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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá tématem geografických aspektů rozvoje a distribuce 

vybraných kolektivních sportů. Těmito sporty jsou fotbal, basketbal a tenis. Práce je 

rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou.  

V úvodu práce je představena sportovní geografie a teoretické přístupy, ze 

kterých vychází. Dalším tématem je představení několika názorů na šíření sportů a 

jejich zakotvení ve společnosti. Pozornost je věnována také sportovní globalizaci, 

jelikož hlavním cílem práce je vyvrácení zjednodušeného pohledu na sport jako 

globalizační nástroj.  

V praktické části je postupně představeno pět historických období a vyobrazen 

průběh difúze a změn v distribuci sportovních klubů a tenisových turnajů ve vybraných 

evropských zemích. V následující analytické části je s pomocí elementární statistické 

analýzy získaných dat a kvadrantových grafů dále zkoumán současný vzorec 

geografického rozmístění vybraných sportů. Hlavním cílem praktické části bylo 

prokázání variability v šíření různých sportů v odlišných zemích a potvrzení významu 

historických souvislostí bez ohledu na současné globalizační tendence.      

Výsledky práce přinesly zjištění, že vybrané evropské země lze v základu rozdělit 

do dvou skupin, které se od sebe liší způsobem, jakým v nich docházelo k šíření 

vybraných sportovních odvětví. Přes tuto kategorizaci si však každá z analyzovaných 

zemí zachovala specifický charakter v rozmístění vybraných sportů vycházející z kultury 

a historie dané země. 
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Abstract 

The thesis aims to geographical aspects of development and distribution of selected 

collective sports. For further analysis we selected football, basketball and tennis. The 

thesis is divided to two separate parts: theoretical and practical.  

The sport geography and the theoretical attitude, from which results the sport 

geography, are introduced at the beginning of the text. Another topic is an introduction 

of several opinions on sports spreading and their establishment in the society. Because 

the main aim of the thesis is to overcome simplified viewpoint of sport as the 

globalization tool, we also pay attention to sport globalization. In the following 

practical part we consecutively introduce five historical periods and depict the process 

of diffusion and changes in distribution of sport clubs and tennis tournaments in 

selected European countries. In the following analytical section we investigate the 

contemporary formula for geographical distribution of selected sports using the 

elementary statistical analysis of data acquiring and quadrant charts. The main aim of 

the practical part is approving the variability of spreading for different sports in 

different countries and confirming the importance of historical consequences regardless 

of contemporary globalization tendencies.        

  

The results bring us realization that we can divide the selected European 

countries into the two different groups according to their spreading of selected sport 

branches in time. Despite of this categorization, every single analyzed country 

preserved its specific character in distribution of selected sports, which originates from 

culture and history of selected country. 
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Úvod 

 

Sport představuje jednu z nejrozšířenějších lidských aktivit. Podle některých studií (Van 

Bottenburg 2005) jsou sportovní aktivity vůbec nejčastějším projevem občanských 

aktivit. Podle průzkumů se určité formě sportovních aktivit věnuje víceméně pravidelně 

asi polovina evropské populace. Z hlediska popularity, resp. sledovanosti dominují 

sportovní soutěže všem lidských aktivitám, např. celková sledovanost mistrovství světa 

ve fotbale 2006 v Německu přesáhla 26 miliard diváků. Podíl „sportovního průmyslu“ 

na HDP se ve vyspělých zemích pohybuje mezi 2 až 4 % a je tedy srovnatelný či vyšší 

než v případě zemědělství.      

Není tedy divu, že se sport také stal předmětem vědeckého zkoumání a 

v současnosti získává na atraktivitě i důležitosti. Díky profesionalizaci a 

institucionalizaci se sport stal přirozenou součástí kultury, ekonomiky, politiky a mnoha 

dalších oborů lidské činnosti. Již v šedesátých letech minulého století se vědci začali ve 

vyšší míře o toto odvětví zajímat, avšak v naprosté většině šlo o negeografické práce 

zabývající se spíše vztahem sportu a společnosti, v jejímž rámci je formován, 

provozován a kterou také sám formuje. Většina odborných prací věnovaných sportu se 

snaží analyzovat jeho společenské, ekonomické či zdravotní souvislosti a dopady. 

Nejvíce prací na sportovní téma pocházelo od sociologů, které dále následovali 

historikové, antropologové, psychologové, politologové, ekonomové a filozofové. 

Avšak jen málo prací se zabývalo důkladněji také prostorovými aspekty sportu a tak 

příspěvky a poznatky geografie jsou stále značně vzácné a omezené. Situace se ani do 

dnešních dnů příliš nezměnila a na rozdíl od ostatních vědních disciplín, je sportovní 

geografie stále obor, který není ani příliš rozšířený ani skutečně uznávaný. Největší 

prostor dostává sport v rámci sociologie – sociologie sportu představuje již etablovanou 

vědní disciplínu, která disponuje vědeckými časopisy a fóry – jsou vytvářeny vědecké 

asociace a organizovány konference na rozmanitá sportovní témata. Publikace 

zabývající se sociologickými a ekonomickými aspekty sportu se objevily i v rámci 

české vědecké obce (např. Novotný 2000, Sekot 2006). V rámci české geografie bylo 

zpracováno jen několik diplomových prací a popularizačních článků.  
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 Hlavním motivem vzniku této práce byla snaha přispět dalším dílem ke 

konstituování oboru sportovní geografie u nás v duchu jejích tradičních – v zahraničí již 

rozpracovaných – přístupů. Hlavním rámcovým cílem práce je analýza a hodnocení 

základních trendů vývoje – šíření (difuse) sportu a jeho teritoriální distribuce v Evropě 

v kontextu významných geopolitických a sociálně ekonomických změn. Primárním 

konkrétním cílem je pak hodnocení vzniku a proměny regionálního obrazu vybraných 

sportů v rámci evropských zemí. Na základě zjištěných diferencí v teritoriální distribuci 

vybraných sportů (fotbalu, basketbalu a tenisových turnajů) bude také snahou práce 

postihnout některé souvislosti a faktory, které sledovanou distribuci a proměny 

regionálního obrazu sportu ovlivňují.   

 

V rámci práce bude snahou odpovědět na několik vzájemně propojených 

výzkumných otázek:   

• Jak se liší vývoj regionálního obrazu rozšíření sportů v různých oblastech světa, 

resp. Evropy a mezi jednotlivými zeměmi?  

• Existuje jednotný model šíření sportů nebo se vývoj regionálního obrazu mezi 

sporty liší?  

• Dominuje vždy koncentrace v hlavních či největších městech, nebo se regionální 

obraz liší podle zemí a druhu sportu?  

• Převažují globalizační tendence nad tradicí, či je tomu naopak?  

 

Hypotézy:  

1. Obraz regionální distribuce nejvýznamnějších sportů – fotbalu – se vytvořil již 

v meziválečném období a je dlouhodobě značně stabilní 

a) přetrvává koncentrace v hlavních městech 

b) v jiných sportech je míra koncentrace nižší 

2. Šíření a koncentrace fotbalu byla významně determinována industrializací, 

v případě basketbalu výskytem a koncentrací VŠ 

3. Šíření a proměny regionálního obrazu sportů v posledním období jsou 

determinovány hlavně ekonomickými podmínkami 
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1. Teoretické přístupy a metodologie 
 

Přestože sportovní aktivity představují patrně nejrozšířenější způsob využívání 

volného času, a přestože se v současném sportu točí obrovské peníze, nejsou některé 

významné aspekty sportu dostatečně prozkoumány. Patří mezi ně také geografie sportu. 

Také proto jsou teoretické přístupy ke studiu geografie sportu málo rozpracované. 

Protože je sport vnímán především jako kulturně společenský fenomén, většina 

odborných prací vzniká na základě pohledů a přístupů sociologie. Zejména v jejím 

rámci se vytvořilo několik teoretických přístupů a konceptů, které se pokoušejí objasnit 

vznik, šíření a význam sportu. Patří mezi ně zejména přístupy a vysvětlení marxistická, 

„kulturní“, feministická, (post)strukturalistická aj. (Coakley, Dunning 2000). Avšak 

žádný z přístupů neoperuje s prostorem jako s významným faktorem či atributem 

sportovních aktivit, přestože problematice globalizace a diferenciace sportu je pozornost 

věnována. Šíření sportu je vysvětlováno v kontextu kulturním, ekonomickém a 

politickém a je spojováno s procesy demokratizace, industrializace, racionalizace, 

emancipace, svobody a tudíž rozvoje volného času. Ucelené a specifické teorie v rámci 

geografie sportu však zatím chybějí.   

Problémem sportovní geografie jako vědního oboru je postoj mnoha geografů, 

kteří ji nepovažují ve srovnání s ostatními geografickými disciplínami za důležitou. 

Tento pohled shrnul ve své práci Dear (1988): „Geografie sportu není významná při 

snaze o nalezení struktur a explanací základních geografických problémů.“ Dear 

upřednostňuje politickou, sociální či ekonomickou geografii, avšak opomíjí skutečnost, 

že sport je fenoménem zároveň politickým, sociálním i ekonomickým a je tak součástí 

všech tří zmíněných disciplín. Zkoumání sportu v rámci a s využitím aparátu jedné 

z uvedených základních disciplín geografie není dostačující, snažíme-li se pochopit jeho 

základní kauzality a proto si sportovní geografie vlastní vědní (sub)disciplínu v rámci 

geografie jistě zaslouží. 

 Ve 30. letech minulého století vznikly první geografické práce, které byly silně 

ovlivněny tehdejší paradigmatem, které prosazovalo determinaci prostředím a témata 

těchto prací byla směřována na provázanost sportů a her, které lidé provozovali, 

s prostředím. Až do roku 1975 však nevznikly žádné čistě geografické práce na 

sportovní téma. V tomto roce John Rooney (University of Oklahoma) publikoval 

několik rámcových teoretických prací, v nichž definoval směry, kterými by se geografie 
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sportu mohla ubírat. Šlo o tři směry, které Rooney specifikoval velmi obecně, přičemž 

v této práci se zaměříme na první z nich. V podání tohoto autora jde o identifikaci 

cílového sportu a následné nalezení kořenů jeho vzniku, jeho prostorovou difúzi, 

prostorovou organizaci a regionalizaci. Ve své podstatě pozitivistický přístup, tedy 

nalezení obecných pravidel a vzorců (teritoriálního) vývoje vybraného sportu. 

 Ačkoli byl Rooney mnohými kritizován, byl to on, kdo jako první publikoval 

skutečné geografické práce zaměřené na sport. S pomocí kartografických metod 

prováděl analýzy a identifikoval regionální rozdíly. Jednou z prvních prací byla analýza 

produkce vysokoškolských atletů v jednotlivých státech v USA. S pomocí map a indexů 

vizualizoval variace a rozdíly, avšak nesnažil se o hlubší analýzu interpretovaných 

výsledků, za což byl později kritizován. Jeho metody však byly dále vylepšovány a 

modifikovány a využity pro komplexnější analýzy. Jednu reprezentuje například Baleův 

výzkum produkce prvoligových fotbalistů v Anglii v letech 1950 až 1980 (Bale 2003). 

Samotní sportovci však nebyli jedinými objekty zájmu a vznikaly také regionální 

analýzy rozšíření sportovních zařízení. Sám Rooney se zabýval změnami vzorce 

rozmístění golfových hřišť ve Spojených státech. Vzniklo také několik národních 

sportovních atlasů, z nichž největší a nejpodrobnější je americký (Rooney & Pillsbury 

1992), dále však také francouzský (Matthieu & Praicheux 1987), kanadský (Dudycha 

1983) a několik kapitol v národním atlasu Švédska (Aldskogius 1993). Dalším typem 

publikací byly regionální studie zaměřující se na predikce vhodných lokalit pro založení 

nových klubů případně výstavbu nových sportovních zařízení. Jako příklad můžeme 

zmínit známou studii (dobrých) předpokladů kanadského města Saskatoon pro založení 

nového hokejového klubu v rámci NHL (Geddart & Semple 1987). 

 Jednu z hlavních sfér zájmu geografických studií představuje prostorová 

dynamika sportu. Do tohoto okruhu spadá několik témat: difúze sportů a sportovních 

inovací, migrace sportovců na národní, státní i kontinentální/globální úrovni či relokace 

sportovních klubů. V rámci této práce je nejdůležitější sportovní difúze - identifikování 

základních trendů v šíření sportů, způsobů a aktérů jejich šíření a charakteristika 

vytvořeného a měnícího se regionálního obrazu. Na toto téma vzniklo jen několik málo 

studií, jejichž společným rysem byla východiska, jež poskytovala Hägerstrandova teorie 

šíření inovací (Hägerstrand 1968). Na základě této teorie dochází k šíření inovací podle 

určitých hierarchických a také vzdálenostních faktorů.  

 Z Hägerstrandovy teorie vycházel v několika studiích také Bale, v jejichž rámci 

se jak faktor hierarchie, tak vzdálenosti/polohy ukázaly pro šíření velmi důležité. Je 
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poměrně důležité, že se teoretické předpoklady potvrdily jak na regionální úrovni 

(profesionální fotbal v Anglii), tak na úrovni mezinárodní (šíření atletiky, gymnastiky a 

fotbalu v rámci Evropy). Ačkoli je tedy tento model ověřený, má i své slabé stránky. 

Problematické je zejména určení, kdy byl sport v dané zemi přijat. Často používané 

datum založení národního svazu či jiné instituce nemusí příliš vypovídat o skutečném 

přijetí. Existují však některé studie, které identifikovaly řadu dalších faktorů 

ovlivňujících sportovní difúzi. Šíření sportů je velmi komplexní záležitost a identifikace 

správných faktorů (šíření a distribuce) není jednoduchá zejména proto, že sport nelze 

kategorizovat jen jako ekonomický nebo sociální proces, ale spíše jako soubor několika 

procesů. Komplexita a rozsah sportovních procesů a jejich šíření na globální úrovni jsou 

stále častěji předmětem zájmu geografických studií. Geografie se tak pomalu přibližuje 

ostatním vědám a přispívá ke komplexnějšímu pohledu na sport akcentováním 

prostorových aspektů příslušných procesů. 

 Vzhledem k tomu, že dosud nebyla (ani v rámci sociologie) rozpracována žádná 

specifická a koherentní metodologie studia sportu (zejména pro jeho rozmanitost a 

široké možnosti specifických studií), není tomu tak ani v případě geografie. Odborné 

publikace věnované geografii sportu představují nesourodou řadu vesměs dílčích studií 

obvykle bez významnější generalizace, jež by byla platná v rámci celé disciplíny. 

Využívají také celé škály tradičních statistických metod i výběrových šetření. Tradičním 

problémem zůstává nedostatek potřebných dat za ukazatele vysvětlujících proměnných 

na úrovni měst a aglomerací. Proto většina analýzy je založena převážně na srovnávání 

situace v různých obdobích, zemích a regionech.            

Tato práce by měla částečně navázat na pozitivistický přístup Rooneyho a Balea. 

Jejím cílem je nalezení alespoň základních pravidelností v difúzi tří vybraných sportů - 

fotbalu, basketbalu a tenisu - v patnácti vybraných evropských zemích. Jedná se o 

charakteristiku regionálního obrazu, který se během asi století vývoje a difuse 

organizovaných soutěží sledovaných sportů v Evropě a jednotlivých zemích vytvořil a 

postižení obecných pravidelností tohoto procesu. Základem práce je hodnocení 

prostorových aspektů šíření vybraných sportů na bázi využití grafických metod a 

elementární statistické analýzy, pomocí kterých by mělo být možné identifikovat 

některé základní souvislosti teritoriální distribuce sportů a její proměny v průběhu 

vývoje a sociálně ekonomických změn.  
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 V první části je dokumentován vznik a proměny regionálního obrazu 

prostřednictvím jednoduchých mapek. Na tuto část je navazuje základní statistická 

analýza, jejímž cílem je odhalit, nakolik jednotlivé vybrané faktory ovlivňují umístění 

fotbalových a basketbalových klubů či tenisových turnajů v regionu. V poslední části 

jsou představeny kvadrantové grafy, které ukazují míru koncentrace klubů v hlavních 

městech vybraných zemí a zároveň také koncentraci kvality (tu u fotbalových a 

basketbalových klubů zastupuje průměrné umístění, u tenisových turnajů pak dotace). 

 

 

2. Sport a jeho geografická distribuce  
 

Tématem této práce jsou geografické aspekty šíření a vývoje vybraných sportů. Protože 

takové vymezení je příliš široké, je nutné její zaměření přesněji vymezit – na 

problematiku prostorové distribuce vybraných sportů a proměny jejich geografického 

obrazu v rámci Evropy. 

Sport se v průběhu dvacátého století stal významnou formou trávení volného 

času, ale také velmi důležitým společenským a ekonomickým fenoménem. Z původní 

zábavy provozované čistě pro vyplnění volného času vyšších sociálních tříd se postupně 

vyvinula celospolečenská aktivita s obrovským mediálním dopadem. Jeho pole 

působnosti se rozšířilo a sport dnes velkou měrou zasahuje do ekonomiky i politiky 

států a mnohdy ovlivňuje i mezinárodní vztahy.   

Sport vzhledem k tomu jakého dosáhl postavení, jak je všestranně propojen 

s celou řadou, či spíše většinou lidských aktivit, je také možné zkoumat z mnoha 

pohledů – jeho rozvoj, vývoj a šíření vyjevuje celou řadu aspektů a vzhledem k jeho 

rozmanitosti je také ovlivňován a formován celou řadou faktorů. Tato práce se bude 

soustředit jen na vybrané – konkrétně geografické aspekty a faktory vývoje a šíření 

vybraných či reprezentativních sportovních odvětví.        

Kolébkou moderního sportu a zemí, která se zasloužila o vznik a především 

rozšíření velkého počtu dnes celosvětově oblíbených sportů, je Spojené království, 

zejm. Anglie. Ve druhé polovině 19. století zde vyšší vrstvy provozovaly mnoho sportů 

a vzhledem k silné koloniální expanzi docházelo k šíření těchto sportů po celém světě. 

Podle mnoha teorií byl sport využíván koloniálními mocnostmi k posílení vlivu 

v koloniích a je pravdou, že Velká Británie rozšířila a následně upevnila postavení 
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„svých“ sportů po celém světě (Bale 1998). Příkladem může být přenesení kriketu na 

Indický subkontinent, kde se posléze stal kriket zdaleka nejoblíbenějším sportem či 

přenesení fotbalu do jihoamerických zemí, které tento sport prakticky všechny země 

přijaly za vlastní a národní. Kamkoli přišli občané Spojeného království, tam s sebou 

přinesli i svoje sporty. Na jejich šíření se podíleli britští obchodníci, vojáci, misionáři i 

obyčejní turisté. Ve Spojeném království vznikly také první sportovní asociace s cílem 

standardizace daného sportu a následně zajištění jeho organizace (Guttmann 2009).  

Pokud dnes mluvíme o globalizaci ve sportu, její počátky lze pozorovat již 

v tomto období, kdy docházelo k rychlému nahrazování dříve oblíbených lokálních 

sportů sporty britského původu. Tento proces probíhal v každé oblasti jinak, 

v některých zemích přetrvával odpor k čemukoli britskému, jinde byly sporty přijaty a 

adaptovány na místní podmínky. V mnohých zemích pak, ačkoli byly „britské sporty“ 

považovány za nástroj britské asimilace podrobených národů, získávaly obrovskou 

popularitu a motivace k poražení kolonizátorů jejich vlastní hrou vedla k masivní 

popularizaci těchto sportů. Dnes jsou tyto „britské sporty“ úzce spjaty s řadou zemí a 

staly se jedním z jejich symbolů. Příkladem může být již zmíněný kriket v Indii, ragby 

v JAR a na Novém Zélandu nebo tenis v mnoha zemích současného světa. Toto zlaté 

období britského sportu přetrvalo až do období druhé světové války, kdy se díky 

ekonomické, vojenské i kulturní hegemonii dostaly do čela sportovní difúze Spojené 

státy americké. (McComb 2004) 

Po druhé světové válce se Spojené státy staly hlavní světovou ekonomickou 

velmocí a začalo šíření amerických sportů po celém světě. Tato difúze však byla odlišná 

od té předešlé, britské, jelikož jejím hlavním cílem byl zejména ekonomický profit. V 

případě Britů šlo o snahu rozmanitou: počínaje kulturním ovládnutím kolonií, zábavu, 

zvyky a posilování oblíbenosti kolonizátorů, ale také snahou o určitou osvětu. V případě 

Spojených států amerických byl hlavním cílem ekonomický zisk a není náhodou, že k 

úzkému propojení sportu s nadnárodními firmami, masmédii a marketingovými 

agenturami došlo právě zde (Thibault 2009). Ve Spojených státech se také urychleně 

vyvíjel trend profesionalizace sportu, který byl v mnoha evropských zemích vytrvale 

odmítán. Spojené státy byly zpočátku pod stejným vlivem britských sportů jako ostatní 

kolonie, ale „britské sporty“ zde nebyly jen bezvýhradně přijímány. Docházelo k jejich 

modifikacím a na jejich základech vznikly sporty vnímané jako skutečně americké, 

zatímco „britské sporty“ byly odsunuty na okraj zájmu. Na kriketových základech 

vzniknul baseball a na základech ragby americký fotbal (gridiron). Oba sporty během 
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krátké doby získaly obrovskou popularitu a velkou rychlostí se začaly šířit do Střední 

Ameriky a Karibiku a také přes oceán do Japonska. Spolu s nimi vznikly také nové 

americké sporty, které na rozdíl od dvou zmíněných lépe pronikaly také do evropských 

zemí. Jednalo se především o volejbal a basketbal. Výhodou těchto sportů byla právě 

jejich originalita. Na rozdíl od baseballu a amerického fotbalu se nedostávaly do 

konfliktu s tradičními evropskými sporty a nalezly zde své místo (Guttmann 2009). 

Slabá tradice amerických sportů a jejich rozvoj sledující především 

ekonomickou efektivnost je pravděpodobně důvodem amerického modelu rozmístění i 

šíření sportů. Ve Spojených státech lze pozorovat koncentraci významných klubů pouze 

ve velkých ekonomických a administrativních centrech či aglomeracích, přičemž řada 

klubů vznikla a vzniká „uměle“ na základě zakoupených licencí. Ligy jsou uzavřeny a 

je tak zamezeno případným sestupům a ekonomickým ztrátám. Zejména na základě 

tradičních draftů hráčů dochází k pomoci méně úspěšným klubům kluby úspěšnějšími, 

lze tak mluvit o určitých samoregulačních opatřeních. Rozmístění i difúze 

nejoblíbenějších a nejúspěšnějších sportů a klubů tak byly vedeny zjednodušeně pouze 

ekonomickými motory (Bale 2003). Uvedené principy společně ze skutečností, že 

americká sídelní struktura je výrazně polycentrická, vedly k tomu, že rozmístění 

nejkvalitnějších klubů je mnohem rovnoměrnější než v Evropě, či jinde ve světě. 

V Evropě sahá sportovní tradice daleko do minulosti a šíření sportů a jejich současné 

rozmístění bylo ovlivněno větším množstvím faktorů, jejichž vliv se v průběhu také 

významně měnil. V tomto smyslu se nabízí otázka, nakolik se americký model (obraz) 

liší od evropského, resp. obrazu v jednotlivých (srovnatelných) zemích, či zda se pod 

vlivem globalizace a ekonomizace sportu evropský model nezačíná americkému blížit. 

Na příkladu tří významných sportů se tato práce pokouší odpovědět na uvedené otázky.  

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2.1 Charakteristika moderních sportů 

 

Předmětem této práce je několik vybraných, do značné míry reprezentativních a zároveň 

velmi populárních sportů – dva kolektivní (fotbal, basketbal) a jeden individuální 

(tenis). Všechny patří mezi sporty moderní – jejich kodifikace a následně rozvoj se 

odehrály ve druhé polovině 19. století v období druhé vlny průmyslové revoluce a 

počínající industrializace. I řada dalších moderních sportů získávala svoji současnou 

podobu na konci 19. století a existuje mnoho znaků, kterými se liší od lidových her a 

sportů, jež byly praktikovány do té doby po celém světě. Guttmann (2009)shrnul tyto 

znaky do sedmi dílčích bodů: 

� Moderní sport je zcela sekulární, tedy oproštěný od jakékoli ritualizace a 

náboženských vlivů. Důležitým rysem je rovnost, čili snaha o omezení jakékoli 

diskriminace. Tento bod je však stále sporný, jelikož v mnoha zemích světa 

zůstává sport záležitostí přístupnou pouze pro bohaté vrstvy. Jedná se v tomto 

případě o sport závodní, nikoli rekreační. 

� Byrokratizace. Dnešní moderní sporty jsou zaštítěny nadnárodními 

organizacemi, které sdružují národní federace. Tyto organizace vytvářejí 

pravidla, kterými se následně musí všichni členové řídit a v současnosti mají 

v některých sportech větší moc než jednotlivé státy.  

� Specializace. Jedinou možností jak v současném moderním sportu uspět, je 

cílevědomá specializace, často velmi úzká specializace sportovců. Tato 

specializace však zahrnuje nutnost přizpůsobení i ze strany dalších složek 

sportovního komplexu. Dochází tak i ke specializaci sponzorů či samotných 

zemí, které analyzují, do kterých sportovních odvětví vložit finanční dotace. 

� Racionalizace. Moderní sporty jsou omezovány striktně určenými pravidly, 

která jsou vytvářena nadnárodními sportovními organizacemi. Tato pravidla 

umožňují mezinárodní srovnání stejně jako mezinárodní klání v jednotlivých 

sportech. Každá složka moderních sportů je striktně vymezena a samotná 

sportoviště se liší jen v marginálních detailech. Tato unifikace tak umožňuje 

lepší kvantifikaci výsledků a hodnocení kvality a úspěšnosti. 

� Kvantifikace. Samotná kvantifikace současných sportů umožňuje jak přesné 

měření výkonů, tak jejich ohodnocení, na jehož základě došlo během první 

poloviny 20. století k profesionalizaci jednotlivých sportů. 
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� Posedlost rekordy. Díky kvantifikaci a moderní technice je v současnosti možné 

měřit výkony sportovců na setiny sekundy či na milimetry – překonávání 

maximálních výkonů/rekordů se tak dostalo do středu pozornosti.  

 

Guttmannovo (Guttmann 2009) shrnutí moderních sportů ukazuje, jakým 

směrem se sporty za poslední dvě století posunuly/proměnily. V minulosti šlo 

především o pouhé zkrácení volného času, které nemělo větší význam, případně o 

součást různých náboženských či jiných rituálů. V dnešní době již došlo 

k profesionalizaci naprosté většiny sportů a ty tak dnes představují zaměstnání pro 

milióny lidí. Nejedná se jen o sportovce, ale o všechny články sportovně-mediálního 

komplexu, kterému bude věnována pozornost později. Sport se tak dostal na úroveň 

ostatních lidských činností a jeho význam v současné společnosti vzrostl z pouhé 

zábavy k samostatnému průmyslovému odvětví.  

 

 

 

2.2 Sportovní globalizace 

 

Šíření sportu v posledních dekádách je spojeno s procesy globalizace. V rámci této 

práce nepůjde o hodnocení globalizace jako celospolečenského jevu, proto se zaměříme 

pouze na globalizaci ve sportu. Cílem této práce je zmapovat jakým způsobem se tři 

vybrané sporty šířily v průběhu dvacátého století po Evropě a jak původní obraz 

rozmístění vybraných sportů byl  ovlivněn procesy, jež se obvykle spojují s globalizací. 

Základní teze přitom předpokládá trend koncentrace většiny sportů (tedy i třech 

vybraných) do ekonomicky nejsilnějších oblastí. Je zřejmé, že vliv ekonomické 

globalizace, a zejména diferenciace v oblasti a centra úspěšnější a zaostávající (v 

ekonomickém i sportovním smyslu) se uplatňuje, ale nelze jej považovat za univerzální 

a všude platný. V minulosti docházelo, případ od případu, k odlišnému přijímání cizích 

kultur a s nimi i jejich tradic včetně sportů. Na jedné straně se některé cizí sporty šířily 

relativně bezproblémově, země a národy je přijímaly za své, případně je modifikovaly 

podle svých potřeb, na straně druhé, se objevovala také resistence vůči novým 

kulturním fenoménům a moderní sporty se prosazovaly pomaleji a obtížněji (Bale 

2003). V rámci této práce se jedná o srovnání zemí jednoho kontinentu a jedné (nikoli 
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však jednotné) kulturní civilizace. Základní rozdělení Evropy v rámci sledovaných 80. 

let bylo spíše geopolitické, resp. ideologické (40 let existence železné opony) a 

ekonomické – vyspělé a zaostávající země. Zejména proto lze očekávat rozdílný vývoj - 

 difusi i distribuci vybraných tří sportů a tak jedním z dalších cílů této práce bude 

zjišťování, zda dochází spíše ke konvergenčnímu nebo divergenčnímu trendu (Miller 

2001). Na šíření sportů stejně jako na šíření jakéhokoli jiného jevu je nutno pohlížet 

komplexně. Existuje mnoho příčin a faktorů, které toto šíření ovlivňují a nemůže být 

cílem této práce je všechny identifikovat. Jedná se o množinu ekonomických, 

politických i společenských faktorů.  

Maguire (1999) charakterizoval trend, který je platný jak pro globalizaci 

samotnou, tak pro globalizaci sportovní jako „mizení kontrastů a nárůst variací“. Ve 

sportu lze tento proces vysvětlit jednoduše. V současné době jsou téměř všechny 

významné sporty rozšířeny celosvětově, čemuž napovídají i počty členů mezinárodních 

sportovních organizací. Díky informačním technologiím lze dohledat potřebné 

informace a tak pro moderní sporty v současnosti prakticky neexistují bariéry omezující 

jejich difúzi do dalších zemí (Miller 2001). Odlišné je však přijetí těchto sportů. 

Dochází k jejich rozličným modifikacím, vznikají různé varianty těchto sportů i různé 

imitace přizpůsobené národním/místním podmínkám. Řada zemí vykazuje určitá 

specifika a variace tradičních moderních sportů. V této práci jsou zkoumány pouze tři, 

dnes již tradiční a velmi populární sporty a cílem této práce je zjistit, zda v distribuci 

těchto tří sportů existují rozdíly mezi státy, zda jde spíše o sporty, jejichž rozšíření 

zásadně ovlivňuje globalizace, či zda i tyto populární sporty mají hluboké lokální 

kořeny (Maguire 1999). 

 Sportovní globalizace zahrnuje mnoho jevů, jedním z nich je kolonizace, která 

byla prvním z prostředků šíření cizích kultur do jiných zemí, případně kontinentů. 

Odlišnost kolonizace od globalizace, jak ji chápeme dnes, spočívá především v do jisté 

míry násilné povaze kolonizace, jež nedávala původním obyvatelům možnost volby a 

nová kultura a její pravidla tak nepronikala na nová území zcela přirozeně. Cílem 

kolonizačních velmocí nebyl pouze samotný materiální zisk, ale také převýchova 

původních obyvatel podle hodnot odpovídajících kultuře kolonizátorů. Součástí této 

převýchovy byla také introdukce sportů, které měly zdůrazňovat kvality kolonizujících 

národů, vlastnosti jako čest či odvaha a jejich fyzické predispozice (Bale 1998). Přesto 

tento proces probíhal v každé kolonii jinak, a ačkoli téměř ve všech koloniích byly nové 

sporty víceméně přijaty, nelze mluvit o jednoznačném trendu difúze nových a zániku 
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starých sportů. V mnoha zemích došlo k přijetí sportů, ale národní týmy byly tvořeny 

kolonizátory. Příkladem mohou být například jihoamerické země jako Argentina či 

Uruguay, kam byl již na konci 19. století přivezen fotbal, ale několik dalších desetiletí 

byla reprezentace tvořena britskými potomky kolonizátorů a první skutečně uruguayští 

reprezentanti se začali objevovat až během 20. století. Původní obyvatelstvo bylo tedy 

stále vyděleno a původně cizí sporty se tak stávaly naopak nástrojem odporu proti 

kolonizačním mocnostem. Hlavní metou původního obyvatelstva se tak stalo pokoření 

kolonizátorů v jejich vlastním sportu a v mnoha zemích se díky této motivaci staly 

moderní sporty velmi populární. Porážka britského kriketového týmu v Austrálii 

vyvolala obrovské celonárodní oslavy a obdobné reakce vyvolala vítězství Indů v témž 

sportu či vítězství novozélandských ragbistů. Tento proces se opakoval také ve 20. 

století, kdy se hlavní světovou mocností při šíření sportu staly Spojené státy americké. 

Po druhé světové válce se šířil obzvláště rychle baseball a to do zemí Střední Ameriky, 

Karibiku a také do Japonska. I v těchto zemích docházelo nejdříve k vlnám odporu a 

posléze k přijetí a relativně brzké porážce země, která se považovala za velmoc. 

Docházelo také ke zpětnému ovlivnění samotných kolonizátorů kulturou původních 

obyvatel a ke změnám některých prvků zavlečených sportů. Pozdější institucionalizace 

a racionalizace sportu vytvořily jasně daná pravidla pro většinu sportů, ale tato pravidla 

se týkala zejména mezinárodních soutěží, případně domácích soutěží spadajících pod 

pravomoc mezinárodních organizací. Rekreační sporty se naopak země od země liší a 

jsou to právě tyto sporty, u kterých lze zpětně sledovat, nakolik se promísily záměry 

kolonizátorů se změnami, které si prosadily původní národy. Shrneme-li tedy výše 

popsané poznatky, dojdeme ke zjištění, že nelze určit jednoznačný trend v šíření 

moderních sportů a jejich přijetí v kolonizovaných zemích. Přestože ve všech 

kolonizovaných zemích došlo k přijetí těchto sportů, míra jejich přijetí se různí. 

V některých zemích byly zmíněné sporty přijaty a staly se v podstatě sporty národními. 

Příkladem je již zmíněná Jižní Amerika, kde se fotbal stal národním sportem většiny 

zemí, ačkoli byl zavlečen Brity na přelomu 19. a 20. století. V jiných zemích se zařadily 

po bok sportů původních a v některých zůstaly sporty minoritními. Nejobtížněji průnik 

moderních sportů probíhal zejména v jihovýchodní Asii. Na základě těchto historických 

poznatků lze předpokládat, že podobný trend pokračuje do současnosti. Globalizace je 

složena z mnohdy protichůdných jevů a nelze jednoznačně predikovat trendy a 

zobecňovat její průběh. Míra rezistence jednotlivých zemí, síla tradice a preference 

obyvatel se lišila ve 20. století a není důvod očekávat příliš silné změny. Přesto je silná 
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profesionalizace a ekonomizace moderních sportů neoddiskutovatelná a je otázkou, 

nakolik tyto procesy poznamenaly současnou prostorové rozšíření sportů, o jehož 

fragment se v této práci pokusíme. Předešlé případy zahrnovaly zejména kolonizační 

procesy, ale tato práce se omezuje na šíření a procesy probíhající v rámci Evropy, pro 

kterou platí poněkud jiné podmínky. Pochází odtud všechny kolonizační síly, které 

formovaly obraz moderních sportů (Guttmann 2009). 

 Sportovní globalizace zahrnuje mnoho procesů a tyto procesy je možné shrnout 

do několika podskupin, které ukazují šíři a rozmanitost vlivů globalizace na moderní 

sporty. Procesy globalizace v dnešní době již zasáhly prakticky všechny sféry sportu a 

dále prohloubily diferenciaci a komercionalizaci sportovního dění počínaje sportovními 

školami a akademiemi, přes media a telekomunikace, sportovní marketing až po 

nadnárodní korporace ovlivňující sportovní soutěže na všech výkonnostních úrovních. 

Následující přehled naznačuje nejdůležitější procesy, které charakterizují vývoj sportu 

v posledním období, resp. jeho globalizaci (Bale 1996): 

 

1. Růst podílu nadnárodních telekomunikačních společností na řízení a kontrole 

sportovních soutěží na všech úrovních, tedy globálních, regionálních i lokálních. 

Společnosti získávají velký vliv díky televizním právům a možnost ovlivňovat, 

které sportovní týmy a osobnosti budou viditelnější. Stávají se také majiteli 

sportovních značek i týmů a přímo tak zasahují do jejich sportovních výkonů 

financemi. Mohou tak měnit sportovní mapy a v americkém modelu k tomu také 

dochází. Příkladem může být vlastnictví hokejového týmu Anaheim Ducks  

společností Disney, která tak dala vzniknout hokejovému týmu v hokejově 

netradičním prostředí v Kalifornii. 

2. Tzv. Nová mezinárodní dělba práce, kdy velcí nadnárodní výrobci sportovního 

vybavení umisťují své výrobní pobočky do zemí s minimálními náklady na 

pracovní sílu. Zatímco v šedesátých letech byla centrem výroby Evropa, 

v současnosti jsou to asijské země. Trendem se staly praktiky mnohých firem, se 

kterými pravděpodobně začala firma Nike, kdy za účelem nejnižších možných 

nákladů byla využívána co nejlevnější pracovní síla a v případě problémů byla 

výroba rychle přemísťována do dalších zemí.  

3. Mezinárodní sportovní organizace generující obrovské zisky z prodejů 

televizních práv, díky čemuž dochází k dalšímu propojení s korporacemi 

zmíněnými v prvním bodu. Největší moc mezi těmito organizacemi má 
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Mezinárodní olympijský výbor a FIFA, přičemž obě tyto organizace mají více 

jak 200 členů.  Jejich moc v mnoha záležitostech převyšuje moc vlád samotných 

států. Jejich pravomocí je dohled nad všemi soutěžemi, které pod ně spadají a 

jednou z jejich podmínek je nevměšování se vlád do záležitostí jejich sportu 

(FIFA). V případě porušení podmínek může být země dočasně vyloučena 

z FIFA a tedy i ze všech mezinárodních soutěží, což je záležitost, kterou si při 

současném ekonomickém objemu fotbalu žádná země nedovolí. 

4. Mezinárodní společnosti zajišťující management. Tyto firmy se starají o 

samotné sportovce, ale také o propagaci sportovních akcí a soutěží a zajišťování 

televizních přenosů. Jejich hlavními úkoly jsou reklamní a sponzorská činnost. 

Část těchto činností již převzaly i společnosti zmíněné v prvním bodu. Existují 

mediální společnosti vlastnící některé soutěže, které sami vytvářejí obsah pro 

vysílání a nepotřebují tak mezistupeň v podobě další společnosti. 

5. Propagace národních lig a týmů mimo jejich domovské země. Nejznámější týmy 

se sami o sobě stávají značkami a fanouškovství tak již není záležitostí 

omezenou pouze hranicemi dané země. Tzv. merchandising (prodej reklamních 

předmětů) se stal plnohodnotnou součástí sportovního průmyslu a k prodejům 

propagačních předmětů nedochází pouze v okolních zemích, ale také na jiných 

kontinentech. Prodejním zbožím a tedy i značkami se však stávají i národní 

týmy, typické pro daný sport. Příkladem mohou být brazilští fotbalisté, kteří se 

již pro fanoušky fotbalu stali symbolem, ačkoli fotbal není tradičním 

jihoamerickým sportem. 

6. Nárůst migrace sportovců, motivované převážně ekonomickými faktory. 

V zemích třetího světa nejsou podmínky pro růst sportovců stejně jako zázemí 

konkurenceschopné a stále častěji tak dochází k migraci sportovců do bohatších 

zemí. Tyto země investují do vývoje sportovců a následně na takovémto 

„produktu“ ekonomicky vydělávají, jelikož ze sportovce se stane značka, jak už 

bylo uvedeno výše. Stále častěji se tak objevuje otázka regulérnosti 

mezinárodních soutěží. Domácí atleti totiž často nemají šanci projít kvalifikací 

pro velké soutěže ve velké konkurenci zahraničních „koupených“ sportovců.  
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2.3 Sportovní difuse 

 

Na přijetí sportu má velký vliv, jakým způsobem budou vnímána samotná jeho pravidla 

a podstata. Sporty se od sebe liší v mnoha ohledech, mezi které patří důraz na 

týmovost/jednotlivce, fyzická náročnost či striktnost pravidel. Podle této premisy jsou 

některé sporty odsouzeny k neúspěchu již předem, protože se jejich podstata neslučuje 

s preferencemi daného národa. Tento pohled byl však brzy překonán a jak Maarten van 

Bottenburg (1992) poznamenal, preference nelze generalizovat pro celý národ a spíše 

než rozdílný vkus stojí za potenciálním úspěchem sportu země, ze které se šíří. 

V takovém případě je třeba brát v úvahu politickou, ekonomickou i kulturní sílu dané 

země. Lze se domnívat, že v případě výrazné celosvětové či kontinentální politické 

nebo ekonomické dominance se zároveň rychle šíří i sporty pro tuto zemi typické. 

Stokvis (1989) tuto teorii rozvinul ještě dál, když ve své práci napsal, že Spojené státy a 

Spojené království jsou jediné země, kde se moderní sporty nevyvíjely pod cizím 

vlivem. Politické motivy byly pro kolonizační mocnosti velmi důležité. Sporty byly 

jedním z prostředků, které sloužily k upevňování jejich politické dominance (Houlihan 

2002). Nebyly to však jediné motivy šíření moderních sportů mezi obyvatelstvo. 

Existovala také snaha o zlepšení zdravotní kondice a sebevědomí obyvatelstva či o 

potlačení původních náboženství a s nimi spojenými často velmi krutými rituály. Na 

jejich místo byly dosazeny „západní hry a sporty“, které kladly důraz na odvahu, čest a 

rovnost mezi sportovci, jakkoli tomu vztah mezi kolonizátory a kolonizovanými 

nenasvědčoval. Historie ukazuje, že ekonomicky závislé země se stávají ekonomicky 

soběstačnými pouze v případě opuštění kapitalistického koloběhu, ve kterém slouží 

v podstatě jako výrobní satelity pro bohaté a vyspělé metropole. K tomuto procesu však 

dochází až po několika desetiletích a „západní sporty“ jsou zde proto již v naprosté 

většině případů pevně zakořeněny. U nejpopulárnějších a nejbohatších světových 

sportovních soutěží se pak také setkáváme s chováním typickým pro nadnárodní 

ekonomické korporace, tedy s ponecháním řídících oddělení v domovské zemi a 

s otvíráním poboček, případně poskytováním licencí zahraničním zemím. Ačkoli 

nadvláda angloamerických zemí v této oblasti již do značné míry pominula, v tomto 

případě se stále jedná zejména o soutěže z USA (NBA, NFL) a Spojeného království 

(Premier League). Tento typ sportovní expanze je však poměrně ojedinělý, expanze 

NHL z Kanady do USA na počátku 20. století byla sice úspěšná, avšak 
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mezikontinentální snahy NFL v evropských zemích již tak úspěšné nebyly. Dá se tedy 

říci, že tyto čistě ekonomické motivy sportovního šíření ustupují před motivy 

politickými (Guttmann 2009). 

 Je nutno zmínit také další neméně důležitý motiv, který bývá často úzce spjatý 

právě s politickou expanzí světových velmocí. Jedná se o motiv náboženský, tedy 

misionářské snahy zejména křesťanských zemí o šíření vlastního náboženství a 

potlačování náboženství původních. Mezi nejdůležitější nositele britské kultury 

v nových koloniích patřili misionáři, kteří do svých snah o pokřesťanštění původních 

obyvatel zahrnuli i tradiční britské sporty, které měly symbolizovat kladné vlastnosti 

britského národa. Šlo zejména o fotbal a kriket, tenis se mezi nižší vrstvy nešířil a stále 

zůstával sportem převážně pro britské obyvatelstvo té které země, případně vyšší 

sociální vrstvy. Příkladem může být také působení organizace YMCA, která se velkou 

měrou podílela na šíření původně amerických sportů, basketbalu a volejbalu, zejména 

do Asie a Evropy. Náboženskou povahu difuze moderních sportů tedy nelze opomenout 

(Guttmann 2009). 

Často také docházelo k propojování sportu s politikou a jejich vzájemnému 

ovlivňování:  Japonsko a Jižní Korea, země, které spolu byly v první polovině 20. století 

ve válce, uspořádaly v roce 2002 společné Mistrovství světa ve fotbale, tedy sportovní 

akci globálního významu vyžadující maximální kooperaci účastnických zemí. Jiným 

příkladem je Španělsko, kde za vlády generála Francisca Franca byla politická moc 

koncentrována do Madridu a katalánští vlastenci vytvořili silnou skupinu kolem 

barcelonského fotbalového klubu FC Barcelona, velkého rivala Realu Madrid. Tyto 

příklady tedy podporují domněnku, že sporty mohou být úzce spjaty s tradicí a 

s pocitem příslušnosti určité skupiny obyvatel nejen k místu, ale i sportovnímu klubu 

s ním spjatým. Nejen globalizační a difúzní vlivy tedy určují rozmístění sportovních 

klubů, soutěží či akcí. Tyto jevy jsou totiž částečně vyrovnávány právě tradicí. 

V souvislosti s kolonizací, zejména britskou, je často zmiňován tzv. kulturní 

imperialismus. Tento pojem však byl již z dnešního pohledu vyvrácen. Žádný proces 

totiž není jednosměrný a spíše než o kulturním imperialismu lze hovořit o tzv. kulturní 

hegemonii, tedy o procesu, který není jednosměrný. Naopak v tomto případě dochází 

k obousměrnému ovlivňování a neexistuje příklad absolutního přijetí či naopak 

absolutního odmítnutí cizí kultury. Kultury a s nimi jejich typické znaky, mezi které 

sporty zcela jistě patří, se mísí a vzájemně obohacují. Je tedy nutné zkoumat tyto vztahy 

a rozpoznávat, jaké znaky pronikají jednodušeji a které jsou naopak odmítány. Sporty 
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mají také jedno zvláštní specifikum: na rozdíl od ostatních kulturních znaků je motivací 

k jejich přejímání také snaha o překonání nositelů pronikající kultury. Tuto domněnku 

potvrzují celonárodní oslavy vítězství Australanů či Indů nad Brity v kriketu či 

Kubánců a Japonců nad Američany v baseballu (McComb 2004). 

Pokud ještě zůstaneme u politického hlediska, je nutno zmínit, že sport se stal 

také jednou z mála možností pro rozvojové země jak se vyrovnat zemím rozvinutým. 

Zejména africké země využily této možnosti a došlo zde k úzké specializaci na jeden či 

několik málo sportů. Na počátku šíření moderních sportů docházelo ke specializaci na 

sporty ekonomicky nenáročné jako atletika, box či fotbal. Výhodou moderních sportů 

pro původní obyvatele byla podle Janet Lever (1983) jejich schopnost spojit lidi 

rozdílných sociálních vrstev, etnik, ras i vyznání. Oproti tomu tradicionalisté odmítají 

vytlačování původních sportů moderními jakožto potlačování autenticity a nenávratné 

vyhlazování kultur. Tento pohled je však třeba brát s nutným odstupem. Kultura není a 

ani nemůže být nějakým statickým jevem, naopak je aktivní a neustále reagující na 

okolí stejně jako lidé samotní. Její interpretace se také s časem mění a snahy o 

zakonzervování kultury jsou zhola nemožné. Stejně jako lze odmítnout pohled 

misionářů 19. století i mnoha odborníků 20. století na premoderní sporty jako na 

zastaralé a pro moderní společnost nevyhovující činnosti, můžeme též odmítnout pohled 

mnoha tradicionalistů na přijetí západních sportů po celém světě jako špatné. V případě 

šíření kultury, a v této práci zejména sportů samotných, nelze rozlišovat na dobré a 

špatné (Guttmann 2009). 

Na závěr této kapitoly je třeba se vrátit k původně položené otázce: jakým 

způsobem tedy vymezit samotnou difúzi sportu? Na proces šíření moderních sportů 

mělo od druhé poloviny 19. století i v průběhu 20. století vliv mnoho faktorů, které však 

lze shrnout do několika skupin. Tyto faktory a pohnutky se vzájemně prolínají a nelze je 

jednoznačně oddělit. Téměř vždy lze vysvětlit rozšíření určitého sportu mimo hranice 

země, ve které vzniknul, více důvody. Zpočátku šlo o snahy kolonizátorů podmanit si 

obyvatele kolonií a jednalo se tak zejména o důvody politické. Ty však byly doplněny 

snahou o potlačení původní kultury a vyzdvižení kultury vlastní a také introdukcí 

křesťanství do zemí s odlišnými náboženstvími. Šlo tedy o důvody kulturní a 

náboženské. S postupnou modernizací sportu se přidaly také ekonomické pohnutky 

související s autonomizací sportovních odvětví, která se institucionalizovala a stávala se 

soběstačnými. Sportovní organizace i některé soutěže se staly nadnárodními subjekty, 

které ovlivňují světovou ekonomiku i politiku. Náboženské motivy šíření sportu stejně 
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jako snahy o násilné vnucení vlastní kultury přestaly být aktuální a v současnosti za 

šířením sportu stojí zejména právě důvody ekonomické. Vzhledem k informační 

přístupnosti dochází k šíření méně kontrolovaným způsobem, lidé i kultury se mísí a 

s nimi i samotné sporty. Tato práce by měla ukázat, nakolik bylo sportovní šíření 

v Evropě ovlivněno politikou, nakolik ekonomickými motivy a zda se vytvořila místa či 

oblasti, kde tradice odolává stále silnější ekonomické povaze sportovního odvětví. 

 

2.4 Regionální distribuce sportů a její proměny 

 

V této práci se zabýváme šířením sportu a tento pojem nezahrnuje pouze mezinárodní 

difuzi, ale také pohyb uvnitř států. Zde dochází nejen ke vzniku nových klubů, ale lze 

také pozorovat relokaci a případný zánik. Na základě těchto tří jevů poté vzniká 

výsledná mapa rozšíření daných sportů ve vybrané zemi a její proměny v čase. 

Samotnou relokaci pak je nutno dělit do dvou typů, meziměstskou a vnitroměstskou. 

Vnitroměstská probíhá nejčastěji mezi městem a jeho nejbližším zázemím a souvisí 

zejména s procesem suburbanizace velkých měst. Fotbalové kluby se přesouvají ze 

zastaralých stadionů v centrech měst do nových lokalit na jejich okrajích, kde jsou lepší 

podmínky z hlediska dopravní dostupnosti. Tento jev souvisí zejména s procesy 

racionalizace a ekonomizace ve sportu. Sport se profesionalizoval a sportovní kluby, 

značky i samotní sportovci se stali zbožím, jejichž majitelé usilují o maximalizaci zisků. 

Tyto snahy následně velmi často vyústí v přesunutí klubu do jiné, výnosnější lokality 

(Taylor 2006). V případě přesunu na předměstí bylo důvodem zejména lepší „image“ 

oblasti a také často vyšší příjmy zdejších obyvatel. Přesuny mezi městy pak jsou 

vyprovokovány nezájmem lidí o daný sport, případně může nastat odkoupení licence 

z důvodu finančních problémů současného majitele. Relokace sportovních klubů se 

však týkají hlavně Spojených států amerických (Bale 1996). 

V této práci se pokusíme zjistit, zda se Evropa přibližuje spíše americkým 

trendům nebo zůstává věrná svým tradicím. Ve Spojených státech se populární sporty 

poměrně brzy institucionalizovaly a profesionalizovaly. Byly vytvořeny nejvyšší 

soutěže, které se od evropských liší v několika významných rysech. Tím nejdůležitějším 

z hlediska šíření však je uzavřenost lig. Kluby nemohou sestoupit a ekonomické 

nesnáze spojené s tímto problémem se jim tedy vyhýbají. S tímto rysem souvisí také 

samoregulační povaha těchto soutěží, kdy úspěšné a bohaté týmy vypomáhají těm méně 
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úspěšným. Členství v soutěži tak lze získat pouze licencí, která je obchodním artiklem. 

Změna mapy je tedy možná pouze v případě zániku či odprodeje licence, přičemž 

v současnosti již úplný zánik není reálný, jelikož zájem o licence je obrovský. Již od 50. 

let minulého století tedy docházelo k přesunům na velké vzdálenosti, často i přes celý 

kontinent. Je nasnadě, že tento typ šíření lze aplikovat pouze na fotbal a basketbal. 

Tenisové turnaje jsou jiné povahy, střetávají se zde hráči z celého světa a to pouze 

jednou ročně a propojení takového turnaje s obyvateli daného města tak není natolik 

silné jako v případě sportovního klubu, který zde má zázemí celoročně. V případě 

tenisových akcí je relokace nejjednodušší, jelikož nemají takovou tradici a ani velkou 

fanouškovskou základnu. V případě turnajů nižších kategorií je dalším důvodem, kromě 

malého zájmu veřejnosti, také nenáročnost na sportovní zázemí. Ta samozřejmě mizí 

s rostoucí dotací a největší turnaje mají oproti tomu poměrně silnou tradici. Neexistuje 

totiž příliš mnoho konkurenčních lokalit, které by měly prostředky tenisový turnaj 

takového rozsahu realizovat. Vedle fenoménu velkých tradičních tenisových turnajů, se 

však tenis rozšířil i do zemí, kde nemají příliš silnou tradici, ale staly se ekonomicky 

silnými. Dochází tak k odkoupení licencí, jelikož turnajové dotace každoročně rostou a 

stávají se pro pořadatele s menšími sponzory neúnosné (Bale 1996). 

Shrneme-li rozdíly amerického a evropského modelu šíření a relokací 

sportovních klubů, je nutno zdůraznit zejména rozdílný vliv tradice. Ve Spojených 

státech jsou sportovní kluby zejména kvůli uzavřeným ligám a licencím obchodními 

artikly. Zvláště v případě nejpopulárnějších sportů (basketbal, americký fotbal, hokej a 

baseball) se ziskem licence souvisí velký finanční profit. Sportovní kluby zde jsou 

vytvářeny uměle. Sportovní publikum a samotní fanoušci nemají příliš velký vliv na 

přesuny sportovních klubů. Sport je tu determinován nabídkou a poptávkou, a pokud 

klub přestane vydělávat, jeho licence je prodána často i přes celý kontinent. 

Koncentrace klubů do největších center je velmi častá a nelze tu tedy příliš mluvit o 

určitých specializovaných regionech či zonalitě. Ve Spojených státech je tedy poměrně 

jednoznačné rozložení kopírující ekonomicky nejbohatší oblasti případně turistické 

regiony (tenis). Je otázkou, nakolik tento model ovlivňuje Evropu. Ekonomizace sportu 

stále pokračuje a není od věci v současnosti mluvit o sportovním průmyslu, který se již 

zcela globalizoval (Bale 1996). 

Evropský model se liší poměrně významně od modelu amerického zejména 

v samotném vnímání sportu jako takového. Sporty se v Evropě formovaly mnoho staletí 

a stejně tak i vztah k nim. V mnoha zemích se staly sporty součástí kultury dlouho před 
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vznikem sportů moderních. Tento odlišný vývoj vedl k silnému propojení sportovních 

klubů s lokalitami vzniku. Pakliže došlo ke stabilizaci některého sportovního klubu, 

případně také turnaje, jeho zánik nebo relokace již nebyly příliš pravděpodobné, jelikož 

by došlo ke ztrátě příznivců, kteří z velké části vytváří profit daného klubu (Giulianotti 

2004). Tento trend potvrdilo mnoho studií, jejichž výsledkem bylo konstatování, že 

evropský fanoušek je velmi oddaný avšak málo tolerantní k přesunům oblíbených 

klubů. Velká hustota zalidnění je další bariérou při snaze o relokaci klubu. Co se týče 

přízně fanoušků, jsou zejména rozvinuté evropské země rozparcelovány dle působnosti 

jednotlivých klubů a pokus o nalezení prázdného místa může být riskantní. Ztráta 

původní fanouškovské základny a nejistota vzniku nové, tak zabraňují rozšíření 

amerického modelu do praxe (Milanovic 2005). Tato situace však platí zejména pro 

nejpopulárnější sporty, v této práci tedy hlavně fotbal. Jakému modelu se blíží evropský 

basketbal a tenis teprve tato práce ukáže. Problémy s popularitou a vytvořením 

dostatečně silné základny příznivců totiž neplatí pouze v rámci jednoho sportu, ale také 

mezi sportovními odvětvími (Bale 1996). 

 

 

2.5 Historický vývoj šíření vybraných sportů  

 

2.5.1 Fotbal 

Existence fotbalu a jemu podobných her a sportů je doložena již ze starověku, avšak 

skutečné kořeny současného moderního fotbalu sahají do 16. století v Anglii. Ačkoli i 

zde byla hra velmi rozrůzněna a často přizpůsobena místním podmínkám, docházelo 

v tomto případě již k formování pravidel, se kterými se setkáváme u moderního fotbalu. 

Impulsem k institucionalizaci fotbalu a vytvoření unifikovaných pravidel byla 

narůstající popularita tohoto sportu na středních školách i univerzitách v 18. století. 

Snaha o realizaci zápasů mezi školami vedla zástupce škol k založení The Football 

Association (26. října 1863) a vytvoření prvního souboru pravidel. Hra se rychle 

rozšířila také mimo školy a brzy byla přijata i nižšími společenskými vrstvami. Fotbal 

se tak stal anglickým národním sportem, jelikož se jako první sport stal populárním 

napříč celou společností. Značně také oslabil postavení kriketu, který byl vnímán spíše 

jako sport pro vzdělané a bohaté. S rostoucí popularitou se také fotbal začal šířit mimo 

Spojené království několika směry. Vzhledem k velkému rozsahu britského 
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koloniálního impéria a intenzivní obchodní expanzi došlo k difuzi fotbalu téměř po 

celém světě – nejdříve do Evropy, Severní a Jižní Ameriky a Austrálie a v omezené 

míře také do Afriky a Asie. Ačkoli zpočátku bylo tempo pronikání fotbalu do 

podřízených kolonií pomalé z důvodu vnímání hry (podobně jako všech ostatních 

britských sportů) jako aristokratické a určené pro vyšší sociální vrstvy, brzy byl tento 

pohled překonán a nejvyšší popularitu získal fotbal mezi dělníky a obecně myšlenou 

střední pracující třídou (McComb 2004). 

         Přesto nebylo šíření fotbalu v každé zemi stejné. Podíleli se na něm vojáci, 

obchodníci, podnikatelé, diplomaté, misionáři i školní instruktoři. V Itálii to byli 

nejprve bohatí podnikatelé a fotbalová mapa na počátku 20. století zde kopírovala 

objem zahraničního kapitálu. V Jižní Americe se fotbal šířil díky železnici, jelikož byl 

velmi oblíbený mezi stavebními dělníky, kteří se na jeho šíření zejména ve vnitrozemí 

podíleli nejvíce. Ačkoli lze v historii pozorovat různé stupně odporu ke sportům 

šířeným kolonizátory, v případě fotbalu přesto můžeme říci, že díky nim došlo k jeho 

masivnímu rozšíření a popularizaci celosvětově. Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) 

má v současnosti 208 členských zemí a je tak nejpočetnější nadnárodní sportovní 

organizací. Fotbal byl tedy nejúspěšnějším britským sportem z hlediska šíření a zároveň 

nejúspěšnějším sportem vůbec (Guttmann 2009). 

Úspěšnost britských sportů lze přičítat samotné britské tradici. Sporty zde měly 

velkou tradici a byly úzce propojeny s kulturou Britů. Tak silná tradice nebyla u 

ostatních kolonizačních mocností spjata s žádným sportem a pravděpodobně proto jsou 

anglické, ale i americké sporty v současnosti těmi celosvětově nejrozšířenějšími. 

Jak tedy shrnout tuto stručnou charakteristiku fotbalu? Jde o sport velmi 

populární napříč všemi společenskými vrstvami, na jehož šíření se také podíleli. 

Omezení šíření fotbalu ekonomickými faktory nebylo příliš velké vzhledem k nízké 

finanční i prostorové náročnosti tohoto sportu. Také jednoduchost pravidel přispěla 

k rychlému šíření do vnitrozemských oblastí. Díky přístupnosti získal fotbal velkou 

popularitu již na počátku svého vzniku a difuze mimo britské ostrovy. Lze tedy 

předpokládat největší odolnost proti globalizačním tendencím právě u fotbalu. 

 

 

 

 



31 
 

2.5.2 Basketbal 

Důvodů k výběru tohoto sportu bylo několik a je nutné je zde objasnit. Na rozdíl od 

fotbalu neměl basketbal žádné ekvivalentní předchůdce ve starověku či středověku. Jde 

o uměle vzniklý sport, který byl vytvořen na základě předem daných požadavků. Jeho 

vznik se datuje do roku 1891, kdy ve Springfieldu v americkém státě Massachusetts 

dostal jeden z kantorů křesťanské školy (School of Christian Workers - později 

International YMCA Training School) od svého vedení za úkol vytvořit hru, která by 

zaujala nejen žáky, ale i dospělé a zároveň byla určená zejména pro provozování 

v uzavřených prostorách. Tato hra tedy neměla konkurovat etablovaným sportům jako 

fotbal či baseball, ale naopak je doplnit možností sportovního vyžití i v zimních 

měsících. Na základě těchto požadavků vznikl basketbal - nejdříve na papíře a až 

posléze byl realizován v praxi, čímž se velmi liší od fotbalu i mnoha dalších sportů. 

Ačkoli by bylo možné nalézt některé vzdáleně podobné historické sporty, žádný není 

natolik podobný, aby ho bylo možno považovat za jeho předchůdce. Výhodou 

basketbalu byla také přístupnost pro obě pohlaví, již od počátku jeho vzniku. Jeho 

původní bezkontaktnost umožňovala dokonce hru smíšených družstev (Guttmann 

2009). 
Oproti ostatním tehdy populárním sportům se basketbal lišil také způsobem 

svého šíření. Prvotní směry šíření determinovalo působení YMCY na zahraničních 

univerzitách a částečně také středních školách. Šlo zejména o Evropu, ale také o Asii. 

Na rozdíl od fotbalu, kde se reprezentanti v nových zemích rekrutovali zejména z Britů 

a jejich potomků, v basketbalu byly tvořeny reprezentační týmy od počátku místními 

obyvateli. Důvodem byla pravděpodobně samotná povaha šíření basketbalu, která 

nebyla natolik nucená a spojená s kulturním imperialismem jako u britských sportů. 

Basketbal byl tak přijímán obecně snáze, avšak vzhledem k jeho složitějším pravidlům a 

větší náročnosti na místo i příslušenství docházelo k jeho šíření zejména mezi 

univerzitami. V mnoha zemích byl navíc zpočátku vnímán jako ženský sport a 

nedokázal konkurovat již zavedeným sportům, zejména mezi nižšími vrstvami. 

Basketbalový vzestup však přišel po ukončení druhé světové války. Spojené státy se 

staly hlavní světovou mocností a basketbal tak získal na větší popularitě. V Evropě to 

byly zejména Francie, Španělsko a Itálie (Tab. 1), kde brzy začaly vycházet tiskoviny 

zabývající se jak americkými basketbalovými soutěžemi, tak i těmi domácími, a tyto 

tiskoviny i sport samotný brzy získaly značnou popularitu. V Itálii se basketbal stal 
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druhým divácky nejpopulárnějším sportem a počty aktivních sportovců od druhé 

poloviny sedmdesátých let rostly stejně dynamicky jako ve fotbale (Guttmann 2009). 

 

Tabulka 1: Popularita basketbalu v Evropě 

Název země Rok výzkumu Pořadí 
popularity  

Španělsko 1990 2 
Itálie  1983 3 
Turecko 1983 3 
Belgie 1987 3 
Bulharsko 1980 4 
Jugoslávie 1990 4 
Irsko 1983 6 
Island 1983 6 
Lucembursko 1986 6 
Polsko 1972 6 
Francie 1985 7 
Československo 1985 8 
Švédsko 1969 9 
Finsko 1985 11 
Nizozemsko 1987 15 
Zdroj: GUTTMANN, A., Games and Empires 

 

Basketbal se postupně stal nejoblíbenějším halovým sportem a stal se tak do jisté 

míry ekvivalentem fotbalu. Zatímco nejúspěšnějším sportem pocházejícím z Anglie byl 

fotbal, nejúspěšnějším americkým exportem se stal basketbal. Jejich naprosto odlišné 

kořeny a způsob šíření a přesto vysoká popularita v Evropě byly důvodem k výběru 

basketbalu jako jednoho z reprezentativních druhů sportů pro potřeby naplnění cílů této 

práce (Guttmann 2009). 

Fotbal měl náskok několika desetiletí a v době příchodu basketbalu do Evropy 

byl již velmi populární. V jeho případě tak lze předpokládat vyšší míru tradice 

(organizace) i rezistence (včetně stability geografického obrazu) vůči globalizačním 

vlivům. V případě basketbalu je však otázkou nakolik došlo v rámci tohoto sportu 

k transferu amerických principů organizace a tudíž i geografické distribuce a šíření 

sportovních klubů, které je v USA dominantně determinováno ekonomickými faktory, 

při minimálním uplatňování tradičních (evropských) vzorců šíření a organizace.  
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Basketbal je v rámci evropského sportovního kontextu mladým sportem, který 

na popularitě začal získávat až po roce 1945. Jeho šíření bylo spojeno nejdříve zejména 

s univerzitními městy a aktivitami či výskytem YMCA. Byl považován do jisté míry za 

vysokoškolský sport, což bylo také bariérou v šíření mezi nižší vrstvy. S nástupem 

kulturní dominance Spojených států získal basketbal na větší popularitě a došlo k jeho 

rozšíření do celé Evropy. Nakolik byl v jednotlivých zemích přijat, a zda začal 

kopírovat územní rozšíření fotbalu, by měla zodpovědět tato práce. 

Lze předpokládat, že se tak stalo spíše v zemích, kde je tento sport nejpopulárnější, 

zatímco v jiných by mohl být alternativou v oblastech, kde se právě fotbal či jiné sporty 

z nějakého důvodu neuchytily (Guttmann 2009). 

 

2.5.3 Tenis 

Posledním vybraným sportem je tenis. Tento sport se od dvou předešlých liší prakticky 

ve všech ohledech. Odlišný původ, jiný způsob šíření, ale také důraz na individualitu a 

neustálá mobilita sportovců vytvářejí protipól oběma míčovým hrám. Právě proto však 

byl tenis vybrán do této práce, jelikož zmapováním jeho šíření a porovnáním s fotbalem 

a basketbalem lze lépe analyzovat povahu a charakteristiky šíření a distribuce 

sportovních akcí a klubů a usuzovat na jejich souvislosti a podmíněnost.  

 Historicky nelze vznik tenisu datovat, jelikož v Evropě existovalo mnoho jeho 

historických variant. Jedno však měly společné a to byla obliba u vyšších vrstev. Šlo o 

oblíbenou zábavu na královských dvorech a mezi nižšími společenskými vrstvami se 

tyto sporty prakticky vůbec nehrály. Prostým důvodem byla jeho náročnost nejen na 

vybavení, ale také sportoviště. Zpočátku se hrálo v upravených halách a následně se tyto 

sporty přesunuly také ven spolu se vznikem tenisových kurtů. Tyto kurty se lišily od 

těch dnešních velikostí, ale i tvarem a povrchem. Přesto však pomalu docházelo 

k implementaci úprav, které vedla ke vzniku moderního tenisu (Parsons 1998). 

Za datum vzniku byl určen rok 1858, kdy byl vyznačen a pojmenován první 

tenisový dvorec. Následoval vznik anglické tenisové asociace a 9. července 1877 se 

konalo první mezinárodní tenisové mistrovství Anglie, dnes známé jako Wimbledon. 

Šíření tenisu za hranice země nabralo na dynamice na přelomu 18. a 19. století. Podíleli 

se na něm v prvním řadě bohatí Angličané, kteří tento sport chtěli provozovat i na 

cestách a nové tenisové kurty se tak začaly objevovat po celé Evropě. Mezi prvními 

zeměmi, kam se sport rozšířil, byla Francie, následována Belgií, Itálií, Německem, ale 



34 
 

také Československem. Vzhledem k celosvětovému vlivu Anglie se tenis rozšířil po 

celém světě, avšak šlo v první řadě o velká města a přístavy. Finanční náročnost tenisu 

neumožňovala jeho šíření do chudších oblastí a jeho silné propojení s bohatou vrstvou 

obyvatel vedlo k poměrně vytrvalému odmítání většiny obyvatelstva. To se také 

projevilo prohlášením tenisu za západní buržoazní sport v komunistických zemích a 

v Evropě tak vznikla bariéra, kterou tenis plnohodnotně překonal až po roce 1989 

(Parsons 1998). 

Profesionalizace tenisu proběhla velmi pozdě, až v roce 1968. Do té doby byli 

sportovci rozděleni na amatéry a profesionály a obě skupiny hrály své vlastní turnaje. 

Popularita sportu tím velmi trpěla, jelikož se na vrcholných akcích objevovali pouze 

členové té které skupiny. S postupnou modernizací sportovních odvětví však objem 

takto ztracených zisků vedl k přehodnocení tehdejší situace a následnému spojení obou 

skupin. Prvním oficiálním společným turnajem byl Bournemouth v již zmíněném roce 

1968. Tímto rokem také začala nová tenisová éra („Open Era“), přičemž společně 

s jejím vznikem začala také pravidelná archivace výsledků, díky které je dnes možné 

mapovat šíření tenisových turnajů více než čtyřicet let zpětně (McComb 2004). 

Je třeba také zmínit rozdílnost tenisových turnajů od basketbalových či 

fotbalových klubů. Sportovní kluby mají své fanoušky, kteří generují zisky klubu a 

často se velkou měrou zaslouží o vzestup takového týmu. Díky těmto příznivcům se 

vytváří klubová tradice a vzniká tak určité pouto takového klubu s lokalitou, ve které se 

nachází. V případě tenisu je to však jinak. Ačkoli existují tenisové kluby i tenisové ligy, 

nejsou určeny primárně pro diváky a slouží spíše pro vyhledávání a výchovu tenisových 

talentů. Jejich působením však mohou vzniknout tenisu nakloněné regiony, ve kterých 

snáze vzniknou tenisové turnaje. Jejich životnost je však dále určována schopností 

získat silné sponzory, protože na rozdíl od klubových sportů nejsou příjmy 

z návštěvnosti celoroční a se skutečně vysokou návštěvností mohou počítat pouze 

turnaje obsazené hráči patřícími do nejužší světové špičky. Tato charakteristika ukazuje, 

že tenis je z vybrané trojice nejvíce závislý na pravidelném přísunu financí. Právě proto 

by měl být nejsnáze předvídatelný a rozmístění turnajů vyšších kategorií by také mělo 

kopírovat oblasti s nejvyšší kumulací kapitálu. Nakolik tomu však skutečně je, ukáže až 

mapová část této práce, kde dojde k podrobnému srovnání tenisu s fotbalem a 

basketbalem v jednotlivých zemích. 
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3. Vznik a proměny regionálního obrazu 
 

3.1 Mapová část  

Základní obrys regionálního obrazu, zejména v případě fotbalu, se v kolébce sportu 

Anglii vytvořil již koncem 19. století. V ostatních zemích Evropy se začal formovat 

později, přičemž o ostatních sportech a klubech to platí ještě více. O vytvoření 

skutečného regionálního obrazu, tj. základní koncentrace a distribuce klubů se dá 

hovořit až od období 1930 až 1934. Zároveň teprve od tohoto období lze srovnávat a 

hodnotit vývoj v jednotlivých zemích.  I přes často nedostatečné počty měst a klubů lze 

již v této fázi hovořit o některých geografických (sociálně ekonomických a kulturních) 

aspektech formování tohoto obrazu, zejména pak vlivu industrializace na formování 

prvotního obrazu koncentrace klubů.   

Vysvětlení k mapám: Sporty jsou rozlišeny barvami (zelená – fotbal, oranžová – 

basketbal, žlutá – tenis). Velikost znaku představuje v případě fotbalu a basketbalu 

kolik sezon z mapovaného období klub strávil v nejvyšší lize, v případě tenisu odlišuje 

turnajové kategorie (ATP Tour – Challenger – Future / Satellite). 

 

3.1.1 Počáteční období 1930-34 

Skutečné mapování a srovnávací analýza šíření tří vybraných sportů začíná v období 

1930 až 34. Některé ligy sice byly založeny dříve (již v roce 1888 jako první vznikla 

anglická fotbalová liga), ale až v tomto období se prvoligové soutěže ve většině 

sledovaných zemí stabilizovaly a jejich počet (států i klubů) již umožňuje první hlubší 

srovnání. Výjimkou bylo Německo, kde až do roku 1963 fungoval systém několika 

regionálních soutěží, jejichž vítězové se na konci sezony utkávali v celonárodním finále. 

Další výjimkou bylo Nizozemsko, kde vznikla prvoligová soutěž až v roce 1956. 

Slovensko ani Slovinsko nebyly v této době ještě samostatnými zeměmi a prvoligové 

soutěže zde vznikly až v devadesátých letech. Ve třicátých letech pouze Bratislava hrála 

rakouskou soutěž, ve Slovinsku se žádný prvoligový klub nenacházel. Samotné 

Slovinsko je na rozdíl od Slovenska sledováno až od období 1990-94, jelikož do té doby 

bylo součástí Jugoslávie, která pro potřeby této práce nebyla vybrána. Slovensko je zde 

mapováno jako součást Československa. Basketbalová i fotbalová liga zde byly 

společné. 
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Je důležité zmínit, že v období 1930-34  mapky zobrazují pouze rozmístění 

prvoligových fotbalových klubů. V tomto období ještě v Evropě neexistovala žádná 

basketbalová prvoligová soutěž a vzhledem k pozdní profesionalizaci tenisu (v r. 1968) 

ani žádné tenisové turnaje. Neznamená to, že by se tyto sporty v Evropě nehrály, ale 

data za ně jsou právě vzhledem k tehdejší amatérské povaze těchto sportů nedostupná či 

vůbec neexistují. Je pochopitelné, že dostupná data nemusí být zcela spolehlivá a jejich 

přesnost se postupně zlepšuje. Přesto mají jistou výpovědní a ilustrační hodnotu a již na 

mapách z tohoto období lze pozorovat, co byla jádra/centra sportovních aktivit a jakým 

směrem se šíření a rozmístění klubů ubíralo. 

Hodnocení vývoje geografického obrazu a jeho souvislostí začneme u Spojeného 

království, tedy země, která měla největší podíl na celosvětovém šíření fotbalu a 

zejména v první polovině dvacátého století byla světovou fotbalovou velmocí. V tomto 

období se hrály pravidelné soutěže a tudíž i ta nejvyšší pouze v Anglii. Skotsko, Wales 

ani Severní Irsko neměly žádný prvoligový klub, což lze zdůvodnit jejich tehdejší spíše 

periferní polohou. Největší koncentrace fotbalových klubů byla ve střední Anglii, 

zejména v okolí Liverpoolu, Manchesteru a Birminghamu, tedy v oblasti Lancashiru a 

Midlands. Tato oblast představovala největší průmyslovou oblast a tedy i ekonomickou 

základnu tehdejšího Spojeného království, jíž mohl významem konkurovat pouze 

Londýn (ovšem spíše jako centrum obchodu a finančnictví), ve kterém v tomto období 

působily dva velké prvoligové kluby (Arsenal a Chelsea). Poslední oblastí, kde se fotbal 

prosadil, byly velké britské přístavy jako Southampton či Portsmouth, tedy exportní 

místa zažívající poměrně významný rozvoj. Ve třicátých letech měla za sebou anglická 

liga již téměř čtyřicet let vývoje, a proto lze toto rozmístění brát již za poměrně 

směrodatné a vypovídající. Fotbalové kluby tu kopírovaly průmyslovou koncentraci a 

tento jev lze vysvětlit hned dvěma příčinami. V těchto oblastech docházelo ke kumulaci 

finančních prostředků, ale také ke koncentraci obyvatel a to zejména nižších sociálních 

vrstev. Fotbal byl vnímán do značné míry jako sport nižších vrstev a díky vysoké 

návštěvnosti na stadionech jeho popularita a význam v rámci celé země sílily. Během 

první poloviny dvacátého století se stal nejpopulárnějším britským sportem a počtem 

registrovaných sportovců stejně jako návštěvníků převýšil kriket i ragby (Guttmann 

2009). Jeho obliba se tedy také promítla do prostorového rozmístění a fotbal se tak 

koncentroval do tehdy nejprogresivnějších průmyslových oblastí.  
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Další mapovanou zemí je Francie, kam se fotbal rozšířil poměrně brzy, ale kde 

především byla 21. května 1904 založena FIFA – Mezinárodní fotbalová asociace 

(Fédération Internationale de Football Association). Na mapě Francie je již na první 

pohled patrné, že se zde setkáváme s odlišným modelem šíření než ve Spojeném 

království. Rozmístění fotbalových klubů zde nekopírovalo průmyslové oblasti, ale 

kluby zůstaly v místech, kde byl fotbal na počátku devatenáctého století zpopularizován 

Angličany. Největší koncentrace klubů byla na pobřeží Středozemního moře: v okolí 

Marseille, Nice, Montpellier a také Monaka. Šlo tedy o turistická a obchodní centra, kde 

byl tento sport představen britskými turisty a obchodníky. Podle očekávání se několik 

klubů postupně etablovalo také v Paříži, což není příliš překvapivý jev, jelikož lze 

očekávat, že hlavní města jakožto největší sídla, budou také místy nejintenzivnější 

kulturní výměny. Poslední významnou oblastí byl region Nord – Pas-de-Calais při 

hranici s Belgií, který byl důležitou průmyslovou oblastí. Profesionální liga ve Francii 

vznikla až v roce 1932 a proto tato mapa zobrazuje období mezi lety 1932 a 1936. 

Z tohoto důvodu lze rozmístění klubů uvažovat v kontextu dalšího vývoje. 

V případě Nizozemska a Belgie byl vývoj rozdílný. Zatímco v Nizozemsku 

vznikla profesionální fotbalová liga až v roce 1954, v Belgii naopak již roku 1895 a tím 

se stala druhou nejstarší ligou hned po anglické. Důvody tohoto rozdílného vývoje 

mohou být různé. Jedním z nejpravděpodobnějších je možný vliv Německa: zdejší 

tradice gymnastických nesoutěžních sportů, v Německu nazývaných „Turnen“ (cvičební 

sestavy praktikované zvláště v přírodě), dlouho odolávala vzestupu moderních sportů a 

fotbal zde byl roztroušen mezi amatérské regionální ligy až do šedesátých let dvacátého 

století (Guttmann 2009). Stoupenci těchto cvičení byli ve velkém množství také 

v okolních zemích a je možné, že právě v Nizozemsku jejich vliv způsobil pomalejší 

difúzi moderních sportů než do Belgie, která byla Spojeným královstvím více 

ovlivněna. Vysvětlení prostorového rozmístění fotbalových klubů je vzhledem k malé 

rozloze této země problematičtější, avšak koncentrace klubů do severozápadní části 

země, resp. Vlámska je evidentní: Brusel a okolí, dále Bruggy, Antverpy a Gent. Tato 

oblast byla ekonomicky nejsilnější a díky přístavům také více ovlivněna Anglií. Ve 

Valonsku a na východě se až na jednu výjimku žádné kvalitní kluby nevyskytovaly. 

Podobně jako v severní Francii (průmyslový Nord-Pas-de-Calais) se také v Belgii 

vytvořil významný koncentrační areál. 
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Koncentrační areály ve Španělsku obdobně jako ve Spojeném království kopírují 

průmyslově vyspělé oblasti. Hlavními centry tu byly Baskicko, které mělo v první lize 

během mapovaného období celkem šest klubů, dále Katalánsko a Madrid. Tato centra se 

stabilizovala již od prvního ligového ročníku a přidaly se k nim pouze kluby z Valencie 

a Sevilly, tedy velkých španělských měst. Avšak oproti Francii zde nedocházelo k šíření 

fotbalu do významných turistických oblastí. Španělsko jako takové totiž na rozdíl od 

francouzské riviéry nepatřilo mezi Angličany oblíbené turistické destinace a kromě 

Barcelony se ve Středozemním moři nenacházely ani důležité přístavy (Guttmann 

2009). Vzorec rozšíření ve Španělsku tak potvrdil trend předešlých zemí. Fotbal se šířil 

do průmyslově silných oblastí s ekonomickým potenciálem a vysokým počtem 

obyvatel, případně se centralizoval v metropolích, které umožňovaly nejsilnější kulturní 

výměnu.  

V Itálii došlo k vytvoření základního obrazu v rozmístění fotbalových klubů 

v souvislosti s její integrací a ekonomickým rozvojem na konci devatenáctého století. 

První kluby vznikaly v přístavech – Janov a Terst, odkud se fotbal šířil do dalších 

průmyslově významných měst severu. Jádra hlavních koncentrací představovaly Turín a 

Milán. Podobně jako u ostatních zemí lze tento stav zdůvodnit silným postavením 

průmyslové Lombardie v rámci celé země. Směrem na jih se ligové kluby rozšířily opět 

zejména do velkých měst. Dva velké kluby vznikly v metropoli Římě a po jednom také 

v Neapoli a Boloni. V Itálii je značně patrný rozdíl mezi bohatým severem a chudým 

jihem. Na severu se koncentruje naprostá většina prvoligových klubů, zatímco na 

zaostalejším periferním jihu se vyšší kvalita v tomto období vyskytuje ve dvou 

největších městech – Římě a Neapoli, která představuje stejný případ jako Janov (obr. 

1).  

V Rakousku v tomto období sice fungovala prvoligová soutěž, ovšem šlo 

v podstatě o vídeňský šampionát, jelikož fotbal zde ve třicátých letech stále ještě nebyl 

příliš populární ani rozšířený a finance na založení klubů byly dostupné kromě několika 

výjimek pouze v hlavním městě, tedy Vídni. V případě Rakouska lze tedy mluvit o 

téměř stoprocentní koncentraci profesionálního fotbalu do největšího sídla v zemi 

(Tab. 2). Koncentrace obyvatel a ekonomiky v případě Vídně byla mimořádná, ostatní 

města nemohla, jak z hlediska finančního, tak popularity konkurovat. 
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Obr. 1: Rozmístění vybraných sportů v Itálii v období 1930-34 

Zdroj: The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) 
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Tabulka 2: Míra výskytu fotbalových měst ve vybraných evropských zemích 

v období 1930-34 

Název země Míra disperze 
Francie 0,98 
Švýcarsko 0,94 
Španělsko 0,87 
Anglie 0,86 
Itálie 0,85 
Švédsko 0,75 
Polsko 0,58 
Belgie 0,57 
Československo 0,51 
Maďarsko 0,42 
Finsko 0,38 
Rakousko 0,26 
Zdroj: The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, vlastní výpočet 

Poznámka: Míra disperze = počet měst, která se během mapovaného období objevila v první lize a zůstala 

zde alespoň tří sezóny / počet klubů za mapované období celkově  

 

Podobnou zemí z hlediska rozmístění fotbalových klubů je také Maďarsko. 

Deset klubů se koncentrovalo do Budapešti a žádný jiný koncentrační areál zde 

nevznikl. Ostatní kluby zde byly poměrně rovnoměrně rozmístěny mezi několik dalších 

větších sídel (Debrecín, Kaposvár, Segedín). V Maďarsku na rozdíl od dříve zmíněných 

zemí tehdy nebyla žádná skutečně průmyslově či obchodně významná oblast kromě 

Budapešti (ta se totiž vytvářela již v rámci bývalého Uherska), ostatní města jsou řádově 

méně významná a tudíž nekonkurenceschopná. Jejich rozmístění v Maďarsku však bylo 

velmi rovnoměrné a tento vzorec se tak promítnul do rozmístění samotných klubů, které 

vytvořily v Maďarsku poměrně pravidelný obraz s jasným centrem v hlavním městě.  

Další z menších vybraných zemí je Švýcarsko. Profesionální ligová soutěž zde 

vznikla v roce 1930, a proto je zde rozmístění v období 1930-34 spíše ilustrativní. 

Koncentrace obyvatel a tudíž i klubů je silně determinována přírodními podmínkami. 

Naprostá většina velkých sídel se koncentruje v severozápadní části Švýcarska a 

prvoligové kluby se koncentrovaly právě sem. Tak jako byly Basilej, Ženeva, Curych a 

Bern důležité z hlediska sídelní struktury, byly i hlavními centry koncentrace úspěšných 

klubů. Horské oblasti jihovýchodní části Švýcarska neposkytovaly příhodné podmínky 

pro vznik klubů a ani případná dopravní obslužnost nebyla na odpovídající úrovni. 

Nenacházela se zde ani žádná významnější sídla, která by poskytla finance na vytvoření 
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nových klubů. Jedinou výjimkou byl jižní italský cíp, kde pravděpodobně díky vlivům 

z Itálie, vzniklo v oblasti Lugana několik fotbalových klubů. Šlo však o rané období 

švýcarského profesionálního fotbalu, a jakým způsobem se mapa formovala nadále, 

ukáží až další mapy.  

V roce 1921 se zformovala polská prvoligová soutěž, fotbal zde však stále nebyl 

příliš populární sport a tak v mapovaném období byla patrná koncentrace klubů téměř 

výhradně do několika hlavních center. Hlavním centrem se stala Varšava, tedy podobně 

jako v jiných zemích hlavní město a následně také Horní Slezsko, kde byla nejsilnější 

průmyslová centra, zejména Krakov a Katovice. V Polsku se fotbal šířil směrem 

z největších měst a naopak přístavní města zaostávala. Prvoligová soutěž byla v tomto 

období záležitostí pouhých sedmi měst a centralizovanost klubů tak byla druhá 

nejsilnější z vybraných zemí hned po Rakousku. V předválečném období bylo součástí 

Polska i ukrajinské město Lvov, které však z fotbalové mapy Polska po druhé světové 

válce zmizelo. Zajímavá je úplná absence fotbalových klubů v severní části země, 

ačkoli i zde se nacházelo několik významnějších sídel. Tento jev lze vysvětlit přeci jen 

větší hustotu osídlení i zastoupení průmyslu v okolí Varšavy a Krakova.  

Ke zformování finské a švédské ligy došlo téměř ve stejnou dobu, ovšem vzorec 

rozšíření fotbalových klubů se u těchto dvou sousedících skandinávských zemí poměrně 

významně lišil. Ve Finsku se vytvořil podobný regionální obraz jako v méně vyspělých 

(agrárních) zemích. Došlo ke koncentraci v největších městech a to zejména v metropoli 

Helsinkách, kde se během mapovaného období objevilo sedm klubů. Druhým centrem 

se stalo Turku, významné středisko a zároveň přístav. Fotbalové kluby se v raném 

období profesionální ligové soutěže vyskytovaly pouze v přístavních městech a 

nedocházelo k žádnému šíření do vnitrozemí. Tento jev však nebyl překvapivý 

vzhledem k tomu, že fotbal není možné hrát v halách a podnebí ve Finsku jeho šíření 

příliš neumožňovalo. Tyto „fyzicko-geografické překážky“ bylo umožněno překonávat 

až dále v průběhu dvacátého století s rozvojem jednotlivých technologií. Proto také bylo 

finské rozmístění fotbalových klubů determinováno poměrně jednoznačně (stejně jako 

ve Švýcarsku) nejen průmyslem a koncentrací obyvatel, ale i přírodními podmínkami.  

V lépe polohově disponovaném Švédsku nedošlo k tak silné koncentraci klubů. 

Regionální obraz charakterizuje vytvoření dvou koncentračních regionů.  První vznikl v 

jihozápadním cípu v okolí Göteborgu a Malmö a druhý v okolí hlavního města 

Stockholmu. Podobně jako ve Finsku fotbalové kluby pronikaly do země přes velké 

přístavy, které byly centry obchodu i průmyslu a zároveň zde docházelo ke kulturní 
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výměně s Angličany, kteří tento sport šířili do všech navštívených zemí. Výhodou 

přímořských měst bylo také mírnější podnebí, které umožňovalo už samotné 

provozování venkovních sportů. Co se týče samotného přijetí moderních sportů, bylo 

Švédsko jednou z nejotevřenějších zemí, kde popularita nových sportů velice rychle 

rostla. Přesto i zde ovlivňovaly šíření tohoto sportu přírodní podmínky, které 

neumožňovaly šíření dále na sever. Tato situace však nebyla příliš překvapivá, jelikož 

na severu Švédska se ani nenacházela žádná větší sídla a zároveň by byla velmi 

problematická dopravní dostupnost samotných klubů zde. Vytvoření takových klubů by 

v této době bylo ekonomicky naprosto nevýhodné. Ačkoli tedy i ve Švédsku došlo ke 

vzniku koncentračních areálů, přesto tu bylo rozmístění klubů rovnoměrnější. (Obr. 2) 

 

Obr. 2: Rozmístění vybraných sportů ve Švédsku a Finsku v období 1930-34 

Zdroj: The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) 
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Poslední zemí v mapovaném období 1930-34 je Československo. Před první 

světovou válkou zde byla prvoligová soutěž podobně jako v Maďarsku nahrazena ligou, 

ve které startovaly téměř výhradně týmy z hlavního města. Mezi válkami se však 

zformovala nová liga, do které postupně vstoupily i týmy z dalších měst. Ačkoli 

koncentrací klubů v hlavním městě se Československo podobalo spíše méně rozvinutým 

zemím, jako bylo Maďarsko či Finsko, přesto zde již docházelo k šíření fotbalu do 

dalších oblastí. Významné týmy vznikly v Teplicích, Plzni a Náchodě a staly se 

fotbalovými centry svých regionů. Rozšíření fotbalových klubů tak následovalo 

rozmístění průmyslu v zemi. V průmyslových regionech začaly vznikat nové kluby, 

zatímco ve spíše periferních oblastech zůstala fotbalová mapa prázdná. Na Moravě 

vznikly kluby pouze v Brně a Prostějově a na Slovensku v tomto období neexistovaly 

žádné, pouze Bratislava se účastnila rakouské ligy.  

Pokud shrneme situaci v Evropě v období 1930-34, můžeme rozdělit země podle 

způsobu, jakým se zde kluby šířily a jaké vzorce rozmístění zde vytvořily. Pro všechny 

země platilo, že fotbalové kluby kopírovaly svým rozmístěním průmyslové či obchodní 

oblasti s velkým finančním potenciálem. Města v těchto oblastech mohla zajistit 

dostatek prostředků pro fungování prvoligového klubu a zároveň poskytnout 

dostatečnou základnu fotbalových příznivců, kteří generovali další zisk klubu. V méně 

rozvinutých zemích však docházelo ke koncentraci s menším množstvím výjimek pouze 

do hlavních měst, která po všech stránkách převyšovala ostatní sídla. V rozvinutých 

zemích sice docházelo ke koncentraci klubů, ale většinou do více rovnocenných areálů 

jako například ve Španělsku. Potvrdilo se však, že tradiční města, která se na počátku 

stala branami do jednotlivých zemí, zůstala fotbalovými centry a dále rostla. Sepětí 

s klubem a tradice kolem něj se tak stále vytvářely, a je otázkou nakolik měla na 

vytváření koncentračních areálů vliv přítomnost tradičního klubu nebo naopak 

ekonomická síla samotného regionu. Pravděpodobně to však byla kombinace obou 

těchto faktorů.  
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3.1.2 1950-54 

V době mezi prvními dvěma mapovanými obdobími došlo v Evropě k mnoha 

politickým změnám. Jednoznačně nejzásadnější vliv na proměnu Evropy měla druhá 

světová válka, která ukončila relativně klidné období po první světové válce. Po jejím 

ukončení došlo k mnoha geopolitickým změnám, ale také k oslabení demokratických 

principů v mnoha východních zemích Evropy. V těchto zemích byla pod vlivem 

Sovětského svazu nastolena komunistická vláda, přičemž tento totalitní režim zde 

přetrval až do počátku devadesátých let. Z námi zkoumaných sportů byl tímto režimem 

nejvíc ovlivněn tenis, který byl vnímán jako buržoazní sport a jako takový si těžko 

nacházel cestu přes hranice. Období 1950-54 zastihuje evropské země v době, kdy už 

docházelo k určité stabilizaci poměrů po vytvoření železné opony mezi západem a 

východem. Pomocí map si odpovíme na otázku, nakolik byl válkou proměněn vzorec 

rozmístění fotbalových klubů. Zda došlo k jejich přeskupení, případně k úbytku 

v některých oblastech či zda došlo ke vzniku nových sportovních regionů. Další 

důležitou událostí v tomto mapovaném období je vznik prvních basketbalových lig 

v Itálii a Francii, díky němuž došlo k dalšímu doplnění poznatků o rozšíření sportů 

v jednotlivých zemích. Mapy by také měly částečně odpovědět na otázku, zda existují 

rozdíly v rozšíření sportů, které nejsou determinovány přírodními podmínkami. 

 Stejně jako v předešlé kapitole je přirozené začínat Spojeným královstvím. 

V tomto případě pojem Spojené království je poněkud zavádějící vzhledem k rozšíření 

fotbalových klubů pouze do Anglie. V rámci Spojeného království totiž všechny čtyři 

země mají svůj autonomní fotbalový svaz, stejně jako ligovou strukturu a reprezentaci. 

Během uplynulých dvaceti let zde došlo k několika změnám, avšak šlo o změny spíše 

kvantitativní v již ustálených regionech. Počet stabilních prvoligových klubů v Londýně 

vzrostl ze dvou na čtyři (Arsenal, Chelsea, Tottenham a Charlton), ale i když se Londýn 

stával poměrně silným fotbalovým centrem, nemělo to žádný vliv na jeho okolí a v jižní 

Anglii naopak počet klubů ještě klesnul. Naopak jako velmi silná fotbalová centra se 

profilovaly Manchester, Liverpool a Birmingham, které vytvořily velmi silný fotbalový 

region. V každém z pěti mapovaných ligových ročníků byla více jak polovina 

fotbalových celků ze střední Anglie. Vliv silných průmyslových regionů tak nebyl 

oslaben ani válkou, která anglickou fotbalovou ligu přerušila na šest let. Tento jev však 

není příliš překvapivý, jelikož průmyslové oblasti mohly pružně reagovat na válečný 

stav a na rozdíl od jinak zaměřených oblastí na něm i částečně profitovat. 
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Obr. 3: Rozmístění vybraných sportů ve Francii 

 v obdobích 1930-34 a 1950-54 

Zdroj: The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), 
Basketpedya 
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První zemí, ve které se setkáváme s basketbalem, je Francie. Francouzská národní 

basketbalová liga vznikla až v roce 1987, ale již od roku 1921 se hrála organizovaná 

mistrovství Francie, na jejichž základech se vytvářely tradiční francouzské kluby. Od 

roku 1950 je již k dispozici kontinuální datová základna, díky níž je možné zmapovat 

tehdejší obrazec rozšíření prvoligového basketbalu ve Francii a porovnat ho s již do 

značné míry ustáleným fotbalem. Počet klubů ve fotbalové soutěži vzrostl z původních 

šestnácti na osmnáct. V případě basketbalu byl pak již stabilizován na počtu šestnácti 

účastníků. Do mapy tak za každý ročník vstupuje 34 klubů. Vzhledem k neexistující 

profesionální soutěži byly kluby do značné míry limitovány financemi, jelikož jejich 

atraktivita z pohledu investic nebyla příliš vysoká (Bale 1996). Problematická byla také 

vysoká popularita fotbalu, která vytlačovala na okraj zájmu ostatní míčové hry. Tyto 

důvody patrně zapříčinily odlišný vzorec rozšíření. Poměrně velké množství 

basketbalových klubů vyplnilo prvoligovým fotbalem nedotčený střed Francie, kam 

patřila například města La Rochelle, Tours či Clermont-Ferrand. S naposled zmíněným 

sídlem se pojí další důležitá změna. Na rozdíl od ostatních průmyslově vyspělých 

regionů se v prvním mapovaném období nenacházely žádné kluby v okolí měst Saint-

Étienne a Lyon, přičemž právě basketbal využil zdejší pomalý nástup fotbalu a 

v krátkém období zde vzniklo několik velkých prvoligových klubů a to zejména v obou 

jmenovaných centrech této oblasti. Posledním rysem raného šíření basketbalu ve Francii 

byla silná koncentrace klubů do hlavního města, která představovala protiklad k spíše 

decentralizovanému fotbalu. Tento jev lze však snadno vysvětlit silnou koncentrací 

univerzit, díky nimž se basketbal do Francie rozšířil. Na rozdíl od basketbalu fotbal 

nadále přetrvával v nejsilnějších průmyslových oblastech a největší počet klubů tak 

zůstal při severních hranicích s Belgií (Pas-de-Calais) a Německem (Alsasko-

Lotrinsko). Klesla také variabilita účastníků nejvyšší soutěže během mapovaného 

pětiletého období, což značí již určitou stabilizaci tradičnějších klubů. Přesto zůstal 

vzorec rozšíření velmi podobný předešlému období, pouze s posílením již zaběhlých 

oblastí a přírůstkem v podobě dvou klubů z lyonské oblasti. (Obr. 3) 

 Další ze zemí, na jejichž proměnu regionálního obrazu se podíváme, je 

Španělsko. Při porovnání obou období je na první pohled jasný minimální vývoj 

v periferních oblastech. Kromě Valladolidu nepřibylo v centrálním Španělsku žádné 

sídlo se stabilizovaným klubem. V celém přímořském pásu, ať už se jedná o 

Středozemní moře či Atlantský oceán, docházelo ke stabilizaci fotbalových center ve 

velkých městech. K předešlým třem oblastem (Baskicku, Katalánsku a Madridu) přibyla 
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ještě Galicie, kde vznikly dva silné fotbalové týmy ve Vigu a La Coruni. Od předešlého 

období však ve Španělsku došlo k poměrně malému množství změn. Naprostá většina 

již stabilních prvoligových týmů přetrvala a navíc posílila své pozice, mezi tyto 

pronikly pouze dva galicijské kluby a Valladolid.  

 Itálie je druhou zemí, ve které již máme možnost mapovat basketbalovou soutěž. 

Je důležité uvést, že zdejší liga vznikla již v roce 1920, ale datová základna je dostupná 

až od roku 1948. Dá se tedy očekávat již poměrně stabilizovaný regionální obraz 

rozmístění prvoligových klubů. Podobně jako ve Španělsku nedošlo ke vzniku ani 

zániku významných fotbalových, případně basketbalových regionů. Poměrně zajímavý 

je také fakt, že naprostá většina basketbalových klubů kopíruje rozmístění těch 

fotbalových. Lze to jednoduše vysvětlit velkou popularitou basketbalu v Itálii. Vznikla 

zde první ligová soutěž v Evropě, velmi brzy se tu také začal vydávat měsíční magazín 

se zaměřením nejdříve na americký a posléze i tuzemský basketbal (Guttmann 2009). 

Díky své velké popularitě našel basketbal dostatek příznivců i v oblastech s velkou 

fotbalovou tradicí. Jednoznačně největší koncentrace prvoligových klubů obou 

sportovních odvětví byla stále v regionech Lombardie a Piemonte a to zejména kolem 

měst Milán a Turín. V této oblasti se během období 1950-54 objevilo v první lize devět 

klubů, z toho šest celých pět sezon. Jediným městem kde se stabilizovaly dva 

basketbalové kluby, byla Bologna, jinak v naprosté většině případů platilo pravidlo, že 

spolu s prvoligovým fotbalovým klubem se ve městě nachází i klub basketbalový. 

V celé severní Itálii pokračoval nárůst počtu klubů, díky čemuž se ještě posílila 

severojižní bipolarita. V jižní Itálii nevznikl žádný významný klub ani v jedné ze 

soutěží, pochopitelně kromě basketbalového klubu v Římě. Shrneme-li tedy vývoj 

v Itálii mezi oběma obdobími, dojdeme k jednoznačnému trendu zesilování rozdílů 

mezi severem a jihem a rostoucí koncentrací sportu do bohatých průmyslových regionů. 

 Nizozemsko a Belgie jsou ve srovnání s předchozími zeměmi rozlohou velmi 

malé, a proto jsou mapovány společně. V Nizozemsku vznikla profesionální fotbalová 

soutěž až v roce 1954, a proto je také druhé mapované období v tomto případě posunuto 

o čtyři roky. V Belgii došlo k posunu fotbalových klubů více do východní části země a 

také k dekoncentraci z hlavního města Bruselu, kde zůstaly pouze dva významné kluby. 

Zatímco v předešlém období se ve Valonsku nacházel pouhý jeden klub, nyní došlo 

k rozšíření fotbalu do okolí měst Lutych a Charleroi. Ovšem velký rozdíl v distribuci 

klubů mezi Valonskem a Vlámskem přetrval. Největší koncentraci klubů lze pozorovat 

v Bruselu, Antverpách a v jejich přímém okolí. V malých zemích jako je Belgie, není 
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tento jev nijak výjimečný: centrem v takových zemích je obvykle pouze hlavní město, 

případně několik menších měst, která mohou pokrýt poptávku širokého okolí. Zároveň 

jsou tato města také nejbohatší a ostatní sídla jim nemohou konkurovat. Velmi podobná 

situace jako v Belgii byla také v Nizozemsku. V jeho jihozápadní části, kde se nacházejí 

jeho největší sídla a která je nejvíce zalidněná a průmyslově nejvyspělejší, byly 

koncentrovány všechny stabilní kluby. Naopak dále na sever už se nacházely pouze 

kluby, které se v první lize objevily během mapovaného období pouze jednou či dvakrát 

a nejedná se tedy v tomto období o žádné významné kluby. Centry země z pohledu 

fotbalové soutěže byla města Amsterdam, Utrecht, Rotterdam a Haag. Pokud se 

podíváme na Benelux jako celek, je zde jasně patrná koncentrace úspěšných klubů do 

jeho středu a blíže k pobřeží. Rozmístění je silně nerovnoměrné a soustředěné do 

největších sídel.  

 

Tabulka 3: Míra koncentrace ve vybraných evropských zemích v období 1950-54 

Název země Míra koncentrace 
Maďarsko 0,543 
Rakousko 0,529 
Československo 0,300 
Belgie  0,200 
Finsko  0,180 
Polsko  0,167 
Švédsko  0,167 
Anglie  0,155 
Španělsko  0,125 
Švýcarsko  0,114 
Itálie  0,096 
Francie  0,078 
Zdroj: The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) 

Poznámka: Míra koncentrace = podíl prvoligových klubů se sídlem v hlavním městě 
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 Další z menších zemí je Rakousko, ve kterém došlo k mírné dekoncentraci 

z Vídně, avšak přesto došlo ke vzniku pouze jednoho dalšího stabilního prvoligového 

týmu mimo hlavní město a to v Linci. Několik účastí si v tomto pětiletém období 

připsaly kluby z méně významných sídel, ovšem přesto lze hovořit spíše o vídeňské než 

o rakouské lize. Vídeň byla stále jednoznačným centrem Rakouska disponující 

nejvyšším kapitálem a stejně tak potenciální hráčskou i fanouškovskou základnou. 

(Tab. 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Rozmístění vybraných sportů v Polsku v letech 1950-54 

Zdroj: The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Basketpedya 
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Velmi podobná situace byla také v Maďarsku. Extrémně silná pozice Budapešti 

ovlivnila i vývoj v městech hierarchicky o dva řády níže, přesto došlo k mírné 

dekoncentraci, když se zformovaly další kvalitnější kluby blíže hlavnímu městu než 

v předchozím období. Takový vývoj odpovídal sílícímu ekonomickému významu 

Budapešti, která koncentrovala 40 % HDP země, zatímco periferní oblasti v tomto 

období silně zaostávaly. Jediným městem, které udrželo ligový fotbal, byl Szeged 

(pravděpodobně i díky dostatečné vzdálenosti od hlavního města). (Obr. 4) 

 Ve Švýcarsku nedošlo k žádným výrazným změnám ve vzorci rozmístění 

prvoligových fotbalových klubů. I nadále zde přetrval velký rozdíl mezi severozápadem 

a jihovýchodem. Došlo ke stabilizaci významných klubů ve všech významných 

městech. Pozoruhodná koncentrace se vytvořila v jižním regionu – v rámci kantonu 

Ticino. Zatímco v relativně rozsáhlé alpské oblasti se žádné kvalitní kluby nenacházely, 

zde se na poměrně malé ploše zformovaly čtyři kluby, z nichž tři lze považovat za 

významné (Bellinzona, Lugano, Chiasso). Situace v italsky hovořící kantonu byla 

ovlivněna velkou popularitou fotbalu v Itálii, kde se stal prakticky národním sportem.  

Ve zbytku alpské části Švýcarska však kromě přírodních překážek stála rozvoji fotbalu 

v cestě jeho nízká popularita, která nemohla být srovnávána s oblibou především 

zimních sportů, z nichž nejpopulárnějším bylo alpské (sjezdové) lyžování. 

 Mezi tuto skupinu malých zemí patří také Československo. Období 1950-54 

zobrazuje Československo těsně po nástupu komunismu, který poměrně významně 

poznamenal všechny sportovní aktivity a soutěže. Došlo k zániku několika klubů a 

naopak také k silné podpoře klubů v průmyslových oblastech. Tento proces do značné 

míry poškodil přirozený vývoj v rozmístění klubů, ale jeho důsledky se ještě více 

projevily v následujícím období. I v Československu platila silná koncentrace do 

hlavního města, kde se během pěti let objevilo šest klubů, z toho tři stabilně hrající 

nejvyšší soutěž. Slovensko dříve bez vlastní soutěže a hrající převážně nižší rakouské 

ligy bylo zahrnuto do ligy československé, díky čemuž vzrostla konkurence mezi městy 

a na Slovensku vznikly čtyři stabilní prvoligové týmy. Ve všech případech šlo o velká 

města nacházející se vysoko v rámci hierarchie sídelní struktury. V Česku vznikly 

v podstatě dvě oblasti s výskytem klubů, jednalo se o oblast Prahy a severních Čech a o 

oblast Ostravy a střední Moravy. Periferní (venkovské) oblasti bez významných 

průmyslových center se ani sportovně nerozvíjely. 
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 Další zemí je Polsko, které ačkoli patří v rámci Evropy mezi velké země, podle 

výskytu, resp. geografického rozmístění klubů se zařazuje spíše mezi země malé a méně 

rozvinuté. Koncentrace klubů je v poválečném Polsku jednoznačně vázána na 

nejvýznamnější města a nejprůmyslovější oblast Hornoslezské pánve (celkem jen 6 

koncentrací). Podobně jako ve Francii a Itálii i zde již existovala nejvyšší basketbalová 

soutěž. Z geografického hlediska je však jasně patrná její koncentrace do největších a 

ekonomicky nejsilnějších měst. Od předešlého období zde došlo pouze k minimálním 

změnám a mezi sídla s alespoň jedním stabilním prvoligovým klubem přibyl pouze 

Gdaňsk a Radlin. Zbytek prvoligových klubů se nacházel v pouhých pěti největších 

městech, přičemž ta se lišila zejména poměrem zastoupených basketbalových a 

fotbalových klubů. Tento poměr však do značné míry vypovídal o vnitřní 

charakteristice těchto měst. V obou centrech průmyslového Horního Slezska, tedy 

Krakově a Katovicích byl vyšší počet fotbalových klubů. Vypovídá to o silné tradici 

fotbalu v této oblasti, ale také o struktuře obyvatel, resp. ekonomicky aktivních, jelikož 

basketbal se zejména ve svých počátcích šířil díky univerzitám a byl sportem oblíbeným 

spíše u vzdělanějších obyvatel. Proto také oblasti s vysokým zastoupením průmyslu a 

tedy i dělnického obyvatelstva nebyly pro šíření tohoto sportu tak vhodné. Naopak další 

dvě sportovní centra Poznaň a Lodž, měly v tomto období pouze jeden fotbalový 

prvoligový klub a basketbal zde počtem klubů převládal. Pro jiné sporty, než byl fotbal, 

totiž nebylo tak náročné se prosadit díky vyšší vzdělanosti obyvatel a méně silné 

fotbalové tradici. V případě hlavního města Varšavy můžeme hovořit o velmi 

vyrovnaném poměru mezi oběma sporty. Dle očekávání zde byly zastoupeny všechny 

složky obyvatelstva a tedy i místo pro více sportů na vrcholové úrovni. Pokud tedy 

shrneme stav v rozmístění prvoligových basketbalových a fotbalových klubů v Polsku 

v období 1950-54, můžeme ho popsat jako rovnoměrné rozmístění, avšak silně 

centralizované do pouhých pěti nejsilnějších center. 

 Poslední dvě mapované země jsou Švédsko a Finsko, tedy dvě skandinávské 

země, které jsou na mapách v této práci zobrazovány společně vzhledem k mnohým 

společným rysům, ale také díky podobnému přírodnímu prostředí a vzájemné 

provázanosti. Díky tomu je také možné lépe konfrontovat vzájemné rozmístění 

v obrazci rozšíření vybraných sportů. Podobně jako v jiných zemích, zejména těch 

rozvinutých, došlo během dvaceti let mezi oběma obdobími k další dekoncentraci klubů 

z nejbohatších oblastí a v tomto případě k jejich rozšíření více do vnitrozemí. Předešlá 

koncentrace klubů do přímořských bohatých sídel souvisela nejen s financemi, ale také 
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lepším povědomím o nových sportech. Ve Švédsku se stabilizovaly tři oblasti kolem 

měst Stockholmu, Malmö a Göteborgu, avšak fotbalové kluby se rozšířily dále do 

vnitrozemí a došlo k vizuálnímu propojení všech tří jmenovaných oblastí. Tento jev 

dokládá poměrně rychlý vývoj ve Švédsku a nárůst prostředků na vytvoření 

prvoligového klubu i v dalších sídlech, hierarchicky nižších. Přesto však nedošlo 

k rozšíření dále na sever, což není nijak velkým překvapením, jelikož z ekonomického 

hlediska by to bylo velmi nevýhodné a vyžadovalo by to příchod velkého investora. 

Vzhledem k poloamatérské povaze sportů v této době nepřicházelo něco takového 

v úvahu a je otázkou, zda v dalších mapovaných obdobích vůbec k nějakému 

významnějšímu rozšíření dále na sever dojde. Ve Finsku došlo k několika zajímavým 

změnám. V roce 1939 zde vznikla basketbalová liga, která však i po více než deseti 

letech existence zůstala koncentrována v hlavním městě, k šíření do dalších měst a 

regionů dlouho nedocházelo. Z Helsinek však zmizelo několik prvoligových 

fotbalových klubů a tato decentralizace vedla k dalšímu rozšíření fotbalu nejen ve 

městech na pobřeží (k severu), ale také do vnitrozemí, kde se dokonce stabilizovaly dva 

prvoligové kluby. Za zmínku stojí zejména Kuopio, které proslulo jako důležité 

středisko zimních sportů a jako takové pravděpodobně lépe přijalo i další sport. 

Skandinávské země lze tedy v tomto mapovaném období zařadit spíše mezi země 

rozvinuté a rovnoměrně se rozvíjející, jelikož zde docházelo k pozvolnému šíření 

fotbalových klubů a jejich rovnoměrnějšímu rozmístění v rámci země. Na rozdíl od 

méně rozvinutých zemí zde také kluby nezůstaly koncentrovány jen v hlavních městech 

(opomeneme-li basketbalovou ligu, která však byla vzhledem k menší tradici i 

popularitě basketbalu ve Finsku v rámci Evropy spíše atypická). 

 Ve všech sledovaných zemích se zachoval původní základní obraz rozmístění 

zejména fotbalové kvality, která se vytvořila již v prvním období. Důvodem byla 

pomalejší dynamika rozvoje ekonomiky sportu v období krize a brzy následující druhá 

světová válka a poválečná rekonstrukce. Důsledkem toho došlo k upevnění pozic 

regionů, ze kterých se sport šířil, avšak také stále velmi mála úloha periferních oblastí. 

Malé změny, které jsme pozorovali v mapách, byly zapříčiněny také nepříliš 

významnými změnami v postavení samotných regionů a sídel. Velké průmyslové 

oblasti nebyly válkou natolik ovlivněny jako například turistické oblasti a některé 

z tohoto stavu mohly dokonce profitovat přizpůsobením své výrobní skladby aktuální 

poptávce. Vzhledem k neexistenci významných faktorů, které by zapříčinily přesuny, 

zániky či vznik nových klubů se tedy sportovní mapy změnily pouze v detailech. 
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3.1.3 1970-74 

Následujících 20 let stabilizace velkých geopolitických a sociálně ekonomických změn 

předchozího období na mapě sledovaných sportů velké změny nepřineslo. Ještě více 

bylo potvrzeno rozdělení Evropy železnou oponou a v rámci komunistických zemí byl 

zahájen proces ekonomické soběstačnosti a budování materiální základny socialismu, 

který byl také doprovázen rozvojem přerozdělovacích procesů, intenzivní těžkou 

industrializací a regionální politikou. Z vybraných zemí se tato situace týkala Polska, 

Československa, Maďarska, Slovinska a části Německa. Zatímco v ostatních 

demokratičtějších evropských zemích tak bylo šíření sportů spíše přirozeným procesem, 

v komunistických zemích bylo silně regulováno a ovlivňováno státem. Ze tří 

mapovaných sportů měl nejobtížnější pozici tenis, který byl vnímán jako buržoazní 

nevhodný sport a jeho podpora tak byla minimální. V rozvinutých evropských zemích 

navíc byl již v pohybu proces deindustrializace a některé dříve silné průmyslové 

regiony ztrácely na významu a tím i na koncentraci sportovní kvality. Na základě dvou 

předešlých období lze předpokládat, že se tento jev projeví také v mapách. V zemích 

socialistického tábora však proces deindustrializace neprobíhal, v řadě z nich naopak 

byla průmyslová základna posilována a plánovitě rozmisťována a centrálně 

organizována a státem řízeny byly i sportovní aktivity. Přirozený vývoj včetně 

(de)koncentračních procesů tak byl podobně jako v případě migrací narušen. Nízká 

sociální i geografická mobilita způsobila zpomalení přirozených procesů, na druhé 

straně podpora některých regionů znamenala také rozvoj sportovních aktivit, zejména 

v oblastech těžkého strategického průmyslu (uhelné pánve). Tato skutečnost patrně 

přispěla ke snížení rozdílu v teritoriální distribuci, který by jinak mezi západní a 

východní Evropou byl výraznější.  
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Obr. 5: Rozmístění vybraných sportů ve Spojeném 

království v obdobích 1950-54 a 1970-74 

Zdroj: The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Steve G Tennis 
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Kolébkou fotbalu je Anglie, která díky koloniální a obchodní expanzi představovala 

nejvýznamnějšího aktéra šíření fotbalu a sportu vůbec v globálním měřítku. Díky 

profesionalizaci tenisu v roce 1968 se na mapu dostaly také tenisové turnaje. Na druhé 

straně profesionální basketbalová liga stále ještě neexistovala (důkaz britského 

konzervatismu?). Bale v jedné ze svých prací sledoval produkci profesionálních 

anglických fotbalistů dle regionů mezi lety 1950 a 1980 a došel k jednoznačnému 

závěru ve smyslu posunu této produkce od severu na jih (Bale 1993). V severozápadní 

Anglii (zejména průmyslovém Lancashiru) přetrvala nejvyšší koncentrace klubů, ale i 

v rámci tohoto regionu došlo k posunu od severu k jihu Tradiční kluby v Manchesteru, 

Liverpoolu a Leedsu zůstaly, ale v jejich okolí některé původně významné kluby 

z mapy vrcholových klubů zmizely. Kvalita se také přesunula do středu Anglie, do 

oblastí kolem Birminghamu (West Midlands) a Nottinghamu. Zatímco v období 1950-

54 byl poměr klubů mezi těmito oblastmi 12:6 ve prospěch aglomerace Manchesteru, 

v roce 1970-74 to bylo již 9:8. Pokud bychom navíc brali v úvahu pouze kluby se 

stabilní výkonností (minimálně čtyři účasti v první lize), byl by poměr v období 1950-

54 9:3, zatímco v období 1970-74 5:5. Kromě severozápadu se v Anglii vytvořila 

silnější koncentrace pouze v hlavním městě Londýně. Počet fotbalových klubů zůstal od 

minulého období stejný, ale velmi silnou koncentraci zaznamenal tenis. Tento jev lze 

vysvětlit silnou tradicí mezinárodního mistrovství Anglie známého jako Wimbledon. 

Velmi oblíbený byl však tenis ve vyšších vrstvách a silné zázemí tak měl i v dalších 

londýnských čtvrtích, zejména pak Wembley a Queens. Dle mapy je jasně patrný rozdíl 

v rozložení tenisu a fotbalu, který do značné míry reflektuje také sociální status 

obyvatel v jednotlivých regionech. Zatímco severozápad byl průmyslově i ekonomicky 

silný region, zdejší obyvatelé byli méně vzdělaní lidé středních i nižších tříd, kteří již ve 

třicátých letech 20. století přijali fotbal jako „sport prostého lidu“. Tenisové turnaje 

proto v této oblasti zatím příliš nevznikaly a během mapovaného období se zde objevily 

pouze tři. Oproti tomu jižní Anglie a zejména Londýn byly méně průmyslově založeny, 

byla zde vyšší vzdělanost i orientace na terciér. O jednoznačném rozdílu vypovídá 

poměr turnajů mezi severem a jihem, který je 11:3 ve prospěch jižní Anglie. Z toho osm 

turnajů sídlilo v Londýně a zbylé v pobřežních rekreačních městech. (Graf 1) V Anglii 

tedy od minulého období došlo pouze k minimální dekoncentraci z dvou hlavních 

sportovních oblastí a jako hlavní změnu obrazce rozmístění sportovních klubů lze určit 

mírný posun od severu k jihu. Lze také pozorovat jednoznačné upevnění tradice a 

stability některých nejvýznamnějších klubů. Jde o londýnské kluby - Chelsea, Arsenal, 
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Tottenham a kluby ze severozápadu - Manchester, Liverpool, Leeds a Birmingham. 

(Obr. 5) 

  

Graf 1: Podíl tenisových turnajů uspořádaných ve vybraných evropských zemích 

v letech 1970-74 

 

 

 

Další zemí je Francie, ve které již v tomto období existovaly prvoligové soutěže ve 

fotbale i basketbale, stejně jako pravidelně fungovalo několik profesionálních turnajů. 

Ačkoli rozmístění tenisových turnajů bylo teprve ve svých počátcích, je možné 

pozorovat již poměrně komplexní vzorec rozmístění jednotlivých sportů. Oproti Anglii 

je rozmístění rovnoměrnější a méně koncentrované. Do hlavního města se koncentrují 

zejména tenisové turnaje, což souvisí pravděpodobně s velkou tradicí po Wimbledonu 

dalšího grandslamového turnaje Roland Garros. Jediný další tenisový turnaj se nacházel 

v Nice, tedy v turistické oblasti kde byl tenis představen anglickými turisty již ke konci 

devatenáctého století. Koncentrace ostatních sportů do hlavního města již nebyla tak 

silná. Stabilitu zde získal pouze jeden pařížský fotbalový klub a dva basketbalové. 

Oproti Anglii se během doby mezi dvěma obdobími proměnil obraz rozmístění poměrně 

výrazně. Dříve velmi silný průmyslový region Nord-Pas-de-Calais začal během 

šedesátých let upadat a tento trend se projevil velmi záhy i na účasti regionálních 

sportovních klubů v nejvyšších soutěžích. Nezůstal zde žádný stabilní fotbalový klub a 

pouze jeden basketbalový. V dalším dříve silném regionu - Lotrinsku - nedošlo 

k žádným výrazným změnám. Nevznikly zde žádné významné basketbalové ani 
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fotbalové kluby. Staré průmyslové oblasti tak podobně jako v Anglii prokázaly silnou 

inklinaci k fotbalu a slabou vůli k přijetí druhých dvou sportů. K výše zmíněným 

průmyslovým regionům se během uplynulých dvaceti let přidaly další více zaměřené na 

terciér a turismus. První z nich byl Lyon, Saint-Étienne a jejich okolí kde vznikly dva 

silné fotbalové kluby a tři basketbalové, dále turistická oblast kolem Monaka a Nice a 

jako poslední a nejnovější oblast jihozápadně od Paříže. Na rozdíl od Anglie byl tedy 

vzorec rozmístění rovnoměrně rozdělen do šesti oblastí. Basketbalové kluby často 

vznikaly ve městech, kde neexistovala tak silná tradice fotbalu, ale nešlo přitom o sídla 

okrajová. Ve Francii je také patrnější úpadek starých průmyslových oblastí a přesun 

kapitálu do nových regionů (Lyon, Nantes).  

 Itálie se od předešlých dvou zemí liší absencí starých průmyslových regionů, 

které by byly poznamenány procesem deindustrializace. Lombardie, Piemont a též 

Emilia-Romagna nezaznamenaly propad, který postihl například průmyslový region 

Pas-de-Calais ve Francii. Důvodem byla orientace těchto regionů nejen na těžký 

průmysl, ale též na průmysl zpracovatelský, zejména textilní. Pozici ekonomicky 

nejbohatšího regionů si nadále upevňovala Lombardie s centrem v Miláně. Jediným 

konkurenčním regionem bylo Lazio s hlavním městem Římem. Zbylá část Itálie již 

tehdy spíše profitovala z úspěšného severu a na sportovní mapě se tento severojižní 

gradient potvrzoval již od třicátých let. Ani v letech sedmdesátých nebyla patrná žádná 

změna tohoto trendu a směrem na jih od toskánské Florencie již nalezneme pouhá dvě 

sídla s prvoligovými kluby. Přirozeně šlo o Řím a také Neapol, která si udržela svůj post 

důležitého evropského přístavu a rozvíjející se aglomerace. V případě fotbalových 

klubů došlo k silné stabilizaci obrazu a posílení tradice. Dva stabilní a úspěšné týmy 

měl Milán, Řím a Turín, po jednom týmu pak Bologna, Florencie, Janov a Neapol. 

Došlo také k mírné změně v rozmístění méně úspěšných klubů, které se přiblížily 

k ekonomicky silné severozápadní oblasti. Ve městech, která neudržela prvoligové 

fotbalové týmy, však často docházelo k upřednostnění basketbalových klubů, z jejichž 

přítomnosti ve městech, vzhledem k velké popularitě basketbalu v Itálii, pramenily také 

relativně vysoké zisky. Posledním sportem je tenis, který se však v tomto období 

nacházel stále ještě ve svých počátcích. V mapovaném období vzniklo v Itálii pět 

tenisových turnajů, z toho tři v bohatém severním regionu (města Milán, Florencie, 

Bologna) a překvapivě dva na Sicílii (Palermo, Catania). Tento jev lze vysvětlit 

pravděpodobně silným zaměřením na turismus, který s tenisovými turnaji souvisel již 

od počátku jejich vzniku. Shrneme-li směr, jakým se měnil sportovní obraz v Itálii, 
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dobereme se k podobnému typu vývoje jako ve Spojeném království: docházelo 

k upevňování pozic silného severního regionu a v okrajových oblastech své místo 

nacházel spíše basketbal a tenis. I mezi těmito dvěma sporty však byly rozdíly. 

Basketbal se rozvíjel spíše v bohatších a vzdělanějších severních regionech, kde se 

prosazoval ve městech, která se nedokázala prosadit do první fotbalové ligy. Tenis 

naopak využíval své tradiční sepětí s cestovním ruchem, avšak jeho další vývoj se více 

projeví patrně až v příštím mapovaném období.  

 Druhou velkou středomořskou zemí je Španělsko, jehož vývoj se od Itálie příliš 

neliší. Jako nejsilnější sportovní regiony se zde vyprofilovaly Katalánsko, Baskicko a 

Madrid a posléze je doplnila Galicie. Podobně jako v dalších zemích zde sledujeme 

koncentraci sportovních klubů do průmyslových regionů a jejich téměř naprostou 

absenci v periferních oblastech. Zatímco Katalánsko a hlavní město Madrid 

pokračovaly v rozvoji i v 70. letech, region Baskicka orientující se z velké části také na 

těžký průmysl začínal mírně upadat, což se poměrně záhy projevilo také úbytkem 

klubů. V rámci fotbalu docházelo k dalšímu šíření klubů směrem na jih a pobřeží 

Středozemního moře: do měst těžících více z turistického ruchu. Ačkoli nešlo o nikterak 

výraznou změnu oproti minulému období, dala by se tato změna interpretovat jako 

přesun sportu do oblastí s vyšším podílem terciéru. Zda šlo o trend dlouhodobější, však 

ukáže až další mapované období. V případě basketbalu došlo k jeho téměř absolutní 

koncentraci pouze do dvou měst a jejich nejbližšího okolí - Barcelony a Madridu. Tato 

dvě sídla byla už v tomto období centry cestovního ruchu i vzdělanosti. Basketbal se ve 

Španělsku projevil podobně jako v ostatních zemích, kdy ke vzniku nových klubů a 

jejich stabilizaci docházelo zejména ve velkých sídlech, kde tento sport měl dostatečný 

prostor vedle fotbalu, případně ve městech, která neuspěla v nejvyšší fotbalové lize a 

hledala uplatnění v jiných sportovních soutěžích. Ve velkých aglomeracích Barcelony a 

Madridu však sídlily v tomto období prakticky všechny basketbalové prvoligové týmy 

(s výjimkou Bilbaa a Luga). Podobná situace nastala u raných tenisových turnajů, které 

ovšem musely vzniknout v oblastech s dostatečným diváckým potenciálem a jejich 

koncentrace do turisticky atraktivních měst tak není překvapivá. Podobně jako v Anglii 

a Itálii nedošlo ve Španělsku k žádným významným změnám, co se týče přeskupování 

sportovního obrazu. Došlo však k silnému posílení koncentračních areálů kolem obou 

největších měst, což se projevilo na dalším oslabení periferních oblastí.  
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Poprvé se v této práci objevuje také mapa Německa. Prvoligová fotbalová soutěž zde 

vznikla v roce 1963, basketbalová soutěž v roce 1966 a o dva roky později (1968) došlo 

k již zmíněné profesionalizaci tenisu. Důvody tohoto zpoždění oproti ostatním zemím 

byly dva. Tím prvním byla druhá světová válka, která zapříčinila mnohaletý útlum 

Německa ve všech oblastech a jak bylo dokázáno v této práci již mnohokrát, sport se 

šířil zejména do oblastí s velkou koncentrací průmyslové výroby případně cestovního 

ruchu. Druhým důvodem byl specifický přístup samotných Němců k moderním 

sportům. Velkou tradici mělo v Německu tzv. Turnen, cvičení které spočívalo v různých 

cvikových sestavách zpravidla v přírodě a jehož cílem nebylo na rozdíl od moderních 

sportů soupeření, ale zušlechťování duše i těla. Mnoho příznivců těchto cvičení 

odmítalo moderní sporty, zejména zpochybňovali jejich morální hodnoty a zpočátku tak 

díky jejich silnému vlivu sportovní difúze probíhala méně intenzivně než v jiných 

zemích (Guttmann 2009). Neznamená to však, že by k jejímu dovršení došlo až 

v šedesátých letech se vznikem některých prvoligových soutěží. Fotbalová amatérská 

soutěž existovala již od počátku 20. století a basketbalová od 30. let 20. století. 

Sportovní mapa Německa v období 1970-74 ukazuje několik důležitých poznatků. 

Vzhledem k rozdělení Německa a absenci dat za jeho východní komunistickou část se v 

okolí Berlína nevyskytují sportovní kluby. Nejsilnější koncentraci těchto klubů však 

oproti tomu zaznamenáváme v Severním Porýní, které bylo hlavní průmyslovým 

regionem Německa s velkou koncentrací obyvatel i finančních prostředků. 

V mapovaném období se zde minimálně na tři sezony v první lize objevilo devět klubů, 

zatímco zbylé prvoligové kluby byly rovnoměrně rozmístěny do největších německých 

sídel (Mnichov, Hamburg, Frankfurt nad Mohanem, Stuttgart, Berlín). Další 

koncentrační oblasti byly již méně významné a spíše než o celé oblasti šlo o velká 

regionální centra a jejich nejbližší okolí. Z pohledu všech tří sportů byl 

nejuniverzálnějším městem Mnichov, který byl sídlem jednoho fotbalového a dvou 

basketbalových klubů a zároveň již v rané fázi profesionálního tenisu zde vznikly dva 

tenisové turnaje. V rozšíření zejména fotbalových klubů lze v Německu pozorovat 

podobný trend jako ve většině ostatních popisovaných evropských zemích a to je 

koncentrace do nejsilnějších regionů, tedy zejména do Severního Porýní, Porýní-Falc a 

Bavorska. Basketbal se šířil ve stejných regionech jako fotbal, avšak byl více 

decentralizovaný a v jiných městech: ve městech, která nepronikla do nejvyšší fotbalové 

soutěže. Společným rysem většiny basketbalových měst byla přítomnost univerzit, čímž 

Německo potvrzovalo status tohoto amerického sportu, jakožto sportu 
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vysokoškolského. K těmto univerzitním městům patřil Bamberg, Heidelberg nebo 

Braunschweig. Pouhé dva roky po profesionalizaci tenisu nebyly ještě tenisové turnaje 

v Evropě příliš rozšířeny, avšak v Německu jich vzniklo ze všech evropských zemí 

nejvíc (7). Všechny byly koncentrovány do největších měst, která poskytovala dostatek 

prostředků pro správu těchto finančně náročných sportovních akcí. Německo je svým 

vzorcem v rozmístění klubů velmi podobné Anglii. Jeho typickým rysem je silná 

koncentrace klubů do největšího průmyslového regionu a slabé zapojení periferií. 

Oproti Anglii však je zcela bez jakéhokoli významnějšího klubu či turnaje hlavní město 

Bonn a jeho funkci zde částečně zastává několik hierarchicky významných sídel, 

například Mnichov. Tento výsledek však není nikterak překvapivý, jelikož Bonn byl 

spíše administrativním centrem, v jiných ohledech však nekonkurující ostatním větším 

městům. 

 Po představení pěti nejvýznamnějších evropských velmocí přejdeme k menším 

zemím, jejichž vliv na difúzi sportu nebyl příliš významný, ale jejichž vývoj přesto 

dotváří pohled na šíření sportů v Evropě. Dalšími zeměmi jsou Nizozemsko a Belgie, 

země, které byly silně ovlivňovány třemi evropskými velmocemi (Francie, Německo, 

Anglie) a které vzhledem ke své malé rozloze jsou mapovány společně. V obou zemích 

došlo k posílení koncentrace stabilních úspěšných klubů do největších měst (viz. 

Tabulka č.). V případě Belgie se jedná zejména o města Brusel, Antverpy a Bruggy, 

v Nizozemsku o města Rotterdam a Amsterdam. Ačkoli v Nizozemsku došlo k mírné 

difúzi prvoligových fotbalových klubů do vnitrozemí (Eindhoven a Enschede), stále je 

jasně patrný diametrální rozdíl mezi východem a západem. V Belgii je obraz podobný, 

pouze koncentrační areál je o něco méně centralizovaný. Na rozdíl od předešlých 

mapovaných zemí z tohoto období se basketbal rozvíjel téměř pouze v sídlech se 

stabilními fotbalovými prvoligovými kluby a v periferních oblastech, ve kterých lze 

pozorovat menší množství fotbalových klubů, se basketbalové vůbec nenacházely. 

Tenisové turnaje byly dva v Nizozemsku (Amsterdam a Rotterdam) a jeden v Belgii 

(Brusel) a jejich poloha potvrzovala celkový obraz v obou zemích. Shrneme-li jeho 

proměnu mezi obdobími, můžeme ji označit jako zesilující centralizaci s pouze slabými 

tendencemi k šíření do periferních oblastí a to pouze v případě fotbalu. 

 Pouze malý prostor zde věnujeme Švýcarsku, jehož regionální obraz se změnil 

pouze minimálně. Přírodní bariéra, kterou v jeho jihovýchodní polovině vytvářejí Alpy, 

nadále zamezovala jakémukoliv významnějšímu šíření. Fotbalové kluby se stabilizovaly 

v hierarchicky nejvýznamnějších sídlech a jejich rozmístění v severozápadní polovině 
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země bylo velmi rovnoměrné. Oproti ostatním evropským zemím neexistovala na území 

Švýcarska žádná významná průmyslová oblast. Z hlediska cestovního ruchu byla 

významnou alpská část země, která nebyla lokalizačně výhodná ani pro jeden ze tří 

vybraných sportů. Vzhledem k menší popularitě všech tří sportů a z toho pramenícího 

menšího významu zdejších sportovních lig není nevýrazná proměna obrazu příliš 

překvapivá. V raném tenisovém období zde vzniknul jeden turnaj v Gstaadu, který byl 

švýcarským tradičním tenisovým centrem již od počátku 20. století a o kterém bude 

zmínka ještě později.  

Podobný nevýrazný vývoj pozorujeme také u další alpské země, Rakouska. Ani 

zde nevznikla žádná významná centra či oblasti s vyšší koncentrací sportovních klubů, 

případně turnajů. Ačkoli došlo k úbytku fotbalových klubů z hlavního města Vídně 

z osmi na pět, vznikl pouze jeden nový úspěšnější klub v Linci. Příčinou tohoto úbytku 

však nebylo oslabení pozice hlavního města, ale snížení počtu klubů v nejvyšší soutěži 

(podíl vídeňských klubů zůstal stejný). Vzhledem k absenci datové základny chybí 

zmapování basketbalové ligy, která však stejně jako ve Švýcarsku nebyla významná, 

jelikož basketbal v obou zemích patřil mezi méně populární sporty. V Rakousku vznikly 

dva tenisové turnaje: kromě hlavního města Vídně to byl také turnaj v Kitzbühelu, jehož 

postavení bylo podobné jako postavení turnaje v Gstaadu ve Švýcarsku a později bude 

ještě zmíněn.  

 Další ze skupiny menších a méně významných zemí je Maďarsko, které v tomto 

mapovaném období patřilo do východního bloku zemí s komunistickým režimem. 

Nejdůležitějším vývojovým trendem v Maďarsku byl v uplynulém období úbytek 

budapešťských fotbalových klubů, které však nebyly nahrazovány žádnými novými 

stabilními kluby a tak vzorec rozmístění z období 1950-54 ve skutečnosti nedoznal 

žádných významných změn. Úspěšné kluby zůstaly téměř beze změn a byly doplněny 

kluby z celého Maďarska, které se v nejvyšší soutěži udržely vždy jen krátkodobě. 

Všechny významné maďarské kluby tak byly nadále lokalizovány na severozápadě 

v hlavním městě a jeho okolí. Na mapě chybí basketbal a tenis. Data pro nejvyšší 

basketbalovou ligu nebyla pro toto období dostupná a tenis se v tomto období 

v komunistických zemích příliš neprosazoval. Ačkoli se tenisové turnaje pořádaly, nešlo 

o akce mezinárodní úrovně.  
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Do skupiny malých zemí patřilo též Československo, které ačkoli také komunistické, 

bylo před druhou světovou válkou oproti Maďarsku průmyslově vyspělou zemí. Ačkoli 

šlo o jeden stát, byl tvořen dvěma zeměmi, Slovenskem a Českem. Specifikum byl také 

tvar Československa, který neumožňoval existenci pouhé jedné metropole, která by 

obsáhla většinu země. Sportovním centrem české části byla podle očekávání Praha, jejíž 

vliv byl jasně patrný. V jejím okolí nevznikly kromě několika výjimek žádné významné 

kluby. Ačkoli Slezsko bylo v rámci Československa nejvýznamnějším průmyslovým 

regionem, jeho podíl na celkovém počtu sportovních klubů v zemi byl oproti jiným 

průmyslovým regionům velmi nízký. Typologicky nejbližší Československu byly svým 

vývojem Nizozemsko a Belgie, jelikož vzorec rozmístění klubů zde se příliš nezměnil, 

avšak došlo k silné koncentraci sportů do hlavního města. Rozmístění fotbalových 

klubů se však příliš nezměnilo a spíše došlo k jejich stabilizaci v hierarchicky vyšších 

sídlech. Basketbalové kluby se rozšířily kromě regionálních metropolí také do menších 

měst. Na mapy komunistických států je však nutno pohlížet s určitým odstupem, jelikož 

nešlo o přirozené prostředí jako v demokratických státech a změny sportovní mapy byly 

ve své podstatě řízeny státem. (Obr. 6) 

Obr. 6: Rozmístění vybraných sportů v Československu v letech 1970-74 

Zdroj: The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Steve G Tennis, Basketpedya 
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 Předposlední mapa období 1970-74 je mapa Polska, které bylo stejně jako 

Československo a Maďarsko v této době komunistickou zemí. V rámci těchto zemí zde 

měl komunistický režim na sportovní mapu největší vliv. Nejvyšší koncentrace 

fotbalových klubů zůstala v jihozápadním Polsku, tedy v hlavním průmyslovém regionu 

země. Počet klubů oproti minulému období vzrostl z šesti na devět, avšak překvapivě 

nedošlo k posílení dvou hlavních center tohoto regionu, Katovic a Krakova, ale naopak 

rozšíření klubů do více sídel. V rámci tohoto regionu se pak sport koncentroval 

především do hornoslezské aglomerace, ve které bylo pět klubů ve čtyřech různých 

městech. Kromě jihovýchodu Polska se prvoligové fotbalové kluby nacházely pouze v 

hlavním městě Varšavě a několika menších sídlech. Tenisové turnaje zde vzhledem k již 

dříve zmiňovaným důvodům neprobíhaly. Basketbalová nejvyšší liga pak vytvořila 

odlišné rozmístění klubů než fotbalová. Kluby se rozšířily rovnoměrně po celé zemi do 

největších sídel a kromě Varšavy neexistoval v žádné oblasti více jak jeden stabilní 

klub. Přítomnost tří velkých klubů ve Varšavě lze vysvětlit kromě hierarchického 

postavení Varšavy také vyšší vzdělaností. Celkově lze rozmístění klubů v období let 

1970-74 charakterizovat jako velmi nerovnoměrné s dominancí jihovýchodního 

průmyslového regionu.  

 Poslední dvě země jsou stejně jako v předchozích dvou obdobích Švédsko a 

Finsko, které jsou mapovány společně. Ani jeden z mapovaných sportů zde nemá a ani 

neměl příliš vysokou popularitu, čehož je příčinou zejména poloha obou zemí. Díky 

chladnému podnebí jsou zde populární zimní sporty, zejména hokej a klasické lyžování. 

Dalším důležitým rysem je absence velkých průmyslových regionů. Svou 

charakteristikou z pohledu sportů jsou obě skandinávské země nejblíže zemím alpským. 

Sportovní kluby jsou zde centralizovány do největších měst, která v tomto případě 

poskytují dostatek prostoru i pro méně populární sporty. Sport je zde rozšířen více 

rovnoměrně, avšak podobně jako v alpských zemích zde existovala přírodní bariéra 

v podobě velmi chladného klimatu a tedy pro všechny tři sporty nevyhovujících 

podmínek. Jedinou výraznější změnou od minulého období je pozvolné šíření klubů 

dále na sever a do vnitrozemí. Stále však platí, že jde o velká sídla, případně lokality 

s velkou sportovní tradicí (Kuopio, Kokkola, Lulea).  

 Shrneme-li období 1970-74 a pokusíme se o rozdělení mapovaných států dle 

dosavadního vývoje, můžeme rozlišit tři odlišné typy států. Těmi prvními a z pohledu 

vývoje všech tří sportů nejméně důležitými jsou alpské (Rakousko, Švýcarsko) a 

skandinávské (Finsko, Švédsko) země. Platí pro ně poměrně nízká popularita 
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zmiňovaných tří sportů zapříčiněná přítomností vysokohorských oblastí, které pokrývají 

velkou část jejich území. Zimní sporty si zde tak získaly velkou popularitu na úkor 

sportů ostatních. V těchto zemích také neexistovaly průmyslové regiony srovnatelné 

úrovně, jako v jiných evropských zemích a celková vyšší životní úroveň, stejně jako 

vyšší vzdělanost nevytvářely příliš příznivé prostředí pro významnější šíření fotbalu. 

Ten se tak rozšířil pouze do několika hierarchicky významných sídel, rovnoměrně 

po celé zemi kromě chladných horských oblastí. Nevznikly žádné koncentrační 

fotbalové regiony. Podobný vzorec rozšíření platil také pro basketbal, pro který však 

vzhledem k jeho nízké popularitě nejsou dostupná oficiální data. Tenis byl v tomto 

raném období profesionalizace celoevropsky rozšířen pouze do největších měst, 

případně do tradičních oblastí, kam byl přivezen již na počátku 20. století (Gstaad – 

Švýcarsko, Kitzbühel – Rakousko). Námi sledované změny v těchto zemích byly 

minimální a jejich regionální obraz se téměř neměnil. Přesto zde lze pozorovat tendenci 

k rovnoměrnému růstu. Nevznikaly zde žádné specializované regiony. 

 Druhou skupinou byly země, ve kterých existovaly specifické regiony, zejména 

průmyslové, které přitahovaly sportovní kluby či turnaje finančními prostředky, 

vysokým počtem potenciálních příznivců apod. (Itálie, Anglie, Francie). Tento trend se 

týkal v první řadě fotbalu, který zde byl sportem nejoblíbenějším a také již v této době 

poměrně finančně nákladným. Basketbalové kluby v tomto období spíše vyplňovaly 

mapu v oblastech, kde neexistovaly prvoligové fotbalové kluby nebo naopak vznikaly 

ve velkých městech, kde byl prostor pro více sportů na vrcholové úrovni. Jediným 

skutečně dobře pozorovatelným trendem v jejich rozmístění bylo jejich rozšíření do 

některých ryze univerzitních měst, ve kterých neměl většinou fotbal žádnou tradici 

(Bamberg, Oldenburg). Tenisové turnaje vzhledem k jejich malému počtu žádné 

koncentrační oblasti nevytvářely a jejich vývoj bude pozorovatelný spíše v dalším 

mapovaném období. 

 Zmíněnou druhou skupinu zemí však můžeme ještě rozdělit na země, ve kterých 

docházelo k posílení silných regionů a země, ve kterých naopak docházelo k jejich 

postupnému oslabování a šíření sportů odsud do ostatních regionů. Tato dekoncentrace 

souvisela zejména s procesem deindustrializace starých průmyslových regionů a nejlépe 

ji můžeme pozorovat u Francie, kde region Nord-Pas-de-Calais ztratil na důležitosti 

nejen ekonomické, ale též sportovní. Podobný, avšak mírnější trend lze pozorovat též u 

Anglie či Španělska. Opačný proces, tedy zesílená koncentrace klubů do silných 

regionů pokračovala například v Polsku a Německu, ale pravděpodobně se jednalo spíše 
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o určité opoždění oproti jiným rozvinutým zemím, jelikož docházelo k pozvolnému 

zániku velkých průmyslových regionů a k vyrovnávání meziregionálních diferencí. 

Nejdůležitějším poznatkem tohoto období je tedy počátek diferenciace vývoje 

sportovního vzorce v jednotlivých zemích.  

Jediným společným rysem je stabilizace klubů v tradičních sídlech, ze kterých se začaly 

sporty šířit. Vzorec rozmístění je však pro každou zemi odlišný a i rozdělení do tří 

skupin dle společných rysů není zcela přesné. Nárůst finančních prostředků však začal 

v tomto období sportovní průmysl teprve utvářet a jeho vliv tak budeme moci lépe 

pozorovat až v následujícím období. 

 

 

3.1.4 1990-94 

Předposlední mapované období následuje bezprostředně po zásadních geopolitických 

změnách v Evropě. Tyto změny měly různý dopad na jednotlivé mapované země, avšak 

nejvíce ovlivnily postkomunistické země, jejichž hranice se po pádu železné opony 

otevřely a umožnily tak sportovní difúzi probíhat tak, jak probíhala v ostatních 

evropských zemích, tedy bez politického vlivu a bariér. Z našeho výběru mezi tyto 

země patří Maďarsko, Polsko a Československo, které se 1. ledna 1993 rozdělilo na 

Českou a Slovenskou republiku. Naopak Německo bylo sjednoceno a další nově 

vzniklou evropskou zemí, která je zahrnuta do výběru pro poslední dvě mapovaná 

období je Slovinsko, které se v roce 1991 odtrhlo od Jugoslávie. Pro další evropské 

země tyto změny znamenaly především možnost expandovat na nové trhy a také 

budoucí spoluprací s novými evropskými zeměmi. Pakliže jsme v minulém období 

popisovali úpadek starých průmyslových oblastí v nejvyspělejších evropských zemích, 

pak v tomto období u některých tento proces pokračoval a u jiných naopak docházelo 

k úspěšné restrukturalizaci a udržení pozic těchto regionů v rámci národních ekonomik. 

Nejlepším příkladem úspěšné restrukturalizace hutního průmyslu je Baskicko, které se 

díky tomu stalo druhým nejbohatším španělským regionem. Zatímco tedy 

v postkomunistických zemích docházelo k poměrně velkým změnám, ostatní vybrané 

země již od druhé světové války prošly určitým procesem stabilizace a bude tedy 

zajímavé, nakolik se tento rozdílný vývoj projeví v mapách. Je důležité také zmínit, že 

v tomto období existovaly ve všech zemích již plně fungující nejvyšší fotbalové i 
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basketbalové soutěže, stejně jako možnost pořádat tenisové turnaje. V případě absence 

zobrazení basketbalové ligy na mapě je příčinou nedostupnost oficiálních dat.  

 Stejně jako v předešlých obdobích začínáme Anglií, ve které došlo k několika 

změnám. Velmi zajímavá je minimální změna rozmístění, což vypovídá o stabilizaci 

obrazce a o silné tradici starých úspěšných klubů. Na mapě jsou jasně patrné 

koncentrační oblasti, které existovaly již v prvním mapovaném období (1930-34) a 

během uplynulých šedesáti let se dále stabilizovaly. Tou první je Londýn a jeho 

nejbližší okolí, jehož výsadní postavení v zemi dokazuje přítomnost sedmi prvoligových 

klubů. Druhou oblastí je pak již několikrát zmiňovaný severovýchod, kde se vytvořil 

velmi silný region v okolí měst Manchester, Liverpool a Birmingham. Poměrně 

překvapivý je pokles množství týmů v okolí Birminghamu a tedy konec procesu 

přesunu vrcholového fotbalu ze severu na jih. Tradice tak pravděpodobně překonala i 

ztrátu výsadního postavení, jež Manchester a Liverpool prodělaly vzhledem k úpadku 

zdejší hutní výroby. Celkový posun k posílení stabilních klubů dokazuje srovnání map 

z minulého a tohoto období. Pouze jeden úspěšný klub z období 1970-74 nepřetrval 

(Stoke-on-Trent) a naopak většina ostatních zvýšila svou dlouhodobou úspěšnost. 

Rozšíření basketbalových klubů do značné míry kopírovalo rozšíření klubů fotbalových. 

Jedinou výraznější odchylkou jsou čtyři kluby v blízkém okolí Londýna, zatímco 

v samotném centru se nacházely pouze dva. Naopak v samotném Londýně bylo sedm 

fotbalových klubů a pouze jeden v blízkém okolí. Tento jev poměrně jasně odráží 

strukturu popularity obou sportů v zemi: fotbal jakožto sport velmi populární a 

basketbal jako sport okrajový a málo významný. Zajímavý je vývoj v počtu tenisových 

turnajů. Ačkoli moderní tenis pochází z Anglie, počet turnajů od minulého období 

nevzrostl, ale naopak poklesl ze třinácti velkých ATP turnajů na pouhých pět turnajů 

této kategorie. Prvotní příčina tohoto propadu je ryze sportovního charakteru, jelikož 

malé úspěchy britských sportovců vedly k malé podpoře tenisu od domácích sponzorů a 

přesunu turnajů do jiných evropských zemí (McComb 2004). Zbylé turnaje se 

centralizovaly zejména do Londýna (3) a po jednom turnaji pořádaly Manchester a 

Birmingham. Sportovní mapu Anglie v období let 1990-94 lze charakterizovat jako již 

velmi stabilizovanou, bez velkých změn a potvrzující velmi tradiční přístup, typický pro 

Spojené království nejen ve sportovní oblasti. 

 Další tradiční sportovní zemí je Francie. Vývoj zde však byl odlišný od vývoje v 

Anglii. Zatímco sportovní kluby na severovýchodě Anglie se s procesem 

deindustrializace vyrovnaly a dokonce své postavení ještě posílily, úpadek 
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francouzských regionů založených na těžkém (hutním) a textilním průmyslu (Nord-Pas-

de-Calais, Lotrinsko) měl silný dopad také na sportovní kluby - postupně zde docházelo 

k delokalizaci fotbalové kvality. Důvodem byl zejména odlišný směr šíření fotbalu 

v obou zemích. V případě Anglie se fotbal ze svých center šířil všemi směry a 

nejdůležitější centrum se nacházelo i nadále ve středu země (Midlands a Lancashire), 

který i přes úpadek průmyslu zůstal tradiční fotbalovou oblastí. Avšak v případě Francie 

primárními centry rozvoje a šíření moderních sportů a tedy i fotbalu byla města 

(přístavy) Středozemního moře a hlavní město Paříž. Do průmyslových oblastí se 

rozšířil až díky příhodným podmínkám a po odeznění fáze industrializace slabší 

ekonomické zázemí způsobilo oslabování výskytu vrcholových klubů.  Francie se lišila 

i v dalších rysech. Difúze zde probíhala rovnoměrněji, a ačkoli docházelo k mírné 

koncentraci do ekonomicky silnějších regionů, vznikaly kluby ve všech velkých 

městech po celé zemi. Podobně jako v Anglii se již mezi obdobími 1970-74 a 1990-94 

vzorec rozšíření příliš významně nezměnil, avšak několik změn lze přece jen 

zaznamenat. Nejmenšími změnami prošel fotbal, kluby byly stabilizovány rovnoměrně 

po celé zemi ve všech větších centrech, přičemž na rozdíl od jiných velkých zemí zde v 

žádném městě, ani v obrovské aglomeraci Paříže, nezůstaly dva konkurenční kluby. 

Nevelkými změnami prošel také basketbal, avšak ten se nestal pouze doplňkovým 

sportem ve fotbalových městech, ale získal zázemí, popularitu i úspěchy v městech 

hierarchicky nižšího řádu, která nedisponovala dostatečným zázemím pro financování 

fotbalových klubů. Největšími změnami pak prošel tenis, který byl v raném stádiu 

šíření. V období 1990-94 zůstaly v Paříži už pouze dva velké tenisové turnaje, avšak 

velké množství turnajů vzniklo v turisticky zaměřené jižní Francii. Vzhledem 

k rovnoměrnému rozmístění sportovních klubů i turnajů již neexistovaly žádné 

vyloženě koncentrační areály. Přesto lze vyzdvihnout dvě oblasti, které byly v tomto 

období důležité a jejichž význam z hlediska sportu v průřezu čtyř doposud mapovaných 

období rostl. Tou první je aglomerace Lyon-Saint-Étienne, oblast, která v průběhu 20. 

století ekonomicky rostla, což se také projevilo nejen na vzniku samotných klubů a 

turnajů, ale také na jejich úspěšnosti v soutěžích. Druhou oblastí je pak francouzská 

riviéra, která byla na přelomu 19. a 20. století oblíbenou britskou turistickou destinací a 

kde byly moderní sporty velmi brzy představeny. Význam této oblasti v první polovině 

20. století poklesl, avšak díky postupnému zvyšování podílu terciéru na zaměstnanosti i 

HDP zde a úpadku průmyslových oblastí, se tato oblast z pohledu sportu stala znovu 

důležitou a v pobřežním pásu od města Montpellier po Monako tak můžeme pozorovat 
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nejsilnější sportovní koncentraci v celé Francii. Přesto zůstává Francie zemí 

s nejrovnoměrnějším vývojem z celé skupiny mapovaných zemí a vzhledem 

k dosavadnímu vývoji lze očekávat, že si toto postavení zachová. 

 Při pohledu na mapu Itálie je jasně patrný posun sportovních aktivit ze severu 

Itálie (Piemonte, Lombardie) směrem k jihu (Emilia-Romagna) a k východu (Veneto), 

kopíruje tak sociálně ekonomický posun a rozvoj „Třetí Itálie“.  Tento proces se však 

překvapivě netýká všech sledovaných sportů, potvrzuje se tak podobný průběh jako 

v Anglii: zatímco koncentrace fotbalové kvality zůstala v tradičních baštách, v nově 

rostoucích regionech (zejména Emilia-Romagna, dále Friuli-Venezia-Giulia a střední 

Itálie, zejm. Marche) se začaly objevovat kluby basketbalové a také volejbalové. Je tedy 

patrné, že potíže při snaze o proniknutí do nejvyšší fotbalové ligy vedly zdejší města 

k podpoře jiného sportu a logickou volbou tak byl druhý nejpopulárnější sport, tedy 

basketbal. Rostoucí popularita basketbalu se však projevila v rámci celé země a vedla 

ke zvýšení počtu zastoupení dalších měst v první lize. Přesto v obou sportech zůstala 

zachována velmi silná bipolarita severu a jihu: v jižní Itálii se až na několik málo 

výjimek (Řím, Neapol, event. Palermo a Avellino) nenacházely žádné významné kluby 

a jediným sportem, který se zde alespoň částečně uchytil, byl tenis. A právě rozšíření 

tenisových turnajů na Sicílii je jediným neobvyklým rysem procesu šíření tenisových 

turnajů. Ostatní tenisové turnaje vznikly v ekonomicky nejsilnějších regionech, kde 

doplnily basketbal a fotbal a kde již existovalo určité sportovní i ekonomické zázemí. 

Možnosti těžit ze sezónního cestovního ruchu však některá sicilská turistická centra 

využila a umožnila tak vznik několika turnajů, i když se jednalo povětšinou o turnaje 

méně významné. S přihlédnutím k předešlým obdobím lze v Itálii pozorovat obdobný a 

zajímavý trend v šíření sportovních klubů a jejich závislosti na ekonomické situaci 

v regionu. Zatímco fotbalové kluby zůstaly v tradičních oblastech i v době, kdy tyto 

oblasti byly po ekonomické stránce překonány jinými, basketbalové kluby díky 

pozdějšímu vzniku využily těchto změn a stabilizovaly se již v nových oblastech. Ze 

sportovní mapy Itálie lze vyčíst, jakým způsobem se regiony rozvíjely a tuto informaci 

lze zjednodušeně interpretovat tak, že koncentrace fotbalu potvrzuje silnou sportovní 

tradici a historickou sílu regionu a koncentrace basketbalu pak nové ekonomicky 

rostoucí regiony. 
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 Podobně bipolární strukturu rozmístění fotbalových a basketbalových klubů 

můžeme vypozorovat také z mapy Španělska. Zatímco v úzkém pruhu na severu 

Španělska, mezi Galicií a Katalánskem včetně Baskicka, byla velmi vysoká koncentrace 

týmů obou sportovních odvětví, na jihu země byla jedinou významnější lokalitou 

Sevilla. Pouze v největších španělských městech pak můžeme identifikovat jak 

fotbalový, tak basketbalový úspěšný klub a zároveň alespoň jeden tenisový turnaj. 

Většina sídel byla víceméně specializovaná a mapa zřetelně ukazuje rozdělení obou 

kolektivních sportů do pásů. Severní pobřežní pás táhnoucí se od Galicie po Baskicko a 

také východní pás táhnoucí se od Katalánska po Valencii zahrnoval velké přístavy a 

významná turistická centra, ve kterých se stabilizovaly tradiční týmy. Naprostá většina 

z nich se stabilizovala již po druhé světové válce. Basketbal pronikl do Španělska 

později než fotbal a nedokázal konkurovat jeho popularitě. Přesto však nebyla jeho 

popularita zanedbatelná (byla srovnatelná s popularitou tohoto sportu v Itálii) a jeho 

prvoligové týmy se začaly objevovat ve městech, která nepronikla do nejvyšší fotbalové 

soutěže. Jednalo se především o sídla menšího významu (Lugo, Manresa, Huesca, 

Girona, Vitória-Gasteiz). Nejvyšší koncentrace basketbalových klubů byla již od vzniku 

ligy v Katalánsku, kde se tento sport zařadil svou popularitou vedle fotbalu. Tenisových 

turnajů bylo v tomto období ve Španělsku méně než v ostatních evropských zemích, což 

zapříčinila především kratší tradice tenisu v této zemi. Turnaje vznikly pouze 

v turisticky frekventovaných oblastech, kde byla velká pravděpodobnost návratnosti 

vložených prostředků. Regionální obraz země na počátku devadesátých lze 

charakterizovat taktéž jako bipolární, přičemž rovnoměrnější rozložení se formuje 

alespoň v jeho severní části. Počet prvoligových fotbalových a basketbalových klubů se 

neustále zvětšuje, což je vedle reintegrace země do evropských struktur také důsledkem 

ekonomického rozvoje, který vedle severu zasáhl také velká města jihu. Další šíření 

však již není příliš pravděpodobné, jelikož značná část centrálního Španělska (Kastílie) 

s výjimkou Madridu představuje vnitřní periferii s nízkou dynamikou rozvoje. Také 

jižní Španělsko (Andalusie) nedisponuje kromě pobřeží významnějším ekonomickým 

potenciálem a vrcholový sport se zde rozšířil pouze do několika významných měst 

(Málaga, Sevilla). (Obr. 7) 
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Obr. 7: Rozmístění vybraných sportů ve 

 Španělsku v obdobích 1970-74 a 1990-94 

Zdroj: The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Steve G Tennis, Basketpedya 
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 Poslední mapovanou významnou zemí je Německo, které už je možno na rozdíl 

od předešlých období díky přístupnosti dat, mapovat celistvě, avšak jak je patrné, 

připojení východního Německa mělo na sportovní mapu jen velmi malý vliv. Tradiční a 

ekonomicky mnohem silnější regiony nepřepustily pozice sídlům z regionů východního 

Německa a to tak zůstalo sportovní periferií země. Od minulého období došlo 

k minimálním změnám v distribuci klubů a je tak stále patrný velký rozdíl mezi 

severem a jihem země. Zatímco na jihu, respektive především na jihozápadě, sídlilo 

velké množství klubů obou týmových sportů a také se zde pořádalo velké množství 

tenisových turnajů, na severu se prosadily pouhé dva úspěšné fotbalové a dva 

basketbalové kluby a velké množství turnajů zejména nižší kategorie challenger. Oba 

fotbalové kluby se stabilizovaly ve velkých severních přístavech (Hamburg, Brémy), do 

kterých byly Brity přivezeny již na počátku století. Vliv zdejší popularity fotbalu na 

zbytek regionu však nebyl příliš významný, a proto se fotbal prosadil spíše v jiných 

oblastech země. Nesporně hlavním důvodem omezených sportovních aktivit v severním 

Německu byla absence větších měst či průmyslových regionů. Hlavní město Berlín, ač 

samo rozlohou i počtem obyvatel jedno z největších v Evropě, nedisponovalo 

mezinárodním přístavem ani nebylo součástí významného regionu a vzhledem k této 

izolovanosti zde ani jeden z pozorovaných sportů nebyl na začátku 90. let nijak 

významněji zastoupen. Nejméně změn proběhlo v rámci nejvyšší fotbalové soutěže, což 

nebylo příliš překvapivé vzhledem k tomu, že se fotbal dostal do Německa jako první 

z mapované trojice sportů. Naprostá většina prvoligových týmů se tak již stabilizovala a 

fotbalová mapa prodělala pouze minimum změn od minulého období. Stále tak platila 

velmi vysoká koncentrace klubů do průmyslových oblastí Horního Porýní a Porýní-

Falc, kde byly doplňovány velkými tenisovými turnaji, které zde vznikaly během 

osmdesátých let.  

 Na počátku devadesátých let bylo Německo tenisovou velmocí a všechna 

významná města pořádala ročně alespoň jeden velký turnaj. Zbylé tenisové turnaje, 

většinou kategorie challenger se rozšířily mimo areály s největší koncentrací sportů a 

možnost tak dostaly menší sídla, která disponovala financemi na tento typ turnajů. 

Turnajům se zde dařilo také díky vysokému počtu potenciálních fanoušků, kteří mohou 

sportovní akce navštěvovat. Basketbalové kluby dále pokračovaly ve svém pro Evropu 

poměrně netypickém šíření. Ačkoli i v jiných zemích se tyto kluby šířily do měst 

s univerzitami, jednalo se většinou o velká sídla, která podporovala na špičkové úrovni 

více sportů, případně o města, která se v jiných sportech (obzvláště fotbalu) neprosadila. 
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V Německu se však basketbal rozšířil do velkého množství měst, která lze nazvat městy 

univerzitními (Ulm, Giessen, Oldenburg, Bamberg). Basketbal tu tedy potvrdil své 

kořeny a sepětí s vysokoškolskou sférou. Celkově došlo v Německu k dalšímu 

prohloubení rozdílu mezi severem a jihem. Ačkoli v severní polovině vzniklo poměrně 

velké množství tenisových turnajů, v naprosté většině se jednalo o turnaje nižších 

kategorií. Velké tenisové události vznikaly v již osvědčených sportovních regionech.  

Zda se tento rozdíl ještě prohloubil, ukáže až poslední mapované období. 

 Následujícím menším zemím bude již věnováno méně pozornosti - úměrně 

s jejich významem pro sportovní difúzi v Evropě. První dvě ze skupiny menších zemí 

jsou společně mapované Nizozemsko a Belgie. V prvně jmenované zemi došlo k silné 

dekoncentraci a během dvacetiletého intervalu mezi mapovanými obdobími se zejména 

fotbalové kluby rozmístily rovnoměrně po celé zemi. Stejný proces postihl i 

basketbalovou ligu, která byla v naprosté většině v předešlém období koncentrována do 

malé oblasti v okolí měst Amsterdamu a Rotterdamu ve středozápadním Nizozemsku. 

Ačkoli sever Nizozemska zůstal z pohledu všech tří sportů spíše periferní, ve zbylé části 

země vznikla poměrně pravidelná síť klubů. Poslední koncentrační oblastí zůstal 

Rotterdam a jeho okolí, kde sídlily stále ještě tři fotbalové kluby a také dva tenisové 

turnaje vyšší kategorie. V Belgii probíhal vývoj od minulého období odlišně. 

Nedocházelo k tak silné dekoncentraci v rámci silných regionů a severozápadní Belgie 

tak zůstala hlavní sportovním centrem země. Přesto se tento jev netýkal všech tří 

mapovaných sportů. Fotbal potvrdil koncentraci v tradičních centrech a v rámci nejvyšší 

ligy tak došlo k minimálním změnám. Basketbalové kluby naopak sledovaly podobný 

trend, který je dobře patrný zejména v Nizozemsku a na rozdíl od fotbalových klubů se 

rovnoměrněji rozšířily po celé zemi (kromě periferního jižního cípu). V žádném městě 

nevznikl více než jeden prvoligový klub, což také svědčí o nižší úrovni popularity 

basketbalu, který nebyl omezován na rozdíl od fotbalu skalními příznivci a jejich 

existenčně potřebnou přízní. Srovnáme-li tedy obě země mezi sebou, dojdeme ke 

zjištění, že od minulého období se jejich vývoj odlišil. Zatímco v 70. letech v obou 

zemích existovala poměrně jasná bipolarita a velmi silná koncentrace sportů pouze do 

několika největších měst, v 90. letech již byly tyto koncentrace oslabeny. 

V Nizozemsku došlo k rovnoměrnému vývoji ve všech třech sportovních odvětvích, 

avšak v Belgii zůstaly fotbalové kluby v tradičních lokalitách. Potvrdil se tak odlišný 

historický vývoj fotbalu v obou zemích. Belgická liga, jakožto druhá nejstarší v Evropě, 

prokázala svou stabilitu a odolnost zatímco nizozemská, která naopak vznikla až v 60. 
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letech 20. století, se dále formovala a stabilní zůstávaly pouze kluby v největších 

městech. Tenisové turnaje se, zejména v případě Nizozemska, rozšířily mimo tradiční 

(fotbalová) města. (Obr. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Rozmístění vybraných sportů v Belgii a 

Nizozemsku v letech 1990-94 

Zdroj: The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Steve G Tennis, Basketpedya 



74 
 

 Rakousko a Švýcarsko jsou si z hlediska vývoje šíření sportu velmi podobné a 

také popularita všech tří sportů se zde nachází na srovnatelné úrovni. Jedná se o alpské 

země, ve kterých se největší popularitě těší lyžování (alpské i klasické) a míčové sporty 

jsou zde celkově méně významné. Tenis je v těchto zemích zastoupen pouze několika 

turnaji, které jsou pořádány v největších městech, případně v turistických destinacích, 

které jsou pro tenisové turnaje velmi výhodné. Jako nejznámější turistická pořadatelská 

města můžeme uvést lyžařské resorty Kitzbühel a Gstaad, ve kterých má tenis 

mnohaletou tradici především díky turismu a oba tyto turnaje patří v rámci Evropy 

k nejstarším. Celkový obrazec rozmístění sportovních aktivit se od minulého období 

změnil pouze v detailech a nejzajímavější je tak stále vysoká koncentrace fotbalových 

klubů do hlavního města Vídně. Je to poměrně překvapivé, jelikož evropským trendem 

byly v tomto období spíše již dekoncentrační procesy, které byly důsledkem větší 

konkurenceschopnosti hierarchicky nižších sídel. V rámci obou zemí můžeme hovořit o 

rovnoměrném rozmístění sportovních klubů, ačkoli to tak na první pohled nevypadá 

vzhledem k velkému procentu území pokrytého Alpami. Od tohoto období je již 

Rakousko mapováno společně se Slovinskem, které nabízí datovou základnu i pro 

nejvyšší basketbalovou soutěž. Vzhledem k velmi malé rozloze této země není snadné 

vysledovat nějakou významnější koncentraci klubů. Přesto je poměrně jasně patrné, že 

největší počet klubů se koncentroval do největších měst. V počátcích samotné fotbalové 

i basketbalové ligy se sportovním centrem stala Lublaň následovaná Mariborem a 

Koperem. Přesto bude z geografického hlediska zajímavá spíše až mapa dalšího období, 

kdy bude již vzorec rozmístění více stabilizovaný. 

 Další z menších zemí je Maďarsko, ve kterém došlo především ke změně 

rozmístění fotbalových klubů. Data za basketbalovou ligu nejsou zobrazena, jelikož 

nejsou oficiální a jejich přesnost tak není zaručená. Spolu s postupným úpadkem 

severovýchodního Maďarska došlo také k úbytku fotbalových klubů v této oblasti. Tím 

pádem se ještě zvyšovala koncentrace klubů do již tak velmi silné Budapešti, ale také do 

západní poloviny země, kde se nacházely všechny prvoligové kluby (s výjimkou dvou 

méně významných východních klubů). Kromě tohoto posunu však nelze pozorovat 

žádné podstatné změny, což zapříčinila naprostá dominance Budapešti v rámci této 

země.  
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 Po rozpadu Československa v roce 1993 vznikly v obou zemích samostatné ligy 

a v tomto mapovaném období tak docházelo teprve ke stabilizaci v jejich rozmístění. 

Díky rozdělení obou zemí dostaly příležitost k účasti v nejvyšší lize v obou týmových 

sportech další města, jelikož v basketbalové i fotbalové lize bylo do té doby zastoupení 

klubů z obou zemí zhruba padesátiprocentní. V Česku došlo k nárůstu takových klubů 

zejména na Moravě a ve Slezsku, v Čechách zůstávala dominantní nadále Praha. Na 

Slovensku pak můžeme pozorovat jasný rozdíl mezi bohatší a lidnatější západní části a 

méně osídleným a chudším východem. Nejvyspělejší oblast na jihozápadě v okolí 

hlavního města Bratislavy byla sídlem pěti fotbalových a dvou basketbalových klubů, 

což v takto malé zemi značí již poměrně výraznou koncentraci. Na východním 

Slovensku oproti tomu v tomto období existovaly pouze dva stabilní kluby (jeden 

fotbalový a jeden basketbalový) a samotné centrum tohoto regionu, Košice, 

nedisponovalo žádným úspěšným klubem. Tenisových turnajů v obou zemích bylo 

v tomto období velmi málo (v ČR celkem pět a v SR jeden turnaj), i tak se jednalo o 

poměrně velký úspěch, jelikož do roku 1989 se zde nepořádaly mezinárodní turnaje 

žádné. Česká republika přesto patřila v počtu pořádaných turnajů k úspěšnějším 

evropským zemím. Obě země však byly v tomto období teprve na počátku formování 

prvoligových soutěží a až další období ukáže směr, jakým se vydaly. 

 V Polsku se od minulého období dále rozvíjel trend rovnoměrnějšího rozmístění 

basketbalových i fotbalových klubů. Nejvyšší soutěž už v sobě nezahrnovala pouze 

několik málo hierarchicky nejvyšších sídel, ale byla rozprostřena v rámci celé jižní 

poloviny Polska. Sever Polska zůstal ze sportovního hlediska periferní oblastí, ačkoli i 

zde se nacházelo několik evropských přístavů středního významu. Přesto byl v Polsku 

velmi jasně patrný vztah sportu k ekonomicky nejvyspělejším regionům a v případě 

fotbalu k nejen ekonomicky, ale zejména průmyslově vyspělým regionů. Od minulého 

období došlo k velkému poklesu počtu klubů v hlavním městě Varšavě, kde zůstal 

pouze jeden fotbalový a jeden basketbalový prvoligový klub. Svědčí to tedy o vyšší 

konkurenceschopnosti ostatních regionů, která se zde projevila jako první v rámci 

skupiny postkomunistických zemí. Avšak jihozápadní průmyslová část Polska zůstávala 

nadále silná a neprojevil se na ní pád železné opony tak, jako u hlavního města. Tento 

jev je patrně zapříčiněn silnou fotbalovou tradicí v tomto regionu. Nutné je ještě zmínit 

porovnání distribuce klubů u obou týmových sportů: zatímco fotbal zůstával 

v tradičních oblastech (Poznaň, Lodž, Varšava, hornoslezská aglomerace), basketbal se 

rozšířil spíše do západních oblastí s nižší hustotou průmyslu a vyšším podílem 
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vzdělaností obyvatelstva. Je však otázkou, nakolik se změní obraz v posledním 

patnáctiletém období a zda zejména průmyslová oblast na jihovýchodě Polska zůstane 

hlavním fotbalovým koncentračním areálem, což ukáže až poslední mapované období. 

 Posledními mapovanými zeměmi jsou Švédsko a Finsko. V obou těchto zemích 

nedošlo do tohoto sledovaného období k žádným geograficky významným změnám a 

tím se potvrdila domněnka, že ke stabilizaci zdejších lig došlo již v minulém 

mapovaném období. Difúze sportů do severních oblastí zůstala na podobné úrovni a 

město Rovaniemi, které se nachází na vzdáleném finském severu, je spíše výjimkou. Ve 

Švédsku se zastavila také difúze klubů dále do vnitrozemí a docházelo spíše k upevnění 

již tradičních sportovních oblastí v okolí měst Malmö, Göteborg a Stockholm. Za 

zmínku stojí také existence dvou velkých tenisových turnajů, které potvrzují poměrně 

překvapivou popularitu tohoto sportu ve Švédsku, pramenící pravděpodobně také ze 

schopnosti produkovat velké množství tenisových talentů. Ve Finsku oproti tomu nadále 

pokračovalo šíření do vnitrozemských oblastí, šlo však o poměrně malý region, jehož 

hraniční body tvoří města Kuopio, Kotka a Turku. Mimo tuto oblast se žádné kluby ani 

turnaje prakticky nenacházely, což však není příliš překvapivé vzhledem k tomu, že se 

zde nachází téměř všechna významnější finská sídla. Status hlavního sportovního centra 

stále zůstal Helsinkám, ale přesto mělo Finsko na počátku 90. let poměrně rovnoměrný 

vzorec v rozmístění klubů a dostalo se tak na úroveň některých dalších vyspělých 

evropských zemí. Ačkoli to tedy na mapách není patrné, v obou zemích již existovaly 

stabilizované prvoligové soutěže s pravidelným prostorovým rozmístěním. Jejich 

rozsáhlé severní části neposkytovaly pro sport vyhovující podmínky a vznik 

prvoligového klubu zde by byl možný jen za pomoci velkého množství finančních 

prostředků. Proto je třeba na obě země nahlížet odlišně a sledovat vývoj pouze v jejich 

jižních oblastech, které jsou pro svoji polohu, hustotu obyvatel, infrastruktury i služeb 

výhodnější.  

 Období 1990-94 bylo obdobím velkých změn především v postkomunistických 

zemích a obdobím stabilizace ve vyspělých zemích na západě a severu Evropy. V těchto 

zemích docházelo k velmi malým prostorovým změnám a ve většině zemí jsme tak 

mohli pozorovat již utvořený obrazec rozšíření. Dynamika změn se zřetelně 

zpomalovala, a ačkoli k prostorovým změnám nadále docházelo, bylo jich málo a 

neprojevily se tak ani během dvaceti let mezi posledními dvěma mapovanými 

obdobími. Tradiční sportovní a zejména fotbalové regiony, které se utvářely již od 

počátku 20. století, zůstaly téměř všechny zachovány. Projevila se tak silná tradice, 
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která umožnila zachování pozic klubů z těchto oblastí bez ohledu na vývoj celého 

regionu. Přesto si závěrečné zhodnocení ponecháme až k poslednímu mapovanému 

období, ačkoli vzhledem k dosavadnímu vývoji nelze již očekávat příliš významné 

změny. To se týká především nejvyspělejších evropských zemí, v případě zemí 

postkomunistických došlo během dvaceti let od roku 1990 do roku 2009 ke stabilizaci 

prvoligových soutěží a vstupu zahraničních investorů a lze tak očekávat významnější 

prostorové změny. Ačkoli zpočátku byl vývoj nejvyšších basketbalových soutěží spjatý 

pouze s největšími městy a regiony, postupně si tento sport utvořil silnou pozici ve 

městech, která nedisponovala prostředky na nejvyšší fotbalovou soutěž. Toto pravidlo 

bezpochyby neplatí pro všechny mapované země, ale lze jej považovat za vývojový 

trend, ke kterému většina z nich směřovala. Zvláště v zemích s vysokou popularitou 

basketbalu (Itálie, Španělsko), tak došlo k vytvoření pásů či areálů specializovaných na 

jeden ze zkoumaných sportů. Fotbal ve většině případů zůstal v tradičních ohniscích, 

odkud se šířil již na počátku své difúze (např. Itálie - Piemont, Lombardie), zatímco 

basketbal se prosadil v lokalitách, které se začaly ekonomicky prosazovat až později a 

ve kterých nebyl tak silný vztah k některému jinému sportu (v Evropě tedy zvláště 

k fotbalu). Příkladem může být znovu Itálie a zdejší region Emilia-Romagna. Oba 

sporty si tak vytvořily vlastní lokality a došlo k jejich prostorovému odlišení. Posledním 

mapovaným sportem je tenis, který však byl v tomto období v Evropě stále ještě 

menšinový. Úbytek turnajů ve Spojených státech a vznik nových turnajů v Evropě 

společně se vznikem celé jejich nové kategorie by však do příštího mapovaného období 

měly vytvořit poměrně stabilní obraz v rozmístění tenisových akcí a zodpovědět otázku 

jakým směrem se tento sport vyvinul, zda spíše okopíroval areály jednoho ze dvou 

týmových sportů či si vytvořil své vlastní areály. 

 

3.1.5 2005-2009 

Poslední mapované období mezi lety 2005-2009 již vypovídá o téměř současném stavu 

rozmístění sportovních klubů a turnajů ve vybraných evropských zemích. Vzhledem 

k poměrně dlouhé době, která uplynula od pádu železné opony, mohlo dojít ke 

stabilizaci obrazu i v postkomunistických zemích a jedním z aspektů, které budeme 

v této kapitole sledovat, je právě porovnání vývoje v zemích postkomunistických oproti 

ostatním zemím ve výběru. V posledních dvaceti letech došlo k velmi výraznému 

nárůstu objemu finančních prostředků, které jsou směřovány přímo do sportovního 
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průmyslu a udržování chodu prvoligových klubů či pořádání tenisových turnajů je stále 

finančně náročnější. Zejména v bohatých zemích plynou velké zisky z působení klubu 

v prvoligové soutěži, avšak konkurence je obrovská a tak se finance směřované za 

účelem rozvoje klubu nemusí vždy vyplatit. Dalším ze sledovaných aspektů je vznik 

nových sportovních koncentračních areálů, a zda tyto areály zapříčiňují pokles klubů 

v tradičních oblastech či zda naopak silná tradice tyto globalizační tendence překonává. 

Ještě v minulém mapovaném období to byla převaha tradice, která se z větší části 

podílela na vzniku sportovní mapy u většiny zemí, avšak sportovní průmysl během 

krátkého intervalu mezi posledními dvěma mapovanými obdobími (1990-94,2005-09) 

výrazně vzrostl a situace se tak mohla v poměrně krátkém časovém období změnit. 

Díky nárůstu popularity došlo také k posílení postavení basketbalových lig zejména 

v západních evropských zemích a basketbal se tak stal více komerčně zaměřeným 

sportem a jeho původně univerzitní povaha tak byla oslabována. Je tedy otázkou, zda 

také samotné basketbalové ligy neprošly proměnou. Pravděpodobně největší podíl na 

prostorové proměně map bude mít tenis, který prošel v 90. letech velmi rychlým 

vývojem. Kromě rychlého růstu turnajových dotací rostla také koncentrace tenisových 

turnajů do Evropy, která se tak stala z pohledu počtu turnajů i celkové výše dotací 

nejúspěšnějším kontinentem. Vznikla také nová kategorie turnajů futures. Tyto turnaje 

mají dotaci 10-15 tis. dolarů a jsou tedy příležitostí pro méně bohaté pořadatele, kteří 

chtějí turnaje pořádat. Počet těchto turnajů každoročně stoupá a právě jejich koncentrace 

by měla ukázat tenisu nakloněné oblasti. 

 Závěrečné období tradičně začneme Anglií, která po celé 20. století potvrzovala 

důraz na tradici, která se promítla i v rozložení fotbalových klubů a ve velmi malých 

prostorových změnách. Ačkoli v 70. letech docházelo k mírnému oslabování tradiční 

fotbalové oblasti Midlands a k přesunu fotbalových klubů více na jih, tento trend se 

postupně zastavil a jak ukazuje mapa současnosti, jediným jižnějším městem, ve kterém 

se prvoligový fotbal udržel je Birmingham, zatímco v okolí Manchesteru a Liverpoolu 

můžeme vidět sedm prvoligových stabilních klubů. Přestože v rámci Evropy je jedním 

z moderních trendů postupné rovnoměrné šíření klubů z hlavních fotbalových ohnisek, 

v Anglii tento trend nejenže skončil, ale naopak se zde vytvořily čtyři rozlohou poměrně 

malé fotbalové oblasti, mimo které se až na několik málo výjimek prvoligové kluby 

nevyskytují. Jedná se o tradiční oblasti, které zde vznikly již na počátku 20. století: 

Londýn, Midlands s Birminghamem a severovýchodní oblast v okolí Newcastlu. Oproti 

fotbalové se basketbalová liga rozšířila po celé zemi i do Skotska, jelikož na rozdíl do 
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fotbalu byla společná pro celé Spojené království. Důvodem je nižší popularita i hráčská 

základna tohoto, které neumožňují existenci samostatných dostatečně kvalitních 

ligových soutěží. Úspěšné basketbalové kluby pocházejí z často méně významných 

sídel v oblastech mimo hlavní fotbalové koncentrační areály (Plymouth, Milton Keyes), 

jelikož je pro basketbal poměrně obtížné získat sportovní příznivce v oblastech 

s vysokou konkurencí jiného populárnějšího sportu. Posledním mapovaným sportem je 

tenis, který je díky vzniku turnajů futures lépe pozorovatelný. V Anglii vznikl poměrně 

velký počet turnajů, ačkoli vzhledem k faktu, že v této zemi moderní tenis vznikl, je 

postavení Anglie v porovnání s ostatními evropskými velmocemi spíše slabší. 

Jednoznačně největší koncentraci turnajů a to i nejvyšší kategorie ATP Tour nalezneme 

v Londýně, který stal na konci 19. století kolébkou tenisu a kde se každoročně pořádá 

Mezinárodní mistrovství Anglie tedy světoznámý Wimbledon. K mírnému nárůstu 

koncentrace turnajů došlo i v několika dalších velkých anglických městech, z nichž ale 

do vyšší kategorie ATP Tour spadaly pouze dva. Kromě velkých sídel však došlo 

k mírnému rozšíření i do turisticky atraktivních lokací. Ty můžeme rozdělit na 

přímořské (Eastbourne, Barnstaple) a vnitrozemské (Nottingham, Bath) a v rámci obou 

turnaje prosperují poměrně dobře. Důkazem toho je přítomnost vysoce dotovaných 

turnajů právě v Eastbourne a Nottinghamu. Poslední období nám ukazuje, jak velký je 

v Anglii rozdíl mezi periferiemi a sportovními centry. V rámci celého území Anglie 

vede určitá koncentrační osa směrem od jihu k severu, na které se nachází téměř 

všechny významné kluby i turnaje. Periferie jsou v Anglii z hlediska sportů zcela 

nevýznamné a obsazené z valné většiny pouze tenisovými turnaji nejnižší kategorie. 

Oproti tomu zde existují rozsáhlé regiony s vysokou hustotou úspěšných fotbalových 

klubů či tenisových turnajů. Tím nejdůležitějším zůstal Londýn, avšak velmi úspěšné 

zejména fotbalově zůstaly Midlands. Vysoká úspěšnost klubů z oblasti Midlands 

potvrzuje velký vliv tradice v Anglii – většina klubů zde vznikla již v první polovině 20. 

století i dříve, tedy v období, kdy byl tento region jedním z největších a 

nejvýznamnějších průmyslových regionů v Evropě. Přestože Anglie prodělala jako 

první velmi výrazný proces deindustrializace a region Midlands relativní ekonomický 

úpadek, zejména ve srovnání s metropolitním regionem, geografický obraz rozšíření 

klubů se příliš nezměnil. Anglii tedy můžeme kategorizovat jako velmi, ve které jsou 

námi sledované sporty koncentrovány v rámci jedné osy, ve které byl vývoj vzorce 

sportovního šíření z velké míry ovlivněn tradicí. 
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 Rozmístění všech tří mapovaných sportů je ve Francii oproti Anglii diametrálně 

odlišné a pravděpodobně dané slabší sportovní tradicí. Fotbal i tenis byly do Francie 

přivezeny Brity již na konci 19. století, avšak úspěšnost nových sportů měřená jejich 

rozšířením nebyla zdaleka tak velká jako například v Itálii. Vytvořilo se zde několik 

silných regionů, přičemž se jednalo zejména o regiony průmyslové.  Až proces 

deindustrializace a rozvoj ostatních regionů i v souvislosti s důrazem na regionální 

plánování v rámci koncepce métropoles d´equilibre (posilování regionálních center jako 

protiváha dominantní pařížské aglomerace) postupně vedl k rovnoměrnější distribuci 

fotbalových i basketbalových klubů a později i tenisových turnajů. Zatímco obdobný 

vývoj se v Anglii velice záhy zastavil a díky silné tradici vykazuje regionální obraz 

rozšíření sportů značnou koncentraci a stabilitu, ve Francii můžeme mluvit o velice 

rovnoměrné distribuci nejvýznamnějších klubů sledovaných sportů, i když jde 

identifikovat několik slabších koncentrací. Nejvýznamnější z nich představuje region 

Rhône-Alpes s největším městem Lyonem. Tato oblast byla v rámci první sledované 

etapy formování sportovní mapy spíše okrajová, avšak s postupem let zde také díky 

rozvoji diversifikované ekonomiky vzniklo a následně se stabilizovalo několik 

fotbalových i basketbalových klubů a nakonec zde byl založen také jeden z největších 

francouzských tenisových turnajů. Ačkoli nejbohatším regionem Francie je Île-de-

France, tedy metropolitní region hlavního města (připadá na něj téměř 30 % HDP a 20 

% populace), míra koncentrace sportů tomu příliš neodpovídá a stále více se potvrzuje 

trend k dekoncentraci, která charakterizuje regionální vývoj v zemi generelně. I v Paříži, 

v největším městě Francie, již po desetiletí sídlí pouze jeden fotbalový a basketbalový 

prvoligový klub a kromě grandslamového tradičního turnaje Roland Garros se zde 

pořádá už pouze jeden další turnaj nejvyšší kategorie. Přitom ani v případě dalších 

populárních sportů není situace odlišná. Až na několik výjimek nejsou ve Francii města, 

kde by sídlil basketbalový i fotbalový prvoligový klub zároveň. Poměrně zvláštní je 

také rozmístění tenisových turnajů, obzvláště nejnižších kategorií, které nevytváří žádné 

shluky, ale jsou pravidelně rozmístěny po celé Francii. Velká většina těchto turnajů je 

pořádána v malých městech a lze tak usuzovat, že ačkoli nejsou tyto turnaje pořádány 

pro turisty, je popularita tenisu ve Francii silná a celoplošná. Z výše uvedeného tedy 

vyplývá naprosto odlišný typ vývoje i rozmístění než tomu bylo u Anglie. Ve Francii 

došlo k téměř rovnoměrnému rozmístění všech tří sportu. Nevznikly zde žádné 

významné koncentrační regiony stejně tak jako žádné úzce specializované oblasti. 

Zatímco v Anglii tedy vznikly tradiční regiony již v první polovině 20. století, ve 
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Francii proběhla stabilizace sportovní mapy až během deindustrializačního období, kdy 

došlo v regionech Pas-de-Calais a Alsasko-Lotrinsko k úbytku klubů, jejichž místo 

zaujaly kluby z ostatních francouzských regionů. 

 Při pohledu na mapu Itálie na první pohled zaujme velmi vysoký nárůst počtu 

turnajů nejnižší kategorie. Tento jev má několik příčin. Tou první je pro tenis příhodné 

teplé podnebí umožňující provozovat tyto turnaje na venkovních hřištích, která jsou 

finančně méně náročná. Další je také absence velkého grandslamového turnaje, která je 

kompenzována právě větším množstvím turnajů nižších kategorií. V podobné situaci je 

také Španělsko, které je spolu s Itálií co do počtu turnajů největší pořadatelskou zemí. 

Rozmístění tenisových turnajů v Itálii potvrzuje předpoklad šíření tenisových turnajů do 

turistických oblastí. V Itálii jde tedy o známá velkoměsta a přímořské turistické oblasti. 

Přesto turnaje kategorie ATP Tour a Challenger vznikají spíše v ekonomicky silných 

regionech s větší sportovní tradicí, zatímco přímořská letoviska pořádají hlavně malé 

turnaje kategorie futures. Mezi nové tenisové oblasti lze zařadit zejména jadranské 

pobřeží, Sardinii, ale také Lombardii, kde byl vůbec největší přírůstek tenisových 

turnajů ze všech italských regionů. Ačkoli v Itálii stále zůstává velmi silná bipolarita 

bohatého severu a chudého jihu, lze pozorovat postupné šíření sportů jižněji směrem 

k Římu, který společně s Neapolí stále dominuje jižní Itálii. Na jihu vznikají hlavně 

tenisové turnaje nejnižší kategorie futures, což vzhledem jejich finanční nenáročnosti 

není překvapivé. Úspěšné fotbalové kluby vznikly na Sicílii (Palermo, Catania) a na 

Sardinii (Cagliari) a italská prvoligová soutěž se tak rovnoměrněji rozšířila po celé 

zemi. Přesto její hlavní ohniska zůstávají na severu Itálie v nejbohatších regionech, kde 

má také fotbal nejdelší tradici. Došlo také k dalšímu rozšíření basketbalové ligy. 

Basketbalové kluby vytvořily pouze jeden koncentrační areál v okolí Milána (čtyři 

prvoligové kluby). Itálie prošla podobným vývojem jako Anglie. I zde byly na počátku 

difúze hlavními centry průmyslové oblasti. V případě Itálie zejména Piemont a 

Lombardie a také některé významné přístavy (Janov, Neapol). Během sledovaného 

období docházelo k mírné dekoncentraci směrem na východ a jih, ale přesto si až do 

současnosti udržely tyto oblasti status sportovních center a koncentrace klubů i turnajů 

je zde nejvyšší. Basketbalové i fotbalové kluby se překrývají v obdobných oblastech, 

avšak tenisové turnaje nižších kategorií se díky nízkým finančním vstupům rozšířily i 

do více periferních oblastí na východním pobřeží a v jižní Itálii. Itálii tedy můžeme 

zařadit spíše do podobné kategorie jako Anglii, což je poměrně očekávané vzhledem 

k velké tradici a popularitě všech tří sledovaných sportů. (Obr. 9) 
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Obr. 9: Rozmístění vybraných sportů v Itálii v letech 2005-2009 

Zdroj: The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Steve G Tennis, Basketpedya 



83 
 

 Španělsko je z hlediska popularity i vývoje velmi podobné Itálii. Fotbal je zde 

nejoblíbenějším sportem, ale basketbal v popularitě příliš nezaostává. Proto jsou také 

největší a nejúspěšnější kluby obou sportovních odvětví koncentrovány do nejbohatších 

regionů. Přestože zvláště basketbalová liga procházela v 80. a 90. letech dekoncentrací a 

byla poměrně rovnoměrně zastoupena po celé zemi, nárůst popularity basketbalu 

znamenal také centralizaci do největších měst. Madrid a Katalánsko se tak staly 

hlavními basketbalovými centry, ve kterých se v tomto mapovaném období objevuje 

sedm klubů hrajících stabilně prvoligovou soutěž. Další basketbalové kluby nalezneme 

v Baskicku (2), Valencii, Seville či Malaze. Je tedy patrná velmi silná vazba na 

ekonomickou sílu regionu či sídla a pravděpodobně také nízká konkurenceschopnost 

ostatních španělských měst. Podobná situace jako v basketbale však nastala i ve 

fotbalové nejvyšší soutěži. Stabilně úspěšné kluby zůstaly pouze v největších městech, 

jelikož finanční náklady prvoligových klubů stále rostou a dostatek sponzorů v menších 

městech není možné získat. Fotbalová i basketbalová mapa jsou tak téměř totožné. Díky 

restrukturalizaci průmysl se znovu do popředí dostalo Baskicko, které tak doplnilo 

hlavní dva koncentrační areály, Katalánsko a Madrid. Jedinou konkurenci pro tyto tři 

nejbohatší regiony vytváří Valencia a Sevilla, tedy 3. a 4. největší město. Posledním 

mapovaným sportem je tenis a i v jeho případě je situace podobná. Všechny velké 

turnaje jsou centralizované do výše jmenovaných oblastí a jedinou odchylkou tak jsou 

turnaje futurem, které se podobně jako v Itálii velmi rozšířily v turisticky atraktivních 

oblastech. Proto kromě Katalánska, můžeme jejich velkou hustotu zaregistrovat 

v pobřežní oblasti mezi Valencií a Cartagenou a také na Baleárských a Kanárských 

ostrovech. Ačkoli byl tedy v 90. letech jiný trend vedoucí k více rovnoměrnému 

rozmístění zvláště basketbalových klubů, v současnosti již tyto tendence vymizely a 

došlo k velmi silné centralizaci všech tří sportů do tří velkých a dvou menších oblastí. 

Toto rozmístění však není příliš překvapivé, jelikož do značné míry kopíruje samotnou 

distribuci obyvatelstva v zemi. Španělsko však můžeme zařadit do stejné kategorie jako 

Anglii a Itálii. Sport se zde udržel v tradičních oblastech a nedošlo k žádnému 

výraznějšímu šíření do nových regionů. Podobně jako v Itálii pak došlo k rozšíření 

velkého počtu turnajů nejnižší kategorie futurem, které pokryly zejména turisticky 

atraktivní lokality. Vzhledem k velikosti prvoligových klubů a jejich silné ekonomické 

základně nelze příliš očekávat v nejbližších letech šíření do jiných regionů.  

 Poslední z evropských velmocí je Německo. Také zde jsme mohli sledovat 

výrazný bipolární vývoj, který byl prohlouben rozdělením Německa v druhé polovině 
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20. století. Východní Německo stále nemůže konkurovat větší západní části po 

ekonomické stránce a v důsledku toho ani po stránce sportovní. S ohledem na vývoj 

všech tří mapovaných sportů v Německu stále přetrvává velký rozdíl mezi jihozápadní 

částí a zbytkem Německa. Hlavní centra sportovní koncentrace zůstávají v Horním 

Porýní, Porýní-Falcku a také v Hesensku. Fotbalové prvoligové kluby se koncentrují do 

největších německých měst stejně jako tenisové turnaje vyšších kategorií ATP Tour a 

Challenger. Oproti tomu basketbalová liga stále potvrzuje svůj univerzitní původ a 

přetrvává i v méně ekonomicky silných oblastech a menších městech, která jsou spíše 

než ekonomickou prosperitou známa svou univerzitní tradicí. Typickými příklady jsou 

města Oldenburg, Bayreuth, Bamberg či Ulm. Basketbal je tedy více méně vázán na 

metropolitní oblasti, jako tomu bylo například u Španělska. Důvodů je více, avšak jedná 

se zejména o nižší popularitu tohoto sportu oproti jiným evropským zemím (zejména 

středomořským) a také velká univerzitní tradice, která nemá v Evropě přílišné obdoby. 

Německo postihl pokles v počtu tenisových turnajů na úrovni challenger a celkový 

pokles turnajových dotací, čehož byla příčinou rostoucí konkurenceschopnost Španělska 

a Itálie, jejichž turistická střediska jsou pro tento sport velmi příhodná. Vzestup tenisu 

v Německu byl způsoben ve svých počátcích velkou ekonomickou silou země, avšak 

jeho nižší popularita zapříčinila stagnaci a následný pokles. Ačkoli tedy Německo není 

na posledním místě mezi evropskými velmocemi ani v počtu pořádaných turnajů a ani 

v celkovém objemu dotací, v souhrnu obou ukazatelů se projevuje jeho nejslabší pozice 

z této pětice. (Graf 2 a 3) 

 Belgie i Nizozemsko jsou typickými příklady vývoje směřujícího 

k rovnoměrnému rozmístění klubů po celé ploše. Došlo zde k vyrovnané distribuci 

klubů mezi jednotlivá centra sídelní struktury a k téměř úplnému zániku jakýchkoliv 

koncentračních areálů. Největší sídla poznáme podle zastoupení obou týmových sportů, 

případně i tenisového turnaje, avšak až na několik málo výjimek nenarazíme na více 

klubů stejného sportu či turnajů v jednom městě. Sítě všech tří sportů se zde překrývají 

a nevykazují tak žádné specifické vlastnosti. V Nizozemsku došlo k většímu rozšíření 

tenisu a vzniku několika významných turnajů, zatímco Belgie patří z tohoto ohledu 

k méně významným evropským zemím. V obou zemích však zůstaly prázdné oblasti, 

kam se ani jeden ze sportů ještě na nejvyšší úrovni nerozšířil a je otázkou zda k tomu 

v budoucnu dojde. Jihovýchodní valonská část Belgie je oproti zbytku země zaostalejší 

a neexistují zde žádná významná sídla, což brání vstupu elitních klubů či turnajů. 

V případě severovýchodního Nizozemska je spíše problémem velká vzdálenost od 
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největších center země. Přesto zde existuje již několik klubů a potenciál k dalšímu růstu 

je oproti Valonsku velký. V souhrnu můžeme tedy obě země zařadit do skupiny států 

s velmi rovnoměrnou sítí rozšíření a potenciálem k dalšímu šíření. 

 

Graf 2: Podíl dotací jednotlivých kategorií tenisových turnajů na celkové dotaci 

ve vybraných evropských zemích, srovnání let 2000 a 2010 (EUR) 
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Graf 3: Podíl počtu jednotlivých kategorií tenisových turnajů na celkovém 

množství ve vybraných evropských zemích, srovnání let 2000 a 2010 

 

 

 

  

 Další skupinu zemí tvoří Švýcarsko, Rakousko a spolu s nimi i Slovinsko. První 

z nich, Švýcarsko, neprošlo od posledního mapovaného období žádnými významnými 

změnami. Distribuce klubů mezi jednotlivá největší centra země zůstala zachována a 

jediným městem se dvěma fotbalovými kluby zůstal Curych. Jedinou výraznější 

změnou bylo rozmístění a skladba tenisových turnajů. Ve Švýcarsku došlo k úbytku 

turnajů vyšších kategorií a zachovány tak zůstaly pouze tradiční turnaje v Gstaadu a 

Basileji. Tyto změny jsou však ryze ekonomického charakteru, jelikož Švýcarsko není 

zemí s hlubokou tenisovou tradicí a tenisové turnaje se zde tak pořádají v oblastech 

s dostatečným potenciálem pro sponzoring. Tenisové akce se tak velmi často přemisťují 

a kromě dvou výše zmíněných turnajů, nejde o žádné tradiční akce. Ani v druhé 

mapované alpské zemi, Rakousku, nedošlo k žádným významným změnám ve vzorci 

rozmístění, avšak došlo k poklesu míry intenzity koncentrace fotbalových klubů do 

hlavního města Vídně. Spolu s rostoucí konkurencí došlo ke stabilizaci fotbalových 

klubů ve všech hierarchicky významných rakouských sídlech a ve Vídni tak zůstaly 
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pouze dva tradiční a historicky nejúspěšnější kluby – Rapid a Austria. Přibylo také 

menších tenisových turnajů kategorie futures, které nejsou finančně náročné, avšak 

v příhodných místech mohou přinášet určité finanční zisky z návštěvnosti. Hodnocení 

Slovinska je vzhledem k jeho malé rozloze obtížné, avšak lze zde pozorovat trend 

centralizace klubů – basketbalových i fotbalových – do okolí největších slovinských 

měst. Je však nutné brát ohled na velmi krátké trvání slovinských lig a z toho 

vyplývající teprve probíhající proces formování vzorce rozmístění v této zemi. 

 Česká a Slovenská republika se od předešlých zemí liší společnou historií.  

Basketbalová i fotbalová liga zde byly až do rozdělení spojeny a účastnily se jí nejlepší 

týmy z obou částí země. Po rozdělení a vzniku samostatných lig vzniknul prostor i pro 

kluby z dříve méně úspěšných oblastí. Také v Česku, podobně jako v Rakousku došlo 

k silné dekoncentraci klubů z hlavního města. Zformoval se menší koncentrační areál na 

severu Čech, kde vysoká hustota obyvatelstva a větší podíl dělnické třídy vytvořily 

příznivé podmínky. Moravský pás mezi Ostravou a Brnem zůstal zachován, avšak 

zbytek republiky zůstal z hlediska prvoligového fotbalu nedotčen. Podobný průběh 

mělo formování vzorce rozmístění basketbalových klubů. Na východ od Prahy 

v tradiční basketbalové oblasti vzniklo několik prvoligových klubů, z nichž zejména 

Nymburk dokázal uspět v konkurenci moravských a pražských klubů. Tenisové turnaje 

se v Česku rozšířily v pouze malém množství, přičemž šlo o turnaje nižších kategorií 

challenger a future. Podobná situace nastala na Slovensku a obě země tak z hlediska 

organizace turnajů patří nadále v Evropě mezi nevýznamné. Většina slovenských 

fotbalových a basketbalových klubů se soustředí do jeho západní části, čímž v podstatě 

kopíruje slovenský ekonomický gradient vrcholící dominancí  hlavního města 

Bratislavy, kde přetrvává největší koncentrace klubů. Zatímco fotbalové kluby vytvořily 

pás podél hranice s Českem (Bratislava - Pováží), basketbalové kluby se rozšířily více 

na východ. Oba sporty si tak vytvořily odlišné vzorce rozšíření, které se překrývají 

pouze v největších centrech. Ve výsledku se současný obrazec u obou zemí značně liší. 

Zatímco v Česku vzniklo několik větších koncentračních areálů a zbytek země je ze 

sportovního hlediska spíše periferní, na Slovensku dochází k rovnoměrnému šíření 

klubů, které bude s vysokou pravděpodobností pokračovat. 

 Následující mapovanou zemí je Maďarsko, kde však opět proběhly minimální 

změny v distribuci všech tří mapovaných sportů. Ačkoli došlo ke snížení míry 

koncentrace fotbalových klubů do hlavního města Budapešti, zůstalo hlavním centrem a 

sídlem třetiny klubů hrajících nejvyšší soutěž. Na zbytku území vznikla rovnoměrná síť 
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fotbalových klubů pokrývajících všechna významná střediska. V Budapešti od 

minulého období vzniklo také několik turnajů, avšak vzhledem k jejich nízkému statusu 

nešlo o příliš významný jev, jehož nestabilitu ilustruje stav v roce 2010, kdy se 

v Maďarsku nehrál žádný mezinárodní turnaj organizací ATP či ITF. (Obr. 10) 

 

 

 Odlišného charakteru byly změny, které proběhly od minulého období v Polsku, 

kde došlo k významnému posunu od jihu na sever. Tento posun se týká nejvíce 

basketbalové ligy, která se více decentralizovala a téměř zmizela z Horního Slezska, 

tedy regionu s doposud největší koncentrací sportovních aktivit. V Polsku došlo 

k oddělení oblastí s výskytem fotbalových a basketbalových klubů. Fotbal si zachoval 

pozice v tradičních regionech, ve kterých vznikly nejúspěšnější polské fotbalové kluby. 

Jednalo se o oblast mezi Horním Slezskem a Varšavou. Basketbalové kluby se rozšířily 

do západní a severozápadní části země, kde zaplnily doposud prázdná místa. V Polsku 

se tak projevilo, nakolik může otevření trhu po pádu komunismu ovlivnit sportovní 

mapu. Tradiční fotbalové oblasti a kluby si své postavení nejen udržely, ale došlo i 

k jejich posílení, čemuž značně pomohla velká popularita fotbalu v Polsku. Oproti tomu 

basketbalové kluby, které byly značně nepřirozeně zakládány v průmyslových 

oblastech, po ukončení podpory ze strany státu mizely ze sportovní mapy a byly 

nahrazovány kluby z oblastí s větším potenciálem ze strany publika i ekonomiky. 

Tenisové turnaje v Polsku se koncentrují pouze do několika největších center. 

Obr. 10: Rozmístění vybraných sportů v Maďarsku v letech 2005-2009 

Zdroj: The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Steve G Tennis 
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 Ačkoli v obou skandinávských zemích ke zvýšení počtu fotbalových a 

basketbalových klubů i tenisových turnajů, jednalo se spíše o prohloubení intenzity 

sportovní sítě v obou zemích, než o její rozšíření do dalších oblastí. V obou zemích se 

kluby i turnaje koncentrují do tří oblastí kolem hierarchicky nejvýznamnějších center. 

Ve Švédsku se jedná o Göteborg, Malmö a Stockholm. Ve Finsku pak o Helsinki, 

Tampere a Turku. Tato situace je však zcela logická jelikož se nejedná o země 

s vysokou hustotou obyvatel a sporty tak pouze kopírují koncentraci obyvatel, průmyslu 

a financí. Kromě Tampere, které je však městem se silnou sportovní tradicí, jsou 

všechna zmíněná města přístavy, tedy místa kontaktů se světem, kde se nové sporty 

obvykle uchytily nejdříve a odkud se šířily do vnitrozemí. Pro všechna zmíněná města 

také platí, že sehrála významnou roli již na počátku šíření a zachovala si ji dodnes. 

Tenisových turnajů se hraje v obou zemích každoročně několik. Za zmínku stojí jen 

tradiční švédské turnaje v Bastadu a Stockholmu, které potvrzují poměrně vysokou 

popularitu tohoto sportu v zemi. 
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3.2 Statistická analýza koncentrace a proměny regionálního 

obrazu vybraných sportů 

 

3.2.1 Metodika 

Předchozí část s využitím jednoduché grafiky popisovala zformování základního obrazu 

teritoriální distribuce vybraných sportů a její proměnu ve druhé polovině 20. století až 

do současnosti v kontextu velkých geopolitických a sociálně ekonomických změn. I 

jednoduché mapky a elementární statistika dokumentují jak poměrně významné rozdíly 

mezi evropskými zeměmi na straně jedné, tak některé společné rysy na straně druhé. 

Následující část bude věnována pokusu o částečnou statistickou analýzu sledovaných 

dat a postihnutí vybraných souvislostí. Vzhledem k tomu, že relevantní data nejsou na 

příslušné regionální úrovni, natož úrovni měst běžně dostupná, byla analýza omezena na 

hodnocení míry koncentrace, souvislosti výskytu prvoligových klubů, koncentrace 

populace a ekonomiky (HDP), s jejíž pomocí jsme se pokusili nalézt základní trendy a 

faktory ovlivňující současný prostorový vzorec rozmístění. 

Analýzy podobného druhu jsou ve sportovní geografii stále poměrně vzácné. Důvodů je 

více, avšak jako hlavní se jeví dvě příčiny. Sportovní geografie je stále poměrně nový 

obor, jelikož dopad a význam sportu vzrostl až v posledních několika desetiletích. 

S tímto také souvisí dosavadní relativně malý výzkum provedený v této oblasti, jak již 

bylo uvedeno v úvodních kapitolách této práce. S tímto stavem také úzce souvisí druhá 

hlavní příčina málo častých statistických analýz, kterou je stále velmi úzká a chudá 

datová základna. Přesto bylo možné pro účely této práce sestavit relativně velký, ačkoli 

stále ne zcela dostačující, datový soubor. Cílem této analýzy bylo zjištění, jakým 

způsobem jsou rozdistribuovány nejúspěšnější a nejstabilnější kluby. Byly zvoleny tři 

nezávislé proměnné a to počet obyvatel, HDP na obyvatele a index úspěšnosti. Všechny 

tři ukazatele na úrovni NUTS 3 ve vybraných zemích. Ačkoli by nezávislých 

proměnných mohlo být více, byl tento vzorek vybrán z důvodu velmi jisté souvztažnosti 

se sportovními aktivitami. Pro případný výběr dalších proměnných, které by hlouběji 

vysvětlovaly prostorové vzorce rozmístění, by bylo nutné pokusit se o hlubší náhled do 

problematiky jedné, maximálně dvou zemí, a takový prostor není k dispozici pro práci 

tohoto typu. Důležitá je také datová dostupnost specifičtějších vysvětlujících faktorů, 

která by byla na úrovni NUTS 3 velmi problematická. Index ekonomické progresivity 
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reflektuje strukturu zaměstnanosti v daném regionu a do určité míry koreluje s HDP na 

obyvatele, přesto byl pro účel této analýzy vybrán. HDP na obyvatele nerozlišuje 

ekonomickou strukturu, ačkoli lze předpokládat, že uvnitř tohoto ukazatele stále roste 

podíl terciéru. IEP naopak zdůrazňuje právě podíl terciéru, a proto také regiony závislé 

doposud na průmyslové výrobě by mohly být vyřazením HDP na obyvatele limitovány. 

Počet obyvatel jednotlivých regionů byl vybrán jako logicky základní faktor, jelikož na 

základě historických předpokladů se sporty šířily do center osídlení. 

Jako závislá proměnná pro tuto práci byl vytvořen zvláštní ukazatel nazvaný index 

úspěšnosti. Pohnutkou k vytvoření této proměnné byla snaha reflektovat dva pohledy na 

úspěšnost klubů. Sledován byl totiž počet sezón, které klub odehrál v nejvyšší soutěži a 

zároveň jeho umístění v závěrečné tabulce na jejím konci. Naskytla se tedy otázka, zda 

úspěšné jsou kluby s nejvyšším počtem sezón či zda to jsou kluby s nejlepším 

průměrným umístěním a jejím řešením byla kombinace obou charakteristik a vytvoření 

indexu, který reflektuje skutečně nejúspěšnější kluby v rámci dané ligy. Vzhledem 

k odlišné povaze tenisových turnajů zde byla zohledněna průměrná dotace turnajů a 

počet let, po která tyto turnaje existovaly. Tento model s jednou závislou proměnnou a 

třemi nezávislými je pouze elementární analýzou, sloužící k doplnění mapové části a 

jako základ pro další výzkum zaměřený na identifikaci dalších faktorů. Jako metoda 

byla zvolena korelační analýza. Vzhledem k nutnosti porovnání všech zemí napříč třemi 

odlišnými sporty byly vybrány země s nejlepší datovou základnou. Analýza byla 

provedena jednotlivě pro všechny tři sporty napříč všemi vybranými zeměmi a následně 

byly země rozděleny do dvou skupin. Do první z nich byly vybrány země s velkou 

sportovní tradicí a zejména silnou ekonomickou i populační základnou (Francie, 

Německo, Spojené království, Itálie a Španělsko). Do druhé skupiny pak byly zahrnuty 

zbývající tři země (Polsko, Česko, Švédsko), které by mohly výsledky zkreslovat. 

V případě zemí první skupiny lze předpokládat již velmi stabilizovaný obraz, zatímco u 

postkomunistických zemí je tento proces stále ještě v pohybu. Švédsko je v tomto 

případě výjimkou, sportovní vzorec je zde již stabilizován, avšak ani jeden ze tří 

analyzovaných sportů zde nepatří mezi tradiční a lze tu tedy předpokládat odlišné 

korelační vztahy. V poslední fázi této analýzy byly korelace provedeny také pro 

jednotlivé země zvlášť. Jde však spíše o ilustrativní pohled na zkoumaný problém, 

jelikož počet zkoumaných klubů, případně turnajů, není dostatečně robustní pro datovou 

analýzu. Výsledky analýzy byly následně ještě porovnány s výsledky korelace pořadí 

jednotlivých atributů. Pro tento účel byla data převedena na pořadí a vypočítán 
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Spearmanův koeficient pořadové korelace. Tento koeficient eliminuje odlehlé hodnoty 

ve zkoumané množině, vytvořením stejně velkých intervalů mezi sousedními 

hodnotami. V této analýze je však spíše doplňkem, jelikož hodnoty byly zlogaritmovány 

a tím byly již předem odlehlé hodnoty eliminovány. Korelace pořadí byly počítány 

pouze v prvních dvou krocích, tedy pro sporty celkově a následně pro dvě vytvořené 

skupiny. Pro každou zemi samostatně již počítány nebyly vzhledem k velmi malému 

počtu klubů či turnajů.  

Je také nutné zmínit, že byly vybrány pouze kluby, které se objevily v nejvyšší soutěži 

alespoň jednou během období 2005-2009 a zároveň dosáhli alespoň tří účastí v nejvyšší 

lize celkově. Tolik tedy k metodě a nyní již k samotným výsledkům. 

 

3.2.2 Výsledky analýzy 

První fází korelační analýzy bylo její provedení v rámci všech třech vybraných sportů 

pro ty země, u kterých bylo možné získat dostatečně kvalitní data. V případě fotbalu se 

jako signifikantně významný ukázal vliv počtu obyvatel i index ekonomické 

progresivity regionu. Vzhledem k nižšímu významu HDP/ob. se tedy projevuje větší 

propojení sportovních aktivit k terciéru a oslabení klubů ve starých průmyslových 

oblastech, jak již bylo zřejmé z mapové části této práce. Korelační koeficienty, které 

byly spočítány pro basketbalové kluby, se od fotbalových poměrně významně liší. Jako 

jediný signifikantně významný faktor, a to pouze na hladině 0.05, se ukázal index 

ekonomické progresivity. Zbylé dva faktory s indexem úspěšnosti nekorelují. Je to 

pravděpodobně způsobeno nesrovnatelně nižší popularitou a tedy i objemem financí 

v evropském basketbalu oproti fotbalu. Basketbal má jiné historické kořeny i skladbu 

příznivců a vysoké popularity v Evropě dosáhl pouze v několika zemích (Itálie, 

Španělsko). Z tohoto důvodu není pravděpodobně tolik významný vliv velikosti sídel 

s prvoligovými basketbalovými kluby na celkovém vzorku. Přesto slabší signifikance 

s indexem ekonomické progresivity dokládá podobně jako u fotbalu koncentraci 

sportovních aktivit do oblastí specializovaných více na terciér než na sekundér. 

Posledním analyzovaným sportem je tenis. Jeho charakteristika na základě korelačních 

koeficientů je podobná více fotbalu než basketbalu. HDP/ob. se u tenisu projevuje jako 

prakticky bezvýznamný faktor, oproti čemuž jako statisticky signifikantní na hladině 

0.01 se projevuje počet obyvatel a slaběji pak také index ekonomické progresivity. 

V případě tenisu však tento stav není nijak překvapivý, jelikož tento sport vždy patřil 
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spíše do turistických center a velkých měst schopných pokrýt takto finančně náročné 

sportovní akce. Právě proto se tenis jeví ze všech tří sportů jako nejméně spojený 

s průmyslovými oblastmi, jak již bylo patrné z mapové části. (Tab. 4) 

 Z výsledku korelace pořadí vyplývá u všech tří sportů silná závislost indexu 

úspěšnosti na všech třech atributech. Můžeme tedy tvrdit, že v prostředí pravidelné 

hierarchie by korelace byla silná. Nejsilněji tato korelace vyšla v rámci tenisu a naopak 

nejslaběji u basketbalu, ale vzhledem k silně signifikantnímu vztahu u všech tří sportů 

již není nutné rozlišovat. Výsledky korelace pořadí uvádíme pro úplnost v příloze této 

práce.  

 

Tabulka 4: Výsledky korelační analýzy pro jednotlivé sporty souhrnně 

 
Zdroj: The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Steve G Tennis, Basketpedya 

 

Druhou fází analýzy bylo rozdělení zemí na dvě skupiny a výpočet korelačních 

koeficientů pro každou zemi zvlášť. Do první skupiny spadá pět nejdůležitějších 

evropských velmocí, které nejvíce určovaly trendy v šíření sportů během celého 20. 

Století: Francie, Itálie, Německo, Spojené království a Španělsko. Do druhé skupiny 

patří zbylé tři země, pro které byla k dispozici relevantní data – Česká republika, Polsko 

a Švédsko. Již první ze zkoumaných sportů, kterým je stejně jako v předešlém bodu 

fotbal, potvrzuje rozdílný vliv vybraných faktorů na vzorec rozmístění prvoligových 

klubů. Zatímco u skupiny první, kterou můžeme souhrnně nazývat jako fotbalové 

velmoci, je signifikantně významný počet obyvatel regionu, načež zbylé dva faktory 

žádnou významnost nevykazují. Ve druhé skupině tuto úlohu plní index ekonomické 

Fotbal HDP/os. Počet ob. IEP

Pearson Correlation -,144* -,246** -,219**

Sig. (2-tailed) ,048 ,001 ,003

N 188 188 187

Basketbal
Pearson Correlation -,124 -,117 -,167*

Sig. (2-tailed) ,107 ,128 ,029

N 170 170 170

Tenis
Pearson Correlation -,006 ,270** ,162**

Sig. (2-tailed) ,903 ,000 ,002

N 367 367 363

Index úspěšnosti

Index úspěšnosti

Index úspěšnosti

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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progresivity silně převyšující druhé dvě charakteristiky. Tento rozdíl mezi oběma 

skupinami je poměrně zásadní a koresponduje s vývojem, který jsme již popsali 

v mapové části této práce. Sportovní a zejména fotbalové tradiční regiony, které 

vznikaly v evropských mocnostech již ve druhé polovině 19. století, posilovaly až na 

několik málo výjimek, své postavení v rámci svých zemí a tento jev byl reflektován i 

úspěchy velkoklubů, které se na jejich území nacházely. Již na počátku šíření vznikaly 

bohaté fotbalové kluby v největších centrech evropského obchodu a průmyslu, ve 

kterých byl zároveň vysoký počet obyvatel. Ačkoli pak došlo k oslabení některých 

takových regionů z hlediska ekonomické stability a v důsledku deindustrializačních 

procesů, nedocházelo zde však k odsunům obyvatelstva, ale pouze poklesu 

ekonomických ukazatelů. Oproti tomu v zemích druhé skupiny, kde se navíc nachází 

dvě země postkomunistické, docházelo k formování fotbalové a potažmo i sportovní 

mapy jiným způsobem. Ačkoli i zde existovalo několik klubů s historickou tradicí, 

nejednalo se o takové velkokluby jako v případě velkých fotbalových velmocí. Tyto 

kluby sídlily v prvé řadě v hlavních městech a míra koncentrace v těchto zemích byla 

velmi vysoká. Během období komunismu se fotbalové mapy Polska a Česka příliš 

neproměnily, došlo pouze k nárůstu koncentrace klubů v hlavních průmyslových 

oblastech obou zemí. Naopak s nástupem nového režimu došlo k otevření trhu, které 

postihlo i celé sportovní odvětví. V následujícím dvacetiletém období docházelo 

k postupné stabilizaci prvoligových klubů a z velké části se na tomto procesu podíleli 

silní sponzoři, kteří byli schopni finančně pokrýt prvoligové týmy a zajistit tak svým 

regionům přítomnost na fotbalové mapě země. Zatímco tedy tradice zamezila difúzi 

klubů do nových oblastí v první skupině zemí, v případě druhé skupiny zapříčinila 

kombinace politických vlivů a nízké popularity převahu ekonomických faktorů. (Tab. 5) 
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Tabulka 5: Výsledky korelační analýzy pro jednotlivé sporty za obě skupiny zemí 

 
Poznámka: 1=ITA, FRA, UK, GER, SPA, 2=SWE, CZE. POL 

 

Dalším analyzovaným sportem byl basketbal, u kterého se projevily odlišné 

korelační charakteristiky již v první fázi analýzy. Podobně jako u fotbalu i u tohoto 

sportu byly výsledky za obě skupiny odlišné, přičemž zde je rozdíl ještě patrnější. 

V první skupině evropských zemí nebyl statisticky signifikantní ani jeden ze tří 

vybraných faktorů. Tento stav však sám o sobě mnohé vypovídá, jelikož basketbal se 

zejména zpočátku šířil po univerzitních městech a tyto vzorce v jeho rozmístění zůstaly 

do značné míry zachovány. Vzhledem k absenci vzdělanostních charakteristik 

jednotlivých regionů v analýze tak není možné zhodnotit jejich vliv, ačkoli by byl 

patrně výrazný. Jako závěr pro první skupinu však lze konstatovat, že ani ekonomická 

síla či struktura regionu ani počet obyvatel neměly významný vliv na vznik a úspěšnost 

prvoligových basketbalových klubů. Opačná situace však vyplynula z korelační analýzy 

provedené u druhé skupiny zemí. Jako statisticky významné na hladině 0.01 se projevily 

obě ekonomické charakteristiky regionů. Důvodem je odlišný charakter šíření 

Fotbal HDP/os. Počet ob. IEP

Pearson Correlation -,128 -,323** -,148

Sig. (2-tailed) ,153 ,000 ,099

N 126 126 125

Pearson Correlation -,202 -,123 -,365**

Sig. (2-tailed) ,115 ,341 ,004

N 62 62 62

Basketbal
Pearson Correlation -,057 -,165 -,180

Sig. (2-tailed) ,570 ,100 ,072

N 101 101 101

Pearson Correlation -,397** -,037 -,391**

Sig. (2-tailed) ,007 ,812 ,008

N 45 45 45

Tenis
Pearson Correlation -,005 ,293** ,204**

Sig. (2-tailed) ,933 ,000 ,000

N 321 321 317

Pearson Correlation ,303* ,124 ,252

Sig. (2-tailed) ,040 ,410 ,091

N 46 46 46

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Index úspěšnosti (2)

Index úspěšnosti (1)

Index úspěšnosti (1)

Index úspěšnosti (2)

Index úspěšnosti (2)

Index úspěšnosti (1)
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basketbalu, jehož rozmístění bylo v obou postkomunistických zemích řízeno státním 

aparátem. Po revoluci pak došlo podobně jako u fotbalu k otevření trhu a vzhledem 

k nižší popularitě sportu mohly úspěšné prvoligové kluby vzniknout pouze v dostatečně 

silných regionech. 

Poslední analyzovaný sport – tenis – je oproti druhým dvěma sportům svým 

šířením a vzorcem rozmístění odlišný. Rozdíly však byly již detailně rozebrány 

v předešlých kapitolách a zde se tedy zaměříme pouze na výsledky datové analýzy. 

První analyzovaný faktor, kterým bylo HDP/ob. se ukázal jako statisticky nevýznamný. 

Oproti tomu zbylé faktory byly výrazně signifikantní. Tenis se již od svých počátků šířil 

zejména do jádrových a turistických oblastí s velkým potenciálem divácké návštěvnosti. 

Turnaje se pořádají pouze jednou ročně, díky čemuž je nutné vybírat lokace pro jejich 

konání v příhodných oblastech. Ze všech tří zkoumaných sportů je tak u tenisu úloha 

terciéru nejdůležitější. Tato situace však platí pouze v případě zemí první kategorie, pro 

které platí, že se turnaje pořádají v jádrových a turistických oblastech, jenž nemusí 

v každém případě plnit významné ekonomické funkce. Druhá skupina zemí se však liší, 

protože jako signifikantní faktor se zde projevil pouze HDP/os. Příčinou je zejména 

absence známých turistických oblastí, menší počet významných turnajů a také menší 

divácký potenciál turnajů. Turnaje se tak konají v ekonomicky silných regionech, které 

si mohou dovolit tyto často prodělečné akce pořádat.  

Nyní k výsledkům korelace pořadí. Podobně jako při výpočtu pro celé vzorky i 

po rozdělení se korelace ukázaly jako velmi silné. Znovu se tak potvrzuje předpoklad, 

že pokud by byla hierarchie pravidelná a intervaly mezi jednotlivými mírami stejné, 

bylo by možné hovořit o silném vztahu všech tří faktorů s úspěšností klubů. Přirozeně 

však taková rovnoměrná hierarchie neexistuje a jak ukazuje základní korelace, 

souvztažnost se potvrdila pouze v některých případech. 

Poslední fází datové analýzy bylo rozdělení souboru na jednotlivé země a 

vypočítání korelačních koeficientů pro každou zemi zvlášť. Vzhledem k velmi nízké 

bázi nejsou výsledky ze statistického hlediska průkazné, avšak při porovnání 

jednotlivých zemí lze přesto ilustrativně poukázat na určité rysy vzorců  rozmístění u 

všech tří vybraných sportů. Signifikantně významných korelačních koeficientů bylo 

v této analýze pro fotbalové ligy pouze několik. Přesto je i zde možno interpretovat 

několik výsledků. Signifikantní je vliv počtu obyvatel na přítomnost úspěšných klubů 

v regionu v Německu a pak zejména v Itálii a Španělsku. Již mapová část práce 

poukázala na silnou tradici v těchto zemích spojenou s velkou mírou koncentrace do 
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několika jádrových regionů. Oproti tomu více decentralizované Spojené království a 

zcela rovnoměrný vzorec rozmístění ve Francii nevykazují žádné signifikantní 

koeficienty. Předchozí fáze analýzy basketbalu nepřinesly natolik významné výsledky 

jako u fotbalových klubů a stejně je tomu podle očekávání i v této poslední fázi. Ačkoli 

je patrné, že počet obyvatel má stejně jako u fotbalu větší vliv v evropských mocnostech 

než v ostatních zemích, nejsou tyto výsledky signifikantní. Jedinou zemí, ve které bylo 

dosaženo signifikantního výsledku, byla Itálie z hlediska HDP/ob. Basketbal je zde v 

rámci všech evropských zemí nejpopulárnějším sportem a to v kombinaci s dlouholetou 

tradicí vede k jeho koncentraci do jádrových a ekonomicky silných oblastí. V ostatních 

zemích je basketbal rozmístěný rovnoměrněji a spíše se vyskytuje v regionech, které 

nedisponují prvoligovými kluby  jiných v dané zemi populárnějších sportů, proto také je 

vliv vybraných charakteristik nevýznamný. Srovnání zemí pro tenis zde neuvádíme, 

jelikož na rozdíl od prvoligových soutěží v basketbalu i fotbalu, kde se počty klubů 

příliš neliší, jsou rozdíly v počtu turnajů i jejich význam mezi zkoumanými zeměmi 

příliš velké. Nebylo by tedy možné tyto země porovnávat a vyvozovat jakékoli závěry. 

Shrneme-li výsledky datové analýzy, můžeme konstatovat, že každý 

z analyzovaných sportů dosáhnul jiných výsledků a analýza tak podpořila výstupy, 

kterých bylo dosaženo v mapové části této práce. Po rozdělení zemí na dvě skupiny se 

v rámci jednotlivých sportů se objevily poměrně významné rozdíly. Zatímco u 

vyspělých evropských velmocí se jako významný ukazatel projevil počet obyvatel, u 

druhé skupiny zemí to byly spíše ekonomické charakteristiky. Globalizační tendence a 

„pohyb sportu za penězi“ je tak mnohem zřetelnější v zemích se slabou tradicí, zatímco 

ve sportovních kolébkách tradice do značné míry překonala ekonomický vývoj v dané 

zemi. Do popředí tak vystupují i politické faktory, které měly zřetelný dopad na vývoj 

sportovní mapy v postkomunistických zemích. Pokud bychom vycházeli z datové 

analýzy, mohly bychom konstatovat, že největší evropské velmoci zastupují v této práci 

tradici, oproti globalizaci zastoupené zeměmi postkomunistickými a zeměmi s nižší 

popularitou zkoumaných sportů.  
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3.3 Analýza koncentrace vybraných ukazatelů 

 

3.2.1 Metodika 

 

V této kapitole se zaměříme na to, do jaké míry se prvoligové kluby a později také 

tenisové turnaje koncentrovaly do hlavních měst, případně dalších velkých měst v zemi. 

K tomuto účelu jsme připravili několik ukazatelů. V případě fotbalových a 

basketbalových klubů bylo nutné zohlednit nejen účast v první lize, ale také úspěšnost 

klubů zde. Zajímala nás tedy nejen koncentrace klubů do hlavních měst, ale i 

koncentrace úspěchů. Pro oba výpočty jsme použili pětiletá období, která oslabují vliv 

náhodných jevů, jako je úspěšnost určitého klubu pouze v jediné sezóně či účast v první 

lize pouze jeden rok. Následoval tedy jednoduchý výpočet jaké procento ligoroků, tedy 

sezón strávených v nejvyšší lize, strávily kluby hlavního města v první lize z celkového 

počtu ligoroků všech klubů, jež se ve vymezeném období objevily v nejvyšší lize. Jako 

ukazatel úspěšnosti klubů z metropolí byl použit průměr umístění všech klubů, které 

z daného města pocházejí. Následně byly oba zmíněné ukazatele použity k vytvoření 

kvadrantových grafů, které názorně ukazují, kam spadají metropole jednotlivých států. 

Tyto kvadrantové grafy jsme vytvořili pro období 1930-34, 1970-74 a 2005-09. První 

období 1930-34 bylo vybráno z důvodu, že do té doby vznikla ve vybraných zemích 

většina nejvyšších soutěží. Následující období 1970-74 reflektuje již konsolidované 

soutěže, ke kterým přibylo několik nových, vzniklých v 60. letech minulého století. 

V případě basketbalových soutěží jsou zobrazena pouze období 1970-74 a 2005-09. Pro 

tenisové turnaje bylo nutné nahradit ukazatel úspěšnosti založený na umístění za 

ukazatel podílu dotací turnajů konaných v hlavním městě na celkové dotaci všech 

turnajů konaných ve vybraném období. Pro tenisové turnaje byla vybrána období 1991-

95 a 2005-09. Důvodem byl malý počet turnajů, který byl navýšen až se vznikem 

turnajů kategorie challenger a následně také futures. Cílem této analýzy je zjištění, do 

kterých evropských metropolí se koncentruje kvalita i kvantita v jednotlivých 

vybraných sportech a jak se tato koncentrace vyvíjela v čase. To, jakým způsobem 

hlavní město dominuje soutěži, značně vypovídá o její kvalitě, jelikož vysoký podíl 

klubů či turnajů v hlavním městě poukazuje na slabou konkurenci v rámci země a tedy i 

slabší asimilaci sportu v zemi.  
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 Pro lepší orientaci v grafech byl červeně označen kvadrant, který ukazuje města 

s nejnižší hodnotou obou ukazatelů a zeleně naopak kvadrant, ve kterém se nacházejí 

města s nadprůměrnými hodnotami. Osy v grafech vyznačují průměr daného ukazatele 

v zobrazené množině měst.  

 

 

3.2.1 Výsledky analýzy 

 V prvním analyzovaném období byly podíly některých měst velmi vysoké. Je 

zde patrná zejména dominance klubů v Praze, Vídni a Helsinkách. Z hlediska počtu 

klubů bylo možné tuto skutečnost vyčíst také z map, avšak do tří výše zmiňovaných 

metropolí se koncentrovala také kvalita. Důvodem byl pozdní vznik profesionálních lig, 

ale také malá konkurenceschopnost ostatních měst. Naopak v zemích, kde měl fotbal již 

delší tradici, měly metropole výrazně nižší podíly na obsazení nejvyšších soutěží. Přesto 

i zde je již znatelný rozdíl mezi Londýnem a Paříží na straně jedné a Madridem a 

Barcelonou na straně druhé. V Anglii a Francii nebyla hlavní města zároveň centry 

fotbalovými a průmyslové regiony jim silně konkurovaly, což se také odráželo na jejich 

úspěšnosti. Naopak ve Španělsku byla již od počátku výrazná dominance menšího počtu 

klubů madridských a barcelonských. Posledním výrazným vybočením od průměru je 

Berlín, který na rozdíl od ostatních evropských metropolí nebyl fotbalově úspěšný a 

v obou ukazatelích se tak dostal hluboko pod průměr. Přesto bylo období 1930-34 spíše 

ilustrativní, jelikož i nejstarší ligy byly stále ještě na počátku své historie a ve většině 

zemí ještě nedošlo ke stabilizaci obrazu. 

 Další dvě období byla spojena dohromady pro lepší znázornění změn (Graf 4), 

které proběhly a pro také srovnání velikosti podílů, jelikož i v porovnání s nejstarším 

obdobím je patrný postupný celkový pokles podílu klubů z hlavních měst spolu 

s rostoucí konkurencí v rámci země. Zároveň se však v průběhu tří sledovaných období 

zvýšila koncentrace kvality do hlavních měst, čehož byla důvodem také menší závislost 

těchto metropolí na průmyslu. Tedy zatímco například v Anglii došlo k poklesu 

dominance klubů z průmyslových oblastí, tradiční londýnské kluby si své postavení 

ještě posílily. Londýn je však i v rámci Evropy poměrně výjimečný případ, jelikož zde 

došlo k postupnému zlepšení obou sledovaných atributů. S důrazem na to, jakým 

směrem se v kvadrantovém grafu města posouvají, můžeme pozorovat kumulaci 

zejména do levého dolního kvadrantu.  
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Graf 4: Míry koncentrace a průměrné umístění fotbalových klubů z vybraných 
měst v období 1970-74 a 2005-09  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Míry koncentrace a průměrné umístění basketbalových klubů 
z vybraných měst v období 1970-74 a 2005-09 
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 1970-74  2005-09 

Zdroj: The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) 

Zdroj: Basketpedya 
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 Dochází tedy k poklesu podílu na účasti, ale kluby které v městech přetrvávají, 

patří v rámci lig ke kvalitnějším a jejich průměrné umístění nepřesahuje hodnotu 7. 

Tento trend postupně postihuje i tradičně dominantní města, jako je Praha, Vídeň či 

Budapešť. Graf také ukazuje slabé postavení Paříže a Berlína. Ve Francii vzniklo 

poměrně rovnoměrné rozmístění fotbalových klubů bez významnějších center. 

V žádném z francouzských měst se nenachází více než jeden prvoligový klub. Co se 

kvality, potažmo umístění týče, tak ta zůstala spíše v tradičnějších (Marseille, 

Bordeaux) či progresivnějších oblastech (Lyon). Berlín je pak v rámci Evropy relativní 

výjimkou. Jeho umístění v rámci země bylo do jisté míry hendikepem a fotbal se 

nejdříve šířil v průmyslových oblastech jihozápadu. Ačkoli během dalších období došlo 

k posílení postavení Berlína, výraznější fotbalová tradice zde již nevznikla a v rámci 

Německa tak existují jiné důležitější fotbalové kluby. Grafy nám tak ukazují, že 

konkurence spolu se stále rostoucí popularitou fotbalu roste, ale tradiční fotbalové kluby 

svou pozici nadále upevňují. Tento vývoj zatím nejméně postihnul země, kde silně 

dominuje hlavní město oproti hierarchicky níže postaveným městům. Jak grafy ukazují, 

do budoucna lze očekávat další pokles v podílu klubů z hlavních měst, ale zároveň 

upevňování postavení těch tradičních. 

Graf 6: Míry koncentrace a průměrné umístění tenisových turnajů z vybraných 
měst v období 1991-95 a 2005-09 
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 Je poměrně překvapivé, že osy v kvadrantovém grafu pro basketbal se téměř 

shodují s osami ve stejném grafu srovnávajícím stejná časová období pro fotbal (Graf 

5). Odlišné je zde však rozložení do kvadrantů, které je na rozdíl od fotbalu 

rovnoměrnější. U většiny měst, ve kterých existovala prvoligová soutěž již v období 

1970-74, došlo k poklesu podílu klubů na obsazení soutěže. Jedinou výjimkou je Řím, 

který měl po celou dobu pouze jeden klub v nejvyšší soutěži. Jevem, který je však pro 

oba sporty společný, je umístění měst ze zemí, kde je vybraný sport populární. Stejně 

jako u fotbalu se tato města nachází v levém dolním kvadrantu značícím nižší podíl 

klubů, ovšem s vysokou úspěšností. Berlín zde má diametrálně odlišné postavení, 

jelikož basketbal se zde etabloval daleko úspěšněji než fotbal a berlínský klub ALBA 

Berlín patří dlouhodobě k nejlepším v soutěži. Podobně jako u fotbalu dochází 

k postupnému úbytku klubů v hlavních městech, ale zároveň k posilování těch 

zbývajících. Jde o kluby se silnou tradicí a zázemím, které byly většinou úspěšné od 

založení nejvyšší soutěže až do současnosti. 

Vzhledem k odlišnému charakteru tenisových turnajů oproti oběma zmiňovaným 

ligám je nutné i ke kvadrantovým grafům přistupovat zcela odlišně. Nejvíce dominantní 

města se zde proto nacházejí v pravém horním kvadrantu (Graf 6), který značí vysoký 

podíl turnajů z daného města na celkovém počtu turnajů v zemi a zároveň vysoký podíl 

dotací na těchto turnajích k celkové dotaci turnajů v zemi konaných v analyzovaném 

období. Z grafu je patrný pokles v podílech u obou atributů, který je způsoben rychlým 

nárůstem počtu turnajů globálně (Holenda 2008). Šlo v první řadě o turnaje nižších 

kategorií, jelikož velké turnaje, které vznikly v 80. letech, si svoje postavení nadále 

upevňovaly a vzhledem k omezenému kalendáři i počtu licencí tak nebyl prostor pro 

příliš mnoho nových akcí. Ačkoli ještě v první polovině 90. let některá města výrazně 

dominovala v obou atributech, v druhém mapovaném období již žádné z měst 

nepřesáhlo čtyřicet procent podílu na počtu turnajů v zemi. Navíc mezi dvaceti a 

čtyřiceti procenty jsou pouze města ze zemí, ve kterých se pořádá pouze malé množství 

turnajů a jejich dominance není zdaleka tak silná. V rámci pěti tenisově 

nejvýznamnějších evropských zemí (Itálie, Německo, Španělsko, Spojené království a 

Francie) jsou podíly velmi nízké. Odlišují se však koncentrací vysoce dotovaných 

turnajů. Velké grandslamové turnaje v Paříži a Londýně posouvají tyto dvě metropole 

k devadesátiprocentnímu podílu na celkové dotaci. Ve zbylých třech zemích je však 

koncentrace odlišná. Zatímco v Itálii a částečně také ve Španělsku lze hovořit o silné 

koncentraci (více než padesát procent), Německo představuje zcela odlišný případ. 
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Došlo zde totiž k fragmentaci mapy tenisových turnajů do několika metropolí, z nichž 

žádná výrazněji nevybočuje. V ostatních zemích se stále pořádá řádově mnohem nižší 

počet turnajů, proto není dominance měst jako Budapešť nebo Helsinki překvapivá. 
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4. Shrnutí poznatků – pokus o generalizaci 
 

V této předposlední kapitole se pokusíme o shrnutí poznatků získaných v předešlých 

kapitolách a zodpovězení otázek a hypotéz položených v úvodu práce. Jak již bylo 

řečeno v úvodních kapitolách, sport je velmi komplexním a obtížně zařaditelným 

fenoménem. Nelze jej zkoumat jako čistě kulturní jev, ačkoli bezpochyby odráží 

kulturní charakteristiky každého národa, jelikož na jeho šíření i rozmístění má velmi 

silný a stále rostoucí vliv ekonomická i politická sféra a zajisté také módní trendy. Jedná 

se tedy o složitou množinu faktorů ovlivňujících nejen popularitu sportu a jeho šíření, 

ale i obraz rozmístění sportovních aktivit a ospravedlňující novou oblast zkoumání 

v rámci geografie. Jde o sportovní geografii, která při explanaci jevů zahrnujících 

všechny prvky této množiny (tedy jednotlivce, sportovní kluby, asociace a místa 

provozování a konání sportovních aktivit), využívá poznatků z ostatních geografických 

oborů i jiných vědních disciplín a pokouší se je dále obohacovat o poznatky či dokonce 

pravidelnosti a zákonitosti, které jsou typické či specifické právě pro sport. Smyslem 

této charakteristiky je poukázání na komplexnost řešených hypotéz. Tato práce svým 

rozsahem nemohla jednoznačně odpovědět na žádné komplexně podmíněné hypotézy. 

Hlavní myšlenkou bylo spíše naznačení potenciálu, který sportovní geografie přestavuje 

a ukázka analytického postupu aplikovaného na jednu ze základních větví, kterou se 

sportovně-geografický výzkum ubírá. Kromě shrnutí samotných výsledků se tedy 

pokusíme o naznačení možného dalšího výzkumu, který by dokázal lépe a samozřejmě i 

detailněji odpovědět také na složitější hypotézy týkající se šíření sportovních aktivit.  

Cílem této práce bylo za pomoci mapek a elementární statistické analýzy zjistit, 

zda existují rozdíly v šíření tří vybraných moderních sportů. Tyto rozdíly byly nahlíženy 

jak mezi sporty samotnými tak i mezi jednotlivými zeměmi, které byly pro tuto práci 

vybrány. Jednalo se o země evropské a to zejména země západní poloviny Evropy, aby 

tak bylo docíleno co nejmenších rozdílů v jejich historických předpokladech, kultuře a 

vzdálenosti. Sport je vnímán jako jeden z globalizačních procesů a na základě toho by 

se měl šířit ve všech zemích podobným způsobem. Pokud by byl tento předpoklad 

platný, mělo by se podobné šíření projevit o to silněji u států sousedících a stále více se 

politicky i ekonomicky integrujících. To je však pouze teoretický předpoklad a pouze 

jedna (i když vše zahrnující) globalizační teorie, a bylo by chybou, kdybychom nevzali 

v úvahu rozmanitost jednotlivců, společenstev i samotných států. V úvodních kapitolách 
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jsme zmínili několik příkladů velmi odlišných reakcí na šíření moderních sportů. 

Zavedeme-li tuto myšlenku do krajnosti a přistoupíme na obrovskou variabilitu zájmů, 

kulturních tradic a ekonomické vyspělosti i rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, byla by 

jakákoli snaha o generalizaci a nalezení obecných pravidelností ve sportovní difúzi 

zcela marná. Primárním cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem dochází k šíření 

sportu ve světovém a makroregionálním měřítku a nalezení základních vzorců v šíření 

sportovních aktivit. Vedlejším cílem, který si však žádá mnohem obšírněji pojatý 

výzkum, bylo stanovení faktorů, zejména faktorů geografické povahy, které šíření 

determinují či ovlivňují, resp. které se uplatňují při formování geografického obrazu 

distribuce (vybraných) sportovních aktivit.   

Stěžejní výzkumnou otázkou této práce bylo rozhodnutí, zda se sportovní difuze řídí 

spíše globalizačními pravidly, či zda je více závislá na tradici a historických kořenech. 

Je důležité připomenout, že tématem práce byla sportovní difuze v Evropě, jelikož na 

ostatních kontinentech by bylo patrně možno pozorovat odlišné mechanismy, zejména 

vzhledem ke kolonizačním aktivitám evropských států a původ naprosté většiny 

moderních sportů je navíc ve Spojeném království a dalších zemích Starého světa. 

Záměrně byly vybrány sporty celosvětově populární a zároveň vzájemně velmi odlišné 

svou charakteristikou zahrnující samotné aktivní účastníky i pasivní příznivce z často 

odlišných sociálních vrstev. Fotbal se stal sportem chudších pracujících vrstev, ale 

přesto bylo jeho šíření zpočátku hnané podobně jako tenis britskou bohatou vrstvou 

následovanou bohatými lidmi dalších evropských zemí. Tenis si svůj charakter jakožto 

sport pro gentlemany zachoval do současnosti. Basketbal se pak od obou zmiňovaných 

lišil zejména svým americkým původem a počátečním šířením po ose vzdělávacích 

zařízení, univerzit a církevních spolků pro mladé (YMCA). Z těchto krátkých 

představení jednotlivých analyzovaných sportů je tedy jasně patrné, že ačkoli jde o 

v současnosti velmi populární a rozšířené sporty, cesta k popularitě byla u každého 

z nich výrazně odlišná.  

Cílem předešlých odstavců bylo vysvětlení značné variability mezi zeměmi i 

sportovními odvětvími, které ač se zpočátku zdají jednoduše vysvětlitelné, vytvářejí 

velmi komplexní celek. Závěry, ke kterým jsme se v této práci dobrali tedy nelze brát 

jako definitivní a konečné. Naopak by se měly stát vodítkem k dalšímu výzkumu a 

pochopení zákonitostí fungujících uvnitř sportovně-geografického komplexu v celém 

jeho rozsahu.  
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Mapovou část jsme začali obdobím 1930-34, kdy již existovala většina 

prvoligových soutěží v mapovaných zemích. Basketbal se ve větší míře začal objevovat 

až v 70. letech. Profesionalizace v tenisu v roce 1968 umožnila jeho mapování a tak 

jako první téměř kompletně mapované období je 1970-1974. Následující období 1999-

1994 a 2005-2009 byla již převážně obdobími stabilizačními, během kterých již 

nedocházelo ve vybraných zemích k příliš významným geopolitickým změnám. Ačkoli 

jsme mohli v každé z pozorovaných zemí sledovat odlišný vývoj, bylo možné vytvořit 

několik skupin zemí, mezi nimiž byly rozdíly méně významné. Podle předpokladů se 

sportovní aktivity, obzvláště v případě prvoligových fotbalových soutěží a tenisových 

turnajů vyšších kategorií, koncentrovaly již od svých historických počátků do 

obchodních a kulturních center. Šlo tedy zejména o hlavní města, přístavy a další 

hierarchicky nejvýznamnější sídla tehdejších evropských velmocí. Postavení těchto 

center se v rámci hierarchie jednotlivých zemí v průběhu 20. století příliš nezměnilo, 

což se týká nejvíce fotbalových klubů, protože některé nejvyšší soutěže vznikly již ve 

století devatenáctém a tak se některé kluby vyskytují na sportovní mapě již více než sto 

let. Tento jev sám o sobě poukazuje na velmi silný vliv tradice, která od počátku 

ovlivňovala obsazení fotbalových soutěží a posléze se projevila i v dalších sportovních 

disciplínách. Ačkoli konkurence ve většině rozvinutých evropských zemích rostla díky  

ekonomickému rozvoji a jeho geografické disperzi, postavení tradičních klubů, z nichž 

většina vznikla spolu s nejvyššími soutěžemi, se nadále upevňovalo. Až na výjimky 

navíc tyto kluby pozitivně působily na své regiony, ve kterých v průběhu desetiletí 

vznikaly další kluby a to nejen fotbalové. Formovaly se tak oblasti s významnou 

koncentrací sportovních klubů i potenciálem dalšího rozvoje a později i organizace 

velkých tenisových mezinárodních turnajů. Pomineme-li velkou sportovní tradici 

spojenou s širokou základnou sportovních příznivců tedy fanoušků i zákazníků, je nutné 

se vrátit na počátek celého procesu. Naprostá většina velkoměst, která se stala 

sportovními centry a indukovala sportovní aktivity do svého okolí již na přelomu 19. a 

20. století si svůj status udržela stejně jako jejich domovské sportovní kluby. Z map i 

statistického přehledu plyne, že zánik tradičního velkoklubu byl velmi řídkou událostí, 

ke které navíc docházelo v naprosté většině především během první poloviny 20. století. 

Došlo tedy k překrytí ekonomicky silných oblastí s oblastmi s vysokou koncentrací 

sportovních klubů a tenisových turnajů vyšších kategorií. Klademe-li si otázku, zda 

vznik jedné oblasti vedl ke vzniku druhé, odpověď je nasnadě. Zpočátku vznikaly 

sportovní kluby v bohatých, resp. průmyslových oblastech a v naprosté většině se řada 
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klubů z těchto regionálních kolébek stala významnými evropskými velkokluby. Takové 

kluby také pozitivně ovlivňovaly rozvoj sportovních aktivit v příslušném regionu a 

působily pozitivně jak ve sportovně společenském, tak ekonomickém smyslu. Tento 

model však nelze aplikovat na všechny sledované země. Týká se především těch zemí, 

které byly ekonomickými a kulturními velmocemi již na počátku 20. století a tento 

status si zachovaly. Jednalo se také o země, kde byly a jsou všechny tři nebo minimálně 

dva ze zkoumaných sportů velmi populární: Spojené království, Německo, Itálie a 

Španělsko. V jejich rámci došlo k vytvoření několika koncentračních areálů, jež tvořila 

města – jádra ekonomicky silných regionů, která se také vyznačovala dlouhou kulturní 

historií. Takový vývoj vedl k určité polarizaci těchto zemí z pohledu sportovní 

geografie, jelikož nejvýznamnější sportovní aktivity se většinou soustředily pouze do 

jedné či dvou oblastí. V případě Itálie to byl bohatý sever částečně doplněný hlavním 

městem Římem. Ve Španělsku se naprostá většina prvoligových klubů i velkých turnajů 

koncentrovala do Madridu a Barcelony, ke kterým se připojilo průmyslově silné 

Baskicko. V případě Španělska všechna získaná data dokumentují nejvyšší míru 

koncentrace sportovních aktivit v rámci západoevropských zemí. Ve Spojeném 

království jsou sledované sportovní aktivity nejvíce koncentrovány ve středu země – 

původní Black country, resp. Midlands a Lancashire a v Londýně. Poslední zmiňovanou 

zemí je Německo, kde se spolu s průmyslovou výrobou sportovní aktivity 

koncentrovaly zejména do Porůří a Porýní. Přesto se nachází i mezi uvedenými zeměmi 

zřetelné rozdíly: Španělsko vykazuje jednoznačně nejvyšší koncentraci, naopak 

v Německu je obraz rozmístění výrazně rovnoměrnější, což také souvisí s poměrně 

krátkou historií integrované země, a tradiční polycentrickou sídelní strukturou. Tento 

rozdíl souvisí s historickým a sociálně ekonomickým vývojem a vytvořeným sídelním 

či regionálním systémem. Obyvatelstvo, kulturní i ekonomické aktivity se ve Španělsku 

koncentrují zejména do obou největších měst, resp. jejich aglomerací, zatímco 

v Německu, nejlidnatější evropské zemi, je rozmístění více rovnoměrné díky většímu 

počtu metropolitních regionů a hierarchicky výše postavených center. Obraz rozmístění 

sportovních aktivit tyto rozdíly – historické determinace – poměrně jasně reflektuje. 

V těchto zemích lze považovat obraz rozmístění za velmi stabilní a s malým 

potenciálem ke změnám v nejbližších letech i desetiletích. Došlo zde totiž k ranému 

rozšíření všech tří analyzovaných sportů a jejich malému ovlivnění geopolitickými 

změnami, pomineme-li tedy druhou světovou válku, která však samotné rozmístění 

klubů příliš neovlivnila. První skupina zahrnující zmíněné čtyři země také nejlépe 
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ilustruje výsledky statistické analýzy, která jako nejdůležitější ze tří zkoumaných 

faktorů určila počet obyvatel. Velké průmyslové aglomerace, které vznikly již na konci 

19. století, si zachovaly svou pozici v rámci sídelních systémů až do současnosti a to i 

přes určité relativní oslabení a úpadek průmyslové výroby. Sportovní aktivity nebyly 

těmito ekonomickými změnami významně postiženy, jelikož jejich tradice postavená na 

široké fanouškovské základně a sepjetí s regionem byly již příliš silné. V rámci této 

skupiny zemí lze nalézt pouze jediný příklad dočasného relativního regionálního 

sportovního úpadku. Tímto příkladem je Baskicko, které v období restrukturalizace 

průmyslu a adaptace na nové trendy přišlo o prvoligové týmy. Po dokončení těchto 

procesů se však zdejší kluby do nejvyšších soutěží vrátily a zůstaly zde doposud 

(nejznámějším zdejším klubem je Athletic Bilbao). Shrneme-li současnou situaci 

v zemích první skupiny, vyskytuje se zde vždy několik velkoklubů s velmi silnou 

tradicí, doplněných o další kluby ze středně velkých i menších měst, které však také 

obvykle disponují velkou tradicí ve srovnání s kluby z dalších zemí. Obraz rozmístění 

fotbalových klubů je tedy stabilní a velmi podobná situace nastala i v případě tenisu a 

basketbalu. Může být překvapivé, že se v tomto výběru neobjevila Francie, která by 

měla zmiňované evropské velmoci doplnit, avšak její regionální vývoj byl natolik 

odlišný, že ji nebylo možné zařadit do žádné z vytvořených kategorií. 

 

Do druhé kategorie zemí dle rozmístění sportovních aktivit patří země skandinávské 

(Švédsko, Finsko) a alpské (Rakousko, Švýcarsko). V této skupině zemí nepatří ani 

jeden ze tří sportů mezi nejpopulárnější, což je z velké části dáno právě jejich fyzicko-

geografickou charakteristikou. Velký podíl z rozlohy těchto zemí pokrývají horské 

masivy, případně velmi chladné oblasti, které jsou pro tyto sporty poměrně nepříznivé. 

Platí to zvláště pro fotbal a tenis, jelikož přesun těchto sportů do hal je nemožný (fotbal) 

či finančně náročný (tenis). Basketbalové šíření by díky jeho halovému charakteru 

nemělo být problém, avšak vzhledem k omezenému počtu potenciálních sportovních 

příznivců v méně dostupných a obydlených oblastech příliš nedocházelo ani k němu. 

Pro tuto skupinu zemí tak byla zpočátku typická koncentrace do pouze několika 

významnějších center, z nichž se sportovní aktivity následně šířily do nejbližšího okolí. 

Konečný vzorec zde vzniknul poměrně záhy a k jeho dalšímu rozšiřování již téměř 

nedošlo. 
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Tabulka 6: Vývoj míry koncentrace ve vybraných zemích v pěti mapovaných 

obdobích. 

Název země 1930-34 1950-54 1970-74 1990-94 2005-09 
Rakousko 0,790 0,529 0,297 0,233 0,220 
Maďarsko 0,667 0,543 0,413 0,400 0,325 
Finsko  0,575 0,180 0,133 0,112 0,100 
Československo 0,519 0,300 0,213     
Polsko  0,233 0,167 0,135 0,068 0,100 
Belgie  0,186 0,200 0,155 0,111 0,090 
Francie  0,144 0,078 0,080 0,050 0,050 
Anglie  0,127 0,155 0,227 0,296 0,270 
Itálie  0,114 0,096 0,113 0,111 0,100 
Španělsko  0,113 0,125 0,114 0,120 0,100 
Švýcarsko  0,110 0,114 0,071 0,083 0,100 
Švédsko  0,083 0,167 0,234 0,173 0,216 
Nizozemsko     0,111 0,056 0,056 
Německo     0,067 0,011 0,056 
Slovinsko       0,213 0,100 
Česko         0,200 
Slovensko         0,190 

 

 

 Další skupinou zemí, které bylo možné kategorizovat a odlišit od ostatních, byly 

země postkomunistické, ke kterým v této práci patří Česko, Slovensko, Slovinsko, 

Polsko a Maďarsko. Vzhledem k cílům této práce je vývoj v těchto zemích poměrně 

zajímavý. Ačkoli byl totiž vzorec rozmístění až do konce 80. let prakticky neměnný a 

politicky ovlivněný, v 90. letech zde naopak došlo k překotnému vývoji, který prokázal 

některé vývojové trendy platné celoevropsky. Došlo zde k prolnutí dvou typů šíření 

sportovních aktivit. Silně centralizovaný vzorec rozmístění z dob před koncem 

komunistického režimu byl postupně oslabován a kluby se rozšířily do dalších sídel 

nižších řádovostních stupňů. (Tab. 6) V socialistickém období těchto zemí se sportovní 

kluby koncentrovaly zejména do hlavních měst a silných průmyslových regionů. Kluby 

se nestěhovaly za penězi, ale jejich rozmístění bylo v prvé řadě determinováno 

politicky. V porevolučním období se začaly oslabovat pozice těžkých průmyslových 

oblastí a tento propad postihl i kluby s nimi spjaté. Tyto uměle vytvořené kluby až na 

několik výjimek nedisponovaly takovou tradicí jako kluby ve velkých západních 

zemích a jejich propadu úspěšnosti a následnému častému zmizení z nejvyšší soutěže 

tak nic nebránilo. Díky úpadku těchto klubů se otevřel prostor pro nové týmy, které 

vznikaly v oblastech ekonomicky rostoucích, případně z financí movitých osob, které 

chtěly vlastnit prvoligový klub. Zpočátku tedy vedle sebe existovaly kluby s dlouhou 

Zdroj: The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) 
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tradicí, v případě Česka u některých pražských klubů sahající až k přelomu 19. a 20. 

století a klubů často zcela nových a vyrostlých tzv. „na zelené louce“. Rychle rostoucí 

konkurence však postupně druhé zmíněné kluby vytlačila a současný vzorec rozmístění 

tak kombinuje kluby s hlubokou tradicí, tedy v první řadě kluby pocházející z hlavního 

města a několika dalších velkých měst a kluby, pocházející z oblastí, které se dokázaly 

ekonomicky nejrychleji adaptovat a následně kromě investorů ekonomických přilákat 

také investory sportovní. Důvodem velkého oslabení starých průmyslových oblastí 

oproti zemím z první kategorie je jejich krátkodobá existence. Ačkoliv jejich 

protěžování započalo již v 50. letech, není toto období srovnatelné s průmyslovými 

oblastmi v jiných zemích. Další příčinou je pak absence skutečně významných 

lokálních středisek, která by mohla poskytovat zázemí nejen pro ekonomickou, ale také 

kulturní výměnu, která je pro existenci a úspěch sportovních odvětví klíčová.  
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5. Závěr 

 

V závěrečné kapitole této práce je nutné alespoň se pokusit odpovědět na otázky, které 

jsme si položili v úvodu. Výchozím bodem pro tuto práci bylo zjištění, nakolik je sport 

spjatý s globalizačními tendencemi a zda je skutečně jeho šíření na nejvyšší úrovni 

motivováno v prvé řadě ekonomickými faktory, či zda se naopak jeho šíření v rámci 

jednotlivých regionů liší a je ovlivněno spíše tradicí, kterou si sporty vybudovaly 

v průběhu desetiletí od svého vzniku. Cílem této práce bylo prokázání variability 

v šíření sportovních aktivit a neexistující možnost aplikace pouze jedné globalizační 

teorie, která považuje sport za jakýsi „globalizační nástroj“. Dalším úkolem pak bylo 

zjištění existence nejen mezinárodních rozdílů, ale také rozdílů v rámci samotných 

sportovních odvětví, která byla do tohoto výzkumu vybrána. Otázkou také bylo, nakolik 

se jednotlivé sporty doplňují, či zda vytvářejí koncentrační oblasti. Tyto otázky jsme se 

pokusili zodpovědět s pomocí mapové části práce a základní datové analýzy.  

 1. Jak potvrdila mapová část této práce, obraz regionální distribuce 

nejvýznamnějšího z analyzovaných sportů – fotbalu – se vytvořil již v meziválečném 

období. Výjimkou je pouze několik zemí, ve kterých nejvyšší fotbalová liga vznikla až 

po druhé světové válce. Jinak ovšem platí zachování tradičních center, která vznikla již 

na počátku šíření fotbalu v Evropě. Jak ukázaly kvadrantové grafy, v hlavních městech 

se stále koncentruje kvalita, ačkoli počty klubů často poklesly. Obraz distribuce tak 

zůstává velmi stabilní a nedošlo v něm k převratným změnám ani v případě lig s více 

jak stoletou tradicí, spíše naopak. Platí také, že druhé dva mapované sporty jsou méně 

vázané na regiony a jejich rozmístění je také o něco méně stabilní, ačkoli i zde platí, že 

tradiční basketbalové kluby a tenisové turnaje si udržují svou pozici dlouhodobě a 

úspěšně. 

 2. Hypotézu předpokládající silnou determinaci fotbalu industrializací a 

basketbalu přítomností vysokých škol potvrdila mapová část. Všechna jádra, odkud se 

fotbal šířil jak v rámci Evropy, tak v rámci jednotlivých zemí byla zároveň i 

významnými průmyslovými centry. Ve všech významných průmyslových oblastech se 

v době jejich rozmachu nacházela zároveň i silná koncentrace klubů, z nichž mnoho 

díky vzniku silné tradice setrvalo dodnes. Mapy také ukázaly odlišné rozmístění 

basketbalových klubů. Jako nejlepší příklad se ukázalo být Německo, země, kde patří 

basketbal k nejpopulárnějším sportům. Kluby se zde rozšířily často do menších sídel 
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s univerzitní tradicí a vzorec rozšíření basketbalových klubů se s fotbalovým prakticky 

vůbec neshoduje.  

 3. Jak ukázaly mapy, ale i obě provedené analýzy, nejedná se o pouze 

ekonomické podmínky, které by determinovaly rozšíření klubů či tenistových turnajů. 

Velkou roli hrají i další faktory, přičemž mnohé není možné v takto omezené práci 

identifikovat. Jak ovšem práce ukázala, tradice je velmi důležitým faktorem, který 

vstupuje do procesu utváření obrazu regionální distribuce vybraných sportů. V zemích, 

kde je tradice slabší, jsou kluby i turnaje podstatně více „zranitelné“ a obraz se mění 

významněji a častěji. Je však pravděpodobné, že k určitému ustálení dojde časem i zde.  

Výsledkem této práce je tedy potvrzení teorie rozmanitosti a variability jak ji 

zmiňuje již Maguire (1999), avšak ani globalizační teorie se nebyla zjištěna jako 

neplatná, jelikož její projevy můžeme pozorovat v zemích se slabší tradicí. Je však 

důležité zdůraznit, že tyto závěry nelze generalizovat, jelikož stejně jako každá země 

disponuje odlišnou historií a kulturou, platí toto i pro jednotlivé sporty. Hlubší analýza 

by tak mohla být tématem dalších prací, které by mohly na tyto poznatky navázat. 

V tento moment se jako nejpřínosnější jeví hlubší zkoumání faktorů působících na 

sportovní difúzi a distribuci. Tato práce snad bude do budoucna inspirací pro hlubší 

zkoumání témat, která zde byla představena pouze v náznacích.    
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