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Úvod 

V dnešní době představuje sportovní utkání celonárodní záležitost. Plní úlohu aktivní 

zábavy pro sportovce, kteří ho provozují, i pasivní zábavy pro diváky. Tím zaplňuje část 

volného času. Na sportovní utkání přichází velké množství lidí v rolích diváků, kteří spolu 

fandí, komunikují, vyměňují si názory a utvářejí si své postoje. Při utkání dochází ke střetům 

a konfliktům, jak názorovým, tak postojovým. Pokud však nepřesáhnou únosnou hranici, lze 

je pokládat za běžnou a důležitou součást atmosféry v hledištích. Tento fakt vychází 

z předpokladu, že fanoušci nejsou zcela stejnorodí a nesdílí stejné názory a hodnoty. 

 Sportovní diváctví má mnoho pozitivních i negativních dopadů. Nejdůležitějším 

pozitivním dopadem je zábava a odreagování se od psychického stresu. Divákům dává 

možnost obohatit jejich prožitkovou sféru a poskytuje intenzivní emoce. Dalším pozitivním 

dopadem je stimulace sportovců k lepším výkonům.  

 Kladný dopad má rozšiřování sportovního diváctví i na podporu aktivně sportujících 

jedinců. Je dokázáno, že s diváckým úspěchem daného sportu dochází k nárůstu zájmu o tento 

sport.  

 Bohužel pozitivní vlivy sportovního diváctví jsou v mnohých případech překryty 

negativními akcemi diváků. Tyto akce jsou koncentrovány zejména u konkrétních sportovních 

odvětví, především pak u fotbalu. Obecně lze říci, že problémovost diváků je spojována 

zejména se sportovními hrami. Stává se, že fotbalová utkání jsou příležitostí k negativním 

projevům různých diváckých skupin a to povětšinou formou více či méně rozsáhlých 

agresivních akcí, ve kterých se mohou odrážet i případné sociální konflikty.  

 Svou roli ve vnímání diváckých projevů sehrávají hromadné sdělovací prostředky, kde 

se mnohdy objevují zjednodušující, jednostranné a emocionálně podbarvené články. 

 Další podstatnou skutečností je neexistence subjektu věnujícího se výchově 

sportovního diváka. Sportovní kluby zajímá fanoušek převážně z ekonomického hlediska. 

Snaha klubu směřuje především k přimění diváka k návštěvě stadiónu a marketingového 

působení ať už z hlediska propagace sponzorů nebo prodeje klubových suvenýrů. Další 

pohled  klubyzískávají až s případnými negativními projevy na stadionu nebo jeho okolí, 

které se klubu jako organizátora utkání nepochybně dotknou. 
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 Uvážíme-li možnosti působení na sportovní diváky, je důležité si uvědomit, že role 

sportovního diváka je jednou z krátkodobých rolí jedince navštěvujícího sportovní utkání. 

V tom spočívá i nutnost spolupráce různých společenských subjektů k utváření člověka jako 

sportovního diváka. 

 Během pobytu diváka na stadiónu mají největší možnost pozitivního působení na 

diváka především organizátoři, pořadatelé, trenér, rozhodčí a v neposlední řadě i samotní 

hráči, kteří jsou v očích fanoušků považováni nejvíce. V některých případech může jejich 

„zásah“ typu promluvení s problémovými jedinci sehrát nemalou úlohu ve vyřešení problému. 

Mimo prostory stadiónu se však nástroje klubu zužují. Má sice možnost působit na „své“ 

diváky pomocí tiskových konferencí a PR prohlášení, tím však jeho role končí. Vychovávat 

diváka by proto měla také rodina, škola, společenské organizace a sdělovací prostředky. 

V ideálním případě by se tyto možnosti měly prolnout a utvářet sportovního diváka již od 

dětství. V utváření sportovního diváka by měla nepodstatnou úlohu sehrát i tělesná výchova 

ve školách a to především výchovou k fair play chování. 
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Cíle a hypotézy práce 

 Hlavním cílem práce je porovnání diváckých projevů a postojů vzhledem 

k příslušnosti k jednotlivým diváckým skupinám, které se u fotbalových fanoušků vytvářejí. 

Výzkum se zabývá zkoumáním vzorku jednotlivců, kteří do skupin patří.  

 Jedním z dílčích cílů práce je zmapování historie vývoje diváckých postojů a projevů 

jednotlivých skupin se zaměřením na problémové fanoušky tzv. hooligans. Dalším cílem je 

zjistit, zda příslušnost k určité skupině automaticky znamená, že jedinec přijme alespoň 

částečně její postoje. Do výzkumu byli zcela záměrně zapojeni jen fanoušci Sparty, kteří 

navštěvují její utkání. Pomocí výsledných dat je možné fanoušky rozdělit i do jiných skupin 

(například na ty, kteří pravidelně navštěvují i utkání na hřištích soupeře, přípravná utkání, pijí 

alkohol nebo se projevují rasisticky), jejichž projevy a postoje lze také zkoumat.  

Úkoly práce 

1. sestavit metodologický postup výzkumu 

2. sestavit dotazník 

3. navštívit jednotlivá utkání a rozdat dotazníky 

4. vyhodnotit dotazníky 

5. zanalyzovat výsledky dotazníků a porovnat je vzhledem k příslušnosti 

k jednotlivým skupinám fanoušků, kteří utkání AC Sparta navštěvují 

6. navrhnout možnosti případného zlepšení diváckého prostředí pomocí přístupu k 

jednotlivým diváckým skupinám. 

Pracovní hypotézy  

1. Návštěvníci s problémovými projevy se budou nejvíce vyskytovat u tzv. hooligans.  

2. Náhodní diváci fandí národnímu týmu stejně nebo více než spartě mnohem více 

než ultras a hooligans. 

3. Hooligans, ultras i náhodní diváci pijí alkohol přibližně stejně často, 

ale hooligans ho vypijí nejvíce. 
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4. Pasivně sledují fotbalové utkání především náhodní diváci. 

5. Zásah policie většina těch, co se s ním opravdu setká z blízka-chodí do 

kotle (ultras, hooligans), oproti těm co ho vidí z dálky (normální fanoušci), 

ho hodnotí jako příliš horlivý. 

6. Náhodní diváci nechodí do kotle ani na výjezdech, kdežto ultras a 

hooligans ano. 
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I.část 

Rozbor literárních pramenů 
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1. Literárně‐odborný rozbor dané problematiky 

1.1. Vývoj sportovního diváctví 

 Sportovní diváctví má stejnou a neméně bohatou historii jako samotný sport. V historii 

se mnohé sportovní hry dokonce pořádaly jen za účelem poskytnutí zábavy přihlížejícím 

divákům. Odhady počtu diváků se pohybují mezi 40 a 50 tisíci.  Zpočátku se vytvářely 

skupiny diváků podporující jednotlivé závodníky (olympiády v Řecku) nebo určité symboly 

(vozatajské závody v Římě). 

 Ve starověku často nebyl patrný rozdíl mezi sportovním diváctvím a návštěvou 

cirkusu či divadla a to i v případě diváckých projevů přítomných návštěvníků. V divadle se 

vyjadřoval souhlas potleskem, zatímco nesouhlas bylo běžné vyjadřovat výkřiky, povykem, 

pískotem, podupáváním a to až do konce 19. století, kdy se toto vše ještě běžně vyskytovalo a 

dokonce občas docházelo i k potyčkám mezi návštěvníky, často se závažnými následky. 

 Výskyt prvních dokumentovaných případů násilných akcí diváků spadá do starověku. 

Pro příklad lze uvést závažné divácké výtržnosti, které se udály v byzantské říši. V letech 491 

až 532 našeho letopočtu diváci čtyřikrát zapálili Konstantinopolský cirk (hippodromos) při 

závodech vozatajů. K potlačení diváků musela být často povolávána císařská garda. 

K vyvrcholení došlo v roce 532, kdy divácké reakce přerostly v politicky motivované jednání. 

V následujících bojích, které se rozšířiliyz hippodromu do Konstantinopole, zahynulo 30 000 

lidi.(Slepička, str.12/13, 1990) Z tohoto pohledu dnes lze snad jen zmínit obrovskou bitku na 

stadionu Dinama Zagreb mezi domácími a  hostujícími fanoušky Crvena Zvezda Beograd, o 

které se mezi hooligans traduje, že rozpoutala nepokoje v bývalé Jugoslávii, následnou 

občanskou válku a rozpad Jugoslávie. O této skutečnosti se lze dozvědět v dokumentu Footbal 

Hooligans (v překladu Fotbalový výtržníci) od televizní stanice Discovery, konkrétně v díle o 

Balkánských zemích. Série je vícedílná a v každém díle se hovoří o hooligans v konkrétních 

zeměpisných a společenských podmínkách. 

 Ve středověku s dominujícím křesťanským náboženstvím byl tělesný rozvoj pokládán 

za nežádoucí. Docházelo vytěsňování veřejného předvádění tělesného pohybu v rámci 

veřejných her a sportovních soutěží. Pod vlivem křesťanství byly zakázány olympijské hry 

(4.stol.n.l.) a na počátku 5. století i gladiátorské hry. Z tohoto důvodu se nové formy her a 
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soutěží vyvíjely na úzké základně mimo oficiální veřejné slavnosti. Novou formou her se 

v průběhu 12. století stávají rytířské souboje. Zpočátku šlo hlavě o možnost přípravy na boj. 

Postupem času se však diváci stali nezbytnou kulisou tyto hry provázející. I zde se 

vyskytovaly negativní divácké projevy. Vedle těchto rytířských turnajů se začínaly vyvíjet 

hry, které byly založeny především na sportovních výkonech. Velmi oblíbené byly soutěže 

v běhu a hodu. Objevovaly se i míčové hry, které postupně získávaly na oblibě. Některé hry 

byly poté účelnzakazovány a to z důvodu velkých vášní, které vzbuzovaly mezi přihlížejícími 

diváky i aktivně sportujícími jedinci. 

 Přes úsilí vyvíjené k potlačení nebo zákazu sportovních her se sportovní hry nikdy 

nepodařilo úplně vymítit. Naopak se změnami politicko-společenského klimatu dochází 

k rozvoji sportovních her a to i diváckého zájmu o ně. Především v Anglii dochází v 17. - 18. 

století k rozvoji divácké základny. Sportovní závody se v této době konají na nejrůznějších 

místech, většinou však v ulicích měst. Začalo se také objevovat plánování data těchto akcí, 

což v rozvoji sportovního diváctví sehrálo svou úlohu. Hry se sportovním charakterem 

dostávaly postupně řád a pravidla, čímž byl stimulován jejich sportovní charakter. Původní 

hry se sportovním charakterem se tím od sebe začaly odlišovat a daly tak možnost vzniku 

jednotlivých sportovních odvětví. S rozvojem sportu postupně vznikala nová a nová sportovní 

odvětví se specifickým okruhem diváků. U některých sportů zejména v Anglii byla nutnou 

podmínkou účasti v roli pasivní (divák) i aktivní (sportovec) příslušnost k určité společenské 

vrstvě (jezdectví, kriket…). S průmyslovou revolucí dochází k masovému rozvoji sportu jako 

společenské zábavy. Rozmach zažívá jak diváctví, tak i sport jako aktivní výplň volného času. 

Nová sportovní odvětví, dokonalejší a rychlejší šíření sportovních informací a také rozvoj 

dopravy umožňující návštěvu utkání i ve vzdálenějších místech, to vše pomohlo rozvoji 

sportu jako zábavy. 

 Divácká kulisa bývala nezřídka pěkně bouřlivá. Divácké reakce se měnily podle 

vývoje zápasu od nadšených,přes nelichotivý pískot až k agresivním akcím. Se zvyšujícím 

počtem diváků těchto negativních projevů přibývalo. Je zdokumentováno, že v Anglii na 

přelomu 19. a 20. století některým utkání fotbalu přihlíželo až 30 000 diváků. Koňské dostihy 

mnohdy navštívilo 10 000 až 15 000 diváků. Jejich reakce na probíhající dostih byly tak 

bouřlivé, že bylo potřeba najímat boxery k ochraně koní i jejich majitelů. Výtržnostem se 

nevyhnuly ani zápasy v kriketu, kde například v roce 1907 při zápase Middlesex-Lancashire 

vtrhli nespokojení diváci na hrací plochu, kde vytrhávali trávník a ničili prostory sportoviště. 

Nejvíce bouřlivé prostředí bylo na fotbalových utkáních. Zde pořadatelé nezvládali divácké 
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masy. Výsledkem bylo, že v letech 1895-1897 uzavřela Anglická asociace 21 hřišť. (Slepička 

1990) 

 Velký rozvoj sportu se netýkal pouze evropských zemí, podobný trend se objevil i 

v Severní Americe, Austrálii a i v některých zemích asijského kontinentu. Zejména však 

v zemích, které jsou politicky a ekonomicky spojeny s Anglií, jež je považována za kolébku 

moderního sportu. Specifické místní podmínky ovlivňovaly popularitu jednotlivých 

sportovních odvětví. Přistěhovalci z Evropy s sebou přinesli nejen pravidla sportů a 

sportovních her, ale také určitou společenskou orientaci. Díky tomu docházelo například na 

severoamerickém kontinentu ke střetům mezi katolíky a protestanty při zápasech jejich klubů 

v lakrosu, kriketu nebo baseballu. V těchto případech šlo však vždy o již předem polarizované 

publikum, kterému sportovní utkání posloužilo jako příležitost ke konfliktu mezi odlišnými 

společenskými strukturami. 

 V našich zemích dochází koncem 19. století také k velkému rozvoji sportu jako 

takového. Zvyšuje se počet soutěží, závodů i sportovních her. Stále častěji jsou jednotlivá 

utkání propagována tiskem a také vznikají odborně zaměřené sportovní časopisy. Jako ve 

většině evropských zemí se i u nás dostává do popředí zájmu fotbal.  

 Ten se postupem času stává opravdu masovou záležitostí a přitahuje stále větší počty 

diváků po celém světě. I z tohoto důvodu je většina negativních akcí spojována s fotbalovým 

publikem. To ovšem nemění nic na tom, že se zvyšuje nebezpečnost na stadiónech a dochází i 

k prvním obětem na životech. Zpočátku smutné zprávy přicházely v souvislosti s úmrtím 

diváků během sportovního utkání následkem požáru, zřícením tribun či jiné nešťastné 

události. 

 Fotbal se tak stává masovou zábavou a přitahuje do hledišť pravidelně stále více 

diváků, kteří se stávají jeho fandy. Vybírají si svůj klub, s nímž intenzivně prožívají jeho 

úspěchy i prohry.  Dochází k ztotožnění s klubem (fotbalovým mužstvem), což s sebou nese i 

jeho nekritické obdivování. Případné neúspěchy mužstva fanoušci prožívají jako své vlastní a 

jejich chování pak přerůstá společensky tolerovanou mez. Existuje zde přitom přímá 

souvislost mezi herním projevem mužstva a chováním fanoušků v hledišti.  

Na hráče se tak přenáší část zodpovědnosti za reakce diváků. V dnešní době jsou 

jakékoliv nekorektní reakce hráčů ať už vůči protihráči, rozhodčímu nebo směrem k divákům 

tvrdě trestány. Mohly by totiž vyvolávat vzplanutí vášní v hledišti. Z poslední doby lze 
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vyzdvihnout tresty pro hráče za nesportovní chování. Nelze nezmínit megakauzu, která se 

odehrála ve finále Mistrovství světa 2004 v Německu. Zinedine Zidane, reprezentant Francie, 

byl vyprovokován italským reprezentantem Markem Materazzim. Zidane si urážky rodiny, 

což vyplynulo z následujícího disciplinárního řízení, nenechal líbit, inzultoval ho a dostal 

červenou kartu. Tím výrazně oslabil svůj tým a v následném prodloužení a penaltovém 

rozstřelu Francii chyběl a Itálie se nejen díky tomu stala mistrem světa. Trestu neunikl 

nakonec ani jeden z fotbalistů, což jen dokazuje tvrdé sankce, které mají podobným případům 

předcházet. Dalším příkladem je hráč FC Chelsea Didier Drogba, který obdržel trest za 

nesportovní výstupy k rozhodčímu po remízovém semifinále Ligy mistrů mezi jeho týmem a 

mužstvem Barcelony. Tato remíza, která posunula do finále Barcelonu, se zrodila 

v posledních minutách utkání po jinak celozápasové převaze a vedení Chelsea, které mohla 

mnohokrát potvrdit. Barcelona mohla opravdu děkovat rozhodčímu, který chvíli před 

vyrovnávací brankou nepískl pro Chelsea penaltu po ruce obránce Barcelony uvnitř 

pokutového území. I když funkcionáři UEFA uznali, že rozhodčí se dopustil chyb, s hráčem 

žádné slitování neměli a jeho běsnění nemilosrdně potrestali. Jako poslední příklad uvedu 

nevhodné chování hráče k fanouškům, i když těch je spousta (legendární kung-fu kop Erica 

Cantony do fanouška netřeba více rozebírat…). Z poslední doby je případ Emmanuela 

Adebayora, který se udál v anglické Premier League při zápase domácího Manchesteru City a 

Arsenalu Londýn. Adebayor před příchodem do Manchesteru City působil právě 

v londýnském Arsenalu. Již před zápasem rozvířil vášně mezi fanoušky obou celků rozhovory 

v tisku a ve specializovaných televizních pořadech. V následném zápase se mu podařilo 

skórovat, čímž přispěl k porážce Arsenalu. Oslavu tohoto gólu se v návalu emocí rozhodl 

provést před fanoušky jeho předešlého klubu Arsenalu. V hostujícím sektoru tak došlo ke 

vzplanutí emocí a pořadatelé se museli vypořádat s nelehkou situací, kdy se běsnící fanoušci 

snažili dostat na hrací plochu, kterou také zasypali vším, co našli po ruce. I když se hráč poté 

hájil, že jeho chování bylo ovlivněno bouřlivou atmosférou zápasu a že v žádném případě 

nechtěl nic takového vyvolat,  neminul ho trest podobně jako ostatní hráče. 

I v naší české 1. Gambrinus lize občas k nějakým excesům dochází a podobně jako 

v zahraničí i u nás čekají hráče tresty. Sparťanská ikona Tomáš Řepka by mohla vyprávět. 

Dostal trest za urážky jihlavského trenéra Večeři, když ho nazval kreténem,  i za nevhodná 

gesta proti fanouškům soupeře. Tento incident se odehrál v Teplicích na podzim roku 2006 a 

Řepka tehdy častoval svým nevhodným gestem domácí kotel, který ho urážel. Nutno dodat že 

v této kauze sehrál svou roli i deník Sport, který o tomto přinesl důkazy a rozpoutal Řepkovo 
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pranýřování. Nemohu se ubránit dojmu, že Sparťanům a Slávistům v té době deník neměřil 

stejným metrem… Mnohem horší chování hráčů Slavie (vyřvávání „Smrt Spartě“ společně 

s kotlem během děkovačky po zápase v Mladé Boleslavi) přešel, jako kdyby se o nic vážného 

nejednalo.. nakonec jmenujme  Řepkovo napadení kameramana České televize. Tento 

incident se také odehrál v Řepkových „oblíbených“ Teplicích a jistě každý, kdo se o fotbal 

zajímá, tento incident viděl. Komentáře v televizi celou věc jen umocnily, přičemž 

komentátor České televize podlehl atmosféře a napadení kameramana komentoval velmi 

emotivně.  

V některých případech mohou násilné akce vyvolat nejen neúspěchy milovaného 

klubu a s tím spojená frustrace, ale také velké úspěchy. Noční Barcelona se díky tomu, že její 

klub patří k nejúspěšnějším v Evropě (vyhrává pravidelně La Ligu, Španělský pohár nebo 

Ligu mistrů), minimálně jednou ročně mění ve město ovládané fanoušky. Ti úspěch svého 

klubu slaví převracením automobilů, potyčkami s policisty, odpalováním pyrotechniky a 

obléháním městských památek. Pořádkové služby mají velké problémy se zvládnutím těchto 

slavících mas. Ve Španělsku je fotbal neskutečně populární, avšak podobné výtržnosti mohou 

nastat i po nijak nedůležité výhře prakticky kdykoliv a kdekoliv. 

Diváci byli, jsou a budou nedílnou součástí sportu. Moderní sport se bez diváků 

neobejde. I sami hráči a vůbec všichni okolo sportu, fotbalu obzvlášť, neúnavně opakují, jak 

dělají sport hlavně pro lidi. Diváci svou přítomností vytváří na stadiónu specifickou a 

nezapomenutelnou atmosféru každého zápasu, utkání nebo závodu. Z tohoto důvodu není 

možné současné divácké problémy řešit jejich trvalým vyloučením. Ve fotbale se občas jako 

trest za prohřešky diváků nařizuje odehrání pár utkání na neutrální půdě nebo před prázdnými 

tribunami. Sport a sportovní výkon jako takový byl vždy předmětem diváckého zájmu a nic 

nenasvědčuje tomu, že by tomu tak nemělo být i nadále. Kdyby ovšem došlo k tomu, že by 

zájem klesal, moderní sport v profesionální podobě by spěl ke svému zániku. Proto je důležité 

zkoumat sportovní diváctví. Základní otázkou je, jak přispět ke zvýšení úrovně společenského 

klimatu na sportovních stadiónech. 

1.2. Kdo chodí na sportovní utkání 

 Vzhledem k odlišnostem jednotlivých sportovních odvětví existují i různé nároky 

kladené na diváka. Sportovní diváci jednotlivých odvětví netvoří jednolitý celek. Odlišuje je 

jejich zájem, intenzita tohoto zájmu a také stupeň znalostí určitého sportu. Všechny sportovní 

diváky však spojuje chuť strávit část volného času se svým sportem. Zábava spjatá se sportem 

17 
 



jim dovoluje vzdálit se starostem všedního dne. Mohou si vybrat, komu ze soupeřů věnují 

svou přízeň nebo naopak projeví nelibost. 

 Rozdílnost jednotlivých odvětví a rozdílnost nároků na jejich sledování dělí sportovní 

odvětví na ty, která může „prožít“ jen skutečně zasvěcený divák a ty, které může sledovat 

kdokoli. Diváctví prožívá ten, kdo se tomuto sportu aktivně věnoval, věnuje anebo je v něm 

skutečným odborníkem. Jde o sporty jako golf, lukostřelba, snooker, skoky do vody, 

gymnastika a některé atletické disciplíny. Naproti tomu jsou sportovní odvětví, která takové 

nároky na sportovní diváky nekladou. Každý takový divák si pak může připadat jako ten 

nejpovolanější odborník. Jeho odbornou kvalifikací je však „pouze“ sledování sportovce či 

týmu zvenčí, pročítáním hodnotících článků ve sportovním tisku, získáním názorů 

z internetových diskuzí a televizních pořadů, na rozdíl od trenérů a lidí působících v klubu. 

Takový divák je mnohem více vtažen do děje utkání, reaguje bouřlivěji a projevuje svou 

nelibost s věcmi, které se odlišují od jeho představ. Toto je jev typický pro fotbal, kdy každý 

přihlížející diskutuje, koho měl trenér postavit, vystřídat, poslat do B-týmu apod. V tomto 

snad nejdále došel trenér Národního fotbalového týmu po remíze ve kvalifikačním utkání na 

MS 2010 ve Slovinsku. Tam postavil dva útočníky místo jednoho, jak bylo do té doby jeho 

zvykem. Po utkání však jako šok pro všechny lidi sledující fotbal zapůsobilo jeho prohlášení 

do tisku a televize: "Celý fotbalový národ si přál, abychom hráli na dva útočníky, tak jsme 

jim nakonec vyhověli. Samozřejmě jsme věděli, že to bude těžké utkání, což se potvrdilo, 

přesto jsme získali bod. V závěru zápasu jsme chtěli skórovat a tak jsme poslali na hřiště jiné 

dva hrotové hráče".  Z předchozího příkladu je vidět, že vnímání sportovního diváka 

povolaným odborníkem využil i trenér. Nakonec byla tato jeho slova brána jako alibismus a 

po dalších neuspokojivých výsledcích i aférách hráčů byl odvolán.  

Jednotlivá sportovní odvětví kladou různé divácké nároky na účastníky i ve smyslu 

úrovně fandění. Jsou věci, které jsou brány jako standard na fotbale, basketbale či hokeji – 

pískání, zpívání a bohužel i pořvávání na hráče soupeře, rozhodčí či zloba mířící do vlastních 

řad, ať už na hráče při neuspokojivém výkonu nebo trenéra při pocitu špatně stanovené 

taktiky. Úplný opak jsou sporty s komorní atmosférou, například snooker nebo tenis, kde jsou 

jakékoliv hlasité projevy, snad s výjimkou Davis Cupu, striktně zakázány. K dodržování klidu 

v tenisovém hledišti občas musí přispět svým dílem i rozhodčí, který často vyzývá diváky ke 

klidu známým „quite please“. Samozřejmě, že i v takovém slušném sportu, za jaký je 

považován tenis, občas dochází k nesportovnímu chování diváků, i když je běžně tenisové 

obecenstvo považováno za jedno z nejslušnějších, kterému jde o hru jako takovou. Dokonce 
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se tvrdí, že publikum dokáže respektovat po dobrém výkonu soupeře i prohru svého favorita. 

Přesně opačně se však zachovalo španělské publikum při zápase mezi španělem Rafaelem 

Nadalem a českým borcem Tomášem Berdychem při turnaji Masters v Madridu. V tomto 

zápase velký domácí favorit Rafael Nadal nezvládal zápas, diváci začali povzbuzovat proti 

jeho soupeři Tomáši Berdychovi (tleskání po míčích zahraných daleko do autu, zkaženém 

prvním podání, bučení mezi prvním a druhým podáním). Berdych i přesto zápas dotáhl do 

vítězného konce. Poté si ovšem neodpustil gesto k smutnému a naštvanému publiku a položil 

prst před ústa jako pokyn k mlčení. Diváci se nenechali zahanbit a i následující zápas se nesl 

v  „protiberdychovském“ duchu, i když už neměl za soupeře domácího hráče. Malé dopady 

tohoto incidentu jsou při Masters v Madridě vidět dodnes. 

Divácký prožitek u technicky náročných sportů, jakými jsou například již zmíněná 

lukostřelba, gymnastika a některé atletické disciplíny, obsahuje vedle emocionální složky i 

rozumové zhodnocení předvedeného výkonu. Divák oceňuje i správnou techniku a krásu 

pohybu. Časové a bodové rozdíly přispívají k uklidnění emocionálního vzrušení, přičemž 

vítězství či porážka určitého závodníka nehraje zásadní roli. Fandění se spíš váže na 

provádění činnosti jako takové, nikoli tolik na jednotlivé závodníky. Tyto faktory a povaha 

sportu vedou k tomu, že divácká obec je u těchto sportů užší a uzavřenější. Neobjevuje se zde 

tak zřetelně nekritické obdivování závodníků a ani zde nedochází k tak velkému ztotožnění se 

symboly a barvou klubu. V důsledku toho je pak udržení rozumové kontroly nad chováním 

snazší a nedochází k výskytu davových reakcí. Divácká atmosféra na stadiónu bývá 

komornější a nepřeje negativním projevům hlediště. Opět je zde jeden příklad, ze kterého je 

vidět, že i přes tyto zvyklosti občas národní hrdost zaslepí i jinak informované a slušně se 

chovající publikum. Jde o dopingový skandál vypuknuvší před Olympijskými hrami 

v Aténách roku 2004. Kdy se domácí sprinter na 200 m Konstantinos Kenteris a sprinta 

Ekaterini Thanouová se na dopingovou zkoušku. Celá kauza nakonec vyústila k vyloučení 

řeckých sportovců z Olympijských her.  V den, kdy měl domácí favorit Konstantinos Kenteris 

absolvovat svůj běh. Těsně před startem finálového běhu začali diváci vyvolávat jméno jejich 

olympijské naděje. Publikum se tak zachovalo značně nekorektně, kdy vyvolávalo jméno 

potrestaného dopingového hříšníka.  

V technických sportech nedochází k přímému fyzickému kontaktu účastníků. Výkony 

jsou měřeny a ty pak porovnávány, tudíž zde není tak velký prostor pro sporné výroky 

rozhodčích. Cesta k vítězství také nevede přes fyzickou porážku soupeře, ale přes překonání 

určité hranice výkonu dosaženého protivníkem. Vzhledem k tomu, že se jedná o bezkontaktní 
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sporty a ke kontaktům nedochází ani při porušení pravidel, je zde malá pravděpodobnost 

vzniku agresivních reakcí a chování. Divácká základna se zde tvoří z lidí, kteří nejdou na 

sportovní utkání s cílem vidět střetnutí nabité prodchnuté agresivitou. 

Oproti tomu sportovní odvětví, která nekladou tak velké požadavky na odborné 

znalosti diváků, jsou většinou naplněna fyzickými střety soupeřů. O dramatické situace není 

nouze, hra se přelévá z jedné strany na druhou a konečný výsledek je značně nejistý. Nabízí 

se zde možnost fandit symbolům, barvě, názvu a dresům, které jsou tradičně spjaty s klubem. 

Fanoušek se s těmito symboly „svého“ klubu ztotožňuje, při pohledu na ně se mu vybaví 

historie klubu, dávné úspěchy, porážky, bývalé legendy, mnohdy úspěchy slavící i na 

mezinárodní scéně. Fanoušek má před očima slavné momenty klubu, když se usadí do ochozu 

a čeká na začátek zápasu. Nejvíce takových diváků přitahuje většina populárních kolektivních 

sportů, nejviditelněji pak basketbal, hokej a samostatnou kapitolu píše fotbal. Dochází zde ke 

vzniku diváckých táborů, které fandí „zelenobílým“(Bohemians), „rudým“(Sparta), ze 

zahraničních lze uvést například „kanonýry“(Arsenal Londýn) nebo „Starou Dámu“(Juventus 

Turín). Divák se citově ztotožňuje s týmem, jeho symboly a dresem. Utváří se u něj pocit 

sounáležitosti se symboly (my „rudí“, oni - soupeř „sešívání“). Vše, co se kolem klubu děje, 

vnímá tak, že se ho to také týká. V případě porážky neslyšíte z jeho úst, že prohráli oni-hráči, 

nýbrž často prohlášení prohráli jsme my-všichni, kdo patříme do skupiny příznivců Sparty 

„nás rudých“.  

Diváci, kteří jsou se „svým“ týmem ztotožněni, sledují a komentují veškeré dění 

kolem klubu. Pečlivě hlídají, který „jejich“ hráč je zraněný, z formy, v nelibosti u trenéra za 

porušování životosprávy nebo špatnou výkonnost. Vášnivě diskutují o možnostech nahrazení 

zraněného, formou nedisponujícího či distancovaného hráče. Sledují i situaci na přestupovém 

trhu a sní o těch nejlepších posilách, které nám „oni“ (ostatní kluby) uvolní, případně kteří 

hráči by k „nám“ byli ochotni přijít.  

S popularitou sportovních her roste v ruku v ruce zájem o sportovní rubriky v denním 

tisku i o specializované sportovní časopisy. Nejpopulárnější sportovní odvětví vykazují 

takový zájem o informace, že nezřídka vycházejí například cyklistické, hokejové nebo 

fotbalové časopisy. V zemích, kde je fotbal takřka „náboženství“, dokonce poptávka po 

informacích uživí nejeden fotbalový deník. Televize také nezůstávají pozadu a i ony sportu 

věnují nemalou část vysílacího času. V době olympiád či sledovaných mistrovství světa 

(fotbal, atletika, hokej), jsou dokonce i komerční televize ochotny obětovat svůj jinak 
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neměnný program. Tak jako v případě TV Nova, která kvůli zápasům české hokejové 

reprezentace na MS v hokeji nejednou posunula nejsledovanější pořad v českých televizích 

Televizní noviny. V Evropě v roce 1989 vznikl i první samostatný sportovní kanál Eurosport, 

vysílaný nejprve v němčině, francouzštině a angličtině. Postupem let začal vysílat i v mnoha 

jiných evropských jazycích. Dnes existuje ve většině evropských zemí více sportovních 

kanálů. Svoje sportovní kanály mají dokonce i některé fotbalové kluby (Barcelona Tv, Real 

Madrid Tv, Chelsea Tv). Fanoušci tak mají nepřeberné možnosti získat informace o „svém“ 

klubu. Mají možnost číst komentáře a rozbory utkání, rozhovory s trenéry, hráči i vyjádření 

odborníků. V televizi mohou sledovat sportovní pořady, kde sportovní experti rozebírají 

průběh utkání za použití nejmodernějších technologických prostředků. 

Největší expanzi ovšem zaznamenává internet, který dnes ovládá svět. Každý 

fanoušek si teď může víceméně kdykoliv a kdekoliv najít informace o „svém“ klubu, ač ten se 

může nacházet kdekoliv. Hitem posledních let se stal Facebook, díky němuž fanouškovství 

dostává nový rozměr. Sportovní diváci se již nescházejí pouze na stadiónu, nýbrž i na 

internetu, kde se sdružují do různých fanouškovských skupin. Rozebírají spolu, kdo a jak 

odehrál poslední zápas, kdo má zdravotní problémy, tipují výsledky i sestavu „svého“ týmu. 

Tento trend nahrává do karet klubům, které mohou díky internetu oslovovat „své“ fanoušky, 

komunikovat s nimi problémy a zjistit jejich přání.   

Fanoušci mění názory na jednotlivé hráče i v návaznosti, zda patří „nám“, „jim“ nebo 

dokonce úhlavnímu nepříteli (Slavia x Sparta, Sparta x Baník Ostrava, Barcelona x Real 

Madrid). Prakticky ze dne na den se tak může z „našeho“ milovaného hrdiny stát „jejich“ 

obrovský nepřítel. Funguje to samozřejmě i naopak, ale nevyskytuje se to příliš často. Hráči 

vědí, že by to u fanoušků dřívějšího rivala po přestupu neměli lehké, tak se raději této 

možnosti brání. Jako blesk z modrého nebe tak působil přestup slávistického kapitána Ericha 

Brabce, který po půlročním působení v Turecku přešel do tábora největšího nepřítele Sparty. 

Tento přestup vyvolal vlnu nevole u slávistických fanoušků, a to i přesto, že bývalý 

slávistický kapitán, který s nimi mimochodem získal a obhájil ligový titul, neodešel 

dobrovolně. Vůdce fanoušků Slavie se dokonce vyjádřili v tisku se slovy: „tvrdé jádro po 

Brabcovi půjde“. Sparťanští příznivci i hráči se naproti tomu příchodu Brabce nijak nebránili. 

Tato kauza je velice čerstvá a doteď se o důvodech Brabcova vyhazovu jen spekuluje. O 

chování fanoušků Barcelony by jistě mohl vyprávět Luis Figu, který díky klausuli ve smlouvě 

mohl být „vykoupen“ právě z Barcelony. V tom by ještě nebyl takový problém, i když 

brazilský fotbalista Ronaldo Luís Nazário de Lima, který odešel z Barcelony do Italské ligy 

21 
 



již pak taky nebyl jejich oblíbenec, Figo ale odešel hájit dres největšího rivala Realu Madrid a 

byl jim tak více na očích, každý jeho další zápas na Nou Campu1 se pro něj stal doslova 

peklem, kdy při každém náznaku jeho zapojení do hry celý stadión pískal a nadával mu. 

Jednou mu při zahrávání rohového kopu přistála u nohou dokonce prasečí hlava. 

Na závěr lze uvést citát, který může sloužit k ilustrativnímu shrnutí celé problematiky. 

Divák patřící do skupiny „My“ (příznivci Sparty, Slávie) přichází do hlediště 

s přáním, „abychom byli úspěšní, abychom dnes vyhráli“. Pokud se přání vyplní, divák se 

intenzivně raduje z vítězství, neboť toto vítězství je jeho vítězství a vítězstvím celé divácké 

obce. Považuje své pocity za velmi důležité a rád by je sdělil ostatním. Velmi nelibě nese, 

jestliže jiný divák jeho pocity nesdílí či dokonce veřejně projevuje opačné pocity. Sám sobě 

přiznává právo dávat najevo své smýšlení, názory, prožitky, ale i averzi vůči jednotlivým 

příznivcům soupeře. „Jim“ (příznivcům soupeře) však obdobné právo upírá, obzvlášť, je-li 

doma. Za domácí území považuje stadion svého družstva.  

Střetávání odlišných představ, názorů, prožitků, v hledišti proměňuje diváka 

v nesmiřitelného zastánce „svých barev“, hledajícího oporu u ostatních obdobně smýšlejících 

a cítících diváků. Vytvářejí se skupiny „nás fanoušků stejného“ dresu, družstva v opozici proti 

„nim“, fanouškům protivníka. Hlediště se tak rozděluje na dva protichůdné tábory, které jsou 

ochotné hájit zájmy svých barev. K obdobné situaci dochází v případě prohry. Divák, „jehož“ 

družstvo prohrálo, prožívá neúspěch družstva jako vlastní neúspěch. Nesplnila se jeho naděje 

a přání, vyhrál ten, jemuž nepřál. Zklamání a roztrpčení se ještě vystupňuje, jestliže příznivci 

soupeře oslavují úspěch svého družstva s posměchem či potupou barev „jeho“ klubu. 

Negativní emoční tenze plynoucí z prožívání obdobných situací může nabýt takové intenzity, 

že sníží rozumovou kontrolu nad vlastním chováním. Zvýší se tak předpoklady pro vznik 

negativních davových reakcí.(Slepicka1990) 

 Z citátu jasně vyplývá, v jakém rozpoložení se takto vyhraněný divák cítí při 

fotbalovém utkání. V případě kladného vývoje utkání projevy spojené s fanděním bývají bez 

větších problémů. Občas se mohou vyskytnout problémy při příliš bouřlivé oslavě gólu 

spojené s odpalováním pyrotechniky, která je v současné době ve většině evropských zemí na 

stadiónech zakázaná. V případě opačného vývoje utkání se pak pravděpodobnost výskytu 

podrážděných až agresivních reakcí enormně zvyšuje. 

                                                 
1 Katalánsky Camp Nou a jedná se o domácí stadión Fc Barcelona. 
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K rozdmýchání pekla v hledišti může špatným přístupem napomoci i klub pořádající 

utkání. Konkrétně například komentátor na stadiónu, který se v případě nepokojů v hledišti 

neudrží a konání fanoušků soupeře komentuje nelichotivými slovy (přirovnávání k dobytku, 

atp.). I kdyby měl na podobná vyjádření vzhledem k chování „příznivců“ právo, nikdy by je 

neměl ze své pozice ventilovat veřejně. Většinou tyto kroky vedou jen k podobnému efektu, 

kterého by bylo docíleno přilitím oleje do ohně. Takovéto prohlášení může učinit jedině klub, 

kterému fanoušci „patří“. Svou úlohu v tomto může sehrát i kultura prostředí – fanoušci 

zavření do klecí, jak tomu u některých hostujících sektorů bývá, se pak chovají opravdu jak 

zvěř do ní zavřená. 

Dalším katalyzátorem nepřístojného chování je pořadatel, který podobně jako 

komentátor, neudrží nervy na uzdě a uchýlí se k podobným vyjádřením. Dochází také k 

posměškům „domácích“ pořadatelů k fanouškům soupeře v případě špatného výsledku. Již 

tak dost zdecimovaní příznivci pak mají rudo před očima. Rozvášněný dav je schopen ve 

vypjaté atmosféře různých závažných činů. Velmi často se objevuje ničení stadiónu, 

vhazování předmětů a dělobuchů na hrací plochu, kdy může dojít nebo dokonce došlo 

ke zranění hráčů (jako se tomu stalo při vídeňském derby 24. srpna 2008, mezi Rapidem a 

Austrií, kdy byl petardou zraněn Georg Koch, který byl nakonec po vleklých problémech se 

stabilitou nucen ukončit kariéru) nebo jako se tomu stalo na Spartě v roce 2009, kdy dělobuch 

hozený ze Sparťanského kotle zranil podavače míčů – fotbalistu mládežnického týmu Sparty, 

která je k těmto účelům využívá. Oběma těmto nastíněným situacím lze předejít naprosto 

profesionálním přístupem všech zainteresovaných lidí. Jasným důkazem je Anglie, kde po 

vážných problémech s fanoušky byly kluby nuceny začít situaci řešit. Dnes je tamní fotbalová 

liga dávána jako příklad ligy s nejlepší atmosférou a bezpečností stadiónů. Pořadatelé na tom 

mají jistě také svou zásluhu, vždyť ani na jednom stadiónu neodděluje hrací plochu od diváků 

oplocení. V našich podmínkách, kde pořadatele často dělají dobrovolníci, je profesionální 

přístup spíše výjimkou. 

Z výzkumu uskutečněného v letech 1986-1989 SLEPIČKOU, kdy bylo dotazováno na 

tři tisíce diváků navštěvujících různé sportovní soutěže, vyplynulo, že 60 procent celkové 

návštěvy jsou mladí diváci (do 30 let). Na fotbalových utkáních dokonce 20 procent těchto 

mladých diváků tvoří věková kategorie 15 až 18 let. Mladí diváci zastoupeni ve velkém počtu 

jsou spontánnější a mají menší míru sebekritičnosti svého chování. Snáze tak podléhají 

atmosféře utkání a je možno očekávat daleko bouřlivější prostředí. Z porovnání dat 

s výzkumy z předešlých let vyšlo jasně najevo, že věková hladina diváků se postupně snižuje.  

23 
 



Tento trend podporuje mnoho vlivů. Jedním z důvodů je nesporně rozvoj televizní 

techniky a s tím nepřeberné možnosti sledování oblíbených sportů a soutěží z pohodlí 

domova. Dalším neméně závažným důvodem je právě fotbalové prostředí a atmosféra na 

stadiónech. Především pak vandalismus, hrubé, xenofobní i různé jiné nadávky, porušování 

zásad fair play, to všechno má za následek, že starší lidé ochozy stadiónů navštěvují stále 

méně.  

1.3. Důvod návštěvy sportovního utkání 

 Jak již bylo zmíněno v úvodu, sportovní diváctví má řadu pozitivních společenských 

dopadů. Jedním z nich je i odreagování se od stresu všedního dne. Sportovní klání přitahuje 

do hledišť velké množství diváků, což je způsobeno především napětím, které plyne 

z momentu rizika a náhody určující konečný výsledek. Očekávání, jak se bude hra vyvíjet, 

přispívá k napětí a posléze vyústí v psychické uvolnění po skončení utkání. Ve velké většině 

sportovních her nechybí prvky dramatičnosti, otevřeného výsledku a dynamičnosti hry. Jsou 

proto divácky nejatraktivnější a směřuje k nim zájem převážné většiny fanoušků. Důležité je 

také si uvědomit, že zájem navštívit sportovní utkání vychází z různých potřeb jednotlivců. 

Jednoho do hlediště přivede potřeba sociálního kontaktu, druhého potřeba odreagování a 

třetího potřeba zmírnit vlastní psychické napětí provázející jeho běžnou denní činnost.  

 Zájem o určitý sport s sebou nese i zájem o informace o daném odvětví. Fanoušci 

čerpají informace z tisku, televize a internetu. Veliký zájem o sport vykazují především lidé, 

kteří navštěvují stadióny pravidelně. Valná většina fanoušků však přichází do ochozů 

nepravidelně. Je možné si položit otázku, jaký důvod jejich návštěva má? Přivedla je tam 

propagace v tisku nebo televizi? Přišli se podívat na velkolepé soupeření odvěkých rivalů či 

na překonávání rekordů? Podobnými otázkami se proto musejí zabývat odborníci na 

problematiku divácké návštěvnosti. 

 Bohužel ne všechny diváky přitáhly do hlediště jen tyto důvody. Vyskytují se i takové 

důvody, které nemají se sportem nic společného. Takový návštěvník na sportovní utkání 

dochází především zažehnat agresivní nálady. Vyhledává potyčky s pořadateli, policií a také 

s podobně smýšlejícími jedinci „nepřítele“. Počty těchto „fanoušků“ jsou z hlediska celku 

zanedbatelné, nesporně však mají velký vliv na prožitek ostatních i atmosféru v hledišti.  

Z výzkumu provedeného SLEPIČKOU lze vidět strukturu zájmů sportovních diváků. 

Z nich 68 procent uvedlo zájem o sport jako důležitou součást trávení volného času. Návštěva 
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utkání a s ním spojené prožitky, zůstávají v paměti dlouhou dobu po skončení zápasu. U 

fotbalového publika dokonce 19 procent dotazovaných diváků uvedlo, že porážka je mrzí 

delší dobu a ovlivňuje jejich chování v rodině i pracovním kolektivu. Až 80 procent z nich 

pak hovoří o navštíveném utkání doma nebo v zaměstnání. Jak již mnoho autorů popsalo, 

dochází tak k promítnutí významné sportovní události do snížení pracovního výkonu a 

k zvýšení pracovní absence. 

V práci dochází k velmi živým debatám, které bývají mnohdy vyhroceny i rozdílností 

klubové příslušnosti, čímž může docházet ke značnému zhoustnutí pracovní atmosféry. 

Naopak úspěchy nezřídka vedou k bujarým oslavám, které se mohou na pracovním výkonu 

nepříznivě podepsat. Sledování zápasů, které probíhají v nočních hodinách nebo začínají díky 

časovým posunům ráno, ovlivňují pracovní proces také. V lepším případě se zvýší počet 

dovolených, v horším případě jsou pracovníci ponocující u nočních přenosů unaveni nebo je 

jejich soustředění na práci odvedeno ke sledování právě probíhajícího utkání alespoň 

prostřednictvím online přenosu na internetu. 

Dalším zajímavým diváckým projevem je nošení dresu a jeho vztah k symbolům 

klubu. Jsme pak svědky podívané, kdy fanoušci jakoby si navlékli dres spolu s hráči. Na 

stadiónu viditelně nošené symboly klubu naznačují „sílu“ divácké základny. Dochází zde 

k polarizaci publika a diváci se tak vydělují z celkové anonymity. 

Zejména mladší diváci cítí nutkání svou klubovou příslušnost zvýraznit pomocí nošení 

klubových dresů, vlajek a šál. Vyjádření příslušnosti však může mít mnoho podob. 

Slávistickou vlajkou před domem Vladimíra Růžičky počínaje, přes vlaječky na pracovním 

stole a nálepkami na automobilech mnohých konče. Kromě „dobrého“ pocitu z vyjádření 

klubové příslušnosti může mít toto přihlášení se ke klubu i nemalé negativní dopady. Od 

napadení fanoušky soupeře po poškrábané auto. Nejlépe to vystihuje příhoda slávistického 

fanouška, který ji vylíčil na internetovém portálu www.idnes.cz, kam napsal dopis, ze kterého 

nabízím pár úryvků.  

 

Velmi rád se na stadionech obejdu bez kotlů, ze kterých se šíří nenávist a násilí. Narodil jsem se v roce 1980 a po 
vystudování právnické fakulty v Brně (ano, i vysokoškolsky vzdělaní lidé se zajímají o fotbal) jsem kvůli práci zakotvil v 
Praze, kde bydlím v okrajové čtvrti Modřany.  

Zhruba od roku 1996 fandím Slavii Praha, a když je čas a chuť, trmácím se přes celou Prahu na Strahov zhlédnout zápas. A je 
na mně pozoruhodný ještě jeden fakt. Jelikož je zima, nosím šálu. Slávistickou, kterou jsem před dvěma lety dostal od bratra 
k Vánocům. Občas čelím narážkám kamarádů a kolegů, že kvůli té šále dostanu někde přes držku, ale doteď jsem to bral jako 
žert z oblasti science fiction, neboť jsme všichni lidé a ti se přece kvůli kusu zimnímu oblečení navzájem nemlátí. Svůj názor 
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jsem změnil 29. listopadu 2005, kdy jsem se večer vracel z bowlingu domů tramvají. Spolu se mnou jel tím spojem i kluk se 
sparťanskou šálou a vystupoval na stejné zastávce. Je třeba říct, že pozdrav: 

"Tak sem dej tu šálu!" doprovázený chycením za bundu nepatří mezi ty, na které jsem běžně zvyklý.  

A odpověď:  

"Nech mě na pokoji, nemám zájem se tady prát," asi nepatří mezi odpovědi, na které je zvyklý onen fanda Sparty.  

Po několika dalších zdvořilostech typu:  

"Dej sem tu šálu." "Nic ti nedám, pusť mě, nemám zájem se tady prát s takovým mládětem." "Komu říkáš mládě, 
mně je dvacet." "To je moc pěkné, mně je dvacet čtyři, a teď mě pusť." "Dej sem tu šálu." "Nedám, co máš, 
kurva, furt za problém?" se sparťan pokusil dát mi hlavičku – tj. trefit mě čelem do obličeje.  

Nepovedlo se mu to úplně dokonale, místo nosu trefil lícní kost (a je otázkou, zda ho to nakonec nebolelo víc než mě) a za 
odměnu si vysloužil lehký úder do obličeje.  

Pak jsme se ještě chvíli pošťuchovali a vysvětlili si, že ačkoliv šálu nosím běžně již od předminulých Vánoc, nikdy jsem s ní 
neměl problémy ani v Brně ani v Ostravě, ba dokonce ani mezi mými kamarády sparťany. Na fotbal chodím na hlavní 
tribunu především kvůli (překvapivě) fotbalu a nesouhlasím s tím, jak po vyhraném derby celý autobus pořvával na asi 
desetiletého klučinu se sparťanskou hučkou "smrt Spartě" a "Sparťane, vystup si, nebo tě vyhodíme." 

Na oplátku jsem se dozvěděl, že Modřany jsou místem, kde bydlí někteří lidé ze slávistického kotle (ti, kteří nejsou právě ve 
vězení), že dotyčný má mezi slávisty také kamarády a že by ho zajímalo, kolik stojí slávistická šála, protože ji shání pro 
tchána k Vánocům. Pak jsme si podali ruce a chvíli ještě šli spolu po ulici a probrali, zda Slavia postoupí ze základní skupiny 
Poháru UEFA, jestli jsem z té hlavní tribuny na derby viděl, ke kterému kotli bylo posláno více policajtů (neviděl, koukám na 
fotbal, do kotle jen kvůli transparentům a choreografii), jak se ve Spartě vyvíjí kauza Poborský, atp. 

Celý incident tak skončil víceméně remízou. Ale remízou zbytečnou, která ve mně akorát zanechala pocit, že je něco 
špatného v chápání klubismu v České republice. Jenomže možná měl taky za to, že napadnout jiného člověka proto, že fandí 
jinému "nepřátelskému" klubu, patří tak nějak k jeho povinnostem jako člena kotle. (dostupné, http://fotbal.idnes.cz/jak-
slavista-potkal-spartana-dib-/fotbal.asp?c=A051130_111749_fotbal_ber)  

Z dopisu je vidět nebezpečí spojené s nošením klubových symbolů. I přes tuto 

negativní stránku věci oblíbenost jejich nošení neklesá a pořád jsme svědky „červenobílého“, 

„rudého“ nebo „zelenobílého“ publika. Dále z názoru fanouška můžeme jasně vidět, jak 

vnímá rozdělení fanouškovského tábora.  

 Další věc vyplývající z uvedeného výzkumu, která souvisí se snižujícím se věkem 

fotbalových diváků, je zvyšující se důležitost potřeby prožívat utkání v sociální skupině čili 

partě. Převážná většina mladých fandů, kteří uvedli, že navštěvují stadión pravidelně, 

považuje možnost být s partou v hledišti za nejdůležitější důvod. Takovéto party jsou často 

organizovány a právě z jejich středu je vyvolávána agresivita a výtržnictví. V dnešní době 

nepřeberných komunikačních prostředků je to pro takové skupiny jednoduší. Objevují se 

případy, kdy se podaří falešnými informacemi, které jsou účelně vypouštěny na internet a do 

médií, zmást policejní orgány a dochází tak k úplně zbytečným manévrům. Naproti tomu 

opravdové akce se hooligans podaří často utajit až do chvíle jejich propuknutí. Nejlepším 

příkladem je mediální šílenství, které se rozpoutalo před zápasem Baník Ostrava a AC Sparta 

Praha, kdy televize Nova celý den podávala „zaručené“ informace o bitce, která určitě 
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v nejbližších hodinách proběhne. Celé to však bylo smyšlené a k žádnému střetu nedošlo ani 

nebyl plánován. 

1.4. Vliv diváků na výkon sportovce 

 Převážná většina diváků, kteří přišli do hlediště podpořit svůj tým, věří, že jejich 

přítomnost může pozitivně ovlivnit výkon sportovce i hru celého týmu. Obecně platí, že vliv 

tohoto působení je důležitý pro sportovní praxi. V psychologii je vzájemné působení lidí a 

vliv tohoto působení na ně označován jako sociální facilitace – usnadnění. Reakce diváků 

vyjadřují vztah ke sportovcům, který může být pozitivní (povzbuzování, tleskání, zpívání) 

nebo negativní (pískání a projevy nelibosti k protivníkovi, nadávání rozhodčímu nebo 

dokonce vlastním hráčům). Ze sportovní praxe vyplývá, že i samotná přítomnost diváků hraje 

pro sportovní výkon roli. Důkazem toho jsou mnohá prohlášení fotbalistů, kteří pro distanc 

svého klubu byli nuceni odehrát utkání před prázdnými tribunami. Dokazují to i rozhovory 

s hráči, kteří se naproti tomu vždy na divácky atraktivní a hojně navštěvované utkání velmi 

těší. Nezřídka jsme svědky interwiev, kdy fotbalisti prohlásí již před zápasem, že „uhrát body 

na Barceloně bude složité, ale prožitek z perfektní atmosféry mi do konce života nikdo 

nevezme“. Podobné názory lze slyšet i od fanoušků týmu hrajícího na Barceloně, kteří tam 

cestují také hlavně „nasát atmosféru“ velkého fotbalu, dobrý výsledek je pro ně pak jen 

pomyslnou třešinkou na dortu.     

 Na základě studií, kdy bylo srovnáváno dosažení výkonu sportovce bez přítomnosti a 

za přítomnosti druhých osob – diváků, se ukázalo, že situace není tak jednoduchá, aby se dalo 

předpokládat automatické zlepšení výkonu za přihlížení dalších lidí. Některé činnosti pod 

diváckým vlivem zaznamenaly enormní růst a to jak kvantitativní (dosažené výsledky) tak 

kvalitativní (technika provedení). Jiné činnosti naopak vykazují pokles. Vysvětlit lze tento 

rozporuplný jev působení pozorovatelů na pozorovaného dvěma způsoby a to rozdílnou 

aktivací sportovce (nabuzení na výkon) a rovněž také na rozdílném zvládnutí dovedností, 

které sportovec potřebuje k dosažení nejlepšího výkonu.  

 Aktivace sportovce může mít na výkon sportovce velký vliv, ale v případě, že je nízká 

(apatie) anebo naopak nadměrná, dochází ke zhoršení výkonu. Diváci aktivaci sportovců 

zvyšují, i největší flegmatik před bouřícími davy podá nejlepší výkon, naopak u některých 

sportovců dojde k přemotivování a úroveň aktivace s sebou poté také nese zhoršení 

předvedeného výkonu. Zejména tak působí negativní reakce diváků, za které se považují 

především záporné slovní komentáře, ale i pískání při jakékoliv akci závodníka, týmu či 
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výsměšné gesta nebo hrubé nadávky směřující na určité hráče. Na druhé straně lze vidět i 

pozitivní vlivy na výkon sportovce a to především u technických disciplín. Předpokládá to 

však sportovcovu schopnost využít sociální facilitaci, která pak kladně ovlivní jeho výkon při 

veřejném vystoupení. Sportovec cítí spojení s diváky a snaží se je přimět k povzbuzování ve 

prospěch vlastního výkonu a tím získat rozhodující výhodu nad ostatními. 

 Velmi důležitou úlohu sehrává v diváckém působení na sportovce jeho zkušenost. 

Platí tak zde, že čím zkušenější sportovec, který má lépe zautomatizovaný a naučený určitý 

pohyb, tím snáší divácké působení lépe než nováček, u kterého může dojít k výraznému 

zhoršení výkonnosti právě proto, že špatně nese zatížení, které přítomní diváci způsobují. Při 

předvádění ne zcela zvládnutých prvků, již dochází ke zvýšení aktivace, její další nárůst 

způsobený diváky vyústí k překročení optimální hranice, a je tedy nežádoucí. Z těchto důvodu 

mladí a nezkušení sportovci snáze podléhají negativním diváckým projevům, zvláště jsou-li 

směřovány proti nim samým. U starších, léty protřelých sportovců je naopak pozorováno, že 

k zápasům nastupují se sníženou hladinou aktivace. Zvýšení aktivace je zde žádoucí a 

sportovec se pak dokáže vybičovat někdy až k „nadlidským“ výkonům.  

 Zvláště v domácím prostředí se může vydatná podpora diváků stát rozhodujícím 

prvkem k získání výhody. Automaticky se počítá, že domácí mužstvo této výhody využije. Do 

doby, kdy se fandění nese v duchu fair play, je vše v pořádku, problémy nastávají až ve chvíli, 

kdy se „podpora“ domácích příznivců zaměří na vulgarity a nadávky k soupeři nebo 

k negativnímu působení na hráče jeho týmu. Samostatnou kapitolu působení diváků ku 

prospěchu domácího týmu píše vztah publika k rozhodčímu, jenž je během utkání vystaven 

enormnímu tlaku na posuzování svého výkonu přihlížejícími. Jak již bylo vysvětleno dříve, 

právě oni se cítí těmi nejpovolanějšími odborníky. Ve zvláště vyhecovaných zápasech, pak při 

každém náznaku prohřešku protivníka takový divák ihned projevuje nevoli a žádá tvrdé 

postihy pro autora zákroku, nejlépe červenou kartu, po které následuje vyloučení a oslabení 

protivníka. V úplném kontrastu jsou ovšem kvitovány tvrdé zákroky domácích borců. To 

hned slyšíte „co to pískáš!“, „fotbal je kontaktní sport“. Když rozhodčí jejich „radám“ 

nenaslouchá, jejich „prohlášení“ se v některých případech mohou zvrhnout, až k přímým 

nadávkám na jeho osobu typu výkřiků „černá svině“. Podobné akce vycházejí hlavně z toho, 

v čem je hra jako taková nejkrásnější.  
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 Hra nás každého v roli diváka dokáže zaujmout, nadchnout, udržovat v napětí, přivést 

„do varu“, nutí nás prožívat „osudy“ našeho družstva do té míry, že ztrácíme kontrolu sami 

nad sebou a svými projevy znásilňujeme podstatu hry samé. (Slepička, str. 54/55, 1990) 

 Na druhou stranu má hra kouzelnou moc vytáhnout nás z reálného světa plného 

námahy a práce, podřízených i nadřízených. Má své časové vymezení a s jejím koncem se 

intenzivně prožívané napětí vytrácí. Proto je velmi důležité vědět nebo se alespoň pokusit 

zjistit, co a jak prožívá divák v hledišti. Především jak je možné, že v ochozech propuká 

doslova davové šílenství? 

 Doposud jsem se ve své práci zabýval sportovním diváctví jako celkem se zaměřením 

na fotbal. Vzhledem k tématu mé práce se dále budu věnovat pouze sportovním divákům, 

kteří navštěvují utkání fotbalu. 

1.5. Prožitek diváka spojený s návštěvou fotbalového utkání 

 Jak již bylo přiblíženo dříve, sportovní podívaná vzbuzuje u přítomných diváků 

emocionálně zabarvené prožitky. Z psychologického hlediska jsou emoce chápany jako 

subjektivní stavy a děje jednotlivce, které doprovázejí všechny ostatní psychické i fyzické 

stavy a ovlivňují úroveň aktivace. Emoce se projevují jako okamžitý citový stav jedince 

(radost diváka ze vstřeleného gólu) nebo jako dlouhodobé citové vztahy k věcem, lidem, 

skupinám lidí (nenávist k fanouškům soupeře). V případě citového vztahu diváka ke klubu (je 

jeho fanouškem), má divák odlišné emoční prožitky na stejné herní situace než ten, který 

žádnému ze soupeřů nefandí a je mu v podstatě jedno, jak sledovaný boj skončí. Psychologie 

dělí emoce na stenické (posilující) a astenické (oslabující). Tento vliv je v sportovním 

diváctví viditelný především u návštěvníků, kteří přicházejí na stadión s určitým očekáváním 

výsledku. Jestliže se utkání vyvíjí podle jejich představ, emoční prožitky ovlivňující jejich 

chování mají stenickou povahu. Tleskají, povzbuzují, zapojují se aktivně do společného 

zpívání chorálů, do mexických vln a tím ženou svůj tým za vítězstvím. V opačném případě, 

kdy utkání nesplňuje jejich představy, pak záleží, nakolik jednotlivý divák věří v obrat 

k lepšímu, ke kterému může přispět svým povzbuzováním. Na diváka věřícího ve zlepšení 

průběhu hry působí emoční prožitky stenicky a jeho povzbuzování nabere na intenzitě. 

V opačném případě na něj působí emoční prožitky astenicky až depresivně a jeho zájem o 

sportovní boj opadá. 
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 V intenzitě prožitku hraje nemalou roli i význam utkání. Divák fandí úplně jinak, 

jedná-li se o zápas jeho týmu v Lize mistrů nebo v případě, kdy tým hraje utkání v probíhající 

přípravě a o „nic“ nejde. 

 Neméně důležitou, možná vůbec nejdůležitější, úlohu v ovlivňování prožitků a akcí 

hrají aktuální psychické stavy, se kterými návštěvník na tribuny stadiónu zavítal. Jedná se 

hlavně o náladu. Divák s sebou snadno „přinese“ například ze zaměstnání, školy nebo rodiny 

starosti a s tím spojenou špatnou náladu. Utkání se mu pak zdá neatraktivní, hráči pomalí a 

vůbec celkově se mu utkání nelíbí. Velmi důležité je pro klub pořádající fotbalové utkání, aby 

špatné náladě předcházel. Tu můžou na nepříznivou stranu naklonit i zdánlivé maličkosti typu 

fronty při nákupu vstupenek, občerstvení nebo při vstupu do areálu stadiónu a s tím spojené 

prohlídky zavazadel a prošacování. Důvodem navození špatné nálady může být i 

nevyhovující stav hygienického zařízení nebo nepěkný a rozpadající se stadión.  

 Stejně jako nálada může ke „zkreslení“ divákova vnímání posloužit i emoce vyšší 

intenzity, kterou je například afekt. Člověk, u kterého vznikl afekt, není schopen objektivně 

pozorovat a hodnotit své okolí.  

Silné emoce, mezi něž afekty patří, totiž silně ovlivňují ostatní psychické procesy, 

zejména vnímání, myšlení, paměť, pozornost i volní procesy. Většinou působí výběrově, 

přičemž především prohlubují tendenci k subjektivnímu zkreslení poznávacích procesů. 

Můžeme říci, že intenzivní emoční stav diváka vytváří předpoklad ke vzniku konfliktu mezi ním 

a prostředím zejména tehdy, je-li představováno diváky, jejichž emoční vyladění je opačné. 

(Slepička, str. 58/59, 1990) 

 Zajímavou skutečností je, že v paměti se citové vztahy neuchovají, uchová se jen 

citová vzpomínka na ně s tendencí k jejímu idealizování. Což má za následek, že postupem 

času se cit změní v kladném smyslu. Naskytuje se tu ideální prostředí ke vzniku tzv. 

„diváckých legend“. Ve vzpomínkách idealizovaný prožitek památných zápasů, tak vede 

pamětníky dřívějších generací k tvrzením, na kterých lze tento jev ilustrovat. „Jo to kdyby teď 

hrál Honza Berger2 nebo nedej bože sám velký „Franz“Straka3 ti by ty mladý prohnali.“  

Paradoxem je, že i oni sami mohli mít v době, kdy oslavovaná ikona aktivně hájila barvy 

jejich celku, podobné „průpovídky“ i k němu. 

                                                 
2 Jan Berger – Legenda pražské Sparty, fanoušci ho měli za „boha“ v osmdesátých letech minulého století. 
3 František Straka – Bývalá opora zadních řad letenského klubu v současné době trenér. Těší se obrovské přízni 
zvláště sparťanských hooligans, kterým jeho podivný vyhazov z trenérského postu Sparty, doteď leží v žaludku. 
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 Fotbalové utkání nabízí ideální podhoubí k výskytu tzv. „infekce emocí“, kdy emoce 

vycházející z centra „nákazy“ a dál se šíří z jednoho diváka na druhého. Typickým příkladem 

je šíření strachu a panika v hledišti, která nejednou vedla k ušlapání lidí v davu. 

K rozdmýchání ohně v podobě paniky může strhnout dav i poměrně slabý podmět, který často 

bývá objektivně nevýznamný nebo dokonce náhodný. 

 U fanoušků určitého klubu je možné pozorovat i „podmíněné emoce“, kterým dává 

možnost vzniku opakovaný neúspěch. K opakovaným nezdarům může podle diváků vést 

například určitý soupeř, který se pak v očích příznivců stává neporazitelným, či špatná barva 

dresů, ve kterých se prostě neboduje. 

 Při sledování fotbalového utkání, které je plné nepředvídatelných okamžiků, na diváka 

působí celá řada zátěžových situací. Přeroste-li tato zátěž určitou mez, dojde k ovlivnění 

psychosomatického stavu, následkem čehož se mohou objevit psychosomatické poruchy. 

Subjektivně se tato zátěž projevuje v pocitu skleslosti až únavy. Významná utkání pak 

vyvolávají i intenzivní stres, který trvá kratší dobu, ale o to je intenzivnější. V televizních 

přenosech z MS ve fotbale lze vidět záběry šokovaných až traumatizovaných fanoušků po 

neúspěchu jejich týmu. V historii jsou dokumentovány dokonce události, kdy diváci podlehli 

intenzivní psychické zátěži plynoucí z nepříznivého vývoje utkání natolik, že u nich došlo 

k zástavě srdce, případně se zdrceni neúspěchem svého týmu pokusili o sebevraždu skokem z 

tribun.  

 Velkou psychickou zátěž představuje rovněž v životě fanouška předvídaný neúspěch 

jeho týmu a s tím spojené vědomí posměšných reakcí od příznivců soupeře, které se po 

významném neúspěchu (prohra v derby4) dostavují v hojném počtu. Naneštěstí druhý den se 

v pracovním kolektivu často alespoň jeden radující se příznivec rivala najde. Zklamaný 

fanoušek po prohraném zápase nezřídka prožije v práci hotové „peklo“. Fanoušek je tomuto 

tlaku vystavován prakticky nepřetržitě, například po jakémkoliv prohraném zápase obdrží 

ihned sms zprávy obsahující „gratulaci“ ke krásnému výsledku od kamarádů patřících 

k fanouškům rivala, i když ten protihráčem jeho klubu nebyl. 

 Uvedené zátěže prožívá většina návštěvníků utkání, nelze však opomenout, že na 

každého jedince dopadají s jinou intenzitou i možnými důsledky. Co jeden nesnáší, může 

druhý vyhledávat. Zátěže nepůsobí stejně ani na jednoho člověka v průběhu času. Odolnost 

                                                 
4 Derby je zápas s největším většinou městským rivalem, ale může jít i například o španělské derby mezi Realem 
Madrid a FC Barcelona. 
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proti vlivu zátěže se nazývá vitalita jedince. Její výše určuje, jak se se zátěžovými situacemi 

jedinec vyrovná, divák s vyšší úrovní vitality má i lepší předpoklady pro zvládání svých 

reakcí v konfliktních situacích. 

 Důležitou roli ve zvládání zátěže hrají i temperamentové charakteristiky, které spolu 

s motivací utvářejí strukturu psychické proměnlivosti osobnosti. Rozdílnost chování diváků je 

zřetelně viditelná při jakémkoliv fotbalovém zápase. Jeden přihlížející nedokáže samým 

vzrušením a fanděním ani usednout do lavičky, zatímco soused vedle je přikován k svému 

místu a mlčky sleduje nabízenou zábavu. Stejné podněty tedy vyvolávají různé reakce i 

v případě vstřeleného gólu, písknutí faulu či nesportovních gest hráčů zaujatými bojem o 

body.  

 Důvodem rozdílných diváckých reakcí je i existence jednotlivých typů temperamentu, 

což má za následek existenci čtyř různých druhů odezvy na psychickou zátěž.  

Temperament vystihuje především emocionální stránku osobnosti, jsou zvýrazněna 

hlediska jako vzrušivost určující snadnost vzniku emocí, citlivost, určující jak silné či slabé 

podněty jsou pro vznik emocí nutné, citlivost, podílející se na intenzitě a hloubce prožívání. 

Všechna uvedená hlediska úzce souvisejí s psychickou stabilitou či labilitou. Je zřejmé, že 

temperament spoluurčuje i úroveň odezvy na psychickou zátěž diváka. (Slepička, str.66/67, 

1990) 

U cholerika dochází k velmi rychlému vzestupu, po kterém následuje stejně intenzivní 

sestup emoční odezvy, reaguje bezprostředně bez schopnosti zpracovávat a postihnout 

všechny situační proměnné v celé jejich složitosti a na situační podněty reaguje pod svým 

zaujetím.  

Sangvinik má nižší emoční vzrušivost a má větší míru úrovně sebeovládání. Lépe také 

odolává působení nových situačních faktorů.  

Povaha typická pro flegmatika se vyznačuje pomalým nástupem emoční odezvy a její 

nižší intenzitou. O to déle však tento stav přervává a návrat do výchozího emočního stavu 

zabere větší dobu. Lépe se cítí ve stabilním sociálním prostředí a hůře se vypořádává se 

situačními proměnnými. 

Charakteristickým rysem melancholika je intenzivní emoční odezva s rychlým 

nástupem a pomalým odezníváním. Typickým znakem je jeho reaktivnost, proměnlivost 
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emočních stavů a situační přecitlivělost. Jeho nátura ho vede ke snaze vyhnout se konfliktům 

a vyhroceným sociálním situacím. 

Další možnost intenzivního prožitku na fotbalovém utkání nesporně nabízejí hráčské 

individuality disponující vysokou úrovní technické vyspělosti. Často jsou technické „finesy“ 

na utkání pozitivně kvitovány, sklízejí aplaus hlediště a přihlížející mnohdy jen „žasnou“ nad 

tím, co právě měli možnost vidět a vášnivě o podobných „fintách“ diskutují i dlouho po 

skončení zápasu. V následných šotech z utkání podobné situace režisér přenosu nesmí 

opomenout, jinak by mu to natěšení příznivci, kteří tento záznam cíleně sledují nebo vyhledali 

právě proto, aby propíraný okamžik viděli alespoň ze záznamu, nezapomenuli. Fotbalistů 

s podobným „nadáním“ strhnout svou technickou vyspělostí davy obdivovatelů, kteří třeba 

ani nemusí být fanoušky fotbalu, běhá po celém světě spousta. Na pomyslné špici se pohybuje 

nejdražší fotbalista planety portugalský reprezentant Cristiano Ronaldo v současné době hájící 

barvy „bílého baletu“ (Realu Madrid). 

Z naší české 1. Gambrinus ligy musím určitě vyzdvihnout Petra „Mercedese5“ 

Švancaru. „Švanci“ jinak mu jeho obdivovatelé neřeknou, by si v technických parádičkách 

určitě troufl konkurovat i právě zmiňovanému Ronaldovi. Jeho věhlas však oblétá hlavně 

české internetové diskuze a vcelku pravidelně se jeho góly dostávají minimálně do finálových 

bojů o gól roku. V současné době působí v 1. FC Slovácko. Jednu dobu působil i v pražské 

Slávii, kde se ovšem neprosadil. 

Fotbalový divák není však limitován jen obdivováním technického provedení, nýbrž 

nabízí se mu ještě možnost ocenit taktickou vyspělost jednotlivých hráčů a především celého 

týmu. Takto obohacený je však pouze divák, který fotbal hrál, trénoval nebo jeho sledováním 

tráví čas již mnoho let a dokáže tak taktickou vyspělost adekvátně ocenit. Typickým 

příkladem můžou být fanoušci „přetaktizované“ italské ligy, kde je hlavním cílem většiny 

týmů hlavně neobdržet gól a je tomu obětována i krása hry, kdy jsou hráči vázáni 

dodržováním taktických pokynů. Často se pak stává, že utkání končí výsledky 0-0, 0-1, 1-1 

apod. Náhodní diváci, třeba i milánského derby v TV, pak ty, co na to koukají, pravidelně 

nechápou a říkají, že je to nesmírná nuda. „Italové“ jim pak namítají, že to oni jsou ti, kdo 

tomu nerozumí a hned ukazují na obrazovku, ať sledují ten krásný defenzivní blok, který oba 

týmy nabízí. 

                                                 
5 V jednom rozhovoru Petr Švancara prohlásil, že nechat ho sedět na lavičce, je jako mít v garáži Mercedes a 
jezdit trabantem. Od té doby ho lidé sledující fotbal takto často nazývají, občas se s jeho podobným označením 
lze setkat i v tisku.  
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Intenzivní pozitivní prožitek lze získat i na utkání, které nesplnilo fanouškovo 

očekávání, co se týká výsledku. Dochází k tomu v případech, kdy tým jeho srdce prohraje, 

přestože předvedl výkon “snů“, a to buď dílem náhody a nebo častěji, kdy měřil síly 

s neporovnatelně silnějším soupeřem.  

 Začalo to letenským galapředstavením při souboji s Realem. Ten byl v té době jasně 

nejlepším evropským i světovým klubem a přijel v plné sestavě, se všemi svými světovými 

hvězdami – Zidanem, Figem, Morientesem, Cassillasem, Morientesem a dakšími. Sparta se 

postavila slavnému sokovi čelem a rvala se s ním o každou píď trávníku. Byl to nádherný 

zápas plný zvratů: Real vedl 1:0, vyrovnal Michalík, Real vedl 2:1, vyrovnal Sionko, Real vedl 

3:2 a…tři minuty před koncem mohl vyrovnat Flahbart. Nepovedlo se, Real vyhrál, ale lidé 

stáli v hledišti a aplaudovali oběma mužstvům snad celou půlhodinu. Hráči se děkovali a 

Letná připomínala Národní divadlo.(Pruckner, str 428, 2008) 

Na druhé straně si nelze nevšimnout, že i dobrý výsledek může přinést pocit zklamání 

a to hlavně v případě, kdy je ho dosaženo po špatném výkonu a je tudíž spíše dílem náhody 

než skutečného umu. Fanouškův tým nepředvádí „slast pro oči“, nýbrž spíše z jeho herního 

projevu oči bolí. Pokud jsou tyto „výkony“ pravidlem, dochází pak k ochabnutí zájmu o příští 

návštěvu, někdy i k ochabnutí zájmu o klub a fotbal celý. Mnohdy jsou tribuny po takovém 

průběhu zápasu svědky prohlášení rozhořčených diváků, kteří si neodpustí hlášky typu „Že já 

na ty naše primadony, co si nedokážou přihrát a ani jednou zasprintovat, vůbec chodil“ a hned 

přispěchá další, aby ho doplnil „Letos už mě sem nikdo nedostane!!! Můžou bejt vůbec rádi, 

když se na to podivám v TV. To radši posekám zahradu a bude klid!“ 

Důvodem k vyvolání špatné emoce a znepříjemnění prožitků na fotbalovém zápase 

napomáhá také nefér a surová hra. Fotbaloví fanoušci nesou velice nelibě jakékoliv prohřešky 

směřující na jejich hráče. Jestliže je patrné, že hostující tým hraje na základě trenérem 

stanovené taktiky  zákeřně a surově, nenechají přihlížející svědci na trenérovi nebo hráčích nit 

suchou a jejich prohřešky jsou „odměňovány“ pískáním, hučením a vulgárními verbálními 

útoky. Další jev, který se ve fotbale moc nenosí, je tzv. „simulování“. Z nepochopitelných 

důvodů se k němu uchylují i jinak výborní hráči, kteří jinak patří k oporám svých týmů. 

Shodou okolností již zmiňovaný Cristiano Ronaldo a Petr Švancara s tímto mají velké 

problémy. Oběma to ubírá na popularitě, teď nemluvím o jejich obdivovatelích, kteří jsou 

ochotni nad touto „maličkostí“  přivřít oči.   
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1.6. Projevy fotbalových fanoušků 

 Divákovy projevy jsou do jisté míry závislé na ostatních přítomných (sportovcích, 

rozhodčích a v neposlední řadě také na jiných divácích). Tím, že sportovní podívaná nabízí 

modely chování, dochází k jejich nápodobě a to jak vědomé tak nevědomé. Divák může být 

ovlivněn například agresivním chováním hráče na hřišti, které se přenese i na něj a jeho 

projev bude agresivitou rovněž poznamenán. 

 K záměrné a vědomé nápodobě dochází hlavně v případech, kdy určité chování 

přinese kýžený efekt. Dopady tohoto jevu jsou viditelné obzvláště na mladších jedincích, kteří 

fotbal aktivně provozují a mají pozitivní i negativní návaznosti. Když agresivní a brutální hra 

„sklízí“ ovace přítomných, nebo je za ně hráč chválen například trenérem v rozhovoru po 

utkání nebo v tisku, stane se pro ně vzorem a mladý sportovec toto chování považuje za 

správné a snaží se svému idolu vyrovnat. Samozřejmě i v případě, že skromný a slušný hráč 

dosáhne velkých úspěchů, je snaha o podobné chování také následována a je nesporně 

pozitivní. Při dlouhodobějším napodobování přichází mechanismus kopírování, jehož dopady 

lze vidět i v životě mladých, kteří se snaží přiblížit své hvězdě alespoň vizáží. Na šílenství 

kolem účesů Davida Beckhama jistě žádný kadeřník nezapomene, nemluvě o pití pepsi nebo 

používání stejných výrobků (parfémy, sportovní potřeby), které hvězda propaguje nebo 

v případě kopaček jimi střílí góly. Za pozitivní dopad lze považovat i přitáhnutí zatím 

„nefotbalové“ mládeže do fotbalových akademií se snem stát se „kopií“ Pavla Nedvěda nebo 

z aktivních hráčů Tomáše Rosického. 

 Nápodoba působí nejen ve směru sportovec – divák, ale i mezi diváky navzájem. I 

chování diváka se může stát vzorem a být napodobováno jinými diváky. (Slepička, str.78/79, 

1990) 

 V případě, kdy divák napodobí nějakou akci, vhození předmětu na hrací plochu, ničení 

ochozů nebo vulgární projevy, ale i fandění, hovoříme o tzv. mechanismu závislého 

připodobnění. Tento mechanismus je využíván především v situacích, kdy divák může 

předpokládat, že dojde k závislému připodobnění, a to zejména tehdy, jsou-li oba, 

napodobovaný i napodobitel, stejně motivováni. Nelze opomenout i skutečnost, že 

napodobitel může být za nápodobu odměněn obdivem ostatních. V případě, kdy například 

mladiství napodobí agresivní akci staršího, je pak obdiv ostatních, hlavně mladistvých, ještě 

větší. 
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 K podobné nápodobě dochází i jakoby automaticky, kdy řada bezprostředních situací, 

které fotbalový boj nabízí, vede diváky ke spontánním reakcím, které jsou nevědomě 

napodobovány. Napodobovány jsou slovní komentáře k hráčům, trenérovi, předváděné hře, 

ale i projevy nevole k rozhodčímu, nadávky k soupeři a v neposlední řadě také povzbuzování 

a podpora svého týmu. Nálada a pokřiky se davem šíří jako lavina působící psychickou 

nákazu, která spočívá v tom, že původní třeba i náhodou vzniklé chování je dalšími osobami 

mohutně napodobováno. 

  V mnohých situacích však nemusí jít o úplně přesné napodobení reakcí sportovce. 

Divák se nechová úplně stejně jako například fotbalový hráč, jehož agresivní projevy 

na hřišti sleduje, protože je v poněkud jiné situaci. Chová se však tak, jak předpokládá, že to 

odpovídá postoji sportovce. Imituje tudíž jeho postoj. (Slepička, str. 80/81, 1990) 

 V případě, že by se divák opravdu zachoval tak, aby imitoval například postoj Tomáše 

Řepky v již zmíněném incidentu, kdy napadl kameramana České televize, by pak mohlo dojít 

k nedůstojným agresivním akcím přímo v hledišti, kde by fanoušci Sparty napadali ostatní za 

následné jistě „pochvalné“ komentáře k jejich „modle“. 

 S rostoucím počtem fanoušků stejného družstva, kteří spolu prožívají společně oslavy i 

smutek, roste i emoční prožitek. Jednotlivé společné projevy (oslavy gólů, zpívání chorálů, 

ale i negativní projevy k hráčům nebo agresivní akce proti fanouškům soupeře) vedou diváky 

ke sjednocení. V případě pozitivních projevů dochází tak ke kolektivnímu odreagování, ke 

kterému mohou vést i agresivní akce, ale ty jsou ze své podstaty nežádoucí a v ideálním 

případě by měly být pouze výjimkou potvrzující pravidlo, kdy projevy nelibosti proti soupeři 

nepřekročí společensky tolerované hranice. V další části své práce se budu zabývat příčinami, 

proč se především ve fotbalovém prostředí vytváří problémové skupiny fanoušků. 

1.7. Fanouškovské skupiny ve fotbalovém prostředí  

 Fotbal je ideálním prostředími ke vzniku skupin fanoušků, kteří se spolu potkávají na 

zápasech, jezdí společně na „výjezdy“, kde fandí a podporují svůj tým. V dnešní době jsou 

tito příznivci označováni jako „ultras“ a ve většině případů mají dobré vztahy se svým klubem 

a jejich aktivity (choreografie, organizace výjezdů, setkání s hráči a trenérem, fanouškovské 

neoficiální stránky) jsou podporovány. Klub si je snaží předcházet, jelikož bývají jeho 

častými hosty a to i v období, kdy se klubu nedaří podle představ. 
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 Na druhé straně si nelze nepovšimnout přítomnosti skupin, které jsou sjednocovány 

nejen svou klubovou příslušností, ale mnohdy i politickými, národnostními, regionálními či 

sociálními motivy. Členy takovýchto „part“ jsou i jedinci z dobře situovaných poměrů, kteří 

dávají akcím promyšlenost, případně jsou ochotni se na nich podílet ekonomicky. Většinou 

má skupina svého vůdce, který je pro ostatní autoritou, má také své zástupce, které jsou 

ochotni všichni poslouchat. Dokonalá poslušnost je pak nezbytnou podmínkou k setrvání 

v partě, ve které se vytváří silný pocit sounáležitosti, k jehož nárůstu také dochází 

v přítomnosti jiných nepřátelských part, se kterými je možno soutěžit, ať už v hlasitosti 

fandění, velikosti skupiny nebo silovou převahou v boji. Vytváří se skupinové normy, které 

jsou pak nepsanými zákony pro všechny členy.  

Skupinové role a normy jsou jednotlivými členy v různé míře přijaty a dodržovány. 

Jedinci se silným pozitivním emočním vztahem k divácké partě, který je dán schopností party 

takové jedince psychicky uspokojovat, se ztotožňují se skupinovými normami a ty se stávají 

nedílnou součástí jejich zájmů, motivů, ale i vidění a chápaní světa .(Slepička, str.46/47,1990)   

1.8. Historie a vznik fotbalových part HOOLIGANS 

 Historie fotbalových chuligánů se začala psát v 60. letech 20. století v Anglii. V té 

době byl fotbal vyhledávanou zábavou hlavně nižších společenských vrstev. Postupem času, 

kdy bylo normální zabírat kotle domácích hostujícími fanoušky, přerostly tyto akce až 

k vyhledávání protivníkových part i mimo stadióny, kdy se mnohdy nádraží, která měla tu 

smůlu a byla cestou na utkání, ale nezřídka městské ulice, případně bary nebo nástupiště 

metra, staly svědky vzájemné nenávisti a s tím spojeným urputným bojem, kdy nezůstávalo 

pouze u pěstí, ale docházelo i k použití zbraní. Prakticky všechny populární anglické týmy 

měly takovéto „své“ party „příznivců“. Jejich členové se navzájem znali a docházelo i 

k bouřlivým válkám mimo Spojené Království. Nejlepší výpovědí té doby dává knížka ICF, 

ve které jsou tyto události, které členové ICF zažili, popsány. Server hooligans.cz, přináší na 

svých stránkách krácené překlady jednotlivých kapitol, ze kterých uvádím v příloze podstatné 

pasáže. Zde opravdu jen to nejdůležitější. 

Byli to maníci, který jsme nijak neznali, ale oni dobře poznali, kdo jsme podle oblečení, trasy metra, kterou jsme 
jezdili a hedvabných šál zavázaných kolem zápěstí, který prozrazovaly, že patříme k "Super Irons". Stal ses tedy 
členem toho kurva největšího gangu všech dob. Jsi teď jedním z pouličních rváčů West Hamu. Nikdo - rodiče, učitelé 
nebo ten strašnej čůrák mistr - ti nemá právo říkat, co máš dělat. Jsme součástí revoluce mladejch proti starejm. 

Byli jsme armáda, včetně svojí vlastní hierarchie. "Většina z nás chodila do zaměstnání, kde jsme dělali dobrou 
práci a brali za to slušný peníze.", vzpomíná. "Jezdili jsme, kam jsme chtěli, dělali to, co se nám líbilo. Přišla sobota, 
dali jsme celému světu na vědomí, co se chystáme udělat a mělo to být čistý násilí. A i při těch nejhorších násilnostech, 
se s velikou pravděpodobností neobjevila žádná policejní síla. Oni prostě nechápali, o co kráčí." 
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Z uvedených pasáží z knihy ICF je možno pochopit, proč k podobným akcím docházelo. 

Britské úřady po událostech na trajektu , kde se odehrála obrovská bitka, zaměřily své aktivity 

proti podobným skupinám a Anglie je v současné době dávána za příklad zvládání fanoušků 

v hledištích stadiónů. Zákony policii napomáhají problémové jedince kontrolovat a sledovat 

v době zápasů a k ničemu podobnému, co dříve bývalo pravidlem, na fotbale ani v okolí 

stadiónů nedochází či dochází opravdu jen výjimečně. Na druhé straně nelze nevidět, že na 

některých anglických stadiónech nelze sledovat zápas jinak než vsedě. Z úryvků zde 

uvedených je dobře vidět, jak jsou podobné skupiny organizovány. Úryvky ukazují i jak 

jednoduché bylo se ke skupině připojit, stát se jejím řadovým členem a prožívat adrenalin 

spolu s ostatními. Podobných knížek vyšlo na Britských ostrovech mnoho. Prakticky každý 

gang vydal své „paměti“. I toto dokazuje, jak velké problémy na ostrovech s fotbalovými 

fanoušky měli. Fotbalové chuligánství není jen problémem Anglie, dnes by se dokonce dalo 

říct, že právě tato země je jednou z mála, kde tyto problémy nemají. Své by tak mohli 

vyprávět obyvatelé Holandska, Itálie a v dnešní době především Ruska a balkánských zemí, 

na jejichž fanoušky určitě nezapomenou obyvatelé řady zemí, především pak měst, která byla 

„poctěna“ a místní týmy byly jejich soupeři.  

1.9. Historie a současnost sparťanských hooligans 

 Jak ve své knize poukazuje Slepička, již od samého počátku fotbalového diváctví u 

nás se bylo možno setkat s nekorektní až vulgární kritikou rozhodčích, hráčů či pořadatelské 

služby, s nadávkami na příznivce soupeře, či bylo možné pozorovat drobné potyčky mezi 

diváky. Tyto incidenty však nebyly příliš závažné. 

 Problémové se tyto incidenty staly, až v době kdy nabraly na závažnosti a to 

především z důvodů, které ve své knize popisuje Mareš.  

Šlo spíše o excesivní projevy vášní diváků vázané na dění na hřišti. Problémy s 

návštěvníky fotbalových utkání začaly narůstat od počátku osmdesátých let dvacátého století. 

Příčinou byla jistá emancipace části mládeže (především z dělnických profesí), která se v 

normalizačním období stala imunní vůči režimní propagandě, ale současně nebyla ochotna k 

protirežimnímu či jakémukoliv zásadnějšímu politickému protestu a svoji frustraci a aktuální 

touhu "po akci" začala vybíjet přimknutím se k fotbalovým klubům a následnými excesy 

souvisejícími s fotbalovým děním. V hledištích vzrůstala vulgarita a brutalita." (Mareš 2004) 
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Přestože různé "nešvary v hledišti" provází fotbal již od nepaměti, historie "hooligans" se 

začíná na Spartě psát až od 90. let 20. století. K prvním hromadným střetům fanoušků dochází 

ovšem už počátkem 80. let. Na Letné se tzv. kotel tehdy nacházel na boční tribuně. Tehdejší 

režimní média titulovala vášnivé fanoušky jako "vlajkonoše" a i přes cenzuru se občas do 

médií dostala zpráva o nějakých výtržnostech. Jako ukázka poslouží dva úryvky z článků 

reagující na derby Sparta - Slavia v sezoně 1978/79. 

"Včerejší derby neinspirovalo asi nikoho k ničemu, jen skalní fandy k vulgárnostem a 

hrubostem na adresu rozhodčího i hráčů. Hesla vlajkonošů obou stran (sparťanští jako 

domácí měli i tady převahu) otravovala ovzduší stadiónu a vnucovala i nedůvěru k výkonu 

hostů. Skalní fanoušky (včera z letenského stadiónu sedm vyvedli a dva přijdou dnes uklízet 

hřiště) najdeme ovšem na většině našich stadiónů. Měli bychom proto na ně zaostřit 

pozornost a odkazovat je do míst, kam patří..."(Večerní Praha, 26.9.1978) 

Zlomovým momentem se stal incident z června 1985 (několik týdnů po bruselské 

tragédii). Při návratu sparťanských příznivců z utkání v Banské Bystrici jich část zdemolovala 

vagóny rychlíku do Prahy a způsobila několikasettisícovou škodu. O této události natočil 

režisér K. Smyczek film Proč? v roce 1987. Jeho efekt nebyl příliš "výchovný", naopak 

fenomén fotbalového násilí zpopularizoval v řadách dospívající mládeže a dodnes je 

kultovním filmem (nejen) sparťanských fotbalových chuligánů, řada pasáží patří k jejich 

"povinné výbavě". 

Jak je z tohoto filmu patrné, vzorem byli pro tehdejší fanoušky angličtí "Rowdies". 

Dle dobových pamětníků se první transparent "Sparta Rowdies" objevil v roce 1980 na utkání 

s Prešovem v Mladé Boleslavi. Fanoušci Sparty si společně s baníkovci vybudovali pověst 

nejhorších a nejobávanějších příznivců u nás - jejich utkání především venku často provázely 

výtržnosti. V roce 1988 došlo k tragickému úmrtí ženy důchodového věku na plzeňském 

vlakovém nádraží v důsledku probíhající bitky mezi příznivci domácích a Sparty –  

jeden Sparťan utíkající ze schodů před policajtem nechtěně strčil do staré paní. Ta 

upadla a na následky zranění zemřela." (Football Factory, 9/199) 

Na podzim 1989 při utkání Poháru mistrů evropských zemí (předchůdce dnešní Ligy 

mistrů) Sparta - Fenerbachce Istanbul došlo k bitce s tureckými fanoušky, záběry z bitky se 

objevily v TV a turecká média díky nim spustila nenávistnou protisparťanskou kampaň plnou 

výhrůžek. I přes velmi vyhrocenou atmosféru před i při odvetě se Spartě podařilo postoupit, 
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bohužel sehrát další domácí zápas PMEZ musela až v Trnavě a nejednalo se o zdaleka 

poslední trest UEFY udělený kvůli chování jejích fanoušků při evropských pohárech.  

Konec komunistického režimu a uvolnění poměrů výrazně ovlivnilo i chování 

fotbalových chuligánů u nás - stali se agresivnějšími a sebevědomějšími, podstatným faktem 

bylo i dočasné přerušení kontinuity práce některých bezpečnostních složek u nás, také bylo 

možné snadno vycestovat do zahraničí. V sezoně 1990/91 několik osob z tehdejšího jádra tzv. 

"vlajkonošů Sparty" navštívilo zápas Dynamo Dresden - Crvena Zvezda Beograd, který byl 

pro výtržnosti domácích diváků předčasně ukončen v 78. minutě a domácí na ně velice 

zapůsobili.  

Začátkem 90. let začalo fotbalové zápasy a především tzv. kotle navštěvovat velké 

množství příslušníků subkultury "skinheads". 

"Skinheads tehdy akceptovali rasistické či neonacistické prvky, které v podobě skandování 

rasistických hesel, nadávek, hajlování apod. masivně vnesli na stadiony, kde leckdy 

inspirovali i ne-skinheadské násilníky a výtržníky. Nehledě na vliv skinheads se počátkem 

devadesátých let zvýšila organizovanost lidí v kotlích i frekvence návštěv zápasů venku." 

(Mareš, 2004) 

Rasistické skandování či bučení na hráče tmavé pleti se stalo v následujících letech 

velkým problémem pro Spartu na evropské scéně. Za tento nešvar svých fanoušků byla 

opakovaně napomínána a pokutována mezinárodní organizací UEFA, v roce 2005 jí bylo na 

jedno domácí utkání uzavřena polovina hlediště. Nutno dodat, že tento jev se od této doby 

vyskytuje mnohem méně a v opačném případě se do něj zapojí jen malá část publika a to 

povětšinou jen malé procento diváků z kotle. Je zde tedy vidět pozitivní trend, protože 

například na podzim 1995 hučela na G. Weaha z AC Milan prakticky celá Letná. 

Mezi významné události začátku 90. let na sparťanské fans scéně patří bitka s 

fanoušky Spartaku Moskva v roce 1990 před a při utkání PMEZ na Letné, dále bitka s fans 

Baníku Ostrava v roce 1991 v Praze. Tento den vyvrcholil předzápasovým střetem na 

Špejchaře na Letné, kdy jeden příznivec Baníku dostal čtyři bodné rány (viník byl odsouzen 

za pokus o vraždu na osm let). Rivalita mezi fanoušky těchto klubů se táhne od roku 1983, 

kdy došlo ke zbití asi 300 Sparťanů v Ostravě poté, co Baník ztratil po prohře 0-2 pětiletou 

domácí neporazitelnost. Nutno dodat, že od té doby jsou počty fans Baníku jezdící na Spartu 

mnohem vyšší než počty fans Sparty jezdících do Ostravy. Prakticky všechny vzájemné 
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zápasy zahrnovaly tvrdou fyzickou konfrontaci, při jednom zápase v Ostravě musela být 

skupina Sparťanů dokonce vyvedena ze stadionu přes kabiny hráčů.  

V roce 1993 došlo po posledním utkání federální ligy Sparta - Prešov ke vniknutí 

diváků na hrací plochu, kde chtěli slavit s hráči získaný titul. Členové bezpečnostní agentury 

Professional Commando ale proti nim použili slzný plyn, obušky a psy, což si vyžádalo 

množství zraněných a několik ran dostalo i pár členů realizačního týmu Sparty, kteří se 

pokoušeli bité fanoušky chránit. Jejich brutální zákrok vyvolal velkou kritiku a způsobil 

konec působení této agentury při zápasech na Letné. 

Další nemilou reklamou na evropské scéně bylo zbití fanoušků AC Parma přímo na 

stadiónu v roce 1993, což rezultovalo opět zavřeným stadionem.  

Zajímavým faktem je to, že v této době ještě chuligáni jednotlivých pražských klubů 

spolu uzavírali příměří za účelem boje s mimopražskými fanoušky např. Baníku Ostrava a 

nezřídkakdy se v těchto bitkách společně soupeři postavili. Tato situace je dnes prakticky 

nemyslitelná a mezi nejradikálnějšími, ale i normálními panuje nenávist respektive 

nepřátelství pomalu na život a na smrt. Stejně tak i dlouholeté „přátelství“ „sešívaných“ a 

„klokanů“ dostalo s příchodem aféry Bohemians, kdy se na Bohemians 1905 nabalily davy 

příznivců, značné trhliny. 

Zhruba od poloviny 90. let dochází na chuligánské scéně v ČR ke vzniku 

organizovaných skupin či gangů se stabilními názvy i členy. První touto skupinou na Spartě 

byla "Brigade Drápek z Lasičky" založená v roce 1996. Začala vydávat fanzin "Ultras", který 

dodnes vychází, byť již méně pravidelně . Ve fanzinu vychází reportáže z domácích zápasů 

Sparty i z tzv. "výjezdů" a to jak po Česku, tak i po zahraničí. Dále se zde objevují reportáže 

ze zápasů reprezentace ČR i všemožných fotbalových utkání v zahraničí i u nás. V těchto 

článcích autoři popisují především dění na tribunách - atmosféru, výtržnosti, choreografie, 

dění v ulicích před a po utkání atd. Také se zde objevují celkem otevřeně popsané násilné 

střety s fanoušky jiných klubů. Nedílnou součástí každého vydání jsou i reportáže o aktuálním 

dění ohledně hooligans či ultras v zahraničí, pohledy do historie či rozhovory s fanoušky, 

hráči atd.  

Vydávání fanzinu nebylo samozřejmě jedinou aktivitou "Brigade Drápek z Lasičky". 

Jednotliví členové začali především lépe organizovat fandění kotle na domácích utkáních i 

výjezdech, organizovat společnou dopravu na utkání venku a také začali pravidelně 

41 
 



navštěvovat utkání sparťanského "B-týmu". Jejich důležitost byla prokázána především při 

střetech s jinými fanoušky, jelikož tvořili jádro letenské bojůvky. Incidenty v této době se 

odehrávaly především náhodně, k domluvě na místě, čase a podmínkách boje mezi 

jednotlivými stranami v podobě, v jaké se  to děje dnes, prakticky nedocházelo. Snaha o 

konfrontaci soupeře nebyla omezena pouze na vzájemná utkání, začaly se pořádat i 

vyhledávací akce na fans projíždějící Prahou nebo hrající s jiným soupeřem než se Spartou. 

Kromě fyzického napadání bylo účelem i sebrání soupeřových klubových symbolů - šál, 

čepic, dresů a především vlajek. Tyto suvenýry byly při vzájemných utkáních páleny. 

Používání zbraní v chuligánských bitkách nebylo výjimkou - šlo především o pásky, dřevěné 

či železné tyče, lahve, kameny. Do bitek se zapojovalo maximálně několik desítek osob na 

každé straně (průměrně 30 - 70). Bezpečnostní opatření utkání či úroveň vybavení stadionů 

ještě nebyla zdaleka na dnešní úrovni, pořadatelskou službu často zajišťovaly osoby v 

důchodovém věku, takže ke střetům fanoušků docházelo i přímo v ochozech.  

Po "Brigade Drápek z Lasičky" dále vznikly skupiny "Red Pirates Sparta" (v roce 

1998 sdružující především mladší "nastupující" generaci, členové byli ve věku 17 - 22 let) a 

"Frakce Rudý Úder" (v roce 2000 - členy byli především starší jedinci podporující Spartu již 

od počátku 90. let ve věku 25 - 35 let). Tyto skupiny dnes již neexistují, i když někteří jedinci 

jsou stále aktivní. Koncem devadesátých let se začaly objevovat další dvě tiskoviny mapující 

sparťanskou fan-scénu a to Pirát (od r. 1998) a Bezmozek Times (od r. 1999). Ty však na 

rozdíl od již zmiňovaného zinu Ultras vycházely pouze několik sezon. Kotel se v této době už 

nacházel v rohu na tribuně za brankou a to střídavě na horním i dolním ochozu. V této době se 

na venkovní utkání jezdilo především společně vlakem nebo pronajatými autobusy. Ve 

druhém případě to znamenalo nákupy na benzinových stanicích tzv. na "Jirku Lálu6" nebo 

"Evžena Kvíčalu7". 

Větší organizovanost se netýkala pouze bitek, ale i samotného fandění na stadionech. 

Začal se používat termín převzatý z Itálie - "Ultras". Vznikly nové vlajky a transparenty na 

plot a to mnohem větších délek a velikostí než bylo do té doby obvyklé - délka někdy 

dosahovala až 15 metrů (např. vlajky AC SPARTA PRAHA HOOLIGANS ON TOUR, 

SPARTA HOOLIGANS, ULTRAS SPARTA, RED PIRATES SPARTA, HOOLIGANS). 

Snaha o lepší prezentaci na stadiónu se projevovala také používáním velkých vlajek na tyčích, 

po vzoru Itálie se začaly používat i obouručné vlajky, dále barevné balónky, kartóny, papíry, 

                                                 
6 Hooligans takto dodnes označují krádeže. 
7 Jedná se o totéž, akorát jinak pojmenované, tedy krádeže. 
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igelity, různá pyrotechnika (především dýmovnice a signální ohně), rozšířil se i repertoár 

pokřiků a vzniklo mnoho nových chorálů. Na podzim 1999 hrála Sparta LM s Bordeaux, a 

jelikož bylo při utkání v kotli odpáleno několik vojenských dýmovnic najednou, rozhodčí 

musel dočasně přerušit zápas. Tato událost tradičně znamenala pokutu pro Spartu od UEFA, 

což vedlo vedení klubu ke zpřísnění bezpečnostních opatření a to především v kotli. Od 

tohoto momentu začala být pořadatelská služba v kotli tvořena tzv. "nasypanci8". 

Na evropské scéně se fanoušci Sparty předvedli ve stejné sezoně hlavně v holandském 

Tillburgu, kde tropili výtržnosti již od samého rána, několik jich skončilo v policejních 

celách, při zápase došlo ke zdemolování úplně nově zrekonstruovaných toalet, vytrhávání 

sedaček a rasistickým projevům. Výsledkem byla další tučná pokuta od UEFA. Novinkou této 

sezony byla první domluvená "fair-play" bitka s německými hools u příležitosti zápasu Sparta 

- Hertha Berlin. Při takovéto bitce se obě strany dohodnou na podmínkách, které zahrnují 

zákazy jakýchkoliv zbraní a dokopávání na zemi. Ke střetu se určí přesné místo a čas, 

v některých případech i počty bojovníků a věkové omezení účastníků na obou stranách. 

Dochází tak k bitkám například do dvaceti let a není úplně výjimečné, že se oba tábory po 

„krásné“ bitce dohodnou rovnou na dalším kole. Účelem je vyhnout se nechtěné pozornosti ze 

strany policie. Vzhledem k narůstajícím represím ze strany bezpečnostních složek (především 

kriminální policie a zásahových jednotek) získal tento "německý" způsob chuligánství u nás 

na značné popularitě - v současnosti je většina střetů mezi chuligánskými gangy předem takto 

domluvena. Není ani výjimkou, kdy se samotná konfrontace neomezuje na den fotbalového 

utkání, ale dochází k ní např. den předem (např. zápas Sparta - Baník jaro 2009 nebo Brno - 

Sparta podzim 2002). 

Další fakt, kterým jsou chuligáni Sparty nechvalně proslavení, je jejich způsob 

kritizování výkonů hráčů či trenéra a vedení. V posledních deseti letech došlo k několika 

incidentům. První z nich se odehrál na jaře 2002 při návratu hráčů Sparty klubovým 

autobusem z Jablonce. 

"Po sérii jarních neúspěchů, kdy na veřejnost začaly prosakovat zvěsti o neshodách 

v kabině, jela Sparta k ligovému zápasu do Jablonce. Na nudném zápase, který lenochodi v 

rudých dresech opět zcela odflákli, se fanoušci Sparty definitivně rozhodli k radikálnímu 

kroku - útoku na autobus hráčů. Tento čin se nakonec zdařil a za dálničním sjezdem za 

městem, kde byl autobus zablokován. Letělo na něj několik vajec, rajčat a jogurtů. Od 

                                                 
8 Nasypanci – pořadatelé v okolí kotle s velkou muskulaturou. 

43 
 



vytrženého stěrače bylo prasknuté přední sklo. Poté se fans rozjeli. V dalších dnech se 

všechna media předháněla v co nejdramatičtěji líčeném útoku na nevinné sportovce, jejichž 

život visel na kahánku. Prezident klubu Košťál hovořil o aktu terorismu a žádal policejní 

vyšetřování. Dva dny po zápase byl odvolán trenér Hřebík a jeho místo dočasně přebral 

asistent Lavička."(Ultras Special, 2007) 

Podobným konfliktem, ale delším, byla i válka fanoušků s vedením klubu v roce 2005 

po odvolání velmi oblíbeného trenéra Františka Straky. Během této etapy docházelo nejen k 

verbálním útokům na vedení či nového trenéra, ale i k pořádání protestních demonstrací před 

stadionem, zasypání hrací plochy při zápase ovocem a pyrotechnikou, ale došlo i např. k 

poničení fásady domu trenéra Hřebíka, který musel čelit anonymním výhrůžkám. Toto dění 

vyvrcholilo na podzim 2005 - nejprve při domácím utkání s Baníkem, kdy došlo i k 

výtržnostem a zapálení ohně v domácím kotli a hromadným projevům nenávisti vůči 

klubovému vedení a trenérovi. Dále při zápase evropských pohárů ve Švýcarsku, výsledkem 

již tradičně pokuta za rasismus a pyrotechniku od UEFA, a ligovém utkání v Teplicích - zde 

již sparťanská část publika hráče vypískala a branky v jejich síti oslavovala potleskem. 

Vedení klubu čelící i totálnímu rozkolu v kabině nemělo jinou možnost, než nenáviděného 

trenéra odvolat. 

1.10. Divácké konflikty a postoje 

Zúčastní-li se fanoušek jako divák fotbalového utkání, ocitne se v prostředí, ve kterém se 

diskutuje, hodnotí a rozebírá se předvedený sportovní boj. Vyskytují se zde různorodé názory 

i projevy a postoje k nim. Některé jsou přijímány bez povšimnutí, o jiných se vášnivě 

diskutuje nebo jsou dokonce odmítány a mohou se stát předmětem sporu. Konflikty mohou 

začínat jako spor dvou diváků případně konflikt diváka a skupiny diváků. Shluk osob na 

fotbalové utkání je však ideálním prostředím pro vznik konfliktů diváckých skupin. 

 Při bližším pozorování zjistíme, že hlavně v případě sporu dvou diváků to převážně 

bývají odlišné představy, postoje či zájmy. Jak již bylo řečeno, fotbalové publikum je plné 

„rádoby odborníků“, kteří komentují každý detail hry. Jejich představy o tom, proč se hraje 

tak špatně, proč je hvězda z formy nebo koho měl trenér postavit na plac, se střetávají a každý 

z nich vidí příčiny úplně jinde - jeden ve špatně stanovené taktice, druhý ve špatném výkonu 

oblíbeného hráče prvního a vzniká konflikt.  
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Dalším momentem vyvolání konfliktů může být i touha po bodech a nekoukatelná hra 

jeden divák to kvituje body se přeci počítají, druhý zuří proč radši  nezůstal doma, že 

z předvedené hry ho jen bolí oči. V tomto případě vystupuje do popředí vytvořený systém 

hodnot, který je u diváků nesporně odlišný. Lze předpokládat, že diváci s odlišnými 

hodnotícími kritérii se dostanou do názorových střetů daleko snáze než diváci s podobnými 

hodnotícími kritérii. Jeden se rád podívá na hru plnou tvrdých zákroků na hraně pravidel, 

druhý se rád podívá na technické finesy. Odlišné názory na předváděný výkon nakonec také 

mohou přerůst až ke konfliktu. 

 Důležité je také zmínit, jak se postoje utvářejí. Jde hlavně o postoje, které jsou úzce 

spjaty se sledováním a návštěvou fotbalového představení. Hlavním zdrojem jejich vzniku 

jsou zkušenosti. Navštíví-li náhodný divák utkání, na kterém je perfektní atmosféra, 

nevyskytují se negativní reakce a vulgární projevy a i předvedený výkon bude dobrý, získá 

příjemný zážitek a na další utkání se bude těšit.  S velkou pravděpodobností se stane 

návštěvníkem následujících utkání, v případě že i ona splní jeho představy, vytvoří se u něj 

pozitivní postoj k návštěvě fotbalového utkání. V opačném případě, kdy je zklamán 

z předvedeného výkonu nebo negativních či dokonce rasistických projevů, jeho postoj 

k návštěvě fotbalového bude negativní a je dost pravděpodobné, že následné utkání v žádném 

případě nenavštíví, v horším už ho na fotbal nikdy nikdo nedostane. 

 Nemalý vliv na utváření a případné změny postojů má jeho nejbližší sociální okolí. Je 

známo, že ve skupině, kde jsou upřednostňovány určité postoje, je vývoj postojů závislý na 

tom, jak je jedinec sžit se skupinou. Podobně tak k přijetí postojového schématu může dojít ve 

smyslu otec syn, kteří spolu utkání navštěvují. Velmi časté je přijímání postojů nápodobou, o 

čemž již bylo hovořeno dříve. 

   Divácké reakce však nevyplývají jen z probíhajícího zápasu, nýbrž z toho co si 

„přinese“ divák do hlediště, podobně jako je tomu u nálady. Divák si s sebou přinese 

vytvořené vztažné systémy a s nimi spojené systémy postojů. Někteří diváci mohou získávat 

uspokojení z toho, že se seberealizují v postojích, které představují jejich hodnoty, například 

hodnoty spojené s násilím, netolerancí a pocitem moci. Když pak takový divák někoho 

k podobným akcí vyprovokuje nebo se jich alespoň zúčastní, získá pocit uspokojení.  

 U případných konfliktů v hledišti hrají svou roli i postoje, které dostávají formu 

předsudků. Předsudky lze označit za zvláštní druh zažitých a převážně emočně podložených 

postojů. Nejvíce je to patrné ve vzájemném vnímání vlajkonošů velkého rivala nebo 
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soupeřících týmů. Jde v podstatě o nepřátelský postoj vůči jedincům, kteří patří k táboru 

příznivců soupeře nebo odvěkého rivala (Sparta x Slavia, Sparta x Banik). Postoj vychází 

z předpokladu, že každý fanoušek náležící do jiného než mého tábora je špatný. Obecně pak 

platí, že každý předsudek je iracionální a má značnou míru afektu, který vyúsťuje v odpor 

k jeho předmětu. Podobně si může negativní postoje vytvořit jedinec ke skupině fanoušků, 

kteří patří k příznivcům stejného týmu, nejlépe to dokládá situace uvedená dříve, kdy by se 

fanoušek klidně obešel bez kotlů a s nimi spojenými uskupeními. 

 Další neméně podstatnou skutečností je, že fanoušci soupeřících klubů mají 

neslučitelné zájmy, opomeneme-li ty, co nefandí ani jednomu a fotbalové utkání navštěvují 

jen pro krásu fotbalové hry jako takové. Neslučitelnými zájmy je  výhra svého týmu a 

nevyhnutelná prohrá druhého týmu. 

 Závěrem k problematice postojů a konfliktů je třeba zmínit vliv alkoholu na řešení 

konfliktní situace. Na fotbalovém utkání je to velice aktuální téma, neboť značná část diváků 

si nedokáže fotbal bez piva představit a jeho konzumenti jsou na fotbale zastoupeni ve velké 

počtu. Už samotný název naší nejvyšší soutěže je toho důkazem (1.Gambrinus liga). Z praxe 

je známo, že diváci, kteří jsou pod vlivem alkoholu, vyvolávají konflikty daleko častěji a 

s vyšší intenzitou agrese než ti, co jsou střízliví, případně se tomu jejich stav blíží. Pití 

alkoholu bývá vnímáno jako dobrá příprava na zápas a často jsme svědky zaplněných lokálů 

v okolí stadiónu, případně nadměrného pití cestou na zápas a z toho vyplývajících výtržností a 

ničení všeho, co je okolo (vlak, autobus mhd či obchody a automobily, které jsou cestou na 

stadión). 
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II.část 

Metodologie sledování 
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3.1. Charakteristika sledovaného souboru 

 Do výzkumu bylo zapojeno 200 respondentů a byl prováděn na jednotlivých 

skupinách fanoušků AC Sparta Praha. Náhodní „normální“ fanoušci byli požádáni o vyplnění 

dotazníku přímo na stadiónu při zápasech Sparty. Takto bylo osloveno 96 příznivců a při 

rozdávání bylo bráno na zřetel i místo, kde bylo dotazování provedeno. Dotazníky byly 

rozdávány na hlavní a protilehlé tribuně. Další příznivci pražské Sparty patřící do 

zkoumaných skupin ultras a hooligans byli osloveni se žádostí o vyplnění internetového 

dotazníku pomocí emailu respektive sociální sítě Facebook. V dotazníku nelze nalézt otázku 

na pohlaví dotazovaného, která byla vynechána zcela záměrně, neboť na fotbal chodí obecně 

málo žen (za celou dobu jich dotazník vyplnilo pouze 5) a zároveň je pro splnění cílů práce 

nejdůležitější rozdělení do jednotlivých fanouškovských skupin, v čemž  pohlaví nehraje 

významnou roli. Při oslovování respondentů na utkáních Sparty byly osloveny všechny 

generace náhodných fanoušků. 

3.2. Metody sledování 

Ke splnění úkolů práce jsem zvolil následující metody. Každému respondentovi a to 

osobně nebo pomocí internetu jsem předložil dotazník zaměřený na projevy při návštěvě 

utkání pražské Sparty. Osobní rozdávání bylo realizováno na pěti utkáních, konkrétně na dvou 

zápasech Evropské ligy (22.10.2009, AC Sparta Praha - FC Cluj a 16.12.2009, AC Sparta 

Praha – FC Kodaň), na dvou zápasech 1. české Gambrinus ligy (23.11.2009, AC Sparta Praha 

– FC Slovan Liberec, Příbram) a jeden zápas poháru ČMFS (12.11.2009 AC Sparta Praha – 

České Budějovice). Vzhledem k časové tísni a často neochotě něco vyplňovat byl dotazník 

vytvořen tak, aby byl co nejkratší a přesto dával kvalitní výsledky.  

Respondenti byli osloveni se žádostí o vyplnění dotazníku. Pokud souhlasili, byl jim 

zanechán s tím, že bude za chvíli vyzvednut. Respondenti odpovídali, až na jednu výjimku na 

uzavřené otázky dvojího typu. V jednom případě mohli respondenti zvolit více variant 

zároveň, v druhém si byli nuceni vybrat pouze jednu jedinou. U jediné otevřené otázky byla 

možnost něco dopsat, nikdo ji však nevyužil.  
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Dotazník k diplomové práci na téma: 

Postoje k diváckým projevům u AC Sparta Praha.  

1. Věk   do 18 let  19-35 let 36-55 let 56 a více 

2. Vzdělání  základní  vyučen/a  maturita  vysokoškolské 

3. Jak dlouho navštěvujete utkání AC Sparta Praha? 

 méně než 2 roky    2-4 roky 

 5-10 let      více než 10 let 

4. Jak často navštěvujete domácí utkání AC Sparta Praha? 

 1x – 2x ročně   3-5x ročně 

 6-10xročně   vice jak 10x ročně 

 všechny zápasy 

5. Jaká domácí utkání AC Sparta Praha navštěvujete? – můžete označit více možností 

 ligová utkání   pohárová utkání (UEFA) 

 pohárová utkání (ČMFS)   přípravná utkání 

 utkání B-tymu 

6. Jakým způsobem se projevujete při utkáních ACS? 

 pasivní sledování   

  nikdy   občas  často  vždy 

 pozitivní povzbuzování (tleskání, zpívání chorálů)  

  nikdy   občas  často  vždy 

 negativní projevy k soupeři (pískání, nadávaní rozhodčímu, hráčům soupeře a 

fanouškům)  

49 
 



  nikdy   občas  často  vždy 

 negativní projevy k vlastnímu týmu v případě špatných výsledků (pískání, nadávání 

hráčům, vedení) 

  nikdy   občas  často  vždy 

 byl byste v určitém případě (nepříznivý výsledek, poškození rozhodčím) vhodit něco 

na hrací plochu) 

  nikdy   občas  často  vždy 

 účastním se choreografie případně odpalování pyrotechniky 

  nikdy   občas  často  vždy 

 výtržnosti, ničení majetku, fyzické střety (s policií, ochrankou, fanoušky soupeře) 

 nikdy   občas  často  vždy 

7. Myslíte, že svou přítomností a fanděním na utkání ovlivníte výsledek popřípadě hru 

svého týmu? 

  

rozhodně ANO    spíše ANO 

 spíše NE    určit 

8. Konzumujete před a při utkání alkohol? 

 nikdy     občas 

 často     pravidelně 

Pokud ano, tak: 

pivo...   1-2 piva   3-6 piv  více jak 6 piv    

tvrdý alkohol..  1-2 panáky  3-6 panáků více jak 6 panáků   

9. Jak často jezdíte na utkání AC Sparta Praha na hřištích soupeřů? 

 1 – 2x ročně   3 - 5x ročně 
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 6 - 10x ročně   více jak 10x ročně 

 všechny zápasy 

Pokud ne, tak z důvodů: – můžete označit více možností 

 časová náročnost    finanční náročnost 

 obava o bezpečnost    přítomnost utkání v TV  

 slabá organizace výjezdů ze strany klubu 

  nevhodný termín zápasu (pondělí odpoledne) 

10. Jaká utkání AC Sparta Praha na hřištích soupeřů navštěvujete? 

 žádné    ligová utkání 

 pohárová utkání (UEFA)   pohárová utkání (ČMFS)   

 přípravná utkání           utkání B-týmu 

11. Utkání na hřišti soupeře většinou sleduji? 

 ze sektoru pro hostující fanoušky  z hlavní tribuny 

 z prostorů pro VIP    z ostatních tribun 

12. Vyskytují se u Vás otevřené rasistické projevy? 

  ano     ne 

Pokud ano, tak jaké: – můžete označit více možností 

 hučení na hráče tmavé pleti 

 provolávání antisemitských hesel 

  zvedaní pravé ruky 

13. Jaký je Váš názor na rasistické projevy při utkáních? 

 naprosto s tím nesouhlasím – aktivně se projevuji protirasisticky 

 naprosto s tím nesouhlasím – ale nic proti tomu nedělám  
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 v některých případech se přidám  

 neprojevuji se, ale souhlasím s tím  

14. Stal jste se někdy svědkem/účastníkem/obětí fyzického napadení fanoušků soupeře? 

  ano     ne 

Pokud ano, jak vás tato zkušenost ovlivnila:  

 odradila mě od další návštěvy  

  jsem opatrnější (nenosím klubové symboly atd.) 

 začal jsem podobné střety vyhledávat   nijak zvlášť mě neovlivnila 

15. Stal jste se někdy svědkem střetu fanoušků s policií nebo pořadateli? 

  ano     ne 

Pokud ano, jak byste postup bezpečnostních složek ohodnotil: 

 aktivní - vždy adekvátní/přiměřený  

 aktivní -až na výjimky adekvátní 

 aktivní – občas příliš horlivý až neadekvátní  

 pasivní – svou pasivitou přispívají ke střetu  

16. Jaké faktory jsou pro Vás při návštěvě utkání důležité?  

  fotbal – krása hry    hráčské individuality 

 výsledek – radost z vítězství  podpora týmu – atmosféra, fandění 

 atmosféra – pyrotechnika, choreo  konfrontace s fanoušky soupeře 

 chvíle s kamarády   výtržnosti 

17. Co Vás dokáže od návštěvy utkání odradit? – můžete označit více možností 

 rasistické projevy, výtržnosti, obava o bezpečnost   

 počasí, přítomnost utkání v TV   
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 neatraktivita soupeře  

 fanouškovský bojkot, nutnost kupovaní lístku na jméno, cena lístku 

  

 špatné výkony Sparty  jiné .......................... 

18. Jste fanouškem národního týmu? 

 ano     ne 

Pokud ano, tak 

 fandím mu více než Spartě 

 fandím tak 50/50. 

 fandím mu méně než Spartě   

19. Navštěvujete utkání národního týmu?  

 ne-nikdy (nesleduji ani v TV)  ne-nikdy (podívám se v TV)  

Pokud ano tak jaké zápasy navštěvujete  

 atraktivní domácí zápasy   

 domácí zápasy kvalifikace MS,ME 

 atraktivní venkovní zápasy kvalifikace MS, ME  

 venkovní zápasy kvalifikace MS, ME  

 zápasy na závěrečných turnajích MS, ME 

 i přípravná utkání doma nebo venku 
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3.3. Rozbor otázek obsažených v dotazníku 

 Dotazník má celkem 19 otázek a jeho hlavním úkolem je anonymně zjistit divácké 

projevy a postoje k nim. Respondenti nevěděli, že jsou již předem rozděleni do skupin, aby 

zbytečně nedocházelo ke zkreslení přijetím postojů skupiny. 

Fanoušci byli rozděleni do 3 následujících skupin ultras (osloveni emailem od AC 

Sparta Praha se žádostí o vyplnění dotazníku),  hooligans (osloveni převážně pomocí 

facebooku mým známým, přičemž byl požádán, aby vybral jen jedince, kteří jsou v tomto 

směru aktivní, někteří dokonce patří k těm, co skupinu řídí a určují její chování) a na 

„normální“ náhodné návštěvníky, kteří byli osloveni přímo na utkání AC Sparta Praha, 

přičemž nelze vyloučit možnost, že takto byli osloveni i členové hlásící se k ultras nebo 

hooligans.  

Rozdělení „normálních“ fanoušků bylo docíleno tak, že na jednotlivých tribunách 

(hlavní a protilehlá) vyplňovali respondenti dotazníky na různě barevných papírech, což 

následné zpracování ulehčilo. Vzhledem k tomu, že byly dotazníky rozdávány a vybírány 

mnou samým, naskytovala se tak možnost tohoto efektu docílit i rozdělením do obálek podle 

místa vyplnění. V případě hromadného sběru dotazníků, kdy by byly umístěny na příslušných 

sedadlech, by toto ovšem bylo nutností. Vzhledem k faktu, že v okolí se jinak barevné 

dotazníky nevyskytovaly, nemohli dotazovaní na to, že jsou zařazeni do skupiny „hlavní“ a 

„protilehlá“ přijít. V případě dotazníků, které byly vyplněny na internetu, bylo rozdělení 

docíleno tak, že lidi co dotazník vyplňovali na žádost AC Sparta Praha (osloveni takto byli jen 

členové fanklubu a lidé hlásící se k ultras), se přihlašovali na určitou stránku, kde v dotazníku 

bylo již předvyplněno, že fanoušek patří do skupiny ultras, což ovšem jemu samému zůstalo 

skryto a opět by nemělo dojít ke zkreslení odpovědí. Podobně to bylo vyřešeno i v případě 

jednotlivců, kteří vyplnili dotazník na žádost mého známého, těm bylo automaticky přiděleno 

začlenění do skupiny hooligans.   

První a druhá otázka zjišťuje věk a vzdělání respondenta, je důležitá a to hlavně proto, 

aby bylo možno sledovat rozdíly týkající se projevů a postojů k nim i vzhledem k věku a 

vzdělání bez ohledu na příslušnost k určité fanouškovské skupině. 
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 Otázka číslo tři zjišťuje, jak dlouho respondent navštěvuje utkání a byla zařazena z 

důvodu, aby bylo vidět rozdíly v projevech a postojích k nim z hlediska toho, kolik let utkání 

AC Sparta Praha respondent navštěvuje. 

U otázky číslo čtyři bylo třeba vyplnit, kolikrát v roce respondent na Spartu zavítá a je 

zařazena z podobného důvodu jako předešlá. Předpokládaný výstup bude důležitý hlavně 

v porovnání aktivní návštěvnosti jednotlivých diváckých skupin. Dále bude možné 

respondenty rozdělit na pravidelné návštěvníky a porovnávat jejich projevy a postoje oproti 

náhodným „kolemjdoucím“. 

Otázka číslo pět je zaměřena na to, jaká utkání jsou respondentem vyhledávána. Zde 

lze očekávat rozdíly jednak mezi skupinami diváku, tak i v tom jaká utkání vyhledávají 

diváci, kteří jsou opravdu jen příležitostnou návštěvou.  

Otázka číslo šest je jednou z nejdůležitějších, protože zkoumá, jak se jednotlivci na 

stadiónu projevují. Vzhledem k možnostem nikdy, občas, často a vždy, je z ní možné 

vysledovat i postoj k určitým projevům. Předpokládá se zde, že jednání, které člověk nikdy 

nedělá, mu vadí a čeká, že to nebudou dělat ani ostatní. 

Otázka číslo sedm měla zjistit, jak moc jednotlivci věří v to, že svou přítomností 

ovlivní výsledek případně hru celého týmu. Bude zde vidět, jestli divák, který v předchozí 

otázce zaškrtl, že vždy pozitivně povzbuzuje svůj tým, věří v to, že je oním dvanáctým 

hráčem Sparty. Naproti tomu bude jistě zajímavé zjistit, kolik lidí si myslí, že negativními 

projevy či pasivním sledováním dosáhnou stejného efektu. Zajímavé jistě bude i porovnání, 

zdali si to myslí víc lidé, kteří patří do určité skupiny nebo jsou pravidelnými návštěvníky 

oproti těm, kteří do ochozu stadiónu zavítají jen sporadicky. 

Otázka číslo osm odhalí ty diváky, kteří mají fotbalové utkání spojeno s alkoholem 

pravidelně, pijí alkohol často, občas nebo naopak nikdy. V otázce je také obsaženo jaký a 

kolik alkoholu případní konzumenti spořádají. Opět bude zajímavé porovnání skupin diváků, 

kde případní „alkoholici“ objevují nejčastěji. Samostatnou kapitolou pak hraje alkohol 

v projevech diváků, porovnání projevů těch, kteří pijí málo nebo naopak hodně, bude 

nesporně taky velice zajímavé.  

Otázky číslo devět a deset se zabývají návštěvami utkání Sparty na hřištích soupeřů. 

Zde bude opět důležité pozorovat rozdíly především u jednotlivých fanouškovských skupin. 

Dále se ukáže, zda ti, co chodí pravidelně na domácí zápasy, jsou i pravidelnými návštěvníky 
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na hřištích soupeřů. U otázky číslo devět bylo v případě záporné odpovědi možno vyplnit i 

důvod, proč na hřiště soupeřů respondent necestuje. Označena byla občas i těmi, kteří jinak na 

utkání jezdí, v tom případě je to bráno jako důvody, proč ostatní utkání navštívit nelze. 

Otázka číslo jedenáct zkoumá, odkud respondenti na případných venkovních zápasech 

výkony Sparty sledují. Vycházím z předpokladu, že část lidí může cítit nebezpečí od 

sparťanských hooligans, kteří jsou pravidelným osazenstvem, v sektoru pro hostující 

fanoušky, a proto se návštěvě kotle vyhýbají i na zápasech venku. 

Otázka číslo dvanáct se dotazovala respondentů, jestli se u nich vyskytují rasistické 

projevy a pokud ano, tak jaké. Jistě bude zajímavé porovnání výskytu v jednotlivých 

skupinách, ale i jak moc se takové projevy vyskytují v závislosti na vzdělání či věku. 

Otázka číslo třináct úzce souvisí s dvanáctou a zjišťuje divákův postoj k rasistickým 

projevům. Respondent zde má příležitost označit pouze jednu možnost z pěti mu nabízených. 

Bude zajímavé vidět, komu to vadí a vystupuje protirasisticky. Kolik je těch, kterým  to vadí, 

ale nic proti tomu nedělají nebo naopak kolik je těch, kteří se tak neprojevují, ale jsou za 

podobné projevy rádi a souhlasí s nimi. Zajímavé jistě bude i to, kolik lidí označí v předešlé 

otázce, že se u nich rasistické projevy nevyskytují, naproti tomu v této otázce vyberou 

variantu, v některých případech se přidám nebo neprojevuji se, ale souhlasím s tím. 

Otázka s číslem čtrnáct sleduje, jestli se respondent stal svědkem, účastníkem či obětí 

fyzického střetu respektive napadení fanoušků soupeře. Vzhledem k faktu, že média často o 

těchto střetech informují značně zkresleně a jejich články pak vyvolávají pocit, že podobné 

incidenty jsou pravidlem a návštěva utkání Sparty je rizikovou událostí, mě zajímalo, kolik 

diváků se s podobnou zkušeností opravdu setkalo a jaké následky to na nich případně 

zanechalo. Dalším zajímavým zjištěním bude jak často, dlouho a na jaké utkání divák, který 

se s podobným konfliktem setkal, chodí. 

V otázce číslo patnáct je hlavním cílem zjistit, jak a kolik fanoušků bylo svědkem 

zásahu policie při utkáních. V případě kladné odpovědi je respondent vyzván k subjektivnímu 

zhodnocení zásahu, přičemž mu byly nabízeny čtyři možnosti odpovědí, ve kterých byla 

obsažena aktivita nebo pasivita policejních složek a také přiměřenost jejich zásahu. Velice 

zajímavé bude zjistit, kolik respondentů se s něčím podobným setkalo a dále také, z jakých 

jsou tito svědci či účastníci skupin a především pak, jaký názor na zásah policejních složek 

bude převládat v jednotlivých fanoškovských skupinách. Přestože v současné době policie ČR 
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na stadiónech během utkání chybí i tak je možno se s policejním zásahem během cesty na 

zápas nebo před stadiónem setkat a nejednou se stalo, že samotná policie svým zásahem 

vyřešení situace nepomohla svou pasivitou, v horším případě aktivitou a přehnanou horlivostí 

při zákroku spíše vyprovokovala agresivní jedince k nepřiměřené reakci. 

Otázka číslo šestnáct obsahuje faktory, díky kterým jednotliví fanoušci do útrob 

stadiónu míří. Dotazovaní měli na výběr z několika variant (fotbal – krása hry, hráčské 

individuality, výsledek – radost z vítězství, podpora týmu – fandění, atmosféra – 

pyrotechnika, choreografie, konfrontace s fanoušky soupeře, chvíle s kamarády a nakonec 

výtržnosti) a mohli si vybrat klidně i všechny. Otázka přinese zajímavé výsledky v tom, co 

motivuje jednotlivé respondenty k návštěvě utkání. Neméně zajímavé také bude srovnání 

důvodů, které příslušnosti k určité fanouškovské skupině na utkání táhnou. 

Otázka číslo sedmnáct, oproti předešlé otázce, ukáže, co fanouška naopak vede 

k tomu, že si nechá ujít třeba i atraktivní zápas. Vzhledem k nabízeným variantám lze zjistit i 

loajalitu k fanouškovské skupině a to tím, že respondent zvolí možnost fanouškovský bojkot, 

který je většinou iniciován právě určitou skupinou. 

Otázka číslo osmnáct zkoumá, jestli respondent fandí národnímu týmu. V případě 

kladné odpovědi dotazuje respondenta, jestli je jeho srdci bližší Sparta, národní tým nebo 

fandí oběma přibližně stejně. Jako v předešlých otázkách bude velice zajímavé, jak se 

k národnímu týmu staví členové jednotlivých skupin a jak moc se projeví tzv. klubové 

fanouškovství, kdy jedince často reprezentační mužstvo nezajímá a jeho zápasy bere jako 

nutné zlo, které může jeho klubu způsobit nepříjemnosti (zranění nominovaného hráče, 

výpadek z herního rytmu a následný pokles formy) a nejraději by tak byl, kdyby národní tým 

neexistoval. 

Otázka číslo devatenáct navazuje na osmnáctou a z výsledku bude vidět, jestli 

jednotlivec navštěvuje utkání národního týmu, případně jaká, sleduje je jen prostřednictvím 

televizního přenosu nebo je dokonce nesleduje ani v televizi. Výsledky budou jistě velice 

zajímavé, neboť se říká, že ti největší klubisti objedou s mužstvem Sparty cokoliv, ale na 

„nároďák“ je nikdo nedostane ani zadarmo. Jistě tedy bude zajímavé sledovat rozdíly 

v jednotlivých skupinách, ale třeba i u náhodných a pravidelných přihlížejících utkáním 

Sparty. 
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3.4. Postup ověření hypotéz 

K testování hypotéz byly využity kontingenční tabulky a test chi-kvadrát na hladině 

pravděpodobnosti 0,05, resp. Fisherův test a Yatesův test. 
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3.1. Výsledky 

Skupina náhodných fanoušků oslovených na stadiónu AC Sparta Praha 

Věk Hlavní tribuna Naproti hlavní

do 18 let 21,43% 10,34%
19-35 54,76% 68,97%
36-55 19,05% 17,24%
56 a více 4,76% 3,45%

Celkový součet 100,00% 100,00%
Z tabulky lze vidět, že na utkání pražské Sparty chodí nejvíce lidí do 35 let. Rozdíl ve 

věkových skupinách není mezi hlavní a protilehlou tribunou velký a lze říci, že na obou 

tribunách jsou stejně zastoupené věkové skupiny diváků. 

Vzdělání Hlavní tribuna Naproti hlavní 
Základní 19,05% 10,34%
vyučen/a 26,19% 6,90%
Maturita 16,67% 65,52%
vysokoškolské 4,76% 0,00%
Neuvedeno 33,33% 17,24%

Celkový součet 100,00% 100,00%
Se vzdělaností je to podobné jako s věkem. Na hlavní i protilehlé tribuně jsou podobné 

výsledky, ovšem na hlavní je více lidí vyučených a na protilehlé je zase více těch, co mají 

maturitu. Na obou tribunách někteří respondenti na otázku o dosaženém vzdělání 

neodpověděli. 

Jak dlouho navštěvujete utkání AC Sparta Praha? Hlavní tribuna Naproti hlavní 
méně než 2 roky 26,19% 20,69% 
2-4 roky 16,67% 20,69% 
5-10 let 16,67% 20,69% 
více než 10 let 40,48% 34,48% 
(prázdné) 0,00% 3,45% 
Celkový součet 100,00% 100,00% 

Zde jsou rozdíly jen v tom, že na hlavní tribunu chodí více lidí, kteří na Spartu chodí 

méně než dva roky a zároveň více těch, které můžeme považovat opravdu za skalní příznivce, 

kteří navštěvují utkání Sparty více než deset let. Tento jev je způsobený i tím, že na hlavní 

tribunu chodí více mladších jedinců. Zajímavé je, že na obou tribunách je nejvíce těch, co na 

stadión Sparty chodí více než deset let. 
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Jak často navštěvujete domácí utkání? Hlavní tribuna Naproti hlavní

1x - 2x ročně 28,57% 20,69%
3x - 5x ročně 21,43% 20,69%
6x - 10x ročně 42,86% 34,48%
více jak 10x ročně 2,38% 20,69%
všechny zápasy 4,76% 3,45%

Celkový součet 100,00% 100,00%
Z výsledků je patrné, že na hlavní tribunu chodí méně těch, co navštíví zápas jen 1-5x 

ročně. Nesporně je také zajímavé, že nejvíce fanoušků na hlavní tribuně navštíví zápas 6-10x 

ročně. Na protilehlé tribuně je jich v této kategorii také nejvíce, ovšem je to způsobeno tím, že 

více jak 10x ročně jich zavítá na Spartu stejně jako těch, co tam jdou jen jednou, maximálně 

dvakrát. Více jak 6x ročně ochoz stadiónu přivítá přibližně čtvrtina respondentů z obou 

tribun. 

Jaké domácí zápasy Sparty navštěvujete? Hlavní tribuna Naproti hlavní

1.Gambrinus liga 80,95% 79,31%
pohárová utkání UEFA 80,95% 96,55%
pohárová utkání ČMFS 7,14% 17,24%
přípravné zápasy 2,38% 6,90%
utkání B-týmu 2,38% 3,45%

Z tabulky je krásně vidět, že nejvíce diváků lákají hlavně ligové a evropské pohárové 

zápasy a to na obou tribunách přibližně stejně. Podobně je to i s nezájmem o ostatní zápasy. U 

této otázky bude jistě zajímavé srovnání s ostatními diváckými skupinami, kterému se práce 

bude věnovat později. 

Pasivní sledování zápasu Hlavní tribuna Naproti hlavní

nikdy 23,81% 37,93%
občas 47,62% 44,83%
často 16,67% 17,24%
vždy 11,90% 0,00%

Celkový součet 100,00% 100,00%
Jak na hlavní, tak na protilehlé tribuně je poměrně dost těch, co se přišli podívat na 

fotbal, který pro ně není jen pasivní zábavou, a nikdy ho jen pasivně nesledují. Dále je 

z výsledků vidět, že na hlavní tribuně je přece jen o něco více těch, co se občas jen 

k pasivnímu sledování uchýlí, dokonce je tam více těch, co takto sledují zápas nejen občas, 

ale často, někteří dokonce vždy, tato odpověď se na protilehlé tribuně nevyskytla ani jednou. 

Pozitivní povzbuzování (tleskání, zpívání) Hlavní tribuna Naproti hlavní

Nikdy 2,38% 0,00%
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Občas 42,86% 10,34%
Často 35,71% 68,97%
Vždy 19,05% 20,69%

Celkový součet 100,00% 100,00%
S pozitivní podporou hráčů Sparty jsou na tom obě tribuny přibližně stejně a to tak, že 

těch co fandí vždy, je kolem 20%, přes 70% dotazovaných pak fandí občas nebo často, na 

hlavní tribuně převládají ti, co fandí jen občas. Protilehlá tribuna je v podpoře týmu 

důslednější a občas tam fandí jen 10% návštěvníků. Zbylých 68% doplňuje v podpoře Sparty 

kotel často. 

Negativní projevy k soupeři Hlavní tribuna Naproti hlavní

Nikdy 33,33% 17,24%
Občas 52,38% 55,17%
Často 11,90% 20,69%
Vždy 2,38% 6,90%

Celkový součet 100,00% 100,00%
  V negativních projevech vůči hráčům či fanouškům soupeře nebo vůči rozhodčímu si 

vedou obě tribuny podobně. Na hlavní tribuně se však objevuje skoro dvakrát tolik diváků, 

kteří se takto neprojevují nikdy. 

Negativní projevy vůči hráčům Sparty Hlavní tribuna Naproti hlavní

Nikdy 52,38% 37,93%
Občas 42,86% 58,62%
Často 4,76% 3,45%

Celkový součet 100,00% 100,00%
V negativních projevech vůči Spartě, což je nadávání vlastním hráčům, trenérovi nebo 

vedení, je rozdíl ještě markantnější. Na hlavní tribuně již sice není dvakrát tolik těch, co se 

takto neprojevují nikdy, ale těch co se takto projevují občas, je tam skoro o 20% méně.  

Byl byste schopen něco vhodit na 
plochu? 

Hlavní 
tribuna Naproti hlavní

nikdy 83,33% 75,86%
občas 11,90% 17,24%
často 4,76% 6,90%

Celkový součet 100,00% 100,00%
V otázce, jestli by byl jedinec schopen v určitém případě (nepříznivý výsledek, 

poškození Sparty rozhodčím), schopen něco hodit na hrací plochu, jsou výsledky na obou 

tribunách velmi podobné jako v předchozích otázkách. Na hlavní tribuně je o něco více těch, 

co by to neudělali nikdy a naopak o něco méně těch, co označili občas. 

Účastním se choreografie případně odpalování pyrotechniky. Hlavní tribuna Naproti hlavní

Nikdy 85,71% 65,52%
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Občas 11,90% 31,03%
Často 2,38% 3,45%

Celkový součet 100,00% 100,00%
Opět je na obou tribunách výsledek podobný, na hlavní tribuně je opět více diváků, 

kteří se na choreografii nepodílí nikdy a o 20% méně těch, kteří se jí zúčastňují občas. Tento 

jev může být způsoben i tím, že hlavní tribuna bývá vynechávána při celostadiónové 

choreografii. 

Účastním se výtržností a fyzických střetů s fanoušky soupeře, policií, 
ochrankou. 

Hlavní 
tribuna 

Naproti 
hlavní 

nikdy 95,24% 93,10%
občas 2,38% 3,45%
často 2,38% 3,45%

Celkový součet 100,00% 100,00%
 Odpovědi nejsou překvapivé a až na pár ojedinělých výjimek všichni respondenti, 

kteří byli osloveni na obou tribunách, odpověděli na otázku, zdali se účastní výtržností, ničení 

majetku a tak podobně, že ničeho podobného se neúčastní nikdy. 

Věříte, že přítomností ovlivníte výkon Sparty? Hlavní tribuna Naproti hlavní 
rozhodně ano 33,33% 20,69% 
spíše ano 30,95% 55,17% 
spíše ne 28,57% 17,24% 
určitě ne 7,14% 6,90% 
Celkový součet 100,00% 100,00% 
  Výsledky v této otázce jsou velice podobné, jen lze vidět neparný rozdíl v rozložení 

výsledků. Na hlavní je sice víc těch, co rozhodně věří v to, že svou přítomností pozitivně 

ovlivní hráče a tím výkon celé Sparty, ovšem také míň těch, co zde uvedli spíše ano. U 

výsledků spíše a určitě ne jsou procenta podobná. 

Konzumujete při a před utkáním alkohol? Hlavní tribuna Naproti hlavní 
nikdy 33,33% 44,83% 
občas 50,00% 34,48% 
často 9,52% 6,90% 
pravidelně 7,14% 13,79% 
Celkový součet 100,00% 100,00% 

Z výsledků je patrné, že na obou tribunách se časté a pravidelné pití vyskytuje asi u 

20% návštěvníků. Je zajímavé, že na protilehlé tribuně je více těch, co pijí pravidelně, i těch 

co nepijí alkohol na fotbale nikdy. Na hlavní tribuně je plná polovina konzumujících alkohol 

občas, oproti tomu je jich na protilehlé tribuně přibližně třetina. 
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Pivo Hlavní tribuna Naproti hlavní

1-2 piva 42,86% 20,69%
3-6 piv 21,43% 34,48%
více jak 6 piv 2,38% 0,00%
jen panáky 33,33% 44,83%

Celkový součet 100,00% 100,00%
Většina pijáků konzumuje maximálně šest piv. Na hlavní i protilehlé tribuně vycházejí 

výsledky přibližně stejně, ovšem na protilehlé je přece jen o trochu víc těch, co pijí 3-6 piv a i 

více těch, co pijí jen panáky (tvrdý alkohol), které se na fotbale neprodávají. Musejí to tak 

stihnout cestou na stadión nebo v hospodě v okolí stadiónu. Případně si musejí vlastní tvrdý 

alkohol „propašovat“ při osobní prohlídce na vstupu na stadión. 

Tvrdý alkohol Hlavní tribuna Naproti hlavní

1-2 panáky 7,14% 10,34%
3-6 panáků 2,38% 0,00%
(Prázdné) 90,48% 89,66%

Celkový součet 100,00% 100,00%
Výsledky korespondují s tím, jak kdo pije pivo. Většina lidí opravdu pije jen pivo. Ti 

co pijí panáky, jich většinou moc nevypijí, jak již bylo napsáno výše, což může být způsobeno 

i tím, že se na fotbale tvrdý alkohol prodávat nesmí. Dlouhou dobu bylo zakázáno i pivo, což 

v dnešní době bývá praktikováno jen na rizikových zápasech.  

Jak často jezdíte na výjezdy? Hlavní tribuna Naproti hlavní

nejezdí 23,81% 17,24%
1x - 2x ročně 66,67% 58,62%
3x - 5x ročně 7,14% 17,24%
6x - 10x ročně 2,38% 6,90%

Celkový součet 100,00% 100,00%
Jak lze vidět z výsledků na obou tribunách je více než 80% příznivců Sparty, kteří 

alespoň jednou ročně navštíví její utkání na domácím hřišti soupeře. Převážná většina však 

tyto duely navštíví maximálně dvakrát. 

Důvody, které vedou diváky k tomu, proč nejezdí na výjezdy – ti co nejezdí vůbec Hlavní tribuna Nap

časová náročnost 60,00%
finanční náročnost 10,00%
obava o bezpečnost 20,00%
slabá organizace výjezdů ze strany klubu  10,00%
přítomnost utkání v televizi. 0,00%
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V obou případech i u těch, co na výjezdy jezdí i nejezdí, je hlavním důvodem toho, že 

jedinec na utkání Sparty na hřišti soupeře necestuje, časová náročnost. 

Nevhodný termín 0,00%
Důvody, které vedou diváky k tomu, proč nejedou na výjezd – ti co jezdí alespoň 1x ročně Hlavní tribuna Nap

časová náročnost 40,63%
finanční náročnost 9,38%
obava o bezpečnost 3,13%
slabá organizace výjezdů ze strany klubu  3,13%
přítomnost utkání v televizi. 12,50%
nevhodný termín 9,38%

Jaká utkání na hřišti soupeře navštěvujete? Hlavní tribuna Naproti hlavní 
1.Gambrinus liga 54,76% 65,52% 
pohárová utkání UEFA 9,52% 13,79% 
pohárová utkání ČMFS 2,38% 17,24% 
přípravné zápasy 2,38% 6,90% 
utkání B-týmu 2,38% 6,90% 
žádné 38,10% 27,59% 

Opět si obě tribuny vedou podobně a nejvíce lidí, co jezdí na utkání na hřiště soupeřů, 

následuje Spartu hlavně na ligová utkání. Jediné, co ještě stojí za povšimnutí, je to, že 

přibližně 10% z nich jezdí i na utkání do zahraničí fandit Spartě v rámci utkání poháru UEFA. 

Odkud sledujete zápas na hřišti soupeře? Hlavní tribuna Naproti hlavní

ze sektoru pro hostující fanoušky 28,57% 20,69%
z hlavní tribuny 26,19% 20,69%
z prostorů pro VIP 2,38% 0,00%
z ostatních tribun 26,19% 37,93%
(Prázdné) 16,67% 20,69%

Celkový součet 100,00% 100,00%
Rozložení je opět na obou tribunách podobné. Přibližně čtvrtina fanoušků z obou 

tribun se může na utkání venku potkat v kotli. Polovina z obou tribun i na utkání na 

„nepřátelském“ území zamíří mezi příznivce soupeře na hlavní či ostatní tribuny. 

Vyskytují se u vás rasistické projevy? Hlavní tribuna Naproti hlavní

Ano 2,38% 0,00%
Ne 97,62% 100,00%

Celkový součet 100,00% 100,00%
Zde se znovu setkáváme se stejnými výsledky na hlavní i protilehlé tribuně. Až na pár 

jednotlivců se zde rasistické projevy nevyskytují. 

Jaký názor na rasistické projevy? Hlavní tribuna Naproti hlavní 
naprosto nesouhlasím, aktivně protirasisticky 33,33% 48,28% 
naprosto nesouhlasím, nic nedělám 54,76% 44,83% 
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v některých případech se přidám 7,14% 3,45% 
neprojevuji se, ale souhlasím 4,76% 3,45% 
Celkový součet 100,00% 100,00% 

Podobnost výsledků na obou tribunách již není překvapením, přesto lze rozdíly najít. 

Jak na hlavní, tak na protilehlé tribuně více než 85% jedinců s rasistickými projevy 

nesouhlasí. Na protilehlé tribuně je však o 15% více těch, kteří jsou s tím ochotni něco dělat a 

aktivně se projevují protirasisticky. Zbylá procenta fanoušků si rozebrala přibližně stejným 

dílem možnosti v některých případech se přidám nebo neprojevuji se, ale souhlasím s tím. 

Vzhledem k tomu, že nikdo nezaškrtnul aktivně se projevuji – vždy se přidám, nemělo by 

k podobným excesům ani na jedné z tribun docházet. 

Stal jste se svědkem/účastníkem střetu fanoušků? Hlavní tribuna Naproti hlavní 
ano 16,67% 41,38% 
z toho..  
odradila od další návštěvy 0,00% 8,33% 
odradila od nošení klubových symbolů 57,14% 16,67% 
střety začal vyhledávat 0,00% 0,00% 
nijak zvlášť neovlivnila 42,86% 75,00% 

Tabulka ukazuje, že na hlavní tribuně se s podobnou zkušeností setkalo opravdu jen 

málo respondentů, což může být způsobeno samostatným vchodem pro hlavní tribuny a jeho 

vzdáleností od míst, kde se vyskytují fanoušci soupeře. Pravděpodobnost výskytu střetů je 

tam tím pádem větší. Následné výsledky jsou tím jistě ovlivněny, přesto by se dalo říci díky 

výsledkům z druhé tribuny, že podobná zkušenost většinou fanoušky neovlivnila. Nicméně je 

vidět, že některé lidi to minimálně odradí od nošení šál, dresu nebo jiných módních doplňků 

v barvách Sparty, některé dokonce od další návštěvy stadiónu. 

Jaký je Váš názor na rasistické projevy? Hlavní tribuna Naproti hlavní

ano 35,21% 25,35%
Pokud ano    
aktivní - vždy adekvátní/přiměřený 36,00% 50,00%
aktivní - až na výjimky adekvátní 32,00% 22,22%
aktivní - občas příliš horlivý až neadekvátní 24,00% 22,22%
pasivní - svou pasivitou přispívají ke střetu 4,00% 5,56%
(Prázdné) 4,00% 0,00%
  Na obou tribunách je hodnocení podobné, nikomu se nezdá policie pasivní. Jako 

aktivní a až na výjimky adekvátní hodnotí zásah policie skoro tři čtvrtiny respondentů. 

Čtvrtině se zdá zásah občas až příliš horlivý a neadekvátní. 

Jaké faktory jsou pro Vás při návštěvě utkání nejdůležitější? Hlavní tribuna Naproti hlavní

fotbal krása hry 85,71% 72,41%
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výsledek – radost z vítězství 73,81% 72,41%
podpora týmu-fandění 59,52% 72,41%
chvíle s kamarády 33,33% 41,38%
hráčské individuality 30,95% 48,28%
atmosféra – pyrotechnika, choreo 23,81% 48,28%
konfrontace s fanoušky soupeře 2,38% 3,45%
výtržnosti 0,00% 0,00%

Tabulka řadí jednotlivé faktory, které jsou pro respondenty důležité při návštěvě 

utkání. Na obou tribunách je to opět podobné a nejvíce důležitá je fotbalová hra a krása, 

kterou nabízí – góly, zákroky brankáře i obránců, krásné centry a chvíle plné emocí. Druhým 

nejdůležitějším faktorem je radost z vítězství, o které se hraje. Do této chvíle jsou výsledky 

podobné, avšak na hlavní tribuně vede o 10% fotbal, radost z vítězství  je pak významným 

faktorem pro 70% návštěvníků. Podpora týmu a fandění je důležitá pro 60% lidí na hlavní 

tribuně, na protilehlé dosahuje tento faktor stejných čísel jako fotbal a radost z vítězství. Další 

faktory jako chvíle s kamarády, hráčské individuality a atmosféra – fandění, jsou důležité 

hlavně pro celou polovinu lidí naproti hlavní tribuně, zatímco na hlavní jsou tyto faktory 

důležité pro třetinu jedinců. Konfrontace s fanoušky soupeře je důležitá jen pro zanedbatelné 

procento jedinců z obou zkoumaných tribun, výtržnosti pro nikoho z dotazovaných. 

Co Vás dokáže od návštěvy utkání odradit? Hlavní tribuna Naproti hlavní 
rasistické projevy, obava o bezpečnost  50,00% 41,38% 
neatraktivita soupeře 33,33% 34,48% 
počasí, přítomnost utkání v TV 26,19% 27,59% 
špatné výkony Sparty 26,19% 17,24% 
fanouškovský bojkot, cena lístku 19,05% 34,48% 

V tom, co dokáže fanoušky odradit od návštěvy Sparty, se znovu obě tribuny příliš 

neliší. Na obou je pořadí důvodů stejné, jen na hlavní o málo víc lidí odrazují rasistické 

projevy a obava o bezpečnost, a to přesnou polovinu. Druhý v pořadí hraje roli soupeř. 

V případě, kdy je jeho atraktivita malá, odradí celou třetinu respondentů. Čtvrtina lidí se 

nechá odradit špatnými výkony Sparty, počasím, případně přítomností utkání v televizi.  

Jste fanouškem národního týmu? Hlavní tribuna Naproti hlavní

ano 97,62% 93,10%
pokud ano tak mu..   
fandím mu více než Spartě 7,32% 3,70%
fandím tak 50/50 56,10% 55,56%
fandím mu méně než Spartě 24,39% 37,04%
(Prázdné) 12,20% 3,70%

Celkový součet 100,00% 100,00%
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  Na obou tribunách vidíme, že o něco více než polovina lidí fandí Spartě i národnímu 

týmu přibližně stejně. Nesporně zajímavé je, že na hlavní tribuně je čtvrtina lidí, co fandí více 

Spartě než národnímu týmu a na protilehlé je takových jedinců něco málo přes třetinu. Těch, 

co zde zaškrtnuli možnost fandím mu více než Spartě, je velmi malé procento, přesto se 

takových fanoušků národního týmu objevuje na hlavní tribuně dvojnásobek. 

Navštěvujete utkání reprezentace? Hlavní tribuna Naproti hlavní

ne-nikdy (nesleduji ani v TV) 4,76% 6,90%
ne-nikdy (podívám se v TV) 42,86% 51,72%
ano 52,38% 41,38%
pokud ano tak…   
atraktivní domácí 42,86% 31,03%
MS/ME doma kval. 2,38% 6,90%
MS/ME venku atraktivní 4,76% 0,00%
MS/ME venku i neatraktivní 2,38% 0,00%
MS/ME turnaje 2,38% 0,00%
přípravy doma i venku  0,00% 0,00%

Výsledky u této otázky korespondují s předcházejícími výsledky. Z hlavní tribuny  

navštěvuje polovina respondentů zapojených do průzkumu i zápasy reprezentačního týmu. Z 

protilehlé tribuny tam zavítá o něco méně lidí, konkrétně lehce nad 40%. Procenta si tribuny 

pěkně vyměnily. Těch, co nesledují utkání ani v televizi, je na obou tribunách podobně a je 

jich jen nepatrné procento. Ti, co utkání reprezentace navštěvují, chodí především na domácí 

atraktivní zápasy, všechny ostatní je zajímají jen velice okrajově. 

Skupina tzv. „ultras“ 

 Jak již bylo zmíněno dříve, zaměstnanec Sparty oslovil emailem členy fanklubu se 

žádostí o vyplnění dotazníku umístěného na webu. Dále byli do skupiny přiřazeni ti, co 

dotazník vyplnili na mou žádost na diskusním serveru nyx.cz a fanouškovském webu 

spartaforewer.cz. 

Věk Ultras 
do 18 let 3,64% 
19-35 let 67,27% 
36-55 let 25,45% 
56 a více 3,64% 
Celkový součet 100,00% 

Mezi ultras je nejvíce lidí středního věku od 19-35 let a to dvě třetiny, čtvrtina jich je 

ve věku od 36-55 let a zbylé kategorie se u nich vyskytují jen velmi málo. 

Vzdělání Ultras 
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základní 7,27% 
vyučen/a 12,73% 
maturita 49,09% 
vysokoškolské 20,00% 
 10,91% 
Celkový součet 100,00% 

Skoro polovina ze skupiny fanoušků patřících do ulras má maturitu a 10% jich je 

vyučených. Zajímavé je především to, že je v této skupině pětina lidí s vysokoškolským 

diplomem. 

Jak dlouho navštěvujete utkání AC Sparta Praha? Ultras 
méně než 2 roky 5,45%
2-4 roky 12,73%
5-10 let 29,09%
více než 10 let 50,91%
(Prázdné) 1,82%

Celkový součet 100,00%
Je zřetelně vidět, že většina ultras chodí na zápasy opravdu dlouho, polovina více než 

10 let a třetina 5-10let.  

Jak často navštěvujete domácí utkání? Ultras 
1x až 2x ročně 9,09%
3-5x ročně 7,27%
6-10x ročně 14,55%
více jak 10x ročně 20,00%
všechny zápasy 49,09%

Celkový součet 100,00%
Opět je zde patrné, že ultras jsou opravdovými fanoušky Sparty. Plná polovina jich 

chodí na všechny domácí zápasy, pětina více jak 10x ročně a nejméně je mezi nimi těch, co 

chodí jen sporadicky. 

Jaké domácí zápasy Sparty navštěvujete? Ultras 
Liga 96,36%
UEFA 90,91%
ČMFS 72,73%
Příprava 45,45%
B-tým 18,18%

Znovu zde lze vidět oddanost Spartě. O zápasech české nejvyšší soutěže a 

v pohárových utkáních UEFA netřeba pochybovat, je zde téměř 100% zájem. Ovšem i pohár 

ČMFS se těší velké oblibě. Na přípravná utkání jde skoro polovina příznivců a téměř pětina 

jich si dokonce nenechá ujít ani zápasy sparťanského B-týmu. 

Pasivní sledování. Ultras 
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Nikdy 43,64% 
Občas 36,36% 
Často 10,91% 
Vždy 9,09% 
Celkový součet 100,00% 

S pasivním sledováním zápasu se u ultras často opravdu nesetkáte. Jen 10% jich takto 

zápas sleduje vždy, naopak skoro polovina nikdy. Podobné je to, i s možnostmi často a občas, 

kde jasně vede občas s 36% oproti přibližně 10% často.  

Pozitivní povzbuzování (tleskání, zpívání). Ultras 
Občas 10,91%
Často 49,09%
vždy 40,00%

Celkový součet 100,00%
Není až takovým překvapením, že zde ani jeden z ultras nezaškrtl nikdy. Vždy fandí 

40% a polovina burcuje svůj tým vpřed často. Jen 10% se do podpory zapojí občas. 

Negativní projevy k soupeři. Ultras 
nikdy 16,36%
občas 61,82%
často 12,73%
vždy 9,09%

Celkový součet 100,00%
Jak je vidět, ze skupiny ultras se valná část respondentů občas, často nebo dokonce 

vždy uchýlí k negativním projevům vůči hráčům soupeře nebo rozhodčímu. Nicméně jasně 

převládá varianta občas (62%). Nikdy se takto neprojevuje méně než pětina z nich. 

Negativní projevy k vlastním hráčům. Ultras 
Nikdy 47,27%
Občas 45,45%
Často 7,27%

Celkový součet 100,00%
 Naproti tomu „své“ hráče ultras celkem šetří. Varianta, že by někdo nadával vždy 

vlastním hráčům, se zde neobjevila ani jednou. Často se takto projevuje jen 7% respondentů a 

zbytek si přibližně napůl rozdělil varianty nikdy a občas, dalo by se tak říct, že negativní 

projevy vůči Spartě se u ultras objevují opravdu jen výjimečně.  

Byl byste schopen něco vhodit na plochu? Ultras 
Nikdy 76,36%
Občas 21,82%
Často 1,82%
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 Ultras si nadále nevedou špatně a zatím se jeví jako bezproblémoví jedinci. Tři 

čtvrtiny z nich uvedlo, že by nikdy nebyli schopni něco hodit na hrací plochu. Podobně jako 

v předchozí otázce, i zde se nevyskytnula varianta vždy ani jednou, občas by se takto byla 

schopna zachovat přibližně pětina ultras. 

Učastním se choreografie případně odpalování pytoretechniky Ultras 
nikdy 56,36%
občas 32,73%
často 5,45%
vždy 5,45%

Celkový součet 100,00%
U této otázky se zřejmě projevilo to, že zde byla choreografie spojena s pyrotechnikou, 

jinak by jistě více než polovina ultras neoznačila variantu nikdy.  

Účastním se výtržností a fyzických střetů s fanoušky soupeře, policií, ochrankou. Ultras 
Nikdy 83,64%
Občas 16,36%

Celkový součet 100,00%
  S výtržnostmi evidentně ultras také moc společného nemají. Přes 80% z nich označilo, 

že výtržností se neúčastní nikdy. Zbytek občas. 

Věříte, že svou přítomností ovlivníte výkon Sparty? Ultras 
rozhodně ANO 36,36%
spíše ANO 38,18%
spíše NE 20,00%
určitě NE 3,64%
(Prázdné) 1,82%

Celkový součet 100,00%
Varianty určitě ano a spíše ano dostaly stejně (36%) a jasně to ukazuje, že ultras si 

připadají pro Spartu nepostradatelní a myslí si, že svou přítomností její výkon pozitivně 

ovlivní. Spíše ne, získalo pětinu a určitě ne jen 3%. 

Konzumujete při a před utkáním alkohol? Ultras 
nikdy 9,09%
občas 54,55%
často 18,18%
pravidelně 18,18%

Celkový součet 100,00%
Alkohol pijí ultras občas v polovině případů, pravidelně a často pětina z nich. Nikdy se 

zde vyskytuje málo a alkohol se tak projevuje jako nedílná součást fotbalového prostředí. 

Pivo Ultras 
1-2 piva 48,00% 
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3-6 piv 36,00% 
více jak 6 piv 6,00% 
(Prázdné) 10,00% 
Celkový součet 100,00% 

Polovina těch, co alkohol konzumují, vypije jen jedno, maximálně dvě piva a třetina 

jich vypije 3-6 piv. Jen 6% jich vypije více jak 6 piv a 10% konzumuje jen tvrdý alkohol. 

Tvrdý alkoho Ultras 
1-2 panáky 24,00% 
3-6 panáků 10,00% 
(Prázdné) 66,00% 

S panáky je to podobné a většina je stejně nepije. Ti, co je přeci jen pijí, se spokojí se 

dvěma (24%). 3-6 panáků vypije jen 10% ultras. 

Jak často jezdíte na výjezdy? Ultras 
1x až 2x ročně 34,55%
3-5x ročně 20,00%
6-10x ročně 12,73%
vice jak 10x ročně 21,82%
všechny zápasy 7,27%
nejezdí 3,64%

Celkový součet 100,00%
Výsledky jsou pro ultras opravdu dobrou vizitkou a ukazují, že je mezi nimi nejvíce 

těch, co jezdí podpořit Spartu na hřiště soupeře jednou až dvakrát ročně. Vůbec nejezdí 

naprostá menšina z nich a varianty 3-5x ročně, 6-10x ročně a více jak 10x ročně získaly 

stejně, přibližně 20%. Kolem 7% z nich dokonce označilo, že navštíví všechny zápasy a 

ukazuje se tak, že Sparta se na ultras může spolehnout i na „nepřátelském“ území. 

Důvody, které vedou diváky k tomu, proč nejezdí na utkání na hřišti soupeřů? Ultras 
čas náročnost 45,45% 
Fin n 18,18% 
bezpečnost 12,73% 
Organiz 1,82% 
Tv zápas 10,91% 
Nevhodný termín 32,73% 

Největším faktorem, který zabrání fanouškovi ze zkoumané skupiny ultras jet na 

Spartu na utkání na hřiště soupeřů, je společně s časovou náročností nevhodný termín zápasu 

v pracovních dnech odpoledne. Přeci jen, když hraje Sparta v Ostravě pondělní televizní duel, 

který ještě začíná tak, že mají mnohdy problém ho stihnout i domácí pracující příznivci, je 

pochopitelné, že je fanoušek nucen vybrat jako prioritu zaměstnání.  

Jaká utkání na hřišti soupeřů navštěvujete? Ultras 
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ligová utkání 94,55%
UEFA 40,00%
ČMFS 32,73%
přípravná 12,73%
B tým 5,45%
žádné utkání 3,64%

Podobně jako u domácích zápasů, táhne především česká nejvyšší soutěž, na kterou 

vyráží až 95% ultras. Na pohárové zápasy do Evropy míří se Spartou 40% ultras, podobně tak 

i na česká pohárová utkání. Jen nepatrné procento nejezdí na žádné utkání, přípravné zápasy 

(12%) a B-tým (5%) jsou navštěvovány jen sporadicky.  

Odkud sledujete zápas na hřišti soupeře? Ultras 
ze sektoru pro hostující fanoušky 65,45%
z hlavní tribuny 14,55%
z prostorů pro VIP 1,82%
z ostatních tribun 16,36%
Neuvedlo 1,82%

Celkový součet 100,00%
Z tabulky je jasně vidět, že nadpoloviční většina z ultras je nedílnou součástí kotle, 

kde se rodí největší podpora pro hráče Sparty. Hlavní a ostatní tribuny také nějaké ultras 

přivítají, jejich podpora však nebude tolik viditelná a koncentrovaná, jistě ale také potěší. 

Vyskytují se u vás rasistické projevy?  Ultras 
ano 12,73%
Pokud ano tak jaké..  
hučení na hráče tmavé pleti 42,86%
provolávání antisemitských hesel 28,57%
zvedání pravé ruky 28,57%

Jen u malé části ultras se objevují rasistické projevy a to přibližně u 12% 

dotazovaných. Z těch pak skoro polovina z nich hučí na hráče tmavé pleti, čtvrtina z nich 

zvedá pravici nebo provolává antisemitská hesla.  

Jaký je Váš názor na rasistické projevy Ultras 
naprosto s tím nesouhlasím - aktivně se projevuji protirasisticky 23,64% 
naprosto s tím nesouhlasím - ale nic proti tomu nedělám  52,73% 
v některých případech se přidám  14,55% 
neprojevuji se, ale souhlasím s tím 7,27% 
aktivně se projevuji a vždy se přidám 1,82% 
Celkový součet 100,00% 

Ultras skoro ze třech čtvrtin s rasistickými projevy naprosto nesouhlasí, ale celá 

polovina z nich proti tomu nic nedělá. Čtvrtina se projevuje aktivně protirasisticky. Těch, co 
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by se bylo ochotno přidat, je mezi zkoumanými ultras 15% a skoro zanedbatelné procento se 

takto aktivně projevuje vždy. 

Stal jste se svědkem/účastníkem střetu fanoušků? Ultras 
Ano 58,18%
Odradila 0,00%
jsem opatrnější 10,91%
Vyhledávám 0,00%
Neovlivnila 52,73%

Se střetem fanoušků se mírná většina ultras setkala. Většinu z nich však nijak zvlášť 

neovlivnila. 

Stal jste se svědkem střetu fanoušků s policií? Ultras 
Ano 85,45%
Hodnocení  
aktivní - vždy adekvátní/přiměřený 2,13%
aktivní -až na výjimky adekvátní 19,15%
aktivní - občas příliš horlivý až neadekvátní 63,83%
pasivní - svou pasivitou přispívají ke střetu 12,77%
 2,13%

Celkový součet 100,00%
Valná část ultras se se zákrokem policejních složek setkala. Jen nepatrné procento ho 

hodnotí jako adekvátní a přiměřený. Policie si u ultras opravdu nevede dobře. Jako až na 

výjimky adekvátní hodnotí zásah jen pětina z nich, jako občas příliš horlivý až neadekvátní ho 

hodnotí skoro 65% a jako pasivní 12%. 

Jaké faktory jsou pro Vás při návštěvě utkání důležité? Ultras 
podpora týmu 96,36%
krása hry 90,91%
Výsledek 85,45%
Kamarádi 67,27%
Atmosféra 61,82%
Hráči 41,82%
Konfrontace 12,73%
Výtržnosti 7,27%

Z výsledků je jasně vidět, že ultras jsou pro Spartu hodně důležití. Pro ně samotná 

Sparta jistě také, jinak by pro tolik z nich nebylo tak důležité ji podporovat, dalo by se říct, že 

každý ultras na stadiónu opravdu přišel podporovat svůj tým. Podobně je pro ně důležitý i 

fotbal jako takový, ale i samotný výsledek utkání. Skoro 70% z nich si nedokáže fotbal 

představit bez kamarádů a pořádné bouřlivé atmosféry. Hráčské individuality jsou důležité 

pro 40% z nich, konfrontace s fanoušky soupeře a výtržnosti nejsou tím, co do ochozů Sparty 

ultras táhne. 
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Co Vás dokáže od návštěvy utkání odradit? Ultras 
bojkot, cena lístků 27,27%
Rasismus 21,82%
počasí, TV 21,82%
špatné výkony 21,82%
neatraktivita 20,00%

Ultras jsou opravdu věrni Spartě a nejvíce, ale ani ne třetinu z nich, dokáže od 

návštěvy odradit fanouškovský bojkot, případně nutnost kupování lístku na jméno, což 

většinou vychází ze skupin samých. Ostatní faktory se jeví jako nevýznamné a odradí 

přibližně pětinu z nich. 

Jste fanouškem národního týmu? Ultras 
ano 89,09%
Z těch co ano  
fandím mu více než Spartě 9,09%
fandím tak 50/50 23,64%
fandím mu méně než Spartě 56,36%
neuvedo 10,91%

Skoro 90% z ultras národnímu týmu fandí, ovšem o něco více než polovina z nich mu 

fandí méně než Spartě. Přibližně nastejno to má 23% z nich a jen 9% mu fandí více než 

Spartě.  

Navštěvujete utkání reprezentace? Ultras 
ne-nikdy (nesleduji ani v TV) 9,09%
ne-nikdy (podívám se v TV) 45,45%
ano 41,82%
Pokud ano jaké 
atraktivní domácí 32,73%
MS/ME doma kval. 27,27%
MS/ME venku atraktivní 7,27%
MS/ME venku 5,45%
MS/ME turnaje 16,36%
přípravy 7,27%
 

 Jak je vidět, polovina ultras sleduje zápasy reprezentace jen v televizi. Druhá polovina 

občas na nějaký zápas zavítá, ovšem jen na domácí atraktivní nebo alespoň na kvalifikační 

utkání. 

Skupina tzv. hooligans 

Věk Hooligans 
19-35 let 87,50% 
36-55 let 12,50% 
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Celkový součet 100,00% 
 Ve skupině hooligans se objevují jedinci ve věku od 19-35 let. Je jich 88%, zbylých 

12% je ve věku 36-55 let. 

Vzdělání Hooligans 
vyučen/a 68,75% 
maturita 25,00% 
vysokoškolské 6,25% 
Celkový součet 100,00% 
 U hooligans je nejvíce vyučených a to skoro 70%. Čtvrtina z nich má maturitu, 

nepatrné procento vlastní vysokoškolský diplom. Se základním vzděláním se nevyskytnul 

nikdo, což může být i tím, že se u této skupiny neobjevil ani jeden respondent mladší 

osmnácti let. 

Jak dlouho navštěvujete utkání AC Sparta Praha? Hooligans

5-10 let 31,25%
více než 10 let 68,75%

Celkový součet 100,00%
 Mezi hooligans se pohybují lidé, kteří už s fotbalovým prostředím mají dlouholeté 

zkušenosti, skoro 70% z nich chodí na Spartu déle než 10 let a zbylých 30% 5-10 let. 

Jak často navštěvujete domácí utkání? Hooligans

1x až 2x ročně 25,00%
3-5x ročně 6,25%
6-10x ročně 25,00%
více jak 10x ročně 37,50%
všechny zápasy 6,25%

Celkový součet 100,00%
 Přes 40% hooligans chodí na více jak 10 utkání ročně. Čtvrtina z nich jen na jedno, 

maximálně dvě domácí utkání.   

Jaké domácí zápasy Sparty navštěvujete? Hooligans

1.Gambrinus liga 100,00%
UEFA 87,50%
ČMFS 62,50%
příprava 31,25%
B-tým 0,00%
 Všichni z hooligans se velice zajímají o ligu. Zájem o pohárová utkání UEFA je také 

velký a chodí na ně skoro 90% z nich. Pohár ČMFS navštěvuje 62% jedinců a na přípravné 

utkání zavítá třetina. 

Pasivní sledování.  Hooligans 
nikdy 46,67% 
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občas 26,67% 
často 20,00% 
vždy 6,67% 
Celkový součet 100,00% 
 Jak je z výsledků patrné, polovina hooligans se nikdy nevypraví na fotbal, aby jen tak 

pasivně sledovali průběh boje. Občas do takové letargie spadne čtvrtina z nich, pětina pak 

často.  

Pozitivní povzbuzování (tleskání, zpívání). Hooligans

nikdy 13,33%
občas 20,00%
často 46,67%
vždy 20,00%

Celkový součet 100,00%
 Nikdy pozitivně nepodporuje Spartu jen 13% hooligans, občas fandí 20%, stejně tak i 

vždy jich fandí pětina. Není překvapením, že většinou se zde objevovala odpověď často, 

hooligans jsou totiž těmi, kdo tvoří atmosféru v hledišti.  

Negativní projevy k soupeři. Hooligans

nikdy 6,67%
občas 40,00%
často 33,33%
vždy 20,00%

Celkový součet 100,00%
 Podobně jako u pozitivního povzbuzování Sparty i zde je vidět, že hooligans se snaží 

udělat vše pro to, aby jejich milovaný tým zvítězil. Negativní projevy vůči hráčům soupeře 

nebo vůči rozhodčímu dochází u pětiny z nich vždy, u třetiny často a občas k tomu dochází u 

40% z nich. 

Negativní projevy k vlastním hráčům. Hooligans

nikdy 20,00%
občas 73,33%
často 6,67%
 0,00%

Celkový součet 100,00%
 Pětina z hooligans se k negativním projevům vůči spartě neuchýlí nikdy. Zde 

překvapení končí a zbylé procento si rozebraly varianty občas a často. Přičemž je důležité 

zmínit, že 75% dostala varianta občas a dalo by se tak říci, že k negativním projevům ze 

strany hooligans vůči Spartě dochází opravdu je ve výjimečných případech (špatné výsledky, 

malé nasazení hráčů atp.).  

Byl byste schopen něco vhodit na plochu? Hooligans
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nikdy 46,67%
občas 53,33%

Celkový součet 100,00%
 U otázky, zda by byl v určitém případě jedinec schopný něco hodit na hrací plochu, 

větší část odpověděla, že občas, druhá nikdy. Varianty vždy a často se nevyskytly u hooligans 

ani jednou. 

Učastním se choreografie případně odpalování pytoretechniky Hooligans

nikdy 13,33%
občas 80,00%
často 6,67%

Celkový součet 100,00%
 Jak již bylo konstatováno u skupiny ultras, zdá se, že u této otázky sehrála roli 

pyrotechnika obsažená u choreografie. Je zde však vidět, že hooligans pyrotechniku 

neodsuzují a občas se jejího odpalování účastní 80% z nich, jen 6% často a 13% nikdy. 

Účastním se výtržností a fyzických střetů s fanoušky soupeře, policií, ochrankou.  Hooligans

Nikdy 26,67%
Občas 60,00%
Často 13,33%

Celkový součet 100,00%
 Opravdu se u nadpoloviční části hooligans občas objevují výtržnosti, u třetiny z nich 

nikdy a u 13% jsou tyto projevy časté.  

Věříte, že svou přítomností ovlivníte výkon Sparty? Hooligans

rozhodně ANO 26,67%
spíše ANO 46,67%
spíše NE 20,00%
určitě NE 6,67%

Celkový součet 100,00%
 Valná část hooligans věří, že svou přítomností pozitivně ovlivní výkon Sparty. 

Nesporně to bude tím, že právě oni chodí do kotle nejčastěji a burcují ostatní k fandění. 

Konzumujete při a před utkáním alkohol? Hooligans 
Nikdy 6,67%
Občas 60,00%
Často 13,33%
Pravidelně 20,00%

Celkový součet 100,00%
 Jak ukazuje tabulka, většina (60%) jedinců z hooligans konzumuje alkohol při nebo 

před utkáním občas, 13% často a pravidelně pětina.  

Pivo Hooligans 
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1-2 piva 21,43% 
3-6 piv 57,14% 
více jak 6 piv 14,29% 
 7,14% 
Celkový součet 100,00% 
 Z předešlých výsledků by se problém alkoholu a jeho konzumace ve spojení 

s fotbalem nezdál problémový, avšak při pohledu na výsledky toho, kolik alkoholu hooligans 

zkonzumují, už alarmující je. Skoro tři čtvrtiny z těch, co pijí alkohol, nezůstanou u dvou piv, 

ale 60% jich vypije 3-6, 15% více jak 6. 

Tvrdý alkohol Hooligans 
1-2 panáky 42,86% 
3-6 panáků 28,57% 
 28,57% 
Celkový součet 100,00% 

S panáky je to o něco lepší, ale i přesto si dost (42%) hooligans dopřeje 1 až 2. Třetina 

z těch, co je pijí, si jich dají 3 až 6. V kombinaci s pivem, kterému se mnozí nevyhnou, pak 

může mít alkohol vliv na jejich chování a projevy. 

Jak často jezdíte na výjezdy? Hooligans

1x až 2x ročně 26,67%
3-5x ročně 53,33%
6-10x ročně 6,67%
vice jak 10x ročně 13,33%

Celkový součet 100,00%
 Z tabulky lze vidět, že polovina hooligans jezdí na výjezdy 3x až 5x ročně. Čtvrtina 

z nich si nenechá uniknout alespoň jeden výlet společně se Spartou. Více jak 10x ročně na 

hřiště soupeřů zamíří 7% jedinců a 13% jich objede se Spartou téměř vše, neboť jedou více 

jak 10x ročně.  

Důvody, které vedou diváky k tomu, proč nejezdí na utkání na hřišti soupeřů? Hooligans 
časová náročnost 40,00% 
finanční náročnost 6,67% 
obava o bezpečnost 6,67% 
slabá organizace 0,00% 
přítomnost utkání v televizi. 13,33% 
nevhodný termín 46,67% 
 Jako nejdůležitější důvod toho, proč na zápasy hooligans se Spartou na hřiště soupeřů 

necestují, označilo 40% z nich časovou náročnost a nevhodný termín. Přítomnost utkání 

v televizi odláká 13% z nich. Ostatní důvody se zdají nevýznamné.  

Jaká utkání na hřišti soupeřů navštěvujete? Hooligans
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ligová utkání 86,67%
UEFA 53,33%
ČMFS 46,67%
přípravná 6,67%
B tým 6,67%
žádné utkání 6,67%
 Nejvíce hooligans navštěvují soupeřovy stadióny v rámci České republiky, 80% z nich 

při ligových zápasech a 46% při zápasech poháru ČMFS. Do zahraničí si udělá výlet na utkání 

poháru UEFA 53% příznivců Sparty z této sledované skupiny.  

Odkud sledujete zápas na hřišti soupeře? Hooligans

ze sektoru pro hostující fanoušky 80,00%
z hlavní tribuny 6,67%
z ostatních tribun 13,33%

Celkový součet 100,00%
 Většina hooligans, konkrétně 80% z nich, chodí na území nepřítele do kotle. Ostatní 

tribuny si sparťanských hooligas příliš neužijí, ale občas tam někteří přeci jen zavítají. 

Vyskytují se u vás rasistické projevy? Hooligans

ano 20,00%

  
hučení na hráče tmavé pleti 13,33%
provolávání atisemitských hesel 20,00%
zvedání pravé ruky 20,00%
 Z tabulky je vidět, že u hooligans se vyskytují rasistické projevy u pětiny respondentů. 

Jaký je Váš názor na rasistické projevy Hooligans

naprosto s tím nesouhlasím - ale nic proti tomu nedělám 40,00%
v některých případech se přidám  40,00%
neprojevuji se, ale souhlasím s tím 13,33%
 6,67%

Celkový součet 100,00%
U hooligans se dále projevuje, že jim rasismus není úplně cizí. Čtyřicet procent z nich 

s tím sice nesouhlasí, ale nic proti tomu nedělá. Stejně tak je tam 40% těch, co se v některých 

případech přidají a 13% těch, co s tím souhlasí, ale neprojevují se tak. 

Stal jste se svědkem/účastníkem střetu fanoušků? Hooligans

ano 100,00%
odradila 6,67%
opatrnější 26,67%
vyhledávam 33,33%
novlivnila 53,33%
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 Jak je vidět z tabulky, všichni z hooligans se setkali se střetem fanoušků. Na více jak 

polovině z nich to nezanechalo žádné významnější následky. Celá třetina z nich ale podobné 

střety začala vyhledávat a skoro stejně jich je po takovém zážitku opatrnější.  

Stal jste se svědkem střetu fanoušků s policií? Hooligans

ano 93,33%
pokud ano 
aktivní - vždy adekvátní/přiměřený 7,14%
aktivní - občas příliš horlivý až neadekvátní 85,71%
pasivní - svou pasivitou přispívají ke střetu 7,14%

Celkový součet 100,00%
 I se zásahem policejních složek mají skoro všichni z hooligans zkušenosti. Přístup 

policie pak svorně hodnotí jako příliš aktivní až horlivý.  

Jaké faktory jsou pro Vás při návštěvě utkání důležité?nhbvhvkh D-ultras 
podpora týmu 93,33% 
výsledek 86,67% 
krása hry 86,67% 
atmosféra 80,00% 
hráči 73,33% 
kamarádi 66,67% 
výtržnosti 66,67% 
konfrontace 40,00% 
 Nejdůležitějším faktorem, pro který zavítají na Spartu hooligans, se ukazuje podpora 

týmu, za kterou na fotbal míří až 93%. Výsledek, krása hry a atmosféra mají kolem 85%. 

Hráči a kamarádi mají stejně jako výtržnosti a jsou důležité pro 66% z nich.   

Co Vás dokáže od návštěvy utkání odradit? Hooligans

rasismus 0,00%
počasí, TV 26,67%
neatraktivita 40,00%
bojkot, cena lístků 53,33%
špatné výkony 26,67%

Jako nejdůležitější věcí, která dokáže hooligans od návštěvy stadiónu odradit, se 

ukazuje fanouškovský bojkot a nutnost kupování lístku na jméno. Neatraktivita soupeře je 

druhá a odradí 40% z nich. Ostatní věci se nezdají příliš významné. U této otázky bylo možno 

dopsat i jiné možnosti. Všichni kdo tak učinili, napsali „nic mě neodradí“. 

Jste fanouškem národního týmu? Hooligans

ano 80,00%
Popisky řádků  
fandím tak 50/50 20,00%
fandím mu méně než Spartě 60,00%
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neuvedeno 20,00%
 Většina z hooligans uvedla, že národnímu týmu fandí, zbylou pětinu nezajímá národní 

tým ani trochu. Větší polovina z těch, co mu fandí, mu ale fandí méně než Spartě a jen 20% 

z nich mu fandí stejně jako Spartě. 

Navštěvujete utkání reprezentace? Hooligans

ne-nikdy (nesleduji ani v TV) 13,33%
ne-nikdy (podívám se v TV) 53,33%
ano 33,33%
atraktivní domácí 40,00%
MS/ME doma kval. 20,00%
MS/ME venku atraktivní 6,67%
MS/ME venku 0,00%
MS/ME turnaje 13,33%
přípravy 6,67%
 Polovina ze skupiny hooligans se podívá na utkání národního týmu v televizi a třetina 

si občas cestu na reprezentaci najde, ovšem na jiných než domácích atraktivních zápasech je 

nečekejte.  

Grafické porovnání skupin 

 

 Z gafu lze vidět, že nejvíce jedinců ze všech skupin, co chodí na fotbal, je ve věku 19-

35let.  Z hooligans dokonce 80%, u ultras a náhodných diváků 60% jedinců. Mezi mladšími 

do 18 let a staršími 56 let se ulras a hooligans vůbec neobjevují. 
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 Jak je vidět, mezi hooligas je v porovnání s ostáními skupinami diváků, většina 

vyučena. Mezi ultras a náhodnými diváky je nejvíce těch co mají maturitu. Je důležité zde 

zmínit, že někteří respondenti na tuto otázku neodpověděli, mezi hooligans však nikdo takový 

nebyl. 

 

 S tím, jak dlouho jednotlivci z diváckých skupin chodí na utkání, se ukazuje, že u 

všech převládají ti co chodí na Spartu více jak 10let. U hooligans je tento jev viditelný 

nejvíce. Mezi těmi, co chodí na utkání méně než 4 roky, jsou jen náhodní diváci a není tam 

nikdo z hooligans, jen pár ultras. 
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 Nejvíce často chodí na zápasy ultras, hooligans si také nevedou špatně ale takových 

výsledků nedosahují, jsou mezi nimi i jedinci, kteří jdou jen jednou maximálně dvakrát ročně. 

Výsledky náhodných diváků ukazují, že i mezi nimi je poměrně dost těch co zavítají na 

tribuny více jak 5x do roka. 

 

 Jak je vidět, u všech skupin si vedou nejlépe zápasy evropských pohárů a 1.Gambrinus 

ligy. Zde však veškerá podobnost výsledků končí. Náhodní diváci skoro vůbec na ostatní 

domácí zápasy nechodí. Ultras a hooligans si vedou i u ostatních zápasů podobně, akorát na 

utkání B-týmu chodí spíše ultras. 

83 
 



 

 Pasivně sleduje fotbalové utkání vždy přibližně 10% respondentů ze všech skupin. 

Výsledky jsou značně podobné, ovšem je zde vidět, že náhodní diváci si občas přijdou zápas 

pouze odsedět nejčastěji. 

 

 Pozitivnímu povzbuzování se alespoň občas věnuje valná většina těch, co do ochozů 

stadiónu zavítají. Rozdíly nejsou velké u ultras je však nejvíce těch co podporují Spartu vždy. 
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 Jak je vidět, ti co se negativně vůči soupeři či rozdočímu projevují občas, je nejvíce a 

to, ve všech sledovaných skupinách. Rozdíly jsou především v tom, že nikdy se tak 

neprojevují především náhodní návštěvníci. Naopak hooligans se takto projevují často a vždy 

nejvíce. 

 

 Jak je vidět, malé procento lidí ze všech skupin si chodí na Spartu zanadávat často. U 

náhodných diváků a ultras celá polovina nikdy. K hooligans nadáváním hráčům, trenérovi 

nebo vedení patří a nejvíce se u nich objevuje odpověď občas. 
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 Výsledky jsou zde velice podobné jako v předešlém případě. Ultras a náhodní diváci si 

vedou velmi podobně a nikdy by něco takového neudělala většina z nich. Hooligans 

odpověděli, že v určitých případech by to polovina z nich občas udělala. 

 

 Choreografie, případně odpalování pyrotechniky je, jak graf ukazuje, výhradně 

záležitostí hooligans. 
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 S výtržnostmi je to podobné. Výhradně se jich občas učastní hooligans, následováni 

menšinou ultras. U ostatních ultras se výtržností neúčastní většina nikdy, podobně je tomu i u 

náhodných diváků. 

 

 Zde jsou výsledky velice podobné ve všech sledovaných skupinách. 
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 Alkohol konzumuje občas nadpoloviční většina respondentů ve všech skupinách. U 

náhodných je však výrazně více těch, kteří jej nekonzumují nikdy. Hooligans jasně 

v konzumaci alkoholu vedou, značně jim však sekundují ultras. 
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Jak je z výsledků vidět, hooligans spořádají nejvíce piva ze všech 

skupin.  

 Jak je vidět, většina lidí pije opravdu pouze pivo. Tuto skutečnost narušují jen 

hooligans, kteří si ale nejvíce dopřejí jeden až dva panáky. 

 

 Důvody, které respondenti uváděli nejvíce v otázce, co jim zamezí se Spartou cestovat 

na výjezdy, jsou velice podobné u všech skupin. Ukazuje se, že jako nedůležitější důvod 

odrazení, je přítomnost v televizi, finanční a časová náročnost. Pro ulras a hooligas hraje roli i 

nevhodnost termínu zápasu. 
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 Graf ukazuje, že ti co jezdí na výjezdy, jsou  převážně ze sledovaných skupin 

hooligans a ultras. Náhodní diváci sice také celkem se Spartou cestují, ale jen na ligová 

utkání. 

 

 Do sektoru pro hostující fanoušky na hřištích soupeřů míří hlavně ultras a hooligans. 

Skupina náhodných diváků se rozmístí po celém stadiónu. 
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 Rasistické projevy se objevují převážně u hooligans a ultras, přičemž u hooligans je to 

o něco více. 

 

 Rozdíly jsou zde veliké. Většina hooligas se střetem setkala, a jako ostatní fanoušky je 

nijak zvlášť tato zkušenost neovlivnila. Třetina z nich pak začala střety vyhledávat, což je 

jistě interesující. 
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 U tohoto grafu si lze všimnout, že ti co chodí do kotle (ultras, hooligans), se se střetem 

s policií setkali a většina ho hodnotí jako zásah neadekvátní až občas příliš horlivý. Náhodní 

diváci ho oproti hooligans a ultras hodnotí jako adekvátní. 

 

 V Výsledky jsou zde opět velmi podobné. Jen u hooligans a ultras se objevuje jako 

důležitý faktor chvíle prožitá s kamarády. U hooligans se pak jako důvody návštěvy objevují 
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konfrontace s fanoušky soupeře a také výtžnosti, které se jako důvod návštěvy fotbalového 

utkání u ostaních skupin prakticky nevyskytují. 

 

 Výsledky jsou znovu, až na pár výjimek, velice podobné. Náhodní diváci se nechají 

odradit především rasistickými projevy, hooligas dokazují svou oddanost skupině a v případě, 

že vyhlásí bojkot, tak až 50% z nich na utkání opravdu nejde. 

 

 Národnímu týmu respondenti ze sledovaných skupin většinou fandí. U hooligans a 

ultras se ukazuje důležitost Sparty a většina z nich jim fandí méně než Spartě. Ostatní tak 

padesát na padesát. U náhodných diváků je nejvíce těch, kteří fandí tak 50/50. 
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 Na posledním grafu je vidět, že větší polovina lidí zapojených do výzkumu se na 

reprezentaci podívá v televizi, jen nepatrně z nich nesledují zápasy vůbec a zbytek se občas na 

hru národního týmu zajde podívat. 

3.2. Ověření hypotéz 

Jak již bylo napsáno v metodologii k ověření hypotéz, byly využity kontingenční tabulky 

a test chí-kvadrát na hladině pravděpodobnosti 0,05, resp. Fisherův test a Yatesův test. 

U hypotézy č.1 výsledek vyšel významný, neboť hypotézu nezávislosti kritéria 

fanouškovských skupin a kritéria, zda je táhnou do hlediště výtržnosti, lze na hladině 

pravděpodobnosti 0,05 zamítnout. 

 U hypotézy č.2 vyšel výsledek také významný, neboť hypotézu nezávislosti 

fanouškovských skupin a to zda fandí národnímu týmu více nebo méně než Spartě, lze na 

hladině pravděpodobnosti 0,05 zamítnout. 

U hypotézy č.3 výsledek vyšel významný, neboť hypotézu nezávislosti fanouškovských 

skupin a kritéria kolik vypijí alkoholu, lze na hladině pravděpodobnosti 0,05 zamítnout. 

U hypotézy č.4 výsledek nevyšel významný, neboť hypotézu nezávislosti fanouškovských 

skupin a kritéria, zda jen pasivně sledují utkání, nelze na hladině pravděpodobnosti 0,05 

zamítnout. 
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U hypotézy č.5 výsledek vyšel významný, neboť hypotézu nezávislosti kritéria 

fanouškovských skupin a kritéria, zda hodnotí zásah policie jako příliš horlivý, lze na hladině 

pravděpodobnosti 0,05 zamítnout. 

U hypotézy č.6 výsledek vyšel významný, neboť hypotézu nezávislosti fanouškovských 

skupin a kritéria, zda chodí na výjezdech do sektoru hostí, lze na hladině pravděpodobnosti 

0,05 zamítnout. 

Závěr 

 Diplomová práce se zaměřila na sledování diváckých projevů a postojů v závislosti na 

příslušnosti k fanouškovským skupinám. Jedním z cílů bylo sestavení metodologického 

postupu k sledování rozdílů u těchto skupin. Jelikož hypotézy vycházely ze známých věcí o 

fanouškovských skupinách, považoval jsem za dostatečný důkaz správnosti metody fakt, že se 

tyto hypotézy v experimentální části většinou potvrdily. Většina informací v odborné 

literatuře se zabývá především chováním hooligans a náhodných normálních diváků. V tomto 

závěrečném hodnocení se budu nejprve zabývat hodnocením metodiky práce a poté postupně 

každé z vyslovených pracovních hypotéz. U každé z nich se nejprve budu věnovat posouzení 

získaných dat a provedeným výzkumem nakonec se pokusím zhodnotit, zda byl zvolený 

postup k ověření hypotéz adekvátní. 

 Po přípravě struktury této práce jsem zhodnotil, že nejlepší k získání údajů bude 

zjišťování projevů a postojů jednotlivců z fanouškovských skupin podáním dotazníků. Do 

výzkumu byli zapojeni jedinci, kteří se k určité skupině hlásí nebo byli náhodnými 

návštěvníky na utkáních pražské Sparty. Rozsah dotazníku byl takový, aby výsledná data byla 

co nejkvalitnější a u struktury bylo dbáno na logickou návaznost otázek.  

 Při vyhodnocování dat jsem zpracoval procentní podíly u jednotlivých skupin a ty 

následně slovně okomentoval u každé skupiny. Nakonec jsem je graficky porovnal a 

statisticky ověřil hypotézy.   

 Musím se zde také vyjádřit k jedné otázce, která dle mého názoru nebyla úplně vhodně 

položená a díku tomu mohli být respondenti ovlivněni a výsledky u ní nejsou tak kvalitní. 

Jedná se o otázku 6, konkrétně část o účasti na choreografii případně odpalování 

pyrotechniky. Vzhledem k faktu, že je u nás na stadiónech používání pyrotechniky zakázáno, 

to mohlo dotazované ovlivnit a označili tak možnost nikdy, i když se jinak choreografie 

účastní.  
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 Ostatní otázky se i po prostudování výsledků zdály být v pořádku a k ovlivnění 

respondentů by vést neměly.  

 Hypotéza, že se budou jedinci s problémovými projevy (výtržnosti) koncentrovat 

především u hooligans se v mém výzkumu potvrdila a ukazuje tak, že je potřeba s hooligas 

pracovat, neboť jsou těmi, kteří chodí na utkání AC Sparta velmi často. 

 U hypotézy že náhodní diváci, kteří zamíří na Spartu, v mnohem větší míře fandí 

národnímu týmu stejně nebo více než Spartě o mnoho více než hooligans a ultras se také 

potvrdila a jasně tak ukazuje to že většina hooligas a ultras jsou opravdovými klubisty.  

 Hypotéza o tom, že nejvíce alkoholu vypijí hooligas, se také potvrdila a to je 

ukazatelem toho, proč je mezi nimi nejvíce problémů, střetů a rasistických projevů. Alkohol 

nesporně ovlivňuje jejich chování, obzvlášť v míře, se kterou hooligas pijí. 

 Hypotéza o tom, že pasivně sledují fotbal převážně náhodní diváci se nepotvrdila a 

ukazuje to tak, že pasivní sledování není závislé na příslušnosti k fanouškovské skupině. 

 Hypotéza o tom, že většina lidí, kteří se setkají s policejním zásahem zblízka a hodnotí 

ho jako příliš horlivý, se také potvrdila. Policie tak nezískala dobré vysvědčení a možná by 

nebylo od věci se zamyslet nad tím, jestli není její agresivita kontraproduktivní a neprovokuje 

k agresivním akcím ona sama. 

 Hypotéza o tom, že do kotle se náhodným fanouškům nebude moc chtít ani na hřistích 

soupeře se také potvrdila. Otázkou je, kolik lidí do kotle nechodí a vlastně tam ani nikdy 

nebyli a nejsou motivováni něčím, co sami nikdy nezažili. 

 Závěrem bych chtěl říci, že jedinci patřící do mnou určených skupin, se opravdu na 

utkáních projevují a i jejich postoje jsou odhadnutelné. Pro lepší výsledky by bylo potřeba 

zapojit do výzkumu více jedinců ze všech skupin. Pro ověření mnou vyslovených hypotéz 

však tento vzorek stačil. Do výzkumu by bylo možno zapojit i jiné fanouškovské skupiny, 

které se na Spartě objevují (rodiny s dětmi, ti co se na Spartu dostanou jen proto, že je jejich 

zaměstnavatel sponzorem).  
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Příloha 

Vznik ICF 

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se stali ICF legendou z West Hamu pro jejich chrabrost v bitkách. Základ 
pro budoucí vládce všech fotbalových chuligánů v Anglii, vytvořil původní gang z Mile Endu. Mile End se jako chuligánská 
skupina vytvořil již v roce 1968, kdy se skinheadi pocházející z řad bílý dělnický třídy, začali scházet na tribuně za jednou z 
branek. ICF sektorem se stal North Bank, největší tribuna na Upton Parku. Být chuligánem a dávat se dohromady se společně 
smýšlejícími lidmi byla v té době jakási móda a týkalo se to značné části tehdejší mládeže. Většině bylo mezi 12 a 20 lety a 
často se stávalo, že chuligánské gangy z jednoho klubu soupeřily i navzájem mezi sebou o nadvládu. 

Mile End byl jiný. Byli jednou z mála skupin s členy, kterým bylo v té době už o něco víc let. Podobně jako cikánský 
rodiny, byli i oni extrémně uzavřenou a spolu držící bandou a hlavní postavy gangu pojily i příbuzenské vztahy - spousta z 
nich byli sourozenci. Abyste se stali členem, museli jste být z oblasti Mile Endu z východního Londýna. Nikomu 
nedůvěřovali a bojovali se všema ostatníma z West Hamu. Zas a znovu bojovali mezi sebou a nebyl nikdo, kdo by to zastavil. 

Ta první vlna skinheadskýho kultu z roku 1968 byl krásnej fenomém. Byl to čas bláznivých událostí pro mladý, kdy se 
mohli cítit, že jsou opravdu proti všemu. Nezáleželo na tom, že nemáš vybraný chování a pocházíš z dělnické třídy, která 
neměla šanci na žádnej karierní postup nebo že si byl ve věku, kdy se nikdo neptá na tvé názory. Dávali jsme světu vědět - 
"Jsme tu a události se točí okolo nás....polibte nám prdel!." 

Byli to maníci, který jsme nijak neznali, ale oni dobře poznali, kdo jsme podle oblečení, trasy metra, kterou jsme 
jezdili a hedvabných šál zavázaných kolem zápěstí, který prozrazovaly, že patříme k "Super Irons". Stal ses tedy 
členem toho kurva největšího gangu všech dob. Jsi teď jedním z pouličních rváčů West Hamu. Nikdo - rodiče, učitelé 
nebo ten strašnej čůrák mistr - ti nemá právo říkat, co máš dělat. Jsme součástí revoluce mladejch proti starejm. 

V jednu dobu se naši výjezďáci těšili vetší reputaci než samotnej fotbalovej tým. Když někdo zmínil v rozhovoru jméno 
West Hamu, s velkou pravděpodobností se to nevztahovalo ani ke klubu ani k samotným hráčům. Pověsti o statečnosti bandy 
z East Endu se šířily po celé Británii. V osmdesátých letech jsme pronikli na titulní stránky novin a pro každého jsme se stali 
známí pod jménem I.C.F. 

Navenek jsme pro všechny vypadali jako jedna velká banda, která opravdu drží pohromadě. Po pravdě řečeno jsme byli 
rozštěpení do frakcí, rozdělených podle věku a dalších společných rysů do menších bojůvek, který jezdily na výjezdy. Pak se 
tam objevovali taky týpci, který jezdili jen na ty nejlepší zápasy. Ale když došlo na akci, drželi jsme pohromadě; ta nejlepší 
banda široko daleko. Na začátku sedmdesátých let, bez ohledu na to co jsme provedli, zaujímali titulní stránky novin vždy 
chuligáni Chelsea a Red Army z Manchesteru. Po celé desetiletí, byla naše malá výjezdová armáda zapletena do celé řady 
výtržností, které by si přední stránky novin zasloužily. My jsme dobře věděli, kdo jsou nejlepší chuligáni v Londýně. A 
nepochybně i další "banda" to taky věděla a dávala si na nás extra specielně pozor. Byli to naši dobře známí a nechtěli jsme 
aby oni znali nás... benga. 

Celá sedmdesátá léta jsme se rvali s každým, kdo si na nás troufnul, jen abychom ukázali bez žádných pochybností, že 
jsme banda, se kterou každý v Británii musí počítat. Jak sedmdesátý léta předaly vládu osmdesátým, rozhodly se fotbalový 
orgány a policie vyhlásit válku proti násilí na tribunách, které bylo součástí anglického fotbalu, už déle než desetiletí. 

Aby, jsme překonali jejich zoufalou snahu potlačit chuligánství, museli jsme naše aktivity posunout na vyšší úroveň. 
Tvrdá jádra všech klubů zjišťovala, že rvát se dál uvnitř stadionů, tak jako dřív, je neudržitelný. Brzo se to stalo nemožnou 
misí. Museli jsme se změnit z hloupé armády blbečků na přemýšlející armádu opravdových gangsterů; nová éra právě 
přicházela. Schylovalo se k velkým změnám. Byli jsme unavený z nespočetných kontrol, kdy vám zabavili i tkaničky. Každej 
si teda začal nosit náhradní tkaničky, na což benga odpověděli tím, že nám vzali celý boty. Začali jsme pořádně myslet a 
převlíkli se do normálního oblečení. Farah strides, Pringles nebo Gabichis, který jsme nosili na zábavu pátečních nocí, jsme 
od teďka nosili i na zápasy v sobotu. Dělali jsme všechno proto, aby, jsme se odlišili od streotypního vzhledu, který 
předpokládaly úřady a fízlové.  

Přestože bylo fotbalový násilí na ústupu naše počty rostly. Už jste nemohli čekat, že na každém zápase dojde k bitce. Jít 
na fotbal už nebylo jen o násilí, ale stejně tak i o módě a stylu. Ve skutečnosti, neustále vyhledávat rvačku bylo skoro 
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považováno za hloupost. Šála, kopanec, těžké boty a pěsti ze sedmdesátek byly nahrazeny stříknutím z jiffyho9 a rychlým 
švihem čůra10 a pořád jste si dávali bacha, aby se náhodou na vaše značkové oblečení nedostala krev.  

Byli jsme armáda, včetně svojí vlastní hierarchie. "Většina z nás chodila do zaměstnání, kde jsme dělali dobrou 
práci a brali za to slušný peníze.", vzpomíná. "Jezdili jsme, kam jsme chtěli, dělali to, co se nám líbilo. Přišla sobota, 
dali jsme celému světu na vědomí, co se chystáme udělat a mělo to být čistý násilí. A i při těch nejhorších násilnostech, 
se s velikou pravděpodobností neobjevila žádná policejní síla. Oni prostě nechápali, o co kráčí." 

Kdo by mohl zapomenout obrázek ministerské předsedkyně Maggie Thatcherové, železný lejdy, jak tiskne pěstičky a 
říká: "Musí se to zastavit a to teď hned", po tragédii na Heysel stadionu v polovině osmdesátých let? Jak každý ví, lejdy se 
nezastavila před ničím a teď jsme byli na mušce my. Heysel postihnul fanoušky Liverpoolu, a jestli to neznamenalo konec 
pro většinu ostatních klubů, pak jím určitě byla Operace vlastní gól, při které byli na deset let posláni za mříže chlapci z 
Chelsea. Nejsem si jistej, jestli si I.C.F. skutečně uvědomili konec předtím, než došlo ke krvavý bitce s Manchesterem na 
trajektu uprostřed Severního moře. Brutální bitva uprostřed moře zaujala místo na prvních stránkách novin po celém světě. 
Krátce potom, zahájila razie pod hlavičkou druhé Operace vlastní gól, tentokrát byli v hledáčku I.C.F. Naše proslulost nás 
nakonec pohřbila. 
 

Zabírání kotle 

Příběh I.C.F. začal, spolu s třemi mladými týpky, kteří si zajeli na výjezd na Villu a vyhnali proslulý Holte End. Jeden 
byl syn přístavního dělníka z East Endu; druhý byl odkojený ve West Hamu; třetí vstoupil do gangu přímo ze školy. Všichni 
chodívali na fotbal hledajíce dobrodružství ve fotbalovém násilí, které provázelo celé jejich životy. Zde je příběh o tom jak 
InterCity Firm začalo, tak jak to převyprávěli ti tři týpci: Andy Swallow, Grant Fleming a Micky Ramsgate.  

Grant a Andy se znali už z doby, kdy zakládali Essex East End Firm, s kterými chtěli chodit na domácí zápasy v sezóně 
1974-75. Všichni jsme byli malý píva a ještě jsme chodili do školy. V sedmdesátymčtvrtym jsme jeli speciálním vlakem do 
Liverpoolu. Nikdo si nemohl vynachválit, že je to ta největší banda, která kdy do Liverpoolu jela. Zabrali jsme tři takový 
speciály místo obvyklého jednoho poloprázdného. Bylo, to tam ale drsný, neskutečně drsný a dostali jsme tam tenkrát strašný 
bití. 

Ramsgate vzpomíná, že přestože přišel do E.L.F., jako jeden z posledních, byl u toho, když se rozhodovalo o tom, že 
všechny gangy mladších chuligánů se spojí a pojedou na svůj první společný výjezd:  

"Bylo rozhodnuto, že se potkláme v Eustonu a uděláme si jméno na Ville. Když jsme dorazili do Birminghamu na 
stanici New Street, tak jsme se dobře bavili ve společnosti starších, kteří nám trochu srazili hřebínek když jsme se představili 
jako I.C.F. a zazpívali chorál, který jsme vymysleli. Po cestě vlakem proběhlo ve vagónech několik bitek, ale všechny byly 
jen tak z prdele. Když jsme procházeli obchodním centrem Bull Ring, tak myslím, že všechno probíhalo jako obvykle - na 
pozvání George Lalae, starší si pak šli svou vlastní cestou. 

Potom jsme přišli na stadion ve Ville. Muselo být okolo jedné hodiny, když jsme dorazili k sektoru Holte End. Mysleli 
jsme si, dobře, prostě tam vejdem. Nebylo na co se ptát, stačilo si tam jen dojít pro slávu. Všichni jsme se dostali dovnitř, 
vyšplhali se po těch velkých zadních schodech a jak jsme vylezli na tribunu až nahoru a rozhlídli se po nesmírně velkém 
prostoru, tam nám teprve došlo, že stojíme v největším sektoru domácích v celý Británii. Klidně jste se tam mohli i ztratit, 
protože to bylo tak obrovský. Holte End byl ten největší kotel, dokonce větší i než Kop na Anfieldu. Myslim, že jeden čas 
měl kapacitu 28000 míst. Neuvěřitelný co? To je větší kapacita než měl celej stadion West Hamu posledních pár let a to 
mluvíme jen o jedné tribuně. 

V sektoru se to pořád plnilo domácíma, ale protože měli stejné bleděmodro-vínové barvy jako my, tak jim na nás 
nepřipadalo nic divného. My jsme se s nimi promíchali a snažili se být nenápadný. Všichni jsme zabořili nosy do programů a 
rozprostřeli se po celém Holte Endu, tak aby, jsme zbytečně nepoutali pozornost. Sektor se plnil celkem rychle a nám brzo 
došlo, že už nemůžeme couvnout. Všichni jsme byli v jejich kotli, rozdělený po jednom po dvou a rozptýlený všude - dole u 
rohového praporku, za brankou, nahoře veprostřed. Bylo to vážně na nervy, zvlášť když si nás začali lidi prohlížet, ale 
všichni jsme vydrželi a dodrželi plán, který byl nepoutat pozornost až do chvíle kdy velký hodiny v sektoru naproti ukážou za 
deset minut tři. V tu chvíli by asi tak hráči zrovna mohli vcházet na hřiště, stadion už by měl být plný a my jsme se všichni 
měli sejít vzadu v sektoru, kde jsme začali zpívat ten chorál, co jsme si nacvičili ve vlaku. Prsty jsme si klepali do rytmu a 

                                                 
9 Jiffy byla plastová lahvička od citronové šťávy, do které se dával čpavek.  
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spustili "We are I... InterCity, we are c... cool and casual... we are F... firmy-handed... we are I.C.F.!" Někteří z nás v Holte 
Endu posedávali, ale v čase 14:50 si všichni stoupli a natáhli přes hlavy modročervené kukly. Byly to ve skutečnosti čepice 
West Hamu, do kterých jsme si sami vyřezali díry na oči. 
Bylo neuvěřitelný, že všichni vydrželi a dodrželi plán, setkat se vzadu Holte Endu. Dohodli jsme se, že se sejdem v horním 
rohu jedné části, protože jsme si uvědomovali, že se nám tak nebude moct nikdo dostat do zad. Když jsme zakřičeli pokřik 
I.C.F., bylo nám jasný, že okamžitě upoutáme pozornost, už proto, že nikdo nebude tušit, co znamená I.C.F. Pak jim 
najednou došlo, že jsme West Ham. Myslím, že někdo řekl:" Pokoušej se dostat nahoru za nás." A vypuklo to. V tu chvíli už 
neexistovala cesta zpátky a byli jsme všichni donucený bojovat. 

Drželi jsme výhodnou pozici, ze které jsme podnikali výpady dolů. Dřív než bys řekl švec před námi zmizely tisíce lidí a 
někteří prchali i na hřiště. Při jejich útěku za sebou nechali tu největší mezeru, kterou by sis kdy mohl na tribuně představit, 
což samozřejmě znamenalo, že okamžitě zjistili, že je nás tam ne víc než padesát. V tu chvíli to byl zážitek jako žádný jiný, 
právě jsme rozehnali celej zkurvenej kotel.  

Villa si uvědomila pravdu. Zněly výkřiky jako: "Jsou to jen malý mrdky, jdeme do nich!" Pokusili se vrátit úder opravdu 
fanaticky. Pořád do nás nabíhali nahoru a my jsme zase dál pokračovali ve výpadech dolů a zase se stahovali do svého 
hnízda, až do chvíle kdy ze stran vpadla do bitky policie. Protáhli jsme se všichni dolů a jeden fanoušek Villy vykřikl, že 
jeden z nás má nůž. Benga ho čapli, ale našli u něj jen srolovaný program. On prohlásil: "Heleďte se, chci se jen dostat pryč 
ze stadionu, omylem jsem vlezl do špatnýho sektoru." A pak nás všechny nahnali přes tribuny a odvedli kolem hřiště."  

Grant si pamatuje pýchu, jakou všichni cítili, když šli podél lajny.  

"Nemohl jsem tomu uvěřit. Pořád jsme byli všichni spolu. Pamatuju si cestu kolem hřiště vedle Matthewa Thomase, 
kterej měl tenkrát zlomenou ruku a vykládal, že si rozbil sádru od toho, jak mlátil do každýho Villana, kterej se přiblížil. 
Benga ani nikoho nezatkli ani nikoho nevyvedli ven ze stadionu. Bylo to naše velké vítězství. Kráčeli jsme kolem hřiště 
směrem k nekrytému sektoru Witton Lane, kde byli ti, kdo s námi jeli vlakem a všichni křičeli a šíleli, byli jsme v sedmém 
nebi. Doslova jsme si připadali, jako když kráčíme po vodě. Těm starším z nás bylo osmnáct, těm nejmladším patnáct. Vešli 
jsme do našeho sektoru a viděli všechny ty nechápavé obličeje: "Co je tohle za skupinku?" Věděli jsme, že teď už nás budou 
muset začít brát vážně. Starší výjezďáci byli ohromený, ale nemohli to dát znát. My jsme jim to dali pořádně sežrat a 
utahovali si z nich." 

My mladý jsme se rozhodli zůstat jako InterCity Firm a brzo viděli, že to jméno začali používat všichni kdo jezdili na 
West Ham. Zdálo se, že to je příhodný název, který dává smysl ve světle toho, že jsme poslední dvě sezony jezdili všichni 
vlakama InterCity. Dál jsme ale byli rozčleněný do jednotlivých gangů. Ale tím, že jsme se zastřešili pod hlavičkou InterCity, 
tak zmizelo do značné míry elitářství v našich řadách a každý se mohl cejtit, že má pro gang svojí cenu." 

Trajekt 

Šéf firmy vedl krvavou fotbalovou válku“, vykřikoval do světa nadpis na titulní stránce Daily Mirror. Byl to typický 
obrázek toho, jak tisk informoval o soudu, který následoval po násilnostech fanoušků West Hamu a Manchesteru United na 
palubě trajektu plujícího do Holandska. Ty se udály 7. srpna 1986. 
 
Nakonec byl Joe Harris, padesátiletý ředitel obchodní společnosti, tiskem a prokuraturou přezdívaný „Generál“, zproštěn 
obvinění, že rozdával příkazy a vedl skupinu fotbalových chuligánů v násilném střetu a navíc použil proti svým rivalům 
požární stříkačku jako zbraň. Osm dalších fanoušků pak bylo usvědčeno a odsouzeno k celkem jedenapadesáti letům ve 
vězení. 

Celý příběh toho neuvěřitelného dne uprostřed Anglického kanálu nebyl nikdy popsán do detailu. Chtěl bych to nyní 
napravit a převyprávět ho tak jak se skutečně odehrál a ne tak jak ho po svém vylíčila média a soudy. 

Rvačky byly tak divoký, že kapitán a posádka lodi nebyla schopna kontrolovat situaci na palubě. Tak došlo k tomu, že v 
jednu hodinu odpoledne, kdy na jednom z nejfrekventovanějších míst na moři zuřila bitka, vyslal kapitán Joost Nargel 
zoufale tísňový signál a otočil svoji loď zpět do přístavu. Schodiště a podlahy byly zaplaveny směsí krve a slané vody po 
tom, co napětí mezi naší malou, ale o to více sebevědomou skupinou I.C.F. a Manchesterem přerostlo v násilnosti. Zdálo se 
jim to jako dobrá příležitost ke srovnání starých účtů, ale události se nakonec vyvíjely jiným směrem, než plánovali. 

Závažnost celého incidentu byla později shrnuta soudcem Watlingem, který prohlásil: „Mohla se stát větší katastrofa, 
než bylo potopení Titaniku.“ V reakci na tuto událost pak FIFA přidala jeden rok navíc k pětiletému trestu pro anglické 
kluby, který zakazoval účast v evropských pohárech. 
Stal se z toho jeden z nejvážnějších problémů propíraných v tisku v té době a to přesto, že šlo jen o přátelské zápasy, ke 
kterým měly kluby nastoupit v Holandsku a záměrně o nich neinformovaly, doufajíce tak, že proběhnou bez povšimnutí. 
Místní deník Newham Recorder později otiskl vyjádření jednoho z fanoušků West Hamu, který prohlásil: “Jeli jsme si jen 
povyrazit a strávit pěkný víkend. Nikdo si nedokázal představit, jak to nakonec dopadne“, a jeden zakrvácený fanoušek 
Manchesteru to označil jako: „Tu nejbrutálnější řež co jsem kdy zažil.“ 

O rok později jsem byl u Snaresbrookskýho královskýho soudu, doprovázen čtyřmi ze čtrnácti účastníků nechvalně 
známý bitky na trajektu, kde jsem byl obviněn v rámci „Operace vlastní gól II“ jako jeden z vůdců InterCity Firm. V té době 
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už si dva lidi odpykávali šestiletý trest za účast na onom incidentu. Soudní přelíčení přivedlo mé myšlenky znovu k tomu 
nezapomenutelnému dni na trajektu a já si říkal: „Jó, byla to ta nejlepší bitka ze všech“. 

"Podrobnosti o přípravných zápasech pronikly na veřejnost a během jedné z návštěv u Brita jsme se rozhodli obvolat pár 
lidí a zorganizovat výlet do Holandska. Funkcionáři chtěli udržet informace o přípravě v tajnosti, protože se obávali 
výtržností a dalších nepříjemných článků v tisku. Ironií osudu jsme se nakonec o zápasech dozvěděli přímo od jednoho z 
našich hráčů. Po srazu na nádraží Liverpool Street jsme měli dál v plánu chytit noční trajekt do Holandska a strávit tejden v 
Gronningenu, kde hrál West Ham na fotbalovym turnaji. Většina fanoušků West Hamu cestovala předchozím trajektem do 
přístavu Hook of Holland a o tom, že budou problémy jsme věděli hned od začátku naší výpravy. Jakmile jsme totiž přijeli na 
Liverpool Street, bylo už nádraží plný Manchesteru. Dozvěděli jsme se, že směřují do Amsterdamu na jejich zápas proti 
Ajaxu a mají tak jet stejným vlakem jako my. Bylo nás tam jen čtrnáct a nebyli jsme si jistý co udělat, ale jestli jsme se chtěli 
dostat do Holandska, tak nám nezbývalo nic jiného než nastoupit a to jsme taky nakonec udělali. 

Cesta do Harwiche proběhla v poklidu. Očividně si museli myslet, že je nás tam celkově víc, než těch čtrnáct co viděli. 
Vědomi si situace, které budeme možná čelit, informovali jsme zaměstnance lodní společnosti u které jsme se registrovali, že 
jsme znepokojený cestováním společně s asi pěti sty členy zasrané Red Army Odpovědí nám bylo: „Nemusíte se ničeho 
obávat. Na palubě je taky asi tři sta až čtyři sta Hells Angels jedoucích na motorkářský sraz. Kdyby dělali nějaký problémy, 
oni se o ně postaraj.“ Nicméně jsme se rozhodli radši něco připlatit za první třídu, abychom se vyhnuli zbytečným 
problémům. Hned jak loď odrazila od břehu jsme si sedli do baru a pečlivě vybrali místo, které by se dalo dobře bránit, 
kdyby se nám Manchester rozhodl dělat společnost. Byli jsme nahoře v osmém patře, v baru, který se shodou okolností 
jmenoval Inter-City Bar. Taky jsme si všimli, že během první hodiny cesty se čas od času kolem dveří a oken baru mihl 
někdo z Machesteru, očividně se snažící zjistit kolik nás celkem je. Většina z Manchesteru se však zatím dobře bavila o 
palubu níže za zpěvu chorálů ve kterejch básnili o tom, jak zabijou West Ham na trajektu. 

Po asi dvou hodinách se Taffy a Malej Danny vypravili dolů do Duty Free obchodu o palubu níž. V tu chvíli se na nás 
chystalo asi sto padesát Úček nachcanejch jak mraky a celejch dychtivejch po krvi West Hamu. Taffyho a Dannyho si všimli 
během návštěvy Duty Free, kde padlo prvních pár ran. Taffyho poznali jednoduše, protože dřív býval jedním z nich, měl ještě 
ze starých dob tetování Machesteru a neměli ho zrovna v lásce. Bylo nám jasné, že je jen otázka času, kdy se vrhnou i na 
zbytek. 

Andy si pamatuje, že všechny trable začaly po tom co se on a tři další chuligáni z Harlow začali zajímat o hluk a 
známky zvýšený aktivity na palubě o jedno patro níž: 

"Po pár pivech nám přišlo jako celkem dobrej nápad trochu zaprudit do Manchesteru. Když jsme se dostali k nim blíž, 
zakřičeli jsme na ně: „Co to tam je dole za sráče?“ Oni odpověděli narážkami: „Proč jste nebyli v Manchesteru? Byli jste 
radši schovaný doma?“ a já jim na to odsekl: „Jaký to bylo v Plaistow?“, odvolávajíce se na předchozí sezónu, kdy se snažili 
nenápadně proklouznout už po začátku zápasu z nádraží v Plaistow a my jsme jim přichystali velký překvapení a rozsekali je 
na mrtě… 

Po narážce na Plaistow ještě víc zhoustla atmosféra, protože spousta z nich musela být přímými účastníky toho masakru. 
Pár z nich se vydalo směrem ke mně, já jsem ale dál postával na schodech a pouštěl si hubu na špacír: „Stůjte! Kolik z vás je 
z Manchesteru? Rozdám si to s každým kdo je opravdu od tam tuď.“ Tohle jim na chvíli zavřelo klapačky. 

Řekl jsem bandě, s kterou jsem se hádal: „Mám lepší věci na práci“ a rozběhl se nahoru po schodech. Ohlédl se přes 
rameno, bylo jich tam jako much, všichni ozbrojený a vyrazili za mnou. Vběhl jsem do baru, kde ostatní postávali a 
vykřiknul: „Běží sem!“ Všichni se vrhli ke dveřím postavit se jim. Nahoru vedly dvoje schody a pana H. napadlo začít se 
bránit požární hadicí. Začal s ní stříkat na schody, což nadělalo Manchesteru dost problémů, protože byly v mžiku jak 
klouzačka. Já jsem se mezitím účastnil bitvy o druhý schodiště. Nasadil jsem si na hlavu záchrannou vestu, do jedné ruky 
vzal víko z popelnice jako štít a do druhé masivní nohu od stolu. Postavil se na vrch schodů, mlátil tyčí o víko a u toho křičel: 
„Come on!“ 

Nakonec jsme je zatlačili dolů ze schodů, ale oni se zase vraceli a v ještě větším počtu zahájili soustředěný útok. My 
jsme se přeskupili blíž k těm schodům, co byly zaplavený vodou. Uprostřed válečný vřavy se najednou objevil jeden velkej 
motorkář, vytrčil ruku a řekl: „Poslouchejte! Nechte toho! Mějte se rádi, mír, mír.“. Někdo se k němu přihnal a dobře 
mířenou ranou ho poslal dolů ze schodů. Tenhle motorkář byl sice Angličan, ale většina jich byla z Evropy a byli roztříštěný 
do malých skupin po celý lodi, takže nebyla žádná šance, že by boj mohli zastavit. 

Někdy vprostřed boje, jsem si najednou všiml dvou holandských řidičů kamionu stojících po naší pravé straně se 
zásobou půllitrů, kterýma házeli na kohokoliv, kdo se na nás pokusil po schodech dostat. Křičeli, až jim přeskakoval hlas: 
„Milujeme Anglii a milujeme vaše fotbalový chuligány.“ S úžasem jsme na ně pohlédli a všichni si mysleli…“Zasraný 
idioti!“, ale aspoň byli na naší straně. Jedna věc, o který jsme tenkrát nevěděli, byla, že Manchester používali nože a snažili 
se nás bodat do nohou skrz schody zespoda kdykoliv jsme po nich postoupili dolů. O tom proč máme pořezané nohy, jsme se 
dověděli až následující sezónu v Manchesteru, kde se nám posmívali, jak nás pobodali."  

Boj byl ve fázi nekonečný rvačky a Swallow si vzpomíná, že doprostřed celého tohohle pekla najednou přišel 
doktor:Přijel nahoru výtahem, v klidu vystoupil a představil se. Řekl nám, že bychom měli s celou tou šíleností přestat a 
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zeptal se, kdo potřebuje ošetřit. Jeden z nás mu na to odpověděl: „Polib si! My jsme v pořádku! Měl by si radši jít a 
zkontrolovat JE!“ 

Jakmile doktor zmizel, Manchester se pustil do jejich další a jak se později ukázalo poslední zteči. Zasypali nás těžítky, 
které nakradli při dalším nájezdu na vyrabovaný Duty Free obchod. Pomalu začalo být jasné, že vítězství strhneme na naší 
stranu. Manchester, totiž už unaven neustálými pokusy o zdolání schodů se dál nezmohl, už na nic jiného, než na házení vším 
možným. V tom jsme však měli nemalou výhodu, protože zatímco oni museli neúčinně vrhat nahoru, my jsme na ně shora 
metali jednu smrtící střelu za druhou. Z toho mohl vzejít pouze jediný vítěz. A abychom je potupili dostatečně, skandovala na 
ně naše banda neustále „I.C.F., I.C.F., I.C.F.“  

"Najednou se vše zastavilo. Čekali jsme na vrchu schodů a zdálo se nám, že je dole nějakej podivnej klid. Po chvíli se 
pět z nás vydalo dolů, abychom zjistili co se děje. Za chůze jsme bušili tyčemi do víka od popelnice a skandovali: „Chceme 
ještě! Chceme ještě!“, ale odpovědí nám bylo pouze ticho. Manchester právě zmizel z jejich postavení. 

Zrovna jsme to říkali ostatním nahoru, když se najednou objevila skupinka fanoušků West Hamu, který jsme neznali. 
Bitky se vůbec nezúčastnili, ale zato měli nejnovější zprávy z kapitánského můstku. Oznámili nám, že loď byla otočena zpět 
do Harwiche, kde budeme moci být zatčeni Anglickou policií a že kapitán dokonce vyslal tísňový signál. 

V tu chvíli se objevili členové lodní posádky a všechny nás zamkli v baru. Prodiskutovali jsme situaci a došli k závěru, 
že nám nehrozí žádné nebezpečí, protože my jsme tu bitku nezačali a jenom jsme se bránili, aby nám Manchester nevymlátil 
duši z těla. Přesto se některý z nás radši pojistili výměnou kusů oblečení, bot a všeho podle čeho by nás bylo možný 
identifikovat. 

Když jsme přistáli zpátky v přístavu Harwich, pohledem z okna jsme zjistili, že na břehu stojí řada policejních aut a asi 
stovka fízlů je vyrovnaná na přístavním molu. Taky tam stály sanitky, do kterých nosili na nosítkách zraněný z Manchesteru. 
Policie vlítla do našeho baru v očekávání, že najde stovky fanoušků West Hamu. Byli dobře připravený, někteří v zásahové 
výstroji, ale našli zde jen naší malou skupinku. Vyvedli nás do velkého obklíčeného prostoru, který byl plný Manchesteru. 
Byli totálně zničený, když viděli, že je dobila naše malá bandička čtrnácti lidí. Policie nás pak informovala, že nesmíme 
cestovat ani do Holandska ani jet domů. 

Mé suché oblečení na benga asi nějak dobře zapůsobilo, jelikož se starali jen o ty, který prozradilo mokrý ošacení. 
Nakonec bylo k výslechu předvedeno jen šest nebo sedm lidí z naší bandy. 

Zbytek byl postupně propouštěn, tak abychom nebyli všichni pohromadě. Vydal jsem se teda na cestu do Londýna sám, 
ale už na nástupišti jsem se setkal s jedním od nás. Vlak vjel do stanice plný Manchesteru a policajti mi suše řekli: „Tak si 
nastup“. Což Manchester uvítal a vyklánějíce se z oken říkali: „Tak pojď. On je tu s námi.“ Na co jsem jim řekl: „Jděte do 
prdele. Já jsem z West Hamu.“, ale oni stále opakovali: „Ne, ne, ty jsi z Manchesteru United, stejně jako my.“ Neodbytně se 
snažili mě dostat do stejného vagónu, kde byli oni a mě bylo úplně jasný, že jen proto, aby mě mohli zabít. Jen jsem řekl: 
„Uvidíme se, musím už jít“, a přešel přes trať na jiný nástupiště. Během chvíle jsem našel i zbytek naší party a v tu chvíli 
jsme zjistili, že šest nebo sedm z původních čtrnácti bylo zatčeno. Po návratu na nádraží Liverpool Street, už na nás čekala 
samá pakáž od novin dychtící po senzaci. Byly tam zpravodajský štáby BBC i ITV a novináři z News of the World a Evening 
Standard. Zahrnuli nás otázkami a nám to celý připadalo, jak kdybychom se právě vrátili z války. Všichni jsme cejtili velikou 
úlevu, že je to všechno za náma a byli jsme šťastný, že můžeme prokázat laskavost britskejm médiím. Stále jsme byli 
rozrušený tím, čím jsme právě museli projít a řekli jsme, co se stalo: „Bylo nás tam čtrnáct a jich něco kolem sto padesáti. 
Pořádně jsme jim nakopali prdele. A nezapomeňte … dejte do novin, že to byli I.C.F.“, řekli jsme pyšně. 

Za celou dobu, kdy jsem jezdil na zápasy West Hamu, jsem nezažil intenzivnější, život ohrožující, řež, než tu na palubě 
trajektu uprostřed Anglického kanálu. Nikdy na to nezapomenu." 

Devátého listopadu 1987, vyslechlo pět mužů z West Hamu a pět z Manchesteru rozsudek u Chelmsfordského 
královského soudu v Essexu. Soudce Brian Watling prohlásil, že pozornost kapitána lodi byla odvrácena od bezpečné 
navigace, čímž se dva tisíce pasažérů ocitlo v nebezpečí. Uvedl, že jednání zúčastněných bylo „rovnocenné k řádění pirátů na 
širém moři“. Odsouzení stáli tváří v tvář tvrdým trestům jako exemplární případ pro všechny fotbalový chuligány. H.C., M.S. 
a S.P., všichni z West Hamu, dostali každý šest let natvrdo. Dva obžalovaný, J.H. a D.H., byli zproštěni viny. Jeden z nich 
přiznal, že je fanoušek West Hamu, ale uvedl, že pouze dával pozor na svého syna, tak jak by to udělal každý otec v podobný 
situaci. 

Pobouření a emoce, které provázely bitvu na trajektu, byly rozmáznuty přes titulní stránky novin. Věděli jsme, jak tisk 
nahlíží na tento incident a později jsme zjistili i jak se na to dívá soud. Ale co si o tom myslí ty dvě skupiny fanoušků, který 
se přímo zúčastnily? Terry Sherrin vzpomíná na hádku na Old Traffordu... 

"V sezóně, proběhnuvší po trajektu, jsme hráli na Manchesteru United. Rudoch se stopou na tváři si všiml Swallowa, mě 
a pár dalších, když jsme šli nahoru po schodech. Zlostně se podíval na Swallowa a řekl: „Tohle si mi udělal ty“, a ukázal na 
svůj zjizvený obličej. Řekl, že jsme nebyli féroví. Andy se zeptal, jak jsme mohli bejt neféroví, když nás tam bylo jen čtrnáct 
a jich dvě stě. A on odpověděl: „Nikdy na ten den nezapomenu. Nebyli jste féroví, protože vaše banda byla ozbrojená.“ 
Následovala chvíle ticha provázená našima nevěřícnejma pohledama na ty hovna, co mu zrovna vypadly z huby ven. Po 
chvíli řekl Andy: „To je blbost. Dostali jste přes hubu od čtrnácti z West Hamu. Použili jsme jen ty zbraně, které byly na lodi, 
tak proč jste je nepoužili taky?“ 
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V tu chvíli do toho skočil další: „Tohle je to vaše slavný I.C.F.?“, očividně poukazoval na naše nízké počty. Ale ještě 
než to stihl doříct, objevilo se dalších tři sta z West Hamu. A Andy mu odpověděl: „Tohle je I.C.F. a měli jste velký štěstí, že 
všichni nebyli na trajektu, protože to byste se na břeh živí nedostali. Jejich nenávist k nám jste mohli přímo cejtit a ten den 
vzduchem proletěla spousta nadávek. K ničemu vážnějšímu ale nedošlo, protože z osobní zkušenosti dobře věděli, co jsme 
zač." 
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