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1. Úvod 

 

Od malička mě zajímají počítače, hry na PC a podobné věci, a proto jsem 

si pro svoji ročníkovou práci vybral téma e-Sport. Toto téma jsem si vybral, 

protože  e- Sport sleduji a zajímám se o něj něco přes dva roky. Ve svém volném 

čase hraji jednu z nejvíce hraných a sledovaných her v e-sportu, jedná se o Counter-

Strike: Global Offensive a dívám se na žívá vysílání z velkých turnajů ze zahraničí, 

kam bych se chtěl potom někdy podívat.  

 

 

 

Obr.1 
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2. Co je to e-Sport 

 

E-Sport (elektronický sport) neboli progaming je soutěžení hráčů v počítačových 

hrách. Soutěží se ve hře pro více hráčů v různých turnajích a ligových soutěžích, 

které mají stanovená pravidla hry stejně jako ve fotbale nebo jiném sportu. Většina 

států dosud neuznala elektronický sport jako sport.  

E-sport se řadí mezi sporty, které nejsou fyzicky náročné a nesplňuje tak definici 

sportu. Po ostatních stránkách ho však lze definovat jako sport. Soutěžní klání mají 

jasná pravidla a soutěžní charakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2 
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3. Historie 

 

Člověk je od přírody soutěživý, o to více když hraje nějakou hru. A právě 

počítačové hry mají tu schopnost v člověku probudit touhu po vítězství, touhu porazit 

soupeře a stát se v dané hře nejlepším. Samotný vývoj e-Sportu lze pozorovat 

souběžně s rozvojem počítačových her. V roce 1980 se uskutečnil první turnaj svého 

druhu a zúčastnilo se ho více než deset tisíc lidí. První hry, co se hrály, byly Doom 

a Quake, právě tyto hry položily základy e-Sportu. Hra Quake je hlavní hrou 

na turnaji QuakeCon v americkém Dallasu, kde se od roku 1996 setkávají hráči 

a soutěží o hodnotné ceny. Druhou nejdůležitější e-sportovní událostí je od roku 

2000 v Koreji pořádané WCG (World Cyber Games), což je obdoba olympijských her. 

V elektronickém světě se událost rychle ujala. Zlatá medaile rychle získala na váze 

nezávisle na obsahu drahého kovu a v současnosti je zřejmě jen otázkou času, než 

se rozroste hráčská základna zemí, které mohou vyslat své zástupce na WCG 

a reprezentovat tak svoji zem. 

 

3.1. Vývoj elektronického sportu v ČR 

 

Historie tohoto sportu je spjata s vývojem telekomunikačních technologií, 

převážně pak počítačů, šířením internetového připojení a rozvojem počítačových her. 

Další základy položil rozvoj organizací sdružující počítačové hráče. Vůbec prvním 

takovým sdružením v České republice byl tým The NecroRaisers, jehož vznik 

se datuje k 1. 1. 1997. 

Progaming se řadí mezi sporty, které nejsou fyzicky náročné a nesplňuje tedy 

definici sportu. Po ostatních stránkách ho však lze definovat jako sport. Soutěžní 

klání mají jasná pravidla a soutěžní charakter. V elektronickém sportu existoval 

do roku 2010 Českomoravský svaz progamingu. Ten měl za úkol zvyšovat úroveň 

profesionálního hraní v České republice. Jedním z hlavních cílů tohoto sdružení bylo 

také pořádání vyvrcholení celého roku v podobě Mistrovství České republiky 

v počítačových hrách, které se od roku 2002 konalo na brněnské výstavě INVEX, 

později známé jako DIGITEX. Mezi roky 2008 až 2011 se MČR nepořádalo. I když 

vlastní svaz přestal fungovat, většinu jeho funkcí převzal komunitní portál 

PLAYzone.cz. 

 

http://www.worldcybergames.com/
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4. Potřebné vybavení 

 

Stejně jako v hokeji je potřeba hokejka a brusle, v e-Sportu je zapotřebí mít také 

nějaké vybavení. Ke hraní na vrcholové úrovni potřebují hráči špičkové hardwarové 

vybavení. Základem je počítač a monitor, dále klávesnice, myš, podložka pod myš 

a sluchátka s mikrofonem, aby se mohl tým mezi sebou domlouvat.  

Specializovaná vybavení vyrábí firmy SteelSeries, Razer nebo Roccat. Světové 

značky jako Logitech či Benq pak mimo jiné vydávají série výrobků určené výhradně 

pro počítačové hráče. Některé firmy vsadily na spolupráci s hráči a vznikly tak velice 

úspěšné herní produkty. Například série periférií Fatal1ty firmy Creative Technology. 

Další nedílnou součástí pro vrcholové hraní je typ připojení, které je zpravidla dvojího 

druhu Internet a LAN. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/SteelSeries
https://cs.wikipedia.org/wiki/Razer
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Roccat&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Logitech
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Benq&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Fatal1ty&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Creative_Technology
https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Local_Area_Network


9 
 

  

 

4.1. Internet 

Internetové připojení plní roli nejjednodušší možnosti, jak se účastnit 

nejrůznějších online turnajů nebo zápasů. Dostupnost internetu se neustále zvyšuje. 

Pro počítačové hráče je důležitá zejména rychlost a doba odezvy. Čím kvalitnější 

internetové připojení hráč má, tím výhodnější postavení v zápasech získá. Otázka 

internetu bývala v minulých letech dost řešena, jelikož jeho kvalita nebyla velká 

a řadě hráčů se hra sekala. Internet slouží prakticky ke všemu, co počítačový hráč 

požaduje. V prvé řadě mu slouží ke komunikaci. Zřejmě nejvíce využívaný prostředek 

je TeamSpeak, který slouží k domlouvání jednotlivých zápasů se soupeři, 

ke komunikaci během hry. Případně jsou i další média a komunikační programy 

(př. ICQ, Skype, Xfire, Steam atd.). 

4.2. Lan   

 

Local Area Network tedy připojení přes místní síť se v současnosti již příliš 

nevyužívá vzhledem k tomu, že nové herní tituly vyžadují přístup k internetovému 

připojení a připojení skrze LAN nepodporují. Tento typ připojení je typický pro lokální 

turnaje v počítačových hernách a dalších prostorech, kde se hráči fyzicky setkávají 

na jednom místě. I když se již často nejedná o skutečnou LAN ve smyslu připojení, 

jsou LAN turnaje stále populární a velmi atraktivní vzhledem k divácké sledovanosti 

a zájmu sponzorů. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99ipojen%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%A9_p%C5%99ipojen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hr%C3%A1%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/TeamSpeak
https://cs.wikipedia.org/wiki/ICQ
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skype
https://cs.wikipedia.org/wiki/Xfire
https://cs.wikipedia.org/wiki/Steam
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5. Hry 

 

Za progamingovou hru se dá považovat jenom několik nejúspěšnějších titulů. 

Základním  předpokladem  je  velmi  široká  hráčská  základna  a  aktivní kompetitivní  

on-line scéna. Nejdominantnější progamingovou hrou minulosti byl Counter Strike 1.6 

ve světě (u nás se i dodnes těší ve velké popularitě) a Starcraft: Brood War v Jižní 

Koreji. V roce 2012 dosáhla se hra League of Legends stala světově nejhranější hrou 

s více než 70 miliony registrací. Záběr Progamingu, co se žánrů týče, je velmi široký. 

Mezi nejpopulárnější hry však bezpochyby patří FPS (First person shooters –  

- Střílečky) a strategie. 

 

Nejhranější progamingové hry: 

 Counter-Strike: Global Offensive 

 StarCraft II 

 League of Legends 

 Hearthstone 

 Dota 2 

 Rocket League 

 Overwatch 

 Tom Clancy's: Rainbow Six Siege 

 Obr.3 
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6. Týmy 

 

Stejně jako v ostatních sportech se i počítačoví hráči soustřeďují v týmech (často 

označovány jako klany). Tyto týmy pak hráčům za jejich reprezentaci nabízí zázemí 

v podobně navštěvované webové stránky, poskytnutí herních serverů a proplácení 

nákladů na hraní, převážně pak cest a startovného na offline turnajích. Ve velkých 

organizacích se do zázemí počítají i speciální tréninkové domy (tzv. game house), 

kde hráči pravidelně trénují a kde mají veškeré sociální zázemí. 

 

6.1. Světové týmy 

 

Ve světě existují tisíce herních týmů, které sdružují desítky počítačových 

i konzolových hráčů. Mezi nejznámější organizace patří například: 

 

 Fnatic  

 SK-Gaming 

 Natus Vincere (Na’vi) 

 Virtus.PRO 

 ROX Tigers 

 

 

 

 

Obr.4 

Obr.5 Obr.6 
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6.2. Česko - slovenské týmy 

 

V ČR je situace poněkud horší. V současnosti fungují v České republice 

a Slovensku desítky herních týmů, z nichž jen několik nabízí hráčům dobré zázemí 

a účastní se národních i mezinárodních soutěží, ale nedá se mluvit o profesionálních 

týmech. Sice mají základnu sponzorů, ale plat hráči nemají. Dá se spíše mluvit 

o zázemí a sponzorech, kteří hradí náklady na vyjížďky na turnaje, dávají hráčům 

periferie. Zisk hráčů jde ale především z vyhraných turnajů.   

Pokud chce být nějaký hráč úspěšný, měl by se vydat cestou zahraniční, 

nejlépe německou nebo americkou, kde už jsou profesionální týmy, které dokážou 

hráčům poskytnout zázemí konkurující korejským týmům, ale proto musí hráč tvrdě 

trénovat a dokázat, že právě on je ten, koho potřebují. Například český Tomáš 

"Oskar" Šťastný (hraje v německém mousesports) nebo slovenský Ladislav 

"Guardian" Kovács (hraje v ukrajinském Natus Vincere). 

 

Mezi nejznámější a nejlepší česko-slovenské týmy patří: 

 

 eSuba (založena roku 2004)  

 eXtatus (založen roku 2008) 

 NecroRaisers (od roku 1996) 

 

 

 

 

 

Obr.7 Obr.8 



13 
 

7. Zápasy 

 

Hráči spolu poměřují své síly v různých zápasech např. v turnajích, ligách, 

dokonce i v mistrovství. Tyto zápasy se dělí podle způsobu připojení, a to buď přes 

internet (online) nebo přes LAN (offline). Online turnaje jsou pak finančně nenáročně 

jak pro hráče, tak pro organizátory (každý hráč hraje ze svého domova), na druhou 

stranu offline turnaje jsou prestižnější a více sledované. Hráči mohou využít řadu 

soutěží v národním i mezinárodním měřítku. 

 

7.1. Ligy 

 

Jedná se o dlouhodobé soutěže pro stanovený počet účastníků, kteří mohou 

projít kvalifikacemi nebo být organizátory přímo pozváni. Základní podoba ligy může 

být formou výkonnostních divizí a následného play - off, jehož finále může probíhat 

online nebo offline, případně se může jednat o rozdělení soutěžících do základních 

skupin a následného play - off. Ligy patří mezi nejvíce dotované soutěže v e-Sportu. 

 

7.2. Turnaje 

 

Turnaje jsou většinou krátkodobé maximálně několikadenní soutěže, kde soupeří 

určitý počet soutěžících, jenž mohou být rozděleny do základních skupin nebo přímo 

nasazeni do play off. V elektronickém sportu se využívá systém FDE (Full Double 

Elimination - Dvojitý pavouk). Turnaje mohou být pořádány opět online nebo offline. 

 

Zahraniční online turnaje a ligy: 

 

 ESL (Electronic Sports League) - největší světový pořadatel lig a turnajů 
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Zahraniční offline turnaje: 

 

 DreamHack - největší turnaj světa, několik zápisů v Guinessově knize rekordů 

v počtu zapojených PC na jednom místě 

 

 IEM (Intel Extreme Masters) - série turnajů zakončené velkým grand finálem. 

Tento turnaj bývá nejlépe dotovaný turnaj vůbec 

 

 

7.3. Mistrovství 

 

Mezi nejatraktivnější soutěže patří mistrovství. Ty mohou být národního 

i mezinárodního rázu. Mezi národní patří například Mistrovství České republiky 

v počítačových hrách. Zahraniční mistrovství jsou například ESWC (Electronic Sports 

World Cup) nebo WCG (World Cyber Games). Na mistrovství se utkávají jen 

ti nejlepší, kteří procházejí dlouhodobými kvalifikacemi nebo jsou přímo pozváni 

pořadateli. 

 

 

 

 

Obr.9 Obr.10 

Obr.11 



15 
 

8. Gambling 

 

Stejně jako v ostatních sportech, se i v e-Sportu dá hazardovat se svými penězi. 

V podobě sázení na různé týmy v různých zápasech. Je mnoho způsobů a možností, 

jak prohrát svoje peníze nebo vydělat mnohem více. Můžeme sázet přímo svoje 

peníze z účtu nebo můžeme vsadit různé herní předměty. Některé předměty 

se pohybují až kolem 30 000 Kč. Například stránka egb.com nebo esportsbets.com, 

se zabývají sázením na týmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.12 

Obr.13 

Obr.14 
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9. Závěr  

 

To je konec mé ročníkové práce na téma e-Sport. Toto téma se mi dělalo celkem 

dobře, protože bylo hodně informací, které se daly vyhledat. 

Ve své ročníkové práci jsem se zaměřil na e-Sport, jeho historii a další, např: 

potřebné vybavení atd. Zároveň jsem se zmínil o zápasech v tomto e-Sportu, kterých 

se mohou hráči zúčastnit. Ukázal jsem různé e-Sportové týmy, které je možné 

reprezentovat.  

Závěrem chci říct, že e-Sport je velice progresivní a jeho popularita se šíří 

zejména mezi mladými hráči a fanoušky. Díky ročníkové práci jsem se dozvěděl 

hodně o historii a začátcích e-Sportu a celkově o tomto tématu. 
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10. Resumé 

 

I chose e-Sport, for my coursework. I started thinking about e-Sport, because 

I have watched this topic for two years and I'm interested in many videos from big 

competition abroad. At first I had no idea what to write about, because I didn’t know 

how I will describe my experience, but finally I managed it. 
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