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Abstrakt 

 

Název:     Srovnání alternativních ligových formátů v evropských fotbalových soutěžích 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je analýza nadstavbových částí vybraných 

evropských fotbalových soutěží. Dalším cílem je prognóza vývoje české ligy. 

 

Metody:  V práci byla použita metoda komparace umístění jednotlivých týmů po 

základní části a umístění týmů do nadstavbové části. Také došlo k porovnání, 

zda má nadstavbová část větší přínos pro mistrovské či sestupující týmy. Na 

základě získaných dat byl proveden odhad vývoje v české lize.  

      

Výsledky: Z analýzy bylo zjištěno, že nadstavbová část má větší vliv na týmy ve spodní 

části tabulky. Nadstavbová část ve většině analyzovaných ročnících 

nezapříčinila změnu vítěze ligy ani nepomohla mnoha týmům ve vstupu do 

evropských soutěží. Očekává se, že nadstavbová část v české lize způsobí 

postup více druholigových týmů do první ligy. 

 

Klíčová slova: fotbal, turnajové systémy, liga, prognóza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:           Comparison of alternative league formats in european football 

 

Objectives: The aim of this work is to analyse play – offs of chosen european league 

formats. The other aim is to make a prediction about czech league.  

 

Methods:  A method of comparison was used in this thesis. A placement of each team 

before play – offs was compared to a placement of the same teams after 

play – offs. After that, there was a comparison if play – offs have more 

impact on championship round or on relegation round. Based on conclusions 

from these comparisons we have made an estimate of development in Czech 

league. 

 

Results:      We discovered that play – offs have more impact on teams which played 

relegation round. In most of analysed seasons play – offs did not change the 

winner of the league and neither helped a lot of teams to enter European 

championships. We estimate that play – offs of Czech league will help more 

second league teams to promote to first league. 

 

Keywords: football, tournament systems, league, prediction 
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1 ÚVOD 

Nacházíme se ve stále zrychlující se době, která hledá co nejefektivnější využití času a 

veškerých zdrojů. Svůj čas chceme využít kvalitně, ale současně hledáme i rozmanitost 

v prováděných aktivitách. Do popředí trávení volného času se čím dál více dostává sport 

ve své aktivní i pasivní formě. Fotbal patří celosvětově k nejrozšířenějším sportům. Díky 

existenci mnoha verzí tohoto sportu („normální“ fotbal, futsal, plážový fotbal, sálová 

kopaná atd.), můžeme fotbal považovat za celoroční sport, který je možný hrát téměř 

všude. Vzhledem k této výhodě není překvapivá možnost hrát fotbal na všech 

myslitelných úrovních. Snahou všemožných organizací se fotbal stále rozšiřuje, 

zkvalitňuje a s tímto také přichází nutnost rozlišovat jednotlivé úrovně a náležitě oceňovat 

ty, kteří vynikají.  

Fotbal hrají malé děti venku před domem i profesionální sportovci. Zápasy sledují na 

stadionech či obrazovkách denně miliony lidí a každý jeden z nich má aspoň minimální 

znalost systému podle kterého se daná soutěž hraje. Za výhru dostane tým tři body, za 

remízu většinou jeden, za prohru nic. Tým s nejvyšším počtem bodů na konci soutěže je 

korunován vítězem. Tento systém se častokrát využívá i v nejvyšších ligových soutěžích 

evropského i světového fotbalu. Systém soutěže však nemusí být vždycky takto 

jednoduchý. 

Volba systému může být stěžejní pro fungování celé organizace a pro dosažení zvolených 

cílů. Fanoušci očekávají napínavé a velice vyrovnané zápasy, kdy nebudou do poslední 

minuty jistě vědět výsledek zápasu. Tohoto efektu dosahují nejlepší soutěže na světě, 

pravděpodobně díky vysoké kvalitě vlastní soutěže i jednotlivých týmů. Nicméně velkou 

kvalitu týmů nenajdeme bohužel všude. Kvalitnější týmy v menších ligách potom trpí 

nedostatkem zápasů s kvalitními soupeři. Tento nedostatek poté způsobí, že týmy nejsou 

schopny podávat dostačující výkony na evropské scéně. Nedostatečné výkony jsou 

hodnoceny špatně po sportovní stránce, ale i po stránce ekonomické, jelikož účast 

v evropských soutěžích přináší klubům velké finanční prostředky. 

Problém s výkonnostními rozdíly se organizátoři soutěží snaží čím dál častěji řešit 

vznikem nadstavby, která má zajistit více zápasů, kde mohou týmy získat další 

zkušenosti, a hlavně více vyrovnaných zápasů. Nadstavbová část většinou rozděluje týmy 

do skupin podle výkonosti. Takže silné týmy si zahrají víc zápasů s ostatními silnými 

týmy, které je lépe dokážou připravit na mezinárodní zápasy. 
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Nicméně volba správného formátu nadstavbové části je složitý úkol. Existují určité 

požadavky od organizátorů, fanoušků a samotných týmů, které musí být zpracovány. 

Nesmí se zapomínat na časovou náročnost a mezinárodní soutěže jako je mistrovství 

Evropy či světa. Nové formáty většinou zpracovávají specializované agentury, které 

používají analýzy již funkčních systémů a snaží se přizpůsobit specifickému prostředí 

daného státu.  

Změna herního systému nastala i v České republice a tato práce by, pomocí analýzy již 

fungujících systému, měla poskytnout prognózu vývoje profesionálního fotbalu v České 

republice a sportovní funkčnosti zavedené nadstavbové části. 
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2 CÍLE A ÚKOLY 

Cílem této bakalářské práce je popsat ligové herní formáty ve vybraných evropských 

zemích. Dalším cílem je analýza nadstavbové části jednotlivých soutěži. Pomocí analýzy 

bude zjištěno, zda nadstavbová část mění pořadí týmů či nikoli. Na základě analýzy bude 

vytvořena prognóza vývoje v české lize.   

Mezi dílčí úkoly patří:  

• studium odborné literatury týkající se herních formátů, 

• sběr dat nezbytných pro analýzu účinnosti herních formátů, 

• analýza čtyř vybraných evropských lig, 

• prognóza vývoje v české lize. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Počátky fotbalu sahají hluboko do historie, nicméně první zastřešující organizací byla 

The Football Association, která vznikla roku 1863 v Anglii. Zástupci jednotlivých klubů 

se shodli, že je nutné ustanovit jednotná pravidla fotbalu a založit spolek, který by zápasy 

organizoval. První fotbalová soutěž byla zorganizována roku 1872 a používal se 

vylučovací, takzvaný k.o., systém na jedno utkání. Již zde můžeme vidět počátky 

systému, který funguje i nyní v Lize mistrů či Evropské lize. Slabší týmy, čtvrtá a třetí 

liga, nastupovaly do soutěže dlouho před tím, než soutěž začala pro nejlepší prvoligové 

týmy (Macho, 1996, s. 16). 

Ve většině (fotbalově více či méně) významných států probíhá během roku současně 

několik fotbalových soutěžích na různých úrovních. Může se jednat o profesionální ligu, 

amatérský fotbal, ženskou ligu či juniorskou ligu. Všechny tyto soutěže potřebují svou 

zastřešující organizaci – asociaci, která určuje podmínky a pravidla soutěží a stará se o 

chod a vývoj fotbalu v dané zemi. Jelikož se fotbal ve své národní i klubové formě hraje 

i na mezinárodní úrovni, je nutné disponovat organizací, která se bude o tento fotbal 

starat. Světovou zastřešující organizací je FIFA, evropskou UEFA. 

3.1 FIFA (Fédération Internationale de Football Association) 

Mezinárodní fotbalová federace je zastřešující organizace pro světový fotbal, futsal a 

plážový fotbal. V této chvíli se stará o 211 národních asociací, které finančně a logisticky 

podporuje. Pod záštitou FIFA vznikají různé programy, které se zaměřují na 

problematické oblasti či na podporu již dobře fungujících oblastí. Mezi hlavní cíle FIFA 

lze zařadit podporu mládeže, rozvoj fotbalu v rozvojových zemí, zvýšení počtu hrajících 

žen, budování nových hřišť a zázemí, zlepšení edukace rozhodčích a trenérů a mnoho 

dalšího.  

FIFA pořádá nejznámější turnaje světa jako je mistrovství světa mužů i žen, mládežnické 

mistrovství světa chlapců a dívek do 17 a 20 let, Confederations cup, mistrovství světa 

klubů, ale také olympijské turnaje. FIFA také pořádá eWorld cup, kterého se může 

zúčastnit každý, kdo vlastní herní konzoli a hru FIFA.  

Jednotlivé národní asociace jsou sdružovány do 6 konfederací, které pomáhají orgánům 

FIFA při pořádání jednotlivých turnajů či při plnění různorodých programů. Mimo jiné 

konfederace také pořádají vlastní turnaje na klubové i národní úrovni a podnikají pestrou 

škálu aktivit, které pomáhají rozvoji fotbalu. Mezi již zmíněné konfederace patří:  
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• AFC – Asian Football Confederation (Asijská fotbalová konfederace) 

• CAF – Confederation of African Football (Konfederace afrického fotbalu) 

• CONCACAF – Confederation of North, Central American and Caribbean 

Association Football (Konfederace fotbalových asociací Severní a Střední 

Ameriky a Karibiku) 

• CONMEBOL – Confederación Sudamericana de Fútbol (Jihoamerická fotbalová 

konfederace) 

• OFC – Oceania Football Confederation (Fotbalová konfederace Oceánie) 

• UEFA – Union of European Football Asociations (Unie evropských fotbalových 

asociací) (FIFA, 2019). 

Tato bakalářská práce se zabývá ligovými herními formáty v Evropě, tudíž větší 

pozornost bude věnována pouze konfederaci UEFA. 

3.2 UEFA (Union of European Football Asociations) 

Unie evropských fotbalových asociací je řídící orgán evropského fotbalu – ať se jedná o 

„normální“ fotbal, futsal či plážový fotbal. Sdružuje celkem 55 národních asociací napříč 

celou Evropou. Cíle UEFA jsou velice příbuzné cílům FIFA, a to podporovat fotbal na 

všech úrovních, dbát na fair play, prosazovat a ochraňovat etické standardy, udržovat 

dobré vztahy, prosazovat finanční transparentnost a další (UEFA, 2019).  

UEFA každoročně počítá klubový i národní koeficient. Koeficient je počítán za pomoci 

získaných bodů v Lize mistrů nebo v Evropské lize v uplynulých 5 letech. Při těchto 

výpočtech tým dostává pouze 2 body za výhru a standartně 1 bod za remízu. Kluby, které 

dosáhnout nejméně šestnáctifinále v Lize mistrů a nejméně osmifinále v Evropské lize, 

získávají navíc bod za každé kolo další kolo soutěže. Další 4 body dostávají týmy, které 

se probojují do skupinové fáze Ligy mistrů a stejný počet bodů získají za probojování se 

do šestnáctifinále. Po sečtení všech bodů jednotlivých týmů v obou soutěžích se body 

vydělí počtem klubů, které spadají pod stejnou asociaci. Výsledné číslo společně 

s výsledky za poslední 4 roky udává pozici státu v žebříčku UEFA. Pomocí tohoto 

koeficientu je vypočítáván počet týmů z jednoho státu, které můžou startovat v soutěžích 

UEFA (UEFA, 2018). Španělsko je v posledních 7 letech na vrcholu žebříčku, letos 

následováno Anglií, Itálií a Německem (UEFA, 2019).  
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3.2.1 Liga mistrů, Evropská liga 

Mezi hlavní soutěže pořádané UEFA bezesporu patří Liga mistrů a Evropská liga. Týmy, 

které se budou soutěží účastnit určuje národní liga a pohár. Vítěz poháru má většinou 

zajištěn vstup do některé kvalifikační fáze Evropské ligy. Týmy, které skončí na 1. – 4. 

místě národní ligy si zajistí vstup do Ligy mistrů a do Evropské ligy. Počet týmů 

postupujících z jednoho státu určuje národní koeficient.  

Starší ze dvou sester, Liga mistrů (LM), vznikla v roce 1992. Vyvinula se z původního 

Poháru mistrů evropských zemí, který fungoval od roku 1955 (Premier league, 2019). 

Liga mistrů je evropská soutěž na klubové úrovni, kde se týmy snaží získat titul mistra. 

Kvalifikační zápasy na národní i evropské úrovni bývají velice těžké a divácky atraktivní. 

V herních systémech některých států lze nalézt speciální zápasy/turnaje, které slouží 

pouze pro výběr účastníků Ligy mistrů. 

Do její skupinové fáze vstoupilo v roce 2018/2019 celkem 32 týmů z původního množství 

79 evropských klubů (Livesport, 2019). Před skupinovou fází se koná několik předkol, 

do kterých vstupují týmy podle jejich úrovně, která je určována pomocí koeficientu. Čím 

lepší tým je, tím později vstupuje do předkol a tím blíže je účasti ve skupinové fázi. Do 

skupinové fáze postupuje 32 týmů, které jsou rozděleny do 8 skupin po 4 účastnících. Po 

odehrání skupinové fáze, ze které postupují vždy 2 nejlepší týmy z každé skupiny, se 

soutěž posune do play – off hraného na dva zápasy. Soutěž dále pokračuje klasickým 

vyřazovacím systém až k vítězi soutěže (UEFA, 2019).  

Samotná účast ve skupinové fázi je pro týmy velice prestižní a výdělečnou záležitostí. 

Jen za účast, bez ohledu na výsledky, tým získá víc jak 15 milionů eur. Dále týmy 

dostávají bonusy za výhry i remízy, za zlepšení svého koeficientu, za postup do play-off 

Ligy mistrů i za postup do Evropské ligy. Získané bonusy se pohybují v řádech 

minimálně statisíců eur. Unie tyto prostředky získává primárně z marketingových a 

vysílacích práv a také od štědrých sponzorů (Veselý, 2018). 

Před soutěžním rokem 2018/2019 se změnily pravidla pro možnost vstupu do bojů o 

nejvyšší příčky. Výherce Evropské ligy je automaticky kvalifikován do skupinové fáze 

Ligy mistrů a do stejné fáze jsou kvalifikováni i nejlepší čtyři kluby čtyř nejlepších zemí 

podle národního koeficientu (UEFA, 2017). Další změnou je navýšení finančních 

prostředků pro obě soutěže.  
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3.2.1.1 Evropská liga 

Evropská liga (EL), mladší soutěž, letos pojmula úctyhodných 213 týmů. Její skupinová 

fáze je připravena pro 48 týmů, kdy 17 týmů do ní vstupuje automaticky, díky získanému 

koeficientu. Při neúspěchu v kvalifikační fázi Ligy mistrů dostávají týmy možnost se 

účastnit Evropské ligy podle pravidla uvedeného v tabulce 1. Tyto týmy soupeří s týmy, 

které mají možnost účastnit se pouze Evropské ligy. Pro výherce těchto zápasů je 

připraveno 31 míst ve skupinové fázi Evropské ligy. Nelze opomenout, že týmy, které 

skončily na 3. místě ve skupinové fázi Ligy mistrů, se do Evropské ligy připojí až po 

skončení její skupinové fáze (UEFA, 2018). 

Tabulka 1- Postup při vstupu vyřazených týmů z Ligy mistrů do fází Evropské ligy 

Nejvyšší dosažená kvalifikační fáze Ligy mistrů Vstup týmů do fází Evropské ligy 

Předkolo LM 2. kvalifikační kolo EL champions path 

1. kvalifikační kolo LM champions path 2. kvalifikační kolo EL champions path 

2. kvalifikační kolo LM champions path 3. kvalifikační kolo EL champions path 

3. kvalifikační kolo LM champions path Play – off EL champions path 

Play – off LM champions path Skupinová fáze EL 

2. kvalifikační kolo LM league path 3. kolo EL main path 

3. kvalifikační kolo LM league path Skupinová fáze EL 

Play – off LM league path Skupinová fáze EL 

Zdroj: Vlastní zpracování dle UEFA (2018) 

Rozdělení do jednotlivých kvalifikačních kol a skupin kola (champions path/league path 

či main path/champions path) určuje koeficient dané země, který se každý rok (UEFA, 

2018). 

3.3 Otevřenost soutěží 

Jedním z největší rozdílů ve struktuře týmových sportů mezi Evropou a USA je 

otevřenost systému. V celém světě kromě USA najdeme model, který si vynucuje postupy 

a sestupy týmů. Každý rok nejhorší z jedné ligy sestoupí do nižší a ti nejlepší z nižší ligy 

postoupí do vyšší ligy. V USA jsou sportovní ligy uzavřené. Liga má stálé složení týmů, 

které se může měnit jen na základě zaplacení určitého poplatku (Szymanski a Ross, 2000).  

Evropský model mimo jiné zajišťuje snahu týmů o co nejlepší výsledek z důvodu vidiny 

postupu či strachu ze sestupu. Také se snaží o jistou vyrovnanost jednotlivých soutěží 

díky přesouvání špatných týmů do horších soutěží a opačně. Při neměnném zastoupení 

může během let docházet ke zvětšujícím rozdílům, které snižují atraktivitu soutěže a 

současně snižují i zisk.  
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3.4 Herní systémy 

Variabilita herních systémů všude po světě je veliká. Varianty jsou rozdílné v rámci 

veškerých sportů a sportovních her, ale i v rámci jednoho sportu. Různý počet účastníků, 

různá délka trvání turnaje, ale i zápasu, různý způsob kvalifikace. Každý jeden turnaj 

může být jedinečný a poskytovat inspiraci pro vznik nových a nových variant.  

V samotném evropském fotbalu můžeme najít několik herních systémů a změny neustále 

narůstají. Mění se celá herní struktura a je také pozorovatelný trend snižování počtu klubů 

v nejvyšších národních soutěžích. Zvyšování počtu týmu v soutěži je možné najít spíše u 

menších a značně novějších národních soutěží, které právě vstupují na mezinárodní 

klubovou scénu a snaží se o zvýšení konkurence. Nejkvalitnějších národních soutěží se 

každoročně účastní 20 týmů, méně kvalitních v průměru 12 týmů (UEFA, 2017).  

3.4.1 Každý s každým (Round – robin) 

Každý s každým je typ herního systému, kde se každý účastník musí potkat se všemi 

ostatními nejméně jednou (Cambridge dictionary, 2019). Tento systém patří mezi 

nejpoužívanější na světě a pod tímto názvem se poprvé objevil v roce 1895 (Online 

etymology dictionary, 2019). Používá se v nejvyšších soutěžích na mezinárodní úrovni, 

ale lze se s ním potkat i na úrovni regionální, či během pořádání školních turnajů. 

Nejvýhodnější je tento systém, s více opakováními, používat při malém počtu účastníků, 

aby se docílilo nejvyššího počtu zápasů pro všechny zúčastněné, či při dlouhodobém 

turnaji. Počet odehraných zápasů během jednoho cyklu lze určit pomocí vzorce 
𝑛×(𝑛−1)

2
, 

kde n je počet účastníků (Červinka, 2017). 

Vítězem takto pořádaného turnaje se stává tým s nejvyšším počtem bodů. Za výhru tým 

obdrží 3 body, za remízu, pokud je možná, 1 bod a za prohru tým neobdrží žádný bod. 

Toto bodové rozvržení je nejčastěji používané. Jestliže nastane shoda bodů, o výherci 

rozhodují veličiny, které jsou předem určené. Tyto veličiny jsou určeny buď obecně 

zastřešující organizací či mohou být pozměněny turnajovým řádem. Fotbalová asociace 

České republiky tyto rozhodující veličiny při shodě bodů po všech odehraných utkáních 

vymezuje ve svém soutěžním řádu z roku 2018 následovně: 
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1. vyšší počet bodů ze vzájemných utkání, 

2. brankový rozdíl ze vzájemných utkání, 

3. vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních, 

4. vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži,  

5. vyšší počet vstřelených branek v soutěži, 

6. kvalifikační utkání (pokud tak stanoví rozpis soutěže), 

7. los (FAČR, 2018). 

3.4.1.1 Rozlosování zápasů 

Systém každý s každým používá například Topaz Premier league pořádaná 

v Ázerbajžánu. Tuto ligu hraje 8 týmů, které se střetávají čtyřikrát za sezónu, liga má 

tudíž 28 kol (PFL, 2019). V první části ligy se týmy potkají podle klíče uvedeného 

v tabulce 2, kde nasazení týmů určuje jejich pozice na konci soutěže v minulém roce. 

Toto nasazení si s sebou týmy „nesou“ po celou dobu trvání soutěže. Rozlosování týmů 

do jednotlivých zápasů se mění při každém novém kole. Lze se domnívat, že se tak činí 

pro porušení monotónnosti, která by se mohla vyskytnout, když by se všechna 4 kola 

hrála podle tabulky 2.  

Tabulka 2 - Rozlosování prvních 7 kol Topaz Premier league 

Kolo č. 1 Kolo č. 2 Kolo č. 3 Kolo č. 4 Kolo č. 5 Kolo č.6 Kolo č.7 

2–7 3–2 6–7 3–7 1–2 5–4 6–1 

6–8 8–5 4–8 8–2 6–5 2–6 4–2 

5–3 4–6 2–5 7–4 4–3 3–7 7–5 

1–4 7–1 1–3 1–5 7–8 8–1 3–8 

Zdroj: vlastní zpracování dle Pesakar Futbol Liqasi a Livesport 

Rozlosování týmů do jednotlivých zápasů většinou neprobíhá náhodně, ale za pomoci 

Bergerových tabulek (viz tabulka 3). Tento zavedený algoritmus určuje pořadí zápasů 

jednotlivých týmů. Klasickou ukázkou Bergerových tabulek je rozlosování pro 8 týmů 

(Bartůněk, 2018). 
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Tabulka 3 - Bergerovy tabulky pro 8 týmů 

Kolo č. 1 Kolo č. 2 Kolo č. 3 Kolo č.4 Kolo č. 5 Kolo č. 6 Kolo č. 7 

1–8 8–5 2–8 8–6 3–8 8–7 4–8 

2–7 6–4 3–1 7–5 4–2 1–6 5–3 

3–6 7–3 4–7 1–4 5–1 2–5 6–2 

4–5 1–2 5–6 2–3 6–7 3–4 7–1 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Bartůňka, 2019 

Dalším losovacím systémem je Frončekův losovací systém přímo pro Českou republiku 

a zde hraná fotbalová utkání. Tento model používá matematickou metodu a eliminuje 

možnost, že by jeden tým začínal a končil dvěma zápasy venku, což je velké pozitivum. 

Další novinkou tohoto systému je nepředvídatelnost losu či možnost ho využít na losování 

rozhodčích (Knitl, 2004). Fronček (2010) hned na začátku své práce ukazuje, že losování 

týmů stylem pokus – omyl je možné při malém počtu týmů, ale při větším počtu účastníků 

nastává s narůstajícími počty kol problém s výběrem soupeřů. V tento okamžik přichází 

s teorií grafů, pomocí které demonstruje určité vztahy mezi zápasy a nalézá algoritmy, 

které mu pomáhají vytvořit vlastní losovací systém.  

3.4.1.2 Zapisování výsledků 

Během turnajů se výsledky jednotlivých zápasů většinou zapisují do tabulky, která může 

mít několik forem. Tabulka se používá pro přehlednost a zjišťování průběžného i 

konečného pořadí (Tomajko, 2013). Při menších a časově nenáročných turnajích lze 

použít křížovou tabulku (viz tabulka 4), která poskytuje přehlednost. Do tabulky je možné 

připsat kolonku celkové skóre, jestli je tento atribut rozhodující při vyhodnocování 

celkového umístění. Výsledky zápasů se v této formě tabulky zapisují po řádcích, kdy 

první se píše skóre týmu, kterému „patří“ daný řádek v tabulce. 

Tabulka 4 - Výsledková tabulka pro 4 týmy 

 Tým 1 Tým 2 Tým 3 Tým 4 Počet bodů 
Celkové 

umístění 

Tým 1       

Tým 2       

Tým 3       

Tým 4       

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pro dlouhodobé turnaje s více účastníky se často používá detailnější tabulka, která 

přehledně ukazuje počet odehraných zápasů, počet výher, proher, remíz, počet 

vstřelených a obdržených gólů. Jako příklad slouží tabulka 5. 

Tabulka 5 - Přehledná tabulka Fortuna ligy 2018/2019 

 

Zdroj: Fortuna liga, 2019 

Významné fotbalové státy a soutěže, které používají systém každý s každým, dvoukolově 

– tedy doma a venku, jsou ku příkladu Anglie se svou Premier league, Německo a 

Bundesliga, španělská La Liga či francouzská Ligue 1. Do minulého roku byl tento 

systém používán i u nás v České republice. Systém každý s každým je používán nejen 
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ve fotbale, ale i různých jiných sportech jako je například lední hokej, pozemní hokej, 

volejbal. 

Systém každý s každým můžeme potkat samotný, ale často ho i na velkých 

mezinárodních akcích potkáme v různých modifikacích. Ve skupinové fázi byl tento 

systém použit i na Mistrovství světa ve florbale konaném v 2018 v Praze (Český florbal, 

2018). Nejvyšší evropská klubová soutěž Liga mistrů tento systém se dvěma koly používá 

ve své skupinové fázi (UEFA, 2019). Použití ve skupinové fázi je velice časté a při 

dlouhodobém turnaji zajistí dostatečně velký počet zápasů a dává prostor ukázat své 

kvality a smazat případný výpadek. Skupinová fáze nabízí určité rozřazení týmů do 

dalších bojů, které se většinou konají vyřazovacím systémem, který je popsán níže.  

3.4.2 Vyřazovací systém 

Vyřazovací systém neboli K. O. systém patří mezi další velice využívané herní systémy. 

V každém kole turnaje se počet účastníků sníží na polovinu. Každý zápas má stejnou 

důležitost, neboť prohra znamená okamžité vyřazení z turnaje. Je vhodné mít sudý počet 

účastníků, nejlépe mocninu dvou, protože v tomto případě není nutné hrát předkolo. Hraje 

se tolik předkol, aby se dosáhlo požadované mocniny dvou a turnaj mohl hladce 

pokračovat. Počet utkání lze vypočítat pomocí vzorce 𝑥 = 𝑛 − 1, kde x je počet zápasů a 

n počet účastníků turnaje (Tomajko, 2013). 

Pro ilustraci vyřazovací systému se obecně používá schéma nazývané pavouk 

(obrázek 1), které pomocí svých větví určuje soupeře pro následující zápas. 
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Obrázek 1 - Schéma vyzařovacího systému Ligy mistrů v sezóně 2018/2019 

Zdroj: Livesport, 2019  

Také z celého fungování systému vyplývá, že lze přesně určit jen vítěze a druhého 

v pořadí, ostatní nikoli. Existují turnaje, kde je žádoucí vědět konečné pořadí všech 

zúčastněných ať již z důvodu udělení bodů do žebříčku, finanční odměně či kvůli 

nasazení do dalších turnajů. Dohrávání turnajů tzn. přesné konečné pořadí všech 

zúčastněných tymů je důležité například pro Ultimate frisbee v České republice, které má 

tyto podmínky napsané ve svém soutěžním řádu pro mistrovské soutěže (ČALD, 2019).  

Vyřazovací systém může být použit při play – off (Tomajko, 2013). Toto použití můžeme 

najít ve fotbalové Lize mistrů, v americké NBA či NHL. Během vyřazovací fáze Ligy 

mistrů, která je hrána na dvě utkání, aby oba týmy měly výhodu domácího hřiště, je také 

užíváno pravidla zvaného away goals rule. Toto pravidlo se používá v případě, že oba 

zápasy skončily remízou či v každém zápase vyhrál jiný tým. V případě, že každé utkání 

vyhrál jiný tým je nutné dodržení předpokladu, že součet skóre týmu 1 a součet skóre 

týmu 2 se rovnají. Pro ilustraci lze uvést příklad. První zápas se hrál na hřišti týmu 1 a 

tým 1 vyhrál 1:0. Druhé utkání se hrálo na hřišti týmu 2 a tým 1 toto utkání prohrál 1:2. 

Při sečtení skóre obou týmů dostáváme konečný výsledek 2:2. V tomto případě přichází 

na řadu away goals rule, které stanoví, že góly vstřelené na hřišti soupeře mají větší váhu 

a v tomto případě by dvojutkání vyhrál tým 1. Pravidlo vzniklo v roce 1965 a mělo dva 

cíle. První cíl byl zrušení třetího zápasu na neutrální půdě a druhým cílem se autoři snažili 

přinutit týmy, které nebyly domácí, aby více riskovaly a střílely více gólů. Nicméně 

pravidlo je již několik desetiletí staré a jak poukazují trenéři předních evropských klubů, 
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fotbal se posunul a toto pravidlo už bohužel neplní svůj účel. UEFA tyto stížnosti a 

komentáře vyslyšela a snaží se o vyhovění požadavků a diskutuje o zrušení pravidla 

(Goal, 2019). 

Vyřazovací systém jako samostatný systém turnaje můžeme nejčastěji nalézt u tenisových 

turnajů, u turnajů ve stolním tenise, badmintonu, obecně spíše v turnajích jednotlivců.  

3.4.3 Švýcarský systém 

Mezi základní pravidla švýcarského systému patří: 

• Předem stanovený počet kol 

• Dva hráči/týmy spolu mohou hrát pouze jednou 

• Sestavení zápasových dvojic je založeno na stejném počtu bodů v soutěži či 

předpokládané podobné úrovni obou účastníků 

Před prvním kolem se přiřazení soupeřů určuje většinou losem (Herejk, 2002). Poté jsou 

soupeři vybíráni podle dosažených bodů, tj. výherci s výherci, poražení s poraženími, aby 

bylo dosaženo co nejvyšší vyrovnanosti jednotlivých zápasů. Každé kolo soutěže je tudíž 

losováno po dohrání kola minulého a bezprostředně před dalším zápasem.  

Výhodou tohoto systému je předem daný počet odehraných utkání pro všechny 

zúčastněné a nemožnost hrát se soupeřem, se kterým se daný tým během turnaje už 

potkal. Vítězem daného turnaje bývá tým s nejvyšším počtem výher, nebo je možné 

částečně přejít na vyřazovací systém pro určitý počet nejlepších týmů.  

Slučování různých herních systémů není nic neobvyklého v žádném sportovním odvětví 

a organizátoři se tím snaží docílit co nejvyšší atraktivity a vyrovnanosti zápasů.  

3.5 Herní systémy v evropském fotbale 

Rozmanitost herních systémů napříč Evropou je veliká, nicméně nejvíce používaný je 

systém každý s každým ve skupině či celé soutěži. Nadstavba se liší stát od státu, jelikož 

se liší i počet týmů v soutěži. Dle UEFA (2017) je nejčastěji používán systém každý 

s každým dvakrát, následován stejným systémem, ale zvyšuje se počet vzájemných 

zápasů na čtyři za sezónu. V dalších státech je použita kombinace systémů, které mohou 

být nastaveny na míru jednotlivé ligy.  

Pro přesné určení četnosti používaných systémů byla vytvořena tabulka 6, která ukazuje 

použití jednotlivých systému ve všech státu, které jsou členem UEFA. 
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Tabulka 6 - Použití herních systémů v evropských státech 

Používaný systém Stát 

Každý s každým dvakrát 

Anglie, Bělorusko, Francie, Island, Itálie, 

Lucembursko, Malta, Moldávie, Německo, 

Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rusko, Řecko, 

Španělsko, Švédsko, Turecko 

Každý s každým čtyřikrát Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Černá hora, 

Estonsko, Chorvatsko, Irsko, Makedonie, Gruzie, 

Lotyšsko, Slovinsko, Švýcarsko 

Každý s každým dvakrát, poté rozdělení do dvou 

skupin hraných každý s každým Finsko, Polsko, Srbsko 

Každý s každým dvakrát, poté rozdělení do dvou 

skupin hraných každý s každým dvakrát Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, 

Bulharsko, Kypr, Rumunsko, Slovensko, 

Ukrajina 

Každý s každým třikrát, poté rozdělení do dvou 

skupin hraných každý s každým 

Severní Irsko, Skotsko 

Každý s každým třikrát, poté rozdělení do dvou 

skupin hraných každý s každým dvakrát Andora, Faerské ostrovy, Gibraltar, Maďarsko, 

Kazachstán, Kosovo 

Vlastní systém 
Česká republika, Dánsko, Izrael, Litva, San 

Marino, Wales 

Pouze pohár Lichtenštejnsko 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Soccer way, 2019 

3.5.1 Nový herní systém v České republice 

Mezi hlavní důvody, které vedly ke změně herního systému u nás, patří beze sporu 

potřeba zvýšit počet odehraných zápasů. Tato potřeba vychází dle Rozehnala (2017) 

hlavně z nedostatečné vyhranosti a úrovně zápasů. Čím méně toho týmy odehrají, tím 

méně zkušeností mají. S tím úzce souvisí minulé neúspěchy českých týmů na evropské 

scéně, kdy přední evropské týmy hrají už ve své národní lize mnohem více zápasů a pro 

české týmy jsou poté v kvalifikacích o Ligu mistrů a o Evropskou ligu nepřekonatelným 

soupeřem. Počet odehraných zápasů je důležitý, ale s ním ruku v ruce jde i kvalita 

jednotlivých zápasů. Velké fotbalové národy jako Anglie či Německo hrají své nejvyšší 

soutěže pouze systémem každý s každým dvakrát, ale v těchto případech to stačí, jelikož 

zmíněné národy mají dostatek kvalitních týmů, které mohou hrát nejvyšší soutěž. O 

kvalitní zápasy zde není nouze a není zde potřeba vzniku nějaké nadstavby. Česká 

republika ani sousední Slovensko takovým luxusem, jako je dostatečný počet kvalitních 
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týmů, nedisponuje, a proto se musí snažit najít způsob, jak se těm nejlepším týmům 

přibližovat (Janeczek, 2017).  

Důvodem pro změnu systému je také divácká atraktivnost. Tu popisuje Rozehnal (2017) 

hrající svého času za belgický tým Oostende. V belgické lize také existuje nadstavba, a 

tudíž je pro něj srovnání snadné. Popisuje nadšení fanoušků, které zapříčinila nadstavba, 

s níž přicházející velice dobré týmy a kvalitní zápasy, které jsou divácky velice atraktivní.  

V České republice se od začátku sezóny 2018/2019 hraje nejvyšší soutěž Fortuna liga 

novým systém. Nový systém zachovává počet týmů v soutěži a herní systém základní 

části, kdy hraje každý s každým dvoukolově. Po dohrání základní části následuje 

nadstavbová část, která týmy rozdělí do 3 skupin podle výsledků základní části. První 

skupina je šestičlenná a nese název Skupina o titul, druhá skupina je čtyřčlenná a jmenuje 

se Skupina o účast v Evropské lize UEFA a poslední Skupina o záchranu je také 

šestičlenná. Dle Janeczka (2017) nachází náš systém nejvíc inspirace v Belgii, ale 

fungující systémy v Nizozemí či sousedním Polsku byly také impulzem ke změně. Jako 

jediný problém při vzniku nového systému se jevila prostřední skupina. Svoboda (2017) 

uvádí, že zaznívaly názory, které tvrdily, že by bylo lepší skončit po základní části na 

7. místě, aby klub mohl stále bojovat o své místo v kvalifikaci o Evropskou ligu. Tyto 

spekulace však nakonec nezabránily vzniku prostřední skupiny, která se hraje původně 

zamýšleným systémem.  

3.6 Organizační struktury v evropském fotbale 

Ve většině našich sousedních států najdeme rozvětvenou organizační strukturu, která od 

sebe odděluje profesionální a amatérský fotbal. Často dala zastřešující organizace 

vzniknout regionálním svazům, které se starají o fotbal ve svém regionu. V Německu 

fotbalový svaz organizuje fotbalové soutěže na nejvyšších 5 úrovních, tj. 1. Bundesliga, 

2. Bundesliga, 3. liga, Regionalliga a Oberliga. Ostatní úrovně jsou v kompetenci 21 

fotbalových svazů, které působí v 16 spolkových zemích (Fotbalunas.cz, 2018). 

Slovenskou nejvyšší fotbalovou soutěž organizuje Únia ligových klubov, která je řádným 

členem Slovenského fotbalového svazu (Fortuna liga, 2019). Polská Ekstraklasa je 

organizována společností Ekstraklasa SA, kde 7,2 % akcií vlastní Polský fotbalový svaz 

a zbytek akcií je rovnoměrně rozdělen mezi 16 prvoligových týmů (Ekstraklasa, 2019). 

Národní svazy mají často ve své kompetenci i národní pohár, juniorskou a ženskou soutěž 

a futsal. Regionální svazy mají na starost vždy několik stupňů soutěží.   



 

25 

 

3.6.1 Situace v České republice 

Během května 2016 Fotbalová asociace České republiky (FAČR) odsouhlasila změnu 

stanov a podepsala změnu, která se týká osamostatnění profesionálních soutěží. Jedná se 

o první a druhou mužskou ligu a o juniorskou ligu (Fortuna liga, 2019). O nejprestižnější 

soutěže se bude starat Ligová fotbalová asociace (LFA), zbytek soutěží zůstává v plné 

kompetenci FAČR. Pro obě asociace je velice důležitá spolupráce s FIFA a UEFA.  

3.6.2 Fotbalová asociace České republiky (FAČR) 

FAČR ve svých stanovách uvádí: „Účelem Asociace je organizování fotbalu. K tomuto 

účelu Asociace při sledování veřejného zájmu a veřejné prospěšnosti zejména: a) pečuje 

o komplexní rozvoj a propagaci fotbalu v České republice a vytváří pro něj na všech 

stupních všestranné a rovnoprávné podmínky; b) zabezpečuje přípravu a účast fotbalové 

reprezentace České republiky v soutěžích Mezinárodní federace fotbalových asociací – 

Fédération Internationale de Football Association (dále „FIFA“) a Unie evropských 

fotbalových asociací – Union of European Football Associations (dále „UEFA“);               

c) podporuje profesionální a zejména amatérský fotbal, se zvláštním zaměřením na rozvoj 

fotbalu mládeže s cílem vést ji k pozitivním občanským postojům a zásadám, ke zdravému 

způsobu života, jakož i s cílem zabránit, aby se stávala závislá na alkoholu, drogách a 

jiných návykových látkách.“ Z důvodu přesunutí pravomocí ohledně nejvyšších soutěží 

na LFA, má FAČR více času a možností na to, aby se mohl starat o nižší amatérské soutěž, 

a hlavně o mládež. Nelze opomenout, že FAČR se stará i o rozhodčí, jejich kvalitu, 

delegaci, vzdělání a další školení. Dále vydává potřebnou literaturu pro potřeby soutěží a 

podporu rozvoje fotbalu.  

Do jeho kompetencí spadá organizace soutěže MOL Cup, která je českou pohárovou 

soutěží. Soutěž se koná od roku 1993, která navazuje na Československý pohár hrávaný 

od roku 1969. Vítěz soutěže se automaticky kvalifikuje do 3. předkola Evropské ligy. 

Účast je povinná pro kluby druhé ligy (od 1. kola), dále se mohou přihlásit kluby z České 

fotbalové ligy, Moravskoslezské fotbalové ligy, divizí a vítězové krajských pohárových 

soutěží. V dalších kolech soutěže se povinně přidávají prvoligové týmy. Celkově se 

soutěže účastí kolem 150 klubů (MOL cup, 2019). 
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3.6.2.1 Organizační struktura 

Nejvyšším orgánem je Valná hromada. Dalšími volenými orgány jsou Výkonný výbor, 

Revizní a kontrolní komise a Etická komise. Dále lze v organizační struktuře nalézt Řídící 

komisi pro Čechy, Řídící komisi pro Moravu, Ligové shromáždění a další (FAČR, 2018).  

Předsedou FAČR je od konce roku 2017 Martin Malík, který se po svém zvolení vyjádřil: 

„Situaci, v níž se český fotbal dnes nachází, je potřeba vnímat jako velkou příležitost, 

abychom českému fotbalu společně navrátili sportovní úspěchy, masovou podporu 

veřejnosti, ale také zlepšili celkové vnímání českého fotbalu.“ 

3.6.2.2 Grassroots program 

Hlavní myšlenkou tohoto programu, zaštitovaného UEFA, je přinést fotbal všem. 

Nejdůležitějším článkem je mládežnický fotbal, ale své místo má i futsal, ženský fotbal, 

plážový fotbal a další. Program má i svou sociální stránku, která podporuje fotbal 

veteránů, hráčů mentálně i tělesně postižených, dětí z dětských domovů. Do Grassroots 

programu v České republice se řadí i pořádání meziškolních turnajů ve fotbalu i futsalu, 

jako je McDonald’s cup, ŠkoFL 7, Pohár Josefa Masopusta, či různých kempů pod 

záštitou známých fotbalových osobností, např. Fotbalová škola Petra Čecha, Fotbalový 

kemp Petra Švancary (FAČR, 2019). 

3.6.3 Ligová fotbalová asociace (LFA) 

Ligová fotbalová asociace je sdružení profesionálních fotbalových klubů hrajících I. a II. 

nejvyšší fotbalovou soutěž, které vzniklo v roce 2011. Jejím hlavním předmětem činnosti 

je organizace a zabezpečení fotbalových soutěží I. a II. ligy mužů a juniorské ligy v České 

republice. Dalším předmětem činnosti je snaha dosažení ekonomických cílů pomocí 

využívání a zhodnocování televizních, reklamních, marketingových a rozhlasových práv. 

Sdružení je členem FAČR a je nutné dodržovat soulad ve stanovách i předpisech obou 

asociací, FAČR jako asociace nadřazená (LFA, 2019).   

3.6.3.1 Organizační struktura 

Nejvyšším orgánem je ligové grémium, tedy setkání všech členských klubů. Žádné z jeho 

rozhodnutí nesmí odporovat normám FIFA, UEFA či FAČR. Důležitým orgánem 

asociace je Ligový výbor, který plní funkci statutárního orgánu. Mezi jeho hlavní úkoly 

patří zabezpečení chodu celého sdružení, ale i práce s finančními prostředky (LFA, 2019). 
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3.6.4 Oddělení profesionálního a amatérského fotbalu 

Už od svého vzniku v roce 2011 se LFA snažila získat post hlavního organizátora nejvyšší 

české fotbalové ligy. Snaha od sebe organizačně oddělit profesionální a amatérský fotbal 

zde byla po dlouhá léta a vznik LFA poskytl další záminku pro uskutečnění reálných 

kroků ke změně. V roce 2016 došlo ke změně stanov FAČR, a to byl jeden ze zbývajících 

kroků. Ve vzájemné smlouvě mezi FAČR a LFA je zakotveno spousta povinností LFA 

vůči FAČR a obecně vůči hráčům a týmům. LFA díky této smlouvě řídí první a druhou 

nejvyšší českou ligu, ale musí garantovat otevřenost soutěží, tudíž i možné sestupy 

druholigových týmů do třetí ligy a postup třetiligových týmů do druhé ligy (ČTK, 2016). 

Nejvíce zmiňované důvody oddělení profesionálního a amatérského fotbalu jsou takto 

fungující systémy v jiných evropských zemích, řádné zastoupení a chránění zájmů 

profesionálních klubů. LFA podpisem smlouvy získala i televizní a marketingová práva. 

V roce 2016 příjem z jejich prodeje činil asi 100 milionů korun. LFA ale musí 7 milionů 

z příjmu z práv odvést výkonnostnímu fotbalu. Další peníze, které do profesionálního 

fotbalu přibývají, pochází z odměn, které reprezentace získává za účast na finálových 

turnajích mistrovství Evropy a mistrovství světa (ČTK, 2016). 
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4 METODICKÁ ČÁST 

Pro vypracování této práce je použita analýza sekundárních dat z uplynulých ročníků 

vybraných fotbalových soutěží. Analýze bylo podrobeno vždy 5 ročníků před zavedením 

nového herního systému a poté roky hrané novým herním systémem. 

4.1 Předmět výzkumu 

Předmětem výzkumu jsou vybrané evropské fotbalové nejvyšší ligy. Výběr není náhodný. 

Byly vybrány státy, kde po základní části probíhá určitá forma nadstavby, která poskytuje 

týmům další možnost zisku titulu či možnost účastnit se klubových evropských soutěží – 

konkrétně Ligy mistrů a Evropské ligy. Pro účely této práce byla vybrána polská 

Ekstraklasa, dánská Alka Superliga, belgická Jupiler Pro League a kyperská A´kategoria. 

Důraz je kladen na přední příčky každé ligy z důvodu možnosti zisku titulu či vstupu do 

Ligy mistrů či Evropské ligy a na sestupové příčky. Analýza je provedena 

nejdříve v 5 ročnících před zavedením nadstavbové části, ale pouze na prvních 

2 příčkách. Poté jsou analyzovány jednotlivé roky hrané s nadstavbou. Rok zavedení 

nadstavbové části se u všech vybraných států liší, tudíž je rozsah analýzy vždy rozdílný. 

Ve 2 zkoumaných ligách, v polské a belgické, došlo po zavedení nadstavbové části ke 

změně fungování herního systému a tyto změny jsou do analýzy také zaneseny.  

4.2 Použité metody 

U každé z vybraných lig je popsáno její fungování a poté provedena analýza jednotlivých 

ročníků soutěže. Vždy je porovnáno pořadí jednotlivých týmů po odehrání základní části 

a pořadí týmů po odehrání nadstavbové části. Poté dojde k porovnání, zda byla 

nadstavbová část účinná ve smyslu pohybu týmů na jednotlivých příčkách tabulky. Na 

konci analýzy každé ligy je zhodnocení, zda byla nadstavbová část účinnější v utkáních 

o nejvyšší či nejnižší příčky.  

4.3 Zdroje dat 

Pro analýzu byly použity tabulky jednotlivých lig za zkoumané období. Jedná se o tabulky 

po dohrání základní části a o tabulky, které ukazují pořadí týmů po dohrání všech 

možných fází nadstavbové části. Jedná se o tabulky týmů 1. ligy a v určitých případech 

jsou k analýze použity i tabulky druholigových soutěží. K analýze jsou použita 

sekundární data, což jsou dle Kotlera (2007) data „shromážděna k jinému účelu a již 

někde existují“. Data jsou shromážděna a zpracována z internetových stránek 

Livesport.cz a Soccerway.com. 
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5 SROVNÁNÍ HERNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPSKÉM 

LIGOVÉM FOTBALE 

V této části práce budou zkoumány 4 vybrané evropské ligové soutěže. Vždy se bude 

jednat výhradně o nejvyšší soutěž v zemi a její propojení s druhou nejvyšší soutěží. Byly 

vybrány jen ty soutěže, které pro určení konečného pořadí využívají tzv. „nadstavby“, a 

to nad rámec základní části hrané systémem každý s každým.  

5.1 Fortuna liga 

Fortuna liga je název pro českou nejvyšší fotbalovou ligu, která by si tento název měla 

ponechat i následující tři roky (Novák, 2018). Mezi hlavní změny bez pochyby patří vznik 

nadstavbové části, s kterou přichází větší počet soutěžních zápasů a také se sezóna 

výrazně prodlouží. Dle termínové listiny soutěž začne v druhé půlce července a skončí na 

začátku června, což hráčům zkracuje čas letní i zimní přípravy.  

Základní část sezóny zůstane nezměněna, všech 16 týmů se utká dvoukolově každý 

s každým, doma a venku. Po základní části se týmy rozdělí do 3 skupin podle pořadí 

v tabulce po skončení základní části. Rozdělení do skupin bude následující: 

• Skupina o titul (1. – 6. místo po základní části) 

• Skupina o účast v Evropské lize UEFA (7. – 10. místo po základní části) 

• Skupina o záchranu (11. – 16. místo po základní části). 

Důležité je zmínit, že nadstavbová část se bude hrát pouze jednokolově. Odvety už 

bohužel nejsou možné z časových důvodů. Na další zápasy už nezbývá čas a pomyslnou 

útěchou nejlepším týmům v každé skupině může být vyšší počet zápasů hraných na 

domácím hřišti (LFA, 2019). 

5.1.1 Skupina o titul 

Skupinu o titul hraje prvních 6 týmů po základní části, které si do této fáze soutěže 

přenášejí body ze základní části. Je možné předpokládat snahu o efektivnost a důležitost 

všech zápasů v základní části, kterou má zajistit přenášení bodů. Pravidla nejvyšší soutěže 

už předem definovaly, v jakém pořadí se týmy potkají a také kdo bude mít výhodu 

domácího hřiště (Fortuna liga, 2018). 
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• 1. kolo: 3–5, 2–4, 6–1 

• 2. kolo: 4–5, 3–6, 1–2 

• 3.kolo: 5–6, 1–4, 2–3 

• 4. kolo: 5–1, 6–2, 3–4 

• 5. kolo: 2–5, 1–3, 4–6 

5.1.2 Skupina o účast v Evropské lize UEFA 

Herní systém v této skupině je odlišný od herního systému skupiny o titul i skupiny o 

záchranu. Týmy, které budou patřit do této skupiny, odehrají nadstavbu vyřazovacím 

systémem na dvě utkání. Klub, který se v základní části umístil na 7. místě odehraje 

utkání s týmem, který byl po základní části na místě 10. Druhou dvojici tvoří tým 

umístěný po základní části na 8. místě a tým umístěný po základní části na 9. místě. 

Během prvních utkání je vždy domácí ten tým, který se umístil v základní části níže. 

Vítězné týmy z obou dvojutkání postupují do finále skupiny a hrají spolu opět dvojutkání. 

Následný vítěz tohoto finále stále nemá úplně vyhráno, pouze postupuje do kvalifikačního 

utkání o účast v Evropské lize UEFA (Fortuna liga, 2018).  

5.1.3 Skupina o záchranu 

Skupina o záchranu se hraje stejným systémem jako skupina o titul. Týmy hrají každý s 

s každý jednokolově. Více zápasů na domácím hřišti odehrají týmy, které skončily po 

základní části na 11. – 13. místě, týmy na 14. – 16. místě odehrají na domácím hřišti 

pouze dva zápasy. Opět je zachována důležitost základní části a týmy si přenáší své body. 

Rozlosování zápasů je určeno následovně:  

• 1. kolo: 13–15, 12–14, 16–11 

• 2. kolo: 14–15, 13–16, 11–12 

• 3. kolo: 15–16, 11–14, 12–13 

• 4. kolo: 15–11, 16–12, 13–14 

• 5. kolo: 12–15, 11–13, 14–16 (Fortuna liga, 2018). 

Mohlo by se zdát, že po odehrání těchto nadstavbových skupin sezóna pro prvoligové 

kluby končí, ale opak je pravdou. Je nutné určit konečné pořadí všech zúčastněných klubů 

a pro určité kluby bude sezóna ještě pokračovat. Konečné pořadí ve skupin o titul a o 

záchranu se při shodném počtu bodů více týmů po odehrání základní i nadstavbové části 

určuje podle následujícího klíče:  
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1. Vyšší počet bodů získaný v základní části 

2. Vyšší počet bodů získaný ve vzájemných utkáních v základní části 

3. Brankový rozdíl ve vzájemných utkání v základní části 

4. Vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních v základní části 

5. Vyšší brankový rozdíl ze všech utkání v celé soutěži (včetně nadstavbové části) 

6. Vyšší počet vstřelených branek v celé soutěži (včetně nadstavbové části) 

7. Vyšší umístění v soutěži Fair – play 

8. Los (Fortuna liga, 2018). 

Po určení konečného pořadí v těchto dvou skupinách se určí pořadí ve skupině o účast 

v Evropské lize UEFA. Na 9. a 10. místě konečného pořadí skončí týmy, které prohrály 

svá dvojutkání. Výše se umístí tým, který skončil lépe na konci základní části. 7. místo 

obsadí vítěz finálového dvojutkání prostřední skupiny a 8. místo obsadí poražený tým 

(Fortuna liga, 2018). 

V této fázi je možné odehrát utkání o účast v Evropské lize UEFA. Toto utkání se hraje 

na hřišti účastníka Skupiny o titul. Utkání hraje vítěz Skupiny o účast v Evropské lize 

UEFA a poslední jinak postupující tým ze Skupiny o titul. Poslední postupující tým ze 

Skupiny o titul bude tým na 4. nebo 5. místě. Toto kritérium určuje UEFA na základě 

koeficientu (Fortuna liga, 2018).  

Tým, který obsadil 16. místo, automaticky sestupuje do 2. ligy, která nese název 

FORTUNA: NÁRODNÍ LIGA. Společně s tímto sestupem se realizuje postup vítěze 2. 

ligy do 1. ligy (Fortuna liga, 2018). 

Jedny z posledních utkání se odehrají mezi týmy, které skončily na 14. a 15. místě Fortuna 

ligy po nadstavbové části a týmy, které skončily na 2. a 3. místě Fortuna národní ligy. 

Tyto týmy spolu odehrají kvalifikační dvojutkání a jejich vítězové získají právo účastnit 

se Fortuna ligy v dalším soutěžním ročníku, prohraní mají právo se účastnit Fortuna 

národní ligy v dalším soutěžním ročníku. Výše uvedené týmy se spolu utkají v tomto 

složení:  

1. utkání: 3. tým Fortuna národní ligy – 14. tým Fortuna ligy 

            15. tým Fortuna ligy – 2. tým Fortuna národní ligy 

2. utkání: 14. tým Fortuna ligy – 3. tým Fortuna národní ligy 

             2. tým Fortuna národní ligy – 15. tým Fortuna ligy (Fortuna liga, 2018).  
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Je možné, že vítěz jednoho z těchto utkání se vzdá práva na účast ve Fortuna lize či 

nedostane potřebnou licenci. V tomto případě získává právo na účast poražený tým 

z kvalifikačních utkání, který se v konečné tabulce umístil na vyšším místě. Vyšší místo 

se v tomto případě určuje následovně:  

• 14. místo 1. ligy 

• 2. místo 2. ligy 

• 3. místo 2. ligy 

• 15. místo 1. ligy (Fortuna liga, 2018). 

Není vyloučena možnost, že se oba vítězové vzdají práva na účast v 1. lize. Při této 

možnosti přechází právo účasti v 1. lize na poražené týmy z kvalifikačních utkání 

(Fortuna liga, 2018). 

5.2 Ekstraklasa 

Ekstraklasa je polská nejvyšší soutěž, kterou hraje 16 týmů, stejně jako v České republice. 

Tuto soutěž organizuje Ekstraklasa SA, akciová společnost, kde 7, 2 % akcií vlastní 

Polský fotbalový svaz (PZPN) a zbylá část je rozdělena mezi prvoligové kluby 

(Ekstraklasa, 2019). Soutěžní období začíná na konci července a končí na konci května. 

Díky systému si všechny kluby zahrají 37 zápasů. Počátky ligy můžeme nalézt už v roce 

1926, kdy se sešli vrcholní představitelé několika polských klubů a diskutovali nápad, že 

by mohla vzniknout polská liga, aby se týmy mohly pravidelně potkávat a soupeřit spolu 

(World Heritage Encyclopedia, 2019). V počátcích PZPN odmítal vznik oficiální soutěže, 

a tak týmy soutěžily bez souhlasu národního svazu. Po odehrání nultého ročníku se ligové 

týmy s PZPN dohodly a vznikla oficiální liga (PZNP, 2019).  

Během soutěžního ročníku 2013/2014 byl v Polsku představen nový herní systém. 

Základní část je hrána systémem každý s každým dvakrát, celkově 30 zápasů během 

základní části. Po odehrání základní části se týmy rozdělí do 2 skupin – skupina o titul a 

skupina o udržení. Obě skupiny po 8 týmech a obě skupiny hrají systémem každý 

s každým jednou. Opět se uplatňuje výhoda „lepších“ týmů, kdy 4 nejlepší týmy z každé 

skupiny budou hrát na domácím hřišti 4 zápasy a u soupeře 3 zápasy. Důležitým prvkem 

nadstavbové části je bodové dělení. Týmy si do nadstavbové části přinášejí body získané 

v základní části, ale vydělené dvěma, případně zaokrouhlené nahoru. Tým s nejvyšším 

počtem bodů po nadstavbové části se stává mistrem a 2 týmy s nejnižším počtem bodů 

po nadstavbové části sestupují do 2. ligy (World Heritage Encyclopedia, 2019).  
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Tato změna herního systému v polské Ekstraklase nezůstala dlouho, jelikož jí PZPN 

navrhl v roce 2017 změnit. Dle Kaliszuka (2017) bylo dělení bodů kontroverzní téma už 

od jeho zavedení. Systém měl teoreticky zvýhodňovat týmy, které dosahovaly největších 

úspěchů až na konci sezóny a tím přinést divácky zajímavější zápasy. Systém tohoto cíle 

dosáhl, kdy v sezóně 2016/2017 měly rovnou 4 týmy velkou šanci na výhru (TCH, 2017). 

To se ale nelíbilo týmům, které si svou výkonnost drží po celou dobu soutěže. Tyto týmy 

nesouhlasily s dělením bodů po základní části a volaly po jeho zrušení (Kaliszuk, 2017). 

Dělení bodů smazávalo velké bodové rozdíly mezi týmy a v mistrovské skupině 

poskytovalo více týmům možnost utkat se o kvalifikaci Evropské ligy. Předseda PZPN 

Boniek se také netajil, že uvažovali o celkové změně systému, která by spočívala ve 

zvýšení počtu klubů v lize z 16 týmů na 18 týmů. Nakonec se ale rozhodli po zrušení 

dělení bodů (Kaliszuk, 2017). Darius Marzec, prezident Ekstraklasa SA, dodává, že 

rozhodnutí bylo učiněno po důkladné analýze provedené holandskou společností, která 

spolupracuje s více evropskými ligovými soutěžemi. Analýza odhalila, že rozdělení do 

dvou skupin po základní části je velice výnosné. Díky novému nadstavbovému systému 

liga dosahovala rekordní návštěvnosti, která přináší klubům další peníze (Marcez, 2017). 

V červnu 2017 bylo učiněno rozhodnutí, které zachovává rozdělení do dvou skupin po 

skončení základní části, ale ruší bodové dělení. Týmy si do nadstavbové části přináší 

veškeré body získané v základní části (TCH, 2017). 

V 5 letech před změnou herního formátu se vítězové ligy střídali a bodový náskok 

výherce byl velice kolísající. Bodové rozdíly jsou zobrazeny v tabulce 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

Tabulka 7 - Přehled vítězů Ekstraklasa 5 let před změnou herního systému 

Soutěžní ročník 
1. místo 

Dosažený počet bodů 
2. místo 

2008/2009 
Wisla 64 

Legia 61 

2009/2010 
Lech 65 

Wisla 62 

2010/2011 
Wisla 56 

Slask 49 

2011/2012 
Slask 56 

Ruch 55 

2012/2013 
Legia 67 

Lech 61 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport 

Po zavedení nového herního systému byl, kromě roční přestávky, vždy vítězem varšavský 

tým Legia. První 3 ročníky po zavedení nadstavbové části se tým Legia nacházel po 

základní části na první příčce žebříčku a byl schopen si toto postavení udržet. Během 

dalších 2 ročníků let si varšavský tým dovolil menší zaváhání v podobě 2. a 3. místa 

v tabulce po dohrání základní části. V sezóně 2018/2019 si stále drží svou kvalitu a je na 

2. místě po 26 kolech základní části (Livesport, 2019).  

5.2.1 Skupina o titul 

Do skupiny o titul postupuje prvních 8 týmů tabulky utvořené po dohrání základní části. 

Týmy si přenáší body získané během základní části, do sezóny 2017/2018 body dělené 

dvěma, a bojují o titul mistra dál. Pořadí týmů po dohraní základní části ukazuje tabulka 8. 

Tabulka 9 ukazuje pořadí týmů po dohrání nadstavbové části. 
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Tabulka 8 - Pořadí skupiny o titul v jednotlivých ročnících po dohrání základní části 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1. místo Legia Legia Legia Jagiellonia Lech 

2. místo Lech Lech Piast Legia Jagiellonia 

3. místo Ruch Jagiellonia Pogon Štětín Lech Legia 

4. místo Pogon Štětín Slask Zaglebie Lechia Plock 

5. místo Wisla Wisla Cracovia Wisla Gornik Z. 

6. místo Zawisza Gornik Z. Lech Pogon Štětín Korona 

7. místo Gornik Z. Pogon Štětín Lechia 
Termalica B-

B. 
Wisla 

8. místo Lechia Lechia Ruch Korona Zaglebie 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport 

Tabulka 9 - Pořadí skupiny o titul v jednotlivých ročnících po dohrání nadstavbové části 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1. místo Legia Lech Legia Legia Legia 

2. místo Lech Legia Piast Jagiellonia Jagiellonia 

3. místo Ruch Jagiellonia Zaglebie Lech Lech 

4. místo Lechia Slask Cracovia Lechia Gornik Z. 

5. místo Wisla Lechia Lechia Korona Plock 

6. místo Gornik Z. Wisla Pogon Štětín Wisla Wisla 

7. místo Pogon Štětín Gornik Z. Lech Pogon Štětín Zaglebie 

8. místo Zawisza Pogon Štětín Ruch 
Termalica B-

B. 
Korona 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport 

Od soutěžního roku 2015/2016 je pozorovatelná obměna skupiny o titul. Mistr sice 

zůstává, jeho soupeři se začínají obměňovat a útočit na jeho pozici. U týmu Lechia 

Gdaňsk je viditelný progres pokaždé, když se dostal do této skupiny. Výjimkou je ročník 

2016/2017, kdy si udržel 4. místo. Naopak je tomu u týmu Pogon Štětín, který si vždy 

během nadstavbové skupiny pohorší oproti základní skupině.  

Z porovnání tabulek 8 a 9 vychází, že jen ve 2 z 5 odehraných ročníků novým systémem 

si mistr po základní části udržel toto postavení a stal se právoplatným mistrem. Ve 2 ze 3 

případů, kdy se mistr po základní části změnil, jeho místo zaujal tým, který byl po 

základní části na 2. místě. 

V případě, že by se body nedělily, jako je tomu v posledních dvou ročnících (2017/2018, 

2018/2019), tak by konečné pořadí týmů vypadalo jako v tabulce 10. 
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Tabulka 10 - Pořadí skupiny o titul v jednotlivých ročnících po dohrání nadstavbové části při 

nedělení bodů po základní části 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1. místo Legia Lech Legia Legia 

2. místo Lech Legia Piast Jagiellonia 

3. místo Ruch Jagiellonia Zaglebie Lech 

4. místo Wisla Slask Cracovia Lechia 

5. místo Lechia Lechia Pogon Štětín Korona 

6. místo Gornik Z. Wisla Lechia Wisla 

7. místo Pogon Štětín Gornik Z. Lech Pogon Štětín 

8. místo Zawisza Pogon Štětín Ruch 
Termalica B-

B. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport, 2019 

Z porovnání tabulek 9 a 10 je patrné, že dělení bodů nemělo na konečné pořadí skupiny 

o titul skoro žádný vliv. Změny si můžeme všimnout v ročníku 2013/2014, kdy by si týmy 

Wisla a Lechia vyměnily svá místa. Ke stejné změně míst by došlo v ročníku 2015/2016, 

kdy by si svá místa vyměnily týmy Pogon Štětín a Lechia. 

5.2.2 Skupina o udržení 

Skupina o udržení pojme druhých 8 týmů tabulky, které skončily na 9. – 16. místě tabulky 

po základní části. Týmy si, stejně jako ve skupině o titul, přenášejí body získané během 

základní části, do sezóny 2017/2018 dělené dvěma. Největší pozornost je upnuta na 

konečné 15. a 16. místo, jelikož jsou to sestupová místa. Pořadí týmů po dohraní základní 

části ukazuje tabulka 11. Tabulka 12 ukazuje pořadí týmů po dohrání nadstavbové části. 

Tabulka 11 - Pořadí skupiny o udržení v jednotlivých ročnících po dohrání základní části 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

9. místo Cracovia Korona Podbeskidzie Plock Arka 

10. místo Jagiellonia Piast Korona Zaglibie Cracovia 

11. místo Korona Podbeskidzie Wisla Slask Slask 

12. místo Slask Cracovia Jagiellonia Arka Pogon Štětín 

13. místo Piast Leczna Slask Cracovia Piast 

14. místo Podbeskidzie Ruch 
Termalica B - 

B. 
Ruch Lechia 

15. místo Zaglebie Belchatow Leczna Piast 
Termalica B -

B. 

16. místo Widzew Lodž Zawisza Gornik Z. Leczna Sandecja 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport 
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Tabulka 12 - Pořadí skupiny o udržení v jednotlivých ročnících po dohrání nadstavbové části 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

9. místo Slask Cracovia Wisla Zaglebie Cracovia 

10. místo Podbeskidzie Ruch Slask Piast Slask 

11. místo Jagiellonia Korona Jagiellonia Slask Pogon Štětín 

12. místo Piast Piast Korona Plock Arka 

13. místo Korona Podbeskidzie 
Termalica B -

B. 
Arka Lechia 

14. místo Cracovia Leczna Leczna Cracovia Piast 

15. místo Widzew Lodž Zawisza Gornik Z. Leczna 
Termalica B -

B. 

16. místo Zaglebie Belchatow Podbeskidzie Ruch Sandecja 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport 

Ve skupině o udržení jsou výhra a remíza bodově ohodnoceny stejně jako v základní části, 

a to 3 body za výhru a 1 za remízu. V této skupině je celkové množství bodů 

u jednotlivých týmů spíše malé a jeho vydělení dvěma výsledné číslo ještě zmenší. Poté 

3 bodový zisk za výhru velice změní pořadí týmů, jako se to stalo v sezóně 2013/2014 

u týmu Slask či v sezóně 2016/2017 u týmu Piast. V obou těchto případech týmy 

v nadstavbové části získaly 15 bodů, a to je významně posunulo. Je zde ale vidět, že 

nejdůležitější příčky této skupiny, 2 poslední, neprodělaly skoro žádnou změnu po 

nadstavbové části. Výjimkou jsou roky 2015/2016 a 2016/2017, kdy se ale změnil jen 

jeden tým na sestupových pozicích. Za to první příčky této skupiny vždy prodělaly 

změnu. Jen ve 2 z 5 ročníků se vítězem skupiny o udržení stal tým, který po základní části 

byl na 10. místě, a tudíž měl k vítězství ve skupině skoro nejblíže. 

V případě, že by se body nedělily, jako je tomu v posledních dvou ročnících (2017/2018, 

2018/2019), tak by konečné pořadí týmů vypadalo jako v tabulce 13. 

Tabulka 13 - Pořadí skupiny o titul v jednotlivých ročnících po dohrání nadstavbové části při 

nedělení bodů po základní části 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

9. místo Slask Cracovia Wisla Zaglebie 

10. místo Jagiellonia Korona Slask Plock 

11. místo Piast Piast Jagiellonia Piast 

12. místo Podbeskidzie Ruch Korona Slask 

13. místo Korona Podbeskidzie Termalica B-B. Cracovia 

14. místo Cracovia Leczna Podbeskidzie Arka 

15. místo Widzew Lodž Zawisza Leczna Ruch 

16. místo Zaglebie Belchatow Gornik Z. Leczna 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport, 2019 

Z porovnání tabulky 12 a tabulky 13 je vidět, že vítěz skupiny by se při nedělení bodů 

nezměnil a sestupové příčky kromě sezóny 2015/2016 také ne, ale týmy prostřední části 
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skupiny o udržení by se velice často změnily. Jednalo by se většinou o posun o 1 či 

2 příčky, ale změnu na sestupových příčkách by nedělení bodů udělalo.  

Z porovnání účinnosti nadstavbové části v obou skupinách vychází, že větší počet zápasů 

a selekce soupeřů pomocí skupin je více účinná ve skupině o udržení. Týmy častěji a 

dramatičtěji měnily své pozice a tím pádem bylo divákům nabídnuto více atraktivity a 

napětí. 

Porovnání tabulek, kdy se body dělily a kdy by se body nedělily, také ukazuje, 

že argumenty týmů, které uvádí Kaliszuk, a to upřednostňování týmů hrajících lépe na 

konci sezóny, byly mylné. V mistrovské skupině by nedělení bodů nezpůsobilo žádnou 

změnu na prvních 3 příčkách, která jsou důležitá pro LM a EL. Ve skupině o udržení by 

nedělení bodů způsobilo jen 1 změnu na sestupových pozicích během uplynulých 4 sezón 

hraných tímto systémem. 

5.3 Alka Superliga 

Alka Superliga je dánská nejvyšší soutěž, které se účastní 14 týmů a pořádá jí dánský 

fotbalový svaz. Vznikla v roce 1991 a v té době jí hrálo pouze 10 týmů. Zajímavostí je 

také, že do sezóny 1994/1995 (včetně) bylo vítězství hodnoceno pouze 2 body. V sezóně 

1995/1996 liga navýšila počet soutěžících klubů a změnila herní formát. Až do sezóny 

2016/2017 hrály týmy systémem každý s každým třikrát (Superstats, 2019). 

V sezóně 2016/2017 byl zaveden nový herní formát. Důvodem pro změnu byla touha po 

obecném zlepšení celé ligy a posílení konkurenceschopnosti dánských týmů na turnajích 

EUFA (Superliga, 2016). 

Herní systém Alka Superligy je v nadstavbové části velice složitý. Základní část hraje 

14 týmů systémem každý s každým dvakrát. Při vstupu do nadstavbové části se týmy 

rozdělí do skupiny o titul a do 2 skupin o udržení. Týmy si do nadstavbové části přenáší 

body ze základní části (Superliga, 2016). 

V 5 letech před změnou herního formátu se každý rok měnil mistr dánské ligy. Tým 

FC Kodaň si vždy drží maximálně 2. místo. Vítěz nikdy neměl velký bodový náskok, jak 

tomu bylo v sezóně 2016/2017 a 2017/2018. Přehled vítězů a jejich bodové ohodnocení 

shrnuje tabulka 14. 
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Tabulka 14 - Přehled vítězů Ekstraklasa 5 let před změnou herního systému 

Soutěžní ročník 
1. místo 

Dosažený počet bodů 
2. místo 

2011/2012 

Nordsjaelland 68 

FC Kodaň 66 

2012/2013 
FC Kodaň 65 

Nordsjaelland 60 

2013/2014 
Aalborg 62 

FC Kodaň 56 

2014/2015 
Midtjylland 71 

FC Kodaň 67 

2015/2016 

FC Kodaň 71 

Sonderjyske 62 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport, 2019 

5.3.1 Mistrovská skupina 

Do mistrovské skupiny se zařadí prvních 6 týmů tabulky po základní části. Tyto týmy se 

poté utkají každý s každým dvakrát a tým s nejvyšším počtem bodů se stává dánským 

mistrem (Superliga, 2016). Pořadí jednotlivých týmů po základní části ukazuje tabulka 

15. Pořadí týmů po dohrání nadstavbové části demonstruje tabulka 16. 

Tabulka 15 – Pořadí mistrovské skupiny v jednotlivých ročnících po dohrání základní části 

 2016/2017 2017/2018 

1. místo FC Kodaň Brondby 

2. místo Brondby Midtjylland 

3. místo Lyngby Nordsjaelland 

4. místo Sonderjyske FC Kodaň 

5. místo Midtjylland Aallborg 

6. místo Nordsjaelland Horsens 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport, 2019 
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Tabulka 16 - Pořadí mistrovské skupiny v jednotlivých ročnících po dohrání nadstavbové části 

 2016/2017 2017/2018 

1. místo FC Kodaň Midtjylland 

2. místo Brondby Brondby 

3. místo Lyngby Nordsjaelland 

4. místo Midtjylland FC Kodaň 

5. místo Nordsjaelland Aallborg 

6. místo Sonderjyske Horsens 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport, 2019 

Jak je z porovnání tabulek 15 a 16 vidět, tak se pořadí týmů v nadstavbové části výrazně 

nemění. Důležité je zmínit, že prvním soutěžním ročníku si mistr už v základní části 

vytvořil 12 bodový náskok, který se soupeřům nepodařilo smazat. FC Kodaň vyhrál 

ročník 2016/2017 s náskokem 22 bodů na tým Brondby. V druhém ročníku měly první 

2 týmy tabulky shodný počet bodů. Jejich náskok před 3. týmem tabulky byl 10 bodů. 

Tento náskok si týmy držely v průběhu nadstavbové části a na jejím konci náskok činil 

16 bodů vítězného týmu oproti 3. týmu (Livesport, 2019). S takovými bodovými náskoky 

je nasnadě úvaha, zda by dělení bodů po základní části nevytvořilo větší nátlak na týmy 

s náskokem, větší naději ostatních týmů na zisk titulu a nepřineslo by tudíž i divácky 

zajímavější zápasy.  

5.3.2 Skupinová fáze 

Do skupinové fáze se zařadí zbývajících 8 týmů. Týmy na 11. a 14. místě jsou společně 

ve skupině A, týmy na 12. a 13. místě jsou ve skupině B. Poté si svou skupinu vybírá tým 

na 7. a 8. místě. Pokud si tým na 8. místě vybere opačnou skupinu než tým na 7. místě, 

pak si svou skupinu může vybrat tým na 9. místě. Pokud se taky nestane, tak je 

automaticky přiřazen do druhé skupiny než týmy na 8. a 9. místě. 10. tým je umístěn na 

zbývající volné místo (Superliga, 2016). V obou uplynulých ročnících si 7. tým tabulky 

vybral skupinu, kde se nacházely týmy na 11. a 14. místě. Do této skupiny byl přidělen 

i tým na 10. místě. Ve jednotlivých skupinách se také používá systém každý s každým 

dvakrát. Po odehrání těchto skupin následuje další část nadstavby. 

Rozdělení do skupin v obou ročnících před a po nadstavbové části ukazují tabulky 17 a 

18. 
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Tabulka 17 - Počáteční pořadí skupinové fáze v jednotlivých ročnících 

Skupina A 2016/2017 2017/2018 

7. místo Randers Hobro 

10. místo Horsens Aarhus 

11. místo Odense Silkeborg 

14. místo Esbjerg Helsingor 

Skupina B   

8. místo Aalborg Sonderjyske 

9. místo Silkeborg Odense 

12. místo Aarhus Lyngby 

13. místo Viborg FF Randers 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport, 2019 

Tabulka 18 - Konečné pořadí skupinové fáze v jednotlivých ročnících 

Skupina A 2016/2017 2017/2018 

1. místo Randers Hobro 

2. místo Odense Aarhus 

3. místo Horsens Silkeborg 

4. místo Esbjerg Helsingor 

Skupina B   

1. místo Silkeborg Odense 

2. místo Aalborg Sonderjyske 

3. místo Aarhus Randers 

4. místo Viborg FF Lyngby 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport, 2019 

Z porovnání tabulek 17 a 18 je vidět, že týmy, které do této fáze vstupovaly 

z 7. - 10. místa si většinou udržely svou pozici a probojovaly se do play – off o Evropskou 

ligu.  

5.3.2.1 Play – off o Evropskou ligu 

Do play – off o Evropskou ligu postupují týmy, které skončily ve skupinové fázi na 1. a 

2. místě. Týmy spolu vyřazovacím způsobem hrají dvojutkání. 1. tým skupiny A hraje 

s 2. týmem skupiny B a 2. tým skupiny A s 1. týmem skupiny B. Vítězové těchto zápasů 

se utkají o konečného vítěze play – off o Evropskou ligu. Tento vítěz se potká s posledním 

jinak postupujícím z mistrovské skupiny (Superliga, 2016). V obou ročnících byly zápasy 

vyrovnané a o závěrečných soupeřích rozhodl až 2. zápas. Play – off přináší týmům ze 

skupinové fáze naději na start v Evropské lize, nicméně v obou ročnících byl vítězem tým 

z mistrovské skupiny. Výsledky této skupiny v obou ročnících jsou vidět na obrázku 2 a 

3. V horní polovině pavouka je tým z mistrovské skupiny, v dolní polovině jsou utkání 

týmů skupinové části. Výherce zápasu je vyznačen tučně. 
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Obrázek 2 - Výsledky play – off o Evropskou ligu v sezóně 2016/2017 

Zdroj: Livesport, 2019 

Obrázek 3 - Výsledek play – off o Evropskou ligu v sezóně 2017/2018 

Zdroj: Livesport, 2019 

5.3.2.2 Superliga play – off 

Tuto fázi soutěže hrají 2 nejhorší týmy z obou skupin skupinové fáze. Týmy v této 

skupině hrají utkání o setrvání v 1. lize. Zároveň tato skupina umožňuje až 3 týmům 

z 2. ligy postup do 1.ligy, což je zajímavá možnost, které týmy využívají. Mistr 2. ligy 

má postup vždy zajištěn a v sezóně 2017/2018 možnost postupu využily oba týmy 2. ligy. 

Liga využívá vyřazovacího systému na 2 utkání. V prvním dvojutkání se utká 3. tým 

skupiny A se 4. týmem skupiny B. Ve druhém dvojutkání se utká 4. tým skupiny A se 

3. týmem skupiny B. Vítězové těchto utkání se utkají v dalším zápase, který určí konečné 

11. místo. Výherce tohoto utkání má zajištěný start v 1. lize i pro další ročník. Poražený 

z prvního a druhého dvojutkání se spolu utkají o konečné 13. místo. Tým, který skončí 

na 14. místě sestupuje do 2. ligy a je nahrazen prvním týmem 2. ligy. Týmy na 12. a 

13. místě musí o start v 1. lize v následujícím ročníku stále bojovat, a to s druhým a třetím 

týmem 2. ligy. 12. tým se utká se 3. týmem a 13. tým s 2. týmem. Opět jde o dvojutkání 

a vítězové mají zajištěn start v 1. lize pro další ročník (Soccerway, 2019). 
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Jednotlivé utkání týmů této fáze soutěže jsou zobrazeny na obrázcích 4 a 5. Týmy z 2. ligy 

lze na obrázcích nalézt v pravé části, v sezóně 2016/2017 se jedná o týmy Helsingor a 

Vendsyssel a v ročníku 2017/2018 o týmy Vendsyssel a Esbjerg. Výherce zápasu je 

vyznačen tučně. V sezóně 2016/2017 se měl podle pravidel soutěže odehrát dvojzápas 

Viborg FF proti Horsens, který se ale neodehrál. 

Obrázek 4 - Výsledky Superliga play – off v sezóně 2016/2017 

Zdroj: Livesport, 2019 

Obrázek 5 - Výsledky Superliga play – off v sezóně 2017/2018 

Zdroj: Livesport, 2019 
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V této fázi soutěže je nadstavbová část velice účinná. V ročníku 2017/2018 byl tým 

Silkeborg po základní části na 11. místě, které by se dalo se 14 týmy v soutěži považovat 

za bezpečné a s nevelkou možností na sestup. Díky nadstavbové části, která týmy 

několikrát prověřuje, ale také nabízí několik možností setrvání v 1. lize, si tým nedokázal 

udržet své postavení a sestoupil. Zajímavostí může být postup týmu Esbjerg. V sezóně 

2016/2017 sestoupil do 2. ligy a v sezóně 2017/2018 dokázal zase postoupit do 1. ligy. 

Základní část sezóny 2018/2019 je dohrána a týmy jsou rozděleny do patřičných skupin, 

kdy právě tým Esbjerg si vybojoval místo v mistrovské skupině (Livesport, 2019). 

Stejně jako v polské Ekstraklase považuji nadstavbovou část účinnější ve skupině 

o udržení, která se v tomto případě jeví více kladná pro týmy z 2. ligy. 

5.4 Jupiler Pro League 

Jupiler Pro League je belgická 1. liga, kterou hraje 16 týmů. Její počátky sahají do roku 

1895, kdy se soutěže účastnilo 7 týmů. Poté se soutěž několik let vyvíjela a roku 1974 se 

Belgický fotbalový svaz (URBSFA) rozhodl vytvořit 1. belgickou profesionální 

fotbalovou ligu (Gagner aux Paris Sportifs, 2019).  

Až do sezóny 1995/1996 bylo vítězství v belgické nejvyšší soutěži oceněno pouze 2 body. 

Před touto sezónou se pravidlo změnilo a týmy jsou oceněny klasicky 3 body. Před 

sezónou 2005/2006 byla zavedena další změna pravidel, která se týkala týmu, který 

skončil druhý od konce tabulky. Tento tým už automaticky nesestupoval, ale měl možnost 

sehrát zápasy o setrvání v 1. lize se třemi týmy 2. ligy (Goossens, Belien a 

Spieksma, 2010). Počet týmů v lize se během let fluktuoval mezi 14 a 20. Před sezónou 

2009/2010 se URBSFA rozhodl změnit herní formát ligy. Základní část ligy hraje 16 

týmů systémem každý s každým dvakrát. Po základní části se týmy rozdělí do 3 skupin. 

Jedná se o mistrovskou skupinu a poté 2 skupiny o Evropskou ligu. Týmy mistrovské 

skupiny si přenáší body ze základní části dělené 2, týmy v ostatních dvou skupinách si 

žádné body nepřenáší (Jupiler Pro League, 2019). V ročníku 2016/2017 proběhla další 

změna v herním formátu týkající se skupin o udržení. Poslední tým po základní skupině 

sestupuje do 2. ligy a zbylých 9 týmů první ligy doplní týmy na 2. až 4. místě druhé ligy. 

Výherce 2. ligy automaticky postupuje do 1. ligy. Těchto 12 týmů se rozdělí do dvou 

skupin po 6 týmech (7sur7, 2017). Před touto změnou hrály skupiny o udržení jen týmy 

1. ligy a pouze 8 týmů, bez 16. týmu, který automaticky sestupoval a 15. týmů, který hrál 

o udržení podle pravidla z roku 2005 (Soccerway, 2019). 
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V 5 letech před změnou herního formátu se mistr belgické ligy výrazně neměnil. Tým 

Anderlecht Brusel si vždy držel maximálně 2. místo. V ročníku 2008/2009 měly týmy 

Anderlecht a St. Lutych shodný počet bodů a tým St. Lutych vyhrál jen díky vyhranému 

poslednímu vzájemnému zápasu. Přehled vítězů a jejich bodové ohodnocení ukazuje 

tabulka 19. 

Tabulka 19 - Přehled vítězů Jupiler Pro League 5 let před změnou herního systému 

Soutěžní ročník 
1. místo 

Dosažený počet bodů 
2. místo 

2004/2005 

Bruggy 79 

Anderlecht 76 

2005/2006 
Anderlecht 70 

St. Lutych 65 

2006/2007 
Anderlecht 77 

Genk 72 

2007/2008 
St. Lutych 77 

Anderlecht 70 

2008/2009 

St. Lutych 77 

Anderlecht 77 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport, 2019 

5.4.1 Mistrovská skupina 

Do mistrovské skupiny je zařazeno prvních 6 týmů po základní části. Ze základní části si 

přenáší body dělené 2 a utkají se každý s každým dvakrát. Herní systém této skupiny je 

stejný od zavedení nového herního formátu v roce 2009. Pořadí jednotlivých týmů po 

dohrání základní části ukazuje tabulka 20. Pořadí jednotlivých týmů po dohrání 

nadstavbové části ukazuje tabulka 21. 
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Tabulka 20 - Pořadí mistrovské skupiny v jednotlivých ročnících po dohrání základní části 

 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

1. Ander Ander Ander Ander St. Lut Bruggy Bruggy Ander Bruggy 

2. Bruggy Genk Bruggy Ware Bruggy Gent Gent Bruggy Ander 

3.  Gent Gent Gent Genk Ander Ander Ander Ware Charle 

4. Kortr Bruggy St. Lut Bruggy Ware St. Lut Oostende Gent Gent 

5. St. Trud Lokeren Genk Lokeren Lokeren Kort Genk Oostende Genk 

6.  Ware St. Lut Kort St. Lut Genk Charle Ware Charle St. Lut 

Ander – Anderlecht; Charle – Charleroi; Kort – Kortrijk; St. Lut – St. Lutych; St. Trud – St. Truiden; 

Ware - Waregem 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport, 2019 

Tabulka 21 - Pořadí mistrovské skupiny v jednotlivých ročnících po dohrání nadstavbové části 

 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

1. Ander Genk Ander Ander Ander Gent Bruggy Ander Bruggy 

2. Gent St. Lut Bruggy Ware St. Lut Bruggy Ander Bruggy St. Lut 

3.  Bruggy Ander Genk Bruggy Bruggy Ander Gent Gent Ander 

4. St. Trud Bruggy Gent St. Lut Ware St. Lut Genk Oostende Gent 

5. Kort Gent St. Lut Genk Lokeren Charle Oostende Charle Genk 

6.  Ware Lokeren Kort Lokeren Genk Kort Ware Ware Charle 

Ander – Anderlecht; Charle – Charleroi; Kort – Kortrijk; St. Lut – St. Lutych; St. Trud – St. Truiden; 

Ware – Waregem 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport, 2019 

Oproti předchozím představeným systémům má ten belgický největší vliv na pořadí týmů 

po nadstavbové části. Mistr se sice změnil jen dvakrát během 9 ročníků, ale týmy na 

ostatních příčkách si měnily svá místa dost často. V sezónách 2010/2011 a 2017/2018 se 

tým St. Lutych dokázal dostat z posledního místa této skupiny až na konečné 2. místo, 

které mu zajistilo postup do kvalifikace Ligy mistrů. 

5.4.2 Skupina o Evropskou ligu 

Herní formát této skupiny prodělal od jejího zavedení několik změn. Při jejím vzniku 

v roce 2009 tuto část soutěže, nazývanou Play – off II., hrálo 8 týmů, které se po dohrání 

základní části umístily na 7. – 14. místě tabulky. Tyto týmy byly rozděleny do 2 skupin 

podle následujícího klíče: Skupina A – týmy na 7., 9.,12. a 14. místě po základní části; 

Skupina B – týmy na 8., 10., 11. a 13. místě po základní části. Herní systém v obou 

skupinách byl každý s každým dvakrát. Týmy začínaly s 0 body, takže všechny měly 

rovnocennou šanci. Výherci skupin se utkaly ve dvojzápase, který výherci poskytl 

možnost utkat se se 4. týmem mistrovské skupiny o poslední místo v Evropské lize. 

Jednalo se také o dvojzápas. V soutěžním ročníku 2009/2010 platil pro 15. a 16. tým herní 

systém z roku 2005, tudíž 16. tým rovnou sestupoval do 2. ligy a 15. tým se utkal se 
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3 týmy druhé ligy o místo v 1. lize. Tato utkání fungovala systémem každý s každým 

dvakrát a výherce získal místo v 1. lize pro další ročník (The Paths Less Travelled, 2010). 

Belgický fotbalový svaz se během ročníku 2010/2011 rozhodl, že změní herní systém pro 

poslední 2 týmy tabulky. Tyto týmy hrály takzvané Play – off III. Týmy proti sobě 

odehrály 4 utkání. Výhodou 15. týmu také bylo, že začínal se 3 body, tým na 16. místě 

neměl žádný. Poražený z Play – off III sestupoval do 2. ligy a výherce musel hrát již 

známé zápasy se 3 týmy druhé ligy, stejným systémem (The Paths Less Travelled, 2010). 

Tato změna v lize vydržela do sezóny 2015/2016, kdy tým na 16. místě automaticky 

sestupoval, skupinu o Evropskou ligu hrálo stále 8 týmů, které skončily na 7. – 14. místě 

a sezóna pro tým na 15. místě skončila hned po základní části (Livesport, 2019). 

Herní formát se o rok později změnil znovu. Týmy stále začínají s 0 body. Tým na 

16. místě automaticky sestupuje hned po základní části a nahrazuje ho vítěz 2. ligy. Týmy 

na 7. – 15. místě první ligy jsou společně se 3 nejlepšími týmy 2. ligy jsou rozděleny do 

2 skupin po 6 týmech. Rozdělení do skupin je podle následujícího klíče: Skupina A –

týmy na 7., 9., 12., 14. místě první ligy a týmy na 2. a 4. místě druhé ligy; Skupina B – 

týmy na 8., 10., 11., 13., 15. místě první ligy a 3. tým druhé ligy. Výherci obou skupin se 

opět utkají ve vzájemném zápase o možnost vyzvat 4. tým mistrovské skupiny o poslední 

místo v Evropské lize. Týmy 2. ligy nemají možnost postupu do 1. ligy (Livesport, 2019). 

Nicméně server rtbf.be uvádí, že formát celé ligy by se opět měl celý měnit. Funkcionáři 

chtějí nový formát schválit do konce června, aby mohl platit hned příští sezónu 

(rtbf.be, 2019). 

Pro lepší přehlednost bude analýza proběhlých ročníků rozdělena na 3 části. První část 

bude obsahovat analýzu skupin o EL s 8 účastníky, druhá část analýzu skupin o EL s 12 

účastníky a třetí část bude analýza takzvaného Play – off III. 

5.4.2.1 Skupina o Evropskou ligu s 8 účastníky 

Tímto herním systémem se nadstavbová část hrála od sezóny 2009/2010 do sezóny 

2015/2016. Tuto skupinu hrály týmy, které se po základní části umístily na 7. – 14. místě. 

Tyto týmy byly rozděleny do 2 skupin podle následujícího klíče: Skupina A – týmy na 7., 

9.,12. a 14. místě po základní části; Skupina B – týmy na 8., 10., 11. a 13. místě po 

základní části. Herní systém v obou skupinách byl každý s každým dvakrát. Týmy 

začínaly s 0 body, takže všechny měly rovnocennou šanci. Výherci skupin se utkaly ve 
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dvojzápase, který jim poskytl možnost utkat se se 4. týmem mistrovské skupiny 

o poslední místo v Evropské lize. Jednalo se také o dvojzápas. 

Tabulka 22 popisuje rozdělení do skupin po dohrání základní části. V tabulce 23 lze vidět 

vítěze jednotlivých skupin. 

Tabulka 22 - Počáteční rozřazení skupinové fáze v jednotlivých ročnících 

Sk. A 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

7. místo St. Lutych KV Mech C. Bruggy Mons Gent Genk St. Lutych 

9. místo C. Bruggy C. Bruggy KV Mech Kortrijk Oostende KV Mech Kortrijk 

12. místo Westerlo St. Tru Lierse Gent Lierse Waregem W – B 

14. místo Lokeren Lierse Leuven Lierse W – B W – B Mouscron 

Sk. B        

8. místo KV Mech Westerlo Lokeren KV Mech Kortrijk Lokeren Charleroi 

10. místo Beerschot Kortrijk Mons Leuven Charleroi Oostende KV Mech 

11. místo Genk Waregem Beerschot Charleroi C. Bruggy Westerlo Lokeren 

13. místo Charleroi Beerschot Waregem W - B KV Mech Mouscron St. Tru 

C. Bruggy – Cercle Bruggy, KV Mech – KV Mechelen, St. Tru – St. Truiden, W – B – Waasland – Beveren 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport, 2019 

Tabulka 23 – Vítězové skupin v jednotlivých ročnících 

Sk. A 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1. místo Westerlo C. Bruggy C. Bruggy Gent Oostende KV Mech Kortrijk 

Sk. B        

1. místo Genk Westerlo Mons Leuven Kortrijk Lokeren Charleroi 

C. Bruggy – Cercle Bruggy, KV Mech – KV Mechelen 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport 

Vítězem skupin se vždycky stal tým, který v základní části skončil maximálně na 

12. místě. Další fáze nadstavbové skupiny jsou dvojzápasy mezi výherci skupin a jejich 

následný dvojzápas se 4. týmem mistrovské skupiny. Tabulka 24 ukazuje finálový 

dvojzápas mezi 4. týmem mistrovské skupiny a vítězem prvního dvojzápasu. Vítězný tým 

je vyznačen tučně. 

Tabulka 24 - Finálové zápasy o účast v Evropské lize 

2009/2010 Genk – St. Truiden 

2010/2011 Zápas se nehrál 

2011/2012 Cercle Bruggy - Gent 

2012/2013 Gent – St. Lutych 

2013/2014 Zápas se nehrál 

2014/2015 KV Mechelen - Charleroi 

2015/2016 Charleroi - Genk 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport, 2019; 

Z 5 odehraných utkání se tým mistrovské skupiny dostal do EL třikrát, tým ze skupiny 

o EL jen dvakrát. Tuto bilanci stejně považuji za kladnou, kdy tým Gent v sezóně 
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2012/2013 skončil v základní části na 12. místě a po dohrání nadstavbové části ho od 

vstupu do EL dělila jen 1 výhra. 

5.4.2.2 Skupina o Evropskou ligu s 12 účastníky 

Tento herní systém je aktuální a byl zaveden v ročníku 2016/2017. Týmy na 7. – 15. místě 

první ligy jsou společně se 3 nejlepšími týmy druhé ligy jsou rozděleny do 2 skupin po 

6 týmech. Rozdělení do skupin je podle následujícího klíče: Skupina A – týmy na 7., 9., 

12., 14. místě první ligy a týmy na 2. a 4. místě druhé ligy; Skupina B – týmy na 8., 10., 

11., 13., 15. místě první ligy a 3. tým druhé ligy. Výherci obou skupin se opět utkají ve 

vzájemném zápase o možnost vyzvat 4. tým mistrovské skupiny o poslední místo 

v Evropské lize. Týmy 2. ligy nemají možnost postupu do 1. ligy. V tabulce 25 je vidět 

rozřazení do skupin. Tabulka 26 ukazuje vítěze obou skupin. 

Tabulka 25 - Počáteční rozřazení skupinové fáze v jednotlivých ročnících 

Skupina A 2016/2017 2017/2018 

7. místo KV Mechelen Kortrijk 

9. místo St. Lutych Waregem 

12. místo St. Truiden Waasland – Beveren 

14. místo Waasland – Beveren Mouscron 

2. místo KSV Roeselare Leuven 

4. místo St. Gilloise Lierse 

Skupina B   

8. místo Genk Antverpy 

10. místo Kortrijk St. Truiden 

11. místo Lokeren Oostende 

13. místo Eupen Lokeren 

15. místo Mouscron Eupen 

3.místo Antverpy Beerschot 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport, 2019 

Tabulka 26 - Vítězové skupin v jednotlivých ročnících 

Skupina A 2016/2017 2017/2018 

Výherce St. Truiden Waregem 

Skupina B   

Výherce Genk Lokeren 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport, 2019 

Nový herní systém této skupiny poskytuje druholigovým týmům možnost účastnit se bojů 

o EL. Tuto možnost ale žádný tým 2. ligy nedokázal využít a skupiny vždy vyhrály týmy 

1. ligy.  

Další fáze nadstavbové skupiny je zápas mezi výherci skupiny A a B. V minulosti hrály 

týmy 2 zápasy, teď hrají pouze 1. Vítěz tohoto zápasu se utká se 4. týmem mistrovské 
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skupiny o poslední postupové místo do EL. Tabulka 27 ukazuje finálový zápas mezi 

4. týmem mistrovské skupiny a vítězem prvního zápasu. Vítězný tým je vyznačen tučně. 

Tabulka 27 - Finálové zápasy o účast v Evropské lize 

2016/2017 Oostende - Genk 

2017/2018 Genk - Waregem 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport, 2019 

V obou proběhlých ročnících vyhrál tým z mistrovské skupiny. Častější výhry týmů 

z mistrovské skupiny byly vidět i v tabulce 25, takže by se dal sledovat trend, že 

s postupem let se zvětšuje rozdíl mezi týmy jednotlivých skupin a týmy mistrovské 

skupiny mají jasně navrch. 

5.4.2.3 Play – off III 

Od sezóny 2010/2011 se změnil herní systém nadstavbové části pro poslední 2 týmy 

tabulky. Týmy proti sobě odehrály 4 utkání. Výhodou 15. týmu také bylo, že začínal se 

3 body, tým na 16. místě neměl žádný. Poražený z Play – off III sestupoval do 2. ligy a 

výherce musel hrát již známé zápasy se 3 týmy druhé ligy, stejným systémem zavedeným 

v roce 2005. 

Tabulka 28 ukazuje zápasy 15. a 16. týmu, kdy 15. tým je psán na prvním místě a výherce 

je označen tučně. 

Tabulka 28 - Zápasy týmů základní části 

2010/2011 Eupen - Charleroi 

2011/2012 Westerlo – St. Truiden 

2012/2013 Beerschot – Cercle Bruggy 

2013/2014 Leuven - Mons 

2014/2015 Cercle Bruggy - Lierse 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport, 2019 

Ve 3 ročnících z 5 vyhrál tým z 15. místa, ale v případě výhry týmu z 16. místa, to byla 

výhra suverénní, jelikož 16. tým vyhrál 3 zápasy ze 4. Start 15. týmu se 3 body ani jednou 

neovlivnil konečný výsledek, takže toto pravidlo považuji za zbytečné. 

V poslední fázi nadstavbové části se utká vítěz z utkání výše se 3 týmy druhé ligy o jedno 

místo v 1. lize. Herní systém této fáze je každý s každým dvakrát. Tabulka 29 sleduje tyto 

proběhlé zápasy. 
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Tabulka 29 - Zápasy o udržení v jednotlivých ročnících 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

1. místo Mons W – B C. Bruggy Mouscron Leuven 

2. místo W – B Eupen Mouscron Leuven Eupen 

3. místo Lommel SK Westerlo Westerlo Eupen Lierse 

4. místo Eupen Oostende Bruxelles St. Truiden Lommel SK 

C. Bruggy – Cercle Bruggy, W – B - Waasland – Beveren 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport, 2019 

Jak je vidět z informací získaných z tabulky 28 a 29, tak Play – off III je výhodné pro 

týmy z 2. ligy, protože jen jednou dokázal prvoligový tým obhájit své nasazení a zůstat 

v 1. lize i další ročník. 

Celá nadstavbová část v belgické lize je sice velice složitá, ale nutí týmy několikrát 

obhajovat své získané umístění po základní části. Týmy častokrát mění své pozice a oproti 

2 předchozím analyzovaným ligám má mnohem větší vliv i na mistrovskou skupinu. 

5.5 A´kategoria 

A´kategoria je 1. kyperská liga, kterou organizuje kyperský fotbalový svaz. Počátky 

organizovaného fotbalu na Kypru se nachází v roce 1934, kdy vznikl fotbalový svaz 

(CFA, 2019). Kyperskou ligu hraje 12 týmů. Ke snížení počtu týmů došlo až v sezóně 

2018/2019, předtím ji hrálo 14 týmů. Systém ligy zůstal víceméně stejný, a to každý 

s každým dvakrát a poté se následuje nadstavbová část. Po základní části se týmy rozdělí 

do 2 skupin – mistrovské a o udržení. Obě skupiny čítají 6 týmů a obě se hrají systémem 

každý s každým dvakrát. Do obou skupin si týmy přenáší body získané v základní části. 

Pořadí po dohraní nadstavbové části v obou skupinách určí konečné pořadí týmů, kdy 

tým na 12. místě sestupují do 2. ligy jsou nahrazeny týmy 2. ligy. Před změnou počtu 

týmů byl herní formát víceméně stejný. Základní část se hrála stejným způsobem, jen 

herní systém skupiny o udržení byl jiný. 13. a 14. tým sestupovaly do 2. ligy rovnou po 

základní části. Týmy ve skupině o udržení hrály systémem každý s každým dvakrát a 

poslední tým sestupoval do 2. ligy, takže každý rok sestoupily 3 týmy. Výjimkou byl 

ročník 2014/2015, kdy ligu hrálo pouze 12 týmů podle nynějších pravidel. Kyperský 

fotbalový svaz také často odečítá týmům body, takže konečné pořadí týmů není vždy 

přesným odrazem jejich sportovního výkonu (Soccerway, 2019). 

Před tímto herním systémem se systémy v kyperské lize dost často měnily, takže 

v analýze tohoto státu bude chybět přehled výherců v 5 letech před změnou systému.  
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5.5.1 Mistrovská skupina 

Mistrovskou skupinu hraje prvních 6 týmů tabulky po základní části. Týmy se utkají 

každý s každým dvakrát a přenáší si body ze základní části. Tým s nejvyšším počtem 

bodů se stává mistrem. 

Tabulka 30 ukazuje pořadí mistrovské skupiny před začátkem nadstavbové části, tabulka 

31 pořadí mistrovské skupiny po dohrání nadstavbové části. 

Tabulka 30 - Pořadí mistrovské skupiny v jednotlivých ročnících po dohrání základní části 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1. místo Limassol Appollon APOEL APOEL APOEL 

2. místo Apollon APOEL Larnaca Larnaca Appollon 

3. místo APOEL Omonia Anorthosis Appollon Anorthosis 

4. místo Ermis Larnaca Omonia Limassol Larnaca 

5. místo Omonia Anorthosis Appollon Omonia Limassol 

6. místo Anorthosis Ermis Nea Salamis Anorthosis Omonia 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport, 2019 

Tabulka 31 - Pořadí mistrovské skupiny v jednotlivých ročnících po dohrání nadstavbové části 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1. místo APOEL APOEL APOEL APOEL APOEL 

2. místo Limassol Larnaca Larnaca Larnaca Appollon 

3. místo Appollon Appollon Appolon Appollon Anorthosis 

4. místo Ermis Omonia Omonia Limassol Larnaca 

5. místo Omonia Anorthosis Anorthosis Omonia Limassol 

6. místo Anorthosis Ermis Nea Salamis Anorthosis Omonia 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport, 2019 

Z porovnání tabulek 30 a 31 lze vidět výraznou nadvládu týmu APOEL Nikósie. Nicméně 

nadstavbová část nemá na celkové pořadí týmů velký vliv. V ročníku 2015/2016 pomohla 

týmu Appollon Limassol k účasti v Evropské lize, postupují první 4 týmy tabulky, ale 

v posledních 2 ročnících se během jejího trvání neudála žádná změna.  

5.5.2 Skupina o udržení 

Skupinu o udržení hrají týmy na 7. – 12. místě základní tabulky. Skupina se hraje 

systémem každý s každým dvakrát a tým na konečném 12. místě sestupuje do 2. ligy. 

Týmy si přenášejí své body získané v základní části. 

Tabulka 32 ukazuje pořadí týmů skupiny o udržení před začátkem nadstavbové části. 

Tabulka 33 ukazuje pořadí týmů po dohrání nadstavbové části. 
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Tabulka 32 - Pořadí skupiny o udržení v jednotlivých ročnících po dohrání základní části 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

7. místo Larnaca Limassol Aris Ermis Doxa 

8. místo Nea Salamis Achnas Limassol Nea Salamis Ermis 

9. místo Doxa Nea Salamis Doxa Achnas Paphos 

10. místo Achnas Othellos Paphos Karmiotissa Nea Salamis 

11. místo Kouklion Ayia Napa Achnas Aris Alki Oroklini 

12. místo Aris Doxa Ermis Doxa Ol. Nicosia 

Ol. Nicosia – Olympiakos Nicosia 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport, 2019 

Tabulka 33 - Pořadí skupiny o udržení v jednotlivých ročnících po dohrání nadstavbové části 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

7. místo Nea Salamis Achnas Limassol Nea Salamis Nea Salamis 

8. místo Larnaca Limassol Ermis Achnas Doxa 

9. místo Achnas Nea Salamis Aris Ermis Ermis 

10. místo Doxa Ayia Napa Doxa Aris Paphos 

11. místo Aris Doxa Achnas Doxa Alki Oroklini 

12. místo Kouklion Othellos Paphos Karmiotissa Ol. Nicosia 

Ol. Nicosia – Olympiakos Nicosia 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Livesport, 2019 

Nejvíce sledovanou příčkou tabulky 33 je 12. příčka jakožto jediné sestupové místo. Tým 

na sestupovém místě se kromě posledního analyzovaného ročníku vždycky změnil. Ve 

3 případech ze 4 sestoupil tým z původního 10. místa. Výherce skupiny se změnil každý 

ročník a v ročníku 2015/2016 se tým Ermis Larnaca dostal ze sestupového 12. místa na 

konečné 8. místo. 

Nadstavbová část ve skupině o udržení byla skoro vždy prospěšná týmu, který měl podle 

umístění v základní části sestoupit. Naopak nadstavbová část ve skupině o titul neměla 

na vítěze a na postupující to Evropské ligy skoro žádný vliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

6 PROGNÓZA VÝVOJE V ČESKÉ FORTUNA LIZE 

V této části bude na základě sesbíraných dat proveden odhad, jaký vliv bude mít zavedení 

nadstavbové části v české lize na konečné pořadí týmů. 

Z analýzy 4 evropských herních vyplynulo, že nadstavbová část způsobí více změn ve 

skupině o udržení. Mistr soutěže se v nadstavbové části změnil málokrát, týmy na 

místech, která zajišťují účast v LM či EL, se měnily častěji. Důležité bylo také dělení 

bodů, které si týmy přenášely do nadstavbové části. Dělení bodů výrazně snižuje bodové 

rozdíly mezi týmy a vyšší umístění se jeví snáz dosažitelným. V ligách, které používají 

dělení bodů byly změny pozic týmů mnohem častější než v ligách, které si přenáší celé 

získané skóre ze základní části. V české lize se přenáší všechny body získané v základní 

části, proto nejsou očekávány výrazné změny. Po dohrání 26. kola ročníku 2018/2019 má 

SK Slavia Praha sedmibodový náskok na druhou FC Victoria Plzeň. Oba týmy čekají 

zápasy s podobnými soupeři, takže lze očekávat, že si Slavia svůj náskok udrží. Jak 

ukázaly nadstavbové části analyzovaných lig, tak si týmy na 1. místě po základní části 

byly schopny svou pozici udržet a není důvod proč by to v české lize mělo být jinak. 

Bodový rozdíl mezi FK Jablonec, který je nyní na 4. místě, které zajišťuje vstup do 

kvalifikace EL, a FC Baník Ostrava, který je nyní na 5. místě je 5 bodů. Jablonec má ale 

lepší bilanci v posledních 5 zápasech, takže lze předpokládat, že si svou pozici udrží. 4. 

místo nicméně nezaručuje postup do EL. Tým na 4. místě se o postup do EL musí utkat 

s vítězem skupiny o EL. V analyzovaných ligách zápas založen na stejném principu 

proběhl již devětkrát a sedmkrát ho vyhrál tým z mistrovské skupiny. V tomto ohledu lze 

také očekávat stejný průběh jako v analyzovaných soutěžích.   

Vliv na konečné pořadí dolní části tabulky byl ve všech analyzovaných soutěžích velký. 

Podobný systém určení týmů, které sestoupí do 2. ligy, lze nalézt v Belgii i v Dánsku. 

Obě soutěže dokazují, že možnost nabízená druholigovým týmům, aby postoupily skrz 

baráž, je velice výhodná právě pro týmy z 2. ligy. Jedná se o dvojzápasy, kde se nebere 

zřetel na minulé výsledky a jde takříkajíc o všechno. Ze získaných dat vyplývá, že 

druholigové týmy jsou na tyto zápasy lépe připravené a možnost postoupit do 1. ligy 

hojně využívají. Týmy 2. ligy, které dostanou tuto možnost již mají zkušenosti z 1. ligy a 

určitě si možnost postupu nenechají uniknout. 

Viditelné společné znaky analyzovaných systémů s českým systémem nasvědčují tomu, 

že vývoj v české lize bude podobný jako tomu bylo v analyzovaných soutěžích. Mistr 
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ligy se spíše nezmění, na pozicích umožňujících vstup do evropských soutěžích nejsou 

také změny očekávané, ale je pro ně zde větší prostor, jelikož bodové rozdíly mezi týmy 

nejsou tak velké. Ve skupině o udržení a následné baráži jsou očekávány velké změny 

z důvodu malého bodového rozpětí mezi týmy. Z provedené analýzy lze očekávat, že 

z 2. ligy postoupí více než jeden tým. 
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7 DISKUSE 

Volba správného herního formátu je složitý a jedinečný proces. Tento proces ovlivňuje 

mnoho proměnných. Důležité jsou taky pohnutky vedoucí ke změně. Nejčastěji přicházejí 

impulsy ke změně od samotných týmů participujících v soutěži či od fanoušků. Právě 

fanoušci přispívají do fungování jednotlivých soutěží nemalé částky a organizátoři se jim 

většinou snaží vyhovět. Divácká atraktivnost je důležitá i pro hráče samotné, jak uvádí 

Rozehnal, protože na zajímavý zápas se přijde podívat více diváků, kteří mohou být 

hnacím motorem pro hráče na hřišti. V případě polské Ekstraklasy to byly právě týmy 

samotné, kdo volal po změně. Pevně si stály za svým přesvědčením, že dělení bodů 

některé z nich poškozuje a dosáhly změny. Z provedené analýzy vyplynulo, že toto 

přesvědčení bylo založeno na mylných informacích, protože nedělení bodů by neudělalo 

skoro žádný rozdíl. 

Výběr správného herního systému a případné nadstavbové části nechávají organizující 

společnosti většinou na profesionálních firmách, které provádí hloubkové analýzy dopadu 

zavedení jednotlivých variant. Důležité je také, aby zvolený systém korespondoval 

s akcemi pořádanými UEFA či FIFA. Spousta nadstavbových částí je vytvořená právě 

kvůli jedné ze soutěží pořádané UEFA. Otevřenost soutěží v evropských fotbalových 

soutěžích je další důležité téma. Některé herní formáty se s prostupností soutěží 

jednoduše sestupem posledního týmu do nižší soutěže, ale jiné přicházejí s novými 

způsoby, jak tuto část soutěže zatraktivnit. 

Nejpoužívanější herní formát v evropských fotbalových soutěžích je každý s každým 

dvakrát, doma a venku. Organizátoři menší soutěží, kteří se rozhodnou zařadit 

nadstavbovou část do formátu soutěže, ale stejně tento herní formát používají. Formát 

každý s každý dvakrát poskytuje rozřazení týmů podle výkonnosti a jejich startovní 

pozice do nadstavbové části. Nadstavbové části se ve spoustě věcí liší, ale mají také 

spoustu společných vlastností. Nejčastěji se v nadstavbové části používá znovu systém 

každý s každým kombinovaný s vyřazovacím systémem.  

Historie belgické Jupiler league vypovídá o tom, že i herní systém vybraný na míru dané 

soutěži nemusí na první pokus vyhovovat. V tomto případě nejdříve došlo ke korekci jen 

u části nadstavbové části, ale je chystaná změna celého systému. Změny po určité 

zkušenosti s nadstavbovou částí nejsou neobvyklé, a tak se lze domnívat, že se nevyhnou 

ani české Fortuna lize. 
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8 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat fungování vybraných evropských fotbalových 

soutěží. Nejdříve byly popsány obecně používané herní systémy a poté byly zjištěny 

nejčastěji používané herní systém v celém evropském fotbalovém světe. 

Nejpoužívanějším systémem je systém každý s každým dvakrát. Práce se také zabývala 

organizátory jednotlivých soutěží. Organizátorem nejvyšších národních fotbalových 

soutěží se čím dál častěji stávají akciové společnosti, jejímiž členy jsou právě kluby 

hrající onu soutěž. 

U každé vybrané soutěže byla krátce popsána její historie a její organizátor. Byly 

zaznamenány změny v soutěži a případné důvody, které ke změnám vedly. Nejčastějšími 

důvody pro změnu herního formátu byly stížnosti od klubů a fanoušků, kteří žádali více 

atraktivních zápasů. V polské a belgické lize byly zavedeny změny i po změně herního 

formátu, jelikož s ním nebyla naprostá spokojenost. 

V další fázi byla provedena analýza 4 vybraných soutěží. Jednalo se o popis nového 

herního formátu v české lize a analýzu polské, dánské, belgické a kyperské ligy. Bylo 

porovnáváno pořadí jednotlivých týmů po dohrání základní části soutěže a pořadí po 

dohrání nadstavbové části. U každé fáze nadstavbové části bylo zhodnoceno kolik a jak 

velké změny nadstavbová část vyvolala. Následně bylo porovnáno, jestli nadstavbová 

část vyvolává větší změny v horní či spodní části tabulky. Z analýzy vyplynulo, že 

nadstavbová část vyvolává větší změny ve skupinách o udržení a na 1. místo ligy nemá 

skoro žádný vliv. Bylo také zjištěno, že nadstavbové části, které obsahují dělení či 

nepřenášení bodů zapříčiňují větší změny než nadstavbové části, kam si týmy přenáší 

všechny své získané body ze základní části. 

Na základě výsledků z provedené analýzy byla sepsána prognóza vývoje situace v české 

Fortuna lize. Nový český herní systém je podobný tomu belgickému, a tak lze očekávat i 

podobný vývoj. Nadstavbová část spíše nebude mít vliv na skupinu o titul, poslední místo 

zajišťující kvalifikaci Evropské ligy si udrží tým z mistrovské skupiny a z 2. ligy postoupí 

díky baráži více než jeden tým, který má postup zajištěn celkovou výhrou v 2. lize.  

 



 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

1. 7sur7. Play – offs: comment ça se passe maintenant?. [online]. 12. 3. 2017 [cit. 

201-03-28]. Dostupné z: < https://www.7sur7.be/7s7/fr/31262/Ligue-

Jupiler/article/detail/3103026/2017/03/12/Play-offs-comment-ca-se-passe-

maintenant.dhtml>. 

2. Aktuálně.cz. Liga by se měla hrát novým systémem od léta 2018. Zbývá doladit 

už jen detaily. [online]. 21. 2. 2017 [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: 

<https://sport.aktualne.cz/fotbal/ceska-liga/prespristi-rocnik-by-se-mel-hrat-dle-

noveho-modelu-resime-uz/r~ae1fad8cf83511e6984a002590604f2e/>. 

3. Cambridge Dictionary. Round robin. [online]. [cit. 2019-01-06]. Dostupné z: 

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/round-robin>. 

4. CFA. History of CFA. [online]. [cit. 2019-04-01]. Dostupné z: 

<https://www.cfa.com.cy/En/page/131>. 

5. ČERVINKA, Jiří. Turnajové systémy. [online]. 1. 2. 2017 [cit.2019-03-04]. 

Dostupné z: <http://ostrovnapadu.cz/turnajove-systemy/>. 

6. Česká asociace létajícího disku. Soutěžní řád Ultimate. [online]. [cit. 2019-03-

06]. Dostupné z: <http://cald.cz/soutezni-rad-ultimate>. 

7. ČTK. Samostatná liga je blízko, kluby a FAČR se dohodly na podobě smlouvy. 

[online]. 22. 3. 2016 [cit. 2019-03-17]. Dostupné z: 

<https://sport.aktualne.cz/fotbal/samostatna-liga-je-blizko-kluby-a-facr-se-

dohodly/r~f3467738f03411e593630025900fea04/>. 

8. ČTK. Valná hromada FAČR schválila osamostatnění fotbalové ligy. [online]. 

20. 5. 2016 [cit. 2019-03-17]. Dostupné z: https://sport.aktualne.cz/fotbal/valna-

hromada-facr-schvalila-osamostatneni-fotbalove-

ligy/r~1bb8ecc01e7811e6888a0025900fea04/>. 

9. Ekstraklasa. Ekstraklasa S.A. [online]. [cit. 2019-03-18]. Dostupné z: 

<http://ekstraklasa.org/aktualnosci/kategoria/6>. 

10. Ekstraklasa. Rekomendacja zmian w systemie rozgrywek. [online]. 22. 5. 2017 

[cit. 2019-03-22]. Dostupné z: <http://ekstraklasa.org/aktualnosci/rekomendacja-

zmian-w-systemie-rozgrywek-11173>. 



 

 

11. FAČR. Stanovy fotbalové asociace České republiky. [online]. 1. 6. 2018 [cit. 

2019-01-12]. Dostupné z: <https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-

predpisy/206?category=1>. 

12. FELT, Karel. Ligová fotbalová asociace chce řídit nejvyšší soutěže. [online]. 

Praha, 7. 6. 2011 [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: 

<https://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/187435-ligova-fotbalova-

asociace-chce-ridit-nejvyssi-souteze.html>. 

13. FIFA. Associations and confederations. [online]. [cit. 2019-01-04]. Dostupné z: 

<https://www.fifa.com/associations/>. 

14. FORTUNA LIGA. Herní model ligy. [online]. [cit. 2019-01-13]. Dostupné z: 

<https://www.fortunaliga.cz/text/122-herni-model-ligy>. 

15. FORTUNA LIGA. LFA. [online]. [cit. 2019-01-10]. Dostupné z: 

<https://www.fortunaliga.cz/text/102-lfa>. 

16. FORTUNA LIGA. ÚLK. [online]. [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: 

<http://www.fortunaliga.sk/text/8-ulk>. 

17. Fotbalunas.cz. FOTOSERIÁL: Amatérský fotbal v Německu. [online]. 22. 11. 

2018 [cit. 2019-03-17]. Dostupné z: 

<https://fotbalunas.cz/clanek/4787/fotoserial-amatersky-fotbal-v-nemecku/>. 

18. Futbalnet. Súťaže. [online]. [cit. 2019-03-17]. Dostupné z:< 

https://futbalnet.sk/#menu/open/sutaze/>. 

19. Gagner aux Paris Sportifs. L´historie du championnat de football de Belgiquw, 

La Jupiler Pro League. [online]. [cit. 2019-03-27]. Dostupné z: 

<http://gagnerparissportifs.com/histoire-jupiler-pro-league>. 

20. GOAL. Away goals rule: What is it & will UEFA drop it from Champions 

League?. [online]. 7. 3. 2019 [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: 

<https://www.goal.com/en/news/away-goals-rule-what-is-it-will-uefa-drop-

from-champions/c8h61pd7sm916zulqe11ug53>. 

21. GOOSSENS, D. R., J. BELIËN a F. C. R. SPIEKSMA. Comparing league 

formats with respect to match importance in Belgian football. [online]. 15. 6. 

2010 [cit. 2019-03-27]. Dostupné z: < https://doi.org/10.1007/s10479-010-

0764-4>. 

22. HEREJK, Petr. Pravidla pro turnaje hrané švýcarským systémem. [online]. 

9. 9. 2002, [cit. 2019-01-06]. Dostupné z: <https://www.chess.cz/sachovy-svaz-

cr/legislativa/pravidla-pro-turnaje-hrane-svycarskym-systemem/>. 



 

 

23. JANECZEK, David. Nový formát české lize prospěje, říká Rozehnal. V Belgii 

zvládá víc zápasů i v šestatřiceti. [online]. 24. 2. 2017 [cit. 2019-03-15]. 

Dostupné z: <https://sport.aktualne.cz/fotbal/novy-format-ceske-lize-prospeje-

rika-rozehnal-v-belgii-zvlad/r~41e7bb72f9e411e6984a002590604f2e/>. 

24. KALISZUK, Maciej. Lotto Ekstraklasa: Kolejna rewolucja w przepisach, 

koniec z dzieleniem punktów. [online]. 22. 5. 2017 [cit. 2019-03-22]. Dostupné 

z: <https://www.przegladsportowy.pl/pilka-nozna/lotto-ekstraklasa/konferencja-

lotto-ekstraklasy-koniec-z-podzialem-punktow/n5mmppf>. 

25. KNITL, Martin. Vysokoškolský profesor vymyslel losovací fotbalový systém. 

[online]. 20. 10. 2004 [cit. 2019-03-06]. Dostupné z: 

<https://ostrava.rozhlas.cz/vysokoskolsky-profesor-vymyslel-losovaci-

fotbalovy-system-7156162>. 

26. KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 12. vydání. 

Praha: Grada Publishing, a. s., 2007. 792 stran. ISBN 978-80-247-1359-5. 

27. LFA. Struktura LFA. [online]. [cit. 2019-01-16]. Dostupné z: 

<http://lfafotbal.cz/struktura_lfa/>. 

28. LFA. Změna hracího formátu. [online]. [cit. 2019-01-16]. Dostupné z: 

<http://lfafotbal.cz/novy_herni_format/>. 

29. MACHO, Milan. Fotbal vášeň 20. století: historie fotbalu ve faktech, názorech a 

obrazech. Vydání první. Praha: BRÁNA, spol. s. r. o., 1996. 448 stran. ISBN 

80-85946-27-0. 

30. MOL cup. O poháru. [online]. [cit. 2019-01-16]. Dostupné z: 

<http://www.molcup.cz/text/3-o-poharu>. 

31. Můj fotbal. Grassroots program. [online]. [cit. 2019-01-16]. Dostupné z: 

<https://mujfotbal.fotbal.cz/grassroots-program/p14>. 

32. NOVÁK, Miloslav. PŘEHLEDNĚ: Jak se mění fotbalová liga. Formát, 

pohárové příčky, video. [online]. 19. 7. 2018 [cit. 2019-03-01]. Dostupné z: 

<https://www.idnes.cz/fotbal/prvni-liga/fortuna-liga-rocnik-2018-2019-

prehledne.A180718_134628_fotbal_min>. 

33. Online etymology dictionary. Round robin. [online]. [cit. 2019-03-04]. Dostupné 

z: <https://www.etymonline.com/word/round%20robin>. 

34. PFL. Topaz Premier League/Regulations. [online]. [cit. 2019-03-04]. Dostupné 

z: <http://www.pfl.az/cat2/20>. 



 

 

35. Premier League. Champions League explained. [online]. [cit. 2019-01-04]. 

Dostupné z: <https://www.premierleague.com/uefa-champions-league-

explained>. 

36. ProLeague. Compétitions: Jupiler Pro League. [online]. [cit. 2019-03-27]. 

Dostupné z: <http://www.proleague.be/fr/jupilerproleague/>. 

37. PZPN. Historia PZPN. [online]. [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: 

<https://www.pzpn.pl/federacja/historia>. 

38. PZPN. Regional football associations. [online]. [cit. 2019-03-17]. Dostupné z: 

<https://www.pzpn.pl/en/association/regional-football-associations>. 

39. Rtbf.be. La Pro League voudrait décider d´un nouveau format des compétitions 

d´ici juin. [online]. 15. 1. 2019 [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: < 

https://www.rtbf.be/sport/football/belgique/jupilerproleague/detail_la-pro-

league-voudrait-decider-d-un-nouveau-format-des-competitions-d-ici-

juin?id=10119319>. 

40. Superliga. Laer turneringsstrukturen at kende. [online]. 4. 5. 2016 [cit. 2019-03-

25]. Dostupné z: <http://www.superliga.dk/artikel/laer-turneringsstrukturen-

kende>. 

41. SuperStats. Superligaens historie. [online]. [cit. 2019-03-25]. Dostupné z: 

<https://www.superstats.dk/historie>. 

42. SZYMANSKI, Stefan a ROSS, Stephen F. Open competition in league sports. U 

Illions Law & Economics Reasearch paper no. 00-07, 2. 10. 2000. Dostupné z: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=243756>. 

43. The Paths Less Travelled. Belgian playoffs: Europen football´s most complex 

systém. [online]. 10. 4. 2011 [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: < 

https://thepathslesstravelled.wordpress.com/2011/04/10/belgian-playoffs-

european-footballs-most-complex-system/>. 

44. TCH. Wielkie zmiany w Ekstraklasie. To uszcześliwi kluby?. [online]. [cit. 2019-

03-22]. Dostupné z: <https://www.fakt.pl/sport/pilka-nozna/ekstraklasa-

ponownie-zmienia-format-

rozgrywek/4ym7gym?utm_source=_viasg_fakt&utm_medium=direct&utm_cam

paign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2#slajd-4>. 

45. TOMAJKO, D., BĚLKA J., HÁP P., HŮLKA K. a WEISSER, R. Organizace a 

pořádání turnajů ve sportovních hrách. 1. vydání. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3471-1. Dostupné také z: 



 

 

<http://iks.upol.cz/wp-content/uploads/2014/04/organizace-a-

po%C5%99%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-turnaj%C5%AF-ve-

sportovn%C3%ADch-hr%C3%A1ch-Tomajko.pdf>. 

46. UEFA. 2018/19 UEFA EUROPA LEAGUE PARTICIPANTS. [online]. [cit. 

2019-01-04]. Dostupné z: 

<https://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/accesslist/listofparticipa

nts/>. 

47. UEFA. Evolution of UEFA club competitons from 2018. [online]. 26. 8. 2016, 

13. 2. 2017 [cit. 2019-01-04]. Dostupné z: 

<https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2398899.html>. 

48. UEFA. How association club coefficients are calculated. [online]. [cit. 2019-01-

04]. Dostupné z: 

<https://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/about/>. 

49. UEFA. The European Club Footballing Landscape. [online]. 17. 1. 2018 [cit. 

2019-01-13]. Dostupné z: < 

https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/Cl

ublicensing/02/53/00/22/2530022_DOWNLOAD.pdf>. 

50. VESELÝ, David. Kolik vyplácí UEFA na odměnách v Lize mistrů?. [online]. 

2019. Aktualizace: 20. 3. 2019. [cit. 2019-01-04]. Dostupné z: 

<https://www.betarena.cz/rubriky/fotbal/kolik-vyplaci-uefa-na-odmenach-v-

lize-mistru_859.html>. 

51. World Heritage Encyclopedia. Ekstraklasa. [online]. [cit. 2019-03-22]. 

Dostupné z: 

<http://www.self.gutenberg.org/articles/eng/Ekstraklasa#2013.2F2014_Reform.

>. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1- Postup při vstupu vyřazených týmů z Ligy mistrů do fází Evropské ligy ... 15 

Tabulka 2 - Rozlosování prvních 7 kol Topaz Premier league ....................................... 17 

Tabulka 3 - Bergerovy tabulky pro 8 týmů ..................................................................... 18 

Tabulka 4 - Výsledková tabulka pro 4 týmy ................................................................... 18 

Tabulka 5 - Přehledná tabulka Fortuna ligy 2018/2019 ................................................. 19 

Tabulka 6 - Použití herních systémů v evropských státech ............................................ 23 

Tabulka 7 - Přehled vítězů Ekstraklasa 5 let před změnou herního systému ................. 34 

Tabulka 8 - Pořadí skupiny o titul v jednotlivých ročnících po dohrání základní části . 35 

Tabulka 9 - Pořadí skupiny o titul v jednotlivých ročnících po dohrání nadstavbové části

 ........................................................................................................................................ 35 

Tabulka 10 - Pořadí skupiny o titul v jednotlivých ročnících po dohrání nadstavbové části 

při nedělení bodů po základní části ................................................................................. 36 

Tabulka 11 - Pořadí skupiny o udržení v jednotlivých ročnících po dohrání základní části

 ........................................................................................................................................ 36 

Tabulka 12 - Pořadí skupiny o udržení v jednotlivých ročnících po dohrání nadstavbové 

části ................................................................................................................................. 37 

Tabulka 13 - Pořadí skupiny o titul v jednotlivých ročnících po dohrání nadstavbové části 

při nedělení bodů po základní části ................................................................................. 37 

Tabulka 14 - Přehled vítězů Ekstraklasa 5 let před změnou herního systému ............... 39 

Tabulka 15 – Pořadí mistrovské skupiny v jednotlivých ročnících po dohrání základní 

části ................................................................................................................................. 39 

Tabulka 16 - Pořadí mistrovské skupiny v jednotlivých ročnících po dohrání nadstavbové 

části ................................................................................................................................. 40 

Tabulka 17 - Počáteční pořadí skupinové fáze v jednotlivých ročnících ....................... 41 

Tabulka 18 - Konečné pořadí skupinové fáze v jednotlivých ročnících ......................... 41 

Tabulka 19 - Přehled vítězů Jupiler Pro League 5 let před změnou herního systému .... 45 

Tabulka 20 - Pořadí mistrovské skupiny v jednotlivých ročnících po dohrání základní 

části ................................................................................................................................. 46 

Tabulka 21 - Pořadí mistrovské skupiny v jednotlivých ročnících po dohrání nadstavbové 

části ................................................................................................................................. 46 

Tabulka 22 - Počáteční rozřazení skupinové fáze v jednotlivých ročnících ................... 48 

Tabulka 23 – Vítězové skupin v jednotlivých ročnících ................................................ 48 



 

 

Tabulka 24 - Finálové zápasy o účast v Evropské lize ................................................... 48 

Tabulka 25 - Počáteční rozřazení skupinové fáze v jednotlivých ročnících ................... 49 

Tabulka 26 - Vítězové skupin v jednotlivých ročnících ................................................. 49 

Tabulka 27 - Finálové zápasy o účast v Evropské lize ................................................... 50 

Tabulka 28 - Zápasy týmů základní části ....................................................................... 50 

Tabulka 29 - Zápasy o udržení v jednotlivých ročnících ................................................ 51 

Tabulka 30 - Pořadí mistrovské skupiny v jednotlivých ročnících po dohrání základní 

části ................................................................................................................................. 52 

Tabulka 31 - Pořadí mistrovské skupiny v jednotlivých ročnících po dohrání nadstavbové 

části ................................................................................................................................. 52 

Tabulka 32 - Pořadí skupiny o udržení v jednotlivých ročnících po dohrání základní části

 ........................................................................................................................................ 53 

Tabulka 33 - Pořadí skupiny o udržení v jednotlivých ročnících po dohrání nadstavbové 

části ................................................................................................................................. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 - Schéma vyzařovacího systému Ligy mistrů v sezóně 2018/2019 .............. 21 

Obrázek 2 - Výsledky play – off o Evropskou ligu v sezóně 2016/2017 ....................... 42 

Obrázek 3 - Výsledek play – off o Evropskou ligu v sezóně 2017/2018 ....................... 42 

Obrázek 4 - Výsledky Superliga play – off v sezóně 2016/2017 ................................... 43 

Obrázek 5 - Výsledky Superliga play – off v sezóně 2017/2018 ................................... 43 

 


