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Deregulace a digitální revoluce

Zatímco americk! sportovní kanál ESPN byl spu"t#n ji$ v roce 
1979, Eurosport, jeden z nejstar"ích evropsk!ch kanál%, p&i"el na 
&adu a$ o deset let pozd#ji. Je"t# v roce 1995 mohli obyvatelé 
starého kontinentu sledovat pouze t&i velké sportovní kanály – 
panevropsk! Eurosport, Sky Sport ve Velké Británii a n#meck! 
Deutches SportFernsehen (DSF). Na po'átku jedenadvacátého 
století má svou vlastní sportovní televizi prakticky ji$ ka$dá 
v#t"í evropská zem#.

Drav! nástup sportovních stanic je d%sledkem procesu dere-
gulace (viz heslo Deregulácia v Revue pro média '. 4) evrop-
ského mediálního prostoru, kter! p&inesl vznik nov!ch soukro-
m!ch subjekt%, p&i'em$ v!sostnou oblastí jejich zájmu se stal 
vedle fi lmu a hudby práv# sport. Mediální magnát Rupert Mur-
doch (News Corporation’s) v roce 1996 dokonce prohlásil: 
„Sport naprosto p&ekonává fi lm i v"echno ostatní ze zábavních 
$ánr%. […] Vyu$íváme ho jako ‚beranidlo‘ a jako hlavní lákadlo 
v"ech na"ich placen!ch slu$eb.“ (Papathanassopoulos 2002: 
197) Spojení ryze evropského systému ve&ejnoprávních televizí 
s americk!m vzorem soukromého sektoru v"ak také p&ineslo 
vznik nového konkuren'ního prost&edí. To m#lo za následek 
v!razné zdra$ení práv p&edev"ím na nejpopulárn#j"í evropsk! 
sport – fotbal.1

Privátní subjekty p&inesly také alternativní typy nabídky. 
Vedle ve&ejnoprávních televizí a soukrom!ch spole'ností za'aly 
nové televizní stanice p&es satelit 'i kabelovou sí( dodávat slu$-
by placené pau"ální formou – pay-TV 'i jako PPV.2 Práv# zde se 
vytvo&il ideální prostor pro fungování specializovan!ch sportov-
ních kanál%. Atraktivní podívaná lákala nejenom p&edplatitele, 
ale také inzerenty. Není divu: sportovní diváci jsou z obchodní-
ho hlediska dob&e defi novatelnou cílovou skupinou a vrcholné 
sportovní akce jsou zárove) masov# sledovanou mediální udá-
lostí, která zasáhne po'etné publikum. 

Vedle deregulace p&isp#l k rychlému roz"í&ení sportovních 
kanál% v Evrop# také rozvoj nov!ch technologií vysílání, nejví-
ce pak pochopiteln# proces digitalizace. Na rozdíl od analogo-

vého signálu umo$)ují digitální multiplexy vyu$ít mnohem 
v#t"ího mno$ství cest k publiku. Nové technologie rychle pro-
nikly do satelitních i kabelov!ch sítí a postupem 'asu si za'aly 
podma)ovat i pozemní vysílání. Jeden ze základních formát% 
sportovních televizí – p&ím! p&enos – je navíc vhodn!m prosto-
rem pro uplatn#ní nejr%zn#j"ích novinek v oblasti audiovizuální 
techniky (od nov!ch metod obrazové montá$e a$ po umíst#ní 
minikamer – 'ip% – kup&íkladu do helmy skokana na ly$ích), 
které vyu$ívají sportovní re$isé&i, sna$ící se o pobavení diváka 
efekty, slou$ícími k netradi'nímu zaznamenání události.

R!znorodé a po"etné publikum

Publikum sportovních kanál% se v minulosti rekrutovalo p&ede-
v"ím z mu!ské populace, a to nap&í' v#kov!mi kategoriemi 
i stupni vzd#lání. V sou'asnosti dominují mezi diváky sportov-
ních stanic stále mu$i, nicmén# zdaleka ne ji$ takovou m#rou. Ve 
srovnání se $enami sledují mu$i ve v#t"ím po'tu p&edev"ím 
v pravidelném cyklu se opakující domácí ligové sout#$e ve fot-
bale a hokeji, evropské poháry v kopané 'i kvalifi ka'ní skupiny 
pro sportovní "ampionáty typu mistrovství sv#ta 'i mistrovství 
Evropy. Ve sportovním prost&edí je tedy – na rozdíl od sv#ta 
fi ktivních p&íb#h% – zájem o serialitu a o „pravideln# se rozvíje-
jící zápletky“ p&edev"ím doménou mu$%. Podíl $en v publiku pak 
stoupá u v!znamn#j"ích jednorázov!ch akcí, jak!mi jsou olym-
pijské hry 'i mistrovství sv#ta v hokeji (i zde $eny spí"e preferu-
jí a$ fi nálová utkání).3

Specializované kanály p&iná"í sportovním federacím i jed-
notliv!m klub%m nemalé peníze a 'asto vytla'ují z prvního 
místa p&íjmy ze vstupného. Nijak se ale nepotvrzují temné pro-
gnózy o konci aktivních náv"t#v stadion%, tedy prognózy, které 
se objevují ji$ od nástupu televizních kamer na sportovi"t#. 
V 'eském prost&edí si sice lze pov"imnout 'áste'ného odlivu 
divák% b#hem p&ím!ch p&enos%, západoevropská sportovi"t# 
v"ak nic podobného nezaznamenala. Nap&íklad n#mecká fotba-
lová Bundesliga m#la v lo)ském roce pr%m#rnou náv"t#vnost na 
jeden zápas 37 481 divák%, co$ je tém#& o dvacet tisíc divák% 

více ne$ p&ed t&iceti lety.4 Zdá se, $e sportovní fanou"ek se 
nespokojí s pouh!m televizním p&ístrojem.

Serialita sportovních podnik! a konkuren"ní boj

Nejpopulárn#j"ím sportovním podnikem jsou bezpochyby olym-
pijské hry. Z hlediska televize jde o nejsledovan#j"í a samoz&ej-
m# také nejdra$"í jednorázovou událost.5 Dal"ími v!znamn!mi 
akcemi jsou p&edev"ím mistrovství sv#ta a Evropy ve fotbale 'i 
atletické "ampionáty. V Evrop# v"ak tyto vrcholné podniky ne-
jsou pro placené sportovní kanály prioritou – Evropsk! parla-
ment toti$ p&ijal v roce 1997 sm#rnici Televize bez hranic, která 
zaji"(uje divák%m voln! p&ístup k nejd%le$it#j"ím událostem. 
Jinak &e'eno, publikum má mít mo$nost sledovat kup&íkladu 
olympijské hry bez nutnosti zvlá"( platit.6

D%le$it!m h&i"t#m se tak pro sportovní stanice stala oblast 
národních lig, v evropském m#&ítku p&edev"ím fotbalov!ch, 
a také evropsk!ch pohárov!ch sout#$í. Placen!m slu$bám na-
hrávala jejich hutná serialita a pom#rn# stabilní mu$ské publi-
kum. Nap&íklad fotbalová Liga mistr% poskytuje bohat! program 
pro ka$dot!denní obchodování. Placené kanály tedy mohly bu* 
formou pay-TV 'i PPV nabízet v pravidelném sledu atraktivní 
duely, ani$ by se musely obávat konkurence „bezplatn!ch“ 
kanál%. 

Vstup sportovních televizí na scénu s sebou rovn#$ p&inesl 
– jak ukazuje nap&íklad koncept sportovního trojúhelníku (viz 
Heslá& v tomto 'ísle) – nové mo$nosti pro inzerenty. Do sportu 
se tak dostalo mnohem více pen#z ne$ d&íve, a to p&edev"ím 
kv%li institutu prodeje vysílacích práv na jednotlivé události – 
a také kv%li postupnému v!raznému zdra$ování t#chto práv. 
Konkuren'ní prost&edí vykonalo své. „Federace populárních 
sport% byly stále více p&itahovány nov!mi, lukrativn#j"ími kon-
trakty s televizními stanicemi. Spole'n# s deregulací  soukromé 
televize odstartovaly honbu za právy. […] Od roku 1990 do 
roku 1999 pro"la evropská práva osmisetprocentní infl ací.” 
(Papathanassopoulos 2002: 197)

Rozmanitost evropské scény

Jedním z nejstar"ích a zárove) nejroz"í&en#j"ích sportovních 
kanál% v Evrop# je, jak u$ bylo &e'eno v úvodu, Eurosport. V ro-
ce 1989 ho spole'n!mi silami vytvo&ily EBU (European Broad-
casting Union) a News Corporation’s Sky Television. Od roku 
2001 je cel! subjekt vlastn#n spole'nostmi TF1 (50,5 %) a Canal 
Plus (49,5 %). 

Druhou celoevropskou televizí je stanice Extreme Sport, 
která vznikla na základ# spolupráce mezi UPC (United Pan-Eu-
rope Communications) a spole'ností Extreme Group. Své vysí-
lání zahájila v kv#tnu roku 1999 a do celé Evropy je distribuo-
vána od roku 2003. 

Silnou pozici na evropském mediálním trhu dále mají kanály 
spole'nosti BSkyB (Sky Sport) 'i stanice DSF a Premiere Sport. 

Prakticky ka$dá v#t"í zem# v"ak disponuje jednou 'i více 
sportovními televizními stanicemi se specializovanou nabídkou. 

Navíc se objevují i úzce zam#&ené kanály, v#nující se kup&íkladu 
motorismu nebo dostihov!m sport%m. Své vlastní kanály mají 
rovn#$ fotbalové velkokluby (MUTV – Manchester United TV 'i 
Chelsea TV).

 
#eská republika: od Sportu 1 ke Galaxii

Prvním pokusem o 'esk! sportovní kanál byl projekt televize 
Sport 1, kter! odstartoval 6. &íjna 2000 s velmi ambiciózními 
plány. Tento kabelov! a satelitní placen! kanál provozovala fi rma 
UPC Sport (dce&iná spole'nost UPC "R) a investovala do n#j 
zna'né fi nan'ní prost&edky, kdy$ skoupila práva na lukrativní 
podniky v'etn# nejvy""ích domácích sout#$í v kopané a hokeji 
(d#lila se o n# s TV Nova, resp. "eskou televizí). Sport 1 v"ak 
vysílal pouh! jeden rok a k 31. &íjnu 2001 byl uzav&en. Jedním 
z hlavních d%vod% byl z&ejm# nedostate'n! zájem publika. „Za 
první rok m#l Sport 1 získat 'ty&icet tisíc p&edplatitel%. M#l po-
lovinu. Tragick!ch v!sledk% dosáhl p&edev"ím na Slovensku, kde 
si ho p&edplatily necelé dv# tisícovky lidí.“7 Firma navíc pou$í-
vala u p&ím!ch p&enos% vlastní produkci, co$ sice znamenalo 
zkvalitn#ní slu$eb pro zákazníky, ale také nemalé náklady. 

Nástupcem Sportu 1 se stala stanice Galaxie Sport, která 
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Sv$t sportu byl dávno pohlcen nároky televizních producent!. Má to svoji logiku. Televize p%iná&í svaz!m i jednotliv'm 
klub!m nemalé prost%edky a sama z tohoto vztahu také profituje. Chce to jen jediné: p%izp!sobit se pot%ebám televiz-
ního publika. Televize byla u( od svého vzniku p%itahována sportovními událostmi, masivní nástup specializovan'ch 
stanic v&ak za(il evropsk' kontinent a( na za"átku devadesát'ch let minulého století. „Investice do sportovních kanál! 
byly toti( p%ím'm d!sledkem deregulace evropského televizního prostoru ve spojení s komercializací sportovního trhu.“ 
(Papathanassopoulos 2002: 188) 

foto Dino Numerato

Portrét Portrét

revuePM_11.indd   30-31 28.4.2005, 12:06:35



32 11  [2005] 33 11  [2005]

zahájila 'innost na ja&e roku 2002. Vysílá obdobn! program jako 
Sport 1, ov"em s lep"ími v!sledky. Prost&ednictvím kabelové 
sít# mohlo tuto stanici na konci lo)ského roku sledovat asi 'ty&i 
sta tisíc domácností v +eské republice, na Slovensku je dostup-
ná dv# st# osmdesát tisíc%m p&edplatitel%.8

Bude zajímavé sledovat, co s nabídkou sportovních kanál% 
v 'esk!ch podmínkách ud#lá o'ekávaná digitalizace terestriální-
ho prostoru. "eská televize sice prozatím neplánuje specializo-
vanou sportovní stanici (p&ípravy se to'í kolem zpravodajského 
kanálu "T24 a vzd#lávací stanice "T4), ov"em soukromá televi-
ze Nova vedle kanál% zam#&en!ch na fi lmy, seriály a zpravodaj-
ství z&ejm# po'ítá také se stanicí Nova Sport. Mezi $adateli 
o licenci v digitálních multiplexech je rovn#$ spole'nost Sport 
5, vlastn#ná BPA Sport marketing.9

Na v$"né "asy?

Na evropsk! mediální i sportovní trh m#l velk! vliv krach spo-
le'nosti Kirch Group mediálního magnáta Leo Kircha v roce 
2002 (spole'nost m#la podíl v DSF 'i Premiere Sport). Koncern 
ka$doro'n# investoval zna'né fi nan'ní sumy p&edev"ím do ko-
pané a tyto peníze klub%m pochopiteln# chybí. Astronomické 
fi nan'ní 'ástky, které se na p&elomu století b#$n# platily za "pi'-
kové sportovce, jsou prozatím kv%li v"eobecné recesi minulostí. 
Pevn! svazek mezi televizí a sportem v"ak tato událost nenaru-
"ila a lze se domnívat, $e pouto p&etrvá i dal"í desetiletí. Pronik-
nutí nov!ch technologií do ob!vacích pokoj% p&inese „obchod-
ník%m se sportem“ neb!valé mo$nosti. Nepochybn# p&ibudou 
nové sportovní stanice, které se budou stále více profi lovat na 
cílového konzumenta. Digitalizace se zdá b!t pro budoucnost 
sportovních kanál% mo$ná je"t# v#t"í revolucí, ne$ byla samotná 
deregulace televizních struktur v Evrop#. 

Poznámky:

1) V roce 1986 zaplatila BBC a ITV za dvouletá práva na anglickou nejvy"-
"í soute$ (Premier League) a pohár 6,2 miliónu liber. V roce 2000 stála 'ty&letá 
práva na ligu a pohár spole'nost BSkyB 1,1 miliardy liber. (Papathanassopoulos 
2002: 199)

2) Pay-TV – druh placené TV vet"inou formou mesícního pau"álu. PPV – 
„pay-per-view“ – divák zde platí za konkrétní sportovní událost.

3) Nejsledovanej"ím po&adem +eské televize mezi $enami bez rozdílu $ánru 
byl p&ílet medailist% ze ZOH 1998 v Naganu. P&ím! p&enos si naladilo 57,7 % 
$en, tedy více ne$ dva a p%l milionu dosp#l!ch diva'ek, co$ p&edstavovalo 80 % 
t#ch, které v daném 'ase byly u televizoru. (ABC sledovanosti a spokojenosti. 
http://www.czech-tv.cz/ct/sledovanost/rekordy.php.)

4) „Saison-Statistiken.“ Bundesliga. http://www.bundesliga.de/statistik/liga/
saison.php (28. 2. 2005)

5) V roce 1960 zaplatila americká stanice CBS za práva na olympiádu 
v ,ím# 394 000 dolar% a EBU 668 000 dolar%. P&esto$e je"te není ur'en po&ada-
tel letních her v roce 2012, práva na p&enosy u$ byla prodána. Spole'nost NBC 
p&ijdou na 1 181 000 000 dolar% a EBU na  570 000 000 dolar%. (http://
www.sport.cz/03/44/97.html.)

6) Viz „Sjednocená verze Televize bez hranic.“
7) Viz „Sport 'íslo 1 pat&í Nov#.“
9) BPA je marketingovou agenturou +eského svazu ledního hokeje. V jejím 

p&edstavenstvu fi guruje Antonín Charouz, b!val! automobilov! závodník 
a mana$er prvního 'eského pilota ve formuli 1 Tomá"e Engeho.
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Hra podle pravidel

John Wilson: Playing by the Rules: Sport, 
Society and the State. Wayne State Univer-
sity Press, Detroit, 1994.

Kniha Johna Wilsona Hraní podle pravi-
del (Playing by the Rules) je p&ehlednou 
sociologickou anal!zou sportu jako soci-
ální, ekonomické a politické instituce. 
Nepostuluje sport cynicky jako byznys 
a velkou politiku, ani jej neromantizuje 
z pohledu v"eobjímající „lásky ke h&e“. 
Jak u$ samotn! název napovídá, Wilson 
podrobuje ob# tyto polohy kritické refl exi, 
a tím zachází za hranici samoz&ejmého 
v#d#ní, které m%$e sport vnímat práv# ve 
zmín#n!ch krajních pozicích. Celou kni-
hou v"ak prochází z&etelná linie vedoucí 
práv# od „romantického“, dobrovolného 
sportu (zalo$eného na herních pravidlech, 
sout#$i a náhod#) ke sportu komer'nímu 
a profesionálnímu (zalo$enému také na 
pravidlech trhu a plánování). Kniha se 
zab!vá p&edev"ím specifi ck!m vztahem, 
kter! si ke sportu vybudovali Ameri'ané 
– vztahem, zalo$en!m na toleranci komer-
cionalizace sportu, je$ je daní za men"í 
vliv státní administrativy. 

Ji$ v samotném úvodu se autor zab!-
vá obecn!mi d#jinami sportu, které zasa-
zuje do "ir"ích spole'ensk!ch a historic-
k!ch kontext%. Sport tak nazírá p&edev"ím 
jako sociální, ekonomickou a politickou 
instituci, je$ zákonit# podléhá historic-
k!m zm#nám. Na tomto pozadí Wilson 
v celé knize rozebírá procesy, skrze n#$ 
sport vznikal jako specifi cké téma ve&ejné 
politiky. P&edev"ím pomocí koncept% ve-
&ejné a soukromé sféry Wilson rozkr!vá 
historické a spole'enské d%vody vzniku 
sportu jako svébytného vzoru jednání. 
Sport tak vnímá jako „kulturní konstrukt, 
kolem kterého je orientováno jednání or-
ganizací a jednotlivc%“. (Wilson 1994: 

10) Wilsonovou v!chozí tezí tedy je, $e 
p&esto$e ve sportu není nic inherentn# 
politického, s politikou souvisí daleko 
více, ne$ by se mohlo zdát. Wilson tak na 
sport nazírá jako na jednu z domén ve&ej-
né politiky, kam pat&í nap&íklad i pr%my-
sl, doprava 'i zem#d#lství (viz jim p&íslu-
"ející ministerstva).

Jsou to p&edev"ím pravidla hry a me-
tody administrace, je$ ze sportu 'iní pro-
st&edí pro p%sobnost politick!ch institucí. 
Wilson si v"ímá prom#n, kter!mi sport 
prochází vystupováním ze soukromé sfé-
ry na ve&ejnost, p&edev"ím krok%, skrz 
n#$ se sport institucionalizuje a kter!mi 
p&ekra'uje hranice „dobrovolného sekto-
ru“ na cest# k trhu. Práv# za hranicí dob-
rovolnosti, ve sfé&e trhu, vzniká podle 
Wilsona prostor pro intervenci ve&ejné 
politiky. A proto$e oba sektory, trh i stát, 
disponují specifi ck!mi nástroji, které jim 
zaji"(ují fungování, sport se v pr%b#hu 
institucionalizace prom#)uje tím, jak je 
jeho „prost&edí“ formováno ziskovostí 
trhu a nejr%zn#j"ími aparáty státní moci.

Wilson sahá k teoretick!m tradicím 
marxismu a weberianismu. V prvním p&í-
pad# se zam#&uje na transformaci (spor-
tovní) hry jako p&ípravy na práci a celko-
vou kapitalizaci sportu. V p&ípad# druhém 
se pak zab!vá byrokratizací sportu coby 
znakem formální racionality a individuál-
ního v!konu. Touto transformací získává 
sport v!znam sám o sob#. Autor si nic-
mén# v"ímá, $e a'koli se sport sice racio-
nalizuje, a tím jakoby odpoutává svoji 
existenci od závislosti na sociální askripci 
(stávaje se tak prost&edím sob# si rovn!ch 
aktér%), n#které „p&edmoderní“ aspekty 
v n#m stále z%stávají.1 

Sport tímto opou"tí sféru individuál-
ních p&íle$itostí, jejich$ zprost&edkovate-
lem se stává stát,2 a dostává se spí"e pod 
doménu práva. Vlády ale samoz&ejm# 
kontrolují jen n#které sporty a jen v n#-

které dob#; respektive, jen n#které ze 
sport% jsou v danou dobu pova$ovány za 
sociální pot&ebu nebo více 'i mén# za 
právo. Wilson tak upozor)uje na zdánliv# 
paradoxní fakt: sport se jeví, jako by se 
odehrával ve sfé&e ve&ejné, stále v"ak 
spadá v ur'ité mí&e pod sféru soukromou, 
respektive korporativní (reprivatizovanou 
'i refeudalizovanou). 

P&íkladem zmín#n!ch proces% jsou 
vztahy mezi médii a sportem, kter!m se 
kniha v#nuje ve dvou kapitolách a na 
nich$ autor ilustruje, jak se podoba sportu 
m#ní ve vztahu k politické sfé&e. Wilson 
poznamenává, $e jak mediální, tak i spor-
tovní pr%mysly zaujímají oba ve vztahu 
ke státní moci nejednozna'nou pozici: 
oba p%sobí jako soukromé subjekty ve 
ve&ejném prostoru (zde p&edev"ím 
v USA). Spole'né jim je, $e oba nesou 
ur'ité autonomní hodnoty, o které se musí 
do ur'ité míry starat stát, ale za které mají 
na druhou stranu i jistou ob'anskou zod-
pov#dnost jejich soukromí vlastníci 'i 
provozovatelé.

Wilson si v"ímá, jak p&ítomnost médií 
ve sportu, p&edev"ím pak ustavování $i-
v!ch rozhlasov!ch a televizních p&enos%, 
zna'n# prom#)uje podobu sportu – a to 
do té míry, $e se média (p&edev"ím televi-
ze) a sport stávají od 80. let minulého 
století navzájem naprosto nepostradatel-
n!mi. A to za cenu transformace obou, 
tedy sportu i médií.3 Harry Coyle, jeden 
z prvních re$isér% televizní sportovní $ur-
nalistiky, uvádí, $e „[z]atímco dnes se 
zdá, $e sport pot&ebuje televizi k tomu, 
aby p&e$il, kdy$ televize za'ínala, bylo 
tomu p&esn# naopak“. (Baran 2001: 
1553) 

Wilson rozebírá prom#ny sportu na 
pozadí m#nící se mediální scény; skrze 
média je podle n#j z&etelné, jak se ekono-
mická i politická moc sna$í si sport pod-
manit, d%sledkem 'eho$ o n#j spolu sou-
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