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Za odborné vedení a pomoc při zpracování diplomové práce děkuji Ing. arch. Janu Kristkovi Ph.D. a 
Ing. arch. Jaroslavu Sedlákovi. Zároveň děkuji své rodině a přátelům za podporu při studiu i v každodenním 
životě.

V práci jsou využity grafy z elektronického dotazníku, který jsem provedl v průběhu zpracování diplomové 
práce. Získal jsem odpovědi od 70 respondentů z oblasti okresu Vyškov. Náhled dotazníku na:

https://www.survio.com/survey/d/B8G8A1Y1B9X9T9S1Y

PODĚKOVÁNÍ A POZNÁMKA



Fotbal je nejpopulárnějším sportem světa. Od mnohých jiných sportů se odlišuje svou dostupností, 
tradicí, fi nanční nenáročností, ale i jednoduchostí hry samotné. Pomocí čar a branek je prostor rozdělen 
na dvě poloviny, dva soupeřící tábory, které mají jednoduchý úkol – vstřelit více branek než soupeř. 
Další podrobná pravidla se můžou lišit v různých odvětvích fotbalu a jsou upravována při různých 
příležitostech a v různých částech světa.

Organizací ofi ciálně zastřešující tzv. velkou kopanou (určenou pro týmy o jedenácti hráčích) je FIFA, 
která ve svých pravidlech již vymezuje přesně nejen počet hráčů, ale i podrobná pravidla a rovněž 
rozměry hřiště. Velikost, bílé čáry a branky jsou normovým přepisem pravidel fotbalu do prostoru. 
V rámci hierarchické organizace soutěže je hřiště chápáno jako univerzální, opakovetný prostor pro 
generické vymezení dvou identit, dvou soutěžících táborů. Je to prostor obecných pravidel, která 
umožňují ritualizaci boje ve formě kolektivního sportu.

Ve skutečnosti je však každé hřiště lokalizované do silného kontextu se svými specifi ky, mýty a příběhy.  
Hřiště je domovem klubu, objektem sebeidentifi kace jak hráčů, tak fanoušků. V tomto smyslu není 
hřiště „prostorem“ ale místem s vrstevnatým nánosem kulturních symbolů spjatých s historií  klubu. 
Nejvýrazněji se tyto pocity projevují při kritických situacích jako je stěhování klubu do jiného města, 
výstavba nového stadionu, nebo pomalý zánik již nepoužívaného areálu. Tato sebeidentifi kace je 
pozorovatelná v měřítku velkoklubů i malé vesnice. Můžeme mluvit o budování identity klubu v rámci 
prostorového a symbolického tvaru.

FENOMÉN FOTBALU VE SVĚTĚ

Fanoušek Brighton & Hove Albion si odnáší kus vyřízlého fotbalového trávníku při přemístění klubu z The Goldstone Ground 
http://www.bbc.com/news/uk-england-29706200



Bydlení na místě, kde stával stadion Maine Road v Manchesteru. Středový kruh je vyznačen jako připomínka. 
https://www.theguardian.com/football/blog/2015/nov/28/west-ham-upton-park-boleyn-ground-move-olympic-stadium#img-1

Obnovený stadion Za Lužánkami v Brně při rozlučce Petra Švancary 
https://www.facebook.com/stadionzaluzankami/



DŮLEŽITÉ SYMBOLY MÉHO KLUBU
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Organizace zaštiťuje všechny registrované hráče a soutěže v České republice je Fotbalová asociace 
ČR (FAČR). Ta rovněž slouží jako prostředník komunikace fotbalových klubů s MŠMT a přerozděluje 
fi nance získané ze státního rozpočtu. Zároveň pomáhá získat klubům dotace na mimořádné projekty.

Soutěžní systém FAČR je rozdělen do deseti stupňové pyramidy. Na jejím vrcholu se nachází 
profesionální HET liga a nejníže pak III. a případně IV. okresní třída. Jednotlivé soutěže jsou řízeny ze 
14 krajských fotbalových svazů a 76 okresních fotbalových svazů. Tento systém pomáhá klubu ve 
formování identity klubu jako celku zakotveného v komplexní struktuře. 

V České republice je registrováno 3 365 fotbalových klubů, které vždy vedou nejméně jeden mužský 
či ženský tým v libovolné věkové kategorii. Ve FAČR je evidováno 378 027 členů, z nichž zhruba jednu 
polovinu tvoří mládež. Pro výchovu mládeže je pak zřízeno 8 regionálních fotbalových akademií.

FOTBAL V ČESKÉ REPUBLICE





Fotbalové hřiště patří mezi zásadní urbanistické elementy vesnice. Je přímo spojeno s různými typy 
obecní vybavenosti a liší se obec od obce – svým umístěním, okolím, využitím, vybavením, významem, 
historií, atmosférou i rolí v životě obyvatel vesnice. Zdánlivě univerzální prostor je zejména v nižších 
patrech ligy vždy řešen ve vztahu k lokálním specifi kům. Dokonce i  fi xní velikost hřiště se v rámci 
dovolených regulí mění.

Hřiště, obvykle spravovaná místním klubem, jsou rozeseta napříč republikou prakticky ve všech 
vesnicích a tvoří tak hustou síť vztahů v rámci ligového systému fotbalu. Jedná se o prostor „kulturní 
výměny.“ V dnešní době tak můžeme hřiště zařadit mezi sociálně prostorové útvary tradičních sídelních 
složek jako je náves nebo kostel.

Fotbalové hřiště mimo svou hlavní náplň představuje rovněž místo sociálních interakcí a vazeb a 
platformu pro aktivní společenský život na vesnici. Architektonické řešení a urbánní vztahy tyto 
skutečnosti přímo ovlivňují.

Rovněž členové fotbalových družstev jsou často v obcích jedním z nejaktivnějších spolků (spolu se 
sborem dobrovolných hasičů). Pořádají brigády, hody, festivaly nebo jiné kulturní a společenské akce. 
Práce takto aktivního obyvatelstva je tedy klíčová pro společenský život v obci.

Problém současné vesnice, problém hřiště

I přes výše řečené je fotbal a potažmo i celý soci-urbanistický komplex venkovského hřiště ohrožen 
úbytkem hráčů. Právě tímto fenoménem jsem se v projektu zabýval.

FOTBAL NA VESNICI



FUNKCE FOTBALU V OBCI
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Pouze sportovní (16/24,2%)
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Žiji (33/50%)

Pracuji (4/6,1%)

Mám rodinu / pocházím odtud (25/37,9%)

Pouze dojíždím za sportem (26/39,4%)

V OBCI, KDE SÍDLÍ MŮJ TÝM



Zmapování 3 příkladů obcí v mikroregionu ORP Slavkov u Brna slouží jako příklad a analýza rozdílnosti 
využívání areálu hřiště a místní specifi ka.

HŘIŠTĚ JAKO MÍSTO,
TŘI PŘÍPADOVÉ STUDIE



Muži A - Okresní přebor

Muži B - Okresní soutěž IV. sk. B

70 členů klubu

900 obyvatel obce

Hodějické hřiště je situováno zcela mimo obec a je ohraničeno řekou, železnicí a okolními poli. Jedná 
se o hřiště založené na místě bez přímých vazeb na tradiční sídelní strukturu. Jako jedno z mála hřišť 
(dále Brankovice, Křížanovice) na cestě z Brna do Uherského Hradiště je viditelné z hlavní silnice. Toto 
vizuální propojení je zajímavým prvkem přitahujícím některé projíždějící ke shlédnutí zápasu. Podobně 
funguje cyklotrasa vedoucí podél železnice směrem do Křižanovic a dále do Bučovic.

Nejvýraznějším přírodním prvkem je řeka Litava tekoucí podél jižní strany hřiště. Litava vlastně odděluje 
hřiště od vesnice, zároveň však nabízí poutavé místo a podél řeky je zbudována terénní hráz, která se 
stala oblíbenou cestou pro denní procházky obyvatel Hodějic.

Klub je členem Sokola a v obci je velmi aktivní Sbor dobrovolných hasičů. Hřiště sice není běžně využí-
váno během kulturních událostí, ale v severním směru bylo doplněno o nové požární cvičiště a slouží 
tak i k pořádání závodů požárního sportu. V obci je umístěna malotřídní škola, která se střídá v zavá-
děním ročníků s nedalekými Heršpicemi, což sice nabízí možnou spolupráci i ve sportu a kultuře, ale 
prozatím se nijak neprojevuje.

Nedaleké Křižanovice disponují lépe vybaveným hřištěm, které je vlastně konkurencí hřiště v Hoději-
cích. V Křižanovicích se na hřišti pořádají dokonce hudební festivaly a hrací plocha je dokonce díky 
osvětlení určená i k večernímu provozu. 

CASE 1: HODĚJICE

Zápas Hodějice na domácím hřišti proti Mouřínovu
http://fotbal-hodejice.rajce.idnes.cz/15.6.2013_HODEJICE_-_MOURINOV/



Muži A - Krajská 1.B třída sk. A

žáci - Okresní přebor mladších žáků

starší přípravka - Okresní soutěž sk. B

mladší přípravka - Okresní soutěž sk. B

120 členů klubu

6600 obyvatel obce

Slavkov u Brna je administračním i kulturním centrem oblasti. Kopaná se ve Slavkově dostává do 
konkurence mnoha jiných zájmů i sportů. Rovněž výborné dopravní spojení směrem do Brna spíše 
odvádí potenciální hráče mimo Slavkov, ti pak často věnují omezený čas individuálním sportům. 
Zároveň se většina odchovanců slavkovského fotbalu stěhuje do Brna a dále se nevěnuje aktivní hře za 
klub. 

Na městském stadionu také vzniká mnohem větší psychologické oddělení hráče od diváka. Pocit 
výjimečné společenské události fotbalového utkání, který je přítomen na ostatních hřištích v regionu, se 
ve městě ztrácí. Rovněž ke vtažení všech účastníků události do centra dění pomocí k téměř fyzického 
kontaktu hráče a diváků ve Slavkově chybí. Výjimkou bývala podélná strana hřiště naproti tribunám, kde 
se scházely pouze malé skupinky dvou nebo tří fanoušků, po rekonstrukci stadionu jsou však v těchto 
místech zbudovány síťové zábrany.

Atletický stadion byl nově velmi moderně zrekonstruován a působí dojmem větších ambicí ne, které 
má samotný klub. Stojí ve sportovní části města a je využíván nejen fotbalisty. Největší vzestup 
zaznamenala atletika, která je orientována výlučně na práci s mládeží. Obě základní školy rovněž 
využívají areál a zaniklé tréninkové hřiště sloužilo nejprve k řadě kulturních akcí, ale dnes je využíváno 
jen jako parkoviště.

CASE 2: SLAVKOV U BRNA

Zrekonstruovaný stadion ve Slavkově u Brna
http://www.slavkov.cz/stadion/



Muži A - Krajská 1.B třída sk. A

Muži B - Okresní soutěž III. sk. B

žáci - Okresní přebor starších žáků

starší přípravka - Okresní soutěž sk. B

mladší přípravka - Okresní soutěž sk. B

120 členů klubu

1800 obyvatel obce

Hřiště Křenovic je centrem nejen fotbalových utkání, ale i významných akcí v obci. Především se 
jedná o hody, oslavy a každoroční rockový festival. Většina členů fotbalového týmu se rovněž přímo 
účastní tradičních hodů. Rovněž klub pomáhá s pořádáním brigád pro úklid obce a sběr starého 
železa. Navzdory většímu měřítku obce si hřiště stále zachovává charakter vesnického areálu s 
žádoucí blízkostí diváků a hráčů. V areálu se nachází i dětské hřiště a zápasy jsou navštěvovány celými 
rodinami. Klub má také k dispozici náhradní hřiště bez hygienického zázemí, které je využíváno k 
tréninkovým zápasům. V obci se také nachází základní škola.

Klub je poměrně aktivní i na sociálních sítích, aktivně zve fanoušky na domácí zápasy i na výjezdy do 
blízkých obcí.  Při nutnosti fi nancí na opravu kabin využili platformu crowd-fundingové sítě a zdárně 
vybrali potřebnou částku (91 950,-).

CASE 3: KŘENOVICE

Kampaň Křenovic na crowd-fundingové stránce
https://www.startovac.cz/projekty/sk-krenovice-v-rekonstrukci/



Jako příklad aktivity členů fotbalového klubu při kulturním životě v obci přikládám článek z webu obce 
Křenovice u Slavkova o pořádání hodů v areálu fotbalového klubu.

Když se řekne hody, asi každý si představí dva dny plné hudby, tance a zpěvu. Ale pro stárky to zname-
ná mnohem víc, nám hody začínají již počátkem června. 
Od této doby se poctivě scházíme v areálu sokolského hřiště, abychom trénovali hlasivky a mimo jiné 
demokraticky zvolili hlavní pár Vavřineckých hodů. Pod jeho vedením pak probíhají další přípravy, jako 
je shánění máje, domlouvání krojů, vína a dalších drobností, bez kterých bychom si hody nedokázali 
představit. To vše probíhá za podpory a pomoci obce a fotbalového klubu SK Křenovice, coby hlavního 
organizátora.
Nejdůležitější přípravy začínají poslední týden před hodama. Těchto 5 dnů se my, stárci, scházíme 
každý večer, dolaďujeme případné nedostatky a trénujeme nástup. Ve čtvrtek dívky připravují z krepáků 
ozdoby, jimiž se později zkrášlí hřiště, podium a mája. Mezi tím se mužská část stárků a některé ochot-
né osoby vypraví na náročné cestování, jehož výsledkem je pokácení a následný přívoz máje do areálu 
hřiště. Takže pro nás, tedy hlavně pro pány, vzniká nový úkol, a tím je hlídání máje přes noc.  Odměnou 
za jejich „statečnost“ je pro ně připravená snídaně od stárek.
Předhodový den se holky věnují přípravě rozmarýnků na nedělní zvaní, zatímco jejich stárci ořezávají 
kůru z máje a částečně zdobí podium. V odpoledních hodinách společně zkrášlíme špičku a věnec 
máje růžemi a krepovým papírem. Jakmile odbije pátá (šestá) hodina, přijíždí jeřáb a začínáme stavět 
máju, což je velkou atrakcí jak pro nás, tak i kolemjdoucí. A když máme jistotu, že je rovná a nespadne, 
rozejdeme se každý do svých domovů, abychom se mohly připravit na večerní zábavu.
V průběhu noci se hlavní stárek se svými kumpány vydává na tajnou misi, která obnáší postavení májky 
před dům hlavní stárky.
Finální zdobení hřiště si necháváme na sobotní ráno, protože je zde menší nebezpečí, že by naši snahu 
někdo pokazil. Mimo jiné také musíme po páteční zábavě poumývat parket, aby vypadal aspoň trochu 
reprezentativně. A když je vše hotové, páry odchází k domu stárky. Tam společně postaví fáborky zdo-
bený věnec, který poukazuje na skutečnost, že v tomto domě přebývá stárka

celý článek na:
http://www.obec-krenovice.cz/obec/hody-v-krenovicich-v-soucasnosti-ocima-starku

Ad CASE 3: KŘENOVICE



Přes fakt, že fotbal je stále sportem s největší aktivní hráčskou základnou v České republice, 
zaznamenává v poslední době velký úbytek hráčů. Z několika důvodů je tento fakt velmi těžko 
sledovatelný – především kvůli změně struktury z ČMFS na FAČR a absenci přehledné evidence členů. 
Ta vznikla až nedávno a porovnání dat se starší analogovou databází nepřináší žádné výsledky, jelikož 
ta nerozlišovala mezi aktivními a neaktivními členy organizace.

Úbytek hráčů ve fotbale je však celosvětovým faktem, který můžeme vnímat skrze média, osobní 
zkušenosti a především prognózou budoucích let. Při zkoumání malého území (konkrétně okresu 
Vyškov) lze zpozorovat obrovský úbytek týmů v mládežnických kategoriích. V obcích přitom výrazně 
převažuje natalita a pozitivní migrace. Nelze tedy spojovat úbytek hráčů s prostým úbytkem obyvatel.

Vytvořil jsem prostorový plán pomocí portálu Google Maps, který tento fakt dobře ilustruje. V kategorii 
přípravek je fotbal stále přítomen i v malých vesnicích, ale jedná se o fotbal v kategorii U11 a mladší, 
který spíše reprezentuje zájem rodičů než hráčů samotných. 

ÚBYTEK HRÁČŮ

VYŠKOV

VŠECHNY FOTBALOVÉ KLUBY KLUBY S TÝMEM KATEGORIE MUŽI

KLUBY S TÝMEM DOROSTU KLUBY S TÝMEM V KATEGORII ŽÁKŮ





DOPAD ÚBYTKU HRÁČŮ
Úbytek hráčů přímo ohrožuje přežití fotbalu především v nejnižších ligových patrech, tj. zejména na 
vesnicích. Ohrožen není pouze fotbal, ale přednevším samotný socio-kulturní prostor vesnických hřišť, 
které chápu jako jeden z mála opravdu funkčních novodobých venkovských urbanistických prostorů a 
institucí, které na vesnicích zajišťují i mnoho dalších „neofi ciálních“ společenských funkcí (viz případové 
studie). 

Problém udržitelnosti fotbalu na venkově je de facto způsoben především nekompatibilitou malých a 
nekompletních týmů s ofi ciálním pravidly a parametry FAČRu, pro tzv. velký fotbal.  V reakci na tento 
trend vytvářím novou soutěž a jí odpovídají prostor, jenž by nejen umožnil přežití fotbalu na venkově, ale 
obohatil jej i o další kulturní element.



SLOUČENÍ KLUBU S JINÝM

Možným vývojem klubu (23/34,8%)
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Neprojevuje se (11/16,7%)

Nedostatek mládeže (13/19,7%)



FOTBAL VS. JÍDLO, 
IDENTITA SKRZE SOUTĚŽ VS. IDENTITA SKRZE SDÍLENÍ. 

I přes úbytek hráčů fotbal na vesnicích zůstává důležitým faktorem společenského života a hřiště 
samotné je výrazným prostorem se svým vlastním folklórem srovnatelným s historickou návsí. Na 
probíhající změnu v  počtu aktivních hráčů projekt odpovídá  vytvořením nové soutěže, která pracuje 
s fotbalový hřištěm v několika rovinách, jenž se na něm potkávají: Jedná se o rovinu hřiště, jako 
symbolického místa pro místní komunitu (domov klubu). Dále o rovinu hřiště, jako univerzálního 
prostoru ritualizovaného boje a do do třetice hřiště jako veřejného prostoru sdílené zkušenosti.

Soutěž pracuje s existujícími venkovskými hřišti – domovy místních klubů. Zmenšuje se však herní 
plocha, tak aby umožnila organizaci turnaje v menších týmech. Při zmenšení hřiště z rozměrů cca 
105x65m na 50x30m se sníží počet hráčů nutný ke hře na 5+1 (tzv. malý fotbal). Zároveň se zvětšuje 
veřejný prostor, který je k dispozici kolem hrací plochy. 

Změnou systému soupeření z každo-víkendových utkání na systém malých turnajů se zvýší atraktivnost 
akce a její potenciální návštěvnost. Zároveň se však nejedná o jednorázovou akci, ale soutěž navazující 
na trvalou a dlouhodobou aktivitu, ve které pokračuje jen v jiném měřítku. Změna prostoru hřiště i 
způsob organizace soutěže umožňuje na fotbalový turnaj navázat další aktivitu – lokální „food festival“ 
organizovaný fanoušky pro fanoušky (ale i pro kohokoliv, kde se chce zúčastnit) v rámci fandění.  

Ať už se jedná o sofi stikovaný recept po babičce na svíčkovou nebo o typické klobásky a pivo, jídlo 
vyvažuje fotbalovou soutěživost o element sdílení.  Jídlo, stejně jako hráči, klubové barvy a dresy se 
stávají symbolem jednotlivých vesnic a představují tak zajímavý prostor ke kulturní výměně lokálního 
měřítka. 

Návrh pracuje s existujícími identitami v mikroregionu kolem řeky Litavy, které využívá při vytváření 
nové soutěže – Litava ligy. Ta je chápána zároveň jako nový symbol oblasti. Centristický region je 
dnes silně defi nován administrativním centrem Slavkovem u Brna, tj. obcí s rozšířenou působností. 
Jednotlivé obce i týmy jsou obvykle „heraldicky“ defi novány a často se jejich grafi cká identita 
slévá v jedno. Často se na znaku obce objevuje vinařský nůž, hrozen a radlice jako typické symboly 
jihomoravských vesnic.

I přes podobu jednotlivých znaků je obtížné najít sjednocující prvek, který by jako symbol reprezentoval 
celý region. Nejsilnějším spojujícím prvkem oblasti, tak zůstává řeka Litava, proto Litava liga.

Topografi cky je mikroregion jednoznačně ohraničen z jihu Ždánickým lesem a směrem na sever 
Holubickým kopcem. Východní a západní hranice nejsou jednoznačně patrné a především na východ 
směrem k městu Bučovice je hranice regionu defi nována velmi nejasně.

NOVÁ SOUTĚŽ A IDENTITA REGIONU
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Grafi ka nově vytvořené soutěže je založena na odpozorování obvyklých vizuálních prvků užívaných ve 
spojení se sportem. Výrazné agresivní barvy, obvyklý motiv křivky, často až příliš dramatické motivy a 
všudypřítomný prvek známého symbolu hry - míče. 

Soutěž musí působit ofi ciálním, spolehlivým a přesvědčivým dojmem. Využívám ve svůj prospěch 
materiály vesnického prostředí a prvky užívané na vesnických hřištích a stavím je do nové pozice.
Spojením motivů ofi ciální, evidované soutěže a grafi ckého jazyka symbolizujícího spíše rebélii získává 
účastník dojem očekávaného profesionální standardu se zastřešením profesionální organizací, která se 
však liší od tradičních úřadů a organizací svým záměrným odchylem všeobecných pravidel.

Vytvoření standardu servisu, který je poskytnut všem účastníkům ligy je hlavním cílem orginizátora - 
architekta. Díky webovým stránkám (tedy profesionální prezentaci a evidenci), novému vybavení hřiště, 
naplánované organizaci soutěže a zajištění spravedlnosti (v osobě nestranného rozhodčího) je tento 
standard vždy přítomen. O samotnou náplň turnaje se pak starají samotní účastníci a organizátor 
pouze nastavuje určitá schématická pravidla, která přizpůsobují místním podmínkám jednotlivých 
hostitelských hřišť.

Sebeidentifi kace, a podpora pocitu sounáležitosti v rámci obce je prováděna pomocí volby 
jednoduchých, jednoznačných symbolů při registraci týmu. Dochází k utváření jedinečné identity, která 
je pevně svázána se zúčastněnou obcí. Kromě barev a dresů, které působí jako výrazný sjednocující (v 
rámci týmu), ale i rozdělující prvek (pro ostatní), je týmu poskytnuta možnost volby nadstandardního 
servisu v podobě mobilního zázemí pro fanoušky. To je koncipováno jako mobilní kuchyně, která 
cestuje s obcí (reprezentovanou týmem a jeho fanoušky) po okolních hřištích („nových návsích“) a 
stává se tak zmenšenou reprezentací obce samotné. Prakticky je tento prvek řešen jako přívěsný vozík 
- typický motiv moderního venkovského života, který je převeden do správy aktivně hrajícího týmu a 
především jeho fanoušků.

Webový portál zároveň slouží jako zastřešující platforma ofi ciálních informací a pomáhá se zařazením 
hráče či fanouška do celé organizace. Pomocí profesionálního servisu z oblasti médií (rozhovory, videa 
a fotografi e) je účastník stavěn do role, podobné profesionálním hráčům. Narozdíl od nich je však 
větší pozornost věnována životu aktérů mimo výkonostní fotbal a refl ektuje dění  na vesnici. Dalším 
způsobem zařazení člověka do vnitřní struktury je vedení statistiky a oceňování vyjímečných výkonů.

Web je dostupný na adrese:
https://litava-liga.cz

DESIGN NOVÉ SOUTĚŽE



Základním prvkem organizace situace na hřišti jsou čáry. Ty udávají i při běžném užívání hřišti jeho 
funkci a jsou nástrojem pro nastavení prostorové i společenské situace (rozdělení účastníků hry na 
dva tábory, nastolení pojmů uvnitř a vně). Pomocí čar tedy vyznačuji prostor určený pro jednotlivé 
registrované týmy a prostor pro samotnou hru. Žádná hranice však není skutečně fyzickou bariérou.

Pomocí laviček a stolů (tzv. pivních setů) jsou utvářeny sdílené společenské zóny určené především ke 
konzumaci nápojů a jídla. Ty jsou stavěny do situací, které podněcují k reakci na hypotetické rozdělení 
prostoru pomocí čar. Stávají se prvkem podněcujícím sociální interakci a vědomě staví aktéry do 
různorodých pozic ve vztahu ke zkonstruovaným příslušnostem a fotvalovým identitám.

Ligová dodávka je jak metaforickým symbolem celého projektu, tak centrálním prvkem prostorového 
uspořádání turnaje. Její funkce je chápana jako reprezentace ofi ciality a značky soutěže na samotném 
hřišti. Prostorově se s ní pracuje především jako s atraktorem pozornosti. Zároveň však funguje jako 
dělicí prvek, protože je otevřená vždy jen jedním směrem.

Dalším místem, které je vždy důležitým centrem turnaje je hospoda. Ta se stává prvkem, který je 
opakovaně navštěvován prakticky všemi účastníky a rozvržení prostor se snaží na tento fakt reagovat.

Zmenšené fotbalové hřiště je pak v různých situacích stavěno do různých pozic. Jedná se o místo 
fyzicky oddělené od okolí pouze pomocí čar, přesto však působí jako nepřekonatelná bariéra a tím 
užívanou plochu základně člení. Zároveň je však vnímáno jako prostor přímo sdružující jednotlivce do 
týmů a jejich ofi ciální konfrontaci s týmy jinými. Tím fyzicky vyjadřuje vnímání skupin jako pojmů „my“ a 
„oni.“

Samotný proces organizace prostoru je poměrně jednoduchý. Po vytvoření plánu nalajnování hřiště 
příští zastávky Litava ligy je na webových stránkách tento plán zveřejněn. Jednotlivé týmy si vyberou 
svou domácí zónu a ta je jim následně přidělena. 

Při příjezdu organizátora turnaje na hřiště je postupně plán převeden v reálnou skutečnost po vyznačení 
čar, stavbě branek, umístění laviček a stolů a zaparkování dodávky. Rozmístění mobilních vozíků 
jednotlivých obcí je pevně určeno pořadatelem z důvodů funkčních, jako je přívod elektřiny, tak zejména 
kvůli vytváření zamýšlené prostorové situace.

ORGANIZACE HŘIŠTĚ



Navržením 3 příkladů užívání hřiště obcí v mikroregionu Slavkovska slouží jako příklad rozdílnosti 
řešení zdánlivě univerzálních prostor hřiště v rámci turnajů Litava ligy. Slavkov se svým atletickým 
areálem je ve studii nahrazen obcí Nížkovice.

ORGANIZACE HŘIŠTĚ,
TŘI PŘÍPADOVÉ STUDIE



Návrh pro hodějické hřiště je založen na využití potenciálu nábřeží řeky Litavy. Podél ní vede často 
užívaná pěší trasa. Hospoda leží v severozápadním rohu řešeného území a zmenšené hřiště se stává 
vlastně prvkem podněcujícím ke propojení zázemí s řekou.

Podél jihozápadní hranice původního hřiště je navržena velmi kompaktní fanouškovská zóna se svými 
kuchyněmi. Jsou zde vytvořeny ideální podmínky pro sledování hry. Převýšená hráz podél řeky zároveň 
nabízí lepší výhled i potřebný stín. Hygienické zázemí a výčep jsou však umístěny na protější straně. 
Dochází tak k pohybu účastníků.

Poblíž hospody je zdánlivě vytvořena z laviček a stolů jakási podélná tribuna. Ta však funguje ke 
sledování hry pouze z jedné strany stolu. Natočením panelu dodávky směrem k fanouškovkým 
týmovým zónám a vystavením její holé stěny k této podélné tribuně vytvářím vizuální bariéru mezi 
hřištěm a hospodou. 

Dochází tak opět k fyzickému propojení atraktivních částí (řeky a hospody) pomocí přesunu a přelévání 
účastníku z jedné části do druhé.

CASE 1: HODĚJICE



Křenovice jsou místem s nejaktivnější členskou základnou fotbalového klubu v regionu. Umístění hřiště 
uprostřed obce, nedaleko od kostela, uprostřed zeleně z něj vytváří v pravém slova smyslu veřejný 
urbanistický prostor.

Návrh je založen na umístění hřiště do centra prostor, kdy se stává centrálním prvkem tohoto nového 
náměstí. Kolem něj jsou umístěny zóny pro týmy po dvou. Tyto dvojice tak vlastně vytvářejí jakési 
ohraničující domy fotbalového náměstí. Zóny jsou zároveň ohraničeny stolky a lavečkami, které vybízejí 
ke vstupu dovnitř a sdílení společných prostor těchto „domů.“

Dalším výrazným prvkem je osa vytvořená z hlavní tibuny a hospody směrem k dodávce ligy. Ta 
podněcuje ke vstupu na fotbalové náměstí a cestě po obvodu hrací plochy.

Zbylé prostory jsou určeny pro veřejnost, ale jsou připraveny pro sportovní využití kterýmkoliv 
účastníkem události, který chce kromě jídla na místě okusit také fotbal.

CASE 2: KŘENOVICE



Nížkovické hřiště je z východu ohraničeno mimořádně frekventovanou silnicí, pod kterou je zbudován 
podchod ústící v návaznosti na místní hospodu na hřišti. Naopak západní část hřiště volně přechází do 
zeleného kopcovitého terénu s řadou stromů, stranou od centra vesnice a klidným prostředím.

Zmenšené navržené hřiště tentokrát slouží jako dělicí prvek těchto dvou odlišných částí. V severní 
rušné části v návaznosti na hospodu je vytvořen prostor vzniklého čtvercového náměstí, který je 
ohraničen bariérami, které ovšem slouží jako místa setkání podobně jako partery běžného náměstí.To 
je vlastně průchozí plochou.

V jižní části je pak z vozíků vytvořena malá tribuna, která však rovněž slouží jako hranice oddělení 
campingově pojatého prostoru v jihu.

Všechny vozíky jsou zapojeny ve dvojici a vždy tak dochází k velmi těsné interakci mezi fanoušky dvou 
obcí.

CASE 3: NÍŽKOVICE


