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1 Úvod

Ve své bakalářské práci jsem se rozhodl zabývat jedním z míst hry. Cesta k tomuto tématu

v mém případě vedla přes můj zájem o sport a hru jako takovou. Všímal jsem si, že se hra 

v současném světě odehrává na různých místech, které jsou vnímány jako herní prostory, 

resp. prostory vymezené pro hru. Některé jsou stabilní, jiné naopak mohou být ustanoveny 

ad hoc, dle potřeby je do prostoru vpuštěna právě hra (např. pražský maraton, Tour de 

France, velkoplošné obrazovky na náměstích atd.). V obou případech však jednoznačně 

prostory deklarují svoji hernost, aby jiné praktiky byly buď vyloučeny, nebo alespoň ustoupily 

hře. V naší scriptuální kultuře se tak děje především názvem či komentářem.

Jedním z těchto prostorů je sportbar. Domnívám se, že by bylo vhodné říci, že sportbarem 

nemyslím hernu, „nonstop“ zařízení atp. Myslím tím opravdu místo, kde najdete minimálně 

jednu velkou, širokoúhlou televizi, na které se pravidelně pouštějí různé sportovní přenosy. 

Štamgasti sem chodí „na jedno“ a zároveň sledují různá sportovní klání, debatují o nich, 

hádají se, jestli to gól byl či nikoliv. Jedinci přitom zároveň fandí, ve sportovním klání mají 

svého favorita. Jsou v napětí, děje-li se na hřišti něco zajímavého. A přitom je to všechno 

jedna velká zábava.

Ve sportbaru se tak objevují dva významy, z něhož jeden explicitně odkazuje ke sportu a 

druhý více akcentuje společenskou povahu místa. Název bar asociuje místo konzumace 

alkoholu, nevázané zábavy a přátelských vztahů za všech okolností (communitas – Turner, 

2004). Naopak sport odkazuje k soutěži – tedy k agonu a fanouškovství. Ani soutěž ani 

fandění ve své podstatě nejsou nezávazné, naopak zdá se to být jako hra nanejvýš vážná pro 

ty, kteří ji hrají (Sokol, 2010). Na pozadí agonální hry (sportu) tak fanoušci vytvářejí 

konkurenční vztahy.

V mém uvažování o sportbaru vznikl rozpor. Jak je možné obě roviny skloubit v jednom 

prostoru? Jak je používán, resp. performován prostor sportbaru, když má sloučit vážnost i 

nevážnost, communitas i polarizovanou společnost? 

Tento rozpor se mi jevil jako iritující a proto jsem se rozhodl se problematice sportbaru 

věnovat hlouběji.



8

2 Teoretická východiska

2.1 Místa a prostory

Sportbar chápu jako prostor, kde dochází k interakcím v konkrétním čase. Místo naopak 

chápu v kontextu významu a na něj vázaných aktivit a identit. V rámci tohoto pomového 

vymezení se dostávám do terminologické pasti mnohosti definic a koncepcí (srov. Bínová 

2012).

2.1.1 Místa dle Michela De Certeau

De Certeau (1996) rozlišuje mezi místem (lieu, place) a prostorem (espace, space). Místo 

představuje nějakou fyzickou či stabilní pozici. Je tedy vyloučeno, aby byly dvě věci na témže 

místě: právě na tom místě, kde stojím já, už nemůže stát nikdo jiný. Prostor oproti místu však 

bere v úvahu čas, směr a rychlost. „Prostor je důsledkem činnosti, aktivity – je to „používané 

místo“. Ulice (jako místo) se mění v prostor díky chodcům, kteří ji užívají (de Certeau 1996: 

80).“ 

„Místo je řád (ať už jakýkoliv), podle něhož jsou prvky distribuovány ve vztazích koexistence. 

Je tedy vyloučena možnost, že by dvě věci byly na témže místě. Vládne zde zákon vlastního: 

zvažované prvky jsou jedny vedle druhých, každý je umístěn na ‚vlastním‘ odlišném místě, 

které určuje. Místo je tedy jakýmsi momentálním uskupením pozic. Implikuje určitou indikaci 

stability.“ (de Certeau, 1996: 79)

2.1.2 Místa dle Marca Augého

Na to odpovídá koncept Augeého, který právě uvažuje o významech a identitách, které se s 

fyzickým prostorem pojí.  V rámci svého pojmového rámce se vrací k termínu „místa“. 

Uvažuje však o nich zcela jinak. 

S koncepcí místa pracuje francouzský etnolog Marc Augé, který ve své knize Antropoligie 

současných světů při popisu moderních prostorů a světa rozlišuje mezi místem a ne-místem. 

Těmito pojmy označuje zároveň „reálné prostory a vztah, který k nim mají jejich uživatelé.“ 
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(Augé, 1999: 109) Místo Augé definuje jako identické (v tom smyslu, že se určitý počet 

jedinců může v daném místě identifikovat a definovat) a vztahové (lidé, kteří na daném místě 

žijí, zde mohou „znovunalézat stopy toho, co se tu událo dříve, znaky původu a souvislosti“ 

(Augé, 1999: 109). Místo tak symbolizuje vztah každého k sobě samému, k ostatním, kteří na 

místě žíjí či se pohybují a k jejich společným dějinám. Prostory, ve kterých se nesymbolizuje 

ani identita, ani vztah či společné dějiny, nazývá Augé ne-místa. Neznamená to, že pojem ne-

místo, nelze vztáhnout na určitý empirický prostor nebo na představu, „kterou o tomto 

prostoru mají ti, kdo se v něm vyskytují.“ (Augé, 1999: 110) To znamená, že to, co je pro 

některé místem, může být pro druhé ne-místem a naopak. Domnívám se, že i sportbar může 

pro některé plnit funkci místa a pro druhé funkci ne-místa

Autor píše, že rozšíření ne-míst je pro současný svět charakteristickým jevem. Popisuje 

prostory dopravy (dálnice) a komunikace (telefony, faxy): lidé v těchto prostorech existují 

vedle sebe, ale nežijí spolu. Píše však, že město zůstává kombinací míst: na jedné straně 

vytváří identity, vztahy a má své dějiny, na straně druhé však anonymizuje, uniformizuje a 

vytváří sekundární identity, které se upevňují mimo město a proti nim. (Augé, 1999)  

Domnívám se, že i sportbar může pro některé plnit funkci místa a pro druhé funkci ne-místa.

2.1.3 Veřejné prostory

Sportbar je dle mého soudu i veřejným prostorem. O veřejných prostorech se ve své práci 

Městský veřejný prostor: interpretativní přístup zmiňuje Pospěch (2013), který definuje 

veřejný prostor „jako prostor, který je utvářen na veřejných prostranstvích města“ (Pospěch 

2013: 78). Zároveň píše, veřejný prostor se vzniká až interakcí lidí a jednáním.

Dále píše (2013), že veřejný prostor není veřejným par excellence. Vždy tu existuje jistá míra 

exkluze; i do pohostinského zařízení nemůže zcela kdokoliv. Zdržují-li se zde určité skupiny, 

vyvolává to u ostatních hostů odpor. Veřejný prostor se dá definovat relačně k soukromému 

prostoru: a to buď na základě duality těchto sfér (veřejný prostor je scénou, soukromý 

prostor zákulisím), podmíněnosti obou prostorů, a na základě jejich prolínání. (Pospěch,

2013)
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Základním rysem veřejných prostranství ve městech je jeho heterogenita. Lidé jsou si v nich k 

sobě navzájem cizinci. Na jedné straně je tato heterogenita přitažlivá, atraktivní (lidi 

přitahuje právě přítomnost druhých), na druhé straně přináší pocit nejistoty, ohrožení

(Pospěch, 2013).

Veřejný prostor není samozřejmý. Jak je možné, že funguje? Je třeba ovládat zásobu vědění, 

které se k veřejnému prostoru váží. Důležitá je rovněž sdílená zkušenost. „Jde o sdílené 

reprezentace, souhrn významů a souvisejících pravidel“ (Pospěch, 2013: 91), které se k 

veřejnému prostoru váží.  O veřejném prostoru se nemůže hovořit substantivně, tedy jako o 

něčem, co je, ale pouze performativně, tzn. jako o něčem, co je stále znovu utvářeno, 

definováno a vyjednáváno. To co je nebo není ve veřejném prostoru tolerováno, souvisí s 

tím, co dnes lidé považuje za normální1 (Pospěch, 2013).

Autor (2013) rovněž popisuje městský řád, který řadí mezi vnitřní regulace veřejného 

prostoru. Městský řád charakterizuje zdvořilost, jež je neadresná. Vyjadřuje tak respekt vůči 

řádu nikoliv vůči jednotlivci.2 Dále je to anonymita, která je spojena s heterogenitou v tom 

smyslu, že se lidé mohou pohybovat po městě a nebýt vnímáni v kontextu etnicity, pohlaví 

atd. a s mobilitou v tom smyslu, že právě mobilita podporuje anonymitu. Anonymita se díky 

mobilitě aktivně reprodukuje a utváří. Třetím rysem městského řádu je zdvořilá nevšímavost 

(Pospěch, 2013).

Důležité rovněž je, co aktér v prostoru dělá. Pobyt ve veřejném prostoru vyžaduje alespoň na 

oko smysluplnou činnost. Jinak se anonymita, nevšímavost a městský řád narušují. Městský 

řád v sobě nese i metapravidla pro případ porušení pravidel městského řádu. Jde o 

každodenní zdvořilost, otevřené statusy (policie) a otevřená místa, kterými Pospěch myslí 

pohostinská zařízení a karneval. V případě narušení řádu následují nápravné rituály: akty 

vysvětlení, omluvy, prosby atd. Jako neřádné jednání je vnímáno takové, které narušuje 

„neviditelný štít self“. Jako příklad autor uvádí žebráky, pití alkoholu na veřejnosti, lidé bez 

domova. Ti nemají soukromý prostor, a tak soukromé činnosti provádějí na veřejnosti 

(Pospěch, 2013).

                                                       
1

Tedy to, co je „v souladu s našimi reprezentacemi.“ (Pospěch, 2013: 94)
2 „Chováme-li se ve veřejném prostoru tak, jak máme, sdělujeme tím svému okolí, že respektujeme (…) 
implicitní dohodu…“ (Pospěch, 2013: 85)
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Právě pohostinská zařízení jsou prostory, které jsou zároveň veřejným prostorem a zároveň i 

prostorem soukromým, kde se narušuje řád. V hospodě platí, že se zde může narušovat 

anonymita a že zde lze započít komunikaci s úplným cizincem. Připomíná tak communitas

(Turner, 2004) či třetí místo Oldenburga (1999).

2.1.4 Oldenburgovo třetí místo

Předpokladem Oldenburgovi teorie třetího místa je, že každá zdravá kultura vede svůj 

neformální veřejný život a že se vytváří populární verzi míst, které ho hostí. Lidé se zde 

scházejí bez zjevných záměrů, smyslem návštěv se tak stává samotné sdružování (Oldenburg, 

1999: in Mečíř, 2011).

Oldenburg pak píše o americké střední třídě. Ta podle něj žije pouze prací a domovem. Ve 

městech neexistují místa, kde by se obyvatelé mohli na chvíli zastavit a odpočinout. Většina 

veřejných prostranství je přestavěna na bezduchý konzum. Domov a práce tak musí suplovat 

výše zmíněné neformální veřejná setkávání (Oldenburg, 1999: in Mečíř, 2011).

Místa neformálního veřejného setkávání tak vedle domova a práce tvoří „třetí místo“. Jde o 

místo oddychu a úniku od každodenních starostí. Třetí místo je označením pro celou řadu 

veřejných míst, která pravidelně hostí dobrovolné a neformální setkání jednotlivců mimo 

práci a domov (Oldenburg, 1999: in Mečíř, 2011).

Třetí místa jsou neutrální půdou. Nikdo z příchozích tu není hostitel a jedinci odtud mohou 

odejít, kdykoliv se jim zachce. Prostředí třetích míst je rovnostářské a vstup do nich není 

formalizovaný. Jsou tedy přístupné a jedinci mají možnost si tu najít přátelé. Lidé zde 

odhazují své role „zvenčí“. Nálada je zde příjemná a pohodová, hlavní náplní činnosti tvoří 

konverzace (Oldenburg, 1999: in Mečíř, 2011). Vojtěch Mečíř ve své práci (2011) spojuje 

Oldenburgovo „třetí místo“ (1999) právě s hospodou. Hospoda je tak třetím místem ve 

veřejném prostoru.
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2.2 Hra a její význam 

2.2.1 Teoretická koncepce hry Rogera Cailloise

Při popisu hry, Caillois (1999) zdůrazňuje význam pravidel. Hra je jakousi svobodou, volným 

pohybem v rámci pravidel.3 Autor zdůrazňuje, že hra není učení se práci, že je v ní zapotřebí 

gentlemanství a schopnost akceptovat potenciální neúspěch, protože začne-li se jedinec při 

prohře vztekat, je zdiskreditován. Hra může rovněž zaktivizovat pozitivní vlohy –

sebeovládání, schopnost povznést se nad výsledek hry4. Hra dostává člověka do stavu, kdy 

zapomíná na únavu, do stavu naprostého vytržení. Hra bývá spojena se stresem, který jsme 

ale ochotni podstoupit, ba jej ve hře dokonce i vyhledávat (Caillois, 1999).

2.2.1.1 Definice hry

Autor pak definuje hru jako svobodnou. Hráč k ní nemůže být nucen, jinak by ztratila svůj 

půvab. Hra má tedy povahu radostné a přitažlivé zábavy. Dále je vydělená z každodenního 

života, což znamená, že má přesně vymezené a předem dané časoprostorové meze. Hra je 

rovněž nejistá, jelikož průběh a výsledek hry není předem znám. Zároveň je hráči, jeho 

iniciativě a invenci ponechán určitý prostor. Hra nevytváří nové hodnoty ani majetek, 

dochází jen k migraci majetku od jednoho hráče ke druhému, proto je neproduktivní. 

Podřízenost pravidlům je jeden z dalších charakteristických rysů. Hry podléhají konvencím, 

po dobu hry neplatí pravidla z „venku“, ale jen pravidla „uvnitř“ hry. A v neposlední řadě 

může být hra fiktivní, což znamená, že je doprovázena „vědomím alternativní reality nebo 

neskrývané iluze ve vztahu k běžnému životu“ (Caillois, 1998: 32). Pravidla a fikce nemohou 

fungovat zároveň. Autor tvrdí, že ničitelem hry je jedinec, který hru neguje, který poukazuje 

na nesmyslnost pravidel, nikoliv podvodník – ten předstírá, že dodržuje pravidla, ale 

samotnou hru neničí (Caillois, 1999).

                                                       
3

Caillois (1999) na několika místech polemizuje s prací Johana Huizingy Homo ludens. Ten z ducha hry odvozuje 
většinu institucí (odvozuje z ní právo, které je založené na pravidlech, soudní síň, kterou připodobňuje místu 
hře zasvěcené, estetiku, kterou taky tvoří pravidla

3
a rytířskou válku).

4 „…hra mobilizuje různé přednosti, které lidé mohou dostat do vínku; vytrvalou píli, nemilosrdnou a 
neúplatnou štěstěnu, odvahu riskovat a schopnost obezřetného propočtu“ (Caillois, 1998: 19)
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2.2.1.2 Klasifikace her

Caillois (1999) rozlišuje čtyři kategorie her: agon, alea, mimikry a ilinx. V rámci těchto 

kategoríí autor ještě mluví o dvou pólech – paidia (bujarost, bezstarostnost, rozjařenost) a 

ludus.

2.2.1.3 Agon

Jde o soutěž či zápas jak mezi jednotlivci, tak i mezi skupinami. Rivalita je zaměřena jen na 

jednu určitou zdatnost5 a jedinec si se při něm musí spolehnout jen sám na sebe.6 Vítězem je 

ten, kdo je ve výkonu nejlepší. Je zde tendence, aby oba hráči měli na začátku hry stejné 

podmínky. I zvířata mezi sebou soutěží, aniž by si chtěla navzájem ublížit – jakmile jedno 

zvíře ukáže svou dominanci, souboj končí (Caillois, 1999).

2.2.1.4 Alea

Výsledek nezáleží na hráči ale na štěstí. Jde zejména o hazardní hry, kostky, ruletu apod. 

Dovednosti, inteligence, trénink, píle tu nehrají takovou roli. Zde jde zejména o schopnost 

riskovat a o přepečlivé porovnávání mezi riskem a ziskem. Jelikož jsou dovednosti upozaděné 

a jelikož prim hraje štěstěna, je při hrách typu alea věnována velká pozornost sebemenším 

detailům, jako například různým znamením. Ruší se zde přirozená i získaná nadřazenost 

jednotlivců. Vytváří se v ní, stejně jako ve hrách typu Agon, dokonalá rovnost podmínek. 

Vyhrát tak může i naprostý „loser“. I agon v sobě má prvky hry typu alea – to když se na hřišti 

například sejdou 2 zcela rovnocenné týmy (Caillois, 1999).

2.2.1.5 Mimikry

Jedinec při těchto hrách potlačuje svou osobnost a stává se někým jiným. Caillois (1999)

v tomto případě hledá analogii u hmyzu, který rovněž vykazuje mimetické jevy. Do této 

kategorie patří i dětské napodobování, „hraní si na“ a samozřejmě divadlo a divadelní hry. 

Cílem mimikry není klamat, ale být na chvíli někým jiným. To je totiž přitažlivé. Podobá se 

hrám typu agon – velké sportovní události jsou, jako divadelní hry, podívané. Moment 

                                                       
5 Jako třeba na běh, skok do dálky.
6

Stejně tak je tomu u týmových soutěží.
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mimikry je zde ale přenesen na diváka ne na sportovce (herce). Diváci se snaží pohybem, 

posunky „ovlivnit“ vývoj zápasu7. Nejsou zde autoritativní pravidla, smyslem je vynalézání 

nového. Předvádějící se snaží u diváka vyvolat uvěřitelnou iluzi a přitom nechybovat, aby se 

iluze nenarušila, a divák zas iluzi bere se „vší vážností“. (Caillois, 1999).

2.2.1.6 Ilinx

Jde o závrať, trans, o pokus potlačit vnímání. Patří sem točení dětí kolem dokola, až se jim 

z toho „zamotá hlava“, kolotoče, skoky, sklony rozvracet řád a ničit. Tuto touhu po závrati 

zakoušejí i zvířata; pes se honí za ocasem, dokud nespadne, giboni napínají větev, aby se pak 

mohli vymrštit vzhůru. Do her ilinx patří i rychlá auta, alkohol a zábavní park; atrakce působí 

nevolnost, strach, přesto je ale lidé milují. Jde o jakousi slast, radost, kterou ale lidé 

podstupují dobrovolně (Caillois, 1999).

2.2.1.7 Herní aspekty

K těmto 4 herním kategoriím Caillois přidává ještě 2 herní aspekty – paidia (rozruch 

spontánnost) a ludens (dobrovolné překážky). U kořenů hry stojí svoboda, improvizace a 

nenucená radost – paidia. Caillois jej definuje jako výraz, který zahrnuje „spontánní projevy 

herního instinktu“ (Caillois, 1998: 49). Důležitým rysem je absence nějakého řádu a naopak

přítomnost improvizace. Do tohoto aspektu patří různé grimasy (vypláznutý jazyk), spontánní 

radost, potěšení z provokace (škádlení, radost dítěte, když je strašeno) a ničení. Zmíněný 

herní aspekt vykazují i zvířata (Caillois, 1999).

Druhým aspektem je ludens, ve které soupeřem není nějaký rival ale překážka. Patří sem 

jojo, herní automaty (je to překážka, kterou se jedinec snaží překonat kalkulem, 

kombinačními schopnostmi), křížovky, matematické a bridžové úlohy. Caillois (1999) tvrdí, že 

některé hry ludens jsou i příklady morálních a intelektuálních hodnot určité kultury. Ludens 

se může pojit s herními kategoriemi agon, alea (kostky – propočty pravděpodobnosti) a 

mimikry (například divadlo – různé techniky a divadelní prostředky spojené s herectvím). 

Naopak se nemůže úplně pojit s herní kategorií ilinx, která je založena hlavně na 

spontánnosti, „neřádu“. Ludens je dle autora závislý na módě. Caillois se zmiňuje i o hobby, 

                                                       
7

Jako příklad Caillois (1999) uvádí „tlačení očima“, hráči kuželek se naklánějí, aby „donutili“ kouli zatočit.
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které rovněž zahrnuje pod ludens. Píše, že jde o výdobytek průmyslové civilizace, že je to 

pozitivní kompenzace dělníkovi rutinní skutečnosti na tovární lince. Hry mají civilizační úlohu, 

jsou její podstatnou částí a rozhodnutí, zda dát přednost té či oné herní kategorii, má zásadní 

vliv na vývoj dané civilizace (Caillois, 1999).

Autor (1999) pak tvrdí, že všechny herní kategorie předpokládají společnost, že i hry ryze 

individuální mají sklon k soutěživosti, že se pro hráče stávají mnohem zábavnějšími, existuje-

li někdo, kdo je sleduje (publikum) a s kým mohou soupeřit. Každá herní kategorie má sklon 

se zespolečenšťovat (Caillois, 1999). Hra se pak stává pro hráče mnohem zajímavější. Stejně 

je tomu ve sportbaru. Štamgasti zde sází společně, baví se mezi sebou o jednotlivých sázkách 

či kurzech.

2.2.1.8 Negativní stránky hry

Hra však v sobě skrývá i některá negativa. Je to luxusní aktivita, která vyžaduje volný čas a 

která je zároveň vydána na milost nudě, přesycenosti, změně nálad8. Hra rovněž nic 

neprodukuje a nic nevytváří a může nám v jisté chvíli přejít v mánii. Hra si své překážky 

vybírá, ve skutečném životě tomu tak ale není; člověk si pak může myslet, že když něco 

dokáže ve hře, dokáže stejně velkou věc i ve skutečném životě. Životní překážky jsou však 

mnohem tvrdší; hra tedy idealizuje (Caillois, 1999).

2.2.1.9 Hazardní hry

Hazardní hry jsou velice populární a svůdné, lidé jsou fascinováni možností získat peníze, 

prostředky „ve velkém, bez námahy a rázem“. (Caillois, 1999: 161) Hazard či alea má dle 

autora i civilizační přínos: objevuje se ve společnostech v době přechodu. Mají tendenci 

nahradit práci, jsou-li k tomu podmínky (Caillois, 1999).

Autor (1999) pak podává příklady různých hazardních her v různých kulturách. Píše o 

„kostkách“, které se hrají na jihu Kamerunu a na severu Gabonu, o „čínské šarádě“ na Kubě, 

o Jogo do Bicho v Brazílii 9.

                                                       
8 „mě to nebaví“
9

Vznikla v zoo, u jejíhož vchodu se každý týden vyvěšovalo některé ze zvířat
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Caillois (1999) píše, že hazardní hry tak mohou mít kulturní význam. Sport je vládou 

subvencován, hazard naplňuje státní pokladny. Agon a alea si vzájemně konkurují, přesto 

obě volají po pravidlech. Alea a náhoda je tak výsměchem práci, jeví se jako výraz odporu 

vůči dokonalé rovnosti institucí. Není však přípustné, aby náhoda zcela ovlivňovala chod 

institucí, proto se volby, diskuse a losy provádějí jen v krajním případě. Vážnosti se těší ten, 

kdo získá peníze spravedlivou soutěží, prací, kdo je nabyde náhodu, netěší se takové 

vážnosti. Princip alea se dokonce objevuje ve společnostech, které si zcela zakládají na 

rovnosti a rovných podmínkách všech svých členů (komunismus). Pokoušet štěstí, spoléhat 

se na náhodu je tak zcela běžnou součástí moderní společnosti. 

2.2.2 Horáčkův Habitus hazardního hráče

Horáček ve své knize Habitus hazardního hráče (2012) píše, že hlavním prvkem hazardní hry 

je riziko, které ale musí být zásadní. Prvek rizika pak představuje zejména to, že „nevíme a 

předpokládáme, že ani ostatní nevědí.“ (Horáček, 2012: 131). Ke „konečnému rozhřešení“ 

hra nikdy nedojde; vždy se tu objeví nová sázka, nová výzva. „Rozhřešení je tak přinejlepším 

momentální…“ (Horáček, 2012: 134). 

Hra se tedy neděje kvůli „konečnému účelu“ (Fink, 1999: 10), neděje se ani pro nějaký jiný 

účel – pak bychom ji „hrou“ ani nemohli nazývat, má účely už sama v sobě, není bezúčelná. 

(Fink, 1990)

2.2.3 Pojem hry u Jana Sokola

Trošku odlišný pohled podává Jan Sokol (2010). Hra není jen tak. Ti, co hrají, jsou hrou plně 

zaujatí a chtějí vyhrát. „Kdo nehraje s plným nasazením a vážností, hru jenom kazí a hra ‚jen 

tak‘ už není hra.“ (Sokol, 2010: 74). Přesto v ní nejde o život. Je jakýmsi „umělým modelem 

života a světa.“ (Sokol, 2010: 75) Hra je zároveň omezena prostorem a časem a tak oddělena 

od skutečného světa. To, co se ve hře dělo a stalo, platí jen ve hře: hra nám tím vlastně dle 

autora říká: „neboj se být ve hře svobodný. “ (Sokol, 2010: 76) Výhra nebo prohra totiž 

nebude mít trvalejší následky. Hra se rovněž vyznačuje přítomností soudce a pravidel, která 

hru neomezují, naopak ji umožňují a zároveň probouzejí tvořivost. Hry charakterizuje i 

nekompromisní snaha o spravedlnost. Člověk ve hře prožívá a cvičí střetávání svobod. 
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Kolektivní hry učí spolupráci, hra člověka učí důstojně prohrávat. Sokol hru spojuje se 

svobodou (Sokol, 2010).

2.3 Fanouškovství

Repertoár her v současné společnosti je velice široký. Přesto mezi nimi vynikají některé, 

které se v rámci globalizovaného světa či v rámci lokálních prostorů stávají ikonami, které 

mají sociálně mobilizační potenciál. Jsou to sporty, jejichž význam má značný přesah, právě 

proto, že získávají pozornost širšího publika. Toto publikum se dostává do pozice fanouška či 

sportovního diváka.  

Fanouškovství přináší moderní doba. Je dáváno do souvislosti s konzumní kulturou, která 

nenabízí lidem hodnoty, které by je jinak přesahovaly. Někteří badatelé dokonce uvažují o 

fanouškovství jako o pseudonáboženství, respektive účast na zápase a jeho sdílení 

interpretují v souvislosti s rituálem (Bureš 2014). Podobně jako rituál i událost fandění 

podporuje pocit sounáležitosti lidí vztahujících se k jednomu týmu. „Fandění vytváří silné 

společenské vazby a zároveň přináší velký emoční prožitek.“ (Sekot 2008: 146). 

Sdílení pak podporuje i vznik a členství v různých společenstvích, tzv. fanklubech. „Členové 

fanklubů často cítí silnou náklonost ke svému oblíbenému týmu a v hodnotovém žebříčku 

mu přikládají poměrně důležitou roli.“ (Sekot 2008: 151). 

2.3.1 Typologie fanoušků v knize Fotbaloví chuligáni

V knize Fotbaloví chuligáni autoři rozlišují tři typy fotbalových příznivců (Mareš, Suchánek, 

Smolík, 2004):

Fotbalový divák sleduje zápas nezaujatě, není ovlivněn rivalitou obou týmů a jeho hodnocení 

bývá objektivní. Jde mu zejména o předvedenou hru, o děj, nikoliv o výsledek. „Fotbal je pro 

fotbalového diváka na stejné úrovni jako divadelní představení, protože i po jeho shlédnutí 

odchází spokojen se silným prožitkem získaným z průběhu hry.“ (Mareš, Suchánek, Smolík, 

2004: 12). Fotbalový divák vedle fotbalu sleduje i další sporty. 
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Naproti tomu fotbalový fanoušek se orientuje zejména na svůj oblíbený tým či oblíbeného 

hráče. Často nosí dresy, šály, které vyjadřují spřízněnost s týmem či hráčem. Fandové se 

rovněž s týmem identifikují. Aby se odlišili od svých rivalů, identifikují sebe a ty, kteří fandí 

stejnému týmu, jako „my“ a ty, které fandí jinému týmu, označuje jako „vy“. Fanoušci 

prožívají úspěchy či neúspěchy „svého“ klubu a zároveň od něj očekávají výhru.

„Extrémní“ formu fotbalového fanouškovství představují chuligáni (hooligans). Jejich 

primárním cílem je na stadionu vyvolat konflikt či přímo bitku s podobnými skupinami 

soupeřova týmu. Některé skupiny chuligánů jsou dobře organizovány, mají vlastní názvy a 

vedle klubového rivalství či nenávisti vůči jiným chuligánským skupinám se u nich často 

objevují i nenávisti rasové, politické, náboženské atp. Chuligáni mají i různé „rituály“ spojené 

například se vstupem do skupiny, s přípravou na násilný střet s jinou skupinou atd. „Svoji 

totožnost fotbaloví chuligáni prezentují především streetwearovým oblečením oblíbených 

značek, vlajkami a šálami s motivy typickými pro určitou chuligánskou skupinu…“ (Mareš, 

Suchánek, Smolík, 2004: 13) Mike Weed v této souvislosti píše o „virtuálních chuligánech“. 

Nemusejí být přímo na stadionech. K tomu, aby se u nich projevilo chuligánské chování,

stačí, když zápas sledují v baru či doma v televizi (Weed, 2007).

Autoři knihy popisují ještě další typologii fanoušků, kteří navštěvují fotbalová utkání (Mareš, 

Suchánek, Smolík, 2004). Consumer-oriented fans preferují klidnější místa v hledišti (vyhýbají 

se tzv. „kotlům“) a jde jim zejména o zážitek z kvalitní hry. Mezi football-oriented fans se pak 

řadí pravidelní fanoušci, kteří hlasitě podporují svůj tým, propagují klubové barvy. Třetí typ 

pak tvoří experience/adventure oriented fans, pro které je fotbal druhořadý. Tito fanoušci 

vyhledávají zejména vzrušení a nepokoje (Carnibell a kol. 1996, in: Mareš, Suchánek, Smolík, 

2004)

2.3.2 Typologie fanoušků z knihy Divácká reflexe sportu

Slepička bere v úvahu i televizní sportovní diváky a z hlediska divácké konzumace sportu 

rozlišuje mezi „přímým sportovním diváctvím“, „zprostředkovaným televizním diváctvím“, 

„epizodickým sportovním diváctvím.“ V prvním případě jde o fanoušky, kteří pravidelně 

docházejí do sportovních hal či stadionů, kde aktivně podporují svůj klub. Druhý typ 

představuje ty fanoušky, kteří více či méně pravidelně sledují sportovní klání prostřednictvím 
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televizního přenosu (Slepička, 2010). Mezi „epizodické diváky“ patří ti, kteří se zajímají 

primárně o velké sportovní akce typu olympiád či mistrovství světa. Jejich zájem o daný sport 

se však po skončení těchto akcí ztrácí. (Slepička, 2010).

Televizní diváctví má několik výhod: fanoušek si může celou situaci, která na hřišti vznikne, 

znovu prohlédnou prostřednictvím opakovaných a zpomalených záběrů. Vidí přímo „do 

tváře“ sportovce. Zároveň je mu umožněno nahlédnout do zákulisí soutěží, o což je přímý 

sportovní divák ochuzen. Na druhé straně jsou televizní diváci ochuzeni o atmosféru 

stadionu a o společné prožívání. (Slepička, 2010)

Televize, píše Slepička, výrazně ovlivňuje návštěvnost na stadionech a proto je třeba televizní 

diváctví brát v potaz. Mj. proměňuje strukturu sportovních diváků a tlačí na to, aby se 

sportovní události a sportovci přesunuly k divákovi10 (Slepička, 2010).

2.4 Jaká je hospoda?

Hospodu považuji za jedno z pohostinských zařízení. Ostatně ani odborná gastronomická 

literatura nerozlišuje mezi barem, hospodou a restaurací (Mikšovic, 2009).

2.4.1 Případ Anglie – Kate Fox

Autorka popisuje bar jako místo se zvláštními zvyky a pravidly. Je to zároveň společnost, 

která má sklon být společností rovnostářskou. Mohou se tak smazávat sociální rozdíly mezi 

návštěvníky barů a hospod nebo zde minimálně platí jiné statusové rozdíly než ty, které platí 

mimo hospodu. Dochází tak ke společenskému sbližování, což je hlavní úloha takovýchto 

míst (Fox, 2004). Hospody tak podle autorky představují liminální místa, s nejasným 

postavením jeho členů. Představují i určitou úlevu, relax od běžné společenské kontroly a od 

struktury. Jde tedy o antistrukturu, kterou popisuje Turner (Turner, 2004). 

Autorka píše (2004), že hospody a bary jsou jedny z mála míst, kde je možné zahájit 

konverzaci s cizími lidmi, aniž bychom tím porušili nějakou konvenci. Naopak, zde neplatí 

                                                       
10

Jako příklad autor uvádí různé závody v ulicích měst, v obchodních centrech atp.
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pravidla „zvenku“ a promluvit si tak s lidmi, které vidíme poprvé, je zde zcela běžné a 

dovolené. Může za to právě ten liminální statut, který do jisté míry převrací normy, které 

platí „venku“. 

Když si návštěvníci hospody něco objednávají, využívají přitom různá pantomimická gesta 

(pozvednutí obočí, oční kontakt atp.), aby dali číšníkovi najevo, že by si dali „další“. Gesta 

jsou však skrytá, koneckonců jde o projev slušnosti. Avšak výše zmíněné neplatí pro 

štamgasty. Bar pravidelně navštěvují a tak je jejich chování více nezávazné (Fox, 2004).

Štamgasti jsou v hospodách často oslovováni jménem, při příchodu jsou uvítáni jak číšníkem, 

tak ostatními štamgasty. To vše posiluje určitou důvěrnost a sounáležitost s místem. Člověk 

se tu pak cítí dobře (Fox, 2004).11

Foxová (2004) píše, že hospodské řeči se řídí určitými pravidly. Každá hospoda má svou 

interní řeč a vtípky, které pochopí jen pravidelní návštěvníci a které jsou pro lidi zvenku 

nečitelné. To vše dále posiluje ono rovnostářství a pocit sounáležitosti v hospodách. (Fox, 

2004)

Běžným jevem v hospodské komunikaci je i hádka. Jejím cílem není vyřešit nějaký spor, jako 

spíš se prostě o něco přít. Je to tedy taková zábava: štamgasti se pohádají mezi sebou, přesto 

ale zůstávají nejlepšími přáteli. Zároveň tyto hádky odhalují intimní záležitosti (hodnoty, 

postoje atd.). Autorka (2004) píše, že hospodská hádka umožňuje dosáhnout intimity, a to 

pod rouškou „chlapské“ soutěže.

2.4.2 Případ České republiky – Jiří Vinopal

Vinopal charakterizuje českou hospodu jako místo, které každý dobře zná a které nabízí 

neformální, klidné a zároveň neuhlazené prostředí, ve kterém se dá hovořit naprosto o 

čemkoliv (Vinopal, 2005). Nabízí zábavu a uvolnění. Instituci hospody pak analyzuje ze tří 

hledisek:

                                                       
11

I mně bylo velice sympatické, že se mě číšník Martin hned zeptal, zda-li to dnes bude desítka nebo nealko.
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2.4.2.1 Na úrovni společnosti12

Zatímco středověká hospoda představovala místo hříchu, v době národního obrození se 

stává důležitou součástí české společnosti. Dalo se zde komunikovat v češtině, vznikají zde 

různé spolky. Podle Vinopala (2005) se ale již od 1. poloviny 20. století mění význam 

hospody. Klesá její sociální prestiž a to na úkor kaváren. V době totality hospody nebyly 

zdrojem nějakého odporu, spíš naopak. Hospoda plnila funkci prostoru, kde se vybily 

frustrace, zbavilo deziluzí atp. Na celospolečenské úrovni je tak hospoda spíše jakousi 

kulturní památkou, která stojí za ochranu.

2.4.2.2 Na úrovni skupiny

Zde autor sleduje dvě roviny: role, kterou hraje hospoda pro lokální společnost, a sociální 

prostředí samotné hospody (návštěvníci a personál).

Vinopal se zmiňuje o hospodách na vesnicích (Vinopal, 2005). Ty plní funkci významných 

kulturních center. Dějí se zde různé plesy, zábavy, divadelní představení atp. Zároveň zde 

dochází k výměně informací a to i těch, které se týkají sportů. 

Hospodské prostředí je pevně prostorově strukturováno a sociálně hierarchizováno. Prostor 

hospody bývá často fyzicky rozčleněn na různé části. Jedna z částí bývá vyhrazena především 

stálým a pravidelným hostům, štamgastům, druhá pak hostům méně pravidelným a 

náhodným. V různých časech docházejí do hospody různí lidé. Nejde však většinou o úplnou 

výměnu, ale spíš o postupné obměňování hostů. „Často se stává, že tito méně častí 

návštěvníci vytvářejí svá vlastní jádra, která se scházejí jen občas, např. jeden den v týdnu…“ 

(Vinopal, 2005: 9)

V hospodě se objevují i struktury moci a autority13. Konkrétní postavení štamgastů i 

jednotlivých návštěvníků se odvíjí rovněž podle vztahu s vrchním podle pravidelnosti 

návštěv. Důležitá je rovněž hostova celková solidnost a solventnost. Mezi objektivní projevy

jeho postavení pak může být forma komunikace mezi jím a obsluhou (tykání/vykání, 

formální/žoviální apod.), existence stále rezervovaného stolu či místa nebo například jeho 

vlastní půllitr, který „patří“ jen a pouze hostu. (Vinopal, 2005) 

                                                       
12

O tom, že hospody jsou významnou součástí české kultury a tradic, je přesvědčeno 76 % obyvatel České 
republiky (Vinopal, 2005).
13

Jako například postavení vrchního
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„Zvláštnímu druhu autority se v prostředí hospod těší názoroví vůdci. Ta se liší od autority 

štamgastů i vrchního, neboť je založena na jiných principech. Velmi často zastávají totiž v 

hospodě tuto roli hosté, kteří sem docházejí jen občas, přičemž se těší těsným vztahům s 

jádrem díky své kvalifikaci na určité téma, například rozhodování obecního úřadu, situaci v 

českém fotbale, partnerský život, nebo mezinárodní politiku.“ (Vinopal, 2005: 11)

Prostředí hospody tak vytváří skutečné sociální skupiny, nejsou jen sumou individuí. Autor 

podotýká, že fenomén štamgastenství stále „funguje“ a že každý podnik má své stálé hosty.

„Štamgast se i dnes vyznačuje pravidelným docházením do určitého podniku, který střídá jen 

minimálně či dokonce vůbec; v důsledku toho zná většinu zdejších hostí, jakožto i obsluhující 

personál a má zde své oblíbené místo.“ (Vinopal, 2005: 11)

Pro hospody (a v tomto případě pro sportbary) je typická vysoká věrnost jeho hostů. Když už 

si někdo takový podnik oblíbí, nestává se, že běžně chodil i jinam. 

Vinopal pak typického, idealizovaného štamgasta popisuje takto: „…je to muž v letech, 

nejspíše už v důchodu, který je s největší pravděpodobností vyučen a živí, či živil se, manuální 

prací. Do svého podniku, na své oblíbené místo usedá již pěknou řádku let, přičemž je možné 

jej tam zastihnout nejméně obden. Právě tuto a žádnou jinou hospůdku navštěvuje hlavně 

proto, že to má odsud blízko domů, za ta léta už zde každého zná, tyká si s vrchním a chutná 

mu zdejší pivo. Nijak se nepozastavuje nad náhodou ušmudlaným ubrusem a vlažnou 

polévku je ochoten kuchaři velkoryse prominout. Chce si zde přece hlavně popovídat s 

kamarády, zahrát karty nebo zkrátka jen tak strávit čas a popít.“ (Vinopal, 2005: 12). 

Jednou z nejdůležitějších funkcí hospod je vytváření a udržování vztahů. Hospoda zároveň 

jedinci poskytuje pocit sounáležitosti, pocit, že někam patří. Je tedy zdrojem sociální jistoty a 

identity. Návštěvníkům poskytuje představu řádu, že je vše, jak má být (autorita hostů, moc 

personálu, fyzické uspořádání hospody…). Řád je stvrzován i rutinizací činností, mezi které 

patří pravidelné docházení do hospody, setkání se starými známými, obsloužení bez 

objednávky, společné rozhořčení nad výkony rozhodčího atp. Hospoda ale zároveň ruší a 

přetváří řád vnějšího světa: dělník může mít větší symbolickou moc, je-li v hospodě 

štamgastem. Poskytuje relaxaci, pohodu, uvolnění mezi známými ve známém prostředí. 

Starosti jsou ponechány venku, zde je vše pomalejší. „A pokud jsou problémy přece 
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vyneseny na stůl, pak nebývají vnímány v celé své ostrosti.“ (Vinopal, 2005: 15) Snižuje se 

zde psychické napětí, hospody fungují i jako určitý ventil starostí. 

Negativním jevem spojeným s hospodami může být právě únik od reality (neřešení akutních 

problémů, lhostejnost ke společenským problémům…). Hospoda dezintegruje rodinné 

prostředí (hospoda zejména mužským prostředím, rodina, partnerka postrádá muže doma). 

S hospodou se často pojí i alkoholismus.  

2.4.3 Význam hospody v české lokální společnosti – Stanislav 

Brouček

Autor (Brouček, 1994) píše, že hospoda je místem, kde se vytváří neformální (někdy i 

formální) společnosti s různými účely a záměry. Ke sdružení může dojít v důsledku profesních 

či politických orientací, zájmových kroužků, navázání přátelských vztahů atp. Taková místa 

autor Brouček na dvě skupiny:

1. Obvyklé („klasické“ hospody)

2. Neobvyklé, pokleslé (pití piva ze zakoupeného sudu na chatě, zřízení hospody v garáži 

atd.)

Člověk je vždy členem nějaké skupiny, a jelikož je hospoda taky skupinou, má člověk vždy 

šanci být členem hospody. „Každý má právo být členem hospody.“ (Brouček, 1994: 244) 

Hospoda, na rozdíl od jiných skupin, jedince neomezuje. Vliv hospody na jedince není 

podmíněn positivním vztahem k ní (člověk znova jde do hospody, i když se tam naštval). 

Hospoda má i svou specifickou strukturu, kterou autor dělí do 4 kategorií: personál, 

subpersonál, štamgasti, ostatní hosté. Mezi subpersonál Brouček řadí ty štamgasty, kteří 

v hospodě vypomůžou, je-li třeba. „Jsou to většinou lidé, kterým něco chybí buď doma, 

v zaměstnání nebo tělesně“ (Brouček, 1994: 237) a tak „to něco“ hledají právě v hospodě, 

kde tráví většinu svého volného času.
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2.4.4 Specifická hospoda – Případ sportbaru Mike Weed

Přímo o britských sportbarech píše Mike Weed (2008). Dle Weeda (2008), se v Anglii dříve 

chodilo do baru před začátkem zápasu. Dnes se samotný bar stává důležitým a běžným 

místem, kde se pravidelně sledují fotbalové přenosy.

Popularita sledování sportu v hospodách v Anglii během posledních 15 let vzrostla a to ze tří 

důvodů (Weed, 2008). Jednak se zvýšila dostupnost technologií, díky kterým lze sport 

sledovat (velké obrazovky atp.) a které si mohou bary a hospody nyní dovolit. Zároveň došlo 

k přesunu zápasů Premier league na satelit BSkyB v roce 1992 (Weed, 2008). Sledování 

sportu v hospodách však nyní stále roste bez ohledu na zvětšování satelitního pokrytí. A 

navíc se na anglických stadionech zrušila místa na stání a to z bezpečnostních důvodů. 

Změnila se tak atmosféra na stadionech a zároveň se zvýšila atraktivita hospod (Weed, 

2008). 

2.4.4.1 Jak se prožívá sledování sportu

Být přímo na stadionu je velice lákavé a to zejména díky tomu, že má pak člověk co vyprávět. 

Může vzpomínat na to, jaké to tam bylo, může to sdílet s přáteli.14 Mohlo by se zdát, že 

hlavními rysy sledování sportu přímo na stadionu jsou touha po fyzické blízkosti k události a 

možnost to vše převyprávět ostatním (Weed, 2008).

Bale (1998: in Weed, 2008), rozlišuje tři místa, kde lze sledovat sport: na stadionu, doma u 

televize a na velkoplošných obrazovkách v otevřených veřejných prostorech, jako jsou třeba 

náměstí. První dvě jedince „omezují“. Na stadionu má fanoušek přesně vymezený pohled. Je 

nucen být při utkání na svém místě, aby nepřekážel ostatním. Je tak omezen jak v pohybu, 

tak v pití. Stejně tak, byť ne tolik, je tomu doma. V otevřených veřejných prostorech je tomu 

jinak: fanoušek tu má větší volnost v pohybu, může víc pít. Důležitým jevem je „kolektivně 

sdílená zkušenost“, díky kterému můžeme pochopit, o čem je sledování sportu a proč je 

hospoda sportovním místem. Bale (1998: in Weed, 2008) zároveň píše, že určité prostory se 

mohou změnit na sportovní místa. Ty tvoří zejména kultura, která je s nimi spojená. I diváci 

s sebou mohou přinést sportovní kulturu a historii tohoto místa a vytvořit tak z určitého 

                                                       
14 MacCannel: důležitou součástí cestování a turismu je právě návrat domů. Turista zažije „něco jiného“, co pak 
ale může povědět „doma“. V tom tkví kouzlo cestování.
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prostoru sportovní místo (GP Monaka atp.) A zdá se, že podobně se z hospod a barů mohou 

stát „sportovní místa“ a to tím, že sem přijdou fotbaloví diváci (Bale, 1998: in Weed, 2008).

V barech a hospodách se narušuje „osobní sociální prostor“ a lidé jsou zde v těsné blízkosti 

k lidem, které neznají (Weed, 2008).

Hlavními momenty sportovního diváctví jsou tedy potřeba fyzické blízkosti a potřeba mít 

možnost vyprávět o tom, jaké to na události bylo (Weed, 2008). 

Cílem tedy není být přímo na stadionu a blízko samotné sportovní události, jako spíš sdílet 

onen zážitek s ostatními ve specifickém prostoru, který se stal „sportovním místem“

(hospoda, bar, náměstí…), ve kterém jedinec může čelit oné sportovní události či momentu 

ve skupině s ostatními přítomnými. A k těmto sportovním místům se vztahuje i ono 

vyprávění o události. Návštěvníkům sportbaru tak nejde ani tak o samotný zápas, jako o 

sdílenou zkušenost. Proto tak rádi chodí do sportbaru. Během přestávek v zápasu hraje DJ ve 

sportbaru nejrůznější hudbu, která odpovídá dění na hřišti; bary se tak do jisté míry snaží 

napodobit atmosféru skutečného stadionu (Weed, 2008). To vše podporují média, která

televiznímu divákovi o sportovní události zprostředkovávají velké množství informací, o které

jsou přímí účastníci na stadionu ochuzeni.

Mike Weed (2006) nicméně podotýká, že hospody a sportbary sice mohou nabídnout 

podobný divácký zážitek, jako ten, který zažívá fanoušek přímo na stadionu, přesto je však 

přímá účast na stadionu z dlouhodobého hlediska zajímavější. Příběh, který převypráví 

fanoušek z hospody, se nemůže rovnat tomu ze stadionu. „Zápas o titul jsme sledovali se 

známými v baru“ se nemůže rovnat „ta atmosféra na stadionu byla neskutečná.“

Mike Weed (2006) navštěvoval sportbar i během fotbalového světového šampionátu v roce 

2002.15 Zmiňuje so o dopadu šampionátu z roku 2002 na celou Anglii. Došlo například k 

posunutí církevních služeb, lidé předstírali nemoc, aby mohli zůstat doma a sledovat 

mistrovství.

Autor zmiňuje (Weed, 2006), že i přes brzký čas (6:30) přišlo do baru na zápas mezi 

Argentinou a Nigérií dost lidí. Byl to nedělní zápas, který předcházel zápasu Anglie. Šlo o 

zápasy ve skupině. Byli zde lidé s anglickými šálami, dresy atp. Mnozí z nich toho moc 

                                                       
15 Nejprve se ale zmiňuje o baru v Shefieldu, kde v roce 2000 s dalšími 1000 lidmi sledoval zápas mezi Anglií a 
Německem. Weed v této souvislosti naznačuje, že sledování sportu v hospodách je zejména mužskou záležitostí
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nenaspali (2-3h.). Pilo se nealko, podávali se snídaně. Zdá se, že role alkoholu není tím 

nejdůležitějším, proč lidé chodí do baru (ikdyž se nepilo, stejně lidé chodili). Přesto je to 

faktor, který je třeba brát v potaz. Hodně záleželo na tom, kdy se hrálo. Když to bylo brzy 

ráno, atmosféra byla slabší, protože se nepilo. Kolem poledne se to však „zlepšilo“.

Úplně jiné to bylo v zápase s Argentinou (autor byl ve velkém baru pro 750 lidí v Shefiledu). 

Zápas doprovázela velká rivalita (Falklandy) a mediální masáž. Na lístky do tohoto baru se 

stály fronty. Po celém baru byly rozesety obrazovky a to i na toaletách. Někteří z přítomných 

se přiznali, že si nechali vypsat nemocenskou, jiní si na tento den vzali dovolenou.16 Lidé zde 

zpívali a to i různé nacionalistické a někdy i rasistické písně (proti argentinské, proti IRA atp.)

Autor píše, že lidé nezpívali tyto písně kvůli rasistickým tendencím jako spíš kvůli přitažlivosti 

kolektivního zpěvu. Možná, že je ale dobře, že se takové písně zpívají „v bezpečí“ baru bez 

oponentů. Weed (2006) píše, že atmosféra byla neuvěřitelná. Že se po zápase pilo celý den a 

že celé město se ocitlo v karnevalové atmosféře – bavili se spolu i neznámí lidé a to nejen o 

fotbale a výsledcích, ale i o svých zkušenostech a zážitcích při sledování zápasu. (Weed, 

2006)

Důvodem, proč se lidé na MS nedívali doma, kde vlastně pít mohli, byla podle autora ona 

přitažlivost kolektivně sdílené zkušenosti a kolektivní radosti. Sledování sportu v hospodách 

je tak vedle stadionu a domova (pohyb, je zde ale omezen) třetím místem, kde lze hru či 

zápas zakusit (Weed, 2006 a 2008).

3 Výzkumné otázky

V úvodu své bakalářské práce jsem vyslovil znepokojení nad tím, do jaké míry může sportbar 

slučovat různé významy, které jsou v podstatě exkluzivní. Teoretická literatura mi mohla dát 

za pravdu. Ona ale ukázala na mnoho potenciálních propojů mezi hospodou a hrou, resp.

sportem a fanouškovstvím.  Hospoda podobně jako sport a hra jsou vyděleny 

z každodennosti, je možné je nahlížet jako činnost svobodnou a neproduktivní. 

                                                       
16

Koneckonců podobný sled událostí popisoval i vedoucí sportbaru (viz dále)
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Navíc antropologické výzkumy interpretují sportbary v přímé vazbě na fanouškovství, že se 

jedná o místa sdílení a upevňují identitu fanouška. Neupozorňují na žádné rozpory 

v konceptualizaci prostoru sportbaru a praktikách, který tento prostor ustanovují.

1. Proto bych rád řešil otázku, jak jsou jednotlivé významy, které jsou sportbaru 

delegovány, ustanovovány?

2. Jak je definován prostor sportbaru jako místo hospody?

3. Jak je definován prostor sportbaru jako místo hry?

4. Jak je definován prostor sportbaru jako místo fandění?

V podstatě mne tedy zajímá, jaká je povaha sportbaru a na jakých principech je založena.

4 Metodologie

4.1 Výzkumná strategie

Vzhledem k výzkumnému problému a jeho povaze jsem se rozhodl využít kvalitativní 

metodu, konkrétně etnografický výzkum. Jeho cílem je získat holistický obraz určité sociální 

reality, sledovat aktivity jejích členů, porozumět dění ve skupině. Výzkum spočívá 

v pozorování jedinců ve skupině a vedení rozhovorů s nimi. Etnografický výzkum dovoluje 

formulovat otázky až v průběhu výzkumu a zároveň vyžaduje i určitou flexibilitu od 

výzkumníka (Hendl, 2005). To vše jsem také činil. Z původního zaměření mé studie na 

televizní fandění jsem přešel k popisu různých míst v rámci jednoho prostoru, prostoru 

jednoho specifického sportbaru. Přitom jsem se soustředil zejména na štamgasty.

Povaha mé studie je „mikroetnografie.“ Jde o typ krátkodobé etnografie, která je zaměřená 

na poměrně malé sociální prostředí (Hendl, 2005). „Mikroetnografie je zaměřená na sociální 

jednotku nebo procesy uvnitř malé skupiny, ale přesto usiluje o holistický pohled a 

kontextuální faktory. Zmírňuje se při ní požadavek na delší pobyt v terénu.“ (Hendl, 2005: 

121). Výzkumník však musí mít stále na paměti, zdali krátký pobyt neohrožuje spolupráci 

s informátory, zdali budou správně analyzovány a interpretovány data a zdali je schopen 

natolik proniknout do skupiny, aby mohl vypracovat „zhuštěný popis“ (Hendl, 2005).

„Zhuštěný popis“ se snaží o co možná nejpodrobnější zprávu o prostředí a chování skupiny 

v dané kultuře. Jde o „naše vlastní interpretace interpretací jiných lidí, týkající se toho, co si 
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myslí, že oni sami (…) činí…“ (Geertz, 2000). Výzkumník se tedy snaží pochopit významy, 

které jedinci připisují jednotlivým událostem a navíc se je snaží třídit do významových 

struktur (Hendl, 2005 a Geertz, 2000). Stejně jsem ve své práci postupoval i já. Snažil jsem se 

odhalovat skryté významy, které jsem pak interpretoval. Následně jsem vytvořil několik 

významových kategorií – sportbar jako místo hospody, fandění a hry.  

Do sportbaru jsem docházel v různý čas. Zejména jsem sledoval, kdy v televizi poběží nějaký 

zajímavý sportovní přenos; to je doba, kdyby tam mělo být nejvíce lidí. Sportbar jsem však 

navštěvoval i ve chvílích, kdy na pořadu dne nebyla jakákoliv zajímavá sportovní klání. Mým 

cílem je totiž získat co možná nejucelenější obraz o tom, jak to ve sportbaru probíhá. 

Samotný výzkum byl krátkodobý a probíhal od 9. 1. 2016 do 20. 4. 2016.17

4.2 Výběr vzorku

Předmětem mého výzkumu se stal sportbar. Kritérii pro výběr tohoto konkrétního sportbaru 

pro mě byla jeho zavedenost a s tím spojená skupina stálých hostů (štamgastů). Dalším 

kritériem byla velikost zařízení. Vzhledem ke krátkodobosti výzkum, jsem záměrně hledal 

spíše menší sportbar. Následně byl pro mě důležitý souhlas i vstřícnost vedoucího.18 Popis 

sportbaru je pak v rámci této studie již součástí interpretace dat. Jedinečnost místa totiž 

souvisí s jeho povahou.

4.2.1 Aktéři a informátoři

Aktéry ve sportbaru byli všichni, kteří do něj docházeli a které jsem zahrnul do zúčastněného 

pozorování, případně s nimi vedl neformální rozhovory. V centru pozornosti však byli, kteří 

do baru v době výzkumu chodívávali pravidelně a to i několikrát týdně a pak personál, který 

s těmito štamgasty hovořil poměrně často velice neformálně. Výjimkou nebyly ani různá 

pošťuchování a vulgarity. Šlo zejména o číšníka Martina, jenž sám rád sázel a v dění ve sportu 

se dobře orientoval. Krom nich jsem samozřejmě sledoval i ostatní návštěvníky.

Vstup do skupiny informátorů mi zajistili znalosti o sportu.

                                                       
17

To je koneckonců důvod, proč bych raději používal termín „mikroetnografie“.
18

Viz níže.
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4.2.2 Vymezení informátorů

Ondřej, Lukáš, Zdeněk, Vojta, Barnie, Filip a Marek: tito návštěvníky sportbaru označuji jako 

„štamgasti“. Po dobu výzkumu to byli primárně oni, se kterými jsem vedl neformální 

rozhovory a kteří byli ve sportbaru v době mé přítomnosti nejčastěji. Skupina kolem Ondry a 

Zdeňka však tvoří ještě subskupinu, které se ve sportbaru přezdívá „notebookáři“ nebo 

„noťáci“ – velice často s sebou měli i nějakou techniku (notebook, tablet), prostřednictvím 

které sázeli přes internet.   

Klíčovým informátorem pro mě byl číšník Martin a servírka Andrea. Když jsem si potřeboval 

něco ověřit nebo se na něco zeptat, velice ochotně mi vše vysvětlili. Ve sportbaru byli de 

facto stále, což mi velice usnadňovalo práci.

Jméno Věk Pozice

Ondřej 49 Štamgast -Notebookář

Zdeněk 50 Štamgast -Notebookář

Lukáš 29 Štamgast

Vojta 31 Štamgast

Barnie 30 Štamgast

Filip 28 Štamgast

Marek 35 Štamgast

Martin 34 Číšník

Andrea 45 Číšnice

Všichni výše zmínění pocházejí z onoho sídliště, kde se sportbar nachází. Tedy kromě Lukáše, 

který se odstěhoval jinam; stále však má k sídlišti blízko, protože zde vyrůstal.19

Z neformálních rozhovorů a z rozhovoru s vedoucím sportbaru20 jsem se dozvěděl, že aktéři a 

informátoři jsou různého zaměstnání. Zdeněk je například elektrikářem. Všechny však 

spojuje právě ono sídliště. 

                                                       
19 11. 2. 2016
20

8. 4. 2016
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4.3 Techniky sběru dat

Etnografický výzkum spočívá zejména v pozorování jedinců ve skupině a vedení rozhovorů 

s nimi (Hendl, 2005). Pozorování má tu výhodu, že výzkumník získá nezprostředkovaná data, 

může si ověřit výpovědi informátorů o jejich chování. Pozorování zároveň zaručuje vysokou 

míru validity21. Na druhé straně je tento způsob sběru dat časově náročný, můžeme se při 

něm potýkat s nízkou reliabilitou22, neumožňuje zkoumat myšlení lidí (Heřmanský, 2009). 

Hlavní rolí výzkumníka byla „účastník jako pozorovatel“ či „pozorovatel jako účastník.“ Mám 

za to, že i když byla identita výzkumníka známá, nijak to neohrozilo získaná data. 

Předpokládal jsem, že sportovní klání a hospodské prostředí může jedince natolik strhnout, 

že zapomene, že je vlastně sledovaný.

V tomto konkrétním případě jsem využil metodu nestrukturovaného zúčastněného 

pozorování. Neměl jsem tedy předem připravený způsob záznamu dat. Nestrukturované 

zúčastněné pozorování má tu výhodu, že poskytuje jak emickou23 tak etickou24 perspektivu. 

Na druhé straně může být takový výzkum negativně ovlivněn tzv. selektivním vnímáním, 

které způsobuje právě nesystematický sběr dat,25 reaktivitou26 a hodnotami, přesvědčeními 

výzkumníka (Heřmanský, 2009). Při zúčastněném pozorování se budu soustředit zejména na 

výzkumné otázky.

Samotné zúčastněné pozorování má čtyři fáze (Hendl, 2005). Jednak je třeba navázat 

kontakt s danou skupinou.27 Poté následuje samotné pozorování. Spradley rozlišuje tři typy 

pozorování (1989, in: Hendl, 2005):

 Popisné pozorování – zaměření pozornosti na vše, co vidíme

 Fokusované pozorování – zaměřujeme se jen určité procesy

                                                       
21

Má zaručit, že skutečně měříme ten objekt, který zamýšlíme měřit (Šťovíčková, 2009).
22

Ta zaručuje, že při opakování daného měření docházíme vždy ke shodným výsledkům, jestliže se stav 

pozorovaného objektu nezmění (Šťovíčková, 2009).
23

Perspektiva aktérů.
24 Perspektiva vědce.
25

Tendence zaznamenávat jen to, co nám přijde zajímavé.
26

Přítomnost výzkumníka může ovlivňovat dění ve zkoumané skupině.
27 Základní otázkou je, jak do skupiny vstoupit, aniž by ji výzkumník nějak ovlivnil. „Často je lepší sdělit 

účastníkům pravdu o poslání výzkumníka s tím, že ho nezajímají jednotlivosti, nýbrž obecné sociální prostředí.“ 

(Hendl, 2005: 194)
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 Selektivní pozorování – na konci výzkumu selektujeme to, co vzešlo z fokusovaného 

pozorování

Třetí fází je pak záznam dat a čtvrtou závěr pozorování, jehož součástí je například 

rozloučení. Stejně jsem během výzkumu postupoval i já.

V zúčastněném pozorování rozlišujeme tři role aktérů ve zkoumaném terénu (Heřmanský, 

2009): jde o dveřníka, což je člověk, který kontroluje vstup do terénu, o patrona, který se 

snaží výzkumníkovi nejvíce pomoct, provádí ho po terénu, oblíbí si ho, a o klíčového 

informátora, který dobře zná zkoumané prostředí a který jej dokáže zdatně popsat. V tomto 

konkrétním případě byl dveřníkem vedoucí sportbaru, kterého jsem požádal o možnost 

provádět výzkum a se kterým jsem vedl polostrukturovaný rozhovor. Patronem či klíčovým 

informátorem byl Lukáš a číšník Martin, kteří mi poskytli mnoho informací.

Pozoroval jsem zejména činnosti, které aktéři s určitým záměrem prováděli, prostředí, ve 

kterém jednali, interakce jak mezi osobami, tak mezi osobou a předmětem, předměty, které 

vstoupily do interakce a osoby, které se v daném prostředí vyskytovaly (Heřmanský, 2009).28

Mezi činnosti, které jsem ve sportbaru pozoroval, patřilo chování při fandění (potažmo

sledování sportovního přenosu). Rovněž jsem sledoval a poslouchal, o čem se aktéři baví či 

jak komunikují mezi sebou. Zároveň jsem si všímal, jací lidé do sportbaru chodí. Mezi 

předměty by se dala zařadit televize29, nábytek, a zejména notebooky a nové technologie

(tablety, chytré telefony), prostřednictvím kterých štamgasti podávali různé sázky a sledovali 

průběžné stavy zápasů.  

Součástí zúčastněného pozorování byly neformální (nestrukturované) rozhovory. Výzkumník 

se ptá zcela spontánně v přirozeném průběhu interakce. Je zde velký prostor pro improvizaci. 

Informátor není svázán přesně danými otázkami, může se tak rozpovídat o něčem, na co by 

se výzkumník ani nezeptal. Snižuje se riziko nedorozumění a zároveň se minimalizuje vliv 

výzkumníka na odpovědi informátora, výzkumná situace totiž není tolik zřejmá. Tento 

způsob rozhovoru je však časově velmi náročný a od výzkumníka vyžaduje schopnost 

improvizace. Při neformálním rozhovoru často nelze události zaznamenávat ihned; data jsou 

tak závislá na paměti výzkumníka. Složitěji se tedy analyzují získaná data (Zandlová, 2015). 

                                                       
28 Při pozorování jsem tak využíval známou metodu „AEIOU“ (Heřmanský, 2009).
29

Např. jak se ve sportbaru „vyjednává“ to, co v poběží televizi
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V rámci neformálních rozhovorů jsem zjišťoval i věk a bydliště lidí, které jsem v průběhu 

výzkumu pozoroval. Mezi oblasti, na které jsem se v rámci neformálních rozhovorů 

soustředil, patřil vztah dotázaných ke sportu, sledování sportovních přenosů, frekvence 

návštěv sportbaru. 

Polostruktorovaný rozhovor jsem vedl pouze s vedoucím baru, který mi pověděl i něco o

jeho historii a současnosti. Dovysvětlil mi například, jak se ve sportbaru sází. Osvětlil mi, kdy 

do baru chodí nejvíce lidí atp.

Během zúčastněného pozorování jsem si do terénních poznámek zaznamenával různé 

situace. Soustředil jsem se zejména na popis prostředí. Zároveň jsem popis doplňoval svými 

úvahami, které se vztahovaly k výzkumu. Poznámky jsem si vedl formou jotting notes. Jde o 

krátká hesla či spojení, která mají výzkumníkovi pomoct si vybavit, co se vlastně při výzkumu 

dělo, aby to pak mohl následně rekonstruovat (Heřmanský, 2009). Činil jsem tak 

prostřednictvím mobilního telefonu, do kterého jsem si heslovitě zapisoval dění ve 

sportbaru. 

4.4 Analytické postupy

„Základním cílem etnografického výzkumu je poznat málo známé chování a kulturu nějaké 

sociální skupiny jedinců. Proto je tento přístup exploratorní a popisný.“ (Hendl, 2005: 238) 

V tomto smyslu jsem koncipoval i svůj výzkum, tedy že jsem sledoval chování jedinců ve 

sportbaru a že jsem se jej snažil popsat, případně odhalit skryté významy. Při etnografickém 

výzkumu se používá induktivní analýza dat, tzn. že „z pravidelnosti zkoumaných událostí 

odvozujeme obecné pravidlo o určité pravidelnosti platné pro další události na jiném místě 

nebo v jiném čase.“ (Hendl, 2005: 36). Tedy na základě výzkumu konkrétních aktérů jsem se 

snažil vyvodit obecná pravidla, která se ve sportbaru objevují pravidelně bez ohledu na čas.

V analýze etnografických dat, píše Robson (2003, in: Hendl, 2005), se uplatňují tři základní 

činnosti: myšlení, vytváření kategorií, progresivní zaměření. Je tedy třeba nějakým způsobem 

zpracovat velké množství informací a dát jim smysl. V souvislosti s tímto 

konkrétním výzkumem šlo zejména o data získaná z neformálních rozhovorů a z pozorování 

aktérů, kteří ve sportbaru sledují sportovní klání a kteří o sportu diskutují. Abychom s daty 

mohli dále pracovat, je dobré použít nějaký systém kategorií. Ten jsem vytvářel holisticky: na 
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základě získaných dat jsem se nejprve snažil pochopit hlavní  konstitující prvek sportbaru, 

který jsem pak doplnil o další dílčí prvky. Data jsem analyzoval tak, že jsem je opakovaně 

pročítal a že jsem v nich hledal řád jednotlivých míst ve sportbaru. Následně pak lze přejít od 

popisu dějů k samotné interpretaci, formulaci a úpravě otázek (Hendl, 2005).

4.5 Hodnocení kvality výzkumu

Kvalitu výzkumu ovlivňuje zejména reaktivita30, zkreslení ze strany výzkumníka31, zkreslení ze 

strany účastníků. Aby byla zajištěna kvalita, navštěvoval jsem sportbar v různých časech a svá 

pozorování jsem porovnával s tím, co mi bylo řečeno při neformálních rozhovorech. Abych 

snížil riziko reaktivity, používal jsem různé zdroje informací (pozorování, neformální 

rozhovory) a výsledky jsem pak komunikativně validoval.32

Jsem si vědom toho, že získaná data lze generalizovat jen na zkoumaný sportbar. Popis a 

interpretace dat záleží na subjektivitě badatele. Sám mám ke sportu velice blízko a 

k hospodám rovněž. Sport sleduji pravidelně, zejména pak hokej. Velice rád se o sportu 

bavím, rád ho hodnotím. Před vstupem na univerzitu jsem studoval střední hotelovou školu. 

Uvědomuji si, že výzkum by mohl být ovlivněn mým positivním vztahem k celému tématu. Při 

interpretaci jsem tedy byl opatrný, aby nedošlo ke zkreslení dat. 

Předpokládal jsem, že když budu sportbar navštěvovat pravidelně, tak si na mě jednotliví 

aktéři zvyknou a nebudou tak mít důvod se nějaký způsobem stylizovat. Všechny kroky, které 

jsem během výzkumu učinil, jsem pečlivě reflektoval.

4.6 Etické otázky společenskovědního výzkumu

Prostor sportbaru chápu jako veřejný. Vedení sportbaru jsem požádal o informovaný souhlas 

s prováděním výzkumu. Zároveň jsem se s ním dohodl na způsobu informování hostů. 

Účastníky neformálních rozhovorů jsem informoval o vedení výzkumu. Sdělil jsem jim, jaký je 

účel práce, jaké jsou její cíle a kde se jí mohou po jejím vydání případně dohledat. Aktérům, 

                                                       
30 Procesy, které výzkumník sleduje, jsou ovlivněny jeho přítomností.
31

Je proto dobré nastínit, v jakém ohledu může být přístup subjektivní (zmínit informace o výzkumníkově osobě 

- hodnoty, politické názory, gender atp.) (Hendl, 2005).
32

Konečnou zprávu či její předběžnou verzi předložím k vyjádření účastníkům studie.
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se kterými jsem mluvil, tedy vedl neformální rozhovory, jsem vysvětlil, že mohou rozhovor 

kdykoliv ukončit a požádat tak o vyjmutí svých dat. Zároveň jsem se zaručil, že nebudu 

používat konkrétní jména, abych zajistil anonymitu informátorů. Následně jsem je požádal o 

informovaný souhlas33. Zároveň je třeba zajistit, aby výzkum nenarušoval soukromí osob víc, 

než je nutné. Dále bylo důležité ujistit informátora, že informace, které poskytne, nebudou 

použity proti němu. Zabezpečil jsem tak, že získaná data jsou správná a pravdivá a že 

aktérům sportbaru nějakým způsobem neublížím (a to jak psychicky, tak i sociálně) (Kol., 

2015). 

5 Sportbar na sídlišti

5.1 Z historie sportbaru 

Výzkum proběhl ve sportbaru, který se nachází přímo uprostřed jednoho pražského sídliště. 

Je součástí bývalého kulturního střediska vybudovaného v rámci občanského vybavení 

socialistického sídliště. Vedle se nachází ještě kulturní dům, který dnes funguje jako dům dětí 

a mládeže.

Podobná kulturní střediska se nacházejí i v sousedských sídlištích, která se začala budovat

v 70. letech, jak mi ostatně pověděl vedoucí sportbaru. Sportbar pak společně s restaurací, 

bowlingovým barem a pivnicí tvoří jeden, dnes už propojený celek, avšak dříve tomu tak 

nebylo. Nejprve zde byla pouze restaurace. V roce 1998 došlo k velké rekonstrukci a v roce 

1999 se připojil i bowling. Prostor, ve kterém se dnes nachází sportbar, byl dříve tělocvičnou, 

jež patřila k fitness centru, které je hned naproti sportbaru. Po roce 2000 se z tohoto místa 

udělala pobočka jedné sázkařské společnosti. Dalo se zde pouze sázet a dělo se tak v oné 

prosklené místnosti, kde se dnes nacházejí sudy s vínem. Došlo i k probourání zdí, aby se 

nové vzniklý prostor propojil s restaurací a pivnicí.

Samotná sázkařská společnost pak navrhla, zda-li by ze sázkařské pobočky nepřešlo na 

„duo“. To znamená, že by se z ní udělala i hospoda, kde by si sázející mohli něco dát. Příjem 

sázek tak neprovádí specializovaná osoba, kterou musí platit sázkařská společnost, ale přímo 

personál baru. Nakonec se na tuhle změnu přistoupilo a tak celý personál nové vzniklého 

                                                       
33

A to výslovně. Písemný souhlas by mohl narušit důvěru k výzkumníkovi. 
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sportbaru prošel školením. Přístup k sázkařskému systému má šest lidí, jak mi pověděl 

vedoucí, a každý má své unikátní heslo, jež umožňuje přístup do systému. Sázky se mají 

provádět do 20:45, ale sám vedoucí přiznal, že se tak děje až do 21:00.  

Sám vedoucí je trenérem jednoho ženského kuželkového týmu, se kterým v dosavadních 22 

ročnících získal 19 titulů a jednu medaili. Letos to ale podle něj bude maximálně bronz. 

V budově je krom sportbaru, restaurace, bowlingového baru a pivnice i drogérie, herna, malý 

obchodní dům a ono fitness centrum. Bylo vždy plné, když jsem šel okolo. To mi potvrdil i 

vedoucí:

„To fitko je furt plný. Šest ráno, sedm večer… Furt je tam plno.“34  

Na závěr ještě dodám, že sídliště je nedaleko velkého nákupního centra.

5.2 Rytmy sportbaru

Nejlepším dny jsou podle provozního sportbaru čtvrtky – v ten den po hospodách bývá 

nejvíce lidí. Sám potvrdil, že nelze úplně předem odhadnout „atraktivitu“ zápasu. Někdy se 

zdá, že by na tenhle konkrétní zápas mohlo přijít dost lidí, ale nakonec je opak pravdou. 

Hodně podle něho záleží na čase, kdy onen zápas běží. Den před naším setkáním hrála 

fotbalová Sparta čtvrtfinále Evropské ligy proti Villarealu. Už samotný postup mezi nejlepších 

osm týmů znamenal nejlepší výsledek českého klubového týmu od roku 2002, kdy do stejné 

fáze postoupil Liberec. Samotná Sparta si tak vyrovnala své maximum v evropských 

pohárech. Čekal jsem, že do sportbaru dorazí hromada lidí, ale nestalo se. Byli zde jen Lukáš 

s Vojtou a parta kolem Zdeňka a Ondřeje dorazila až postupně během zápasu.35 Vedoucí mi 

řekl, že ten večer byl v jiné hospodě a taky tam bylo poloprázdno. Záleží tedy na čase, kdy 

sportovní utkání začíná. V 21:00 už je pozdě, chce-li někdo druhý den vstávat a dát si pivo. 

Rovněž taky záleží na tom, na jakém kanálu sportovní událost „běží“. Veřejnoprávní televizi a 

její sportovní kanál má doma každý a to vybízí lidi k tomu, aby raději zůstali doma.   

                                                       
34 8. 4. 2016
35

Stalo se tak 7. 4. 2016
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„Víš co, pět kousků do sebe v pohodě dostaneš a druhý den můžeš klidně řídit. Myslím 

desítky, ne dvanáctky! Ale když ten zápas začne až v devět večer… to už si to pivo nedáš a do 

hospody nejdeš. A navíc ten zápas dávaj na čétéčku, které mají všichni.“36

Jsou však takové turnaje a zápasy, kdy čas nehraje významnou roli. Zimní olympijské hry 

v roce 2010 se konaly v kanadském Vancouveru, kde je o osm hodin méně. Chtěl-li někdo 

v České republice sledovat jednotlivé soutěže, musel si povětšinou přivstat. Jinak tomu 

nebylo ani při prvním zápase České hokejové reprezentace, která hrála se slovenským 

týmem. Šlo o první zápas turnaje, hrálo se ve čtvrtek brzy ráno. Vedoucí mi popisoval, že 

vzhledem k téhle situaci se dohodl s personálem a sportbar otevřel již v pět hodin ráno:

„Nakoupili jsme přes sto koblih, připravili jsme spoustu kafe a dokonce jsme nabízeli i polévku 

a hospoda byla narvaná! Někteří si vzali dovolenou anebo se hodili marod.“37

Koneckonců se výše zmíněné podobá tomu, co popisuje Weed (2006, 2008). Olympiáda je 

jednou za čtyři roky a hokej patří v České republice mezi nejsledovanější sporty. A navíc šlo o 

zápas se Slovenskem, ve kterém je o „náboj“ postaráno. Vedoucí mi potvrdil, že například na 

zápas s Lotyšskem by asi nikdo nepřišel. 

Návštěvnost sportbaru ovlivňuje i jeho programová nabídka. Vedoucí se zmínil i o 

problémech s vysílacími právy. Zápasy Ligy mistrů a české fotbalové ligy koupila jedna 

televizní společnost a ta požaduje poměrně vysokou částku za vysílání zápasů na veřejných

místech: 

„Oni za to chtějí 7000 korun za měsíc. To by se nám ani nevyplatilo. To byla pěkná levá od 

vedení svazu. Prý ‚pro fanouška všechno‘.“38

5.3 Sportbar dnes

Před výběrem tohoto konkrétního sportbaru jsem navštívil několik dalších podobných 

zařízení, avšak v žádném jiném nehrál sport a sportovní přenosy na první pohled takovou roli 
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8. 4. 2016
37 8. 4. 2016
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8. 4. 2016
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jako právě v tomto baru. Zde se sport sleduje pravidelně a někteří sem chodí hlavně kvůli 

němu. Do sportbaru chodí zejména lidé z blízkého okolí a to většinou muži.39

Bar svým návštěvníkům nabízí jak nápoje, tak i různé pokrmy. Někteří sem chodí zejména na 

pivo – mohou si vybrat mezi výčepním pivem a ležákem. Občas se tu a tam v nabídce objevil i 

pivní speciál. Někteří sem chodili i na jídlo jako třeba Marek, který si pravidelně dával něco 

k jídlu. Vedle tradičních českých pokrmů nabízí sportbar i mezinárodní kuchyni. Nutno dodat, 

že pokrmy se vaří v přilehlé restauraci. 

Sportbar vypadá jako typická česká hospoda, dá-li se to tak říci. Jde zejména o jednu velkou 

místnost (zhruba 10x10m) s 8 stoly po 4 židlích, oba kusy nábytku jsou ze dřeva. V levé zadní

části místnosti je vstup, díky kterému se dá projít do pivnice a restaurace. Tam je i zázemí 

personálu. 

Vpravo se pak nachází malá dřevěná místnůstka, kde se čepují 4 druhy vín a do níž je dobře 

vidět, protože je prosklená40. Sudy jsou v této místnosti zabudované přímo ve zdech a lidé si 

sem často chodili právě jen pro víno do pet láhve. Hned nalevo od ní je LCD televize, hlavní 

objekt celého sportbaru. Nalevo od vchodu se nachází výčep s dřevěným barem. Zdi jsou 

modro-oranžové, ve sportbaru je dovoleno kouřit. Celý prostor je polepen různými plakáty 

se sportovní tématikou. 

Tak například nalevo od baru jsou plakáty s londýnským Arsenalem, italskou fotbalovou 

reprezentací, AC Milánem a Olomoucí. Mezi ně je ještě vklíněna upoutávka na jeden český 

likér. 

Nad barem se nachází ještě jedna CRT televize, která se už ale nepoužívá.41 A vedle ní jsou 

sestavy pěti českých fotbalových klubů: Slavia Praha, Baník Ostrava, Slovan Liberec, Sparta 

Praha a plakát hokejového klubu Pittsburgh Penguins, jehož hráči jsou na plakátu vyfoceni se 

Stanleyho pohárem. 
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To mi při rozhovoru potvrdil i sám vedoucí.
40

Tento prostor dříve fungoval jako přepážka, u které se podávaly jednotlivé sázky. Bylo to v době, kdy sportbar 
fungoval jen jako pobočka sázkařské společnosti.
41

Vedou od ní kabely k té nové televizi.
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Pod televizí se rovněž nachází několik plakátů, které se týkají hlavně42 národního hokejového 

týmu. Je zde například fotka celého mančaftu těsně před začátkem domácí světového 

šampionátu v roce 2015, vlajka České republiky a nápisy „Češi do toho“, „Goool“ a značka 

jednoho českého piva. Vlevo od televize je plakát s hokejovým týmem Slavie, který zde 

pověsil právě vedoucí, jak sám hrdě přiznal.

Ve sportbaru mají i podepsaný dres Tomáše Rosického pravděpodobně z doby, kdy hrával za 

Dortmund: „Pro všechny štamgasty, Tomáš Rosický.“ Vedoucí mi pověděl, že se zná 

s Milošem Beznoskou43, jehož synovcem je právě Rosický. Vedoucí tak požádal právě 

Beznosku, zda-li by Rosický nevěnoval sportbaru podepsaný dres, nu a ten souhlasil. 

Vedle tohoto dresu jsou dva malé plakátky nebo spíše koláže, odkazující na zápasy fotbalové 

Sparty v evropských pohárech. Na každém z nich jsou rovněž uvedeny čtyři jména (jde o 

jména notebookářů ze sportbaru) a název sportbaru. Součástí těchto plakátků jsou i fotky 

přímo ze stadionu. Jeden plakátek odkazuje na zápas mezi Chelsea a pražskou Spartou, který 

se uskutečnil v Londýně a jehož skóre bylo 1:1, a druhý na zápas se Schalke, který se odehrál 

v Německu a jenž taky skončil remízou a to 2:2. Ten první plakátek tam byl, už když jsem do 

sportbaru přišel poprvé, druhý se tu objevil až v březnu.44 Notebookáři se tak snaží ve 

sportbaru zanechat svou stopu. Z veřejného prostoru si tak dělají prostor soukromý. 

Hned nalevo od vstupu je cedule upozorňující, že televizory zde slouží jen a pouze ke 

sportovním přenosům. Vpravo od něj se nachází vývěska s nejrůznějšími sázkovými kurzy. 

Zde si mohou sázející vybrat, na co si vsadí. Personál musí každé ráno kurzy vytisknout a 

připevnit je na nástěnku.

Bar má otevřeno od 10:00 do 22:00 a nabízí krom nápojů a jídel i možnost sázení na sport. 

V televizi běží poměrně široká nabídka sportovních programů.
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Nalevo od televize je fotka celého mančaftu hokejové Slávie a pod ním je plakátek propagující tým 
Kontinentální hokejové ligy Lev Praha, ten ale kvůli finančním problémům skončil. 
43 Bývalý fotbalový obránce (*1959)
44

Zápas mezi Schalke a Spartou se v rámci základní části Evropské ligy odehrál 22. 10. 2015.
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6 Co se ve sportbaru dělo?

6.1 Střípky ze sportbaru

6.1.1 Obsluha ve sportbaru 

Prostředí sportbaru je neformální, číšník Martin mě sám od sebe po relativně krátkém čase 

začal tykat. Po krátké době si zapamatoval, co si obvykle ve sportbaru dávám, takže když 

jsem vstoupil do sportbaru, hned se mě zeptal: 

„Tak co? Bude to dnes desítka nebo nealko?“45

Komunikace mezi štamgasty a číšníkem byla neformální. Podávám jeden příklad komunikace 

mezi číšníkem Martinem s jedním ze štamgastů ze 16.2.: 

Lukáš: „Dyť ten bar tu máš špinavý, co jíš při výkonu práce! Co by na to řekla hygiena? A 

navíc tu máš plíseň!“46

Martin: „Posaď se mi na …“47

Štamgasti navštěvují sportbar pravidelně a to je taky jeden z důvodů, proč je jejich chování 

vůči obsluze více nezávazné (Fox, 2004). Krom obsluhy zde číšníci přebírají sázky od 

jednotlivých sázejících. Často sem lidé chodili jen proto, aby si vsadili. 

„Heleď nevím, jestli dnes někdo přijde.“48

Tuhle větu jsem od Martina slýchával často. Chtěl mi tím říct, že si není jist, zda přijde někdo 

z party kolem Lukáše a Vojty. S nimi jsem se bavil poměrně často a číšník to věděl. 

Obecně lze říci, že obsluha tu tedy byla vždy velice ochotná a často se zapojovala do 

neformální komunikace se štamgasty. Jejich náplní práce bylo vedle obsluhování i přijímání 

jednotlivých sázek. Co se výzkumu týče, jak číšník Martin, tak i číšnice Andrea, pro mě byli 

klíčovými informátory. Oba, jakož i ostatní štamgasti, věděli, že do sportbaru chodím kvůli 

mé bakalářské práci. Ostatně to nezůstalo bez odezvy:

Andrea: „Dobrý den! Tak jdete zas dělat domácí úkoly?“
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Poprvé se mě takhle zeptal 7. 2. 2016
46

17. 1. 2016
47 17. 1. 2016
48

Např. 12. 4.
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I sportbar nabízí oku pozorovatele různé struktury moci a autority. Konkrétní postavení 

štamgastů i jednotlivých návštěvníků se odvíjí rovněž podle vztahu s vrchním a podle 

pravidelnosti návštěv. Důležitá je samozřejmě i hostova celková solidnost a solventnost 

(Vinopal, 2005). 

6.1.2 Ztracený klíč

Zvláštností tohoto sportbaru jsou záchody na klíč. Chce-li tedy někdo na toaletu, musí si 

s sebou vzít klíč, který visí hned vedle baru – jeden od dámských toalet (červený klíč) a jeden 

od pánských (modrý klíč). Vejdete-li do sportbaru, vejdete do předsíně, na jejíž pravé straně 

jsou dveře od toalet. Až dalšími dveřmi se dostanete do samotného sportbaru. Na toalety tak 

není z prostoru sportbaru vidět. 

K tomuto fenoménu se pojí i zvláštní historka. Bavil jsem se s Lukášem a ptal se ho, proč jsou 

ty záchody na klíč. Odpověděl mi, že se sem kdysi tajně dostal nějaký bezdomovec, až pak 

svými výkaly potřísnil celé mužské toalety.49 Od těch dob jsou zamčené. 

Pravda však byla taková, že sem často tajně chodili různé existence. Že se tam kdysi našla i 

injekční stříkačka a že to vše kazilo dojem celého sportbaru. A tak se dveře od záchodů od té 

doby zamykají. Tak mi to alespoň popsala servírka Andrea a vedoucí sportbaru.50

Když jsem však do sportbaru zavítal v březnu, klíč od mužského záchodu tam nebyl. Hned mě 

to zaujalo a tak jsem se číšníka Martina zeptal, co se stalo a kde ten klíč je. Načež mi 

odpověděl:

„Nějakej kokot si ho vzal domů nebo ho hodil do záchodu nebo do koše, já nevím ty vole.“51

Od té doby se po dobu výzkumu záchody už nezamykali. Sportbar tak je zároveň prostorem 

poloveřejným. Jak píše Pospěch (2013) i veřejný prostor v sobě obsahuje jistou míru exkluze: 

ne všem je dovoleno do něho vstoupit. V tomto konkrétním případě šlo o lidi bez domova. 
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11. 2. 2016
50 12. 4. 2016 a 8. 4. 2016
51

23. 3. 2016
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6.1.3 Můj stůl, můj hrad

Hospoda, píše Vinopal (2005), poskytuje návštěvníkům představu řádu. Vše je ve sportbaru 

na svém místě. Víte, nebo alespoň tušíte, že když do sportbaru přijdete ve čtvrtek, budou 

Lukáš s Vojtou sedět na tom samém místě, jako minulý týden a že Marek bude sedět pod 

zavěšenou televizí a koukat do notebooku.

Jinak tomu nebylo ani na první dubnový čtvrtek52. Ten večer měl v televizi běžet fotbalový 

zápas mezi Spartou a Villarealem v rámci čtvrtfinále Evropské ligy a Lukáš s Vojtou jako

obvykle seděli na „svém místě“ a hráli ananas53. Vojta seděl v čele osmimístného stolu a 

Lukáš po jeho pravici. 

Oba zde pijí malé pivo.54 V ten den jsem se jen těžko orientoval v jejich mluvě. Celou dobu 

mluvili o „kůžičkách“. Když jsem se jich zeptal, o co vlastně jde, Vojta mi odpověděl:

„Když si byl malý, tak si na kuřeti taky nejvíc zbožňoval tu kůži. No a my si z toho děláme 

srandu, že by něco podobného mohli nabízet i restaurace. Víš, jako že by nabízely jen 

křupavou kůži pečenou v troubě.“55

Odpovědí na všechno, co se ve sportbaru v ten den dělo, byly „kůžičky“. Když jsem si 

objednal utopence, zeptal se Vojta číšníka Martina, zdali náhodou nedělají i „kůžičky“. I 

sportbar tak má své tajné kódy a svou interní řeč, kterým rozumí jen pravidelní návštěvníci.

To vše posiluje pocit sounáležitosti s tímto barem (Fox, 2004). Štamgasti si tak dělají 

z veřejného prostoru prostor soukromý.  

Blížil se začátek zápasu a tak jsme se přesunuli blíže k televizi. Stůl Zdeňka a Ondřeje

(notebookářů) byl prázdný. A Lukáš se zeptal Martina, zda by si nemohl sednout na místo 

Ondřeje, tedy do čela tohoto stolu. Martin mu odpověděl, že už asi stejně nepřijdou. Lukáše

lákalo si na to místo sednout, ale nakonec tak neučinil a tak jsme si sedli jinam. 

Opravdu se tedy zdá, že tu štamgasti (a v tomhle případě notebookáři) mají svá stále

rezervovaná místa a dokud není zcela jisté, že nedorazí, je to místo neustále zabrané. 
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7. 4. 2016
53

Karetní hra, která využívá určité principu z pokeru, viz níže.
54

„Malé“ desetistupňové pivo (0,3l) zde stojí 15kč a „velké“ (0,5l) 25kč, takže se ve finále vyplatí zde pít 
třetinky. Pivo máte stále čerstvé a cenově to vyjde na stejno. 
55

7. 4. 2016
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Jednou jsem byl ve sportbaru téměř sám a seděl jsem za tímto stolem. Chtěl jsem si sednout 

blíže k televizi, abych na ni lépe viděl a tak jsem se zeptal číšníka Martina, jestli bych si mohl 

přesednout ke stolu notebookářů, načež odpověděl:

„Jo klidně, ti už dnes nedorazí.“56

Jak je vidno, pravidelní návštěvníci tu mají „své“ stoly. Pravdou je, že naruší-li se tento 

hospodský řád, vyvolává to určité zmatky. Servírka Andrea mi pověděla, že ji dělá problémy, 

když někdo ze štamgastů nesedí na „svém“ místě. 

„Tuhle Ondra si sedl támhle k tomu stolu, kde ale většinou nesedí. No a já byla celá zmatená, 

když jsem mu nesla pivo. Dívala jsem se na místo, kde většinou sedí a on tam nebyl. Nevěděla 

jsem, kam s tím pivem mám jít. Vůbec jsem se nezorientovala.“57

Štamgasti se tak snaží udělat ze sportbaru svůj soukromý prostor. Objevují se zde interní 

mluva, které rozumí jen ti, kteří do sportbaru chodí pravidelně. Zároveň tu štamgasti mají svá 

místa, již jsou trvale rezervovaná. To vše podtrhují ty dvě koláže, které popisuji v kapitole 5. 

3. Štamgasti si ve sportbaru vyvěšují své fotografie z venkovních zápasů Sparty, na kolážích 

jsou uvedeny i jejich jména. Štamgasti se tu tak snaží nechat svůj otisk.

6.1.4 Politiku sem netahejte!

Stranou debat štamgastů nezůstávala ani politická a společenská situace ve světě i doma:

Ondřej: „Mě neštvou ty vyvěšený vlajky, ale ta servilita Číně! To že jim musíme lízt až do 

konečníku.“58

Některé názory některých štamgastů byli dosti vyhraněné, zejména co se uprchlíků týče. Ale 

povětšinou byly tyto politické řeči shazovány ze stolu. Různí lidé tu tedy ventilují své nálady, 

avšak politické spory do sportbaru nepatří. Sem si jdou štamgasti odpočinout od záležitostí 

tam venku, chtějí si „popovídat s kamarády, zahrát karty nebo zkrátka jen tak strávit čas a 

popít.“ (Vinopal, 2005:  9) Sportbar, stejně jako hospoda, rovněž poskytuje určitý relax a 

pohodu a svým hostům nabízí mimo jiné možnost příjemně strávit volný čas se známými ve 
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57 14. 4. 2016
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24. 3. 2016
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známém prostředí. Starosti jsou tedy ponechány venku (Vinopal, 2005). Cílem tedy je 

nenarušovat určitou harmonii, kterou sportbar štamgastům přináší.

6.1.5 Číča z Paříže

Společnost ve sportbaru je především mužskou záležitostí. O to více pozornosti však vzbuzují 

mladé ženy. Velkým svátkem pak je, pokud si některá z nich sedne k ryze mužskému stolu, 

jako se to například stalo jednoho úterního večera. Když jsem dorazil do sportbaru, nalevo 

od baru byl stůl obsazen čtyřmi chlapy tak okolo 30 let, jeden z nich byl Barnie. U jejich stolu

seděla slečna stejného věku. Zdálo se, že se s ní dobře znají. Ona slečna údajně byla nějakou 

dobu ve Francii. Byla velice hezky oblečená a upravená a tak na sebe u stolu strhávala 

veškerou pozornost. Celá komunikace u stolu probíhala právě přes ní. 

Asi o půl hodiny později dorazila parta tří mladých mužů se psem. Sedli se hned vedle té 

původní party. Po chvíli si k nim přisedla ona slečna, což u prvního stolu za několik minut 

vyvolalo nemalé reakce, které byly napůl žertem a napůl vážně: 

„Co nám berete číču?“59

Velice podobný zájem pak vzbuzovala velice sličná paní, která si sedla ke stolu 

notebookářů.60 Komunikace šla rovněž přes ní. 

Jak je napsáno výše, i přesto, že do sportbaru chodí i něžné pohlaví (a to především na víno či 

na karty), je sportbar zejména mužským prostředím. Žena sem ale ve své podstatě přivádí 

jiná témata a jiné styly komunikace. Ženy tedy „narušují“ místo hospody, přesto je ale jejich 

přítomnost vítána. Sportbar je tedy liminálním prostorem či třetím místem, kam může 

vstoupit, v tomto případě, téměř61 každý.
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16. 2. 2016
60 29. 3. 2016
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Viz kapitola 6. 1. 1.
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6.2 Fandění

Hlavním tématem většiny rozhovorů štamgastů byl sport. Jednotlivé pozice štamgastů si 

vyjednávali právě prostřednictvím znalostí o sportu: kdo rozumí sportu, patří mezi nás.

Koneckonců ten, kdo sportu rozumí nejvíce, má největší šanci něco vyhrát. Ostatní pak mají 

tendenci takové člověka poslouchat: díky němu mají možnost rychle a bez námahy získat 

nějaké peníze (Caillois, 1999). 

6.2.1 Fotbal je fotbal

Nejdiskutovanějším a nejsledovanějším sportem byl ve sportbaru fotbal. 7. 2. běželo v 

televizi první kolo tenisového Fed cupu. Byl to poměrně dramatický zápas, ve kterém Češky 

proti Rumunkám ztrácely a poslední dvě hry (dvouhru, čtyřhru) musely vyhrát. Přesto však 

byla pro notebookáře zajímavější anglická Premier league. Koneckonců to byli zejména oni, 

kdo určovali, jaký zápas v televizi poběží. 

Tentokráte sledovali mač mezi londýnskou Chelsea a Manchesterem United. Zápas ve 

sportbaru vzbuzoval velké vášně, většina z přítomných fandila rudým ďáblům, jak se klubu ze 

severozápadu Anglie přezdívá. Atmosféra ve sportbaru byla dosti nadšená, povyk zaručoval 

zejména stůl notebookářů. Zápas všechny bavil: když Manchester vstřelil gól (lingaard), 

propuklo v baru nefalšované nadšení. Velice časté jsou poznámky na soupeřovu hru:

„Rozhodčí musí Chelsea vždy pomoct, aby vůbec něco vyhrála.“62

Při opakovaných záběrech bývá velké ticho, jako by záznam situace připomínal tu část 

detektivky, kdy se diváci dozví, kdo je vrah a jak svůj zločin vlastně provedl. 

Výše popisovaná situace souvisí s oním sdíleným zážitkem, o kterém píše Weed (2006, 2008). 

Skutečným cílem sportovního fanouškovství je spíš sdílet onen zážitek s ostatními ve 

specifickém prostoru, které se stalo „sportovním místem“. Tím se samozřejmě může stát i 

hospoda či bar, jak Weed naznačuje (2006, 2008). Na tomto sportovním místě pak může

jedinec prožívat sportovní události či moment s ostatním přítomnými. 

13. 2. jsem do sportbaru zavítal na přípravný zápas české hokejové reprezentace. Byla 

sobota 13:00 a ve sportbaru nebyl téměř nikdo. Český tým hrál i o pár dní dřív a to ve čtvrtek 
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večer, zápas ale stejně moc netáhl. Až tedy na závěrečné samostatné nájezdy, které všichni 

ve sportbaru bedlivě sledovali. Mohla za to ale i míra alkoholu. Šlo o ten večer, kdy jsem se 

seznámil s Lukášem, Vojtou a Filipem. 

Velmi často se v souvislosti s fotbalem probíralo blížící se mistrovství Evropy, které letos 

hostí Francie:

Zdeněk: „Evropa se nám nepovede.“63

Ondřej: „Jo, přesně. Je lepší, že máme silnou skupinu, aspoň to nebude ostuda.“64

Ondřej: „A co ten Kadeřábek v Německu?“65

Zdeněk: „Hraje špatně.“66

To, jestli se štamgasti nechají zápasem strhnout, závisí na atraktivitě, kterou jedinci zápasu 

přisuzují. Zápas může být objektivně „atraktivní“ a zajímavý, to však neznamená, že by byl 

zápas atraktivní i pro štamgasty. 

Další důležitou oblastí vyjednávání pozic ve sportbaru je expertství. Přitom nezáleží, zda-li jde 

o diváka či fanouška. Je to něco, co ve sportbaru legitimizuje autoritu člena. Zároveň je 

expertství mezi štamgasty zdrojem prestiže. 

6.2.2 Komentují, aby komentovali

Jak píše Foxová (2004), běžnou součástí hospodských řečí je i hádka, jejímž cílem není vyřešit 

nějaký spor, jako spíš se prostě hádat.

Podobně to lze vztáhnout i na komentáře týkající se dění na hřišti. Běžel-li v televizi nějaký 

zápas, tak na něj ti, kteří ho sledovali, velice často reagovali a to různým způsobem:

Ondřej: „No, pojďte kluci! Šup!... No a je to v píči.“67

Reakce či komentáře jsou však zaujaté; pravda vždy byla na straně toho týmu, který

jednotliví štamgasti podporovali. Často tak něco komentovali, jen aby komentovali. 
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Příkladem budiž následující situace. Znovu zde zmíním onen zápas Premiere League mezi 

Chelsea a Manchesterem. Během zápasu nastala situace, kdy se hráč Chelsea zranil. Zdeněk, 

který jako jediný fandil londýnskému klubu, vykřikl: 

„Zranění! Ty vole.“68

Číšník Martin, který očividně nadržoval Manchesteru a který hru pozorně sledoval a události 

v televizi zdatně komentoval,69 zvolal:

„Vždyť zakopl o lajnu.“70

Dělo se tak ještě dávno před tím, než opakovaný záběr odhalil, že hráč Chelsea špatně 

dopadl na nohu a zcela si zkroutil kotník, moment vypadal dost ošklivě. Koneckonců 

poznámky jsou standardem: lidé něco okomentují, i když vědí, že nemají pravdu, že to nebyl 

nebo naopak byl faul. Komentují jen proto, aby komentovali, nikoliv proto, aby si opravdu 

popovídali o tom, jak to bylo. 

Nejinak tomu bylo v zápase mezi Spartou a Krasnodarem. Zápas začal a štamgasti hned ve 

12. vteřině zápasu dění na hřišti komentovali, byť vlastně nebylo co. Vojta hned zareagoval:

„Ty vole zápas ještě ani nezačal a vy už všechno víte!“71

6.2.3 Ta naše Sparta

Pravděpodobně nejoblíbenějším českým klubem je ve sportbaru pražská Sparta a to jak 

fotbalová tak ta hokejová. Snad jediný, kdo fandil Slavii, byl vedoucí sportbaru. 

V typologii z knihy Fotbaloví chuligáni (Mareš, Suchánek, Smolík, 2004) se fotbalový fanoušek 

charakterizuje mimo jiné i tím, že se sám identifikuje s klubem. To znamená, že o týmu mluví 

jako o „nás“ a o soupeřích jako „o nich“. Obecně se tato tendence často objevuje, mluví-li 

fanoušek ale i divák o národním týmu. Když štamgasti mluvili o blížícím se fotbalovém Euru, 

rovněž mluvili v první osobě množného čísla (viz výše). Často se však takováto identifikace 
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objevovala i na „klubové úrovni“ a to konkrétně se Spartou, když hrála čtvrtfinále 

s Villarealem.

Vojta: „Takhle to nejde, hrajeme hrozně. Jestli takhle budeme hrát celej zápas, bude to 0:6.“72

Koneckonců podobná identifikace se objevovala i u Zdeňka, který Chelsea neoznačoval jako 

oni, tým atp., nýbrž se s týmem ztotožňoval a mluvil o něm v první osobě množného čísla -

„my“ a „naše“. Příznivce Manchesteru přitom označoval jako „vy“:

„Tak víš, my to hrajeme spíše zezadu z protiútoků, což vám moc nesedí.“73

Velkým fanouškem hokejové Sparty je Filip. Povídal mi, že při hokejovém playoff si už sedm 

let nějakým způsobem upravuje a nabarví vlasy do sparťanského. Ukazoval mi i fotku: prý si 

vzal ruličku od toaletního papíru, tu si přitiskl k hlavě k vlasům a prostor vně ruličky oholil 

strojkem. Takhle to udělal několikrát, až se mu na hlavě udělalo několik vlasových „ostrovů“. 

Ty si pak obarvil na rudo, modro či žluto, což jsou sparťanské barvy. Lukáš hned říkal, ať se 

podívám, jak se Filip stal prodavačem kobercovky. Na druhé fotce měl Filip na hlavě tři pruhy 

vlasů, každý z nich odpovídal jedné ze sparťanských barev. 

Štamgasti se tak se „svým“ týmem identifikují a to jak slovně (mám teď na mysli dychotomii 

„my“, „naše“ oproti „vy“, vaše“) tak i vizuálně, což byl případ Filipa a vlastně i celého 

sportbaru (viz plakáty se sportovní tématikou, kapitola 5. 3). Různé týmy tak pro štamgasty 

představují zdroj identity. Podle rozlišení, které nabízí kniha Fotbaloví chuligáni (Mareš, 

Suchánek, Smolík, 2004), lze štamgasty ve sportbaru zařadit mezi fotbalové fanoušky či mezi 

fotbalové diváky.  

6.2.4 Chycení

Caillois (1998) píše, že hra je nejistá, jelikož průběh a výsledek hry není předem znám a Sokol 

(2010) dodává, že ti, co hrají, jsou hrou plně zaujatí, chtějí vyhrát. Výše zmíněné se dá 

převést i na sledování sportovních klání. U nich je výsledek taky nejistý a koneckonců platí, že 

čím je výsledek předem jasnější, tím je zápas méně atraktivní. Ti, co sledují zápas či tým, 

kterému fandí, jsou děním na hřišti plně zaujetí. Neplatí to samozřejmě vždy. I ve sportbaru 
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jsem zažil několik zápasů, které se „objektivně“ zdáli atraktivní a přesto je nikdo nesledoval. 

Záleží tedy na tom, čemu divák či fanoušek přisuzuje důležitost.

Když však onen zápas někdo sleduje v televizi a je hrou zaujat, musí se „chytit“ a je jedno 

jestli se „chytne“ stolu, krýglu, židle či si dá ruce v pas a tak „chytne sám sebe.“ Tento jev se 

objevoval u všech bez ohledu na věk či pohlaví. 13.2. běžel v televizi přípravný hokejový 

zápas mezi Ruskem a Českem. Ve sportbaru v ten den skoro nikdo nebyl. A tak jsem hokej 

sledoval se servírkou Andreou. Říkala mi, že dnes už ten hokej moc nesleduje, ale že dříve 

tomu tak nebylo:

„Teď už to moc nesleduji, ale dříve, když hrál Patera a spol. jsem se na hokej dívala furt.“74

Zároveň hru s napětím i sledovala: když seděla, podpírala si hlavu, když stála, držela „se 

sebe“ a to zejména když český tým hrál v oslabení – v té fázi byla hra nejzajímavější.

Podobně tomu bylo i u Štamgastů, když hrála Sparta. Nejčastěji se chytali volné židle vedle 

sebe. 

Sport je agonální záležitost, která se ale může pojit i s herní kategorií mimikry. Velké 

sportovní události jsou, obdobně jako divadelní představení, podívané (Caillois, 1998). 

Moment mimikry je zde ale přenesen na diváka a ti se snaží pohybem, posunky „ovlivnit“ 

vývoj hry (Caillois, 1998). Zároveň je sportovní klání nejisté, což drží fanouška i diváka 

v napětí. To vše je pak ve sportbaru vyjádřeno chycením. Identita fanouška je tak prožívaná i 

tělem, identita je ukotvena prostřednictvím věci (židle, stolu…). Emoce vstupují do těla, což 

je vyjádřeno právě oním chycením. Vše je ale směřováno k identifikaci a vyjednávání rolí 

v partě sportbaru. Lze říci, že celý sportbar je chycení.

6.3 Hry

6.3.1 Sázení

Jak je napsáno výše, sportbar nabízí svým návštěvníkům i možnost vsadit si. Samotné sázení 

nebo obecně hazardní hry jsou koneckonců přitažlivé svou bujarostí, nezřízeností a prim v 

nich hraje zábava (Caillois, 1998). Někteří do sportbaru chodili jen proto, aby si vsadili; přišli, 
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podali sázku a hned zase odešli. Celá vývěska, na které jsou připíchnuty jednotlivé sázky, 

vypadá jen jako změť čísel. Pro novice je poměrně složité se ve všech těch papírech 

zorientovat. Zkušení se v ní ale vyznají hned. 

Krom kurzů na zápasy jsou zde vyvěšeni i ti nejlepší sázející, tedy ti, kteří za měsíc v tomto 

konkrétním sportbaru vyhráli největší částku. Jejich jména jsou uvedeny pod pseudonymy, 

ale štamgasti vždy věděli, o koho přesně jde. Dochází tak k opuštění každodenního já a „jiná 

persona, lépe odpovídající ritualizované sociální situaci, v níž se hazardní hráč nachází, je 

přijata.“ (Reith 2002, in Horáček 2005: 145) Celá tato „soutěž“ má i svůj speciální název. 

Vývěska láká i různými speciálními nabídkami či výhodami pro nové i stávající sázkaře.

Samotné sázení pak probíhá tak, že člověk buď rovnou přijde za číšníkem - ten má totiž 

k dispozici počítač, přes který se jednotlivé sázky zadávají do systému - a nadiktuje mu číslo, 

které má přiděleno každá sázka (událost), a výsledek, který sázející tipuje. Výsledky zápasu se 

zobrazují takto:

 1: Výhra domácích

 10: Neprohra domácích (výhra nebo remíza domácích)

 0: Remíza

 02: Neprohra hostů (výhra nebo remíza hostů)

 2: Výhra hostů

Tak například 653 (zápas mezi Bayernem Mnichov a Juventusem Turín) 1 (výhra domácích). 

Samozřejmě člověk nemusí sázet jen na jednotlivé zápasy. Může si vsadit na to, kdo vstřelí 

gól, kolik gólů padne celkem, kolik žlutých karet rozdá rozhodčí či kolik rohů se během 

zápasu uskuteční. Sázet tedy lze prakticky na cokoliv. 

Míra pravděpodobnosti výhry či prohry se pak odráží na velikosti kurzu. Čím větší je kurzovní 

číslo, tím je výsledek méně pravděpodobnější, a tím větší je pak případná výhra. Například na 

vítězství Sparty v zápase s Villarealem, který se hrál v Praze 14. 4. 2016, byl kurz 3.95, to 

znamená, že v případě, že by Sparta vyhrála, tak by sázející získal zpět 3,95 násobek 

počátečního vkladu. Když by si sázející vsadil sto korun, jeho potenciální „čistá“ výhra by 

činila 295 korunu, protože ta původní vsazená stokoruna patřila sázejícímu (100 x 3,95 – 100 

= 295). 
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Sázky byly ostatně častým tématem debat štamgastů:

Zdeněk: „Ta Neapol mě připravila o 5000! Už jím nevěřím! Já si na ně vsadím a oni si nechají 

dát dva góly!“75

Notebookáři měli navíc vždy po ruce nějakou techniku (tablet, notebook nebo alespoň chytrý 

telefon). Ve sportbaru byla k dispozici bezdrátová internetová síť, takže sázky probíhaly 

většinou přes internet, kde se zároveň sledovaly současné stavy zápasů a kurzů na zápasy:

Ondřej: „Na výhru už je kurz 55, to je blbý“76

Znalosti z oblasti sportu se zde spojují se sázkou; ten kdo si myslí, že sportu rozumí, cítí šanci 

něco vyhrát a tak si vsadí. Jeden z hostů řekl Martinovi:

„Heleď, to že dá Lewandosvki gól je kurz dva…“77

Šlo o poměrně dost vysoký kurz na to, jaký je Lewandovski střelec. Číšník Martin odpověděl:

„No jo ale to je kurz u Fortuny. Ale kdo mu přihraje?“78

„No jo.“79

O pár dní později jsem se Martina zeptal, zda-li neví, jak dopadl onen zápas, ve kterém hrálo 

Polsko a zda-li ten Lewandovski dal nakonec gól. On mi však pověděl, že si na to nakonec 

nevsadil a hned jsme spolu začali vyhledávat, jak ten zápas dopadl a kdo dal vlastně ten gól. 

Nakonec jsme zjistili, že se Lewandovski mezi střelce nezapsal. Opravdu tomu bylo tak, že 

komunikačním kanálem v tomto konkrétním sportbaru byl zejména sport a sázky.

U Zdeňka (Romana) se objevoval takový zvláštní konflikt. Zdeněk je fotbalovým fanouškem 

Sparty, nikoliv jen divákem. Nečiní mu problém utratit 1400 korun za lístek na zápas mezi

pražským týmem a španělským Villarealem. Často, jak sám říkal, vyjíždí i na venkovní zápasy 

Sparty v rámci Evropské ligy. Na jedné straně je jeho fanouškovství, na druhé je však sázka. A 

tak se sám přiznal, že občas sází i proti Spartě:

„Spartu mám rád, ale občas sázím proti ní“.80
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Hra, potažmo výhra, pro něho byla víc než jeho oblíbený klub. Jde o potvrzení kompetence a 

legitimizace expertství. Identita fanouška se vyjednává proti identitě experta. 

Sázení je v podstatě pokračováním fandění. Společný zážitek je naplňován nejen fanděním 

témuž týmu, ale také oním expertstvím, které aktéři prokazují prostřednictvím sázek. To je 

dokonce měřitelné. Výsledky to potvrzují nejen tomu, kdo sází, ale i ostatním od 

štamgastského stolu.

6.3.2 Vítěz bez pochopení

Jednou se o velký pozdvih přičinil opilý Barnie. Nejprve přišel za číšníkem Martinem, že si 

chce vsadit na remízu v poločasech zápasů Chelsea a PSG, Benefica a Petrohrad. 

„Jasná plichta! 500 hoši.“81

Ať mu to tam napíše, aby nemusel hledat přesné číslo, pod kterým byl zápas evidovaný. 

Načež mu Martin řekl, že si to z hlavy nepamatuje. Barnie však stále trval na svém a tak mu 

Martin s úsměvem na tváři řekl: 

„Ty vole, kdo si to má pamatovat? Ty myslíš, že jsem takovej magor, že si to pamatuju? Ještě 

nějakej blbej poločas?“82

Celá hospoda, včetně mě musím se přiznat, se tomuto momentu zasmála. Co naplat, bylo to 

vtipné. Uběhlo několik minut a Chelsea srovnala na 1:1 a Barnie začal jásat. Když však zjistil, 

že mu vyšel i druhý zápas, ve kterém Benefica v prvním poločase remizovala s Petrohradem, 

vstal ze židle a začal tancovat a na sebe upozorňovat:

„Lipica! 320 je doma!“83

Jeho výhra však nikoho neohromila. Vyhrát 320 korun není žádné terno. Chce-li být někdo 

hrdinou v sázkovém světě, nesmí nad svými ztrátami projevit žal. Stejně tak by měl zachovat 

zdrženlivost „v té vzácné a opojné situaci, do níž ho staví výhra.“ (Horáček, 2012: 134) 

Nemůže ve chvíli svého triumfu očekávat aplaus. A navíc šlo o malou částku. Ostatně je 
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pravda, že pokud se štamgasti mezi sebou bavili o svých sázkách o svých výhrách či prohrách, 

nikdy u toho neprojevovali sebelitující emoce. 

6.3.3 Ananas

Ve sportbaru se často hrály karetní hry. Několikrát takhle hráli i Lukáš s Vojtou a to 

konkrétně hru, která se jmenuje ananas (nebo „čínský poker“). 

Hra je určena maximálně pro 3 hráče84 Ve hře jde o to vyskládat 3 řady pokerových 

kombinací, přičemž nejsilnější kombinaci musí mít hráč ve spodní řadě. Dvě spodní řady jsou 

po pěti kartách, vrchní řada je po třech. Na začátku hry každý hráč dostane pět karet, které 

položí na stůl do jednotlivých řad tak, aby si vytvořil co možná největší šanci soupeře obrat. 

V dalších kolech hráči dostávají po třech kartách, z nichž mohou použít jen dvě. Třetí se 

vyhazuje. Hra pokračuje do doby, než se všechny tři řady „zaplní“. Čím lepší kombinace hráč 

má, tím více dostává bodů. Záleží však na tom, jakou kombinaci má protihráč. Body se 

postupně sčítají. Hráči se před začátkem hry dohodnou, kolika penězům odpovídá jeden bod 

(v tomhle případě platilo 1bod=2kč). Cílem je tedy sbírat více bodů než soupeř. Hráči se 

postupně střídají v rozdávání karet, protože ten, kdo rozdává, hraje až jako druhý, což 

prvnímu přináší tu výhodu, že ze soupeřových vyložených karet zjistí, které karty jsou ještě 

ve hře a se kterými může ještě počítat. Ananas je tak spíše o náhodě. Nelze zde „blafovat“, 

jde jen o to poskládat jednotlivé karty do řad tak, jak si hráč myslí, že by to bylo nejlepší. 

Nepřijdou-li však karty, hráč s tím už nic neudělá. Podaří-li se některému hráči postavit 

všechny tři řady od nejsilnější kombinace, dostane se do tzv. fantasy. To znamená, že hned 

na začátku ananasu dostane 14-1785 karet, z nichž pak staví určité jednotlivé řady. Hráč se 

tím dostane do velké výhody; ví jaké karty „má“, může tak lépe „stavět“ jednotlivé řady. 

Hraje se tak o poměrně velké peníze a to dost rychle. Zpočátku jsem to příliš nechápal, bylo 

znát, že to oba hrají pravidelně; hráli totiž neuvěřitelně rychle. Koneckonců to sami říkali. 

Měl jsem obavy, že jim to budu svými poznámkami kazit, avšak oba mi s očividným zájmem 

vše dopodrobna popisovali. Bavili jsme se i o hazardu:

                                                       
84 Jelikož se hraje s pokerovými kartami, na více hráčů by karty nezbyly (hraje se s 56 kartami)
85

Počet se odvádí podle síly kombinace na vrchní řadě: pár královen 14, pár králů 15, pár es 16, trips 17
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Lukáš: „Já nevím, tohle je vlastně hazard, nevím, jestli by to náhodou nemělo být v hospodách 

zakázaný.“86

Oba mi však po chvíli pověděli, že v tom jedou poměrně velký peníze. Vojta mi například řekl, 

že za čtyři měsíce, co to s kluky hraje, přišel o čtyři tisíce. Lukáš se tomu potutelně smál: byl 

to on, kdo ho nejčastěji obíral. Koneckonců mnoho narážek toho večera bylo na Vojtovu 

smůlu v ananasu: 87

Lukáš: „Já se tě ptal, jestli nechceš skončit a sednout si za Filipem a připravit se na fotbal. 

Nechtěls, fajn.“88

Vojta byl ze své smůly evidentně nervózní. Není se čemu divit, Lukáš měl opravdu lauf.

Možná to taky bylo tím, že Vojta ke konci hry rezignoval. Jenže přestaňte hrát, když víte, že 

už teď jste přišli o pětistovku. Každopádně Vojta měl možnost hru skončit, koneckonců mu to 

Lukáš i nabízel. Vojta se však rozhodl ve hře pokračovat. Byla mu tak ponechána svoboda 

v tom, zda hrát či ne. Nikdo ho do hry nenutil, rozhodl se z vlastní vůle. Aspekt svobody ve 

hře tak zůstal zachován (Caillois, 1998). Bavili jsme se i o pokeru na internetu. 

Lukáš: „Hraju pokerstars, za týden jsem tam udělal i třicet tisíc, ale to jsem hrál furt.“89

Shodli jsme se, že je poměrně složité přestat hrát. Koneckonců k finálnímu rozhřešení hra 

nikdy nedojde. Vždy se tu objeví nová sázka, nová příležitost, nová herní situace (Horáček, 

2012). Hra tak představuje vyšší úroveň legitimizace sebe sama ve sportbaru. Uznání se 

odvíjí od toho, kdo je „opravdovým“ hráčem, tedy kdo má „srdce jako kníže Rohan“ 

(Horáček, 2012). 

Posléze, když Vojta s Lukášem skončili svou partii v ananasu, jsme se přesunuli blíže 

k televizi, abychom mohli sledovat zápas mezi Spartou a Krasnodarem. Přestoupilo se tak 

z hry k fandění. To potvrzuje, že hra je ve sportbaru uznávána: musíme nejprve skončit hru, 

abychom mohli jít fandit. V jistém smyslu tu hra tedy má své časoprostorové hranice 

(Caillois, 1998). 
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Avšak o pár týdnů později to byl Lukáš, kdo přišel o peníze
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6.3.4 Prší

Oni nebyli jedinými, kdo tu hrál karty o peníze. Velmi často zde hrávala parta postarších žen 

karetní hru prší. I ony tu mají „svůj“ stůl, který se nachází hned vedle baru. prš“ hrají o 

párátka, kterým říkají různě: klacíky, kládičky, třísky atp. Každá z hráček zaplatí deset korun, 

za které dostane tři párátka a s těmi se pak hraje. Na konci každé hry musí hráčka s největším 

součtem karet, které v ruce drží, zaplatit jedno párátko. Postupně tak hráčky vypadávají a 

vyhrává ta, jež zůstane ve hře jako poslední.90 Prší hrají „standardně“: každá hráčka dostane 

čtyři karty, sedmička se dá přebýt, eso však nikoliv. Vyhrává ta, která se jako první zbaví 

všech karet. Hra v tu chvíli končí a ostatní hráčky si pak sečtou celkovou hodnotu karet, které 

v ruce drží. Ta s největším počtem pak musí „platit“. Jak se samy přiznaly, hrají tu takhle 

pravidelně. 

Všechny hráčky byly do karetní hry zcela zapáleny. Soustředily se výhradně jen na své karty 

případně na potenciální karty soupeřek.  Během hry mezi s sebou nekomunikovaly, a když 

už, týkalo se to jen a pouze hry:

„To je mrcha! Takový karty!“91

Bylo znát, že je fotbal moc nezajímá. Jednou takhle běžel zápas mezi Bayernem Mnichov a 

Hoffenheimem a Andrea zareagovala: 

„To dnes hraje Bohemka?92“

Dámy tu tak vytvářejí vlastní svět. Prožívají prostor sportbaru po svém, a to v rámci hry, která 

je ve sportbaru adekvátní a dovolená. Zároveň dávají najevo, že je fandění příliš nezajímá, že 

se jich netýká. Neznamená to však, že jej negují. 

6.3.5 Osamocený jezdec

„Pod tou televizí si nám chyběl.“93  

Takhle jednou reagovala servírka Andrea na Marka. Když Vinopal (2005) popisuje českou 

hospodu, zmiňuje se, že v různých časech docházejí do hospody různí lidé. Podotýká však, že 

                                                       
90

Jež jako jediná ještě drží nějaká párátka.
91
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většinou nejde o úplnou výměnu, ale spíš o postupné obměňování hostů. Marek je výjimka, 

která potvrzuje pravidlo: ve sportbaru byl snad vždy. Bylo jedno, zda-li jsem do sportbaru 

přišel v sobotu kolem oběda nebo v úterý večer. Vždy seděl na tom stejném místě přímo pod 

televizí, která je pověšena na zdi. Není tu tedy hlavně kvůli sportovním přenosům, to by si 

totiž sedl na „lepší“ místo. Pije různé nápoje, často kombinuje kafe s pivem. Většinou se ani 

s nikým moc nebaví, snad jen jedinkrát si přisedl k dalším lidem ne však proto, aby si 

popovídal, ale aby lépe viděl na televizní zápas. 

Zvláštní byl i jeho rituál: většinou delší dobu kouká do notebooku pak z ničeho nic zoufale, 

rezignovaně a celkem hlasitě zareaguje na obrazovku svého počítače. Vstane a chvíli sleduje 

dění v televizi s cigaretou v ruce. Po pár minutách si však znovu sedne k notebooku. 

Až později jsem se dozvěděl, cože to na tom notebooku stále dělá. Myslel jsem, že na 

notebooku stále sází, ale číšník Martin mě vyvedl z omylu:

„Ten je tady furt, byl tu i včera. On tady na notebooku hlavně hraje ty tanky po internetu.“94

Měl na mysli počítačovou hru, která se hraje přes internet.

Marek tak střídá místo hry a fandění. Místo fandění pro něj představuje určitý relax od místa

hry, kde je stále v napětí. Jelikož hospody jsou liminální místa, jejichž charakteristikou je i 

otevřenost, může být Marek přijat i v místě fandění. Každá hra má tendenci se 

zespolečenšťovat (Caillois, 1998). I Marek raději hraje hry ve veřejném prostoru. Není tu totiž 

sám, a když ze hry vystoupí, může se ihned socializovat. 

7 Závěr

Jak je napsáno výše, v rámci jednoho prostoru může existovat několik různých míst. V tomto 

konkrétním sportbaru se nacházejí tři různá místa. Jde o místo hospody, fanouškovství a 

hospody.

                                                       
94

12. 4. 2016
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7.1 Sportbar jako místohospody

Sportbar je pro lidi z okolí místem hospody. Prostředí je to neformální.

Objevuje se zde i interní mluva, kterému ti „zvenku“ nerozumí. I tento sportbar má své 

interní vtipy, své „příběhy“, které mohou být pro lidi, kteří sem nechodí pravidelně, 

nečitelné. Ostatně proto jsem do empirické části zahrnul kapitolu Ztracený klíč. Časté jsou i 

hádky, jejichž cílem není vyřešit nějaký spor, ale prostě se hádat. Tyto hádky se týkaly 

zejména sportu či dění na hřišti (Fox, 2004).

Jak píše Vinopal (2005), hospoda bývá rozčleněna na různé části. I ve sportbaru mají 

štamgasti svůj stálý a rezervovaný stůl, kam si mohou sednout jen oni. Štamgasti si zároveň 

sedají na ta samá místa. 

Zároveň platí, že chce-li se někdo do dění ve sportbaru „zapojit“ a stát se štamgastem, musí 

mít znalosti o sportu. Během celého výzkumu to byl zejména sport, který mi umožnil 

komunikaci s lidmi ze sportbaru. Myslím, že to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem byl 

mezi ně přijat.

Vinopal (2005) rovněž píše, že hospoda svým návštěvníkům poskytuje relaxaci, pohodu, 

uvolnění a že starosti jsou ponechány venku. Politika a různé závažné společenské problémy 

jsou tak ze sportbaru spíše vystrnaďovány a vytlačovány. 

7.2 Sportbar jako místo, kde se fandí

Další momentem ve sportbaru je hru sledovat. Sport byl nejčastějším tématem rozhovorů 

štamgastů a celý sportbar je polepený různými plakáty se sportovní tématikou. Někteří ze 

štamgastů byli fanoušky tak, jak se to popisuje v knize Fotbaloví chuligáni (Mareš, Suchánek, 

Smolík, 2004). Někteří z nich se s týmem identifikovali a „svůj“ tým označovali jako „my“. 

Očekávali vítězství oblíbeného klubu, rozčilovali se, dostal-li laciný gól, či když předváděl 

bídnou a nezáživnou hru, jásali, když jejich oblíbenci vsítili gól.

Dle Slepičky (2010) by se fanoušci ve sportbaru rovněž mohli zařadit do kategorie 

zprostředkovaného sportovního diváctví, protože sledovali televizní sportovní přenosy.
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Stále se opakujícím fenoménem při sledování sportu bylo „chycení“. To přisuzuji nervozitě a 

nejistotě, které přináší každé klání, kde někdo někomu fandí, či přeje. Sám jsem se několikrát 

přistihl, že když jsem se začal na hru soustředit a prožívat ji, něčeho jsem se chytil (většinou 

jsem se chytal za hlavu). 

Atraktivita, kterou jedinci zápasu přisuzují, rozhoduje o tom, do jaké míry se diváci nechají 

zápasem strhnout. Zápas může být „objektivně“ atraktivní a zajímavý, to však neznamená, že 

by byl zápas atraktivní i pro štamgasty.

Důležitý je rovněž sdíleným zážitky, o kterém se zmiňuje Weed (2006, 2008). Skutečným 

cílem sportovního fanouškovství je spíš potřeba sdílet onen sportovní zážitek s ostatními ve 

specifickém prostoru, na „sportovním místě“, kterým se může stát i hospoda či bar, jak 

naznačuje Weed (2006). Fanoušek ale i divák tak ve sportbaru může prožívat sportovní 

utkání s ostatními a přiblížit se tak zážitku, který nabízí stadion.  

7.3 Sportbar jako místo hry

Hra má svůj vymezený časoprostor, jak píše Caillois (1998) a i Sokol (2010). V této souvislosti 

se ještě jednou se vrátím ke knize Michala Horáčka, který mimo jiné píše, že hra se neděje 

pouze „někdy“ a „někde“. Nepopírá, že hra má svůj specifický čas a prostor, ale zároveň píše, 

že se hra může dít potenciálně kdykoliv a kdekoliv, „konkrétně tam a tehdy, kde a kdy se na 

tom dohodne nejméně s jedním dalším hráčem.“ (Horáček, 2012: 135) 

Může-li se hra dít kdekoliv, může se dít i ve sportbaru. Popisoval jsem různé momenty, které 

naznačují, že sportbar je i místem hry a to zejména hry hazardní. Někteří se zde poddávají 

náhodě a štěstí s vidinou jednoduché, bezpracné a rychlé výhry, protože sportu rozumí nebo 

alespoň mají dojem, že mu rozumí. Tipovat sportovní výsledek je však záležitost vrtkavá a to 

je na tom koneckonců nejpřitažlivější; žádný výsledek není předem jistý. I favorit může 

padnout s „outsiderem“. Vítězem ve sportbaru pak může být ten, kdo si na 

nepravděpodobný výsledek vsadil. Koneckonců je seznam těch nejlepších vyvěšen na 

vývěsce – je sice anonymizovaný a to tak, že místo konkrétních jmen, jsou zde výherci 

zobrazeni pod svými přezdívkami, nicméně pravidelní návštěvníci vědí, o koho jde. 
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Ve sportbaru se zároveň často hrají různé karetní hry. Popisoval jsem zde zejména ananas 

(čínský poker), který mezi sebou hráli Lukáš s Vojtou, a prší, které zde pravidelně hrály 

postarší ženy. V obou případech byla přitažlivost dodána přítomností peněz. 

7.4 Přepínání mezi místy

Už v teoretické části bylo naznačeno, že v rámci jednoho prostoru mohou existovat různá 

místa. Něco může být v rámci jednoho místa povoleno, ve druhém to ale může zůstat 

nepochopeno. To byl dle mého soudu případ Barnieho: velice zjednodušeně se spletl místo

fandění a místo hry (potažmo sázky). Jak píše Horáček (2010), vítěz v hazardní hře nemůže 

očekávat aplaus, i té nejopojnější chvíli musí zachovat zdrženlivost. Barnie se však svou 

sázkou a svou výhrou chvástal, nikdo mu ale příliš pozornosti nevěnoval: za prvé vyhrál 

malou částku, za druhé byl příliš teatrální a za třetí byl i opilý. Emoce, které projevoval, se 

spíš pojí s fanděním: kdyby se takhle radoval při gólu Sparty ve čtvrtfinále Evropské ligy, 

nikdo by se nad jeho výjevy nepozastavil – ostatně projevovat radost při gólu „svého“ týmu 

není zakázáno. Avšak tancovat a jásat kvůli pár stovkám už dovoleno není. Nebo přesněji: 

takový člověk už nemůže očekávat pochopení ze strany dalších sázejících.

Přepínání mezi místy se projevovalo i u Marka: většinu času hrál počítačovou hru. Poté vstal, 

zapálil si cigaretu a začal alespoň na chvíli sledovat televizi. Přepínal tak mezi hrou a 

fanděním. Vystupoval tak ze svého izolovaného světa, ze světa hry, jež se děla mimo 

„skutečný“ čas a prostor a vstupoval do fandění. Většinu času však strávil ve své

Epikurově zahradě (Fink, 1999).

7.5 Sportbar jako průnik tří míst

Sport bar dokáže propojovat zdánlivě protiřečící si významy. Děje se tak ale vždy na pozadí 

zjevné změny postavení aktérů. Zaujetí nové polohy těla či mysli avizuje i změnu aktuálního 

místa v prostoru hry. Štamgasti verbálně i pohybem demonstrují, že dochází k překročení či 

setrvání v tom kterém místě. Překračování z místa na míst, ze světa do světa pak utváří 

povahu sportbaru. 
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