze Sparty odešel do Jihlavy.
Hráčům, kteří v přestupovém období oblékli či naopak svlékli sparťanský dres, patřilo
91 % výskytů v titulcích, přičemž jen přestup Tomáše Vaclíka (3 %) se týkal i jiného
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pražského klubu, tedy Žižkova. Sparta pak v únoru dostala prostor ve všech
sledovaných denících i v souvislosti s výše zmíněným úmrtím nového místopředsedy
klubu Lukáše Přibyla.
Tabulka: Přestupy – zima 2012, výskyt jména (nebo alespoň příjmení) v titulcích
sledovaných deníků (prosinec 2011 - únor 2012)
Hráč (z klubu – do klubu)
Tomáš Řepka (Sparta – České Budějovice)
Jaromír Blažek (Sparta – Jihlava)
Mario Holek (Dněpropetrovsk – Sparta)
Tomáš Přikryl (Olomouc – Sparta)
Adam Hloušek* (Slavia – Jablonec – Norimberk)
Tomáš Vaclík (Žižkov – Sparta)
Milan Škoda (Bohemians 1905 – Slavia)**
Jakub Mareš*(Sparta – Teplice – Mladá Boleslav)
Petr Janda (Slavia – Antalyaspor)
Jiří Böhm (Žižkov – Slavia)
Martin Abraham (Wehen Wiesbaden – Bohemians
1905)
Ostatní

Počet výskytů v titulcích
87 (60 %)
24 (16 %)
8 (6 %)
6 (4 %)
5 (3 %)
5 (3 %)
4 (3 %)
3 (2 %)
2 (1%)
1 (1%)
1 (1%)

0
Celkem 146 výskytů v titulcích
*Adam Hloušek a Jakub Mareš nepřestupovali přímo z pražských týmů, ale z klubů,
které je předtím do Slavie, respektive Sparty, uvolnily na hostování.
**V případě přestupu Milana Škody se jednalo původně jen o hostování, přičemž bylo
jasné, že ve Slavii zůstane i dál, protože v Bohemians 1905 mu končila smlouva

4.7 Jarní část
4.7.1 Jarní derby
Také v jarním derby pražských „S“ měl být favoritem lídr ligové tabulky
z Letné. Diskusi vyvolává stanovený termín výkopu. „Jak dnešní duel Slavie se Spartou
skončí, nevíme. Víme však, že má nešťastný začátek. Kvůli výkopu v 15.50 je to
fotbalové derby pro ty, kdo zrovna nehrají své zápasy. Ale co ti ostatní, kterých není
málo? Dal se najít pro hit ligy lepší čas?“ ptá se Mladá fronta DNES.116 Lidové noviny
dokonce spočítaly střetnutí od první ligy po nejnižší pražské soutěže a konstatovaly, že
22 duelů se bude krýt s tradičním derby.117 Tytéž noviny se také vracejí do minulosti
116
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velmi rozsáhle zpracovanou vzpomínkou na derby z roku 1965 (6 729 znaků), které
navštívilo zhruba 50 tisíc diváků, a to se rovněž hrálo v sobotu odpoledne.118
Hospodářské noviny v sobotu nevycházejí. Den po utkání byla neděle, tedy den, kdy pro
změnu vycházel jen Nedělní Sport.
Souboj odvěkých rivalů nakonec končí remízou 1:1, když ve 14. minutě otevírá
skóre Martin Latka a o hodinu později pak vyrovnává Tomáš Přikryl. Remíza drží
Spartu na prvním místě tabulky o pouhý bod, přitom po podzimu měli sparťané na čele
šestibodový náskok. „Pozor na Liberec, vážení! Sparta už byla hodinu druhá,“
upozorňuje Jan Palička na titulní straně Mladé fronty DNES.119 „Sparta dál hazarduje
s titulem,“ kritizuje Karel Felt z Práva. „NOČNÍ MŮRA OŽÍVÁ,“ varuje sparťany na
titulní straně deník Sport.
„Berkovec: nový hrdina Slavie,“ označuje deník Sport gólmana domácích. „Na
podzim chytal druhou ligu, o víkendu brankář Slavie Martin Berkovec parádními
zákroky podržel sešívané a výrazně přispěl k remíze 1:1 v derby se Spartou,“ líčí Jan
Malý z Hospodářských novin.120 „Jeho příběh je jako pohádka. Trochu bláznivá, s řadou
překážek, ale – jak se zdá – zatím s dobrým koncem,“ přidává se Mladá fronta DNES.121
Právo navíc přináší rozhovor s nečekanou oporou Slavie mezi třemi tyčemi.

4.7.2 Vyvrcholení sezony
Už čtyři kola před koncem ročníku bylo jasné, že Žižkovští se v lize neudrží.
Rozhodla o tom prohra 1:3 s Baníkem Ostrava. „Žižkov zná rozsudek,“ informuje
Právo v článku psaném skutečně z pohledu žižkovského klubu, čemuž se ostatní deníky
vyhýbaly.122 „Skončili jsme, jasná zpráva? Toť song pro Žižkov,“ vychází v titulku
Mladé fronty DNES, kde je zároveň zmíněna výhra Bohemians 1905. Ti ukončili sérii
sedmnácti zápasů bez výhry a přiblížili se tak k záchraně.123 Úspěchem zelenobílých se
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předně zabývá Sport s titulkem „Naděje Bohemky žije“.124 Hospodářské noviny se
záchranářským bojům věnují pouhým konstatováním. Dále se české deníky zabývají
výhrou Baníku, který popravou žižkovské Viktorie udělal důležitý krok ke své
záchraně.
Pět dnů po sestupu Žižkova, tři kola před koncem, si Slavia zajistila setrvání
v nejvyšší české soutěži přesvědčivou výhrou 5:0 nad Hradcem. „Slavia konečně trefila
branku i záchranu,“ zmiňuje posměšně titulek Hospodářských novin.125 „Slavia se
zachránila. Má ji vést Rada,“ upozorňují Lidové noviny zároveň na spekulace o
posezonním nástupci Michala Petrouše.126 Záchranu Slavie spolu se spekulacemi
o novém kouči zmiňuje také titulek v Mladé frontě DNES: „Slavia zachránila první ligu.
Povede ji kouč Petr Rada?“127 „Tři góly za poločas! Slávistická smršť potvrdila
záchranu,“ vyzdvihuje výkon proti Hradci Králové deník Sport.128
Nabízí se otázka, jestli se i u jiných týmu dolní poloviny tabulky tolik
upřednostňuje fakt, že si zajistily svou účast v Gambrinus lize i pro další ročník. Dá se
očekávat, že záchranářské starosti v týmu sešívaných jsou pro česká média do jisté míry
senzací, jelikož Slavia tradičně patřila spíše k favoritům v první lize. Dále se tyto reakce
mohou přičíst i důležitosti klubu pro nejvyšší soutěž. Derby se Spartou je dlouhodobě
nejatraktivnějším utkáním. Zápasy Slavie patří k těm nejnavštěvovanějším, a to nejen
v derby se Spartou. Případný sestup Slavie by pro ligu byl obrovskou ztrátou.
A tak, zatímco informace o sestupu Viktorie Žižkov je součástí článků
shrnujících dění i v jiných zápasech, záchrana Slavie má samostatný prostor v každém
ze zkoumaných deníků.
To, co se povedlo Slavii, nezvládli v následujícím kole Bohemians 1905. Po
remíze 0:0 s Teplicemi bylo jasné, že zelenobílí doprovodí Viktorii Žižkov do druhé
ligy. Šance na udržení byly mizivé vinou tříbodové ztráty a patnáctigólového manka na
ostravský Baník. A tak mohl deník Sport konstatovat: „Klokani vědí, že padají.“129
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O den později redaktor Sportu Stanislav Hrabě spekuluje, zda se Bohemka nestala obětí
ovlivňování rozhodčích. „Nejde o dojmy a fanouškovské pohledy, ale o tresty v jarní
části ligy, které za závažná pochybení přidělovala odborná komise rozhodčích. Výčet
přehmatů a pochybení ve prospěch Baníku jasně ukazuje, že na tom byl ostravský klub
o poznání lépe než pražští klokani. A nepřízeň mužů v černém se prý odrazila i na jejich
výkonnosti,“130 píše se v jediném celostátním sportovním deníku. Poutavějším
způsobem píše o sestupu Bohemians Jan Krůta v Právu: „Pád Klokanů, ještě zkusí
prodat auta,“ pozastavuje se nad výrokem Radka Sňozíka. „Odvezeme auta do bazaru,
zkusíme jít tomu štěstí naproti a vyhrát s tou Slavií 13:0 nebo kolik potřebujeme a
uvidíme. Zkusíme to třeba jako Ostrava. Jenže to asi nepůjde, protože máme auta levný,
tak by to bylo o ničem. Asi je vymalováno…,“ naráží gólman Bohemians 1905 na
údajné zmanipulování zápasů.131
Dukla, coby druhý nejlepší pražský klub sezony, si příliš popularity neužívala.
Jako jediná z pražských týmů na jaře nebojovala o záchranu nebo o mistrovský titul.
Jeden ostře sledovaný duel však v závěru sezony přece jen sehrála. Právě na Julisce se
v předposledním kole rozhodlo o tom, že Sparta bude druhý rok bez mistrovského
titulu. Veškeré zmínky o tomto zápase se tak logicky zabývaly spíše neúspěchem
Letenských.
„Sparta si dala MAT,“ oznamuje titulní strana deníku Sport132. „Darované
prvenství,“ popisuje Ondřej Suchan v Lidových novinách jarní kolaps Sparty, který
vyvrcholil právě na hřišti Dukly.133 „Finále je bez Sparty! Mistra určí třaskavý souboj
Liberec vs. Plzeň,“134 hlásí Filip Saiver z Mladé fronty DNES, která rozebírá důležité
okamžiky boje o titul v 29. kole minutu po minutě. „19:53 Sparťanský smutek na Dukle
- je dohráno, remíza 1:1 bere Spartě veškerou naději na titul. O něj se porve Liberec
s Plzní,“ přináší Mladá fronta DNES přesný moment, kdy končí naděje sparťanů na
mistrovské oslavy.135
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„Vyhraje ten pravý. Sparta to nebude…,“ hodnotí počínání Letenských Jan
Palička. „Ta si titul nezaslouží. Včera znovu zakopla a skončí nerudná, vypískaná a bez
trofeje. Ztratila pohárové finále i výborně rozjetou ligu. Za zimní harakiri s výměnou
generálního sportovního manažera by zasloužila proplesknout, protože pod kuratelou
Jaroslava Hřebíka totálně pohořela. Místo slibovaného moderního stylu vznikl paskvil,
který nejenže nikoho nebaví, ale hlavně nepřináší body. I proto bude sobotní megafinále
patřit těm pravým. Modří andělé z Liberce versus stoletá plzeňská kráska Viktoria,“
pokračuje v ostré kritice Sparty Jan Palička v Mladé frontě DNES.136
Sparta sezonu končí na druhém místě, ale i s ohledem na podzimní šestibodový
náskok je jasné, že tým se nachází na samotném dně. V posledním střetnutí sice poráží
České Budějovice, ale protesty fanoušků zařídí uzavření stadionu pro první dvě domácí
kola následující sezony. Duel s Jihočechy se nese ve znamení návratu Tomáše Řepky.
Přestože zkušený stoper odehrál v sezoně jen 14 utkání, byl jedním z vůbec
nejsledovanějších fotbalistů v lize. Jeho tým na Letné v posledním kole prohrál 0:3,
přesto byl opět středem pozornosti. Po utkání ostře kritizoval poměry ve Spartě,
konkrétně majitele klubu Daniela Křetínského, sportovního ředitele Jaroslava Hřebíka a
trenéra Martina Haška. Kromě Hospodářských novin se den po utkání jeho jméno
objevilo v titulcích (!) všech sledovaným deníků.
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Závěr
Sezona 2011/2012 mohla být oslavou pražského fotbalu. Fanoušek pražského
klubu hned čtyřikrát za sezonu měl možnost cestovat na venkovní utkání svého týmu
městskou hromadnou dopravou či dokonce jít pěšky. Na následujících řádkách si
ukážeme, jak se tento fakt promítl v českých denících.
Radostné vzpomínky na sledovaný soutěžní ročník však patrně budou mít
nanejvýš fanoušci Dukly, tedy klubu, který dle statistik návštěvnosti měl fanoušků
vůbec nejméně z celé ligy. Právě nízký zájem fanoušků Dukly pravděpodobně měl
velký vliv i na prostor, který byl klubu věnován v médiích. Dalším důvodem pak může
být renomé, které si většina hráčů ještě nestihla vydobýt. Výjimkou byl Miroslav
Markovič, jenž svými góly výraznou měrou pomohl k postupu do první ligy
konkurenční Viktorii Žižkov. V létě přešel do týmu dalšího nováčka soutěže, avšak
v Dukle se oporou nestal. Této role se ujal Slovák Ivan Lietava, který přitom do klubu
přišel bez většího ohlasu. Oběma hráčům se nejvíce věnovalo Právo, které rovněž
mnohonásobně více prostoru vyčlenilo příchodu Miroslava Markoviče.
Mezi hráči dorosteneckého věku dostává velký prostor Luboš Adamec a ještě
mnohem více je sledován příchod Nicolase Šumského. Prošli věhlasnými kluby, ale
v mužské kopané za sebou neměli žádné úspěchy. Nakonec ani ve sledované sezoně se
neprosadili do sestavy svých klubů.
Tomáš Řepka v profesionálním fotbale zaznamenal velké úspěchy, ale za
podzim ve Spartě odehrál pouhá tři ligová utkání. Díky své popularitě z předchozích let
však byl nejsledovanějším fotbalistou, který v sezoně 2011/2012 nastoupil za některý
z pražských klubů. Pozornost se k němu opakovaně upínala, i když jen vysedával mezi
náhradníky. Nutno však podotknout, že nepatřil k lidem, kteří by v médiích byli
prezentování jako kladní hrdinové. Našli bychom fotbalisty, kteří odehráli více utkání
v národním týmu, vyhráli více trofejí, ale nezískali tolik prostoru v médiích jako
skandály Tomáše Řepky.
Skutečně velký prostor je věnován trenérům Sparty a Slavie. Nutno podotknout,
že výměny u pražských „S“ byly ve sledovaném ročníku skutečně unikátní. Tyto
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senzace však možná trochu nespravedlivě zastiňují práci Luboše Kozla v Dukle, kterou
lze označit jako velmi úspěšnou, zatímco František Straka a Jaroslav Hřebík ani
nedokončili rozehranou sezonu. Srovnání trenérů (respektive manažerů) Františka
Straky a Jaroslava Hřebíka s Lubošem Kozlem ukazuje, jaké rysy jsou pro současné
tištěné deníky stěžejní. Je to skandálnost, kterou vyvolaly příchody trenérů do prostředí,
které jim nebylo příliš nakloněno. Neúspěch, ve který jejich angažmá vyústilo.
Sledovanost mnoha fanoušků, jakou obě pražská „S“ bezesporu mají. A neopomínejme
ani uznání, kterého oba trenéři v minulosti dosáhli. Při volbě témat v denících však byly
i případy, kdy patrně hrála roli i snazší dostupnost poutavého materiálu, jakým
kupříkladu měly být příspěvky s radikálními výkřiky anonymních fanoušků na
internetových diskusních fórech. Ve sledovaném období se také začínala v českém
fotbalovém prostředí prosazovat sociální síť Twitter coby snadný zdroj pro novináře,
byť tehdy patřili k hlavním tvářím tohoto fenoménu především hráči Slovanu Liberec.
Více pozornosti si možná zasloužila také práce Romana Nádvorníka u Viktorie Žižkov,
když se odepisovaný tým na chvíli ještě vrátil do hry o záchranu.
Chybělo větší hledání příčin, proč se celek Bohemians 1905, který v předchozí
sezoně atakoval pohárové příčky, v následujícím ročníku protrápil k sestupu. Málokdy
se hledalo tajemství Dukly, která často vyhrávala, aniž by měla v kádru výrazné
individuality.
Při zkoumání preferencí klubů mezi jednotlivými redaktory můžeme
konstatovat, že bývaly upřednostňovány týmy, jejichž zápasy jsou navštěvovanější. To
však neodráží větší úspěšnost klubů. Důkazem je Dukla, která dosáhla druhého
nejlepšího umístění mezi pražskými kluby, návštěvnost domácích utkání však měla
z celé ligy nejslabší, což se také odrazilo na zájmu novinářů. V jednotlivých redakcích
můžeme sledovat odchylky. Karel Felt by na základě dosažených výsledků mohl být
označen za jakousi spojku Práva se Spartou. Pavel Kalouš z deníku Sport má vzácně
vyrovnaný poměr zmínek o Spartě a Slavii, jeho kolega Stanislav Hrabě se dokonce
Slavii věnoval nepatrně více než Spartě. Obvykle měli autoři podstatně více zmínek o
Spartě nežli o Slavii, což kromě výše zmíněných faktorů můžeme vysvětlit i účastí
Sparty v předkolech evropských pohárů a účastí ve finále domácího poháru. Sparta tak
odehrála více soutěžních utkání, a proto je s podivem, když jí redaktora nedal více
prostoru než Slavii. V Lidových novinách neregistrujeme autora, který by očividně
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preferoval klub mnohem více než jiný redaktor. U Hospodářských novin nelze příliš
porovnávat, protože v tomto listu měl většinu článků o pražských klubech na starosti
Jan Malý. Hospodářské noviny se většinou tématu pražských ligových klubů věnovaly
nejméně, výjimkou byl přestup Nicolase Šumského do Bohemians 1905. Tato událost
překvapivě dostala v jeden den nejvíce prostoru právě v Hospodářských novinách, které
naopak takřka opomíjejí jinde ostře sledovanou změnu majitele ve Slavii.
Zatímco Hospodářské noviny píší o české fotbalové lize nejméně, Mladá fronta
DNES naopak i díky regionálním mutacím často dohání deník Sport, leckdy dokonce
informuje ve větší míře. Lidové noviny a Právo sice pražský ligový fotbal sledují více
než Hospodářské noviny, avšak za MF DNES i Sportem viditelně zaostávají. Sport mezi
sledovanými deníky vyniká celou řadou spekulací a informací s předstihem, avšak ne
vždy dochází na jeho slova. Například ve Spartě měl podle informací Sportu trénovat
Zdeněk Psotka, což se nakonec nestalo. Nabízí se otázka, jestli soutěžení v rychlosti
zveřejnění nepodložené informace by nemělo být přenecháno médiím působícím na
internetu.
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Summary
The results confirm the hypothesis that the most attention is paid to Sparta Praha,
which fights for the highest positions in the First League. The second most followed
club is Slavia Praha, which can be explained by a high number of fans or potential
readers. While Dukla Praha ranked among successful teams in the season, the measure
of space assigned wasn’t adequate, which may be explained by relatively lower interest
of fans and also by lower number of famous players. During the examined period we
can observe fluctuations between individual writers in the personal club preference.
While Karel Felt of Pravo is a specialist on Sparta, Pavel Kalous and Stanislav Hrabe of
Sport don’t favour Sparta the way other writers do.
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