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Abstrakt 

 

 

 
Název:  Postoje fotbalových fanoušků SK Slavia Praha a AC Sparta   

  Praha k agresi na stadionech 

 

 

Cíle:   Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit postoje fotbalových   

  fanoušků Slavie Praha a Sparty Praha k agresivním projevům při   

  fotbalových utkáních, a porovnat postoje těchto dvou skupin. 

 

 

 

Metody:  V této práci je využita metoda kvantitativního dotazování, která   

  byla provedena prostřednictvím elektronického dotazování fotbalových  

  fanoušků klubů SK Slavia Praha a AC Sparta Praha. Dotazník byl  

  vytvořen pouze pro účely této práce. Teoretická východiska byla   

  zpracována na základě studia odborné literatury. 

 

 

 

Výsledky:   Obě skupiny fanoušků mají velmi podobný názor na agresi. Neshledala  

  jsem významnější rozdíly. Pyrotechnika podle větší části fanoušků k  

  zápasu patří. Přestože fanouškům některé projevy vadí, bezpečnější  

  opatření by nezavedli. 

 

 

 

 

Klíčová slova: fotbal, agrese, podpora týmu, reakce fanoušků 

 



 

 

Abstract 

 
 

Title:   Attitudes of football fans SK Slavia Praha and AC Sparta    

  Praha on aggression in stadiums 

 

 

 

Objectives:  The focus of this bachelors thesis is to find out the attitudes of football  

  fans SK Slavia Praha and AC Sparta Praha towards aggressive speeches  

  in football matches and compare the attitudes of the two groupes.  

 

 

Methods:  In this work is used the method of quantitative questioning, which was  

  done through the electronic questioning of football fans of the clubs SK  

  Slavia Praha and AC Sparta Praha. The questionnaire was created only  

  for the purpose of this work. Theoretical basis was elaborated on the  

  basis of study of specialized literature. 

 

 

 

Results: Both groups of fans have a very similar view of aggression. I did not  

  find any significant differences. According to most fans, pyrotechnics  

  belong to the match. Although some speeches bother fans, they would not 

  take safer measures. 

 

 

 

 

 

Keywords:  football,aggression,team support, fans behaviour 
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1  ÚVOD 

 Fotbal. Celosvětový fenomén. Nejpopulárnější sport. I těmito slovy by se dal 

tento sport nazvat. Ačkoli je na světě část populace, pro něž jde jen o ,,honění se           

za kulatým nesmyslem", je fotbal stále rozrůstajícím sportem a jeho oblíbenost neustále 

vzrůstá. Ať už jde o lidi, kteří fotbal hrají profesionálně či jenom rekreačně, o lidi, kteří 

ho sledují v televizi, tisku, na internetu nebo přímo na stadionech. Fotbal je tématem 

velice aktuálním a jde o sport, který bude žít věčně a mezi všemi generacemi. 

 V České republice je největším zápasem slavné derby pražských ,,S". Již             

v historii docházelo k velkým bitvám mezi těmito soupeři a není tomu jinak ani dnes. 

Derby je boj nejen mezi hráči na hřišti, ale také mezi fanoušky na tribunách. Pokaždé 

vyprodaný zápas přináší neskutečnou atmosféru s mnoha choreografiemi a chorály obou 

týmů. Fanoušci čekají celou sezonu především na tento zápas. 

 SK Slavia Praha se momentálně nachází na svém vrcholu. Poté, co klub prošel 

velkou krizí v letech 2009-2015, kdy se již zdálo, že dojde k jeho zániku, se dokázal 

zvednout. Po četných změnách, jak na pozici majitele klubu, tak na pozici trenéra,        

se začala situace vylepšovat. Majitelem se staly čínské společnosti, v kádru došlo k řadě 

změn a klub začal prosperovat. Mezi největší úspěchy od té doby patří zisk dvou titulů, 

vítězství v českém poháru, ale v prvé řadě kvalifikace do základní části Ligy mistrů,   

kde si Slavia zahrála se třemi fotbalovými giganty. 

 AC Sparta Praha na tom v současné době není tak skvostně jako její velký rival. 

Ačkoli má na svém kontě mnohem více titulů a neustále se pohybuje v horních patrech 

tabulky, nepředvádí příliš oslnivé výsledky. Pro svůj poslední titul si došla v sezoně 

2013/2014 a od té doby se jí nepodařilo úspěch zopakovat. Do Evropy se kvalifikovala 

každý rok, avšak její cesta většinou skončila již v předkole. Po nepříliš povedených 

výkonech první části sezony se Sparta po výměně trenéra dokázala zvednout. Odehrála 

skvělou jarní část, vyhrála český pohár a sezonu ukončila na třetím místě.    

  Slavia i Sparta jsou týmy, které mají vysokou základnu fanoušků.                

Jejich fanoušci patří mezi nejlepší v ČR a to dokazují nejen vysokou návštěvností, 

podporou týmu po celý zápas, ale i povedenými choreografiemi a četnými chorály. 

 Na druhou stranu jde o týmy, které jsou často trestané právě za chování svých 

příznivců. Nejčastěji za používání pyrotechniky na stadionu. Při zápase se setkáváme s 

řadou dalších agresivních projevů. Tresty mohou být udělovány i za volání hanlivých 

urážek na hráče soupeře či ostatní účastníky zápasu.  
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 Celý zápas doprovází také pískot a bučení fanoušků. Cílem práce je zjistit 

postoje k těmto projevům u dvou nejpopulárnějších českých klubů.  

 Téma jsem si vybrala z důvodu velkého zájmu o fotbalové prostředí. Atmosféru 

na stadionu, spojenou s četnými agresivními projevy, znám ze své vlastní zkušenosti. 

Motivací bylo zjistit názor i ostatních fanoušků, chodících podporovat svůj klub na 

stadion.  

 Bakalářská práce je psána z pohledu fanynky Slavie, což se projevuje jednak v 

jazyce, jednak v určité subjektivitě psaného textu. Pro přiblížení byly v práci použity 

výrazy blízké fotbalovým fanouškům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1  SK SLAVIA PRAHA 

  Slavia je nejstarším klubem v České republice s velmi bohatou historií. Zrodila 

se 11. listopadu roku 1892 a tedy celkem nedávno oslavila 125 let své existence.      

Tento klub hraje na největším stadionu v zemi. Tímto stadionem je Sinobo Stadium 

sídlící ve Vršovicích. Nejprve se podívejme na historii tohoto slavného klubu. 

2.1.1  Historie SKS 

 Vše začalo na konci 19. století, kdy byl založen Cyklistický oddíl Slavia. 

Zakladateli byli MUDr. Jaroslav Hausman a MUC. Karel Freja. Jak uvádí RŮŽIČKA 

(2004) z počátku se oddíl věnoval pouze cyklistice, pak byl ale spolek rozpuštěn             

a následně vznikl Sportovní klub Slavia. Po roce 1895, kdy se také konal první zápas,   

se stal klub dominantním. ,,Červenobílí se brzy stali vládci českého fotbalu. Jejich první 

tým nenacházel mezi ostatními mužstvy ani přibližně rovnocennou konkurenci.” 

(Růžička, 2004, s. 6)  

 Během celého dvacátého století získala Slavia mnoho titulů a ocenění.                

V současné době je druhým nejúspěšnějším českým klubem, hned za svým velkým 

rivalem z Letné. Pětkrát se stala Mistrem České republiky a celkově získala 19 ligových 

titulů. Český pohár vyhrála devětkrát. 

 Nejúspěšnější sezona byla v roce 2007/2008, ve které se podařilo nejen získat 

titul, ale také se kvalifikovat do Ligy mistrů. Na to vzpomíná Stanislav Vlček v knize 

Věčná Slavia (2010,s.228): ,,Nikdy jsem nic takového nezažil. Byla to nádhera!”.        

Ze třetího místa se podařilo přejít do Evropské ligy. Ve stejném roce se otevřel nový 

stadion. Následující sezonu Slavia obhájila titul. Od té chvíle se však začal klub hroutit. 

O dva roky později se klub potácel na samém dně tabulky, přišly ekonomické problémy, 

vystřídalo se zde mnoho trenérů. Až na podzim roku 2015 se staly novými majiteli 

čínské společnosti, které investovaly mnoho peněz do rozvoje klubu. Přes veškeré krize, 

kterými Slavia musela projít, se pomalu dostala až na vrchol tabulky a za poslední tři 

roky získala dva tituly.  

 V roce 2019 postoupila v Evropské lize až do čtvrtfinále, kde vypadla s Chelsea. 

Podařilo se získat i domácí pohár, a tak po sedmasedmdesáti letech double. Díky 

prvnímu místu se Slavia dostala do 4. předkola Ligy mistrů, ve kterém porazila Kluž,  

dostala se po dvanácti letech do základní skupiny, kde si zahrála s fotbalovými giganty.   
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2.1.2  Slavní trenéři, hráči 

  Ve Slavii se vystřídala řada trenérů, někteří se ukázali ve velmi dobrém světle     

a dosáhli s týmem velkých úspěchů, některým se štace v tomto týmu příliš nezdařila. 

Každý fanoušek si však lépe zapamatuje vítězné trenéry. 

 Dle HOUŠKA (2010) mezi nezapomenutelné trenéry patří J. W. Madden, který 

trénoval Slavii 25 let a odstoupil po výhře v derby s výrokem, že ,,více dát Slavii 

nemůže". Mezi další důležité trenéry řadíme E. Seiferta, R. Vytlačila i novodobé trenéry 

jako byl M. Beránek, K. Jarolím, J. Šilhavý a současný trenér J. Trpišovský. Tito trenéři 

dokázali tým dovézt ke zdárnému konci, ať už v podobě titulů, účasti v Lize mistrů       

či jiných úspěchů. 

 V tomto klubu hrálo mnoho legend a slavných hráčů, ať už v minulém století     

či v tom současném. Úctu některým hráčům klub prokázal tím, že jejich tvář vyobrazil 

na stadionu. Mezi tyto hráče patří: F. Plánička - brankář, který za Slavii odchytal 599 

zápasů, A. Puč - střelec gólů, V. Kopecký - střelec a nahrávač gólů, člen Klubu ligových 

kanonýrů, F. Veselý - křídelní útočník, I. Knoflíček - útočník, V. Šmicer - zisk 3 

mistrovských titulů, vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem, S. Vlček - člen Klubu ligových 

kanonýrů a v neposlední řadě Milan Škoda, který pomohl Slavii v nejtěžších chvílích     

a nakonec s ní dosáhl i na dva tituly. 

 Za zmínku stojí také Pepi Bican, který kraloval ve všech bilancích a získal 

označení Nejlepší kanonýr světa 20. století a také Pavel Kuka, kterého označili fanoušci 

za nejlepšího hráče Slavie za posledních 125 let. 

 

2.1.3  Sinobo Stadium 

Obr. č. 1: Sinobo Stadium 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Oficiální klubové stránky 
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 Dle VOJKOVSKÉHO (2016) se Slavia pyšní nejmodernějším a největším 

stadionem v republice, který se nachází v Praze 10 ve Vršovicích a jeho kapacita je 19. 

370 sedících fanoušků. Slavia však vystřídala řadu míst, než v polovině 50. let mohla 

oslavovat otevření svého nového stadionu, který se nazýval Eden. ,,Než se Slavia 

přesunula do nového  Edenu, musela k nelibosti fanoušků z Vršovic přečkat osm let na 

strahovském Stadionu Evžena Rošického.” (Vojkovský, 2016, s. 120) 

 Až v roce 2008 byl slavnostně otevřen nový Eden, který se v roce 2018 

přejmenoval na Sinobo Stadium a pravidelně hostí zápasy České fotbalové 

reprezentace.  

2.1.4  Symboly klubu 

 Každý klub má své typické barvy, znaky, dresy. Slavia je známá červenou            

a bílou barvou doplněnou o červenou pěticípou hvězdu obrácenou cípem dolů. Každá 

maličkost má své opodstatnění. ,,Bílá barva je čistota sportovní myšlenky a čestného 

boje, kde protivník není nepřítel, ale uznávaný soupeř. Červená je symbolem srdce, 

které vkládáme do zápasů. Hvězda v bílém poli představuje stále novou naději 

povznášející mysl a sílícího ducha i v období nezdaru a neúspěchu." (Slavistické 

noviny,2004) 

 Bílá a červená, dvě odlišné barvy, které se spojí a ukazují, že ani žádný člověk 

nemá jen jednu stranu. Tyto dvě barvy se spojily i do dresů, které tak představují 

,,sešívané" dresy a od nich se odvíjí vše ,,sešívané".  

Obr. č. 2: Dres SK Slavia Praha  Obr. č. 3: Oficiální logo SKS 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Oficiální klubové stránky   Zdroj: Oficiální klubové stránky 

  

 Mezi významný symbol patří i závěrečná děkovačka, která probíhá po každém 

zápase. Jde o rituál, který probíhá již 14 let a v nedávné době se díky němu klub 

proslavil po celé Evropě.  
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Obr. č. 4: Děkovačka hráčů Slavie po zápase 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Šedivý (2016)  

 

2.2  SKUPINY FANOUŠKŮ SKS 

 Tato kapitola vymezuje rozdělení ,,sešívaných" fanoušků, ať už skupiny 

existující v minulosti, či skupiny prosazující se dnes. Nejznámější skupinou je Tribuna 

Sever, tvrdé jádro, známé po celé republice. 

 

Brigate 97 

 Jde o skupinu s nejdelší tradicí, založenou dvěma mladými fotbalovými "fanati-

ky" v roce 1997. Stručné informace o této skupině se dají dohledat na webu hooli-

gans.cz v článku, který vyšel v brněnském fanzinu Eagle v roce 2004. Její člen tam po-

pisuje spolek takto: ,,Vždy jsme byli spolkem mladých a aktivních slávistů. Členem mohl 

být jen aktivně jezdící a do akcí se zapojující mladík. Náš počet nejvíce dosáhl okolo 

20ti, věkové složení bylo od 15 do 23 let. Zhotovili jsme si velmi známou a myslím si                

i povedenou vlajku Brigate 97.Naše aktivity spočívaly a spočívají hlavně v účastnění se      

chuligánských akcí." (Hooligans, 2013a) 

 

Slavia Youngsters 

 V jiném rozhovoru, s členem skupiny Youngsters, se můžeme na stejném webu 

dozvědět něco více o nejznámější skupině slávistických příznivců. Vznik a počátek 

společných aktivit je datován do roku 2002. Sami se označovali za čistokrevnou 

chuligánskou skupinu, kde bylo vždy přibližně 10 členů. Avšak od roku 2010 je skupina 

neaktivní, především kvůli problémům se zákony. Většina členů byla totiž odsouzena. 

(Hooligans, 2013b) 
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Red White Supporters 

 Velmi významnou je také skupina Red White Supporters (dále jen RWS). Byla 

založena v roce 2001, ale ani tento spolek nevydržel příliš dlouho. Sice ještě oslavil       

v roce 2011 desetileté výročí, ale od té doby činnost začala upadat. Na vzniku se 

podílelo přibližně 20 mladých fanoušků Slavie, kterým nebylo více jak 20 let. Skupina 

stála u začátků ultras produkce. Jejím hlavním záměrem byly chorea, ne bitky jako u 

ostatních skupin. (Hooligans, 2011a) 

 To nepřineslo pochopení ani u jedné ze skupin fanoušků, jak uvádí ve své práci 

Dytrych (2013,s.59): „Pro obyčejné fanoušky jsme byli radikálové (protože jsme dělali 

podobně jako chuligáni chorea), pro chuligány jsme byli příliš divní, protože jsme se    

ze startu vůbec neprali a chtěli se jen prezentovat choreem a fanděním na stadionu.“ 

(Rozhovor se zástupcem RWS, 26. 11. 2013) 

  S postupem času však skupina přešla na chuligánskou scénu. 

 

2.2.1  Tribuna Sever 

 Tribuna Sever (TS), pojem známý po celé republice a teď nejspíš                          

i v zahraničních zemích. Fanoušci, bez nichž si hráči Slavie nedokážou představit        

ani jediný zápas. Skupina, se kterou se pojí nepředstavitelná atmosféra, vzrušení             

a zážitek na celý život.  

 Pojmem TS je označován kotel Slavie. Jde spíše o organizaci, pod kterou spadají 

všichni aktivní fanoušci a od roku 2008 také všechny dílčí skupiny kotle. Při domácích 

zápasech v kotli fandí až 4000 tisíce fanoušků, kteří po celý zápas stojí a starají se          

o pořádnou atmosféru na stadionu. Radikálnější částí TS jsou "ultras", kteří mají "na 

svědomí" veškeré chorály, produkci choreografií a burcování celého stadionu při utkání. 

Na serveru hooligans.cz (2014) nalezneme oficiální prohlášení TS: 

  ,,Snažíme se být sdružením aktivních fanoušků, kotelníků, vlajkonošů a vůbec 

příznivců Slavie. Kotel je živé uskupení, ve kterém jsou zastoupeny všechny možné 

profese v různém věku a různě vzdělaní. Snažíme se v tom navzájem nerozlišovat, 

protože jsme všichni fanoušci Slavie Praha." 

 ,,Naším cílem je zejména hlasová podpora hráčů na hřišti, ale také prezentace 

fanoušků a celého klubu prostřednictvím dalších forem. Ať už se jedná o choreografie, 

samolepky, graffiti, suvenýry a jiné propagace v tištěných i internetových formách." 
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2.2.2  Odbor přátel Slavie 

 Odbor Přátel (dále jen OP) je nejstarší fanouškovské hnutí v České republice. 

Jejich hlavním cílem je jednak podpora a propagace klubu, jednak servis                      

pro organizované fanoušky. V posledních letech založil OP i své vlastní webové stránky. 

Zde o sobě řekli: ,,Naše organizace vznikla v době, kdy Slavie byla doslova na dně –

 materiálně, finančně i fotbalově. Hrálo se v nařízených dresech a jmenovali jsme se 

Dynamo. Nejlepší hráči byli z moci úřední mimořádně povoláváni do armády a tím        

i do vojenských celků… Proto byl v roce 1964 založen Odbor přátel Slavie, dnes již více 

než 50 let nositel tradic, dobrého jména a soudržnosti celého slávistického hnutí."  

(odborpratel.cz, 2017) 

 Organizace je ale nadále velice aktivní a stále přibývá mnoho nových členů. 

,,Červenobílý příběh stále pokračuje: každoroční celostátní Setkání slávistů, nadšení       

i strach o existenci klubu, výjezdy k zápasům, Slávistické večery či pátrání v historii         

s Univerzitou Slavia…" (odborpratel.cz ,2017) 

 

2.2.3  Fanklub SKS 

 ,,Fanklub vznikl na základě snahy sjednotit jednotlivé proudy a skupiny 

příznivců slávistického fotbalu a ve snaze vytvořit moderní platformu pro účast dalších 

slávistů." (Slavista.cz,2010) 

 První zmínky o této organizaci byly v roce 2003. V pozdějších letech proběhlo 

několik valných hromad, ať už poklidných nebo bouřlivých. Dnes funguje organizace   

na velmi dobré úrovni. Poskytuje členům řadu výhod, ať už předkupní práva vstupenek      

či různé druhy slev - na autobusové výjezdy, na nákup vstupenek, zboží ve fanshopu 

Slavie a slevy v partnerských obchodech. Fanklub stejně jako OP pořádá výjezdy           

k zápasům, jak po ČR, tak i do zahraničí. 
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2.3  AC SPARTA PRAHA (ACS) 

 Sparta je po Slavii druhým klubem, který na našem území vznikl. Zrodila         

se téměř přesně o rok později 16. listopadu 1893. Tento klub je nejúspěšnějším českým 

fotbalovým klubem, co se týče zisku titulů a jiných ocenění, taktéž díky několika 

účastem v Lize Mistrů UEFA. Domovem hráčů Sparty je Generali Česká pojišťovna 

Aréna, jež sídlí v Bubenči na Letenské pláni, kde původně sídlil i stadionu Slavie. Oba 

stadiony tak stály naproti sobě v době, kdy na Letnou ještě jezdily pohyblivé schody, 

což vytvářelo soupeřivou atmosféru již polohou  domovských hřišť obou rivalů.  

2.3.1  Historie ACS 

 Jak uvádí oficiální stránky klubu, v roce 1893 byl založen sportovní klub AC 

Královské Vinohrady, kde u založení figurovali bratři Malečkové a bratři Rudlové.  

Poté, co se tým nedočkal podpory od města, se rozhodl z Vinohrad odejít a zrenovovat. 

HOUŠKA (2018, s. 7) ve své knize zmiňuje, jak se rozhodovalo o novém názvu            

a nejlepší návrh přednesl Vladimír Horejc, když vyslovil: „Nechť náš klub změní své 

dosavadní označení a nově se nazývá Athletic Club Sparta!“.  

 První historické derby proběhlo 29.03.1896 na Císařské louce a skončilo 

nerozhodně 0:0. První derby tedy nemělo vítěze. Již v tomto prvním zápase vznikla 

nevraživost mezi oběma kluby. To dokazuje také fakt, že další derby se odehrálo až o 11 

let později. To skončilo remízou 2:2. 

 Svůj první mistrovský titul získala Sparta v roce 1912. Nejlepší období však 

prožila po první světové válce, kdy se ji přezdívalo ,,Železná Sparta" či ,,Železná 

mašina". Měla velice kvalitní mužstvo, se kterým vítězila nepřetržitě od roku 1919       

do roku 1923. V té době neměla konkurenci doma, ani na evropské scéně.  

 V druhé polovině 20. století se chvílemi hrálo o titul, chvílemi zase o záchranu. 

Až v roce 1975 se Sparta nevyhnula sestupu. Za rok se opět vrátila do nejvyšší soutěže. 

Největším úspěchem pro ni byl postup do čtvrtfinále Poháru UEFA. Na konci tisíciletí, 

Sparta prožívala ,,Zlatou éru". Vybojovala deset titulů, dosáhla na třetí místo v nultém 

ročníku Ligy mistrů a na další ocenění. 

 Za posledních 15 let vybojovala Sparta 4x titul a od roku 2005 chybí na scéně 

Ligy mistrů. Naopak ale bodovala v Evropské lize, kde se jednou podívala i do 

čtvrtfinále této soutěže. Neskutečnou se stala pro Spartu sezona 2009/2010, kdy ani 

jednou nebyla poražena. O čtyři roky později si také připisuje svůj první triple, kdy se jí 

daří vyhrát jak liga, pohár, tak i superpohár.  
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2.3.2  Slavní trenéři , hráči, osobnosti 

 Trenérů se u Sparty taktéž vystřídalo nespočet. Někteří jsou již z paměti 

fanoušků dávno smazány, někteří tam zůstanou napořád. RŮŽIČKA(2003) uvádí,        

že  protipólem slávistického trenéra Maddena se stal u Sparty anglický trenér Johny 

Dick, jež stál u zrodu tzv. ,,Železné Sparty" a dovedl ji k řadě vítězství. Dalším 

významným trenérem byl Dušan Uhrin, jež stál na počátku sparťanské úspěšné vlny. 

Jednou z nejslavnějších postav byl také trenér Václav Ježek, který byl v roce 2001 

vyhlášen nejlepším domácím fotbalovým trenérem dvacátého století. 

 Rudý dres oblékalo mnoho legend, ze kterých je obtížné vybrat jen pár 

nejlepších. Z dob ,,Železné Sparty" by to byl jistě Pešek-Káďa. 

 I Sparta našla způsob, jak ocenit velké tváře, které za ni hrály. Ustavila            

tzv. Dvoranu slávy jako ocenění významných hráčů, trenérů a dalších osobností. Mezi 

tyto hráče například patří první zahraniční hráč Raymond Braine, dále Andrej Kvašňák 

označený jako "Sparťan století", po němž je pojmenována hlavní tribuna sparťanského 

stadionu. Rekordmanem v počtu získaných titulů se stal Jiří Novotný - v rudém dresu 

získal 14 titulů. Vyhlášeným gólostrojem byl také Horst Siegl.  

 Za novodobou Spartu dominovali nejen čeští hráči. Ze zahraničí je nutno uvést 

Wilfrieda Bonyho, který byl ve své době pilířem týmu. Z těch českých, lze vybrat P. 

Nedvěda, P.  Čecha, J. Kollera, T. Ujfalušiho či novodobě Rosického s Lafatou. 

 

2.3.3  Generali Česká pojišťovna Arena 

 Stadion Sparty se nachází na Letné blízko centra Prahy. Na úplném prvopočátku 

hráli Sparťané své zápasy na Císařské louce jako většina tehdejších klubů. ,,Letenský 

stadion je v provozu od roku 1917, od roku 1921 s dřevěnou tribunou, která ale později 

vyhořela. Musela být postavena nová tribuna, již s železobetonovou konstrukcí, tvořící 

od roku 1937 základ dnešní tribuny. Poslední velká rekonstrukce, která dala stadionu 

prakticky dnešní podobu, proběhla v roce 1994." (Vojkovský, 2016, s. 122) 

 S kapacitou 18.887 diváků je stadion třetím největším v Praze. Stejně jako každý 

jiný klub, s příchodem nového partnera, měnila Sparta název svého "svatostánku". 

Stadion na Letné vystřídal název Toyota Arena, AXA Arena a následně přišlo nynější 

označení. Jak ale uvádí VOJKOVSKÝ (2016), pro fanoušky Sparty to bude vždycky 

Letná. Na tomto stadionu se odehrála řada významných zápasů. 
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 ,,Stačí vzpomenout  na zápasy proti Barceloně, Realu Madrid, Arsenalu, Bayernu, 

Chelsea či Manchesteru United." (Vojkovský, 2016, s. 122) 

 

Obr. č. 5: Generali Česká pojišťovna Arena 

 

 

 

      

        

Zdroj: Oficiální klubové stránky 

2.3.4  Symboly klubu 

 Sparťanská vlajka se pyšní třemi barvami - modrou, žlutou a červenou. Zvolení 

těchto barev má své opodstatnění. Dle oficiálních klubových stránek vybrali zakladatelé 

červenou a žlutou, protože jsou barvami Prahy a modrou jako barvu Evropy. Jiná 

symbolika je, že modrá je barva vítězné radosti a soustředění, červená podle, rudých tóg 

starých bojovníků Sparty, vyjadřuje bojovnost a statečnost, žlutá se naopak dostala    

mezi klubové barvy ze zlatého palmového kruhu, který je znakem vítězství. 

 V současné době si Spartu nevybavíme jinak než v rudých dresech. Ale ne vždy 

tomu tak bylo. Po svém založení nastupovali hráči v typických černých dresech             

s velkým bílým S na prsou. Inspiraci pro rudé dresy našli Sparťané v roce 1906                

v londýnském Arsenalu, který hrál v té době v rudých dresech s bílými kraťasy. Dnes již  

oblékají fotbalisté rudé dresy s bílými kraťasy a černými stulpny. 

 Další výjimečností, kterou můžeme na Spartě shledat je její logo. Až                   

v devadesátých letech vedení rozhodlo o novém znaku s velkým S uprostřed                   

a trikolórou pod nápisem. 

Obr. č. 6: Dres AC Sparta Praha  Obr. č. 7: Logo ACS 

 

Zdroj: Oficiální klubové stránky  Zdroj: Oficiální klubové stránky 
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2.4  SKUPINY FANOUŠKŮ ACS 

 Sparta jakožto druhý nejstarší klub má také ve svých řadách fanoušky, kteří se 

řadí mezi chuligány či do jiné skupiny fanoušků. V následujících odstavcích pár vět      

o některých z nich. 

 

2.4.1  Chuligánské skupiny 

 

Prague Boys Hooligans 

 Charakteristiku této skupiny představil na webových stránkách hooligans.cz       

v rozhovoru jeden z jejích zakladatelů. Založili ji mladí příznivci Sparty v roce 2007. 

Hlavním pravidlem je stoprocentní aktivita - pravidelně trénovat a jezdit na výjezdy. 

  Zatímco z počátku se skupina považovala spíše za ultras, nyní se považují       

za chuligánskou. ,,Nyní jsme pouze chuligánská skupina, ne že by nás tvorba chorea 

atd. už nebavila, ale bohužel nemáme k tomu dobré prostředí ani organizaci ohledně 

těchto věcí. Např. megafonista už na Spartě není nějakou tu sezónu, a tak bohužel naše 

ultras produkce vypadá, tak jak vypadá." (Hooligans, 2011b) 

 Tito chuligáni se účastnili mnoha domluvených bitek, aby mohli hájit barvy 

svého klubu.  Od roku 2014 je však skupina neaktivní.  

Mezi dřívější skupinu patří také: Red Pirates Sparta, dnešní Veteranos Pirates.  

 

Falanga 

 Stále aktivní chuligánská skupina byla založena v roce 2008 a spadají pod ní 

starší chuligáni ve věkovém rozmezí 21-42 let. Proč název Falanga nám vysvětluje 

zástupce skupiny na stránkách hooligans.cz: ,,Falanga je bojová formace z dob staré 

Sparty, což nás inspirovalo a všichni zakládající byli pro."  (Hooligans, 2013c) 

 Nepatřili by k chuligánům, kdyby se neúčastnili domluvených bitek. Tak to bylo 

především v dřívějších letech, neboť na současné scéně je až příliš kontrol a zákazů 

takové boje dělat. Chuligánství dnes již není to, co bývalo.  
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Youth Firm 

 Další dosud aktivní skupina byla založena v roce 2009. Na stránkách 

supporters.cz nám o ní více říká Jan, který byl od roku 2016 support leadrem. ,,Nejsme 

nějakou velkou skupinou, ale jsme jednou z nejsilnějších, protože jsme více jako rodina 

než jako fotbalová skupina, hodně si mezi sebou důvěřujeme." (Supporters, 2018) 

 ,,Naši noví členové musí být hodně aktivní ve věcech jako malování choreografií, 

trénink bojových sportů nebo ježdění na venkovní zápasy. Z toho plyne, že naše skupina 

je multifunkční. Vyrábíme chorea a děláme pyroshow, ale také se za Spartu bijeme       

na stadionu nebo v ulicích." (Supporters, 2018) 

 Každá skupina fanoušků se prezentuje na zápasech především svojí vlajkou        

a není to jinak ani u Youth Firm. Na každém zápase tak můžete vidět v kotli jejich 

vlajku. Členové mají vedle Ultras Sparta hlavní podíl na tvorbě choreografií. 

2.4.2  Fanklub ACS 

 ,,Fan Club Sparta je sdružením fanoušků AC Sparta Praha po celé České 

republice. Sdružováním v jeho pobočkách získávají sparťanští fanoušci řadu výhod." 

(Fanclub Sparta, 2020) 

 Členové se snaží chodit pravidelně na každý zápas Sparty. Navštěvují jak 

domácí, tak venkovní zápasy. Dále pořádají řadu akcí, různé fotbalové turnaje, 

sportovní odpoledne či dětské dny. Za odměnu jim klub poskytuje všelijaké výhody.             

Na stadionu pro sebe mají vyhrazený sektor, do kterého chodí fandit, mohou využívat 

různé slevy a pravidelně se setkávat se zástupci klubu. Na oficiálním webu tohoto 

fanklubu - fanclubsparta.cz - jsou popsány všechny výhody podrobněji. 

2.4.3  Sparta club 

 Sparta jako první klub v ČR spustila na začátku sezony 2018/2019 nový projekt, 

jímž se inspirovala v zahraničí. Tímto projektem je tzv. členství SPARTA CLUB, které 

je placené a pouze pro fanoušky starší 16 let. V první sezoně byla naplněna kapacita 

1000 členů. (Sparta Doma, 2020) 

 Členství přináší přivítací balíček a řadu velkých výhod. Mezi ty patří: přednostní 

nákup vstupenek, slevy na evropské poháry, slevy ve fanshopu a na občerstvení, 

exkluzivní setkání s hráči a zástupci klubu či v průběhu sezony akce jako je 

autogramiáda či trénink s hráči. Každý člen vlastní svoji kartičku, pomocí které se 

identifikuje. 
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Ultras 

 Nutno ještě poznamenat, že oba kluby - Slavii i Spartu prezentují především 

skupiny Ultras. Pod Ultras se pak řadí většina menších fanouškovských skupin. Ultras 

zajišťuje drtivou většinu ultras produkce, stará se o atmosféru na domácím stadionu       

i na venkovních zápasech. Jsou hlavní součástí kotlů obou klubů. Ve Slavii se dá 

považovat za ultras Tribuna Sever, ve Spartě je to Ultras Sparta. 

 Chuligánské skupiny se liší stylem podpory svého klubu, neboť podporují svůj 

tým prostřednictvím bitek s fanoušky jiných klubů. Avšak chuligánství již není takové 

jako dřív. V minulosti chuligánství a s ním spojená agrese neustále rostla, v některých 

případech až za hranici "dovolených" možností. V posledních letech je chuligánství     

na ústupu, především zásluhou vybudování bezpečnějších opatření a trestání 

agresivního chování na stadionech.  

 

Obr. č. 8: Choreografie fanoušků ACS 

 

 

 

 

      

  

 

Zdroj: Sparta Forever (2004) 

 

Obr. č. 9: Choreografie fanoušků SKS  

 

 

              

 
  
 
 
 

 

 

 

Zdroj: Vlastní  (2020)  
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SLOVO NA ZÁVĚR 
 

 Na závěr kapitol SK Slavia Praha a AC Sparta Praha pár citací osobností, kteří 

projevují svůj názor na fanoušky.   

,,Fanouškem fotbalového klubu se člověk narodí" (Leoš Mareš, fanoušek SKS) 

,,Je něco úžasného, když se stadion zaplní a my můžeme hrát před plným stadionem" 

 (M. Latka, bývalý hráč SKS) 

,,Ideální představa fanouška? Fanoušek, který se přišel bavit, užít si hru a fandí i tehdy, 

když se hra jeho týmu nedaří. Fanoušek, který je trpělivý, umí přijmout porážku             

a respektuje pravidla stadionu. Fanoušek, který se vizuálně identifikuje s klubem - 

šálou, čepicí či dresem. Fanoušek, který ocení výkony mančaftu během hry, tleská           

a povzbuzuje tým i tehdy, když to zrovna nejde." (Šmíca, 2013,s. 222) 

 

Avšak existuje řada chuligánských skupin a ultras skupiny, kteří dávají svoji přítomnost 

na stadionech najevo. V některých případech to však překračuje únosné meze. 

 Vladimír Šmicer vzpomíná na zápas ČR s Dánskem v roce 2001 o postup         

na euro: ,,Ta zlost z ochozů, tak špatná energie, co se na tebe okamžitě přenese a z který 

jsi pak celej rozbitej, že ti kvůli tomu už hlava nepracuje, to si prostě pamatuješ. 

Nesoustředíš se na výkon, hlavou ti běží, už aby byl konec, už abych odsud mohl 

vypadnout." (Šmíca, 2013, s. 74) 

 

Obr. č. 10: Atmosféra na stadionu v kotli sparťanských fanoušků 

 

 

  

 

 

 

Zdroj: Hlaváč (2019)                                       Obr. č. 11: Atmosféra na Tribuně Sever 

 

 

  

 

 Zdroj:  Tribuna Sever (2010) 
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2.5  AGRESE NA STADIONECH 

 Cílem této kapitoly je vysvětlit pojmy týkající se negativních projevů 

fotbalových fanoušků na stadionech. Pro lepší přehlednost v následujícím výzkumu zde 

bude vysvětleno, co je agrese a pojmy s ní související. Informace o tomto tématu 

můžeme najít v mnoha odborných publikacích, dlouze a široce vysvětleno.                    

V následujících odstavcích je vše ve zkratce popsáno. 

2.5.1  Agrese 

 S agresí i násilím se každý člověk mnohdy setká. Nejen v běžném životě 

potkáváme na ulicích prvky agrese, ale stejně tomu tak je i ve sportovním odvětví.       

Ať už jde o některé sporty samotné, jako je například box, nebo se setkáme s agresí 

mezi diváky. 

 Definovat pojem agrese se snažilo mnoho autorů. Ve většině případů, jak uvádí 

SLEPIČKA (2006, s.155), byla závěrem definice: ,,Agrese jako aktivita směřující          

k dělání něčeho nepříjemného někomu druhému." 

 K velmi podobnému stanovisku došel i ČERMÁK (1998, s. 12): ,,Lidská agrese 

je chápána jako jakákoliv forma chování, jehož cílem je záměrně někoho poškodit nebo 

mu ublížit." 

 

 „Agresivita, sklon k útočnému jednání vůči věcem, zvířatům a lidem, většinou souvisí    

s vnitřní nepohodou, s rozpory mezi prožíváním a jednáním“. (Šimanovský, 2002, s. 11) 

 Agresora definuje Psychologický slovník (2015) jako ,,aktivní subjekt, který 

vede svou agresi s určitým cílem." 

 

 S agresí v těle se nemusí lidé jen narodit. Mnohdy nás teprve život a prostředí, 

ve kterém ho prožíváme, naučí stát se agresivním člověkem. ,,Projevy lidské agrese jsou 

do značné míry výsledkem učení, a proto jak celospolečenské makrosociální prostředí, 

tak specifické prostředí sportu svým vlivem vytvářejí podobu agresivního chování." 

(Slepička, 2010, s.75) 

 O vrozené a naučené agresi hovoří také PONĚŠICKÝ (2004), jenž vnímá 

konflikty mezi zastánci vrozené agrese a zastánci naučené agrese, která je získána         

v důsledku reakce na frustraci. První zastánci jsou vnímáni jako konzervativní, kdežto 

druzí za pokrokové. 
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Teorie agrese u jednotlivců  

Zcela stejně jako u definice agrese, existuje i mnoho definicí teorie agrese.  

  

SLEPIČKA (2006, s.156) rozděluje agresi u jednotlivců takto 

o TEORIE INSTINKTIVISTICKÉ - chápání instinktů jako vnitřních tendencí chovat 

 se určitým způsobem, tím se zdůrazňuje genetická podmíněnost agresivních 

 projevů 

- agresivita má biologický původ, ale existují i externí vlivy, které ji ovlivňují 

o TEORIE SOCIÁLNÍHO UČENÍ - agrese je jako další sociální chování naučena 

 prostřednictvím imitace a posilování 

- přihlížení agresivnímu chování zvyšuje pravděpodobnost výskytu agrese         

u člověka, který přihlížel 

Stejně tak tomu je i ve sportu. Děti opakují věci po dospělých, avšak nedokážou 

rozeznat přiměřenou hranici s agresí. Odlišují se čtyři aspekty agrese (Slepička,2006): 

jak být agresivní; kdo je vhodným cílem agrese; které akce vyžadují agresivní odpověď 

a ve které situaci je agrese přijatelná. 

 Teorie sociálního učení vychází z toho, že vše je výsledkem učení. Základem 

počátku agrese u sportujících dětí tak mohou být rodiče, trenéři či samotní dospělí 

sportovci. 

o TEORIE FRUSTRACE - AGRESE = vychází z Berkowitzovy verze                       

 o posloupnosti:frustrace- negativní emoce - asoural - agrese, která vychází           

 z předpokladu, že frustrace vede spíše ke vzteku - vztek může vést buď k agresi, 

 nebo díky racionalitě bude agrese blokována 

Sport je oblastí s vysokou pravděpodobností výskytu frustrace. Pokud se nedaří týmu,    

sportovci, může to vést k větším projevům agrese. 

 Ani jedna z uvedených teorií nemůže v praxi fungovat samostatně, proto je 

nejvýhodnější teorie kombinovat. Jak ukazuje následující obrázek: 

 Obr. č. 12: Agrese ve sportu 

 

 

 

 

     Zdroj: Slepička, Hošek & Hátlová, 2009,s. 158 
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 Teorie skupinové agrese 

 Dle SLEPIČKY a kol. (2006) navštěvují diváci sportovní utkání za účelem jeho 

sledování a vytvářejí tak shromáždění jedinců. Z psychologického hlediska jde o 

zvláštní případ davu.  

 ,,Dav je náhodné nebo úmyslné seskupení osob, které se v daném okamžiku 

nacházejí na stejném místě a mají stejný předmět pozornosti. Chování člověka v davu je 

do značné míry utvářeno mechanismy hromadného chování." (Slepička, 2006, s. 176) 

 U hromadného chování jde o fakt, že jedinci jsou "nuceni" dělat stejné činnosti 

jako celek, neboť je obtížné nedělat to samé jako všichni okolo. Pokud by jedinci 

nesdíleli názor skupiny, mohli by být vystaveni riziku napadení. (Slepička ,2006)  

U sportovního diváctví je to založené právě na tomto principu. Pokud fanoušek nebude 

v kotli dostatečně fandit, nemusí se shledat s pozitivními reakcemi od jiných fanoušků. 

Podobný případ se nedávno odehrál na fotbalovém zápase. Kotel daného týmu 

protestoval způsobem, že po celý zápas nefandil. Avšak našli se jedinci, kteří protest 

neschvalovali a snažili se při zápase fandit. Jedinci následně byli fyzicky napadeni 

skupinou chuligánů v kotli. V některých případech je tedy lepší "držet krok" s ostatními.  

 ČERMÁK (1998, s. 81) uvádí, že ,,čím bližší je vztah jedince ke skupině, tím 

menší je jeho schopnost se od skupiny emancipovat a tím větší je riziko ztráty soudnosti, 

zdravého rozumu a individuality."  

 To se projevuje především u menších fanouškovských skupin, které jsou více 

soudržnější, často i radikálnější a stojí na počátku agresivních projevů.  

U sportovních diváků se podle SLEPIČKY a kol. (2006, s.178) vyskytují tři formy 

hromadného chování: 

 a) Stejnosměrné situační chování diváckého souboru podmíněné ,,psychickou 

 nákazou" shodného emočního vyladění = spontánní oslavné reakce při úspěchu 

 či agresivní reakce při neúspěchu 

 b) Jednorázová zátěž hromadné povahy = vyvolány katastrofou v hledišti, která 

 rozvrátí psychiku diváka (požár v hledišti)  

 c) Postupné narůstání psychické tenze z nepříznivého vývoje utkání = výskyt 

 extrémního podnětu (zranění oblíbeného hráče soupeřem) se stane spouštěčem 

 hromadného agresivního jednání 
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 2.5.2  Divácké násilí   

 Agrese se nevyskytuje pouze ve sportech samotných, tedy mezi sportovci,        

ale mnohem závažněji mezi diváky. Fotbal, jakožto hlavní téma této práce, je 

ukázkovým případem diváckého násilí. 

  Během fotbalového utkání lze vypozorovat mnoho projevů agrese,               

které mnohdy souvisí se situacemi vzniklými na hřišti. Záleží však na typu zápasu           

a také na tom, jak se klubu daří a v jaké situaci se nachází. 

Nejčastěji jsou divácké výtržnosti zaměřeny proti druhým osobám, ve fotbale proti 

hráčům, rozhodčím a ostatním divákům. Mezi mírnější formu patří verbální agrese. 

,,Mezi projevy agrese patří verbální agrese v podobě pískání, pokřiků nebo nadávek    

při nesouhlasu s děním na hřišti, s rozhodnutím rozhodčího či jako reakce na projevy 

hostujících fanoušků." (Slepička, 2006, s. 167) 

 Mnohem závažnější jsou projevy emočně podložené, se záměrem poškodit 

druhého. Takto je označována fyzická agrese, mezi jejíž projevy podle SLEPIČKY 

(2006) patří: agrese proti předmětům (demolování stadionu, vytrhávání sedadel, ničení 

dopravních prostředků soupeře, ničení bariér oddělujících fanoušky) či agrese proti 

hráčům, rozhodčím a hostujícím fanouškům. K nejčastějším projevům pak patří 

vhazování předmětů na hrací plochu. 

 Třetím typem může být tzv. instrumentální agrese, kde ,,cílem není poškození 

objektu, ale dosažení určitého cíle, jako například zastrašení fanoušků soupeře pomocí 

verbálních projevů. Jde o vytvoření takových podmínek v hledišti, které omezí možnost 

povzbuzování soupeře a tím vytvořit příznivější podmínky pro své mužstvo." (Slepička, 

2010, s. 77) 

 Agresivní chování si někteří diváci nechávají až na pozdější dobu, kdy budou 

mít lepší příležitost ublížit objektu svého zájmu. Odložená agrese, jak se této formě 

říká, se většinou týká napadení fanoušků soupeře před stadionem či na jiném místě. 

Fanoušci se mohou uchýlit i k napadení rozhodčích, hráčů soupeřova týmu nebo 

vlastních hráčů a trenérů, pokud se týmu dlouhodobě nedaří. 

 Důvodů, proč se chovají diváci agresivně je hned několik. TSOUKALA (2009) 

se domnívá, že vznik agrese diváka je spojen s mnoha faktory, v závislosti na špatném 

výroku rozhodčího, nezodpovědným chováním hráčů, klubu nebo dokonce novinářů. 

 Mezi další stimuly řadíme: faul na domácího hráče, surová hra soupeře, 

simulování soupeře a zdržování hry. Základním stimulem je též neúspěch mužstva. 
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2.5.3 Vývoj fotbalového chuligánství 

 Fotbalové násilí se nezrodilo nikde jinde než v zemi, která je považována za 

kolébku fotbalu, tedy v Anglii. Přestože organizovaný fotbal vznikl v 19. století, prvky 

násilí se objevovaly již mnohem dříve u neorganizovaného fotbalu. Počátky fotbalového 

chuligánství datujeme od poloviny dvacátého století, přičemž se postupně vyvíjelo. Po 

letech se násilí rozšiřovalo i mimo Anglii téměř do celého světa.  

 MAREŠ, SMOLÍK a SUCHÁNEK (2004) popisují ve své knize vznik 

chuligánství jako formování společenských subkultur. Mladá anglická generace nejprve 

založila tzv. Teddy boys, které následně nahradili tzv. mods, z nichž vznikli všem známé 

skinheads. Tyto skupiny obsahovaly i několik tisíc lidí. Každá skupina se odlišovala 

určitými specifiky, ať již úpravou vlasů či stylem oblečení.  

 Dle SPAAIJE (2006) měla velký vliv na vzestup násilí televize a celkově média. 

Neboť v té době začínaly být zápasy vysílány živě a pro chuligány to byla příležitost, 

jak se zviditelnit.  

 Byla zavedena mnohá opatření, která ale nezabránila další agresi, neboť 

chuligánské skupiny byly velmi vynalézavé. (Mareš; Smolík; Suchánek, 2004)  

Neměly problém vytvořit si zbraň z čehokoli, co "měly zrovna po ruce". Po zavedení 

opatření se násilnosti přesunuly i na jiná místa. Bitky probíhaly na různých místech ve 

městě.  

 V 80. letech došlo k mnoha fotbalovým tragédiím, které budou popsány níže. 

SPAAIJ (2006) uvádí, že v návaznosti na tyto katastrofy došlo k mnoha změnám, které 

se týkaly bezpečnostního opatření. Byly zavedeny nové zákony, zákaz alkoholu na 

stadionech a mnohá další opatření. Od té doby se v Anglii a dalších zemích již s násilím 

na stadionech nesetkáme.  

 Jak je výše možné pozorovat, násilí se postupem času rozšiřovalo a neustále 

rostlo. Přišly však zlomové události, které pomohly situaci ve fotbale změnit. 

Chuligánství se prostřednictvím přísnějších pravidel a opatření podařilo zmírnit a v 

několika zemích na dobro vymýtit. Podle mého názoru se u nás i ve světě pomalu 

začíná fotbalové násilí mezi fanoušky vytrácet. Nejenže dnes již neexistuje tolik 

chuligánských skupin, ale opatření proti násilí jsou mnohem vyspělejší než dříve.  

 Přesto nelze říci, že by se prvky násilí při fotbalovém zápase vůbec 

nevyskytovaly. I v dnešní době musí vedení řešit projevy agrese na stadionech. Na tuto 

problematiku navazujeme v praktické části bakalářské práce.  
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2.5.4  Fotbaloví chuligáni 

 Účastníci fotbalu se dají rozdělit do několika skupin. První skupinou jsou diváci 

- lidé, kteří chodí na stadion podívat se na zápas a je jim v zásadě jedno, kdo hraje. 

Zajímá je vývoj i výsledek, ale obvykle nefandí ani jednomu týmu. Druhou skupinou 

jsou fanoušci, věrní příznivci, u nichž je patrná identifikace s klubem. Tým po celý 

zápas podporují a reagují na dění na hřišti. Třetí skupinou jsou tzv. ,,ultras". Ti se 

nejvíce podílejí na tvorbě choreografií, organizují fandění na stadionu a připravují 

chorály pro podporu klubu. 

 Nejméně početnou, za to však velice konfliktní skupinou, jsou chuligáni. 

Skupiny většinou mladých lidí mající vlastní názvy a vlajky, kterými se odlišují            

od ostatních. Právě u chuligánů se nejčastěji setkáváme s agresivními projevy. Oni 

vyvolávají na stadionu i mimo něj "šarvátky" a nebojí se zaútočit i na fanoušky 

soupeřova týmu. 

 SPAAIJ (2006, s. 11) definuje chuligánství takto: ,,Jde o násilí sociálně 

organizovaných skupin fotbalových fanoušků, zaměřených především proti nepřátelským 

skupinám fanoušků." 

 TSOUKALA (2016) tvrdí: ,,Termín fotbalové chuligánství postrádá přesnost      

a používá se k pokrytí různých forem chování. Existuje mnoho příčin násilí, které         

se vyskytují na stadionech nebo zahrnuje fotbalové příznivce. Fotbalové chuligánství 

zahrnuje například bojování, zapalování pyrotechniky, házení světlic, vběhnutí            

do hřiště, vandalismus, urážky." 

 Právě na stadionech se lze velmi často podle SLEPIČKY (2010) setkat              

se skupinami diváků, pro něž jsou projevy agrese na tribunách formou zábavy                 

a hlavním cílem návštěvy stadionů. Realizují své akce i mimo stadion s předem 

připraveným scénářem. 

 ,,Pozitivní prožitek plyne z násilných akcí, nikoli ze sportovního boje, proto        

je nelze řadit mezi sportovní diváky, jejichž zájmem je sportovní střetnutí. " (Slepička, 

2010, s. 77) 

Primárním cílem je pro chuligány vyvolat konflikt, až v druhé řadě by se zajímali           

o fotbal samotný. 

 Závěrem lze říci, že v dnešní době existuje mnohem méně chuligánských skupin 

než tomu bylo dříve a tím i mnohem méně vážných konfliktů.  
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2.6  AGRESE VE SVĚTĚ 

 Dříve byla agrese mezi fotbalovými fanoušky častým jevem. V mnoha zemích, 

které si prošli tragickými událostmi, například v Anglii, se začalo dařit projevy mírnit, 

zavedli bezpečná opatření a s agresí se tam již nesetkáte. Naopak existují země,           

ve kterých se agrese odstranit nepodařila. 

 Tato kapitola se věnuje dvou tragédiím, kterých se účastnil Liverpool.    

2.6.1  Liverpool vs. Juventus 

 Nesmazatelnou černou stopou ve fotbalové historii se stal  29.5. 1985 zápas v 

Bruselu. Finále Poháru mistrů mezi Liverpoolem a Juventusem Turín, které se odehrálo 

na stadionu Heysel v Belgii, bylo doprovázeno střety mezi fanoušky obou klubů. 

 ,,Vše začalo ještě před začátkem zápasu, kdy ozbrojení fanoušci Liverpoolu 

zaútočili na Italy, kteří utíkali až ke zdi, odkud nemohli uniknout. Zeď se následkem 

zhroutila. V ten den zemřelo na stadionu 39 lidí a přes 400 dalších jich bylo 

zraněno."(Supporters, 2014)    

 Bruselský masakr, při kterém mnoho italských fanoušků přišlo o své rodiny           

a známé. Ital Bruno Guarini,který na místě incidentu přišel o syna, řekl pro britské 

noviny: ,,Pamatuji si to všechno jako film. Až do posledního okamžiku, kdy se film 

zastaví a už ho víc neuvidíte. Pak jsem se v noci najednou probudil a znovu to viděl. 

Heysel: z tohoto slova budu šílet." (The Guardian, 2015) 

 Trest byl pro všechny anglické týmy. Pět let se nemohly účastnit evropských 

soutěží, Liverpool ještě o rok déle. Anglie následně zavedla mnoho zákonů. 

2.6.2  Liverpool vs. Nottingham 

 Opatření, která byla zavedena ve VB po roce 1985, nezabránila dalšímu 

obrovskému neštěstí, tentokrát na půdě Anglie. 15. duben 1989 je zapsán v historii jako 

nejčernější den Liverpoolu. Tikkanen (n.d.) uvedl, že při zápasu semifinále FA Cupu           

s Nottinghamem Forrest na stadionu Hillsborough v Sheffieldu zemřelo 96 jeho 

fanoušků. 

 ,,Tentokrát však byli na vině pořadatelé a policisté, kteří špatně odhadli situaci. 

Ti totiž pustili na již přeplněnou tribunu fanoušků Liverpoolu několik tisíc dalších fans, 

kteří se tam nedostali včas. Valící se dav se proměnil ve smrtící zbraň a fanoušci stojící 

u plotu se ocitli ve smrtícím lisu bez možnosti úniku. Zápas byl zastaven pro mnohé až 

příliš pozdě. Nejmladší obětí byl desetiletý chlapec." (TV Seznam, 2012) 
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2.7  PŘÍPADY AGRESE V ČR                                                                     

 I v České republice se musí řešit chuligánské výtržnosti. Pražská "S" mají 

nejlepší fanoušky v zemi, ale na druhou stranu jsou také nejčastěji trestanými kluby 

právě za chování jejich fanoušků. V této kapitole se pojednává o dvou případech            

s pyrotechnikou, která se týkala pražských "S". 

2.7.1  Sparta vs. Plzeň 

 Dalším přitažlivým zápasem sezony, hned po derby, je zápas pražských "S"         

s Viktorkou Plzeň. Právě souboj mezi Spartou a Plzní, který se odehrál v sobotu 

9.3.2019, přinesl mnoho vášně. Již v průběhu zápasu létaly kelímky s pivem ze sektoru 

hostí. 

 Rozhovor poskytl muž, který byl svědkem onoho incidentu: ,,První světlice 

přiletěla ještě nerozsvícená. Varoval jsem bratra, schoval hlavu mezi ruce a zakryl si 

uši. Nikdo netušil, co bude. Netušil jsem to já, netušil to pár vedle nás, netušili to otcové 

dětí před námi. Vyšlehl „jenom“ plamen." (Hlaváč - Idnes.cz, 2019) 

 Situace se vyhrotila v druhém poločase, kdy muž z plzeňského sektoru vhodil 

mezi sparťanské fanoušky zapálenou světlici a zranil tím jednu ženu. Zápas byl násled-

ně přerušen, musela zasahovat i policie. Pokutu dostaly obě mužstva, viník dostal      

doživotní zákaz vstupu na stadion. 

2.7.2  Slavia vs. Olomouc 

 V neděli 28.7.2019, kdy Slavia měla za trest z minulé sezony zavřenou TS,        

se kotel domácích příznivců přesunul na jižní tribunu, hned vedle sektoru hostí. Vše by 

proběhlo v pořádku, kdyby nebylo neukázněných chuligánů. V závěru zápasu několik 

mužů ve slávistickém vhodilo zapálené světlice do sektoru hostí a způsobili tak 

přerušení zápasu. 

 Pro klub i ostatní fanoušky to bylo neakceptovatelné. Hráči po konci zápasu 

nešli ani na tradiční děkovačku. Vyjádřil se k tomu obránce "červenobílých" Coufal: 

„Za celou kabinu je prosíme, ať už tohle nedělají. Potřebujeme, aby nás podporoval 

celý stadion. Fanoušci jsou náš hnací motor." (Povejšil - Idnes.cz, 2019)  

 Slavia měla za  trest zavřený na další zápas celý stadion. 

Sparta i Slavia již dostala mnoho pokut za používání pyrotechniky při zápasech, 

nevyhnulo se jim ani uzavření sektoru či celého stadionu. Oba kluby mají skvělé 

fanoušky, kteří se však občas nechovají podle pravidel.   
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3  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 
 

 Hlavní cílem této bakalářské práce je pomocí elektronického dotazování zjistit 

postoje fotbalových fanoušků SK Slavie Praha a AC Sparty Praha k agresivním 

projevům při fotbalových utkáních. Tedy zjistit, jak tyto projevy vnímají, zda se jich 

účastní či by zavedli bezpečnější opatření na stadionech. Dílčím cílem je porovnat 

postoje těchto dvou skupin fanoušků. 

 

 

 

Z tohoto cíle vycházejí dílčí úkoly, kterými jsou: 

 - vyhledat potřebné teoretické znalosti v odborné literatuře 

 - definovat základní pojmy související s tímto tématem (fanoušci SKS a ACS,  

    projevy fanoušků, případy ve světě) 

 - operacionalizace a  sestavení elektronického dotazníku 

 - distribuce dat - dotazníkové šetření mezi fanoušky obou klubů 

 - provedení pilotáže (ověření srozumitelnosti otázek)   

 - sběr dat pro následné vyhodnocení; 

 - vyhodnocení sesbíraných dat a jejich interpretace. 

 

 

Dalším cílem práce je odpovědět na následující vědecké otázky: 

 

1. Kolik procent fanoušků považuje pyrotechniku za nedílnou součást zápasu? 

 

2. Existují významnější rozdíly v posuzování agrese mezi fanoušky SKS a ACS? 
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4  METODIKA 

 V této části jsou rozebrány metody, které byly použity při realizaci marketingo-

vého výzkumu. Věnuje se především kvantitativní metodě marketingového procesu.     

V kapitole jsou podrobněji popsány zdroje dat, použité metody, popis výzkumného   

souboru, pilotáž a následně sběr a analýza dat. 

4.1 ZDROJE DAT 

 Praktická část vychází z primárních dat, která byla získávána nově, pomocí    

dotazování fanoušků dvou nejstarších českých fotbalových klubů. Avšak sekundární 

data měla také svůj malý podíl při konstrukci otázek dotazníku, kde jsem se inspirovala 

z dřívějších výzkumů na toto téma. 

4.2 POPIS VÝZKUMNÉHO SOUBORU 

 Pro bakalářskou práci byl stanoven výběrový soubor fanoušků obou pražských 

rivalů – Slavie a Sparty. Vzhledem k rozsahu bakalářské práce a omezeným možnostem 

byl vzorek vybrán na základě záměrného výběru podle dostupnosti. Zahrnuje výběr 

fanoušků, komunikujících na webových stránkách obou fanklubů.   

Pro účely bakalářské práce byl předběžně stanoven limit 500 obdržených odpovědí jako 

celkově dostatečný. Pro marketingový výzkum bylo vyplněno 600 úplných dotazníků 

od fanoušků Slavie a 100 od fanoušků Sparty. Z pohledu fanynky Slavie bylo obtížnější 

distribuovat dotazníky pro sparťanské fanoušky. Nepodařilo se tak získat stejný počet 

respondentů jako u Slavie.  

4.3 METODY A TECHNIKY SBĚRU DAT 

  Hlavní metodou výzkumu seminární práce je kvantitativní výzkum. 

Jelikož pracuje s velkým počtem respondentů, lze jej považovat za dostatečný vzhledem 

k účelům práce. Kvantitativní výzkum byl v praxi  proveden jednou ze základních 

metod a to metodou dotazování. Přesněji řečeno zde bylo použito elektronické 

dotazování, které proběhlo pomocí dotazníků. Tato metoda byla vybrána z důvodu její 

časové a finanční nenáročnosti. Byly vytvořené dva typy dotazníků s obsahově stejnými 

otázkami, zvlášť pro fanoušky Slavie a zvlášť pro fanoušky Sparty. V elektronické 

formě pak byly zveřejněny na příslušných fanouškovských stránkách na sociálních 

sítích. Dotazníky pro fanoušky Sparty byly záměrně zveřejněny jinou osobou, neboť 

nebylo vhodné, aby ho zveřejnila autorka fandící druhému týmu. 
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4.3.1 Operacionalizace 

 Před samotným sestavením dotazníku je třeba provést operacionalizaci, tedy 

hlavní téma si rozdělit do několika podtémat, která budeme zkoumat a pomocí kterých 

dosáhneme požadovaných výsledků. Dotazník obsahoval celkem 12 otázek, a tak hlavní 

téma tedy bylo rozděleno na další tři podtémata. 

 První část tvořily identifikační otázky. První otázka vyfiltrovala pouze fanoušky 

daného týmu, následně byli respondenti rozděleni podle věku, podle toho, jak často 

navštěvují domácí a venkovní zápasy a dle místa jejich fandění na stadionu. 

 V druhé nejobsáhlejší části byly otázky na samotné projevy agrese. Poslední dvě 

otázky druhé části se zaměřovaly na konflikty s jinými fanoušky. 

 Třetí část, obsahující pouze dvě otázky, se zabývala názorem fanoušků               

na opatřeních na stadionech. Na základě operacionalizace byly sestaveny jednotlivé 

otázky, které slouží k získání dat potřebných ke splnění cíle této práce. 

 

Obr. č. 13: Operacionalizace dotazníku 

 

Zdroj:Vlastní zpracování (2020) 
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4.4 PILOTÁŽ 

 Před samotným zveřejněním dotazníku a zahájením sběru dat byla provedena 

pilotáž pro ověření jeho validity, tedy srozumitelnosti. 

 V prvé řadě došlo ke konzultaci s vedoucím práce, který dotazník zkontroloval    

a navrhl několik úprav. Následně byl dotazník rozeslán  známým fanouškům, kteří 

spadají  do cílové skupiny. Do pilotáže bylo zahrnuto 20 lidí. Někteří upozornili na to,              

že světlice a dělbuch v otázce č. 7 není jedno a to samé. Otázka byla tedy 

přeformulována.  

4.5 SBĚR DAT 

  Tvorba dotazníků pro bakalářskou práci probíhala na přelomu roku 

2019/2020. Před zveřejněním dotazníků proběhla výše zmíněná pilotáž. Samotný sběr 

dat probíhal v dubnu a částečně květnu roku 2020. Shromažďování dat proběhlo        

prostřednictvím elektronického dotazníku, vytvořeném na internetové stránce Survio.cz, 

jehož hypertextový odkaz byl zveřejněn na sociálních sítích (facebook, twitter). Co se 

týče fanoušků Slavie, byl dotazník zveřejněn na facebookové stránce: "Fanoušci SK  

Slavia Praha", která má přes 25000 členů. Následně dotazník sdílel jeden z předních  

fanoušků na svém twitterovém účtu. U sparťanských fanoušků byl větší problém se zve-

řejněním. Nakonec se dotazník podařilo zveřejnit na stránkách: "AC Sparta Praha (Mou 

ctí je věrnost)", která má přes 7000 členů.   

Tak byl získán dostatečný počet osob k dokončení výzkumu.   

4.6 ZPRACOVÁNÍ A  ANALÝZA DAT 

 V situaci, kdy jsou již shromážděné veškeré údaje a informace, se může přejít      

k jejich zpracování a následné analýze. Tedy v době, kdy jsem měla dostatečný počet 

respondentů jsem ukončila dotazník a mohla začít zpracovávat získaná data. 

 Zpracování dat probíhalo elektronickou formou a to skrze dostupné programy 

Microsoft Office – především přes Excel, kde jsem tvořila veškeré grafy a tabulky.       

Z informací, které jsme získali, je možno vyvodit určité závěry a doporučení, které 

najdeme v nižších kapitolách. 

4.7 ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 

 V závěru jsou stručně shrnuty cíle výzkumu, použité metody a výsledky analýzy 

v textové podobě. V diskuzi jsou rozebrány odpovědi na vědecké otázky, které jsem si 

před výzkumem stanovila. 
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5 VÝSLEDKY VÝZKUMU A JEJICH INTERPRETACE 

 Praktická část bakalářské práce vychází z výsledků elektronického dotazování a 

je zaměřena na interpretaci výsledků marketingového výzkumu. Zvlášť byly získávány 

odpovědi od fanoušků Slavie a fanoušků Sparty. 

 Pro marketingový výzkum bylo vyplněno celkem 703 dotazníků od fanoušků 

Slavie, z nichž bylo pro konečné zkoumání analyzováno 603 kompletně vyplněných 

dotazníků (85%). Zbylý počet, tedy 100 dotazníků nebylo dokončeno, a proto nejsou 

relevantní pro výzkum nebyly zařazeny do výzkumu. Od fanoušků Sparty bylo 

vyplněno 105 dotazníků (95%), z nichž 5 odpovědí nebylo kompletně vyplněných.  

 Pro lepší přehlednost následuje bezprostředně za výslednými grafy v každé 

otázce i stručný popis interpreta. Souhrnná diskuze je pak prezentována níže, 

v samostatné kapitole. 

 

 5.1 PROFIL RESPONDENTŮ 

 Základní filtrovací otázkou byla otázka č. 1, která zjišťovala, zda respondent 

fandí příslušnému klubu. Pokud odpověděl záporně, ukončil dotazník, neboť na něho 

nebyl dotazník mířen. Ze socio-demografických otázek pro nás byl významný pouze 

věk, který jsme doplnili o identifikační otázky ohledně četnosti návštěv domácích           

i venkovních zápasů příslušného klubu.  

 

Otázka č. 1 - Jste fanouškem SK Slavia Praha/ AC Sparta Praha  

 

Graf 1: Jsem fanoušek SKS           Graf 2: Jsem fanoušek ACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2020)        Zdroj: Vlastní zpracování (2020)   
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 Aby byl výzkum úspěšný bylo třeba získat dostatečný počet respondentů, 

fandících příslušnému klubu. Tato otázka je považována za kontrolní, neboť dotazník 

byl určen na jedné straně pouze pro fanoušky Slavie a na druhé pouze pro fanoušky 

Sparty. U Slavie se podařilo získat 603 respondentů, přičemž tři z nich odpověděli 

záporně a tedy ve výzkumu skončili. Za Spartu odpovědělo 100 respondentů, všichni 

pozitivně.   

 

Otázka č. 2 - Kolik Vám je let?  

Tabulka 1: Věkové rozlišení respondentů 

 

 

Zdroj:Vlastní zpracování (2020) 

 

Graf 3: Věkové rozlišení respondentů (% z fanoušků, NSKS = 600, NACS = 100)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2020)  

 

 

 Jak můžeme vidět v tabulce i grafu, bylo na výběr pět věkových kategorií,             

do kterých se respondenti mohli zařadit. Jak by se dalo předpokládat, nejvyšší 

zastoupení je u obou skupin v letech 19-30 let, přičemž u Slávistů tato věková kategorie 

značně převažuje. Činí dohromady 43 %. U Sparty je to 30%. Naopak nejméně 

zastoupená věková kategorie, kolem 8%, je u obou skupin nad 51 let.  

 

 

Věk respondenta SLAVIA SPARTA 

do 18 let 80 14 

19-30 let 260 30 

31-40 let  125 21 

41-50 let  87 28 

nad 51 let 48 7 

Celkem 600 100 

0%
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20%

30%

40%

50%

do 18 let 19-30 let 31-40 let 41-50 let nad 51 let
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Otázka č. 3a - Kolik za sezonu navštívíte domácích zápasů svého týmu?   

 

Graf 4: Domácí zápasy SKS (N=600)         Graf 5: Domácí zápasy ACS (N=100) 

        

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2020)    Zdroj: Vlastní zpracování (2020) 

  

 Kolik fanoušek za sezonu navštíví domácích i venkovních zápasů je důležitým 

faktorem, který je nutné zohlednit. Respondenti navštěvující stadion mohou posuzovat 

agresi ze své vlastní zkušenosti. Na druhou stranu malé procento nechodící na zápasy 

může mít své důvody, proč se stadionům vyhýbá.  

 Jak  lze v grafu vidět, u Slavie více jak 60% respondentů chodí na každý, či      

na téměř každý zápas a pouhé 2% nechodí fandit na stadion vůbec. Na druhé straně       

u Sparty  je to mnohem více vyrovnané. Výjimku tvoří fanoušci, kteří navštíví menšinu 

zápasů, těch je 40%. Počet fanoušků, kteří nechodí na stadion či naopak navštíví 

všechny zápasy za sezonu, se téměř rovná.  

 

Otázka č. 3b - Kolik za sezonu navštívíte domácích zápasů svého týmu?  

 

Graf 6 : Venkovní zápasy SKS   Graf 7: Venkovní zápasy ACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2020)   Zdroj: Vlastní zpracování (2020) 
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 Návštěvnost venkovních zápasů je odlišná od domácích, neboť mnoho fanoušků 

podporuje svůj klub pouze na domácím stadionu. Přičemž důvodů může být mnoho,    

od nedostatku peněz až po odrazující vzdálenost.  

 Všechny venkovní zápasy navštíví za sezonu velmi málo fanoušků. Jsou to ti 

věrní, kteří nechtějí přijít ani o jeden zápas svého týmu. Na grafu vidíme, který tým je 

našimi respondenty více podporován i mimo svůj "domov". Je jím Slavia, kterou 

nejezdí na venkovní stadiony podporovat jedna čtvrtina jejích příznivců. Spartu pak 

nejezdí podporovat o něco více lidí, tedy 39%. Avšak na všechny venkovní zápasy jezdí 

pouhé 1 % fanoušků obou klubů.  

 

Otázka č. 4 - Kde obvykle fandíte?     

      

Graf 8: Kde obvykle fandím v Sinobo Stadium      Graf 9: Kde obvykle fandím na Letné  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování (2020)  Zdroj: Vlastní zpracování (2020) 

 

 

 Slavia je známá především Tribunou Sever, kotlem, který se prezentuje četnými 

choreografiemi a řídí podporu svého klubu po celý zápas. Není tudíž překvapením,       

že více jak polovina respondentů ze Slavie fandí právě na této tribuně. Druhou 

nejpočetnější tribunou je východní tribuna.        

 Z hlediska stadionu Sparty lze rozdělit tribuny podle světových stran, kde taktéž 

na severu můžeme najít kotel domácích příznivců. Na grafu můžeme vidět rozdělení 

respondentů dle tribuny, na které běžně fandí. Přestože taktéž je nejvíce fanoušků           

v kotli, je to mnohem více vyrovnané než u Slavie.  

 V tabulkách níže jsou odděleny tribuny, kde fanoušci fandí podle věkové 

kategorie. Mladší skupiny fanoušků fandí nejvíce v kotli. Fanoušci Sparty ve věku     

41-50 let fandí z větší části na východní tribuně a ve věku nad 51 let na jižní tribuně. 

Starší respondenti jsou mnohem více "rozprostření" po stadionu než mladší.  
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Tabulka 2: Rozdělení fanoušků fandících na tribunách podle věku u SKS 

Tribuna 18 19-30 31-40 41-50 nad 51 

TS 64% 67% 61% 46% 23% 

jižní tribuna 10% 8% 12% 14% 19% 

východní tribuna 17% 19% 23% 26% 35% 

západní tribuna 9% 6% 4% 14% 23% 

počet respondentů 80 260 125 87 48 

 

Tabulka 3: Rozdělení fanoušků fandících na tribunách podle věku u ACS 

Tribuna 18 19-30 31-40 41-50 nad 51 

kotel 50% 40% 38% 18% 29% 

jižní tribuna 21% 23% 19% 21% 43% 

východní tribuna 7% 17% 19% 39% 0% 

západní tribuna 21% 20% 24% 21% 29% 

počet respondentů 14 30 21 28 7 

Zdroj: Vlastní zpracování (2020) 

 

5.2 POSTOJE K PROJEVŮM AGRESE 

 V této části jsou rozebrány výsledky všech ostatních otázek. Zaměřila jsem se 

především na prozkoumání rozdílů mezi tím, jak agresi vnímají fanoušci Slavie a jak 

Sparty. Z počátku se otázky týkají názorů na agresi, zda pyrotechnika patří či nepatří        

k zápasu, jak se respondenti chovají při zápase při určitých situacích, jací fanoušci jsou 

konfliktní v lize a na závěr otázky na tresty a opatření na stadionech. Dotazník se všemi 

otázkami je přiložen v příloze.  

 

Otázka č. 5 - Patří podle Vás pyrotechnika k zápasu?  

 

Graf 10: Pyrotechnika při zápase SKS     Graf 11: Pyrotechnika při zápase ACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2020)       Zdroj: Vlastní zpracování (2020) 
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 Jednou z nejzákladnějších otázek mého výzkumu byla otázka k pyrotechnice. 

Mezi občany naší země jsou rozporuplné názory na toto téma. Někteří fanoušci si nedají 

zápas bez světlic a dělobuchů představit a jiní by za jejich použití nejraději trestali.  

 Mezi pražskými rivaly je patrný rozdíl. Fanoušků Sparty je téměř jedna třetina 

proti pyrotechnice, kdežto u Slavie je to pouhá jedna pětina. Celkově lze říci, že podle 

větší části fanoušků patří pyrotechnika k zápasu.  

 

Otázka č. 6 - Který z těchto projevů považujete za projev agrese? 

 

Graf 12: Projevy agrese u SKS 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2020) 

 

Graf 13: Projevy agrese u ACS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2020)  

 

  V další otázce měli respondenti vybrat z uvedených možností projevy, které 

podle sebe považují za agresivní. Mohli vybrat více než jednu možnost, či vybrat 

možnost Jiné, kam mohli napsat svůj názor či projev, který v možnostech nebyl.  
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 Výsledky jsou velmi podobné u obou klubů. Nejvíce agresivní považují fanoušci 

rasistické urážky, následuje vhazování předmětů na hřiště a vběhnutí na hřiště. Ostatní 

projevy považuje za agresi vždy méně než 50% fanoušků.  

V grafech můžeme vidět, že pískot na hráče soupeře téměř nikdo za agresivní projev 

nepovažuje. U obou klubů se také kolem 10% pohybuje odpověď Jiné, ve které 

respondenti uvedli svůj vlastní názor. Mnoho respondentů uvedlo, že ani jednu              

z nabízených možností nepovažují za projev agrese, neboť vše k fotbalu patří.  

 Další častou odpovědí bylo násilí, jednak mezi fanoušky stejného týmu             

na tribunách, jednak vůči komukoli jinému. Ať už napadení hostujících fanoušků          

na stadionech, či fyzické napadení a "rvačky" po zápasech.  

 Objevily se taktéž komentáře k pyrotechnice. Někteří z respondentů uvedli: 

,,Nevadí mi řízená pyrotechnika k choreu nebo při nástupu mužstev. Organizovaná a na 

stálém místě."  

,,Vadí mi nevhodně použita pyrotechnika, pyrotechnika je přípustná pouze při 

zvýraznění chorea." 

 ,,Vadí mi pyro, které litá na hrací plochu nebo do jiných sektorů." 
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Otázka č. 7 - Jaký postoj máte k těmto projevům? Účastnili jste se jich sami někdy?   

 

Graf 14: Postoj a účast na agresivních projevech u fanoušků SKS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2020) 

 

 

Graf 15: Postoj a účast na agresivních projevech u fanoušků ACS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2020) 
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Cílem mojí práce bylo zjistit postoje fanoušků k projevům agrese na stadionech. 

V této otázce bylo zodpovězeno, jaký názor na projevy mají a zda se jich někdy sami 

respondenti zúčastnili. Zde jsou nepatrné rozdíly mezi fanoušky obou klubů.   

Mezi tři projevy, které vadí fanouškům obou týmů nejvíce, patří: fyzické napa-

dení fanoušků na stadionu, rasistické pokřiky na soupeře a vhazování předmětů                 

na hřiště. Tyto projevy vadí přibližně 70ti procentům respondentů, velmi podobně         

u obou týmů. Co naopak fanouškům nevadí, je pískot na soupeře a rozhodčí, což se 

obecně ve sportu dá předpokládat. Emoce jsou nedílnou součástí kteréhokoliv sportu, 

výjimkou není ani fotbal. Vzrušení, radost, ale i nervozita a rozhořčení patří k zápasu. 

Čím vypjatější zápas, u nás příkladem souboj těchto pražských rivalů při derby, tím více 

se fanoušci projevují. Fanoušci jsou do zápasu mnohem více zaujatí, projevují svoji 

nespokojenost vůči soupeři výrazněji než při jakémkoli jiném zápase. Hráči soupeřova 

týmu musí trpět celý zápas pískot a vulgární skandování vůči jejich týmu. Ani jeden       

z táborů pražských rivalů si příliš “nebere servítky” při svých projevech. Avšak tím      

se vytváří neskutečná atmosféra, kterou je derby v naší zemi významné.   

Největší rozdíl ve vnímání agrese je v odpalování dělobuchu. Více jak 60% fa-

noušků Slavie tento projev při zápase nevadí, kdežto fanoušci Sparty jsou z větší části 

proti dělobuchům při utkání. Druhým větším rozdílem je názor na pískot vůči vlastním 

hráčům. U Slavie značně převažuje odpověď, že jim vadí, avšak u Sparty o malé  pro-

cento převažuje odpověď nevadí. Ostatní projevy jsou vnímány s podobným názorem.  

Vedle postoje k těmto projevům mohli respondenti také uvést, zda se těchto   

projevů účastní či nikoli. Na tuto otázku neodpověděli všichni fanoušci. Ale z dosaže-

ných výsledků lze vyčíst, že ti fanoušci, kteří odpověděli, se většiny projevů neúčastní. 

Pouze malá procenta se účastní téměř všech projevů.   

Z grafů je patrné, že velká účast, kterou respondenti přiznali, je při pískotu       

na soupeře, rozhodčí a při vulgárním skandování. Především fanouškovské kotle použijí 

při svém choreu pokřiky jako je “Smrt Spartě” či “Jude Slavie”. Bez těchto pokřiků      

se neobejde žádný vzájemný zápas.   
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Otázka č. 8 - Při kterých situacích projevujete nespokojenost?   
 

Graf 16: Jak reagují fanoušci SKS na následující situace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2020)  

 

Graf 17: Jak reagují fanoušci ACS na následující situace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování (2020) 
 

Další otázka velice souvisí s tou předcházející. V předchozí bylo ukázáno, jaké 

projevy považují fanoušci za agresivní. V této otázce bylo zjišťováno, jak respondenti 

reagují při určitých situacích, které se na hřišti odehrají. Měli na výběr čtyři odpovědi, 

které jsem vybrala na základě vlastních zkušeností z fotbalových utkání. Na tribunách 

nejčastěji slyšíme pískot, nadávky a z kotle vidíme létat kelímky při nespokojenosti 

fanoušků. V dnešní době je házení kelímků mnohem umírněnější, než to bylo dříve. 
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Hlavním důvodem je nová podoba kelímků, které již nejsou plastové, ale jsou pevné a 

vratné, tudíž si za ně připlácíme. Také mají stylový potisk, odpovídající danému klubu.   

Tuto skutečnost dokazují i oba grafy, které znázorňují minimální účast na házení 

kelímku na hřiště. Nelze však vyvrátit fakt, že tento projev není zcela vymýcen. Roz-

hořčeným fanouškům, většinou hostujícího týmu, na kelímcích nezáleží, tudíž se ho 

nebojí hodit na hráče soupeře při situaci jako je rohový kop či autové vhazování. Děje 

se to především ve vypjatých zápasech jako je derby či jiné velké utkání.   

Hlavním projevem při vypjatých situacích, které jsou uvedené v grafu, je pískot, 

který používá kolem 60 % fanoušků obou týmů. U Slavie v některých případech mírně 

převažuje nadávání, u Sparty je to mnohem slabší projev než pískot. Velmi malé           

procento respondentů odpovědělo, že nereaguje vůbec.   

 

 

Otázka č. 9a - Zažil jste někdy konflikt s hostujícími fanoušky? 

 

Graf 18: Konflikt s hostujícími fanoušky u SKS Graf 19: Konflikt s hostujícími  

 (% z fanoušků, N = 600)   fanoušky u ACS  (N = 100) 

 

 

 
 
 
 
 

Zdroj:Vlastní zpracování (2020)         Zdroj: Vlastní zpracování (2020) 

 

Další tři otázky se týkají konfliktů s fanoušky jiných týmů.  

Nejen mezi sebou zažívají Slavia a Sparta konflikty. Je mnohem více konflikt-

nějších soupeřů, se kterými bývá bouřlivá atmosféra na stadionu. Jedním z takových je 

Baník Ostrava, nelze opominout ani boje s Viktorií Plzeň. Zápasy pražských “S”               

s Baníkem i Plzní jsou vždy velmi tvrdé a plné boje od začátku až do konce, a to nejen 

na hřišti, ale i v hledišti. 

Grafy ukazují v tomto případě velmi zajímavé výsledky. Více jak polovina            

fanoušků “Sešívaných”, přesně 58 %, zažilo konflikt s hostujícími fanoušky. A to nejen 

s fanoušky Sparty, ale i s hosty z jiných klubů. U fanoušků Sparty je to 50 na 50. Polo-

vina z nich konflikt s hosty zažila, polovina nikoli. Velmi podobné výsledky znázorňují 

grafy v následující otázce. 
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Otázka č. 9b - Zažili jste někdy konflikt s fanoušky Sparty/Slavie?  

 

Graf 20: Konflikt s fanoušky Sparty   Graf 21: Konflikt s fanoušky Slavie 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování (2020)    Zdroj:Vlastní zpracování (2020) 

 

 

Je očividné, že nejvíce konfliktů zažívají fanoušci pražských rivalů mezi sebou. 

Derby je největší zápas v republice, při kterém se střetnou nejpočetnější skupiny         

fanoušků. Dvě skupiny, které se nemohou vystát a svoji nenávist vůči rivalovi projevují 

i mimo stadion. Jak již bylo řečeno, v dnešní době je mnohem méně konfliktů a bitev 

mezi hlavními představiteli Ultras obou klubů, než tomu bývalo v dřívějších dobách. 

Ale i v dnešní době nejdou fanoušci pro ránu daleko. Oba tábory jsou hrdí na svůj klub 

a nebojí se ho bránit jakýmikoli prostředky.   

Grafy se velmi podobají grafům z předchozí otázky. Malá změna nastala v grafu 

Slávistů. Konflikt s fanoušky Sparty zažilo 56 %, což je o 2 % nižší než konfliktnost          

s jakýmikoli hostujícími fanoušky. Sparťané se i zde rozdělili na přesnou polovinu.   

 

Otázka č.10 - Fanoušci, kterých klubů jsou v první české lize nejvíce konfliktní   

 Graf 22: Konfliktní fanoušci dle SKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování (2020) 
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Graf 23: Konfliktní fanoušci dle ACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2020) 

 

 

Příznivce, kterého týmu považují fanoušci Slavie a Sparty za nejvíce konfliktní 

byla poslední otázka zabývající se konflikty. Sparta a Slavia jsou největší rivalové, což 

ale neznamená, že to musí být nejvíce konfliktní fanoušci. Dá se říci, že každý klub má 

mezi svými příznivci konfliktní fanoušky. Jsou to především Ultras, chuligáni               

či fanoušci z kotle. Se kterými jsou největší problémy zjišťovala tato otázka.   

V obou dotaznících bylo vyjmenováno hodně klubů. Výsledky se mezi fanoušky 

obou klubů značně lišily. Fanoušci Slavie považují s velkou převahou za nejkonfliktněj-

ší fanoušky z Letné. Pro Spartu hlasovaly více jak 2/3 slávistických fanoušků. Druhým 

konfliktním táborem označili ostravský Baník. Třetí místo obsadila Plzeň, se kterou 

Slavia odehrává velmi důležité zápasy o čelo tabulky. Následné pořadí lze vidět v grafu 

č. 22, kde dokonce 31 fanoušků odpovědělo, že konfliktní jsou i Slávisti.   

Výsledky z dotazníku Sparty by mohly leckoho překvapit. Na prvním místě není 

jeho pražský rival, ale ostravský Baník. Velká část fanoušků z Letné tak považuje         

za nejvíce problémové fanoušky z Ostravy, kterým se přezdívá “Chachaři”, neboť zápa-

sy s tímto klubem přinášejí mnoho vášně. Hned poté jsou konfliktní i fanoušci Slavie. 

Taktéž Sparťané považují některé ze svých za konfliktní. Ostatní kluby jsou víceméně 

stejné u obou klubů.   
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5.3 OPATŘENÍ NA STADIONECH 

 Závěrečné otázky se týkají trestů a bezpečnějších opatření na stadionech.           

S agresí se dříve potýkalo více zemí a některé z nich ji dokázali již vymýtit. Příkladem 

je Anglie, kde v dnešní době agresi nemůžeme zpozorovat. Odpovědi na otázky, jak vidí 

tresty za chování fanoušků Slávisté a Sparťané a zda by zavedli bezpečnější opatření, 

najdeme v grafech níže.   

 

Otázka č. 11 - Jaký máte názor na tresty za chování fanoušků?   

 

Graf 24: Názor fanoušků Slavie na tresty za chování fanoušků  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2020) 

 

 

Graf 25: Názor fanoušků Sparty na tresty za chování fanoušků  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2020) 
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Ne všichni příznivci svého klubu se chovají na stadionu během zápasu slušně.            

V naší zemi se neustále na stadionu prodává alkohol, který podporuje špatné chování při 

utkání. Velká část fanoušků, která se nechová vhodně, je pod vlivem omamných látek. 

Nemusí to však být pravidlem. Za chování právě těchto fanoušků, kterých je na tri-

bunách menšina, dostává klub tresty, ať již v podobě pokut či uzavírání stadionu.   

Slávisté i Sparťané mají velmi podobný názor na tresty za chování těchto provi-

nilců. Nelíbí se jim, když klub dostává a musí platit pokuty. Naopak jsou pro zákaz 

vstupu fanoušků, který se určitým způsobem provinili. Co se týče zavírání stadionu, 

jsou téměř jednoznačně proti tomuto opatření. Stadion bez fanoušků se nelíbí ani      

samotnému klubu a hráčům, který tak ztrácejí oporu v podobě dvanáctého hráče          

na  tribunách.   

Ve Slavii mezi druhy trestu patří navíc zavření Tribuny Sever. Již několikrát        

se stalo, že za používání pyrotechniky, či za jiný prohřešek, byla tato tribuna uzavřena. 

Slavia tak ztrácí sílu svého kotle a je to pro ni velká slabina. Proti tomuto opatření stojí 

také většina fanoušků.   

 

Otázka č. 12 - Zavedli byste nějaké bezpečnější opatření na stadionech?    

 
Graf 26: Bezpečnější opatření na stadionech  (SKS) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování (2020) 

 

Graf 27: Bezpečnější opatření na stadionech (ACS)  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování (2020) 
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V odpovědi na otázku, zda by fanoušci zavedli lepší opatření, se fans obou klubů       

naprosto shodli. Pouhá jedna čtvrtina z obou týmů by chtěla větší bezpečnost. Ostatní ¾ 

jsou s dosavadními opatřeními spokojení a nevyžadují žádná další.   

Konkrétních návrhů na opatření bylo spoustu, ale v mnohém se fanoušci shodli.   

1) Hlavním opatřením, který by fanoušci zavedli, se stal lepší monitoring             

a zavedení kamerového systému s identifikací obličeje. Na základě těchto kamer trestat 

fanoušky, kteří se nechovali podle pravidel. Tresty v podobě pokut, zákazu vstupu        

na stadion buď do konce sezony, či pokud se provinil závažnějším způsobem, tak        

do konce života. Doživotní zákazy, podobné jako v Anglii, navrhlo také více responden-

tů. Pokud se někdo v Anglii proviní, nemůže již do konce života na stadion přijít.   

2) Dalším návrhem byly důkladnější a přísnější kontroly u vstupu, aby se      

nemohlo stát, že někdo pronese pyrotechniku. Nejlépe zavést skenovací rámy, kterými 

by museli fanoušci procházet.   

3) Velká část fanoušků vyžaduje také vstup na jméno, tedy na občanský průkaz. 

Při koupi vstupenky by se fanoušci museli zaregistrovat. Opatření by mělo vést k lepší 

identifikaci viníků. Vstup na jméno mají v mnoha zemích již zavedené a je to velice 

slibný krok k větší bezpečnosti. S identifikací souvisí také zákaz krytí obličeje, které by 

napomohlo potrestat nevhodně se chovající diváky.   

4) Někteří fanoušci navrhnuli také kvalitnější pořadatelskou službu a více poli-

cistů, především v problémových zápasech. Navíc by doporučili síť do sektoru hostů    

na stadiony, ve kterých ještě tato síť není.   

Několik odpovědí souvisí s otázkou č. 13 na tresty za chování fanoušků. Zde jsem    

vybrala pár výroků:   

,,Pokud se proviní jeden fanoušek potrestat pouze jeho (vyvedení, zákaz vstupu...) a ne 

celou tribunu.”  

,,Více kamer, aby bylo snadnější dohledat viníka. Takhle trpí i nevinní fanoušci.”  

,,Stačí kamerový systém a trestání těch, který způsobí pokutu pro klub.”  

Můžeme tedy potvrdit, že fanoušci jsou pro potrestání viníků jako jednotlivců, 

nikoli, aby se trestal celý klub či tribuna.   
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6 DISKUZE 

 Hlavním cílem mého výzkumu bylo zjistit, jaký názor mají fanoušci na agresivní 

projevy při fotbalových utkáních. Sledovala jsem postoje fanoušků dvou předních 

českých fotbalových klubů, dvou rivalů z jednoho města, kteří si při zápasech mezi 

sebou nedají nic zadarmo. Těmito kluby jsou SK Slavia Praha a AC Sparta Praha. 

Derby, jak je zápas mezi těmito kluby nazýván, je souboj nejen na hřišti, ale i v hledišti. 

Jde o zápas, ve kterém se hojně využívá pyrotechnika a neobejde se ani bez četných 

agresivních prvků.  

 Zkoumaný vzorek měl podle plánu, pro snazší porovnatelnost, obsahovat stejný 

počet fanoušků obou klubů. Avšak dotazník pro sparťanské fanoušky se nezdařilo 

vyplnit v tak hojném počtu jako u Slavie. Výsledky byly zpracovány z 600ti dotazníků 

na straně Slavie a ze 100 dotazníků ze strany Sparty. Pokud bychom chtěli provádět 

hlubší analýzu, nemusely by být závěry kvůli nižšímu počtu respondentů spolehlivé. Pro 

můj výzkum to nepředstavovalo zásadní problém, neboť procentuálně bylo možné 

výsledky obou klubů porovnat.  

 V teoretické části jsem krom jiného uvedla dva případy agrese v Anglii a dva 

případy agrese při fotbalových utkání pražských "S". Na tuto část teorie navazovaly 

poslední dvě otázky ve výzkumu, které se týkaly trestů a bezpečnějších opatření na 

stadionu. Záměrně byla vybrána dvě utkání z anglického prostředí, neboť Anglie je 

světovým příkladem, jak se vypořádat s agresí. V dřívějších dobách šlo o zemi s 

nejzávažnějšími případy diváckého násilí. Staly se události, na kterých přišly o životy 

stovky lidí. Anglie dokázala zareagovat a provedla velmi drsná opatření, která 

napomohla k dnešnímu stavu. Dnes se na anglických stadionech s agresí nesetkáme.  

 V České republice se prozatím nepodařilo divácké násilí vymýtit. Kluby 

dostávají neustále pokuty za chování svých fanoušků, stadiony jsou uzavírány na určité 

zápasy. V grafech č. 24 a 25 jsou znázorněny výsledky, jak fanoušci vnímají tresty za 

nevhodné chování. Většina trestů, především pokuty klubům jsou v neustálé diskuzi a 

setkávají se s kritikou od veřejnosti. 

 Fanoušci jsou pro zákaz vstupu fanoušků, kteří se provinili. S čímž souvisí i 

poslední otázka, ve které někteří navrhovali bezpečnější opatření na stadionu. Jde 

především o kamerový systém, který by dokázal rozeznat a identifikovat provinilce, 

kterým by byl udělen trest. Kamerový systém by mohl fungovat v případě, kdyby byl 

zákaz vstupů se zakrytým obličejem, což u nás zatím není.  
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 Ukázkou je výše zmíněný zápas Slavie s Olomoucí, kde vhození pyrotechniky 

do sektoru  hostů měli na svědomí muži se zahaleným obličejem. Identifikace byla poté 

mnohem složitější. V prvé řadě by tak bylo nejlepší zakázat vstup se zakrytými ústy a 

investovat do kvalitního kamerového systému.  

 Druhým ohniskem jsou kontroly u vstupu. Fanoušci požadují lepší a důkladnější 

kontroly, neboť neustále se na stadionu objevuje pyrotechnika i přes veškeré zákazy. 

Důvodem může být nedůslednost pořadatelské služby, či pronášení pyrotechniky jiným 

způsobem. Aby se omezilo divácké násilí, musí kluby učinit závažnější kroky.  

 

6.1 VĚDECKÉ OTÁZKY  

 Zde se nachází prostor zhodnotit vědecké otázky, které jsem si pro tento výzkum 

stanovila. Určila jsem si dvě základní vědecké otázky, na které jsem se snažila získat 

skrze výzkum odpověď.  

 

Otázka č. 1 : Kolik procent fanoušků považuje pyrotechniku za nedílnou součást 

zápasu? 

 Názory na pyrotechniku se obecně velice liší. Pro její používání jsou spíše 

radikálnější skupiny fanoušků. Příznivci fandící v kotli mají převážně kladný vztah k 

pyrotechnice, neboť ji považují za součást zápasu a dováření atmosféry. Diváci, kteří 

fandí na jiných tribunách či někteří z kotle, jsou pro použití pyrotechniky pouze v 

případě, že doplňuje choreografie a nepoškozuje vývoj utkání. Neexistuje však pravidlo, 

kdo je pro a kdo proti pyrotechnice na stadionu.  

 Pyrotechnika je obecný pojem, který se skládá z více částí. Existují světlice, 

které dotvářejí efekt choreografií a na druhé straně dělobuchy a dýmovnice, ze kterých 

vychází velké rány a kouř. Světlice nejsou tolik nebezpečné, pokud nejsou vhozeny 

mezi diváky. Jsou vnímány pozitivně, neboť v kotli barevně dolaďují podporu týmu. Na 

druhé straně dýmovnice a různé dělobuchy představují mnohem závažnější problémy, 

neboť ve většině případů musí být utkání přerušeno z důvodu dýmu, který se valí na 

hřiště a ve kterém hráči nemohou pořádně dýchat.  

 Dle výsledků výzkumu jsou slávističtí fanoušci o trochu více pro používání 

pyrotechniky při zápase, než ti sparťanští. Vyjádříme-li výsledky procentuálně, 81 % 

fanoušků Slavie se domnívá, že pyrotechnika patří k zápasu. U Sparty má stejný názor 

69 % příznivců.  
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 Pyrotechniku můžeme tedy považovat za nedílnou součást zápasu, pokud je 

používána s mírou pro doplnění choreografie a neohrožuje ostatní diváky a samotný 

klub.  

 

Otázka č. 2 : Existují významnější rozdíly v posuzování agrese mezi fanoušky SKS a 

ACS? 

 Druhou vědeckou otázkou bylo zjistit, zda se názory na agresi mezi Slavií           

a Spartou významněji liší. Výsledky výzkumu prokázaly velice podobné postoje             

k agresivním projevům. Existují pouze nepatrné rozdíly, jak v posuzování agrese          

na stadionech, tak v samotné účasti na těchto projevech. Přestože jde o fanoušky dvou 

největších rivalů, spojují je podobné názory na danou problematiku. Dá se říci, že jde     

o problematiku, která by sjednotila převážnou část fanoušků jakéhokoli fotbalového 

týmu.  

 Jak již bylo řečeno v první vědecké otázce, pyrotechniku vnímají oba kluby 

podobně. Stejně je to u dalších otázek. V otázce č. 6 se fanoušci shodli, že mezi tři 

nejvíce agresivní projevy patří: rasistické urážky, vhazování předmětů na hřiště a 

vběhnutí na hřiště.  

 V otázce č. 7 došlo k potvrzení tohoto faktu, neboť velké části fanoušků vadí tři 

výše zmíněné projevy. Navíc jim vadí také fyzické napadení jiných fanoušků a pískot na 

vlastní hráče. Naopak projevy, které jim nevadí jsou: pískot na soupeře a rozhodčí, 

vulgární skandování a více jak 60% fanoušků Slavie nevadí ani odpalování dělobuchů. 

V této skutečnosti se liší fanoušci Sparty, kterým odpalování dělobuchů vadí. S postoji 

velice souvisí účast na projevech. Jak lze předpokládat, nejvíce se fanoušci účastní 

pískotu na soupeře a rozhodčí a vulgárního skandování. Ostatních projevů se účastní 

pouze menšina příznivců.  

 Fanoušci Slavie a Sparty se lišili ve svých názorech především v otázce, jak 

projevují nespokojenost. Sparťanští fanoušci reagují v podobě pískotu na dříve zmíněné 

situace, kdežto Slávisté více používají nadávky, než-li pískot.  

 Konfliktů zažili Slávisté o něco více než Sparťané, ale jde o velice malé 

odlišnosti. Velmi podobně také označili nejkonfliktnější fanoušky v lize, kde krom sebe 

navzájem označili fanoušky Baníku, Plzně a Olomouce za nejvíce konfliktní.  

 Celkově lze na vědeckou otázku odpovědět, že významnější rozdíly v 

posuzování agrese mezi fanoušky neexistují. Našli bychom pouze nepatrné odlišnosti, 

které jsou v tomto směru přirozené.  
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7 ZÁVĚR 

 Na počátku jsem si stanovila hlavní cíl, prozkoumat postoje fanoušků k agresi 

při fotbalových zápasech, a následně několik podcílů. Kde jedním z nich bylo porovnat 

postoje fanoušků Slavie a Sparty, což bylo učiněno v praktické části, jak v podobě grafů 

a tabulek, tak v popisu. Jako druhý podcíl jsem si stanovila dvě vědecké otázky, které 

jsou rozebrány v předchozí kapitole. Prostřednictvím analýzy výsledků výzkumu, 

spojených s poznatky v teoretické části a vlastními poznatky, považuji cíle za splněné.  

 V teoretické části se čtenáři mohou seznámit s danou problematikou. Nejprve se 

základními informacemi o obou klubech, následně s pojmy související s agresí a také     

s několika případy, které se v praxi odehrály na fotbalových utkáních.  

 Za účelem dosažení požadovaných cílů byl vytvořen dotazník zvlášť pro 

fanoušky Slavie a zvlášť pro fanoušky Sparty. Z demografického hlediska mě zajímal 

pouze věk a následné rozdělení fanoušků podle tribuny, na které při zápase fandí. Jak 

ukázaly výsledky, v kotli (u Slavie na Tribuně Sever) fandí z větší části mladší skupiny 

respondentů. Starší skupiny nad 40 let jsou více rozptýlení po stadionu. Nejvíce 

agresivních projevů se děje v kotli, tedy zásluhou mladších skupin lidí.  

  Pro zajímavost byly zařazeny i otázky, kolik zápasů fanoušci za sezonu navštíví, 

domácích i venkovních. Mnoho fanoušků navštěvuje pouze domácí zápasy svého týmu. 

Venkovní zápasy navštěvuje menšina fanoušků u obou týmů.  

 Hlavní část dotazníku se zabývala postoji k agresi. Jak již bylo několikrát 

zmíněno, pyrotechnika v únosné míře podle většiny fanoušků na stadion patří. Postoje 

jsou odlišné vůči různým agresivním projevům. Pro některé mladé fanoušky neexistuje 

na stadionu projev agrese. Považují vše za nedílnou součást zápasu. Jde o projevy, které 

podle nich na stadion patří, vždy tu byly a nemusí se proti nim žádné opatření provádět. 

Takový názor sdílí méně lidí. Ostatním považují za nejvíce agresivní rasistické urážky, 

které můžeme stále při zápasech zaslechnout. Sparta má s rasismem mnoho zkušeností. 

Ve svém týmu, stejně jako Slavia, má hráče z ciziny, některé i tmavé pleti. Tito hráči se 

musí potýkat s neslušným chováním jedinců, ať ze strany soupeře, tak v případě Sparty i 

od vlastních fanoušků. Objevily se chvíle, kdy sparťanští fanoušci měli negativní názory 

na hráče tmavé pleti ve svém týmu.  

 Projevy, které oba tábory používají nejvíce při zápase, jsou pískot a nadávání. 

Dnes se již podařilo zmírnit házení kelímků na hřiště. Tento projev je již v mírnější 

podobě.  
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S fotbalem jsou úzce spjaté i konflikty mezi fanoušky. Nejen souboje v hledišti, 

prostřednictvím rozmanitých choreografií a choreí, ale i šarvátky mimo stadion. Nemusí 

jít nutně  o fyzické napadání, které v současnosti není, co to bývalo. Spoustu skupin, 

především chuligánských, zaniklo. Tyto skupiny vyvolávaly nepokoje, sjednávaly si 

"bitky" po zápase na sjednaných místech. Nemůžeme říci, že to již neexistuje vůbec, ale 

objevuje se to v mnohem menší míře.  

 Více jak polovina fanoušků zažila někdy konflikt s hostujícími fanoušky. 

Příznivci obou klubů zažili souboje i mezi sebou navzájem. Za nejkonfliktnější považují 

fanoušky Baníku Ostrava, Viktorii Plzeň a z menší části i mnoho dalších klubů.  

 K trestům za neslušné chování se staví respondenti odlišně. Vadí jim, pokud je 

trestán klub či nevinní fanoušci. Jsou pro tresty pouze fanouškům, kteří se svým 

způsobem provinili. Bezpečnější opatření by zavedlo 25% respondentů. Lepší kamerový 

systém, důkladnější prohlídky, vstup na jméno a další opatření, které by vedlo k větší 

bezpečnosti. Možností se najde více, jak chuligánství zmírnit. Avšak projevy chuligánů 

patří neodmyslitelnou částí k fotbalu a podle mého názoru nebudou nikdy úplně 

vymazány.  
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