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Anotace 

Práce je zaměřena na problematiku politizace fotbalových fanoušků. Předmětem výzkumu 

se v tomto případě stali příznivci fotbalového klubu SK Slavia Praha, kteří jsou známí pod 

názvem Tribuna Sever. Cílem je ověřit, zdali nedochází k přeměně fanouškovské 

organizace, která se veřejně profiluje, jako apolitická v organizaci politicky určitým směrem 

orientovanou. Práce se nejprve zaměřuje na problematiku subkultury fanoušků obecně. 

Následně pak představuje konkrétní vztah mezi politikou a fanoušky, který ilustruje také na 

konkrétních příkladech z tuzemska i ze světa. Předmětem výzkumu byli fanoušci Slavie 

Praha, respektive jejich aktivní část, jež právě nese název Tribuna Sever. Cílem práce tedy 

není odhalit poměry mezi politickým smýšlením mezi všemi fanoušky, nýbrž zjistit možnou 

politickou orientaci dané organizace jako celku. I proto je výzkum zaměřen na vedoucí 

struktury této skupiny fanoušků, kteří nabízejí nejlepší vhled do této problematiky. 

Annotation 

My bachelor thesis is focused on the topic of policitization of football fans. The subject of 

my research were fans of Slavia Prague football club, better known as Tribuna Sever (North 

Stand). The main goal of the research is to verify, If there is an ongoing trasformation of the 

group of fans, from apolitical organization into the unit with certain political view. First of 

all, the thesis offers the general view of the issue. After that it presents connection between 

the fans and politics, including some examples from the world and from The Czech republic 

as well. As I mentioned, the subject of the research was Tribuna Sever, which is an active 

core of fans. So the goal was not to find out the global poltical view of all the fans of Slavia 

Prague, but to reveal, if there is an existing political orientation in this particular 

organization. That is the reason why the practical research was focused on leaders of this 

group of fans. 

Klíčová slova 

Politika, Fotbal, Subkultura, Fanoušci, Ultras, Chuligáni, Radikálové, Nacionalismus, 

Anarchismus 

Keywords 

Politics, Football, Subculutre, Fans, Ultras, Hooligans, Radicals, Nationalism, Anarchism 



 

Title/název práce 

Politicization of Slavia Prague football club fans  
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Zásady pro vypracování 

Cílem mé práce bude odhalit skutečné politické smýšlení „ultras“ Slavie Praha. Jak už bylo 

zmíněno, tak se skupina slávistických fanoušků považuje za zcela politicky neutrální. Mým 

cílem bude tedy nejprve ověřit, zdali je toto tvrzení obecná pravda nebo to funguje, jako 

pouhá záminka udržet kotel na Slavii jednotný a tím i početně silný. Je samozřejmé, že každý 

jednotlivec mezi fanoušky má s největší pravděpodobností nějaké politické smýšlení, Mým 

úkolem však není řešit politické názory jednotlivých osob. Cílem je zjistit, zdali neexistují 

větší skupiny, které mají potřebu prezentovat své politické postoje skrz podporu klubu a tím 

se nesnaží profilovat slávistické fanoušky určitým politickým směrem. 

Při práci s klíčovými pojmy se zaměřím především na dvě zásadní tematické oblasti. Těmi 

bude v první řadě pochopitelně politologie, kde se převážně budu snažit o definice 

politických směrů, které souvisí s prostředím fotbalových fanoušků. Budu se snažit vysvětlit 

i náhled na pojmy „pravice“ a „levice“ mezi fotbalovými fanoušky. Druhou tematickou 

oblastí pro klíčová slova v mé práci budou především definice pojmů užívaných pro 

fotbalové fanoušky. Bude důležité představit jednotlivé skupiny fanoušků podle jejich 

fotbalového smýšlení. Je třeba rozlišit výrazy, jako jsou „hooligans“ nebo „ultras“. Pro tyto 



 

výrazy existují pevně stanovené definice, které se objevují v mnoha publikacích 

pojednávajících o problematice fotbalových fanoušků. 

Tématem radikalizace či politizace fotbalových fanoušků se zabývalo již mnoho odborných 

prací či publikací. Jednalo se však především o obecný globální pohled na fanoušky na celém 

světě. Objevili se publikace pojednávající i o jednotlivých fanouškovských táborech na 

světě, případně i o jejich politickém nebo náboženském založení. U nás se tohoto tématu 

dotklo jen několik autorů. Nicméně moje práce se bude týkat aktuální situace, která výrazně 

ovlivňuje vnímání fanoušků širokou veřejností. Nebude nutné vytvářet nové definice. 

K představení pojmů existuje dostatečné množství literatury. 

Jako první a velmi důležitý zdroj současného poznání využiji publikaci Krystalizace 

politických postojů a politického spektra v České republice. Tento odborný článek není 

aktuální, ale dobře popisuje vývoj české pravice a levice v ČR po Sametové revoluci. Tento 

článek využiji čistě pro obecný politický pohled na českou společnost. Následně ho již 

rozvinu publikací Krajní pravice a levice v ČR, který se již hlouběji dotýká tématu 

fotbalových fanoušků. Ostatně se v jeho textu fanoušci několikrát objevují. 

  



 

Seznam základní literatury 

V teoretické části hodlám pracovat především se sekundárními prameny, které zahrnují 

především odborné publikace založené na výzkumu či pozorování daných autorů. Naopak 

v části praktické se hodlám opřít téměř výhradně o primární zdroje dat, které mi poskytnou 

především provedené rozhovory. Nicméně při kritickém hodnocení výpovědí jednotlivých 

aktérů budu vycházet z vlastního pozorování, které je založeno na pravidelných návštěvách 

fotbalových zápasů. Následně pro kompletní analýzu využiji i sekundární zdroje v podobě 

odborné literatury. 
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Předběžná náplň práce 

V teoretické části své bakalářské práce hodlám rozpracovat definice klíčových pojmů a na 

to navázat představením samotného tématu, kterým se budu zabývat. K tomuto představení 

využiji publikace Fotbalové chuligánství od politologa Josefa Smolíka. Ten se obecně 

zabývá problematikou radikalizace ve společnosti, subkulturami či terorismem. Je tedy 

zřejmé, že se výrazně orientuje v prostředí českých fotbalových fanoušků. Ostatně v jeho 

knize se objevují pasáže, které přímo pojednávají o politizaci fotbalových fanoušků, o které 

moje práce bude. Nabízí zde mimo jiné i historický kontext, který mi pomůže i v praktické 

části mojí práce. Tato publikace nabízí nabídne široké pokrytí teoretického rámce, nicméně 

hodlám zde ještě rozpracovat materiály Karla Zusky, jež je neoficiálním archivářem 



 

fotbalové Slavie a mohl by mi tímto poskytnout určité historické materiály, které se týkají 

slávistických fanoušků. 

Po představení klíčových pojmů a historicko-teoretického rámce mojí práce v teoretické 

části přejdu k výzkumu samotnému. Tento výzkum bude postaven výhradně kvalitativních 

metodách, které se pokusím shrnout a dojít k určitému závěru, který mi odpoví na otázku, 

zdali je má teorie o současné politizaci fanoušků pražské Slavie postavena na reálných 

základech. 

Výzkum v praxi provedu pomocí rozhovorů, které budou prováděny s významnými aktéry 

fanouškovského dění na Tribuně Sever. V konkrétním případě se bude jednat o rozhovory 

s osobami, které se řadí do vedení Tribuny Sever, jako celku. Následovat budou aktéři 

jednotlivých fanouškovských podskupin, kteří spadají mezi aktivní fanoušky v pražském 

Edenu. Otázky budou pokládány stejné každému respondentovi a mimo okrajové otázky se 

budou snažit zjistit politické názory dané osoby a zdali cítí potřebu je prezentovat i na 

fotbalovém stadionu v rámci svojí aktivní skupiny nebo celého kotle fanoušků. Rámcově 

počítám s minimálním počtem otázek a spíše se snahou o navození tématu, o kterém bude 

respondent následně vypovídat.  

Po provedení jednotlivých rozhovorů provedu analýzu výpovědí každého respondenta 

s pomocí použité odborné literatury. Hodlám v tomto případě přinést i kritický pohled na 

problematiku založený na osobním pozorování, které budu provádět na bázi pravidelných 

návštěv zápasů pražské Slavie. Výsledek analýzy pak tedy bude založen na výsledcích třech 

klíčových bodů a jejich vzájemném zhodnocení. 

Preliminary content of my thesis 

In the theoretical part of my Bachelor thesis, primarily I would like to present the definitions 

of the keywords. Thereafter I am going to present the topic of my work, that I chose. For the 

presentation I will use the book from the author Josef Smolík Fotbalové chuligánství. Josef 

Smolík is a political scientist and his main focus is radicalization of society, subcultures or 

terorism. Thanks to this specialization he has a great orientation in the enviroment of Czech 

football fans. In some parts of his books he is trying to focus on political views of The Czech 

fans, which is basicaly my main topic. In his book, there i also good part about historical 

evolution of Czech ultras subculture. Then I am going to use the information from Slavia’s 

unofficial archivist-Karel Zuska. He can offer a great historical materials about the evolution 

of Slavia fans.   



 

After presenting the keywords and he historical-political context I will continue with the 

main research. The research will be based on qualitative methods. This research will help 

me to find out wheter my theory is based on some relevant facts. 

For the practical research I am going to make interviews with important members of Slavia 

fan scene. Specifically the persons from leadership of Tribuna Sever (name of Slavia 

supporters group). After that I would like to make some interviews with members of small 

groups of fans or fractions of Tribuna Sever. Basicaly I am going to ask the same questions. 

I will try to discover political views and opinions of those people. Also I would like to find 

out If these people need to present their political opinions on the football matches. The only 

one condition that has to be fulfilled, is the complete anonymity for all respondents, their 

groups and fractions. For the interviews I would like to get at least 5 people. 

After finishing interviews, I am going to make an analysis that will evaluate all the answers 

from the respondents. The evaluation will be based on literature and also on my personal 

observation from regular visits to the Slavia Prague’s league matches.  
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Úvod 

Ve své bakalářské práci se hodlám zabývat problematikou politizace fotbalových fanoušků. 

V tomto konkrétním případě se bude jednat o příznivce pražské Slavie neboli resp. Tribuny 

Sever, jež hraje na poli fanouškovské scény v ČR významnou roli.  

Toto téma jsem si zvolil, jelikož je mi osobně blízké a zároveň poslední dobou 

zaznamenávám jisté tendence, které by mohly být předzvěstí určitého politického zaměření 

této skupiny fanoušků. Tribuna Sever o sobě dlouhodobě tvrdí, že je apolitickou organizací, 

která sdružuje slávistické příznivce napříč všemi společenskými vrstvami.  V rámci studia 

politologie bych rád ověřil, zdali tomu tak i ve skutečnosti opravdu je. Ke zpracování tohoto 

tématu mě vedly události posledních let, které významně změnily mé subjektivní představy 

o apolitičnosti fanoušků Slavie. 

V teoretické části své bakalářské práce hodlám rozpracovat již výše zmíněné definice 

klíčových pojmů a na to navázat představením samotného tématu, kterým se budu zabývat. 

K tomuto představení využiji publikace Fotbalové chuligánství od politologa Josefa 

Smolíka. Ten se obecně zabývá problematikou radikalizace ve společnosti, subkulturami či 

terorismem. Je tedy zřejmé, že se výrazně orientuje v prostředí českých fotbalových 

fanoušků. Ostatně v jeho knize se objevují pasáže, které přímo pojednávají o politizaci 

„fans“, o které moje práce bude. Kniha nabízí mimo jiné i historický kontext, který mi 

pomůže i v praktické části mojí práce. Tato publikace široce pokrývá široké teoretický rámec 

problematiky, nicméně hodlám ještě rozpracovat materiály Karla Zusky, jež je neoficiálním 

archivářem fotbalové Slavie a mohl by mi tímto poskytnout určité historické materiály, které 

se týkají slávistických fanoušků. 

Po představení klíčových pojmů a historicko-teoretického rámce mojí práce v teoretické 

části přejdu k výzkumu samotnému. Ten bude postaven výhradně na kvalitativních 

metodách, které se pokusím shrnout a dojít k určitému závěru, který mi odpoví na otázku, 

zdali je má teorie o současné politizaci fanoušků pražské Slavie postavena na reálných 

základech. 

Výzkum v praxi jsem provedl prostřednictvím rozhovorů s významnými aktéry 

fanouškovského dění na Tribuně Sever. V konkrétním případě se bude jednat o dialogy 

s osobami, které se řadí do vedení Tribuny Sever, jako celku. Následovat budou členové 

jednotlivých fanouškovských podskupin, kteří spadají mezi aktivní fanoušky v pražském 

Edenu.  
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1. Metodologie teoretického výzkumu 

 

Při představení metodologie týkající se teoretické části mé práce se nejdříve zaměřím na 

použitou odbornou literaturu a jiné zdroje, ze kterých jsem čerpal. Následně přistoupím 

k definici klíčových pojmů, které jsou zásadní pro správné pochopení myšlenek uvedených 

v textu. Po představení souboru použitých zdrojů a klíčových výrazů přistoupím ke 

kapitolám, které již budou zpracovávat fakta o daném tématu. 

1.1. Práce se zdroji 

Pro své téma nejprve využiji odbornou literaturu, která bude fungovat jako sekundární zdroj. 

Ta mi pomůže již při definování klíčových pojmů. Každopádně ji využiji i pro zpracování 

historicko-geografického kontextu problematiky.  

Poté až se má práce přesune k předmětu mého výzkumu, tedy fanoušky SK Slavia Praha, 

začnu využívat více primární zdroje. Bude se v tomto případě jednat o například oficiální 

prohlášení příznivců, veřejné reakce od jiných subjektů a v neposlední řadě o vlastní 

pozorování situace na tribunách na stadionu Slavie. 

1.2. Definice klíčových pojmů 

Pro orientaci v teorii i následném výzkumu mé bakalářské práce je zásadní definovat pojmy, 

které se budou objevovat v celém textu. Ty lze rozdělit do dvou základních kategorií. Tou 

první jsou pojmy, které se týkají prostředí fotbalových fanoušků. Druhou jsou zase definice 

politologických a částečně sociologických konceptů, které souvisí s prostředím subkultury 

fotbalových příznivců. 
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1.2.1. Prostředí fanoušků 

V první řadě se tedy zaměřím na samotné prostředí fanoušků, kde je zejména třeba odlišit 

různé typy lidí, které se objevují na stadionech, protože nelze všechny řadit do stejné 

kategorie. První skupinou, která se objevuje na fotbalových stadionech je tzn. divák.  Ten je 

svým způsobem nezaujatým pozorovatelem a fotbal nemusí být ze zásady jediným sportem, 

kterému se jako pasivní pozorovatel věnuje. Primární motivací této osoby navštívit fotbalové 

utkání je čistě zájem o sledování hry. Není nijak citově vázaný na žádný klub. Konkrétním 

příkladem takového člověka může být například fotbalový novinář, který navštěvuje 

fotbalové zápasy nad rámec svých pracovních povinností. Zjednodušeně je to osoba, která 

má citovou vazbu ke sportu samotnému, a nikoliv k určitému klubu. Těchto lidí se na 

stadionech po světě vyskytuje velké množství, a proto je důležité je odlišit, jelikož nejsou 

předmětem mého výzkumu. (Smolík, 2008) 

Dalším typem osob na stadionech je běžný fanoušek. Ten je na rozdíl od diváka motivován 

citovou vazbou ke klubu. Proto se například hlásí ke svému týmu nošením dresu, šály nebo 

vlajky. Fanoušek s klubem prožívá veškeré dění na hřišti a nelze ho v tomto případě označit 

za objektivního pozorovatele. Zároveň svůj oblíbený tým aktivně podporuje. Například 

zpíváním chorálů. U fanouška se již objevuje i jisté vnímání rivality k soupeři. Fanoušek vše 

vnímá jednostranně z pohledu svého oblíbeného týmu. (Smolík, 2008) 

Z kategorie fanoušků vychází pojem „ultras“, což je osoba, která každou vlastnost fanouška 

ještě více umocňuje. „Ultras“ je povětšinou organizovaná skupina lidí, kteří podporují svůj 

klub fanatickou a někdy až protizákonnou cestou. Co se týče podpory klubu skrze 

skandování, jedná se o daleko důraznější podporu, než je tomu v případě běžného fanouška. 

Daleko více se zde klade důraz na hlasitost fandění na úkor sledování hry. V rámci ultras 

častěji zaznamenáváme i hanlivé pokřiky vůči soupeři. V některých případech mohou být 

pokřiky až xenofobní. Členové ultras se také vyznačují například výrobou choreografií nebo 

používání pyrotechniky. Klubové symboly jsou pro ně posvátné a v případě jejich ohrožení 

jsou ochotni je bránit vlastním tělem. Nejsou však skupinou, která by se primárně 

vyznačovala násilím. Ultras skupiny často bývají velmi dobře organizované a jejich činnost 

někdy přesahuje pouhou podporu klubu na stadionu. Příkladem může být výroba vlastního 

merchandisingu nebo třeba podpora různých charitativních projektů a podobně. (Smolík, 

2008) 
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Poslední kategorií z fanouškovského spektra, které je třeba definovat jsou fotbaloví 

chuligáni. Jedná se povětšinou o skupiny s daleko menším počtem osob než například 

klasičtí fanoušci nebo „ultras“. Často jsou jejich členové spjati více s vlastní chuligánskou 

skupinou než se samotným klubem. Jedná se o přísně uzavřené frakce, které se jménem 

svého oblíbeného klubu účastní bitek s ostatními chuligánskými tábory rivalských klubů. 

Bitky mohou být organizované, ale může se jednat i o spontánní konflikt nejen s protivníkem 

z řad chuligánů, ale i například policie. Existuje určité provázání mezi „ultras“ a chuligány. 

Často totiž chuligáni mohou být jen jednou z odnoží větší „ultras“ skupiny. Zároveň není 

ani vyloučeno, že se chuligán podílí na činnostech „ultras“. (Smolík, 2008) 

Ve svém výzkumu pracuji se skupinou Tribuna Sever, která kromě kategorie divák zahrnuje 

ostatní zmíněné. Dá se tvrdit, že co se týče běžných fanoušků, tak jen velmi okrajově, ale 

jistá část se zde nachází. Především se ale dá Tribuna Sever označit za „ultras“ skupinu. 

1.2.2. Politologické pojmy 

Nyní provedu definice pojmů týkajících se politologického pohledu na problematiku. 

Nejprve bych rád představil definici pravicového a levicového smýšlení. Toto rozdělení 

může být považováno za značně obecné, proto je nutné definovat, co konkrétně v kontextu 

problematiky politizace fotbalových fanoušků označují. 

V první řadě se zaměřím na pojem pravicové smýšlení. V politickém spektru nelze přesně 

označit místo kam pravici zařadit, jelikož existuje několik dalších poddruhů, které se ve 

svých definicích mohou velmi často výrazně lišit. Příkladem tomu může být kontrast mezi 

konzervativní a liberální pravicí. Konzervativní pravice apeluje zejména na dodržování 

zaběhnutých postupů a hodnot. Oproti ní liberální pravice klade důraz na ekonomickou 

svobodu jedince a minimální vliv státu na společnost. Pod tím lze chápat například nižší 

daňovou zátěž. S konzervativní pravicí často bývají propojeny nacionalismus či národní 

konzervatismus, což jsou v obou případech pojmy zdůrazňující důležitost národa, jeho tradic 

nebo kultury. Tyto směry bývají ovšem také spojovány s krajní pravicí. (Vlachová, & 

Matějů, 1998) Nyní je třeba určit, které výše uvedené ideje různých druhů pravice jsou brány 

jako nejvýznamnější pro fotbalovou subkulturu. Jednoznačně se jedná například o myšlenku 

konzervatismu. Pravicově smýšlející fanoušci jsou povětšinou příznivci tradičních hodnot a 

minimálních změn. Kladou ovšem důraz i na svobodu jedince a minimální vliv vládnoucích 

struktur, což nahrává tvrzení, že zastávají i určité liberální hodnoty. V některých případech 

hraje v rámci pravicových ultras významnou roli i zmíněný nacionalismus, který pak tedy 
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logicky může vést tyto fanouškovské tábory k extremismu. (Bastl & Mareš & Smolík, & 

Vejvodová, 2011) 

V případě definování levice se zaměřujeme primárně na pojmy, jako jsou spravedlnost nebo 

například sociální rovnost. Levice v tomto případě klade důraz více na rovné podmínky pro 

všechny sociální vrstvy, což může být někdy na úkor svobody, kterou se více vyznačuje 

liberální pravice. (Vlachová, & Matějů, 1998) Proto jsou s levicí propojeny směry jako je 

komunismus. Naopak s levicí spojovaný anarchismus sice klade důraz na svobodu, ale ta 

ovšem přichází společně s bezvládím, které má zajistit odstranění jakékoliv nerovnosti ve 

společnosti. Otázkou zůstává, jak se ideály levice aplikují v prostředí skupin fotbalových 

fanoušků. V tomto případě hraje významnou roli fakt, že velmi často jsou levicové 

fanouškovské skupiny často propojeny s nějakým levicovým hnutím, které může zastávat 

například hodnoty anarchismu. (Bastl & Mareš & Smolík, & Vejvodová, 2011) 
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2. Historicko-geografický kontext 

V této kapitole představím samotný vznik a příklady aktivních „ultras“ ve světě i v České 

republice. Po stručném historickém pohledu na problematiku představím některé zajímavé 

fanouškovské organizace detailněji. Výběr táborů jsem zvolil, tak abych dokázal poukázat 

na fakt, že tábory svůj věhlas budují různými způsoby a jsou v rámci subkultury pokaždé 

jistým směrem jiné. 

2.1. Historie „ultras“ ve světě 

Pokud se máme zaměřit na samotnou historii „ultras“, respektive organizovaného fandění 

na stadionech, je třeba se ohlédnout do první poloviny minulého století. Ve 30. letech v Itálii 

zaznamenáváme první zmínky o organizované skupině fanoušků slavného klubu Lazio Řím. 

Jen krátce nato se objevují podobné informace o fanoušcích z Brazílie. První z tzv. „Torcidas 

Organizadas“1 byla skupina TUSP, která podporovala brazilský klub Sao Paolo. Mezi 

třicátými až padesátými léty minulého století se v největší jihoamerické zemi velmi 

rozmohlo zakládání těchto fanouškovských skupin. Ty se již vyznačovaly například nošením 

klubových symbolů nebo používáním pyrotechniky na stadionech. Po mistrovství světa 

v roce 1950 v Brazílii se začíná rozmáhat organizované fandění i na evropském kontinentě.  

Jedním z průkopníků byla Torcida podporující chorvatský klub Hajduk Split. Ostatně právě 

tato skupina je všeobecně považována za nejstarší dodnes působící „ultras“. Samotný pojem 

„ultras“ se však objevil až v roce 1969 mezi fanoušky italské Sampdorie Janov. I tato 

skutečnost potvrzuje fakt, že Itálie byla v rámci Evropy lídrem v organizovaném fandění v 

druhé polovině 20. století.  V šedesátých letech navíc vzniká další odnož fotbalových 

fanoušků a to jsou tzv. „hooligans“ (v českém překladu: chuligáni). Jejich působení je 

zejména známé na území Spojeného království, kde jsou populárnější než „ultras“. 

Největšího vlivu chuligáni dosahují v 80. letech, ale vzhledem k represím ze strany 

bezpečnostních složek se stahují do ústraní. Dnes jsou „hooligans“ celosvětově méně 

výrazní na stadionech, a naopak svojí násilnou aktivitu přesunují do organizovaných bitek 

v odlehlých částech měst či v přírodě. Ultras se na rozdíl od chuligánů v dnešní době 

předhánějí v kvalitě prezentace. Ta spočívá zejména v propracovaných choreografiích, 

v pyrotechnických show nebo v hlasitém a dobře organizovaném fandění. Není výjimkou, 

že činnost ultras často přesahuje hranice stadionu. Jako příklad této činnosti lze uvést třeba 

graffiti či správu vlastních sociálních sítí. (King, 1997) 

 
1 Jiný výraz pro „ultras“, využívaný zejména v jižní Americe 
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2.2. Významné fanouškovské tábory v Evropě 

V rámci světové scény fotbalových fanoušků bych rád uvedl několik významných skupin, 

které udávají trendy či pravidla platná pro tuto subkulturu, ale zároveň ovlivňují pohled 

široké veřejnosti na fotbalové fanoušky. V tomto případě jsme se zaměřil převážně na 

Evropu. 

2.2.1. Hajduk Split 

Jako první bych uvedl již zmíněnou organizaci Torcida Split, která se objevuje na 

fanouškovské scéně již téměř tři čtvrtě století.  Kromě aktivity na stadionech je její působnost 

významná i mimo něj. Důkazem je například provozování barů, restaurací či fitness center 

ve Splitu, Torcida vlastní dokonce svojí rozhlasovou stanici. Dala by se tedy označit za 

organizaci, která svými aktivitami zcela přesahuje hranice subkultury. (Mareš & Suchánek, 

& Smolík, 2004) 

2.2.2. SSC Neapol 

Za další významnou fanouškovskou skupinu jsem vybral ultras fanoušky italské SSC 

Neapol, kteří jsou mimo fanatickou podporu svého klubu vyhlášení po celé Evropě svojí 

nebezpečností. Chuligánské odnože této skupiny napadají fanoušky rivalů i bodnými 

zbraněmi. (Testa, 2009) 

2.2.3. St. Etienne 

Jako poslední jsem zvolil fanoušky francouzského St. Etienne, kteří jsou v rámci „ultras“ 

aktivit považováni za jedny z nejlepších na světě. To ještě umocňuje fakt, že St. Etienne není 

fotbalově příliš významný tým v rámci Evropy ani Francie. Proto je jeho podpora věrnými 

fanoušky „ultras“ komunitou tolik ceněna. (Mareš & Suchánek, & Smolík, 2004)  

2.3. Historie subkultury a významné tábory v ČR 

V České republice se organizované skupiny fanoušků objevují později. To lze přisoudit 

například i vládnoucímu režimu na území bývalého Československa. I přes fakt, že nejstarší 

fanouškovská organizace Odbor Přátel Slavie vznikla již v roce 1964. (Ocetník, 2017) Ta 

však byla víceméně pasivní, co se týče aktivit na stadionu. Její primární účel byl tehdy 

zachránit fotbalový klub Slavia Praha před zánikem. Organizované fandění zažívá v ČR 

největší rozmach až během 80.- 90. let. Objevují se i první chuligánské skupinky fanoušků 

zejména v táborech největších českých fotbalových klubů. V dnešní době v Česku můžeme 

nalézt fanouškovské tábory, které se dle počtu nebo kvality prezentace mohou měřit i se 

supportem známých zahraničních klubů. (Smolík, 2008) 
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2.3.1. Baník Ostrava 

Pokud pomineme Tribunu Sever, která je předmětem mojí práce a jejíž činnost rozeberu 

v následující kapitole, tak ke „špičce“ jednoznačně patří fanoušci ostravského Baníku, známí 

pod názvem Chachaři. Tato skupina zaštiťuje několik dalších menších frakcí a je v České 

republice známá svými chuligánskými i ultras aktivitami.  To vše se děje i díky přátelství s 

fanoušky klubu GKS Katowice2 (Smolík, 2008) 

2.3.2. Sparta Praha a ostatní 

Hlavním konkurentem na chuligánské scéně je Baníku jednoznačně pražská Sparta. 

Nicméně to neplatí pro ultras aktivity, kde svojí prezentací za fanoušky Baníku, ale i Slavie 

lehce zaostává. Dalšími významnými ultras či hooligans tábory jsou fanoušci Liberce, 

Slovácka, Jablonce, Brna nebo třeba Opavy. (Smolík, 2008) 

  

 
2 Fotbalový klub z nižší polské soutěže 
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3. Politizace fanoušků ve světě 

Nyní se zaměřím na představení významných světových i českých fanouškovských struktur, 

které se nějakým způsobem politicky profilují. Bude se jednat o celé ultras skupiny či jejich 

menší frakce, které se oficiálně nějakým způsobem politicky projevují. Důležité je zmínit, 

že obecně fanoušci daleko častěji inklinují ke krajní pravici než ke krajní levici. Je to dáno 

například faktorem nacionalismu, který bývá pro subkulturu fotbalových příznivců typický. 

A nacionalismus je pak již silně propojen s pravicovou politickou orientací. Naopak levicová 

hnutí často vznikají spíše na protest proti ultrapravicovým proudům mezi fanoušky. A to 

například angažováním se anarchistů v této subkultuře. (Mareš & Suchánek, & Smolík, 

2004) 

3.1. FC St. Pauli 

Jednou z nejznámějších politicky orientovaných skupin jsou jednoznačně ultras německého 

druholigového klubu 1. FC St. Pauli. Tento fanouškovský tábor je známý zejména díky svým 

levicovým postojům. Těmi se vyznačuje již od 70. let minulého století, kdy začali fotbalová 

utkání klubu navštěvovat punkeři či anarchisté z Hamburku. Ti se sdružovali ve 

fanouškovské skupině, která se oficiálně profilovala jako organizace bojující proti 

vzrůstajícímu vlivu neonacismu na fotbalových stadionech. Fanoušci tohoto klubu se často 

angažují v dalších levicových uskupeních, která se nezaměřují na fotbal. Zajímavostí je, že 

se levicová orientace fanoušků dotýká i klubu samotného. Ten totiž jejich aktivity výrazně 

podporuje skrze financování různých politicky angažovaných projektů. Tato symbióza je tak 

jistým světovým unikátem, který na světě nemá příliš obdob. (Daniel, & Kassimeris, 2013) 

3.2. Lazio Řím 

V případě dalšího politicky orientovaného fanouškovského subjektu jsem se opět rozhodl 

uvést příklad z Itálie. Tentokrát se jedná o tábor fanoušků klubu Lazio Řím, kteří se naopak 

vyznačují politizací směrem ke krajní pravici. Klub z italského hlavního města hrající na 

místním Olympijském stadionu má jeden z nejvěhlasnějších táborů nejen v rámci Itálie. A 

to i díky ultrapravicové frakci, která nesla název Irrudicibili3. Tato frakce disponovala velmi 

silným vlivem na celkovou fanouškovskou scénu klubu. Její silný vliv panoval na tribunách 

stadionu v Římě již od 70. let. (Testa, 2009) Nyní se dostáváme k samotné politizaci 

fanoušků. Irrudicibili totiž velmi často inklinovali ke krajní pravici. Jejich projevy v určitých 

případech vykazovaly sympatie s fašistickými hodnotami a zejména pak s jejich italským 

 
3 V překladu znamená Tvrdé Jádro 
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představitelem Benitem Mussolinim. Opětovaně se jeho podobizna objevovala na 

modrobílých vlajkách příznivců klubu. I z těchto důvodů se tábor fanoušků Lazia Řím 

považuje za určitého reprezentanta krajní pravice na poli fanouškovských táborů po Evropě 

i ve světě. A to i přes fakt, že Irrudicibilli ukončili svou činnost v roce 2019, kdy byl jejich 

hlavní představitel Fabrizio Pisticelli zastřelen. Krajně pravicové proudy mezi fanoušky 

Lazia i tak nadále přetrvávají. (Jones, 2020) 

3.3. Regiony s rozšířenou politickou orientací 

Na závěr uvedení do evropského kontextu problematiky, bych rád ještě představil regiony, 

které jsou typické pro určitou politizaci fotbalových příznivců. V první řadě to je 

jednoznačně oblast Balkánu, kde k tomu vede zejména politická situace v balkánských zemí 

a samozřejmě i náboženská diference. Další výraznou oblastí, kde se vyskytují politicky 

orientované tábory fanoušků je Ukrajina. Politická situace v této zemi, zejména v posledních 

letech4, ovlivňuje i situaci mezi fanouškovskými tábory. Zde hraje hlavní roli nacionalismus, 

typický pro krajně pravicová hnutí. Naopak politizace fotbalových příznivců není příliš 

typická pro země na západě Evropy. (Daniel, & Kassimeris, 2013) 

  

 
4 Události na Majdanském náměstí pozdější ruská intervence na poloostrově Krym 
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4. Politizace fanoušků v ČR 

Nyní se dostáváme k problematice politizace fotbalových fanoušků na území České 

republiky. V první řadě lze říci, že tak silná politizace fanoušků v měřítku, v jakém jsem jí 

představil na příkladech z Evropy, není u nás rozšířená. I zde lze však nalézt příklady z obou 

pólů politického spektra. Všeobecně můžeme říci, že většina chuligánů v ČR inklinuje ke 

krajní pravici. Nicméně je třeba odlišit názor jednotlivce od názoru jeho skupiny. Proto nelze 

nalézt příliš politicky profilovaných chuligánských organizací. Nelze totiž jednoznačně 

označit chuligánskou skupinu, jako například krajně pravicovou, když nemá nějaké politicky 

orientované stanovy nebo není založena na konsenzu v politickém smýšlení jejích členů. 

Většinou se totiž čeští „hooligans“ shlukují do skupinek ze zcela jiných důvodů, které nemají 

politický podtext. A i když může panovat určitá shoda mezi jejich členy, stále nemusí být 

organizace postavená na určité politické filosofii. Následující příklady už naopak mohou být 

do kategorie politizovaných táborů zahrnuty, protože uvedená kritéria splňují. (Smolík, 

2008) 

4.1. Johnny Kentus Gang (Zbrojovka Brno) 

Jako první tábor jsem zvolil brněnskou chuligánskou frakci Johnny Kentus Gang, kterou 

dobře zmapovala i odborná literatura. Tato chuligánská skupina zastupuje fanoušky klubu 

Zbrojovka Brno. Jedná se o malou a uzavřenou organizaci, jenž čítá v průměru přibližně 35 

osob. Zároveň se dá považovat za vedoucí strukturu brněnského kotle. Její členové mají 

blízko k white-power skinheads5 a často se i pod záštitou skupiny účastní akcí 

s neonacistickou tématikou. Za další faktor, který podporuje tezi o zmíněné politické 

orientaci tábora fanoušku, můžeme označit přítomnost tzv. totenkopfů6 na jejich bannerech 

a vlajkách. I proto lze skupinu označit jako krajně pravicový subjekt. Antifašistická akce7 

dokonce tuto organizaci považuje za jeden z nejradikálnějších ultrapravicových gangů. 

Každopádně svého vrcholu skupina dosahovala na počátku tisíciletí. Dnes sice nadále 

existuje, ale její aktivity jsou umírněnějšího charakteru. (Smolík, 2008) 

 

 
5 Neonacistická a antisemitská odnož subkultury skinheadů 
6 Znak zobrazující lebku se zkříženými hnáty. V případě fanoušků Zbrojovky s jednalo o stylizaci znaku, které 
využívali strážci v koncentračních táborech nacistického Německa 
7 Levicově až anarchisticky orientovaná organizace vymezující se vůči fašismu a jiným podeobným 
ideologiím 
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4.2. Berserk (Bohemians Praha) 

Jako protipól k této skupině jsem zvolil frakci příznivců týmu Bohemians Praha. Tábor 

nesoucí název Berserk můžeme označit za ultra levicový. Jedná se o jednu z největších 

fanouškovských skupin podporující pražské Bohemians. I to je důvod, proč bývají veškeří 

příznivci tohoto klubu často označováni fanoušky ostatních týmů obecně za levicově 

orientované. Organizace vznikla díky postupnému vstupu Antifašistické akce do prostředí 

fanouškovské subkultury. Řada jejích členů aktivně působí v různých levicových a 

anarchistických hnutích. Na vlajkách skupiny se objevuje například podobizna kubánského 

marxistického revolucionáře Che Guevary, jako jeden ze symbolů levicových hnutí. 

V neposlední řadě je třeba také zmínit přátelství s táborem příznivců 1. FC St. Pauli, jenž 

jsem představil, jako jeden z ukázkových příkladů politizace fanoušků v Evropě. Toto 

přátelství funguje zejména na bázi vzájemných návštěv zápasů obou klubů. (Smolík, 2008) 
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5. Tribuna Sever 

 

V této kapitole se nejprve zaměřím na představení Tribuny Sever, jako organizace. V první 

řadě popíši obecně tuto fanouškovskou skupinu, její historii, organizační strukturu nebo 

například činnost mimo fotbalový stadion. Následně se budu věnovat popisu událostí, jež by 

mohly vést k jisté politizaci skupiny, a které navíc budu rozebírat v praktické části mé práce 

během rozhovorů s respondenty. 

5.1. Historie 

Tribuna Sever, jako název nemá příliš dlouhou historii, protože vznik tohoto názvu je spojen 

s otevřením nového fotbalového stadionu Eden v roce 2008. Ovšem fanouškovská scéna 

pražské Slavie sahá daleko již do minulého století. I proto nelze v případě TS hovořit 

v historickém kontextu o pouhých 12 letech působení. V případě fanouškovské scény je 

prvním významným milníkem rok 1964. V tomto roce totiž vznikla historicky nejstarší 

fanouškovská organizace Odbor Přátel Slavie. Tato organizace byla tehdy založena za 

účelem zachránit klub před téměř jistým zánikem. Tento subjekt však nebyl a není 

strukturou, která by nějakým způsobem vytvářela atmosféru na stadionu. Jednalo se o 

organizaci spojující příznivce fotbalové Slavie ze všech myslitelných společenských či 

věkových vrstev. (Ocetník, 2017) 

 Nedlouho poté ovšem na konci 60. let přichází na scénu první uskupení, které již můžeme 

zahrnout do kategorie organizovaného fandění, pod kterým dnes vnímáme zejména ultras. 

Tato skupina se nazývala Vlajkonoši. Jejím vůdcem byl tehdy jistý Robert Stein. Lze tedy 

pozorovat, že už zde fungovala určitá řídící entita. Mimo jiné Vlajkonoši přicházejí i 

s fenoménem výjezdů na venkovní zápasy, což byl v tehdejší době ve ČSR unikát. V dalších 

letech si tehdejší kotel udržoval své počty v řádech desítek lidí. Na přelomu 80. a 90. let 

minulého století zaznamenáváme rozmach chuligánství. To však nebylo signifikantní pouze 

pro Slavii, ale i pro další velké kluby v tehdejším Československu. Chuligánství zažívá svůj 

vrchol během 90. let a začátkem nového milénia. Řada klubů zakládá družby s tábory 

fanoušků z jiných zemí, zejména pak z Polska. Slavia v tomto není výjimkou jejím 

partnerem na poli „ultras“ i „hooligans“ je klub Górnik Walzbrych8. Začátkem nového 

tisíciletí Slavia odchází z nevyhovujícího starého stadionu v Edenu a stěhuje se na Stadion 

Evžena Rošického na Strahově. Zde v první dekádě dostává organizované fandění další 

 
8 Polský fotbalový klub z města Valbřich, hrající v tamních nižší soutěžích 
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rozměr. Od dob Roberta Steina kotel neměl příliš výraznou vůdčí osobnost, ale to se změnilo 

příchodem Lukáše Valy, přezdívaného „Strašák“. Organizovanost ve fandění dostala 

rozměry, které byly typické pro známé tábory po světě-Začaly se objevovat první 

choreografie, vymýšlet propracovanější chorály a fandění bylo řízeno megafonem či 

bubnem. V této době vzniká i rituál mezi hráči a fanoušky zvaný „Děkovačka“, který se stal 

symbolem slávistických „ultras“. Počet aktivních příznivců již dosahuje stovek a se 

sportovními úspěchy, jako byly postupy v Poháru UEFA nebo postup do Ligy Mistrů 

přicházely další rozšíření této organizace. Ta během působení na Strahově nesla název Slavia 

Ultras. (Houška, & Procházka, 2019) 

 Následuje otevření nového stadionu v Edenu v roce 2008. Jeho kapacita umožňuje usídlení 

slávistických aktivních fanoušků na severní tribuně stadionu s možností rozšiřovat kotel 

v řádech tisíců osob. A tomu se tak i děje. První vlna rozšiřování kotle nastala prakticky 

ihned po otevření nového stadionu. „Ultras“ pražské Slavie sestávalo z několika tisícového 

davu. Mírný útlum nastal v období sportovních i existenčních problémů klubu na počátku 

druhé dekády milénia. Nicméně loajalita fanoušků na severní tribuně i přes tyto negativní 

faktory přetrvávala. Postupně se slávističtí příznivci začali označovat, jako Tribuna Sever. 

Toto přejmenování nebylo nijak oficiální a spíše se jednalo o přirozenou evoluci názvu. Její 

vznik se tedy datuje k samotnému otevření stadionu. (Houška, & Procházka, 2019) 

V posledních letech přišla další vlna rozšiřování kotle díky sportovním úspěchům. Proto 

dnes Tribuna Sever čítá v průměru 4000-5000 osob na každý domácí zápas a tím ji lze 

označit za největší „ultras“ tábor v České republice. (Houška, & Procházka, 2019) 
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5.2. Činnost a organizační struktura skupiny 

Vrchol zažívá organizace nejen z kvantitativní perspektivy. Tribuna Sever mimo členské 

základny operuje i s významným rozpočtem darovaným fanoušky, který následně investuje 

například do tvorby choreografií, která skupinu stojí desítky až stovky tisíc korun. Dále 

disponuje vlastním merchandisingem, který distribuuje skrze svůj kamenný obchod či e-

shop. Má vlastní webové stránky i účty na sociálních sítích. Další činností je organizace 

výjezdů na venkovní zápasy po ČR nebo po Evropě. To se týká zejména zařizování dopravy, 

ale třeba i ubytování pro fanoušky. V neposlední řadě je to pořádání různých akcí a 

charitativní činnost. (Houška, 2019) 

Tribuna Sever je součástí zmíněného Odboru Přátel Slavie. Naopak její součásti jsou další 

menší frakce. Zároveň nemá nijak ustanovenou řídící strukturu. Vliv na Tribuně se nejvíce 

odvíjí od aktivity jejích členů. Tribuna Sever je důležitým aktérem i při jednání s vedením 

fotbalového klubu. Její zástupci se pravidelně scházejí s vedením, aby diskutovali témata 

týkající se vztahu mezi klubem a fanoušky. Odbor Přátel zde hraje zaštiťující roli a také 

pomáhá prohlubovat symbiózu mezi běžnými fanoušky a „ultras“. Ostatně často organizační 

aktivity Tribuny Sever probíhají v kooperaci s Odborem Přátel a naopak. (Houška, & 

Procházka, 2019) 

5.3. Politická stanoviska 

Co se týče oficiálního stanoviska ohledně určité politické orientace, tak Tribuna Sever sebe 

několikrát označila za apolitickou organizaci skrze veřejná prohlášení na svých webových 

stránkách i přes rozhovory jejích vedoucích struktur. Tato prohlášení vznikala v momentech, 

kdy se objevily větší pochybnosti o politickém směřování skupiny. Tribuna Sever ve snaze 

dementovat tyto úvahy zdůraznila zejména fakt, že apolitičnost umožňuje fungování tábora 

v takovémto množství lidí. Tito lidé totiž pocházejí z odlišných společenských vrstev, a tak 

mohou mít zcela jiné politické postoje, které by mohly vést k rozkladu organizace. Jako 

důkaz tohoto stanoviska lze citovat rozhovor s Lukášem Valou jedním z významných vůdců 

kotle z roku 2008: “Pokud je někdo pravicový nebo levicový, ať jde na demonstraci a netahá 

to na fotbal. Nechci žádné extrémy, aby mi v kotli někdo hajloval nebo hulil trávu. Když jo, 

pošlu ho pryč“ („Šéf kotle: Nechte chuligány rvát se”, 2008) 
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5.4. Události vedoucí k možné politizaci fanoušků 

Politizace fanoušků nebyla v průběhu historie fanouškovské scény na Slavii příliš výrazným 

tématem. Jak už bylo zmíněno, existuje jistá teze, která tvrdí, že české chuligánské tábory 

často inklinují ke krajní pravici. Slavia v tomto případě nebyla výjimkou a určité 

ultrapravicové tendence se objevily i mezi jejími chuligány. Každopádně to nikdy 

nedosahovalo úrovně, která byla představena v předešlé kapitole. Nic jako politicky 

orientované stanovy jednotlivých skupin či jejich frakcí neexistovalo. Paradoxem je, že 

historie fotbalového klubu Slavia Praha nese určité prvky, které by mohly nahrávat i 

politizaci fanoušků. Slavia si totiž například v první polovině 20. století zakládala na 

slovanském původu jejích vlastních hráčů. Nebylo tedy možné, aby za klub nastupoval hráč 

s jinými kořeny, než byly ty slovanské. Právě toto by mohlo podpořit určité politické 

zaměření samotných fanoušků klubu. Každopádně Slavia v rámci svého vývoje od této 

filosofie v průběhu let ustoupila. (Houška, & Procházka, 2019) Podobným příkladem může 

být španělský klub Athletic Bilbao, který kladl důraz na baskický původ jeho hráčů. Oproti 

Slavii od této politiky ustoupil daleko později. (Duke, & Crolley, 1996) Ovšem kromě tohoto 

faktu, týkajícího se fotbalového oddílu samotného nenacházíme v historii fanoušků Slavie 

žádnou informaci o nějaké silnější politizaci dané subkultury. 

5.4.1. Role pozorovatele 

Ještě, než přejdu k současné situaci ohledně politizace fanoušků, tak bych rád představil svou 

roli pozorovatele v této skupině, díky které jsem schopen popsat danou problematiku. 

Osobně jsem aktivním fanouškem navštěvující všechny domácí a většinu venkovních zápasů 

v ČR i v Evropě. Jsem členem a předsedou jedné z menších frakcí, která je součástí Tribuny 

Sever. Skupina je umírněnějšího charakteru a dala by se zařadit někam na pomezí mezi ultras 

a běžné fanoušky. Také udržuji vztahy s vedením Tribuny Sever a samotného Odboru Přátel 

Slavie. Disponuji tedy náhledem přímo do jádra problematiky. 

V posledních letech šlo díky mé pravidelné účasti na zápasech zaznamenat určité události, 

jež by mohly nasvědčovat, že se i přes avizovanou apolitičnost kotel Slavie postupně 

orientuje určitým politickým směrem. Nyní představím ty nejvýznamnější, které pak byly i 

předmětem v rozhovorech v rámci výzkumu. 
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5.4.2. Derby 2014 

Jako první jsem se rozhodl zaměřit na fotbalové utkání mezi Slavií a Spartou Praha ze 

dne 27. 9. 2014. Tento zápas mezi dvěma největšími rivaly v Česku je vždy doplněn silnou 

nevraživostí mezi oběma kluby, a tedy i oběma tábory fanoušků. Frekvence hanlivých a 

vulgárních pokřiků je značně vyšší než při běžném zápase. Zároveň se však v případě 

„ultras“ klade důraz na, co nejkvalitnější vizuální i hlasovou prezentaci. A zde se dostáváme 

k samotnému jádru problému. V tomto zápase se Tribuna Sever opřela ve svých 

choreografiích do Sparty relativně silně politicky. Jedna z choreografií nesla obří nápis 

„KSČ“9 doplněný o text: „SPARTA – 10x MISTR KOMUNISMU“, kterému předcházel 

transparent „VAŠE HISTORIE-VAŠE OSTUDA“. Tribuna Sever patrně narážela na úspěchy 

fotbalové Sparty v období komunistické totality. Toto vymezení samostatně můžeme 

považovat za pouhý jednorázový akt s politickým podtextem. Ovšem v tom samém zápase 

se po této choreografii objevila další s velice podobnou tématikou. Tentokrát s nápisem: 

„SLAVIA-4x MISTR PROTEKTORÁTU“10. Tato choreografie už přinesla silné debaty mezi 

fanoušky i širokou veřejností. Vyznění tohoto nápisu v kontextu první zmíněné 

choreografie, většina zúčastněných pochopila, jako oslavu sportovních úspěchů Slavie 

během nacistické okupace. Všeobecné vnímání těchto choreografií bylo tedy ve smyslu, že 

se Tribuna Sever vysmívá úspěchům Sparty během nadvlády Komunistické strany a zároveň 

Oslavuje období protektorátu, kdy se fotbalové Slavii dařilo. Debaty a kritika v médiích, 

mezi fanoušky či širokou veřejností o vhodnosti dané optické prezentace donutila Tribunu 

Sever k prvnímu většímu prohlášení o své politické orientaci a zároveň k vysvětlení 

myšlenky druhé zmíněné choreografie. Dle prohlášení TS11 byla smyslem nápisu reakce na 

sparťanský pokřik „Jude Slavie“12, který hanlivým způsobem spojuje fotbalový klub s Židy. 

Zmínkou o úspěších klubu během nacistické okupace chtěli fanoušci, dle svého vyjádření, 

poukázat na nesmyslnost sparťanského popěvku. Tímto stanoviskem skupina řadu lidí 

uklidnila. Nicméně část z nich zůstává přesvědčena, že choreografie měla určitý 

neonacistický podtext. („Sešívaná mládež a Pro-Vlast proti uprchlíkům, islámu a 

antifašistům”, 2016) 

  

 
9 Komunistická Strana Československa 
10 Protektorát Čechy a Morava 
11 Tribuna Sever 
12 Hanlivý pokřik vycházející ze stereotypizace židovské kultury 
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5.4.3. Vývoj v následujících letech 

V průběhu následujících let nedošlo k žádné podobně velké události, která by podrývala 

prohlašovanou apolitičnost ultras fotbalové Slavie. To ovšem neznamená, že nedocházelo k 

jistým menším excesům, které v některých případech eskalovaly v násilné konflikty mezi 

fanoušky. Často se totiž na tribuně objevovaly drobné neidentifikovatelné skupinky, které 

radikálně projevovaly jistý politický postoj. V tomto případě to byly konkrétně projevy 

inklinující ke krajní pravici, potažmo neonacismu či národnímu socialismu. Jednalo se o 

gesta či pokřiky adorující Adolfa Hitlera nebo třeba Benita Mussoliniho. Například také 

popěvky hanobící určitou rasu či náboženství. Tyto pokřiky byly často adresované dokonce 

hráčům vlastního klubu. Jak už bylo zmíněno, tak uvedené projevy vedly ke konfliktům, 

které ovšem Tribuna Sever nijak výrazně neřešila. Zde tedy může vyvstávat další pochybnost 

o apolitičnosti organizace, jelikož se aktivně nesnaží potlačit politicky zabarvené proudy ve 

vlastních řadách. V této části můžeme prezentovat další z několika reakcí vedení TS na 

pochyby o její apolitičnosti. Konkrétně se jednalo o odpověď na debaty po utkání 

s Bohemians Praha, které reagovaly na některé ultrapravicové projevy jednotlivců během 

tohoto zápasu. Prohlášení TS znělo následovně: „Tribuna Sever byla a je apolitickou 

organizací, pokud někdo má pravicové tendence, tak jsou to jednotlivci z mladé chuligánky 

Slavie“ („Slavia Praha vs. Bohemians 1905”, 2015) 

5.4.4. Zápas v Kodani 

Tyto menší neřešené záležitosti nakonec zavdali příčinu velkému konfliktu, který se udál 

v říjnu 2018 při zápase Evropské ligy v Kodani. Tehdy se jednalo o jeden z největších 

zahraničních výjezdů fanoušků Slavie. Do dánské metropole jich dorazilo přibližně 1200. 

Těžko z pozorování situace posoudit, proč došlo k výbuchu daného problému právě zde. 

Patrně se zde sešlo několik faktorů, které určité jedince přivedly k potřebě radikálně projevit 

svůj politický postoj. Během samotného zápasu, tak opět došlo k silným projevům 

neonacismu. Výjimkou v této situaci nebyly ani pokřiky jako „Heil Hitler“, „White 

Power“13 apod. Tímto vznikl jeden z největších násilných konfliktů mezi fanoušky jednoho 

klubu a zároveň příznivci z jedné fanouškovské organizace. Střet mezi velkým množstvím 

osob trval několik desítek minut a ukončil ho až zásah pořadatelské služby s policií. Několik 

lidí bylo zatčeno. V tomto případě Tribuna Sever a její vedoucí členové vyjádřili zklamání 

nad násilím mezi fanoušky jednoho klubu, ale zároveň vinu nepřiložili radikálním projevům 

 
13 „Heil Hitler“ je pozdrav určený tehdejšímu nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi. „White Power“ je 
v překladu bílá síla a tím poukazuje na nadřazenost bílé rasy 



20 
 

fanoušků, nýbrž množství alkoholu v krvi zúčastněných. V reakci na tuto událost společně pak 

ještě s utkáním Slavie v belgickém Genku vydala TS prohlášení, kde se zabývá chováním fanoušků 

na tribunách i mimo ně. Nezaznívají zde zmínky o politických projevech jedinců, ale spíše všeobecné 

pohoršení nad primitivním chováním určitých osob z řad slávistů, a tedy nad negativní reprezentací 

klubu. Mimo jiné v prohlášení stojí: „Čím víc nás je, tím lépe. Velké počty umožňují lepší fandění, 

větší choreografie a obecně lepší prezentaci Slavie. Na druhou stranu s většími počty se pojí i 

nevýhody-například spousta lidí, kteří jsou na fotbale poprvé (nebo se tak aspoň chovají) a také 

spousta těch, kteří se prostě chovat neumějí a poškozují svým jednáním dobré jméno Slavie i Tribuny 

Sever.“ („Pravidla Tribuny Sever”, 2019) 

5.4.5. Reakce Antifašistické akce 

V neposlední řadě bych pak rád uvedl pohled Antifašistické akce na problematiku politizace 

slávistických fanoušků. Ve svém článku o slávistických ultras zmiňuje výše uvedené 

kontroverzní situace, které se odehrály na Tribuně Sever. K tomu přidává vlastní analýzu 

jednotlivců z dané organizace, kteří by podle ní mohli mít sklony k neonacismu či fašismu. 

Svojí argumentaci opírá například o fotografie chuligánů Slavie, na kterých určité osoby 

hajlují. Poté přidávají polemiku o skupině Old Boys14, jenž vyvěsila transparent proti 

islamizaci ČR na jednom ze svých srazů nebo, že se na jedné z vlajek fanoušků objevil tzv. 

„Kolovrat“. Jedná se o staroslovanský náboženský symbol, který ve východní Evropě bývá 

někdy využíván pravicovými extrémisty. Na závěr pak řeší útoky některých členů 

chuligánky Slavie na pochody antifašistů. Z článku je nutné vyvodit určitý závěr. V první 

řadě je nutné si uvědomit, že pohled Antify nemůže být objektivní, jelikož sama Antifa15 je 

politicky angažovaná. A v druhé řadě je nutné dodat, že ani z uvedených faktů nelze naplnit 

v předešlých kapitolách zmíněná kritéria, jež by svědčila o politizaci Tribuny Sever, jako 

celku. Článek se totiž z větší části zaměřuje na jednotlivce či drobné nijak více specifikované 

skupinky. V práci již bylo uvedeno, že někteří chuligáni často inklinují ke krajní pravici a 

tento článek prakticky jen ilustruje tuto tezi na jednotlivcích z řad slávistů. („Sešívaná 

mládež a Pro-Vlast proti uprchlíkům, islámu a antifašistům”, 2016) 

  

 
14 Skupina starších aktivních fanoušků již minulého století, pohybující se i na na současné Tribuně Sever 
15 Zkrácený výraz pro Antifašistickou akci 
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6. Výzkum v Praxi 

Jak už bylo zmíněno v úvodních odstavcích, hlavní metodou mého výzkumu budou 

rozhovory s různými osobami z řad fanouškovské subkultury na Tribuně Sever. Primárně je 

třeba zmínit, že rozhovory se nebudou prakticky vůbec dotýkat fanouškovství jako takového. 

V určitých fázích rozhovoru tomu tak bude jen velice okrajově. Hlavním cílem je totiž 

odhalit fanouškovské smýšlení z politologického hlediska. V tomto případě tedy každý 

dotazovaný fanoušek slouží jako sonda do vnitra subkultury, která mi pomůže odhalit 

specifické názorové proudy. V případě mé práce to bude snaha o odhalení politického, ale i 

částečně socioekonomického smýšlení. 

6.1. Metodologie výzkumu 

Metoda interview je jednou z nejpoužívanějších pří výzkumech zejména v oblasti 

sociologie. Obor politologie je se sociologií relativně úzce propojen, a proto jsem si tuto 

metodu vybral i pro svůj výzkum. Interview neboli rozhovor se poté jako výzkumná metoda 

kategorizuje na několik dalších druhů. Jelikož výsledky mého výzkumu budou kvalitativní, 

zvolil jsem variantu nestandardizovaného rozhovoru. Již z názvu tohoto druhu dialogu 

vyplívá jeho definice. Jedná se o rozhovor, který nemá nijak stanovenou strukturu a jedná se 

spíše o diskuzi o tématu navozeném osobou provádějící rozhovor s respondentem. Tato 

varianta je vhodná pro situace, kdy se snažíme dosáhnout jistého globálního pohledu 

zpovídaného na určité téma. Proto se jeví jako ideální i pro získání relevantního výstupu pro 

mou práci. Důležitým faktorem pro samotný rozhovor je příslib zachování naprosté 

anonymity respondenta, která je pro prostředí subkultury fotbalových fanoušků velmi 

důležitá. (Kane 1985) 
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6.2. Výběr respondentů 

Při výběru tématu mojí bakalářské byla důležitá oblast, ve které se orientuji a také sám 

působím. V prostředí fotbalových příznivců fotbalové Slavie se pohybuji již přes deset let, a 

proto mám dostatečný přehled o hierarchii mezi fanoušky a byl jsem tedy schopen vybrat 

adekvátní soubor respondentů, kteří se účastnili mého výzkumu. Byli vybíráni ze dvou 

základních kategorií-z osob, které se podílejí na chodu Tribuny Sever jako celku a z těch 

jedinců, které jsou členy jednotlivých fanouškovských skupin nebo frakcí, které tvoří tzv. 

kotel. Důležitým kritériem pro první kategorii byl význam dané osoby na celé tribuně. Pro 

druhou kategorii pak byl důležitý význam dané skupiny, popřípadě její velikost. Vliv dané 

skupiny se odvíjí primárně od délky její existence, aktivity jejích členů na domácích a 

venkovních zápasech nebo například na konexích s dalšími frakcemi nebo úzkým vedením 

fanoušků. Kontaktování osob proběhlo skrz mé osobní vazby na sociálních sítích. 

V následujících odstavcích představím jednotlivé osoby, jejich činnost a jejich potencionální 

vliv na vývoj a fungovaní Tribuny Sever. 

Prvním respondentem je osoba, jejíž činnost je na v rámci Tribuny Sever nezastupitelná. Její 

aktivita míří mnoha směry. Je to především pravidelná účast na domácích, a hlavně 

venkovních utkáních.  Významná je její organizační činnost v rámci celé struktury Tribuny 

Sever.  Konkrétně mám na mysli tvorbu a realizaci choreografií, výrobu fanouškovského 

merchandisingu nebo například organizování výjezdů na venkovní zápasy klubu (doprava a 

koordinace příznivců v místě zápasu). Tato osoba je zároveň jedním z představitelů, který 

se zúčastňuje pravidelných jednání s vedením klubu.  Proto lze dotyčného považovat za 

člena úzkého vedení Tribuny Sever i přes fakt, že oficiální organizační struktura v tomto 

směru neexistuje. 

Dalším zpovídaným je osoba, která se pohybuje na pomezí dvou výše zmíněných kategorií. 

Je tedy členem určité frakce fanoušků, ale zároveň se aktivně podílí na činnosti Tribuny 

Sever, jako celku. V rámci celého kotle nepatří k úzkému vedení, narozdíl od prvního 

respondenta. V rámci činnosti kotle je spíše řadovou, ale stále výrazně aktivní osobou. Je 

čelním představitelem frakce nebo skupiny, ve které působí. Tato skupina je jednou 

z nejznámějších a nejaktivnější mezi slávistickými fanoušky. Čítá přibližně 25-35 aktivních 

osob. Pořádá například mnoho veřejně přístupných akcí, které jsou určeny pro širokou 

slávistickou veřejnost. 
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Následují dva respondenti ze dvou dalších skupin fanoušků Slavie Praha. Tyto skupiny jsou 

jedny z nejstarších a jejich členové jsou aktivní již od poloviny devadesátých let, kdy 

fotbalová Slavia hrála svoje zápasy na starém stadionu v Edenu. Jedná se tedy o jedince, 

kteří se pohybují mezi aktivními fanoušky již několik dekád a mohou tak poskytnout pohled, 

jak vypadala scéna mezi fotbalovými příznivci ještě před vznikem Tribuny Sever a přiblížit 

tak i tehdejší politické smýšlení lidí na tribuně. 

Posledním respondentem je člověk, který se neobjevuje na Tribuně Sever, ale jako divák 

sleduje pravidelně zápasy Slavie Praha již více než 40 let. I přesto, že se nejedná o aktivního 

fanouška, který by byl zároveň v centru dění, je pro můj výzkum jeho vnímání názorových 

proudů na tribunách velmi přínosné. I tato osoba se pravidelně zúčastňuje setkání mezi 

vedením klubu a fanoušky a se dá označit za zástupce té méně aktivní, ale velmi početné 

skupiny lidí, která navštěvuje primárně domácí zápasy klubu. 

6.3. Průběh a obsah rozhovorů s respondenty 

V této kapitole odprezentuji samotné rozhovory, jejich specifika a následně se pokusím 

shrnout i výstupy jednotlivých respondentů. Nebude se jednat o doslovný přepis rozhovorů, 

ale primárně o souhrn informací, které budou významné pro můj výzkum. Rozhovory 

probíhaly často ve velmi neformální atmosféře, jelikož se jedná specifickou sortu 

respondentů a bylo třeba k rozhovorům přistupovat velmi obezřetně.  

Protože se v této subkultuře sám pohybuji, nebylo pro mě složité dostat se k těmto lidem a 

provést s nimi interview. Tím, že jsem součástí fanouškovské skupiny Tribuna Sever a jsem 

aktivním fanouškem, získávám výhodu oproti člověku, který by byl mimo dění na 

stadionech. Tato výhoda spočívá hlavně v důvěře respondenta v mou osobu. Díky tomuto 

faktu jsem poté schopen nejen snadno získat danou osobu pro rozhovor samotný, ale i 

posunout interview k tématům, která budou přínosná pro můj výzkum.  

Důležitým faktorem pro rozhovory bylo i navození pozitivní atmosféry pro interview. 

Odbourání prvotních bariér nedůvěry zajistí příslib plné anonymity respondentovi. 

Rozhovory byly prováděny při osobní setkání, která byla často spojena s událostí týkající se 

samotného klubu (zápasy, besedy apod.). Interview samotné trvalo v průměru přibližně 30-

40 minut.  
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V první fázi rozhovoru jsem často volil velmi neformální přístup a dotazy se týkaly 

fanouškovské scény velmi obecně. Otázky byly individuální pro každého z dotazovaných. 

Začátek byl však velmi podobný u všech respondentů. U aktivních fanoušků a členů skupiny 

jsem se dotazoval na pocity z aktuálního stavu fanouškovské scény na Slavii i za hranicemi. 

Respondenta z té méně aktivní části jsem se zeptal na aktuální pocity z prezentace Tribuny 

Sever navenek. 

Rozhovor se pak přesunul ke konkrétním událostem, které mě přivedly ke zpracování 

tématu, v mé bakalářské práci. Tyto události se začaly objevovat v průběhu posledních let a 

probudily velmi silné diskuze zejména mezi fanoušky. Týkají se určitých projevů 

jednotlivců či menších skupinek. Jedná se o projevy inklinující k radikální krajní pravici až 

k neonacismu. Konkrétně se jedná o pozdravy „Heil Hitler“ či prozpěvování popěvků, které 

jsou namířené vůči určité rase nebo náboženskému přesvědčení. Proto jsem se například 

ptal, zda tyto události daný respondent vůbec zaznamenal. Poté jsem se zaměřil na samotný 

postoj dotazovaného k dané problematice. V případě osob z frakcí Tribuny Sever jsem se 

snažil zjistit i postoj jejich ostatních členů, popřípadě stanovisko celé skupiny. Členům 

úzkého vedení Tribuny Sever jsem toto téma rozvinul i o otázku, zdali jsou schopni 

identifikovat inkriminované osoby a případně nějakým způsobem reagovat na jejich jednání. 

Toto téma bylo podle předpokladů nejcitlivější. 

Poté jsem rozhovory přesunul od dění na stadionech a kolem klubu k samotnému 

politickému smýšlení jednotlivých respondentů. Cílem v tomto případě bylo zjistit 

politickou orientaci dotazovaného.  To by mělo potvrdit nebo vyvrátit mojí tezi o možné 

radikalizaci a inklinaci k ultrapravicovým hnutím. Otázky jsem volil tak, aby si interview 

zachovalo svou přirozenost, a tím byla odpověď, co nejvíce autentická. Do otázek jsem 

zahrnul témata týkající se ekonomiky, sociálních témat nebo třeba zahraniční politiky. Po 

uzavření tohoto tématu skončil i samotný rozhovor. 

Nyní bych rád představil souhrn výpovědí postupně tak, jak jsem představil samotný průběh 

rozhovoru. Protože se neformální začátek každého interview netýkal tématu mojí bakalářské 

práce, tak ho v této části vynechám.  
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Po úvodní neformální diskuzi přišly odpovědi na výše zmíněné události. Při odpovědi 

nečlena Tribuny Sever jsem zpozoroval určité zaskočení, protože tyto události příliš 

nezaznamenal mimo sociální sítě. Jeho následná reakce byla naprosto razantní, kdy projevil 

výrazné pohoršení. Zároveň zastal názor, že by se dané osoby neměly nadále objevovat na 

stadionu. Pokud jde o členy jednotlivých podskupin Tribuny Sever, je jejich reakce 

umírněnější. S projevy zmíněných osob se neztotožňují. Nicméně dodávají, že nejsou 

názoroví soudci, kteří by měli nějak určovat mantinely či dokonce perzekuovat dané osoby. 

V tomto případě se objevuje u respondentů argument, že Tribuna Sever je obří celek, kde se 

mísí různé názory a postoje, které mohou v jistých případech být i extrémistické. Pro 

zachování síly tohoto celku je třeba tolerovat i názory, se kterými se většina členů neshoduje.  

Třetí část rozhovorů se týkala již samotné politické orientace respondentů. Překvapivým 

faktem byla ochota všech dotazovaných odpovědět přímo na otázku, kterou politickou stranu 

volí. V tomto případě je jasným vítězem Občanská demokratická strana, kterou pravidelně 

volí 4 z 5 dotazovaných. Tito čtyři respondenti jsou všichni zmíněnými aktivními členy 

Tribuny Sever. Pátý respondent a reprezentant méně aktivní části fanoušků se hlásí 

k Pirátské straně. Touto otázkou jsem sice neuzavřel rozhovory, ale následující odpovědi 

prakticky odrážely politické preference respondentů. Všichni dotazovaní jsou pro nižší daně 

a snižování vlivu státu a svobodu občanů. Celkově v rozhovorech byla zdůrazňovaná 

svoboda slova a strach o její osekávání. Dělo se tak zejména u voličů ODS. V případě 

zahraniční politiky jsou všichni pro setrvání v organizacích NATO i EU. Nicméně podle 

očekávání voliči ODS sami sebe označují jako euroskeptiky. Otázka na problematiku 

imigrace lidí z blízkého východu či Afriky se setkala s výrazným odporem u všech 

respondentů včetně voliče Pirátské strany. Při otázce přímo na politickou orientaci se všichni 

označili za pravicově orientované, co se týče ekonomiky. V případě sociálních záležitostí se 

příznivec Pirátské strany zasadil spíše do středo-leva.  
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Na závěr této politicky zaměřené části interview, jsem se snažil o získání názorů na různé 

politické subjekty a osobnosti v ČR každého z dotazovaných. Negativní postoj zachovávají 

všichni respondenti vůči Miloši Zemanovi, Andreji Babišovi nebo KSČM. Voliči ODS se 

staví kriticky i k Pirátské straně, což odůvodňují některým levicově orientovaným prvkům 

jejich programu. Negativně pak hodnotí i například osobu Tomia Okamury. Rozporuplné 

pocity i mezi respondenty volící ODS vyvolává osoba Václava Klause nebo jeho syna. 

Velmi negativně je u všech vnímána také Sociálně Demokratická Strana.  

Tímto jsem výzkum v rámci rozhovoru ukončil. V některých případech pokračovala 

neformální konverzace o fanouškovské scéně v ČR či v Evropě. 

6.4. Vyhodnocení výzkumu 

Během vyhodnocování výzkumu jsem se zaměřil na dva základní cíle. V první řadě to je 

odpověď na základní výzkumnou otázku, zdali dochází k radikalizaci tvrdého jádra 

fanoušků Slavie Praha. Tím druhým cílem je v tomto případě poodhalit samotné politické 

smýšlení hlavních představitelů této subkultury. Empirický výzkum skrze 

nestandardizovaný rozhovor totiž dokáže z určité části zobrazit i vedlejší informace, které 

úzce souvisejí s tématem mojí práce. Těmito informacemi jsou právě politické názory 

jednotlivých fanoušků.  

Nyní se zaměřím na zodpovězení určité části teze mojí práce, jenž bylo zodpovědět, zdali 

mezi jádrem „ultras“ Slavie Praha dochází k nějaké přeměně politické orientace směrem 

k radikálním ideologiím. Z výpovědí respondentů vyplívá, že k žádné organizované 

přeměně nedochází. Nicméně je třeba si ujasnit, zdali se takto nepřetváří Tribuna Sever zcela 

neřízeně bez zásahu nějaké řídící struktury. Co se dá z interview i z nezávislého pozorování 

zcela jednoznačně vyčíst je fakt, že kotel nesměřuje k levicovým či ultralevicovým 

postojům. Toto byla očekávaná informace a skrze rozhovory se mi jen potvrdila naprostou 

antipatií respondentů vůči levicově orientovaným politickým subjektům, a hlavně vůči 

fanouškovským táborům inklinujícím k levici.  Pod tímto táborem si lze představit například 

zmíněnou skupinu Berserk, která je fanouškovským táborem pražských Bohemians Praha. 

Vzhledem k této antipatii vůči levicovým hnutím se i bez znalosti kontextu a dalších 

reálných faktů nabízí tvrzení, že Tribuna Sever bude automaticky inklinovat k pravici. A to 

se nakonec skutečně odráží i v odpovědích respondentů mého výzkumu. Z odpovědí lze 

jednoduše vyčíst, že v rámci politického smýšlení, je téměř úplně platné sympatizování 

s pravicí. V této fázi je dobré připomenout, že se jedná vzorek z vedoucích a aktivních 
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struktur největší fanouškovské skupiny v České republice. Nikoliv o plošné hodnocení všech 

fanoušků fotbalové Slavie. Lehce z této teorie vybočuje zmíněný volič Pirátské strany, 

ovšem stále u něj nezaznamenávám nijak silnou orientaci směrem doleva. Zároveň je třeba 

dodat, že tato osoba není součástí nějakého užšího vedení kotle samotného. 

Nyní vyvstává otázka, jestli tato zjevná inklinace k pravici nedosahuje takové míry, kdy lze 

označit odpovědi za radikální. Motivace k vypracování této práce vznikla z pozorování 

situací, kdy docházelo mezi fanoušky k radikálním projevům ultrapravicového smýšlení. 

Existuje varianta, že jde o náhodné projevy jednotlivců, které nemají šanci ovlivnit 

směřování této masy lidí. To je ovšem pouze domněnka, kterou mi mohou potvrdit či 

vyvrátit pouze odpovědi lidí z vedení této organizace. Jejich přístup k této problematice je 

tedy zásadní pro vyhodnocení mé teze.  

Když se zaměřím na samotné reakce respondentů k jednotlivým ultrapravicovým projevům. 

Zde lze zaznamenat jednoznačný nesouhlas s chováním zmíněných jednotlivců. Vyvstává 

zde však otázka, proč se staví zároveň k těmto projevům relativně apaticky a tím pak mohou 

vznikat pochyby o apolitičnosti Tribuny Sever. Zde pozoruji pravděpodobně největší hrozbu 

možné radikalizace větší masy fanoušků. Nicméně v zájmu řídících struktur kotle je 

zachovat fanouškovskou skupinu jednotnou a stále velmi početně silnou. To by případná 

radikalizace a odklon od apolitičnosti neumožňoval, protože není reálné takovouto masivní 

skupinu lidí udržet pohromadě při potřebě nějakým způsobem vytvořit politické směřování 

fanouškovského tábora. V tomto případě tedy lze dojít k závěru, že i přesto, že se staví 

vedení kotle k problematice možná až příliš lhostejně, dá se předpokládat, že by včasně 

zasáhlo ve chvíli, když by byla ohrožena integrita této velké fanouškovské skupiny. Probraná 

lhostejnost zpovídaných k řešením radikálních politických projevů pak může být způsobena 

i tím, že část jejich poltického smýšlení se protíná s agendou ultrapravice. Tím jsou myšleny 

postoje proti imigrantům či vymezování se vůči levici. Primární motivací nezasahovat 

v případě radikálních činností zůstává snaha minimalizovat rozbroje mezi fanoušky. Je však 

nasnadě si položit otázku, jak by vedení TS reagovalo v případě jistých levicových tendencí 

mezi „ultras“.  

V další fázi vyhodnocování interview jsem přesunul orientaci na samotné respondenty a 

možnost toho, že by oni sami inklinovali ultrapravicovým hnutím. Zde mohu jednoznačně 

říci, že i přes někdy značně konzervativní postoje nebo sympatie k osobám, které mohly být 

někdy mediálně prezentovány, jako ultrapravicoví politici, nevidím žádnou známku, která 
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by splňovala definici radikální pravice. Vypovídá o tom zejména odsouzení xenofobních 

ideologií typu nacismu, fašismu apod. Kritika globalizace, migrační krize nebo levicových 

hnutí v tomto případě není dostatečným argumentem pro potvrzení mojí výzkumné otázky. 

Tezí mojí práce byla otázka, zdali dochází k nějaké politizaci fanoušků fotbalové Slavie, a 

to nejen uvedeným radikálním směrem. A proto se nyní pokusím zhodnotit i fakta, která se 

netýkají radikálního směřování, ale běžných politických postojů členů, jenž by také mohly 

vést k jisté politizaci této fanouškovské struktury. V tomto případě je dobré zmínit, že není 

úplně běžné, že by se nějaký tábor příznivců fotbalového klubu politicky profiloval 

umírněnou cestou. Tvrdá jádra fanoušků totiž běžně vyhledávají extrémnější varianty, jak se 

projevovat. Proto jsem se při vyhodnocování nějaké umírněné politické orientace fanoušků 

zaměřil na potenciální konsenzus v politických postojích respondentů, který by pak později 

mohl vést k samotné politizaci organizace s variantou následné postupné radikalizace. 

V první řadě tedy můžeme mezi našimi respondenty vyloučit jakékoliv názorové proudy 

inklinující k levici. Respondent, který se hlásí k Pirátské straně v tomto případě může být 

označen za drobnou anomálii. Tato anomálie, ale částečně vychází i z faktu, že právě tento 

respondent není přímou součástí aktivních fanoušků na Tribuně Sever. Proč tomu tak je nám 

prozradí vyhodnocení odpovědí zbylých čtyř dotazovaných. 

Zde právě nastává chvíle, kdy lze zaznamenat určitý konsenzus mezi dotazovanými. Ten by 

se dal zjednodušeně označit za zjevné pravicové smýšlení. Pod čímž lze v případě 

respondentů zejména označit touhu po co nejmenším vlivu státního aparátu na život občanů, 

nižších daní apod. Naopak velký odpor například k přerozdělování dotací či regulacím 

soukromého podnikaní. Z těchto faktů lze vyvodit pravděpodobné sociálně ekonomické 

zázemí účastníků průzkumu. Dá se předpokládat, že se jedná finančně lépe situované osoby, 

které vykonávají podnikatelskou činnost. Ostatně u tří respondentů mám tento fakt i 

potvrzený. Je otázkou, zdali je tato informace aplikovatelná i na další tábory fanoušků, jak 

v Praze, tak v celé ČR. Osobně to se znalostí dané scény nepředpokládám a v tomto případě 

bych označil fanoušky Slavie za určitý unikát. To zejména z důvodu, že Praha je socio-

ekonomicky zcela specifická vůči zbytku republiky. 

Anomálie v případě fanouška volícího Pirátskou stranu je v tomto případě zcela logická. 

Fanoušek není aktivním členem „ultras“, a proto pro něj není natolik klíčová například 

otázka vlivu státního aparátu na fanoušky v podobě regulací nebo zákazů. Samozřejmě jeho 

politické smýšlení je založeno na jeho vlastním přesvědčení, které vychází z jeho vzdělání 
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či například socio-ekonomického zázemí. Nicméně bych si dovolil tvrdit, že pokud bychom 

tuto osobu zasadili do prostředí tvrdého jádra, je možné, že by své politické smýšlení 

formoval zcela odlišným směrem. Toto usuzuji zejména ze zjištěné názorové shody mezi 

politickými názory aktivních „ultras“. 

Zbývá mi tedy zodpovědět otázku, jestli by bylo možné, aby se Tribuna Sever v budoucnosti, 

nějakým způsobem politicky profilovala. Ze zjištěných faktů ohledně politických názorů 

vysoko postavených členů v hierarchii skupiny by se dalo usoudit, že by to zcela reálně bylo 

možné. Je však třeba tento fakt vnímat i v rámci kontextu celé problematiky fanouškovské 

subkultury. Kromě toho že by politická profilace byla možná, je třeba upozornit na aspekt, 

jaké benefity by to pro tábor fanoušků přineslo. A to je zcela klíčová informace, která dokáže 

již zcela relevantně odpovědět na kolik je politizace Tribuny Sever reálná. Dá se 

předpokládat, že tento krok by přinesl zejména silnou fragmentaci skupiny a velký odliv 

členů. A právě v tomto spočívá zásadní problém. Odlivem aktivních či méně aktivních osob 

by Tribuna Sever ztratila svou jedinečnou pověst, která vychází zejména z velkého počtu 

fandících lidí. Z rozhovorů vychází, že si tento fakt uvědomují i respondenti, a proto můžeme 

usoudit, že pravděpodobnost nějakého politického směřování organizace není na pořadu dne. 

Nedá se však nikdy stoprocentně vyloučit.  

Na základě rozhovorů, zjištěných faktů a pozorování fanouškovské scény jsem vytvořil 

hypotetický scénář, kdyby jistá politizace nastat mohla. Tento scénář spočívá v situaci, když 

by se jedna z frakcí Tribuny Sever začala postupně přetvářet v nějak politicky orientované 

uskupení a postupně si začala budovat různými způsoby respekt a autoritu v rámci 

organizace, jako celku do chvíle, než by se stala jistým řídícím orgánem. Ale i tato hypotéza 

naráží v mnohých aspektech a je také spíše nepravděpodobná. Nicméně jsem názoru, že je 

jí dobré uvést pro ilustraci toho, že výsledek mého výzkumu nepředstavuje dogmatickou 

pravdu. 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval politizací fanouškovské organizace. V případě mé 

práce se jednalo konkrétně o fanouškovské uskupení fotbalového klubu Slavia Praha, které 

je známé zejména pod názvem Tribuna Sever. Pokusil jsem se zodpovědět na otázku, zdali 

v této organizaci nedochází k nějakým tendencím, které by vedly politizaci celé organizace. 

V rámci teoretického výzkumu jsem se seznámil s fakty, které se týkají fanouškovského 

prostředí ve světě i v České republice. Zejména pak s fakty, které se přímo vážou na 

propojení politiky a fotbalových fanoušků. Představil jsem několik zahraničních i 

tuzemských příkladů, kdy se fanouškovské organizace orientují určitým politickým směrem. 

Zejména se jednalo o radikální směřování fanouškovských táborů, a to napravo i nalevo 

politického spektra. Poté jsem obecně představil samotnou fanouškovskou organizaci, která 

byla předmětem mého výzkumu. 

Samotný výzkum v praxi jsem poté provedl skrze nestandardizované rozhovory, pro které 

jsem vybral pět relevantních respondentů, kteří mi pomohli odkrýt odpověď na samotnou 

výzkumnou otázku. Je dobré připomenout fakt, že průzkum probíhal skrze detailní 

rozhovory s předními členy organizace Tribuna Sever, protože podstata mého výzkumu byla 

orientována čistě na subjekt aktivně fandících členů kotle, a nikoliv globální pohled na 

každého, který se svou fanouškovskou příslušností hlásí k fotbalové Slavii. 

Z rozhovorů jsem získal dostatek informací proto, abych byl schopen zodpovědět na 

základní otázku, zdali dochází k politizaci fanoušků pražské Slavie. Interview mi poskytlo i 

několik dalších informací, které byly úzce propojené s tezí mojí práce. Byl jsem schopen 

realizovat i drobnou hypotézu, nakolik by byla politizace Tribuny Sever možná 

v budoucnosti a také proč jsem došel k názoru, že je takováto představa velice málo 

pravděpodobná. 

Průběh výzkumu považuji z úspěšný nejen díky faktu, že se podařilo odpovědět na základní 

předmět mé práce, ale navíc i představit určitý náhled do budoucna a možnosti vývoje 

problematiky týkající této fanouškovské organizace.  
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Summary 

In my Bachelor thesis, I have dealt with the issue of policitization of football fans. In the 

case of this reasearch, It was a fans organization supporting football club of Slavia Prague 

called Tribuna Sever (North Stand). In the thesis, I have tried to answer the main question, 

If there i an ongoing politicization within this gorup of fans. In the theoretical part of my 

reasearch, I have got acquainted with the informations about the fan scene in the world and 

in the Czech republic. Especially with facts about the connection between subculture of fans 

and politics. I have introduced some examples ofthose connections from the world and from 

my home country. Thereafter I have presented the subject of my research. 

The practical research, I have done through the non-stadardized interviews. I have chosen 5 

relevant respondents to answer the main question. It is good to remind the fact, that those 

detailed interviews were done with leaders of Tribuna Sever organization, because the main 

purpose of the thesis was to find out the political thinking of this particular group of fans. 

Not the global thinking of the whole subculture of Slavia Prague fans. 

I have gained enough informations from interviews to answer the research question, If the 

politicization of Tribuna Sever is a true fact. The interview has provided enough of additional 

informations, that have been strongly connected with the topic of my thesis. I was able to 

create a short hypothesis about the possible politicization of Tribuna Sever in the future as 

well and why I think the group policticization probability is very low. 

I consider the process and the result of my thesis as succesful, thanks to the the fact, that I 

was able to answer the main subject and able to create a future outlook of the issue 

development within this organization. 
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