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1. Úvod: 
 

 

Ve své práci jsem si dal cíl prozkoumat jeden z fenoménů moderní doby a to fotbalové 

chuligánství. Moje motivace k tomuto tématu byla poměrně jasná, vždy jsem se rád zabýval 

oblastí sociálních problémů a jejich prevencí, vždy mě také zajímaly minority a způsob jejich 

vymezování se proti většinové společnosti. V neposlední řadě jsem také odjakživa miloval 

sport, zejména fotbal, a díky tomu jsem byl častým návštěvníkem různých fotbalových zápasů 

naší první a druhé ligy. V průběhu utkání se mi stávalo, že namísto toho, abych sledoval hru 

na hřišti, zaměřoval jsem se spíše na chování a reakce diváků, nejčastěji jsem pochopitelně 

sledoval místo za brankou (kotel), ve kterém se shromažďovali ti „nejdrsnější“ fanoušci. 

Postupem času jsem se začal připravovat na to, že z této oblasti budu psát bakalářskou práci. 

Naprostá většina knih, které jsou o dané problematice k dispozici, ale z velké části vychází ze 

sociologických či psychologických teorií. Oproti tomu já jsem svou práci chtěl kromě 

knižních teorií založit také na  kvalitativní metodě (zúčastněné pozorování, nestandardizované 

rozhovory), ve které je základem a jádrem mých poznatků bylo přímé pozorování daných jevů 

jak na stadionech, tak mimo ně. 

 

Abych tento záměr mohl splnit, musel jsem se co nejvíce přiblížit k nějaké chuligánské 

skupině, v ideálním případě se dostat přímo do jejího středu, tak abych mohl získat co 

nejpřesnější poznatky. Snaha dostat se do jakákoliv minoritní skupiny, a nemusí jít zrovna o 

fotbalové chuligány, je obecně velmi problematická. Většina minoritních skupin si vytváří 

různé bariéry proti tomu, aby k nim pronikl někdo nežádoucí, nejčastěji se tyto bariéry 

projevují ve vlastních rituálech, způsobech vyjadřování a oblékání či o způsoby jednání 

v určitých situacích. O přiblížení se radikální chuligánské skupině jsem se začal pokoušet 

v roce 2001, v tomto sbližování s cílovou skupinou mi jistě pomohly moje zkušenosti 

z minulé praxe, v níž jsem působil ve sdružení Drop in, které se zabývá také společenskou 

minoritou, byť velmi odlišnou, a to toxikomany a uživateli návykových látek. I přes tyto 

zkušenosti mi ale trvalo zhruba dva roky, než začala být má přítomnost ve skupině brána jako 

něco samozřejmého a než se přede mnou její členové začali chovat zcela otevřeně. Nikdy 

jsem přitom nebyl brán jako nějaká pevná součást „tvrdého jádra“, spíše jsem byl brán 

radikálními fanoušky jako člověk, který s nimi jede hlavně kvůli své zálibě ve fotbale. Za šest 

fotbalových sezón jsem byl přítomen na zhruba dvou třetinách všech domácích utkání Slávie 



Praha (má zájmová skupina byli právě radikální fanoušci tohoto klubu), absolvoval jsem také 

s chuligány zhruba 10 výjezdů na venkovní zápasy.  Ve své práci se také snažím porovnat 

různé teorie, které byly badateli sepsány v odborné literatuře, s mým vlastním pozorováním 

v současných českých podmínkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Historie hooligans: 

 

 

O Velké Británii, respektive o Anglii, se odjakživa mluví jako o kolébce hry zvané fotbal a 

stejně jako je kolébkou této hry, je Anglie i kolébkou fotbalového chuligánství. Fotbal se 

v Anglii hrál již od středověku a i v této době docházelo při těchto utkáních pravidelně 

k výtržnostem, proto se mnoho anglických králů snažilo fotbal zakázat. Ve středověku ostatně 

fotbal ještě neměl žádná pevná pravidla, o to větší zde byla šance, že dojde k narušování 

veřejného pořádku. Fotbal se začal značně rozmáhat po období industrializace, mnoho 

továrních dělníků v této době založilo svůj vlastní fotbalový klub (kupříkladu anglický klub 

Arsenal byl založen továrními dělníky vyrábějícími zbraně, odtud i přízvisko Arsenal 

Gunners, kanonýři z Arsenalu).  

 

Tímto krokem se pojetí fotbalu již přiblížilo moderní době, stále ovšem nebylo ušetřeno 

násilných výtržností (Slepička, 1990). Novou etapu fotbalového chuligánství odstartovaly 

šedesátá léta dvacátého století, ve které výtržnosti okolo fotbalových zápasů přestaly být 

dílem náhody. V této době totiž začaly v Anglii vznikat pevně organizované skupiny 

fotbalových chuligánů, jejichž hlavním cílem nebyl fotbal, ale střet s nepřátelskou skupinou 

podobně naladěných protivníků. V Anglii se podobné skupince lidí sdružujících se okolo 

radikálního jádra fanoušků fotbalového týmu říká „Firm“, v našich podmínkách se spíše 

mluví o „skupině“ či o „ekipě“. Anglické slovo „hooligan“ označující násilné fanoušky, je 

údajně odvozeno od příjmení Hooligan, které nosila početná irská rodina, jenž byla kdysi 

v Londýně známá svým opileckým a výtržnickým chováním. (Mareš, Smolík, Suchánek 

2004). 

 

2.1 Situace v České Republice: 

 

Co se týče historického vývoje, je u nás velmi obtížné dohledat nějaká relevantní data před 

rokem 89. Za komunistů byly výtržnosti fanoušků něčím, o čem se prostě nemluvilo, přesto 

v této době probíhaly často neorganizované střety mezi fanoušky různých klubů, jediný 

mediálně známý případ se stal v roce 1988, kdy v Plzni začala rvačka mezi domácími 

příznivci a hostujícími fanoušky z AC Sparta Praha přímo na nádraží, při tomto střetu jeden 



z hostujících fanoušků neúmyslně strčil na schodech do starší paní, která upadla a posléze 

následkům svého zranění podlehla. Tato událost byla natolik významná, že se o ní dokonce 

objevil malý článek i v komunistickém Rudém právu, které se jinak o výtržnostech při 

sportovních utkáních absolutně nezmiňovalo. Opravdové uvolnění režimu po roce 1989 sebou 

přineslo nárůst fanouškovských projevů, na stadiony dorazila skinheadská kultura, fanoušci 

v kotlích dokonce veřejně hajlovali, což by v dnešní době díky přísnějším zákonům již 

neprošlo. Od roku 89 jsou tedy k dispozici různé materiály ohledně fotbalového násilí, za 17 

porevolučních letu u nás v rámci chuligánství zemřel jediný člověk, a v to v roce 1994 voják 

Štefan Kúdela, kterého vyhodila dvojice brněnských chuligánů z jedoucího vlaku. Oba 

pachatelé skončili za mřížemi. Tragicky dopadl také incident v roce 1999, při němž skupina 

chuligánů z Ostravy házela kameny na jedoucí vlak, ve kterém měli cestovat fanoušci Sigmy 

Olomouc, jeden z kamenů přitom trefil normální cestující Renatu Cichou do obličeje a 

nadosmrti ji poznamenal. Pachatelé byli i v tomto případě potrestáni a dopadeni (Mareš, 

Smolík, Suchánek 2004). 

 

Přes tyto dvě tragické události u nás není fotbalové chuligánství zase až tak rozšířeným 

problémem, co se tedy týče v porovnání s jinými zeměmi. Potíže s fotbalovými chuligány lze 

nalézt po celém světě, v evropských podmínkách zůstává čestnými výjimkami pouze Dánsko 

a Finsko, kde se nějaké významnější výtržnosti při sportovních utkáních téměř nevyskytují. 

Policejní odhady hovoří o tom, že je u nás jen zhruba 2 000 osob, které lze zařadit do 

kategorie C.  

 

Jako všude ve světě, i u nás totiž platí rozdělení fanoušků do tří kategorií:  

 

1) Kategorie A: nepředpokládají se potíže, poklidní bezkonfliktní fanoušci 

 

2) Kategorie B: možnost potíží, mírně rizikoví fanoušci, určitá možnost konfrontace nebo 

výtržností 

 

3) Kategorie C: možné riziko potíží, výtržníci vyhledávající násilí nebo organizátoři násilí. 

(vyhláška policejní prezidenta č. 100/2002. zákona, článek 19)  

 

Dva tisíce osob jistě není mnoho, ale i toto množství stačí způsobit velké škody, nemusí se 

přitom jednat ani o přímé demolice majetku, postačí vyčíslit, kolik peněz stojí jen platy 



zásahových jednotek, jejichž přítomnost je na stadionech nezbytná (na mzdách policistů 

hlídkujících při třiceti průměrných utkání naší ligy se utratí zhruba 10 milionů korun (Fakta o 

diváckém násilí, 1999).  

 

Kromě tohoto rozdělení se také fanoušci často dělí na chuligány a ultras. Ultras fanoušci se 

snaží v první řadě podporovat svůj klub, kupříkladu fanděním, máváním vlajkami, 

připravováním transparentů, či přípravou náročných choreografií (choreografií (či choreem) 

se v tomto případě rozumí vytváření různých obrazců z barevných papírů, kupříkladu 

vytvořením znaku klubu tím, že tyto papíry zvedne nad hlavu velký počet lidí v kotli či na 

tribuně (viz. příloha I., která obsahuje fotografie choreografií různých klubů). Rozdíly mezi 

chuligány a ultras fanoušky se ale mnohdy stírají, hodně lidí začne svoji fotbalovou „kariéru“ 

tím, že mávají vlajkou na stadionu a sami o sobě prohlašují, že jsou „jen“ ultras fanoušci, po 

několika bitkách povýší mezi chuligány, začnou nosit speciální chuligánské symboly 

(oblečení), aby po několika letech měli tohoto náročného způsobu života dost, a vrátili se buď 

do normálního života nebo zpět do řad ultras fanoušků, zabývajících se spíše podporou svého 

klubu v hledišti než střety s fanoušky protivníka v ulicích. Toto rozdělování je tedy v našich 

podmínkách velmi ošemetné, což je dáno také tím, že u nás se na scéně nepohybuje zase až 

takové množství osob, takže je často pro chuligána nutné angažovat se ve více směrech, aby 

prezentace jak hooligans tak ultras fanoušků byla na té správné výši.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Metodologie a záměr práce: 

 

 

Mým cílem při psaní této práce byla snaha co nejpodrobněji obsáhnout prostředí fotbalových 

chuligánů v České Republice, respektive tedy alespoň co se týče situace okolo fotbalového 

klubu SK Slavia Praha. Mým styčným bodem k výzkumům jsou jednak pozorování aktivit 

fanoušků na stadionech, při cestách na venkovní utkání a při dalších doprovodných aktivitách 

souvisejících s fotbalem, případně přímo s chuligánstvím a dále z rozhovorů se zhruba 

dvacítkou radikálních slávistických fans sdružených ve skupině Red White Supporters. 

Kromě snahy ukázat prostředí a zvyky fotbalových chuligánů se také budu pokoušet nastínit 

různé možnosti způsobů jejich represe či prevence. Rád bych ve své práci porovnal dva 

modely různých sociálně-politických přístupů k tomuto fenoménu a pokusil se podle 

zkušeností, které jsem získal při sbírání materiálů k této práce, vyslovit závěr nad tím, jaký 

z modelů prevence či represe fotbalových chuligánů, má vzhledem ke specifické sociální 

struktuře jejich prostředí a chování, šanci na úspěch i v našich podmínkách.  

 

V metodologii sociálních věd existují obecně dva základní přístupy: kvalitativní a 

kvantitativní výzkum. Kvalitativním výzkumem zjistíme mnoho informací o malém množství 

jedinců, ale lze jen obtížně provést generalizaci (zobecnění). V kvantitativním výzkumu 

získáme omezený rozsah informací o velice mnoha jedincích, přičemž lze provést 

generalizaci na zkoumanou populaci. Vzhledem k omezenému počtu respondentů, v našem 

případě problémových fotbalových fanoušků či fotbalových chuligánů, lze využít kvalitativní 

přístup. Jak uvádí Disman, posláním kvalitativního výzkumu je porozumění lidem 

v sociálních situacích. Termín kvalitativní metodologie se vztahuje k výzkumným 

procedurám, které produkují deskriptivní data: psaná nebo mluvená slova lidí a jejich 

pozorovatelné chování. Kvalitativní výzkum má větší naději předejít kontaminaci dat 

výzkumem samotným.  

 

Kvalitativní výzkumu používá induktivní logiku. Na začátku výzkumného procesu je 

pozorování, sběr dat. Pak výzkumník pátrá po pravidelnostech existujících v těchto datech, po 

významu těchto dat, formuluje předběžné závěry a výstupem mohou být nově formulované 

hypotézy nebo nová teorie.   



 

Jako nejvhodnější techniky pro uvedený sběr informací při výzkumu fotbalového násilí se 

jeví: 1. zúčastněné pozorování, 2. nestandardizované rozhovory, 3. analýza osobních 

dokumentů/obsahová analýza. 

 

3.1 Zúčastněné pozorování: 

 

Zúčastněné pozorování je výzkumný proces, při kterém se badatel přímo podílí na 

každodenních činnostech lidí, které pozoruje. V mém případě se tedy jedná o fotbalové 

chuligány a fanoušky. Při tomto druhu výzkumu je badatel ve stálém kontaktu se svou cílovou 

skupinou, lze přitom rozlišit na pouhé zúčastněné pozorování, při kterém pozorované osoby 

vědí o tom, kdo je badatel a jaké jsou jeho záměry, či na skryté zúčastněné pozorování, při 

kterém pozorované osoby vůbec neví o tom, kým badatel je a berou ho víceméně jakou 

součást celé komunity. Co se týče mého pozorování, byl jsem zúčastněným pozorovatelem, 

moje okolí tedy nevědělo, že při své účasti na fotbalových utkáních sbírám informace pro 

svou bakalářskou práci.  Zúčastněné pozorování je dlouhodobé a je při něm nutná velká dávka 

trpělivosti. Jeho největší výhodou je pak fakt, že se pozorování odehrává přímo v přirozeném 

prostředí pozorovaných jedinců. Toto přirozené prostředí ale klade na badatele poměrně velké 

nároky, hlavně co se týče správné interpretace různých sociálních jevů a dobré orientaci se 

v problematice v určité skupině. Správně provedené zúčastněné pozorování může přinést 

velmi zajímavé výsledky, na druhou stranu nelze ale jeho závěry nijak generalizovat. U tohoto 

typu výzkumu vždy hrozí dvojí nebezpečí a to jednak přílišné sepjetí s danou komunitou, při 

níž si badatel nezvládne neudržet odstup a jednak přílišná generalizace dosažených výsledků. 

Vždy je otázkou, zda badatel zrovna nezkoumá nějakou atypickou komunitu, která se 

nějakým způsobem nevymyká z ostatních podobných skupin. Závěry získané ze zúčastněného 

pozorování nelze tedy slepě aplikovat na každou obdobnou skupinu, byť by se na první 

pohled naprosto podobala té již pozorované. (Disman, 2000; Smolík, 2004; Hendl, 1999).       

 

3.2 Nestandardizované rozhovory: 

 

Nestandardizované rozhovory jsou velmi užitečnými sociologickými nástroji, oproti 

normálnímu standardizovanému rozhovoru ale nemají určitý přesný postup, kterého se drží. 

Neexistují zde nějaké „povinné“ otázky, spíše se celý rozhovor řídí obecným rámcem zájmu 



tazatele v reakci na to, co právě říká jeho respondent. Hovor se tak může i značně odchýlit od 

původního tématu. V tom je i největší síla a zároveň slabost této metody, na jedné straně 

respondent může celý rozhovor řídit a dávat různé otázky, podle toho kam ho zavádí tok 

hovoru s dotazovaným, či si nechávat popisovat určité situace přímo z pohledu respondenta. 

Naopak na druhé straně může být problémem ale vedení nestandardizovaného rozhovoru, pro 

tazatele není snadné vést hovor požadovaným směrem a stále při něm zůstat nezúčastněným a 

nenechávat se strhnout tokem hovoru. Další nevýhodou je fakt, že rozhovor je do značné míry 

vázán na osobnosti tazatele i respondenta, tazatel může vzbuzovat kupříkladu dojem, že by 

byl rád, aby respondent reagoval určitým způsobem, což je pochopitelně nežádoucí. Tazatel je 

také postaven před náročný problém, co se týče správného porozumění toho, co mu 

respondent říká. Nemusí se přitom jednat jen o problémy správné terminologie či specifické 

mluvy určité komunity, ale o celkový rámec porozumění kontextu. V případě těchto 

nestandardizovaných rozhodnutí je nejdůležitější získat důvěru respondenta, v mém případě 

fotbalových chuligánů bylo vůbec těžké zprvu sehnat někoho, kdo by si se mnou sednul a 

vyprávěl mi o chuligánské scéně. Důvěra je přitom klíčová v každém sociologickém 

rozhovoru, třeba již z důvodu větší otevřenosti respondenta, který pak nemusí maskovat 

nějaké své atributy, o kterých se kupříkladu nerad svěřuje cizím lidem z důvodu studu či 

podezíravosti.   

 

Obě zmiňované kvalitativní metody jsem se při své práci snažil využít, největší vliv na ni 

mělo pravděpodobně zúčastněné pozorování, následované nestandardizovanými rozhovory 

s několika příslušníky hooligans, se kterými se mi povedlo zavést diskusi na téma 

chuligánství a na jejich vlastní pohled na výtržnictví jak na stadionech, tak mimo ně. Co se 

týče těchto metod, byly používány při mém styku s tvrdým jádrem fanoušků pražské SK 

Slavia Praha (respektive hlavně s částí fanoušků nazývajících svou vlastní skupinu „Red 

White Supporters“ což je skupina zhruba dvaceti radikálních slávistických fanoušků, která 

působí na fotbalové scéně už šestým rokem), ke kterým se mi jako k jediným podařilo 

proniknout. Z toho vyplývá, že mé závěry a pozorování jsou platné jen pro tuto skupinu, 

nedají se z nich vytvářet pravidla chování pro všechny radikální fanoušky v České Republice. 

Ostatně jednou z nevýhod zúčastněného pozorování, jak již bylo řečeno výše, je fakt, že 

pozorovatel může sledovat zrovna tu skupinku osob, které se nějakým způsobem vymykají 

z obvyklého vzorku, z vyvozených názorů nelze v případě těchto metod generalizovat 

(Giddens, 2000). 

 



Dalšími sociálněvědními metodami, které budu v bakalářské práci používat, je jednak 

historická analýza, v níž se porovná projevování jednoho či více jevů napříč časem a 

prostorem a dále pak komparativní analýza, která slouží k porovnávání jednoho jevu 

v různých společenských kulturách. V případě mé bakalářské práce půjde zejména o 

porovnávání situace v České Republice, ve Velké Británii (respektive v Anglii) a v Německu.  

 

V textu je střídavě používáno slova „hooligans“ a jeho českého synonymu „chuligáni“ a to ve 

stejném významu. Co se týče mých zkušeností se slávistickými hooligans, dávají přednost 

právě slovu „hooligan“, kdykoliv mluví sami o sobě. V práci také používám slovo „scéna“, 

v tomto kontextu se jedná o radikální fanouškovskou scénu, sami chuligáni takto mluví o 

„svém“ životním prostředí (pochopitelně, že do slova „scéna“ se mohou schovat různé věci, 

kupříkladu policejní zákony, které se snaží zabránit výtržnostem fanoušků, jsou také součástí 

jejich chuligánské „scény“).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Sociální kontext fotbalového chuligánství a jeho projevy 

v České Republice: 

 

 

Rozdělení fanoušků do skupin A, B a C se často také nazývá rozdělení na fotbalové diváky 

(skupina A, tyto osoby sledují zápas pro potěchu ze samotné hry, na její průběh pohlížejí 

nezaujatě), na fotbalové fanoušky (skupina B, tyto osoby jsou spjaté s jedním klubem (či 

více), prožívají jeho úspěchy a neúspěchy, jsou součástí skupiny která se vymezuje proti 

fanouškům soupeře) a na fotbalové chuligány (skupina C, tvořící vlastní uzavřenou část 

fanoušků, často mají vlastní název, chuligánské skupiny se často neidentifikují s klubem, ale 

pouze se svou vlastní výjimečností) (Mareš, Smolík, Suchánek 2004).  

 

 

V následujících odstavcích chci nastínit způsob fungování chuligánské skupiny v České 

republice a rozdíly mezi chuligány, ultra fanoušky a normálními fanoušky.  

 

4.1 Sociální povaha chuligánské skupiny:  

 

Hooligans mají o dost stabilnější strukturu skupiny než sportovní diváci či fanoušci, je to dáno 

hlavně tím, že se jedná o mnohem menší skupinu lidí, než jakou jsou předchozí dvě skupiny a 

že díky tomu se vzájemně mohou více ovlivňovat a vzájemně tak udržovat svůj zájem o 

chuligánské dění. Co se týče mého pozorování slávistů, tak radikálních fanoušků zde existuje 

zhruba 100 členů, málokdy jsem jich viděl ale pohromadě více než 60 najednou. Mezi to 

samozřejmě nepočítám mnohé další lidi, kteří fungují v kotli jako ultras fanoušci a konflikty 

spíše nevyhledávají. Stabilita skupiny je tedy vysoká, lidé v této komunitě žijí většinou 

několik let, když už se někdo dostane do chuligánské skupiny, poměrně rychle se seznámí se 

všemi jejími členy. Bývá zvykem, že existuje hospoda/hospody, ve které lze téměř vždy 

potkat nějakou známou tvář z kotle. Tato hospoda slouží jako styčné středisko, nechodí se 

sem jen před zápasem, ale často sem zavítá několik chuligánů i třeba ve všední den. Tím 

vzniká kruh známostí čistě z chuligánského prostředí, ze kterého se pak pochopitelně dosti 

těžko odchází, každý si tu najde velký okruh známých a většinou i nějaké velmi dobré přátele. 

 



Se stabilitou skupiny souvisí i její těsná integrace, každý kdo se několik let pohybuje v rámci 

jakékoliv minoritní skupiny, nevyhnutelně začne přejímat určité názory či myšlenky. V rámci 

hooligans se většinou jedná částečně o jakýsi jiný svět než jaký je ten obvyklý, každý nováček 

s úžasem poslouchal staré příběhy, většinou o velkých bitkách, které se odehrály před 

několika lety. Celou touto komunitou kolují různé legendy o minulých střetech a významných 

postavách, jak z domácího tábora, tak z jiných ekip (skupin) po celé republice. Celá skupina 

se soustřeďuje kolem svého zájmu, tím je částečně fotbal, ale v mnohem větší míře rvačky 

s tábory protivníka. Hodně se také probírá situace na celé scéně, povedené a nepovedené 

choreografie, nové příhody s policisty (kteří jsou vždy považováni za nepřátele atd.). Celkově 

je hlavně ze začátku velmi obtížné se v celé komunikaci vyznat, hodně se používají 

přezdívky, slangové výrazy, část osob má navíc přezdívky klidně dvě (jednu pod kterou je 

znám ve svém táboře, a druhou, kterou kupříkladu používá na internetu, když popisuje 

nějakou bitku, které se nedávno odehrála. Toto opatření má ztížit práci policii ČR, aby 

nemohla tak snadno identifikovat vůdčí osobnosti).   

 

Hooligans jsou tedy na jednu stranu kohezní skupinou, část z nich se snaží držet pospolu i 

v těžkých chvílích, na druhou stranu je vždy ve skupině několik lidí, kteří nemají dobrou 

pověst (kupříkladu co se týče vracení půjčených peněz) a ti jsou potom v případě, že se 

dostanou do potíží, bez šance na nějakou skutečnou pomoc. Chuligáni si často snaží pomáhat 

i v běžném životě (kupříkladu si vzájemně shánějí práci, obvyklé je zejména „dohazování“ si 

hlídání na dveřích různých diskoték a klubů), občas si půjčují peníze, bývá zvykem pomáhat 

těm, kteří se momentálně ocitly ve vězení (zasílání balíků, sbírky mezi chuligány, aby si 

zatčený kamarád mohl dovolit lepšího právníka atd.). Na druhé straně ale  v této skupině často 

vznikají různé spory, týkající se hlavně peněz či vzájemného sporu o to, kdo má mít ve 

skupině zrovna navrch. Bývá úplně běžné, že se i malicherné spory hlavně mezi lidmi, kteří se 

nemají rádi, řeší fyzickým násilím. Často je katalyzátorem alkohol, případnému střetu přihlíží 

zbytek chuligánské skupiny se zájmem, ale nemíchá se do něj (pokud jeden z protivníků 

neudělá něco, co není férové, kupříkladu nevytáhne nůž).  

 

Koheze skupiny se také utváří podobným stylem v oblékání a v názorech. Chuligáni po celém 

světě mají vlastní styl oblékání, který se sice v jednotlivých zemích liší, ale často zůstává, 

zejména v Evropě, podobný. Je zajímavé, že téměř nikdy neuvidíte chuligána v dresu svého 

týmu (což je zvláště v kontrastu při porovnání se skupinou sportovních fanoušků, ve které je 

nošení dresu zcela běžné). Chuligáni v České Republice se mnohdy snaží napodobovat 



zejména styl oblékání jaký je běžný v Anglii, byť s několikaletým zpožděním. Po revoluci 

v roce 1989 bylo na českých stadionech k vidění mnoho vyholených mládenců s bombery a 

těžkými botami, skinheadský image byl v kurzu, stejným způsobem se ostatně oblékali 

původně v 60tých letech chuligáni v Anglii. V současné době už ale tato skinheadská image 

z našich stadionů vymizela (v Anglii se tato skinheadská image začíná opouštět již v 70tých 

létech) (Mareš, Smolík, Suchánek 2004). 

 

V současné době chuligáni nosí pro sebe typické oblečení, v některých případech se jedná o 

značky, které nosí i běžná populace, v jiných jde dokonce o specializované značky, které se 

přímo profilují na chuligány jako na svoje zákazníky. Zde je stručný přehled oblíbených 

značek chuligánů u nás: 

 

Umbro  

 

Loansdale  

 

Ben Sherman 

 

Fred Perry 

 

Pitbull 

 

Troublemaker (značka jejímž cílem jsou „problémový lidé“, proto název Troublemaker, na 

motivech tohoto oblečení jsou časté výjevy násilí, kupříkladu obrázek policisty zbitého 

holohlavými mladíky s basebolkami atd.) 

 

Thor Steinar (tato značka byla založena 2002 v Německu, jedná se o neonacistickou značku, 

oblíbenou zejména u skinheads, ze svých zisků podporuje neonacistické koncerty. 

V Německu existovali pokusy tuto značku zakázat i soudně, otevřeně si pohrává se 

symbolikou nacistického Německa, slovo Steinar odkazuje na bývalého generála SS Steinera. 

Tuto značku tedy hodně nosí zvláště neonacisté, ale často se objevuje i na českých stadionech, 

zejména u jedinců, kteří jsou jak chuligány tak neonacisty (www.antifa.cz).   

 



Grassel (česká obdoba německé značky Thor Steinar, také zaměřená na neonacisty, 

v současné době se snaží úspěšně pronikat i na scénu obdivovatelů bojových sportů 

(www.antifa.cz). 

 

Hooligan (v roce 1993 byla přímo chuligány německého Frankfurtu založená značka, o jejímž 

vřelém vztahu k chuligánům opravdu nemůže být pochyb. Už samotný nápis „Hooligan“ 

často masivně vyvedený na jakémkoliv jejich výrobku, dává jasně najevo, co je jeho majitel 

zač. Tato značka je poměrně známá a oblíbená po celé Evropě, je i oficiálním sponzorem 

mnoha kapel (Biahazard, Agnostic Front, Sepultura či slovenští Horkýže Slíže – všechny tyto 

kapely pravidelně vystupují na svých koncertech oblečení do této značky (www.hooligan.de).  

 

Burrberry (V posledních letech se chuligánská prezentace lehce mění, v Anglii začalo 

docházet k tomu, že chuligánské skupiny spolu kromě fyzického násilí začaly soupeřit také 

v náročnosti oblékání. Chuligáni v Anglii totiž mají za sebou již jak skinheadskou vlnu 

oblékání do bomberů a těžkých bot, tak tzv. „sportovní“ vlnu, při níž se chuligáni začali 

oblékat jako sportovní mladí chlapci (umbro, loansdale), díky této změně image totiž nebyli 

tak nápadní policii. Přišla ale třetí vlna oblékání a to právě do prestižních značek, které jsou 

velmi drahé a módní. Jejich vlastnictvím dává chuligán najevo, že má peníze a že si může 

dovolit skutečně exkluzivní oblečení. Burrbery je právě příkladem takovéto značky, další 

podobně drahou značkou která se v Anglii těší v chuligánských kruzích popularitě, je značka  

Stone Island. Vlna módního stylu v oblékání z Anglie dorazila už i k nám, ostatně co se 

podobných trendů týče, naše zpoždění oproti západní Evropě se v těchto směrech začíná 

zmenšovat, hlavní je zde pochopitelně vliv internetu. Mít alespoň jednu kvalitní věc od 

známých značek, které nosí angličtí chuligáni je v našich podmínkách věcí značného 

respektu, setkal jsem se i s tím, že si jeden chuligán kvůli bundě SI (Stone Island) složitě 

zařizoval účet na americké internetové burze E-bay, jen proto, aby si ji mohl koupit (v naší 

zemi se tato značka zatím neprodává).  

 

Co se týče oblékání, kromě obvyklých profesionálně vyráběných značek, si často chuligánské 

skupiny sami pro sebe vytvářejí vlastní oblečení, které je pak odlišuje od zbytku fanoušků. 

Právě v tom tkví jeden z podstatných rozdílů sportovních fanoušků a chuligánů. Zatímco 

sportovní fanoušci se oblékají do klubových propriet, dresů a šál a prezentují tak že jsou 

fanoušci určitého klubu, chuligáni kladou důraz v první řadě na to, aby zdůraznili že jsou 

chuligány, a až sekundárně na to, že jsou fanoušky nějakého klubu. Při výrobě svých vlastních 



triček či šál navíc chuligáni občas ani nedodržují klubové barvy. Příklad je uveden na příloze 

číslo II., na které je zobrazena jedna z radikálních šál slávistických chuligánů ze skupiny Red 

White Supporters. Zatímco tradiční barvy Slávie jsou bílá a červená, na motivu šály je 

primární barvou černá. Hlavním důvodem, jak mi objasnil jeden ze členů této skupiny, je 

snaha se již na první pohled lišit od zbytku jiných slávistických fanoušků.    

 

Kromě stejného oblečení, které do značné míry stmeluje skupinu dohromady, bývá společným 

znakem i podobný účes, většinou tedy vlasy ostříhané dohola. Příčinou tohoto účesu přitom 

nemusí být jen příslušnost ke skinheads, ale spíše se zde často působí několik faktorů 

dohromady: tento účes je vhodný do rvačky, chuligán, který ho má, působí na okolí drsněji, 

stejný nebo podobný účes má většina lidí ve skupině atd.  

 

Koheze skupiny se také udržuje tím, že skupina má vlastní pravidla, normy, hodnoty, zákony 

a že jako celek jedná jiným způsobem, než když jsou její členové o samotě. Skupinové 

chování se objevuje, pokud jsou splněny psychologické podmínky, které jedince začleňují do 

vzájemných vztahů s ostatními jedinci v téže skupině. Jedním z těchto vztahů je závislost, 

tedy determinace aktivit, kdy jeden jedinec ovlivňuje svým jednáním další účastníky. (Kretch, 

Crutchfield, Ballachey (1968).   

 

Věkové složení chuligánské skupiny je různorodé, v mnou sledovaném prostředí se 

pohybovalo zhruba mezi 18-30 roky, kdy třicetiletí byli spíše výjimkou, věkové rozmezí 

konkrétní chuligánské skupiny Red White Supporters ve které jsem se pohyboval, bylo mezi 

18-25 lety.  V praxi jsem nepotkával chuligány ve věku nad 30 let, v jiných českých klubech 

(hlavně ve trojici Sparta, Brno, Ostrava) se takoví jedinci vyskytují, i když ani tam jejich 

počet není nijak vysoký. V zahraničí jsou přitom osoby starších chuligánům, i ve věku okolo 

50 let zcela běžné, otázkou je, zda se v průběhu času i u nás výtržníci takovéhoto věku na 

stadionech neobjeví. Chuligánství u nás totiž zatím nemá takovou „tradici“, o nějakém jeho 

vývoji se dá mluvit až po roce 1989, je tedy možné, že za dalších 20 let bude u nás situace 

obdobná jako v zemích na Západě Evropy.   

 

Celá chuligánská skupina se ve svých zvycích a názorech značně ovlivňuje, ostatně není divu, 

její členové spolu tráví velkou část svého volného času. Kromě prvotního zájmu o samotný 

fotbal je rychle začnou spojovat i jiné zájmy, většinou o bojové sporty, chuligánské výtržnosti 

po celém světě, různé politické názory atd. Postupem času je skupina víceméně konformní, 



každý nový příchozí se do ní snaží začlenit, nejčastěji tedy přejímáním názorů a způsobu 

oblékání, jak již bylo řečeno výše.  

 

4.2 Vztah chuligánské skupiny k okolnímu prostředí 

 

Při zkoumání atraktivnosti skupiny je nutné se zaměřit na to, jakým způsobem je vnímána 

chuligánská skupina na stadionu. Pro normálního fanouška sedícího na tribuně je těžké tuto 

skupinu přehlédnout. Má vlastní sektor (kotel), který bývá masivně oplocen a střežen silnou 

policejní jednotkou. Kotel radikálních příznivců bývá v našich podmínkách (což je 

v kontrastu třeba s Anglií, Polskem, Německem atd.) často jediným místem, ze kterého se 

ozývá nějaké fandění (lhostejno zda urážlivé či slušné). V kotli se také často odehrává nějaká 

ta choreografie, odpaluje se zde pyrotechnika, vyvěšují se transparenty, občas se zde také 

strhne potyčka mezi fanoušky a pořadateli, případně policií. Tímto vším na sebe kotel poutá 

pozornost ostatních diváků. Pochopitelně, že část diváků má ke kotli značně rezervovaný 

postoj, ale kotel a jeho osazenstvo je velmi atraktivní pro tu část publika, kterou chce přilákat 

- jedná se většinou o mladé příznivce.  

 

Když jsem mluvil s chuligány, vždy jsem se jich ptal, jakým způsobem se dostali mezi 

radikální fanoušky. Odpověď byla v naprosté většině případů dvojí: Buď je vzal na fotbalové 

utkání v útlém věku někdo z rodiny (v naprosté většině případů otec) a jim se více než fotbal 

zalíbilo skandování a výtržnosti fanoušků, a to i případě, že toto chování jejich rodinný 

příslušník odsuzoval. Následně se začali zajímat o radikální fanoušky a navštěvovat kotel, 

odtud již je jen krůček k tomu, seznámit se s nějakým chuligánem a začít se tak angažovat 

v této skupině. Této variantě také nahrává fakt, že vstupné do kotle bývá na celém stadionu to 

nejlevnější, takže obzvláště mladší příznivci, kteří jsou snadněji ovlivnitelní, sem často chodí 

sledovat zápas. Druhou odpovědí na mou otázku, jak se člověk stane fotbalovým chuligánem, 

pak byla odpověď:“Přivedli mě k tomu kamarádi“. Je zvykem, že samotní chuligáni se snaží 

rozšířit svoje řady. Je to logické, čím více lidí, tím větší respekt skupina budí. Chuligáni se do 

svých řad snaží nalákat hlavně lidi, u kterých je nějaký potenciál, že by mohli skupinu 

pozvednout, proto bývá zvykem snažit se lanařit třeba lidi z posiloven, kam chuligáni chodí 

cvičit. Často se tak v chuligánském středu ocitne někdo, kdo vlastně nebyl v první řadě vůbec 

doveden na stadion svým zájmem o  fotbal a kterého sem dovedli jeho kamarádi, potažmo 

jeho touha prožít něco jedinečného.  



 

Chuligánská skupina je tedy pro spoustu lidí, hlavně mladistvých, skutečně poměrně 

atraktivní záležitostí, její postavení proti normám většinové společnosti může části, zejména 

mladších jedinců,  alespoň ze začátku imponovat. Ostatně jakákoliv minoritní skupina může 

dát člověkovi pocit, že někam patří, a dokonce si v této minoritní skupině může vybudovat 

alternativní kariéru (Beyer, 2002).  

 

Chuligánská skupina je poměrně stálá, její osazenstvo se povětšinou zná roky, i když se už 

někdo kupříkladu nechodí rvát, stále občas zajde na nějaké akce, které se pořádají mino 

fotbal. Ve slávistickém kotli jsem se setkal s různými doprovodnými akcemi, většinou se za 

celý rok konaly dva fotbalové turnaje (letní, zimní) na kterých se chuligáni rozdělili do týmů a 

hráli proti sobě klasický fotbálek. Poněkud mě překvapila dobrá zorganizovanost těchto 

turnajů, na letní turnaj roce 2004 dorazili kromě slávistů také pozvaní hosté z několika 

polských klubů (Gornik Walbrzych, Arka Gdynia, Jelenia Gora), jeden tým chuligánů 

z Maďarska (Kispest). Výsledky turnaje se vyhlašovali v angličtině a vítězné týmy získali 

dokonce poháry (viz. příloha číslo III., na které je pohár za 4.místo). Kromě těchto akcí se 

konaly každým rokem tzv. slávistické Vánoce, což byla sešlost těsně před Vánoci, při které se 

v hospodě sešla většina radikálního osazenstva kotle. Kromě toho se ve výjimečných 

případech konala tzv. rozlučka, a to v případech, že si měl jít některý člen skupiny do vězení. 

Většinou se na rozlučce vybraly peníze a odsouzenému se zaplatila striptérka či prostitutka. 

Občas se také objevovaly srazy u příležitosti oslavy narozenin zvláště významných postav 

kotle, ty se ale většinou konaly přímo při příležitosti nějakého fotbalového utkání. Všechny 

tyto akce měly většinou za cíl náročnou konzumaci alkoholu, po níž se část účastníků značně 

odvazovala z běžných konvencí, většinou byla při těchto sešlostech poničena část hospody, 

přesto se tyto akce konaly na stejných místech, šlo ovšem o hospody nejnižší kategorie, kde 

číšníkem byl někdo, kdo alespoň část chuligánů osobně znal. Stálost celé skupiny je tak 

z části také dána tímto trvalým stykem na společných akcích, na kterých neplatí téměř žádná 

pravidla a kde se často požívá alkohol.   

 

Proniknout do skupiny není nijak snadné, nový člen sem bývá většinou přiveden jen na 

základě doporučení někoho, kdo již je skupině známý. Přesto bývá chvíli většinou chuligánů 

přehlížen, trvá většinou dost dlouho, než začne být akceptován. Zde pochopitelně záleží na 

schopnostech, pokud se někdo ukáže jako pro skupinu užitečný (je dobrý rváč, nebojí se 

vyvolat konflikt s policií, pracuje v baru, kde se mohou chuligáni scházet atd.), velmi rychle 



se s ním většina lidí seznámí. Jsou ovšem osoby, které do chuligánského prostředí zcela 

nezapadnou ani po několika letech, většinou jde o osoby, které si nedokážou u zbytku skupiny 

vzbudit potřebný respekt a uznání. Stejně jako je obtížné se do skupiny dostat, nebývá ani 

snadné z ní odejít. Po několika letech strávených v řadách hooligans, zde má většina 

účastníků značnou část svých přátel, proto i po odchodu z aktivní kariéry „do důchodu“, se 

občas nechají znovu nalákat na nějakou akci (většinou jde o střet s významným soupeřem). 

Z rozhovorů s několika chuligány jsem zjistil, že jsou v zásadě dva důvody, proč jedinec 

skončí s fotbalovými výtržnostmi. Jedním z nich jsou problémy s policií, většinou nějaké 

obvinění, nebo přímo odsouzení, v naprosté většině případů podmínečné, případně zákaz 

vstupu na stadion. Všechny tyto případy mají u části chuligánů za následek, že se přestanou 

tolik angažovat v dění na chuligánské scéně. Pochopitelně že část hooligans ani paragrafy 

neodradí od pokračování v trestných činech. Druhým důvodem, proč chuligán skončí alespoň 

částečně se svým životním stylem, bývá překvapivě přítelkyně. Poměrně často jsem z úst 

zpovídaných jedinců slýchal, že značná část jejich kamarádů ze stadionu posléze nechala 

svého řádění v ulicích a na stadionu právě kvůli tomu, že si našla přítelkyni a začala žít 

rodinným životem.  

 

Chuligánská skupina je sice závislá na klubu, co se týče kupříkladu času, kdy se utkání hraje, 

ale jinak si svůj svět vytváří na vlastních pravidlech. V západních zemích se radikální skupiny 

fanoušků dokonce stávají silnou nátlakovou skupinou, která může ovlivňovat vývoj klubu. 

Obvyklé je to zejména v Itálii, kde jsou běžné protestní akce fanoušků kupříkladu proti vedení 

v případě, že chce kupříkladu prodat fanoušky oblíbeného hráče do jiného klubu. V roce 2003 

radikální fanoušci chorvatského Hajduku Split v reakci na špatné výsledky svého týmu 

vykopali přes noc na stadionu 6 hrobů. V našich podmínkách fanoušci nemají takovou moc, 

aby se mohli přímo vměšovat do chodu klubů, ale minimálně dvě takové nátlakové akce zde 

proběhli. Mediálně nejznámější byla nechuť sparťanských chuligánů k trenérovi Hřebíkovi, 

který u mužstva vystřídal oblíbence tvrdého jádra trenéra Straku. Nátlaková akce fanoušků 

spočívají ve skandování antihřebíkovských hesel se táhla několik měsíců, během ní bylo 

trenérovi Hřebíkovi vyhrožováno do mobilního telefonu, byl mu také posprejován dům 

hanlivými nápisy. Nakonec protesty fanoušků a špatné herní výsledky zapříčinily že trenér 

Hřebík byl donucen svůj post opustit. Druhou, mediálně méně známou, nátlakovou akcí 

radikálních fanoušků, je protest současného jádra ostravských chuligánů proti výměně 

klubových barev. V souvislosti s novým sponzorem (firma Kappa) byla totiž změněna tradiční 

modrobílá kombinace na oranžovou barvu, proti čemuž kotel fanoušků neustále protestuje 



(vyvěšuje neustále transparenty, v nichž všechny fanoušky na stadionu vyzývá, aby si 

nekupovali nové oranžové klubové suvenýry, a byli věrni tradičním barvám) 

(www.thordivision.com). 

 

4.3 Velikost skupiny: 

 

Ač se o hooligans mluví často v médiích, jejich počet na stadionu ve skutečnosti bývá značně 

nízký, zvláště v porovnání s ostatními diváky. Jak jsem již napsal výše, podle mých zkoumání 

bylo na stadionu Sk Slavia Praha povětšinou okolo 60, v extrémním případě (významné 

pohárové zápasy) okolo 100 osob. To je jen velmi malé procento z celkového množství 

diváků (ligové návštěvy se pohybuji mezi 2 500-5 000 diváky, derby se Spartou či zápasy o 

evropské poháry většinou přitáhnou něco mezi 10 000-15 000 diváky. I toto malé množství 

ale dokáže významně ovlivňovat atmosféru na stadionu, kromě toho má také moc otrávit 

zápas zbylým divákům, či prezentovat svůj klub negativně v televizi.  

 

 

4.4 Hodnotová orientace: 

 

Chuligánská skupina je silně orientovaná, má svůj společný cíl, který se může čas od času 

lišit. Ve většině případů je cílem kupříkladu napadení chuligánů jiného klubu, ochrana 

vlastního teritoria, dobrá prezentace na stadionu, snaha zařádit si a odvázat se od všedního 

dne atd. Tyto orientace přinášejí chuligánovi také jeho hodnoty. Ty jsou samozřejmě často 

odlišné od většinové společnosti, hodnotou může být i pořádně zbít své odvěké rivaly 

z vedlejšího města.  

 

Míra uspokojení chuligánů tkví v jejich hodnotách, častou odpovědí na otázku:“Co ti 

chuligánství dává?“ (či na otázku:“Proč si chuligánem?“) zaznívali odpovědi:“Je to celý můj 

život“, „Je to můj životní styl“, „Je to něco jiného, díky tomu vím že nežiju jako ostatní lidé“. 

Oproti divákům a sportovním fanouškům vypadají a navenek působí hooligans jako své věci 

mnohem oddanější lidé (byť mezi fanouškem a chuligánem je tedy ten rozdíl, že zatímco 

fanoušek je oddán klubu, chuligán je spíše spjat se svou chuligánskou skupinou a jejím 

působením). Na rozdíl ale od normálních fanoušků, málokterý chuligán zvládne být 

chuligánem po celý svůj život. Prakticky jsem mezi slávisty nenarazil na nikoho, kdo by 



zvládl být aktivním chuligánem více než deset let. Jistě, staré známé „firmy“ z dřívější 

chuligánské éry občas stále dorazili na stadion, ale většinou pouze za účelem konverzace 

s přáteli či popíjením alkoholu, v bitkách se angažovali jen výjimečně. Oproti tomu 

zkušenosti ze zahraničí jsou často opačné, v Anglii se mezi radikální fanoušky vyskytují i 

osoby ve věku 40-50 let, kteří tedy chuligánstvím opravdu strávili několik dekád svého života. 

 

Celá kultura hooligans je postavena na násilném chování, jedná se o jednu ze základních 

charakteristik této minority. Nijak nepřekvapí, že respekt zde mohou mít jen osoby, které se 

umí pořádně rvát. Kupodivu to ale není jediná podmínka toho, aby byl jedinec ve skupině 

respektován. Často jsem se setkal se skutečností, že zásadní rozhodnutí ve skupině dělali 

osoby, které sice nebyli zdaleka nejsilnější, ale měli buď nadání k vedení lidí anebo měl 

dlouhodobý respekt ve skupině (který nemusel vyplývat nutně z fyzické zdatnosti, k úctě 

často stačilo navštěvovat téměř všechny zápasy Slávie, včetně venkovních, nebo odvaha, 

spočívající třeba v tom, že jedinec nikdy necouvnul před možností střetnout se s protivníkem, 

bez ohledu nato, že byl v oslabení a že hrozba prohry byla více než reálná). Rozhodně je ale 

násilí alfou a omegou každého chuligánského uskupení.  

 

Ostatně chuligánská ideologie je zaměřená na posílení skupiny jako bojovné jednotky, zvláště 

před bitkou existuje vzájemné přesvědčování o budoucím vítězství. Stmelování skupiny 

probíhá často prezentací faktu, že skupina je vyčleněna proti celému zbytku celé společnosti 

(což odrážejí kupříkladu hesla  „proti všem“, „nenávidíme všechny“, „Jen my jsme Slavie 

(případně jiný klub) Vy nejste nic“, „Králové tribun, vládci ulic“ atd.). Vzájemně se vzpomíná 

na slavná vítězství, na střety s nenáviděnými protivníky, popřípadě s policií. Klub bývá až 

druhotný, prvořadá je skupina a její úspěchy. To ostatně vyznívá i z výroku, který mi sdělil 

jeden z poměrně zainteresovaných chuligánů:“Je blbý, že to říkám, ale radši, než aby Slávie 

vyhrála ligový titul, bych si přál, abychom byli jedničky v ulicích.“ 

 

Velká část chuligánů má inklinace k rasizmu, což bývá v kontrastu s většinou normálních 

fotbalových fanoušků, i když i zde se najdou výjimky. V souvislosti s angažováním 

brazilského hráče černé pleti Evandra Adauta často při jeho kotel při jeho špatných zákrocích 

skandoval „Do autu, Do autu“ (místo pokřiku „Adautu“, „Adautu“), k čemuž se občas 

přidávali i běžní fanoušci, znechucení jeho špatnou hrou. Je jen těžké posoudit, do jaké míry 

se jedná o rasizmus, mnohdy se k tomuto pokřiku přidávali někteří fanoušci podle mého 

názoru spíše z legrace a na protest proti mizerné hře tohoto hráče. Jinak oproti tomu, jak je 



situace prezentována v médiích, jsem se na stadionu až na minulou výjimku, s rasizmem ve 

větší míře neshledával (což je pochopitelně určité specifikum slávistického kotle, ve kterém 

nejsou chuligáni s příslušností ke skinheads většinou, jinde (Sparta, Brno) by jistě situace 

vypadala odlišně).  

 

Obtížnou otázkou v případě chuligánů je problematika klubismu. Chuligán v první řadě 

preferuje svoji skupinu, na druhé straně ale bývá často na většině zápasů svého týmu. 

Pochopitelně jsem se setkal s tím, že část chuligánů si vybírá svou návštěvu utkání jen podle 

pravděpodobnosti, že potká nějakého soupeře na bitevním poli a nikoliv podle kvality fotbalu, 

které může utkání nabídnout. Podle mých odhadů, se v mnou sledované skupině vyskytovala 

tak maximálně třetina chuligánů, které fotbal vůbec nezajímal. Ti ovšem často neměli ani 

dokonce základní potuchy o tom, v jakém stavu je zrovna jejich tým. Setkal jsem se 

s člověkem, který do radikálního jádra Slávie docházel 3 roky a přitom nedokázal odpovědět 

na otázku, kdo je zrovna trenérem „jeho“ mužstva. Na druhé straně zbytek chuligánů často 

fotbal velmi sledoval, jak v TV, tak kupříkladu ve sportovních novinách. Často měli velmi 

podrobné informace o zdraví hráčů či o finančním zázemí svého klubu. Ač příliš nenosili na 

veřejnosti klubové symboly, často se v jejich domovech vyskytovala rozsáhlá sbírka 

klubových propriet (dresy, šály a jiné předměty, často vystavené po celém bytě). Hodně 

respektu měly osoby, které zvládli odjezdit se svým klubem celou ligovou sezónu, tedy všech 

30 zápasů v roce (případně ještě zápasy poháru ČMFS a nějaké zahraniční zápasy). 

V takovém případě ostatní mluvili o této osobě s úctou, jako o jedinci oddaném fotbalu, 

přičemž nebylo nutné,  aby tento člověk nějakým způsobem vynikal ve fyzických střetech. 

Skutečnost, že chuligáni dokázali pozitivně ohodnotit příchylnost ke klubu a že často 

sledovali podrobné informace o stavu svého mužstva v médiích, podle mě příliš nevypovídá o 

nízkém klubismu hooligans. Faktem ale zůstává, že toto se často liší u různých jedinců, jak už 

jsem vypověděl, skutečně jsou mezi chuligány osoby, které fotbal skutečně nezajímá. Pro 

celkové srovnání tohoto problému by ale pravděpodobně musel být k dispozici širší vzorek 

respondentů, a to ne pouze z jednoho českého klubu. 

 

Co se týče vzdělání, média často líčí fotbalové chuligány jako nevzdělané osoby, často 

nezaměstnané, či vykonávající špatně placenou či nekvalifikovanou práci. I mnoho vědeckých 

prací z dřívější doby, popisuje chuligány jako nepříliš přínosné členy lidské společnosti, kteří 

pocházejí z nižších sociálních vrstev společnosti, jsou nevzdělaní, vyhledávají vzrušující a 

nebezpečné situace a nevázaně ukazují svoji maskulinitu (Wann a kol., 2001). Dlouhou dobu 



se tyto závěry jevily jako správné, ale posléze se začalo ukazovat, že část osob, které se 

angažují v chuligánských výtržnostech, pochází i z jiné než dělnické třídy. Značnou trhlinu 

teorie o nezaměstnaných chuligánech získala hlavně při jedné z razií v Anglii, kdy bylo 

shledáno, že několik vůdců chuligánů z Chelsea mělo velmi dobře placená zaměstnání (viz. 

kapitola Možnosti prevence a represe). Stejně tak v českém prostředí, jak uvádí Smolík, část 

tvrdého jádra sparťanských vlajkonošů, které poznal, měla vystudovanou střední školu a jeden 

z nich dokonce právě studoval školu vysokou (Smolík, 2004). K podobným závěrům jsem 

dospěl i já, co se týkalo fotbalových chuligánů při Slavii Praha. Zhruba s patnácti jedinci jsem 

se dostal do takového kontaktu, že mi sdělili míru svého vzdělání, polovina z nich podle jejich 

slov za sebou měla maturitu, což bylo poněkud překvapující. Jeden z těchto maturantů 

dokonce pokračoval ve studiu na vyšší odborné škole. Na rozdíl od Smolíka jsem v rámci 

tvrdého jádra fanoušků nezaregistroval nikoho, kdo by studoval vysokou školu. Sice mi 

někteří chuligáni tvrdili, že s nimi dříve chodil člověk s dostudovanou VŠ (s příznačnou 

přezdívkou „Inženýr“), ale osobně jsem ho nikdy nezahlédl, takže je tato informace značně 

pochybná. Na druhé straně byla mezi mým vzorkem kromě středoškoláků zhruba polovina 

lidí s dostudovaným učilištěm a jen jedna osoba, která neměla ani dostudovanou základní 

školu. Otázka, jaké je obecné průměrné vzdělání fotbalových chuligánů, je jen těžko řešitelná, 

diskuse o tomto tématu jsou v odborných kruzích sice časté, ale poměrně nejednoznačné 

(Mareš, Smolík, Suchánek 2004).  

 

V minulé kapitole Sociální povaha chuligánské skupiny jsem se snažil zachytit 

chuligánskou skupinu v České Republice z různých úhlů pohledu, obdobným způsobem ji 

zachycuje také Smolík v přehledné tabulce (viz. příloha číslo IV.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Násilné chování a výtržnosti při fotbalových utkáních: 

 

 

Fotbalové výtržnosti jsou alfou a omegou každé chuligánské skupiny, v dřívějších dobách se 

hlavně odehrávaly přímo na fotbalových stadionech. Od šedesátých let se v Anglii chytnula 

fotbalových výtržností média. Začalo být zvykem, že televize začaly živě přenášet fotbalová 

utkání, což zapříčinilo, že se fanouškovské střety dostaly k očím široké veřejnosti (Beyer 

2002). Média vycítila šanci po senzacích a začala střety a výtržnosti na stadionech značně 

nadsazovat, cílem bylo připoutat diváky k obrazovkám, často se dokola omílalo několik 

záběrů se zdrcujícími komentáři odborníků (Beyer, 2002). Tato situace ostatně trvá dodnes, 

v některých případech skutečně hooligans páchají výtržnosti, v mnoha jiných situacích situace 

zdaleka není tak dramatická, ale očekávání veřejnosti a médií je natolik velké, že se prostě 

„něco“ musí udát za každou cenu (v našich podmínkách to hlavně platí v případě, kdy 

ostravský Baník hraje v Praze na Spartě, média často již týden dopředu popisují „nájezd“ hord 

ostravských fanoušků a záběry na velký počet baníkovců vedených kordonem policie 

pravidelně vévodí zprávám zvláště na komerčních televizích). Tato situace pochopitelně není 

jen českým specifikem, v roce 2000 se podobná událost odehrála na Euru 2000:  

 

„Minimálně ve  dvou případech byli zadrženi novináři, kteří chtěli rozdováděné fanoušky 

podplatit k agresivnějším výkonům. V Bruselu nizozemský televizní štáb vnucoval belgickým 

fanouškům pyrotechniku, zatímco v hospodě v Charleroi jistý deníkový fotograf nabízel 

Angličanům, že na jeho účet mohou pít až do zavření, když u toho vyprodukují materiál pro 

akční fotografie. V Charleroi, kde se daly očekávat největší řežby mezi Němci a Angličany, 

byly televizní štáby ochotny zaplatit za místnost s výhledem na hlavní náměstí až 400 000 

franků.“ (Respekt, 2000). 

 

To, že se fotbalovým chuligánům dostává nečekané pozornosti a že jsou ve středu veřejného 

dění, má bohužel vliv na chování celé chuligánské skupiny. Média mají vliv, ten se podle 

mnohých vědců projevuje tzv. labellingem neboli nálepkováním. Díky tomu vzniká 

sekundární deviace, skupina fanoušků je obecně ve fotbalovém prostředí živena ze vzájemné 

rivality, v případě chuligánů je tato rivalita navíc podpořena fyzickým násilím, případně 

vzpomínkami na minulé střety s chuligány soupeřícího klubu. Média k těmto už tak závažným 

skutečnostem přidávají své očekávání ohledně výtržností, píší o nebezpečnosti fotbalových 



chuligánech a tlačí tak fanouška do situace, ve které se očekává, že spáchá nějaké výtržnosti. 

V sociologických učebnicích se také objevuje falešné proroctví, ve kterém se říká, že tak 

dlouho se o něčem mluví, až se to stane právě z tohoto důsledku (tak dlouho média tvrdí že 

dojde k výtržnostem, až k nim skutečně dojde) (Carnibella a kol., 1996). Stejný proces ostatně 

popisuje Mark Perryman, který se zabývá situací ohledně anglických fanoušků během 

mezinárodních utkáních. Perryman tvrdí:“Naši chuligáni(míněno v tomto kontextu angličtí 

chuligáni)? Cizí chuligáni? Média? Policie? Všichni tito a i další by mohli soutěžit v této 

skutečně neplodné hře na téma, čí je to vlastně celé vina. Nezvratným faktem je, že naše 

reputace dorazila již před námi, vždy negativní a s extrémními následky pro ty, kteří s ní 

neměli nic do činění. Zavřené bary, hotely s cedulemi „žádné volné pokoje“, pohotovostní 

jednotky policie v pohotovosti, vodní děla, vrčící psi připravení udělat to nejhorší a domácí 

chuligáni připravující se na bitvu s Angličany.“  (International Searchlight, 2006). 

 

Média často také popisují fotbalové střety (a dokonce i samotná fotbalová utkání) termíny, 

které se spíš hodí pro popis válečného stavu (mužstvo útočí, polamuje obranný val soupeře, 

potupně drtí svého protivníka atd. Tento sklon k válečné terminologii lze ostatně vystopovat i 

u fotbalových chuligánů, kdy o sobě hooligans často hovoří jako o „táboru“, o rvačce 

s protivníkem se hovoří jako o „střetu“ atd.). 

  

Fotbalové násilí, jak již bylo řečeno, se v 60tých letech začalo poprvé objevovat v televizi. 

Byly prováděny pokusy toto fotbalové násilí omezovat, ale zejména v Anglii se situace stále 

zhoršovala a nějaká ta výtržnost se na stadionech objevovala snad každý ligový týden. Vše se 

změnilo až v roce 1985, kdy došlo k velké tragédii na bruselském stadionu v Bradfordu, kde 

při finálovém utkání poháru UEFA mezi Liverpoolem a Juventusem zemřelo 96 lidí. Po této 

tragédii začala policie, zejména v Anglii, proti fanouškům zasahovat mnohem tvrději, pomohl 

jí v tom i nově schválený zákon proti fotbalovému chuligánství – Football Spectators Act 

(Carnibella a kolektiv, 1996).  

 

Fotbalové násilí se u nás stejně jako v Anglii (a vůbec všude v západní Evropě), pomalu 

přesunulo ze stadionů do městských ulic či na odlehlejší místa. Výtržnosti na stadionu jsou 

totiž v dnešní době pro fanoušky velkým rizikem, na většině stadionů bývá k dispozici 

kamerový systém, fanoušky také často natáčí přímo policie a v případě jakýkoliv 

nepřístojností lze tedy ve většině případů jednoznačně určit viníka a postavit ho před soud. 

Fotbalové střety se proto pomalu přesunuly na dobu před či po zápase, často se obě 



znepřátelené strany domluví kdy a kde se vzájemně utkají. Domluvená bitka nese pro obě 

strany kupodivu značné výhody, lze se dohodnout přesný počet bojujících na obou stranách 

(kupříkladu dvacet na dvacet) nebo se lze domluvit na nejprestižnějším druhu střetu, tzv. 

„banda na bandu“ (každá ze stran si na střet může přivést jakýkoliv počet jedinců, kteří se za 

ni budou prát (není pravidlem, že početnější banda zvítězí, občas se i méně početná skupina 

svému nepříteli postaví s takovou rozhodností, že zvítězí).  

 

Oproti způsobu, jakým jsou tyto střety prezentovány v médiích, se v těchto bitkách prakticky 

nepoužívají zbraně. Ještě v době před pěti lety se různé zbraně (tyče, půllitry, pásky, boxery 

atd.) ve fotbalových střetech objevovaly, ale nyní je použití zbraní spíše výjimkou. 

Důsledkem tohoto přerodu je hlavně internetová a mobilní komunikace, díky níž se oba 

znepřátelené tábory mohou přesně domluvit na pravidlech. Jistěže, hodně chuligánských 

táborů si vzájemně nevěří, ale zároveň se málokdy nějaký tábor odváží domluvené podmínky 

porušit. I tady totiž funguje moc internetu, informace o jakémkoliv střetnutí se často ještě týž 

den objevují na webových stránkách jednotlivých chuligánských skupin, a tak když někdo 

poruší pravidla, ještě týž den se to dozví celá republika. Je jasné, že každý chuligánský tábor 

si střeží svoji pověst, pokud by totiž získal nálepku skupiny, která porušuje pravidla, brzy by 

se mu to mohlo zle nevyplatit.  Internet tedy na jednu stranu přispěl k tomu, že fotbalové 

rvačky již nejsou tak nebezpečné, protože se v nich v současné době neobjevují zbraně (to je 

posun třeba vůči sousednímu Polsku, kde se v bitkách pravidla často porušují a vyskytují se 

zde skutečně smrtelné zbraně – k vidění jsou i sekery, sekáčky či nože, není tedy divu, že 

prakticky každým rokem v Polsku při fotbalových výtržnostech někdo zemře). Na druhou 

stranu se hodně mluví o tom, že internet a mobilní telefony přispěli k vyšší frekvenci 

fotbalových výtržností – je běžné, že si před utkáním obě strany přes emaily vymění telefonní 

čísla a v den zápasu si volají a vzájemně se informují, kde se právě nacházejí a kde je nejlepší 

místo pro bitku. Občas tak dochází k paradoxním situacím, kupříkladu v sezóně 2006/07 jeli 

slávisté vlakem do Ostravy, pochopitelně je ve vlaku doprovázelo několik policistů. Slávisté 

byli ale již od rána ve spojení s Ostraváky pomocí mobilního telefonu. Vystoupili si na jedné 

zastávce ještě před Ostravou (tím se vyhnuli početnému kordonu policie, který je čekal na 

ostravském nádraží). Na domluvené zastávce již na ně čekala skupina chuligánů z Ostravy, 

která je naložila do aut a odvezla do přilehlého parku, kde proběhl střet (www.rws2001.com). 

Zdá se absolutně neuvěřitelné, kolik úsilí často obě chuligánské strany musí vynaložit, aby se 

vzájemně poprali, policejní monitoring je rok od roku propracovanější a propracovanější, ale 

přesto se chuligánům daří velkou část jejich střetnuti uskutečnit, byť to již není na stadionech, 



ale na odlehlých místech jakými jsou kupříkladu parky, pole, louky či odlehlejší části měst 

(viz. Příloha V. – fotografie různých střetnutí fotbalových chuligánů na odlehlých místech).    

 

5.1 Další formy patologického chování související s fotbalovými utkáními: 

 

Zdá se, že fotbalové chuligánství musí být nákladným koníčkem. Hooligans jezdí za svým 

týmem často přes celou republiku vlakem nebo autobusem, vstupenky na stadion také nejsou 

mnohdy levnou záležitostí. Chuligáni ale brilantně ovládají cesty, jak minimalizovat náklady 

na svůj koníček. Při cestování vlakem existuje mnoho fíglů, jakými lze ušetřit, ale pouze 

v tom případě, že jste fotbalový fanoušci. Už na ranní sraz na nádraží před výjezdem na 

fotbalový zápas do jiného města někteří jedinci z řad hooligans dorazí s velmi malou částkou 

peněz, či v extrémním případě zcela bez koruny. Dohromady se pak vyberou peníze, na 

přesnou částku nikdo moc nehledí a koupí se skupinová jízdenka. Má to jeden háček, naprosto 

vždy se vybere méně peněz, než kolik je potřeba, je běžné, že na skupinovou jízdenku 30 lidí 

tak najednou jede 50 pasažérů. Překvapivě to nikoho příliš nepohoršuje. Průvodčí většinou 

předem počítá u fanoušků s nějakou tolerancí a je rád, že alespoň část z nich nejede načerno. 

Ostatně případná hádka se mu nevyplatí. Nemá žádnou naději zjistit, kdo z fanoušků na lístek 

přispěl a kdo ne. Všichni mu budou pochopitelně tvrdit, že na hromadnou jízdenku přispěli.  

 

Organizátor výjezdu, který drží v ruce lístek, si zase nebude moci „vzpomenout“, kdo z jeho 

spolucestujících za lístek skutečně zaplatil a kdo nikoliv. S fanoušky Slávie často již 

z pražského vlakového nádraží vyráží skupina policistů, která je má doprovodit až na místo 

utkání, ale většinou těchto policistů není tolik, aby mohli na žádost průvodčího všechny 

fanoušky na nejbližší stanici vysadit. Navíc je jasné, že případná hádka na téma „kdo si má 

vystoupit“ by se značně protáhla, díky čemuž by vlak získal zpoždění. Jak průvodčí tak 

policisté doprovázející fanoušky jsou v našich podmínkách hlavně rádi, že se nic neděje (nic 

se neničí) a na kontrolu jízdenek jim nezbývají síly. Ostatně jízdenka se ve většině případů 

kupuje jen jednosměrná. To má jednoduché vysvětlení, chuligáni vracející se z utkání 

potřebují jediné a to dostat se v pořádku do Prahy. Málokdy má průvodčí náladu se s nimi 

hádat, navíc na straně fanoušků paradoxně často stojí ona skupina policistů, která je doprovází 

z Prahy. Tito policisté totiž jednou s fanoušky z Prahy na utkání a zpátky, což je vede ke 

snaze celý proces urychlit a učinit jej bezproblémovým. Často dokonce přemluví průvodčího, 

aby v případě, kdy cestuje větší množství chuligánů, jim jeden samostatný vagón zcela 



vyčlenil. O tento vagón se pak stará policie, která pochopitelně žádné lístky nevyžaduje, 

průvodčí do tohoto vagónu v naprosté většině případů raději vůbec nepřijde. V sezóně 

2002/03 jsem byl svědkem toho, jak se jedna razantní průvodčí pokusila toto cestování bez 

lístku chuligánům zarazit. Při zpáteční cestě z utkání v Českých Budějovicích cestovalo 

vlakem zhruba 30 slávistických chuligánů, doprovázených 15 policisty. Pochopitelně jako 

vždy neměl nikdo lístek, ostatně tato skutečnost nevzrušovala ani chuligány ani policisty. 

Průvodčí ale lístek vyžadovala, zhruba po půlhodinové hádce s několika představiteli 

fanoušků, kdy se jí dostalo maximálně tak dávky vulgarit, odešla za policisty a požádala je, 

aby chuligány vyvedli na nejbližší zastávce z vlaku.  

 

Policistům se do tohoto úkolu příliš nechtělo, zprvu se snažili spíše chuligány uklidnit a 

přinutit je ke koupi lístku. To bylo ale všemi hooligans jednotně odmítnuto, s odůvodněním, 

že již nemají žádné peníze (což ovšem nebyla pravda, většina z nich sebou ještě nějaké peníze 

měla). Policisté se tedy rozhodli, že fanoušky z vlaku vyvedou. To se ale k mému překvapení 

ukázalo jako poměrně obtížný úkol. Chuligánů bylo dvakrát více než policistů, velká část 

z nich kladla odpor, byť spíše pasivní (strkali se, chytali se každých dveří tak, aby policisté 

k jejich vyvedení museli použít velkou sílu atd.). Policisté se několikrát pokusili použít 

razantně obušky, ale ve všech případech to vznítilo již tak dosti vzbouřenou atmosféru, takže 

toho raději zanechali. Na policistech byl viděn velký respekt a obava z případné šarvátky 

s přesilou fanoušků, navíc část chuligánů za sebou měla den plný alkoholového popíjení, 

takže jejich sebekontrola byla již od pohledu značně nízká. Trvalo 40 minut, než policisté 

vyvedli ven posledního fanouška (dokonce se stalo, že vyvedená skupinka chuligánů 

naskákala do vlaku zase zpět oknem, značnou chvíli zabralo jejich opětovné vyvedení a 

uzavření všech oken zevnitř). Po vyvedení všech chuligánů se tito odebrali za zpěvů 

fotbalových chorálů do přilehlé fotbalové hospody, kde začali opět popíjet. Vlak mohl 

konečně odjet, ovšem s oním 40minutovým zpožděním. Překvapilo mě, jak byli všichni 

chuligáni v nádražní hospodě velmi klidní, nikdo se nestaral o to, jakým způsobem se 

dostanou zpátky do Prahy. Kupodivu pro tento svůj klid měli chuligáni dobrý důvod, za pár 

minut za nimi přišel do hospody velitel zásahu (všichni policisté totiž zůstali na nádraží 

s vysazenými fanoušky) a požádal je, aby v nádražní hospodě nezpůsobili žádné problémy. 

Poté oznámil, že asi za půl hodiny na nádraží přijede další vlak a že se on osobně zkusí 

domluvit s dalším průvodčím, aby pro chuligány vyčlenil vlastní vagón. Tak se také stalo a 

dalším vlakem jsme všichni bez potíží dorazili až do Prahy, tentokrát po nás nikdo žádný 

lístek nechtěl. Na jednu stranu jsem byl z tohoto zážitku v naprostém šoku, ale v jisté 



souvislosti to dávalo zcela smysl. Policie za fanoušky ručí až do Prahy, nemůže je nechat 

sedět v půlce cesty v nádražní restauraci, tím spíše, když je část z nich namol opilá a vyvolává 

problémy. Policie musí prostě za každou cenu fanoušky dopravit zpět domů a násilím je ke 

koupi lístku nutit samozřejmě nemůže. Ve válce nervů o to, kdo se první začne starat, jakým 

způsobem se obě strany dopraví do Prahy, musí policie nutně prohrát. Fanoušci na to 

spoléhají, vědí že to je práce policie, navíc chuligáni mají prostě celý dnešní den vyhrazený na 

fotbalové utkání, nikam tedy nepospíchají. 40minutová strkanice s policií ve vlaku pro ně byla 

spíše zpestřením, než čímkoliv jiným A následnou půlhodinovou pauzu, ve které seděli 

v hospodě a čekali na příjezd dalšího vlaku, naprostá většina z nich uvítala s velkou radostí.  

 

Obdobným způsobem se dá ušetřit v případě autobusových zájezdů. Zde se pochopitelně 

nedají šetřit peníze za lístek. Chuligáni si totiž objednávají autobusy sami, jistě, mohli by jet 

kupříkladu s busem fanclubu normálních fanoušků, ale ten má naplánovanou přesnou trasu na 

utkání a zpět, kdežto chuligáni jedou často autobusem tak, aby se vyhnuli kontrolám policie a 

dostali se na místo bitky na kterém se domluvili s chuligány soupeře. Bus objednává jeden 

z dobře postavených chuligánů z tvrdého jádra, tomu je pochopitelně nutné také zaplatit za 

cestu. Na druhou stranu se v případě busového zájezdu oproti vlakovému objevuje specifická 

příležitost k obohacení a tou jsou benzínové stanice. Bývá zvykem, že staví na téměř každé 

benzínce, přes kterou autobus jede. Vždy se do prostoru stanice nahrne celý autobus 

chuligánů, část z nich si něco u pokladny koupí, ale zbytek má jediný cíl a to nakrást si 

dostatek zásob na další cestu. Kradou se hlavně piva, bagety a jiné jídlo. I když jsou všude na 

benzínových stanicích kamery, téměř nikdy se nic neřeší přes policii. Pokud si krádeží všimne 

obsluha benzínové stanice, tak chuligáni ve většině případů většinu věcí vrátí a odjedou na 

jinou benzinovou stanici. Obsluha nemá nikdy dost fyzické síly k tomu, aby celou skupinu 

zastavila, ostatně se o to ani nepokouší, většina obsluhujících prodavačů je ráda, že se jí 

alespoň část zboží vrátí. Případná přivolaná policie většinou také nic neřeší, pouze začne 

doprovázet autobus s fanoušky, aby se krádeže již neopakovaly (policie nic nevyšetřuje, 

protože jejím cílem je opět dopravit fanoušky co možná bez potíží na zápas a zpět. V případě 

že bus začne pronásledovat policie, jsou všechny ukradené předměty rychle vyházeny z oken, 

neexistují tedy žádné důkazy. Jistě, policie by mohla vrátit celý autobus na benzinovou 

stanici, ale prodavač málokdy zvládne identifikovat právě toho, koho viděl krást – jednak jsou 

si chuligáni vizáží velmi podobní, jednak se podobné akce v naprosté většině případů dějí 

velmi narychlo. Navíc i záběry z kamer jsou často silně neprokazatelné).  

 



Kradení na benzínkách pochopitelně s velkou pravděpodobností přitáhne pozornost policie, 

proto se často na některých výjezdech snaží hooligans zprvu chovat disciplinovaně. Hlavně 

před zápasem bývá zvykem domluvit si střet s protivníkem, proto se hlavně při cestě tam 

často hooligans chovají slušně a na benzínkách nikdo nekrade. Vše si ovšem vynahrazují 

cestou zpět, kdy bývá již jasné, jak střet s druhou skupinou hooligans dopadl a není tedy již 

důvod skrývat se před policií 

 

Stejné chování se objevuje i u zahraničních chuligánů. Podobné triky jakými angličtí 

chuligáni cestují zdarma po své zemi, popisuje Buford:“Existovali triky: podávat ve skupině 

neplatnou jízdenku, zavřít se na záchodě a vydávat zvuky pro zvracení, dělat, že nerozumíš 

anglicky. Gurneyova specialita vězela ve zlomení kontrolora. Dal mu všechno jiné jen ne 

jízdenku: sendviče, cigaretu, popelník, jednu botu, jednu ponožku, pak druhou ponožku, špínu 

vyškrábanou z pod palců, svou košili, chlupy ze svého pupíku, svůj pásek – čím déle 

vyjednávání trvalo, tím více se blížili blíž k cíli své cesty…chuligáni získali dva poznatky o 

povaze lidí, obzvláště Britů. První byl, že nikdo ve veřejných službách, a už vůbec ne 

zaměstnanec britských železnic nebo londýnských dopravních podniků, nechce konfrontaci – 

není hrdý na své povolání, které považuje za málo placené a nevděčné, a proto chce být brzy 

hotov, aby mohl jít domů. Druhý poznatek byl ještě důležitější: Každý, policii nevyjímaje, je 

bezmocný vůči velkému počtu lidí, kteří se rozhodli nedodržovat žádná pravidla. Jinak 

řečeno: Proti velkému počtu neexistují zákony.“ (Bill Buford, strana 50, 1990) 

 

Angličtí fanoušci mají i speciální název, proto své cestování zdarma, které je obvykle spojené  

s častými krádežemi krádežemi, mají pro ně výraz „on the jib“. Buford popisuje, jak 

v dřívějších dobách (před tragickým rokem 1985) angličtí fanoušci dokonce načerno létali 

letadlem:“Teprve, když jsem hledal své místo – pravděpodobně jsem byl jedním z mála natolik 

střízlivých cestujících, aby dokázali porovnat číslo na lístku a na sedačce-, jsem pochopil, co 

se vlastně stalo. Nešlo jednoduše o to, že se angličtí fanoušci zase jednou opili a chovali se 

neslušně. Opilost a neslušnost sloužily pouze k jednomu účelu: teď jsem teprve viděl, co 

znamená, být:“On the jib.“ Sáhl jsem pod sedačku, abych si uložil tašku a zjistil jsem, že už 

tam není místo. Ležely tam dvě nohy. Když jsem se více sehnul, ukázalo se, že nohy patří 

normálnímu lidskému tělu, na jehož konci se nacházel známý obličej, který mi ukazováčkem 

na rtech dával najevo, že nemám nic říkat.“ (Buford, strana 79, 1990)      

 



Ostatně stejně jako používají angličtí chuligáni výraz „on the jib“, používá se v našich 

podmínkách slovní spojení „platí Jirka Lála“. Kdykoliv zazní toto jméno, vědí všichni 

chuligáni o co jde…pokud přijde skupina hooligans do restaurace a jeden řekne „Dneska platí 

Jirka Lála“, tak je kupříkladu hned všem jasné, že dnes se bude z hospody utíkat bez placení.  

 

Toto chování jakoby zapadalo do mediálního obrazu fotbalových chuligánů. Podle mých 

zkušeností mezi nimi sice existují osoby, které si zakládají na tom, že v životě nic neukradli a 

vždy za sebe platí a to i v momentech, kdy je jasné, že většina jejich kolegů platit nehodlá a 

také nebude. Ale těchto osob není mnoho, pro zbytek chuligánů po celém světe je naprosto 

obvyklé, že na výjezdech něco ukradnou. Namátkou se o krádežích na posledním mistrovství 

světa ve fotbale, které se hrálo v sousedním Německu, mluví také v mezinárodním časopise 

zabývajícím se rasizmem atd. (International Searchlight, August 2006, NO 374, článek New 

England, Old England?, strany 8-10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Analýza možných řešení fotbalového násilí v moderních 

společnostech: 

 

 

Při sledování fotbalových chuligánů přichází na řadu myšlenka, zda lze jejich řádění nějakým 

způsobem čelit. Co se týče způsobů prevence a represe, existují vedle sebe v současné Evropě 

dva způsoby, jakým lze fotbalovým chuligánství předcházet. Existuje tzv. „anglický model“ a 

„německý model“. Oba tyto způsoby se jmenují podle zemí, ve kterých byly vymyšleny.  

 

6.1 Anglický model: 

 

Anglický způsob zvládání fanoušků je založen majoritně na represích. Anglická cesta 

započala již v 60tých letech, kdy se policie pod tlakem médií rozhodla zamezit chuligánům ve 

vstupu na stadion. Největším problémem byl často fakt, že policie přesně nedokázala 

rozpoznat, kdo je chuligán a kdo obyčejný fanoušek,  proto nasadila tajné policisty, kteří 

jezdili s fanoušky na utkání a snažili se vetřít do jejich tvrdého jádra (stejná akce, kterou 

tentokrát iniciovala anglická fotbalová asociace, se objevila v roce 1981). Nejslavnější akcí co 

se týkalo těchto operací byla tzv. „Operace vlastní gól“, při níž byla rozkryta radikální 

chuligánská skupina u fotbalového klubu Chelsea, která se nazývala Headhunters. Jejím 

vůdcem byl Terry Last, který pracoval na velmi výnosném místě (byl právníkem u advokátní 

kanceláře). I někteří další členové z vedení této skupiny pracovali na dobře placených 

pozicích (Beyer, 2002).  

 

Od osmdesátých let se na všem prvoligových stadionech v Anglii objevily kamerové okruhy, 

k nimž má přístup policie  (v Británii se uznává videozáznam jako důkaz u soudu). Fotografie 

z tohoto systému jdou navíc ihned rozeslat policistům v ulicích na jejich mobilní telefony, 

policisté po celé zemi tak okamžitě mohou dostat do rukou fotku hledaného fotbalového 

výtržníka. Ve Velké Británii navíc platí, že kdokoliv kdo spáchal v minulosti jakoukoliv 

výtržnost ve spojitosti s fotbalem (a tedy nejen na fotbalovém stadionu), tak nebývá puštěn ze 

země, pokud se kdekoliv na světě hraje jakékoliv významné utkání, ve kterém figuruje 

Anglie. V roce 1989 v návaznosti na Football Spectators Act vydala Anglie nařízení Football 

Licensing Authority, který divákům vydával „licence“, díky tomu se nikdo, kdo měl již 



záznam o tom, že se účastnil výtržností, nemohl dostat na jakýkoliv stadion. Výtržníci, kteří 

mají v tomto systému záznam, nesmějí navštívit žádné utkání anglické ligy či anglického 

poháru a v případě mezistátního utkání (či zápasu v evropských pohárech) nesmějí odlétnout 

ze země (Carnibella a kolektiv, 1996). 

 

Během sezóny 1989/90 byly v Anglii odstraněny ploty a zdi mezi jednotlivými sektory. To na 

první pohled nevypadá jako příliš represivní opatření, ale toto bylo umožněno jen novými 

zákony, hlavně tím, který považoval jakékoliv vběhnutí na hřiště, či vhození jakéhokoliv 

předmětu na hřiště, za trestný čin. Všichni diváci nyní na stadionech musí sedět, v rámci 

přesvědčení, že sedící lidé bývají méně agresivní než ti stojící. V devadesátých letech došlo 

k dalšímu posunu, ze stadionů vymizela masivní přítomnost policie. Podobně jako v případě 

stojících/sedících diváků, převládl názor, že vizuální přítomnost policie radiální fanoušky 

spíše dráždí, než že by jim svými uniformami a zbraněmi naháněla respekt. Policii se tedy 

stáhla spíše do útrob stadionů, tam kam diváci z tribun nevidí a do akce nastupuje jen 

v případě, že se něco děje. Na stadionu nyní diváky střeží pořadatelé, kteří jsou dobře placení, 

dobře vyškolení a kvalitně řízení. Pořadatele (v Anglii nazývané „Stewardi“) je nutné vybírat 

velmi pečlivě. Hlavním problémem je často rozlišit, zda pořadatel dělá svou práci nestranně, 

nebo zda ji dělá hlavně proto, aby byl v blízkosti svého oblíbeného týmu (v Anglii bývají 

ligové stadiony často vyprodané, proto je stewardství velmi lákavou příležitostí, jak se dostat 

blíže ke hře svého týmu). Častým jevem proto hlavně zpočátku bylo, že do řad pořadatelů se 

hrnuly zejména méně movití fanoušci domácích, kteří si nemohli dovolit drahou 

permanentku, která jediná je v Anglii zárukou, že na fanouška zbude místo. Tito fanoušci 

v řadách stewardů pak často povzbuzovali svůj domácí tým, což bylo často bráno jako 

provokace. V Anglii se podařilo přísným výběrem stewardů tento problém vyřešit, v našich 

podmínkách neprofesionalita pořadatelů stále trvá. Je častým jevem, že pořadatelé na našich 

stadionech stojí čelem nikoliv k tribunám, ale že koukají na hru na hřišti, přičemž jejich 

prvořadým úkolem by mělo být sledování reakcí fanoušků a prevence při začínajících 

konfliktech. O neprofesionalitě pořadatelů se v našich podmínkách často vyjadřují i samotní 

fanoušci, kupříkladu v sezóně 2006/07 si fanoušci Baníku Ostrava stěžovali, že na ně 

pořadatelé při zápase na Spartě pokřikovali provokativní hesla a v jednom případě po nich 

dokonce hodili kelímek plný vody (www.thordivision.com) 

Faktem je, že oproti Velké Británii, kde je jednou z podmínek stewarda jeho fyzická zdatnost, 

v našich podmínkách je ve žlutých vestách stewardů často vidět osoby téměř v důchodovém 

věku, které si samozřejmě u fanoušků zjednávají respekt jen s obtížemi.  



 

Anglický model je tedy zaměřen jednoznačně represivně, snaží se odradit fanoušky od 

chuligánství tvrdými tresty a těm, kteří byli chyceni při výtržnostech, zamezuje ve vstupu na 

stadion (v Anglii jsou běžné zákazy vstupu na 10 a více let). Anglický model na první pohled 

funguje, na stadionech je klid, všichni fanoušci sedí na svých místech a výtržnosti prakticky 

neexistují. Existuje ale temnější stránka věci. Prakticky každý týden se angličtí fanoušci 

poperou, nikoliv na stadionech, ale v ulicích. Je běžné, že skupiny anglických hooligans, často 

kvůli policii nenápadně oblečené, se pohybují bez dozoru v ulicích. Pokud je policie objeví, 

tak se rychle rozpustí na menší skupinky, aby se pak opět svolali mobilními telefony a 

pokračovali ve svém hledání protivníka. Část těchto chuligánů již má zákaz vstupu na 

stadiony, ale to jim nikterak nebrání v jejich řádění. Napohled je tedy vše v pořádku, ale stále 

padají za výtržnosti s fotbalem tresty, jen řádění chuligánů se nyní v ulicích, nikoliv na 

stadionech. Anglie se svých chuligánů stále obává, stále platí zákazy výjezdů pro mnoho 

anglických výtržníků do zahraničí. V roce 1998 na mistrovství světa ve Francii se projevila 

chuť anglických rowdies řádit, za ničivou spoušť anglických fanoušků se po tomto 

mistrovství světa omlouval dokonce i britský premiér.  

 

Stoupající represe na stadionech a přesun střetů do ulic má ještě jeden negativní následek. 

Vzhledem k tomu, že policie je velmi přísná a snaží se případný střet v ulicích okamžitě 

zastavit, začaly se v bitkách také častěji používat zbraně, o čemž vypovídá Buford, kterému 

jeden anglický chuligán řekl:“Policie je už tak dobrá, že jsme více pod tlakem než dříve. 

Prostě už nemáme tolik času. Jakmile někde dojde k bitce, okamžitě nás obstoupí se psi a 

koňmi. Proto jsme začali všichni používat nože. Asi to zní bláznivě, ale protože je policie tak 

dobrá, jsme nuceni, v co nejkratší době způsobit co největší škody. A pro rychlé přivození 

zranění je nůž nejúčinnější. Protože je málo času, má bodání nožem skutečně symbolickou 

hodnotu. Je-li někdo pobodán, vede to k velkému vítězství strany, která bodala. Kdyby dohled 

nebyl tak dobrý, podobání by určitě přestalo.“ (Buford, 1990, strana 92) 

 

Tohle celé opravdu nevypadá, že by byl anglický model nějak zvlášť úspěšný v odstraňování 

chuligánského problému. Anglický model sice tvrdě a úspěšně řeší případné následky, ale 

neumí podchytit kořeny chuligánství a působit preventivně na fanoušky ještě dříve, než se 

z nich stanou obávaní rowdies.  

 

 



6.2 Německý model: 

 

V Německu situace ohledně radikálních fanoušků vypadá v současné době zcela jinak. Je to 

s podivem, protože spolu s anglickými fanoušky bývali považováni za nejdivočejší právě 

příznivci Německa. Přesto je mezi radikální fotbalovou scénou v Anglii a Německu 

v současné době velmi zřetelný rozdíl. Pro porovnání tohoto rozdílu je zprvu nutné uvědomit 

si, co znamená pojem Ultras. Jak již bylo řečeno výše, ultras jsou fanoušci, kteří se snaží o 

silnou podporu svého týmu. Kromě fandění a mávání vlajkami jde často o masivní kartonové 

choreografie (viz. příloha I.). V našich podmínkách se ultras silně prolínají s chuligány, 

v Německu je toto propojení o dost slabší. Je důležité si říci, co takový ultras fanoušek může 

pro fotbalový klub znamenat. V Německu existují skupiny fanoušků, které mají třeba 5 tisíc 

členů. Jejich prvořadým cílem je vytváření atmosféry (v jejich terminologii „supportu“), která 

má za cíl povzbudit jednak hráče na hřišti a jednak ukázat sílu fanouškovského jádra (oproti 

hooligans ale ultras prezentují svou sílu fanděním na stadionu a vizuální prezentací – 

choreografiemi). Masa jednotně fandících fanoušků často utváří na stadionu 

nezapomenutelnou atmosféru, která k fandění strhává i ostatní diváky. V současné době patří 

německé stadiony k těm s nejbouřlivější atmosférou, která je ale klidná a téměř bez 

výtržností. Kdysi byla tou nejobdivovanější atmosférou ta na anglických stadionech, 

v současné době drží ale primát stadiony německé. Důvody jsou poměrně zřejmé, tím hlavním 

je nutnost sezení na anglických stadionech, dále pak také nesemknutost tamní ultras scény, 

která se navíc v Anglii smí projevovat jen verbálním zpíváním chorálů, veškeré choreografie 

jsou zakázané.  

 

Němečtí ultras fanoušci v průběhu let získali také poměrně velkou moc, jejich nejslavnější 

akcí byl  celoněmecký protest nazvaný „pro 15,30“. Tehdy byla německá bundesliga 

roztroušená po celém víkendu, od pátku do neděle, bez jednotného času výkopu. Většina 

ultras skupin uspořádala demonstrace ve svých domovských městech (ovšem poklidné 

demonstrace) a tímto svým nátlakem skutečně vedení budensligy přinutili, aby změnilo hrací 

plán. Rozdíly mezi ultras a hooligans jsou zde zřetelné. Hooligans se nejvíce zajímají o 

vlastní skupinu a o její prestiž (rvačky s jinými chuligány a policií) a část z nich fotbal 

nezajímá. Ultras se také zajímají o vlastní skupinu a její prestiž (která se udržuje stupněm 

fandění, náročností provedení choreografií, počtem lidí kteří tým doprovázejí na výjezdech 



atd.) ale také se hodně zajímají o fotbal. (www.kos-fanprojekte.de, přednášky Joachima 

Ranauema a Thomase Schneidera v rámci projektu Profotbalfans).  

 

V čem je ale ten podstatný rozdíl mezi Anglií a Německem? Proč v Anglii i přes přísnou 

represi mají stále s chuligány velké problémy a v Německu tento problém pomalu ustupuje do 

pozadí? V Německu se fanprojekty (o kterých bude vyprávěno níže), podařilo změnit 

strukturu celé fanouškovské scény a to od negativních projevů (rvačky) k projevům 

pozitivním (fandění).  Německo je v současné době absolutně nejdále, co se týče prevence 

svých fanoušků a začíná se mu to pomalu, ale jistě, vyplácet. Místo potlačování všech aktivit 

fanoušků, tedy začali němci podporovat slušné chování a snaží se vést své fanoušky správnou 

cestou.  

 

Německý model vychází z poměrně jednoduchého předpokladu. Drtivá většina mladých 

fanoušků, kteří poprvé přijdou na stadion, se ve větší či menší míře o fotbal skutečně zajímá. 

Postupem času se ale na tribunách poněkud nudí, chtěli by svůj tým podpořit jiným 

způsobem, než sezením na tribuně a prostým sledováním fotbalu. Jejich další kroky poté často 

vedou do kotle, který bývá obsazen radikálními příznivci. Často je to, obzvláště v našich 

podmínkách, jediná část kotle, ve které se fandí (byť často hanlivě). Odtud je jen krůček 

k tomu, aby se mladiství jedinec seznámil s opravdovými chuligány. Adolescenti jsou často 

tvrdým jádrem fotbalových chuligánů fascinováni, hledají si v nich vzory. Právě v tom tkví 

největší nebezpečí tvrdého fanouškovského jádra (Slepička, 1990). Toto nebezpečí se 

projevuje i v našich podmínkách, na stadionech je poměrně hodně mladých diváků. V roce 

1990 Slepička provedl výzkum, v němž shledal, že diváci do třiceti let tvoří až 60% publika. 

Z těchto 60% bylo zhruba 20% ve věku 15-18 let, šlo tedy o velmi mladé osoby, často snadno 

ovlivnitelné a bažící po dobrodružství (Slepička, 1990). Tímto způsobem se často utváří nová 

generace hooligans, která pak v dospělejším věku řádí po stadionech a ulicích. V Německu je 

princip jiný, objevili se zde specializovaní sociální pracovníci (tzv. streetworkeři – v našich 

podmínkách se toto slovo používá pro pracovníka zabývajícího se drogově závislými přímo 

na ulicích měst, v Německu již má toto slovo rozšířenější význam, znamená každého 

sociálního pracovníka, jenž za svými klienty vyráží mimo kancelář přímo na místa kde se 

jejich klienti shromažďují). Tito pracovníci jsou často bývalými dlouholetými fanoušky svých 

klubů, kteří vystudovali nějaký obor blízký sociální péči, absolvovali školení na fotbalového 

streetworkera a pomalu započali tuto práci u svého oblíbeného klubu. Z pohledu České 

Republiky může být tato aktivita přijímána téměř s nedůvěrou, různé sociální projekty zde 



nemají velkou tradici, ale Německo je zemí EU, ve které je sociální sféra propracována snad 

úplně nejlépe (kromě různých streetworking programů zde existuje například síť 

„Jugendhausů“, projektů pro mládež atd.).  

 

První projekt pro zabývající se cílenou podporou fanoušků vznikl již v roce 1981 a to 

v Brémách. Postupem času vznikaly fanprojekty po celém Německu, hlavně ve městech se 

silnou fotbalovou základnou. V posledních letech nejsou tyto fotbalové projekty zřizovány jen 

v rámci první a druhé bundesligy, ale objevují se i v nižších soutěžích. Fanprojekty se 

v Německu specializují na zapojování mladistvých fotbalových fanoušků do života ve 

fotbalovém prostředí skrze účast na ultras aktivitách. Fanprojekty mívají v prostorách 

stadionu (či na městských periferiích) vlastní klubovnu (viz. příloha VI., fotografie klubovny 

fanprojektu Frankfurtu), ve které se mohou scházet i v týdnu. V klubovně je kromě TV a 

různých volnočasových aktivit (zvykem bývá stolní fotbálek, ping-pong atd.) také přítomen 

sociální pracovník, který se fanouškům, pokud o to projeví zájem, snaží pomoci s jejich 

každodenními problémy (radí se školními problémy, s potíži na úřadu práce, s právními 

záležitostmi při trestním stíhání atd.). V klubovně je také zázemí pro výrobu různých 

fotbalových choreografií, takže se zde fanoušci, kteří mají zájem o kvalitní prezentaci svého 

klubu/svojí ultras skupiny, scházejí poměrně v hojném počtu. Streetworker pomáhá také 

organizovat cesty za týmem, pokud hraje někde jinde než v domácím prostředí, tyto 

streetworkerem organizované výjezdy jsou předem hlášeny policii, takže na nich nehrozí 

napadení případným tvrdým jádrem fanoušků jiného klubu, proto se výjezdů organizovaných 

streetworkerem s chutí účastní i normální fanoušci, jejichž cílem je skutečně jen shlédnout 

fotbalové utkání, případně si přitom pořádně zafandit. Kromě těchto výletů streetworker 

organizuje speciální výjezdy pro osoby mladší 16 let (tzv, U-16), což jsou také výjezdy na 

fotbalová utkání, ale se striktním zákazem alkoholu a cigaret, z části jsou také tyto výjezdy 

dotované, proto se na ně mohou přihlásit i děti z méně majetných rodin. Streetworker také 

pořádá pravidelné sportovní akce, nejčastěji pochopitelně turnaje ve fotbale. Tyto turnaje 

fanoušků mají v současné době v Německu dlouhodobou tradici a překvapivě vysokou herní 

úroveň (www.kos-fanprojekte.de, přednášky Joachima Ranauema a Thomase Schneidera 

v rámci projektu Profotbals).           

 

S fotbalovými turnaji fanoušků se pojí další významná úloha streetworkera. Jedním z jeho 

úkolů je organizovat výměnné pobyty fanoušků. Jde o to, že fanoušci k sobě vzájemně po 

Německu jezdí na výlety, navštěvují se, vzájemně si předávají informace o tvorbě 



choreografií, mění si zkušenosti, hrají spolu sportovní hry. Vzájemně se tak učí, že s ostatními 

fanoušky se jejich láska ke klubu spojuje, nikoliv rozděluje. Mladí fotbalový příznivci tak 

navazují kontakty, které jim často vydrží po celý život. I v rámci jednoho klubu a jedné 

klubovny pak často probíhají různé sportovní, či zábavně vzdělávací kurzy (kupříkladu 

fotografování, vaření atd.), které mají za cíl vyplnit volný čas mladých fanoušků. 

Streetworker ovšem nemá jen aktivně organizovat pasivní fanoušky, naopak, pomáhá jim 

v jejich aktivitách, snaží se, aby se naučili sami být iniciativní při svých tužbách a cílech. 

Obvyklé je, že jim pomáhá také vydávat fanouškovský časopis (fanzine), představující jejich 

aktivity. Většinou za ně také vyjednává na místních úřadech případné dotace, velkou část jeho 

práce také zabere komunikace s médii a veřejností. Zprvu byly fanprojekty v Německu 

přijímány značně negativně, lidé měli z organizování fanoušků obavy, mnohým se také 

nelíbilo, že stát na streetworkery a jejich klubovny uvolňoval granty. Po několika letech se ale 

přístup veřejnosti naprosto změnil, fan projetky jsou nyní váženou součástí každého většího 

klubu, většina lokálních novin jim čas od času věnuje menší reportáž a i nefotbalová veřejnost 

je většinou vnímá spíše pozitivně (www.kos-fanprojekte.de, přednášky Joachima Ranauema a 

Thomase Schneidera v rámci projektu Profotbals).           

 

Fan projekty tedy jsou zaměřeny hlavně na mládež, tu se snaží přivést směrem k pozitivnímu 

fandění (fandění bez nadávek, bez přehnaného urážení týmu protivníka, bez rasizmu atd.). 

Tím pomalu stahují mladistvé z blízkosti dospělých chuligánů směrem k větší sounáležitosti 

s klubem a týmem. Ano, dospělí chuligáni zde stále existují, ale díky dlouhodobému 

fungování fanprojektů již kolem sebe nemají mladou členskou základnu, kterou by mohli 

povzbuzovat ve výtržnostech a násilí. Fanprojekty jsou tak zaměřeny na přebudování 

struktury celého chuligánského hnutí, pomalu a téměř nepozorovaně dělají z potencionálních 

chuligánů „slušné“ fanoušky. Tím v dlouhodobém horizontu mizí celý chuligánský problém, 

protože pokud nebude členská základna nových, mladistvých členů, staří hooligans se 

postupně rozpadnou, vymizí. Poslední myšlenka je ale skutečně velmi dlouhodobým cílem, i 

v Německu přes všechny své projekty stále mívají občas s chuligány potíže. Přesto mají fan 

projekty v Německu velký úspěch, mnohé z nich sdružují tisíce členů, část těchto členů je již 

v dospělém věku a může být vzorem začínajícím příznivcům, ovšem vzorem v pravém slova 

smyslu, nikoliv způsobem, jakým by pro ně byli vzorem chuligáni realizující se ve rvačkách a 

násilnostech.  

 



Německý fan projekt je jistě náročná záležitost, na kterou se v našich podmínkách bude hledět 

s nedůvěrou. Ovšem stejným způsobem se u nás původně hledělo i na streetworkingovou 

práci s drogově závislými a v současné době se již jedná o zcela běžnou věc. Stejně jako bylo 

obtížné zavést do praxe streetworkink pro drogově závislé, bude také obtížné zavést v naší 

zemi streetworkingové aktivity pro fotbalové chuligány. Přesto zde již existuje iniciativa, 

které se podobnou činností zabývá. V roce 2004 bylo několika českými experty (Dušan 

Beyer, Jan Čechlovský a Josef Smolík) na fotbalové násilí založeno sdružení Profotbalfans, 

které si klade za cíl organizovat sociálně zaměřené projekty pro streetworkery pro fanoušky a 

připravovat pro ně různé vzdělávací programy. Celý projekt Profotbalfans je financován 

z programu Rozvoj lidských zdrojů z Evropského sociálního fondu. V listopadu roku 2006 

odstartovalo hnutí Profotbalfans svůj první projekt v České Republice ohledně vzdělávání 

sociálních pracovníků v oblasti fotbalových fanoušků, do tohoto programu jsem se aktivně 

přihlásil a díky znalostem, které jsem získal při sběru materiálu do této bakalářské práce jsem 

byl vybrán mezi dvacet účastníků tohoto kurzu.  Vzdělávací program je určen pro jíž fungující 

sociální pracovníky v různých odvětvích (nízkoprahová centra, práce s drogově závislými), 

kteří by si chtěli doplnit své současné vzdělání, stejně jako pro studenty ze sociálních oborů, 

případně pro nějaké zástupce ultras scény. Absolventi kurzu získají základní dovednosti v 

oblasti kontaktní a sociální práce s fotbalovými fanoušky, dovednosti týkající se přípravy a 

tvorby projektů a získávání financí (fundraisingu) na projekty pro fanoušky, přehled o 

projektech pro fanoušky realizovaných ve vyspělých fotbalových zemích, kontakty s kolegy v 

rámci ČR i v zahraničí. Program je vedený dvojicí německých streetworkerů, Thomasem 

Schneiderem (vedoucím Koordinačního centra pro projekty práce s fanoušky, u 

bundesligového klubu ve Frankfurtu) a Joachimem Ranauem (vedoucím projektu pro 

fanoušky u bundesligového klubu v Hamburku). Program začal seminářem v listopadu 2005 

v Brně, cílem bylo jeho účastníkům vysvětlit dopodrobna jak problematiku fotbalového 

chuligánství, tak fungování německých fan-projektů. Účastníci kurzu měli za úkol v jeho 

průběhu začít ve skupinkách formulovat svůj vlastní fanouškovský projekt, který by byl 

postupně zasazen do fanouškovského prostředí v naší lize. Při přípravě tohoto projektu mohli 

sociální pracovníci využít znalostí vedení Profotbals a to jak z hlediska sociálně-odborného, 

tak z hlediska legislativy ČR. 

   

Cílem sdružení bylo, aby jeho účastníci vypsali funkční projekt, který by se zabýval situací na 

některém ze současných ligových stadionů, tento projekt má být současně koncipován jako 

žádost o grant na ministerstvo vnitra. Projekt nazvaný „Fan projekt Slavia“, který jsem 



vypracoval s dalšími účastníky kurzu s Bc. Veronikou Huškovou (studentka druhého ročníku 

magisterského programu Občanská společnost) a s Petrem Burdou (student pátého ročníku 

FHS) přikládám jako přílohu číslo VII..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Závěr: 

 

Moje práce měla za cíl přiblížit různé postoje a oblasti zájmů fotbalových chuligánů v České 

Republice a upozornit na to, jakým způsobem vnímají tito jedinci svou situaci. V práci jsou 

podle mého mínění shrnuty základní informace, které umožňují nahlédnout do světa této 

zvláštní minority naší moderní společnosti. Kromě popisu sociálního fungování chuligánské 

skupiny jsou zde popsány dva základní způsoby, jakými se západní společnosti proti tomuto 

fenoménu brání a to anglický model, který se kloní spíše k represi a model německý, který 

represi z velké části kombinuje s prevencí. Podle zkušeností, které jsem nasbíral při 

zúčastněném pozorování na fotbalových stadionech a při komunikaci s německými sociálními 

pracovníky v projektu Profotbalfans, jsem dospěl k závěru, že pro Českou Republiku by do 

budoucna nejlepší metodou pro zvládání fotbalových chuligánů měl být právě model 

německý, který se snaží potencionální mladé chuligány přitáhnout spíše k sounáležitosti 

s klubem a k fandění na tribunách, než aby je za pomocí zákazů a přísných regulí ze stadionu 

spíše vytlačoval do ulic, kde jim často jiná náplň, než střety s obdobně naladěnými fanoušky 

jiných klubů, ani nezbývá. V našich podmínkách není fotbalové chuligánství až tak 

rozšířeným jevem, který by byl zásadním problémem celé společnosti (oproti kupříkladu 

dřívější situaci v Německu, či současnému stavu v Polsku), ale i tak se přesto se domnívám, 

že zavedením německého modelu by i v našich podmínkách v budoucnu mohlo velmi 

pomoci. Část mladistvých by mohla dostat jinou alternativu zábavy, než organizované střety 

v odlehlých částech měst a prospělo by to bezpochyby i atmosféře na stadionu, protože dobře 

organizovaný a fandící kotel je tím, co může značně zvednout atmosféru fotbalového utkání a 

nadchnout jak ostatní diváky tak fotbalisty na hřišti. Ostatně, jak se říká, fotbal se hraje pro 

diváky, a nejvíce by se asi měl hrát právě pro ty diváky, kteří mu dokážou dát nejvíc a jsou 

pro úspěch svého týmu ochotni fandit celých devadesát fotbalových minut. Nejdůležitější 

sdělení celé bakalářské práce je ale podle mého názoru uvedeno až v závěru, ve kterém je 

popsán vznik sdružení Profotbals.  

 

V příloze VII. je vypracovaná kostra projektu pro sociální pracovníky zabývající se fotbalem, 

tato kostra by měla být v průběhu příštího roku dopracována v hotový projekt. Ten pak bude 

předložen ministerstvu vnitra, spolu s žádostí o grant. Pokud bude projekt úspěšný, začne na u 

fotbalového týmu SK Slavia Praha fungovat projekt zcela shodný s projekty německými. 

Jedná se o první z mnoha kroků, jimiž lze dosáhnout přeměny celé tváře české první ligy. Je 



pochopitelné, že vše bude velmi náročné jak na trpělivost sociálních pracovníků, tak na čas. Je 

otázkou, zda budou mít s touto aktivitou potřebnou trpělivost i české úřady (kromě 

ministerstva vnitra také fotbalový svaz ČMFS), i v Německu trvalo ostatně několik let, než 

fotbalové projekty doznaly uznání. Celá tato aktivita je ale velmi důležitá, pokud se v našich 

podmínkách ujme, tak může do značné míry uspořit nejen finanční ztráty způsobené 

výtržnostmi hooligans, ale také může ušetřit velkou míru peněžních prostředků, které jsou 

v současné době směřovány do represivních složek, zejména do nákladů policejních 

zásahových jednotek, jejichž přítomnost je u mnoha fotbalových zápasů skutečně masivní. 

Často přitom neodůvodněně, policie mnohdy nerozlišuje nad mírou nebezpečnosti 

jednotlivých ligových zápasů a tak se kompletní policejní jednotka často objevuje i na 

zápasech, na kterých žádné násilnosti nehrozí (kupříkladu na utkání Blšany-Slovácko, tedy 

v případě střetnutí dvou týmů, které jsou známy tím, že nemají žádné radikální fanoušky, 

přičemž tato skutečnost je velmi dobře známá i policii ČR). Vždy navíc platí známá poučka, 

že prevence se v konečném důsledku vyplatí mnohem více než represe, jak může být viděno 

na německém případu.  

 

Celá tato práce mi osobně dala velmi mnoho, uvědomil jsem si, že kdykoliv přijdu na utkání 

svého ligového klubu, je na stadionu přítomna skupina jedinců, která se na utkání dívá zcela 

jiným pohledem a pro niž je kromě hry na hřišti důležitá ještě jiná „hra“. Své pouliční střety 

často chuligáni s lehkou ironií nazývají „třetím poločasem“, tedy něčím, co má s fotbalem 

souvislost, je s ním propojeno, byť zde již žádný opravdový fotbalista nehraje. Kromě této 

nové perspektivy jsem si také uvědomil, jak náročná je práce sociologa v terénu, dost dlouho 

mi trvalo, než jsem vstřebal některé své nové zážitky, jako bylo kupříkladu cestování načerno 

přes celou zemi či popíjení alkoholu v neuvěřitelném množství. Také jsem dospěl k závěru, že 

varování před přílišným splynutím s prostředím (a vypadnutím tak z role sociologického 

pozorovatele), nejsou jen planými řečmi, po několika letech které jsem strávil pozorováním 

s fotbalovými chuligány, jsem si náhle uvědomil, že některé věci, jakými je například 

napadání ostatních chuligánů, beru jako něco téměř naprosto samozřejmého, jako něco, co 

k fotbalovému kotli fanoušků prostě jakými způsobem patří. Proto se domnívám, že projekt 

Profotbals, který začal minulý rok, je něčím velmi potřebným. Ve fotbalových kotlích často 

vzniká právě tato atmosféra, v níž je napadání „nepřátelských“ chuligánů zcela normální a 

běžné, něco co je skutečně zažité, a co mnozí příchozí, zejména velmi mladí fanoušci, rychle 

od ostatních implementují jako naprosto nezbytnou součást způsobu prezentace celého kotle. 

Projekt by mohl celou tuto skutečnost změnit, ukázat zvláště začínajícím fanouškům, že 



v kotli je i jiný způsob vyjádření toho, že jsou skutečně oddanými fanoušky svého klubu. 

Pevně doufám, že se tento projekt podaří u Slávie zavést a že se ho podaří udržet v chodu tak 

dlouho, aby začal přinášet pozitivní výsledky. Pokud by se něco takového povedlo, jistě by se 

celému projektu dostalo prezentace v médiích, což by pravděpodobně zvýšilo šanci tohoto 

projektu získat větší granty a pokračovat ve své činnost. Podle mého soudu by jeden jediný 

takovýto projekt mohl ochránit velký počet začínajících fanoušků od velkých potíží s policií, 

soudy či sociálními úřady, z vlastní zkušenosti vím, že značný počet z nich svého chování a 

s ním spojených problémů, velmi lituje.           
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Josef Smolík: Fotbalové chuligánství jako způsob trávení volného času 

 
Fan-Projekte 2002: Zum Stand der sozialen Arbeit mit Fußball-Fans, Michael Gabriel a 
Thomas Schneider, 2002 (překlad Jan Čechlovský) 
 
Soziale Arbeit mit Fußballfans – Deutschlands Fanprojekte im Portrait, KOS – Schriften 1, 
1999 (překlad Jan Čechlovský) 

Michael Gabriel: Ultras v Německu – odpověď na modernizaci fotbalu? (http://www.kos-
fanprojekte.de, překlad Jan Čechlovský) 

Mgr. Dušan Beyer: Fotbaloví chuligáni v Polsku 

Mgr. Marek Suchánek: Aktivity státních institucí ČR v problematice diváckého násilí 

Kevin Miles AMBASÁDY PRO FANOUŠKY, Historie, pozadí, souvislosti, základní 
struktura (Přeložil Jan Čechlovský) 
 

Internetové prameny: 

www.hooligans.cz 

forum.hooligans.cz 

www.rws2001.com 

www.redwhitepower.com 

www.ultrassparta.cz 

www.thordivision.com 



www.spartaforever.cz 

http://jkg.hooligans.cz/ 

http://www.radicalboys-brux.com/ 

http://pfans.org/ 

http://www.indiani.xf.cz/ 

http://www.ultrasviktoria.wz.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha I.: Choreografie různých českých klubů 

 

SK Slavia Praha: 

 

 

 



 

FC Baník Ostrava: 

 

 

 

 

 



 

Bohemians Praha 1905: 

 

 

 



 

AC Sparta Praha: 

 

 

 

 



 

Příloha II.: Šála Red White Supporters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha III.: Pohár za chuligánský fotbalový turnaj, 4.místo 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha IV.: Tabulka rozlišení fotbalových diváků, fanoušků a 

fotbalových chuligánů podle Mgr. Smolíka (2001) 

 

 

Kritérium Sportovní diváci Sportovní fanoušci Hooligans 

Stabilita skupiny nízká vysoká vysoká 

Integrace skupiny nízká vysoká vysoká 

Koheze nízká střední vysoká 

Atraktivnost 
skupiny 

nízká vysoká vysoká 

Stálost skupiny nízká střední vysoká 

Autonomie skupiny nízká střední vysoká 

Velikost skupiny nízká střední malá 



Míra intimity 
skupiny 

nízká střední vysoká 

Propustnost 
skupiny 

vysoká střední nízká 

Homogenita/herero
genita 

heterogenní homogenní homogenní 

Orientace skupiny nízká střední vysoká 

Hodnotová 
orientace 

nízká střední vysoká 

Míra uspokojení nízká střední vysoká 

Stupeň libosti nízká střední vysoká 

Míra kontroly nízká střední vysoká 

Násilné chování nízké nízké vysoká 

Projevy 
nacionalizmu 

nízká vysoké vysoká 

Projevy xenofobie a 
rasizmu 

neexistence výjimečně vysoké 

Stupeň ideologie 
skupiny 

neexistence neexistence vysoký 

Hodnocení zápasů objektivní neexistence subjektivní 

Klubismus nízký subjektivní nízký 

 

 

Příloha V.: Fotografie střetů chuligánů mimo stadion na 

odlehlých místech (parky, louky, pole, odlehlé části měst) 

 

Brno-Zlín: 

 



 

Slavia-Sparta: 

 

Sparta-Brno: 



 

 

 

 



 

 

 

Slavia-Sigma Olomouc: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Žižkov-Hradec Králové: 

 

 



Příloha VI.: Klubovna fanprojektu Louisa  (Německý Frankfurt, 

bundesliga) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Příloha VII.: Fan projekt 

 

Žádost o grant na „Fan projekt Slavia“  

 

 

Výchozí stav 

Na fotbalovém stadionu Strahov, kde v současné době hraje SK Slavia Praha, se 

během ligových zápasů na dolní jižní tribuně (tzv. „kotli“) ještě donedávna scházelo pouze 

okolo 300 fanoušků. V několika výjimečných případech sice počet osob v kotli dosáhl i pěti 

tisíců,  zápasy s takovou účastí se však většinou neobešly bez výtržností a dalších problémů.. 

Nejsložitější situace se řešily většinou během pohárových zápasů, kdy mezi fanoušky 

docházelo například k nekontrolovanému a tedy velmi nebezpečnému odpalování 

pyrotechniky, demolici sedaček a plotů, či k otevřeným střetům s policií. Běžná ligová utkání 

s mnohem menší návštěvností sice probíhala podstatně klidněji, přesto se ale i zde občas 

objevovaly negativní jevy, jakými jsou bezpochyby rasistické projevy (hučení na hráče tmavé 

pleti) či opakující se problémy s pyrotechnikou.  

 

Během minulého roku vzniklo na Slavii hnutí několika lidí z řad fanoušků, kteří se 

snaží od základů přetvořit místní scénu. Prvním počinem hnutí byl pokus přivést do kotle 

nové fanoušky a zároveň stmelit různorodé skupinky těch stávajících. Cílem bylo zlepšit 

atmosféru na stadionu a zároveň vytvořit novou základnu tzv. ultras fans, kteří se aktivně 

zapojují do fandění ale nikoliv do výtržností.  

 

Časem se tedy podařilo přivést do kotle také některé fanoušky z tribun, což rozbilo 

stávající sociální strukturu kotle a negativní atmosféra v něm se podstatně zmírnila. 

V současné době se počet fanoušků v  kotli zvýšil i na ligových zápasech zhruba na 500. 

Počet fanoušků v kotli se zvýšil, ale množství výtržností se snížilo. Dříve se na ligových 

zápasech příliš nefandilo, neboť fanoušků v kotli bylo málo, nebyli příliš slyšet a proto často 

sami rezignovali na jakékoliv fandění. Často pak si místo toho hledali nějakou „náhradní“ 

činnost v podobě výtržností. Dnes se naopak většina fanoušků kotle aktivně zapojuje do 

připravených choreografií (balónky, kresby, kartony, chorály atd.).  

 



S aktivizací fandění bylo nutné nastolit v kotli nový způsob fungování. Část lidí se 

organizací fanoušků začala opravdu aktivně zabývat. Například dění při zápase do jisté míry 

ovlivňuje odpovědná osoba s megafonem, která se poměrně úspěšně snaží fanoušky dirigovat. 

Hnutí fanoušků také jednalo s klubem o používání pyrotechniky v návaznosti na potíže 

vznikající při pohárových zápasech. Odpalování a následné házení různého pyra na tartan 

bylo totiž častým signálem k širším výtržnostem, které si vynutily často zásahy policie i 

hasičů. Na žádost klubu na sebe fanoušci převzali odpovědnost za nepoužívání pyrotechniky  

během zápasu, a tento závazek se jim dosud v postatě daří plnit. Tímto si hnutí fanoušků 

otevřelo cestu k dalšímu vyjednáváním s klubem.  

 

Projekt sdružení „Fan projekt Slavia“ 

Za minulý rok se sice podařilo udělat kroky ke zklidnění celkové situace v kotli, je to 

však jen část dlouhé cesty, kterou prošly například kluby v západní Evropě. A právě na 

základech zkušeností a metodách německých sociálních pracovníků s fotbalovými fanoušky 

je postaven „Fan projekt Slavia“. 

V rámci tohoto projektu bychom chtěli prozatím neoficiální hnutí fanoušků přetvořit v 

oficiální sdružení fungující na neziskovém principu, které by se ještě intenzivněji zabývalo 

rizikovou situací na stadionech a soustředilo svou činnost zejména do oblasti prevence. 

Počátečním krokem sdružení by mělo být otevření klubovny, kterou bychom rádi zřídili v 

prostorách stadionu. Klubovna by fungovala na principu nízkoprahového zařízení, 

přístupného úplně všem fanouškům, kteří se chtějí podílet na vytváření pozitivní atmosféry na 

stadionu. Tímto bychom chtěli k vytváření choreografie přilákat jedince, kteří chodí na fotbal, 

ale neví, jakým způsobem se nějak zařadit do skupiny osob fandících na fotbalových zápasech 

v kotli. Zejména však bude klubovna fungovat jako prevence proti riziku, že se někteří nově 

příchozí členové kotle dostanou se pod vliv nějaké radikální skupiny. Nejvíce jsou v tomto 

případě ohroženi jednoznačně mladší fanoušci a to přibližně ve věku 14 – 18 let. Právě těm 

bude klubovna určena nejvíce a kvůli nim zde také bude neustále přítomen jeden sociální 

pracovník. Ten se bude snažit návštěvníky motivovat k pozitivnímu fandění, ale i životnímu 

stylu bez patologických jevů, jako je například alkoholismus či drogová zavislost, jenž se u 

nemalého množství osob na fotbalových stadionech také vyskytují. Zároveň bude pracovník  i 

„pomocnou rukou“ nejen pro mladší fanoušky ve složitých životních situacích.  

 

Další významnou a velice potřebnou aktivitou nově vzniklého sdružení by mělo být  

převzetí odpovědnosti za organizaci zájezdů fanoušků za zápasy do jiných měst. Na základě 



našich zkušeností předpokládáme, že snaha přenést na fanoušky skrze sdružení část 

odpovědnosti za jejich chování, bude nakonec efektivní. Stejným způsobem se totiž už 

podařilo zamezit problémům s pyrotechnikou, jak je již zmíněno výše. Stačilo přesvědčit 

vedoucí část fanoušků, že je v jejich zájmu zamezit odpalování pyrotechniky při rizikových 

zápasech, a oni sami si vše potřebné během několika utkání zařídili.  

 

 

Pozitiva případné podpory fungování iniciativy „Fan projekt Slavia“: 

 

� Méně výtržností a vandalizmu na fotbalovém stadionu a i přilehlém okolí cestou na 

zápas a zpět 

� Menší výdaje na škody způsobené na stadionu 

� Nulové pokuty od UEFA za porušování pravidel fotbalového zápasu (házení 

pyrotechniky na hřiště, hučení na hráče tmavé pleti) 

� Zřetelně menší četnost zásahů policie a hasičů 

� Volnočasové aktivity fans v rámci klubovny působí jako prevence sekundární 

kriminality 

� Lepší atmosféra na stadioně, pozitivní fandění bez vulgarit a rasistických pokřiků  

 

Co požadujeme: 

� V současnosti je naším prvotním cílem otevření klubovny. Nemáme však 

prostředky na její vybavení, propagaci a následný provoz  

 

� Abychom mohli účinně rozvíjet naši práci na poli prevence, myslíme si, že je 

potřebné, aby práce s fanoušky byla nepřetržitá. Proto bychom v rámci našeho 

projektu zaměstnali alespoň jednoho pracovníka proškoleného v oboru sociální 

práce či přímo sociální práce s fanoušky, který by byl zodpovědný za provoz 

klubovny, ale doprovázel by také fanoušky na zápasy.    

 
 
 
Za Fan Projekt Slavia: 
 
Martin Eliáš DiS. 
Petr Burda 
Bc. Veronika Hušková 



 


