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1. ÚVOD 

V životě mě pokaždé přitahovaly projekty, které vznikaly anebo by teprve vzniknout 

mohly. Ve své profesi jsem sledovala vznik  a zavádění sociální práce - streetworku do praxe 

v oblasti preventivních činností s dětmi a mládeží, sociální práce s vyhraněnými subkulturními 

skupinami, práce se skupinami, se kterými nechtějí mít „normální lidi“ nic společného, ať už 

se definují čímkoli. 

Byla jsem u zakládání mnoha občanských sdružení, u vymýšlení a zavádění projektů do 

praxe, u vytváření manuálů, metodik a všemožných standardů. Tento proces vzniku, 

prosazování, obhajování a neustálého boje s kritizujícím okolím mě vlastně vždycky 

neskutečně bavil. 

 

Na práci s fotbalovými fanoušky jsem se začala podílet v roce 2004 v Portugalsku při 

realizaci fanouškovské ambasády. Byla to těžká a náročná práce a v tu chvíli, kdy probíhalo 

jednání se zástupci fotbalové instituce a ti nás neustále nazývali fanklubem, jsem si 

uvědomila, že i tuto oblast fotbalového světa tento proces vymýšlení, zavádění a realizace 

projektů teprve čeká. A práce to nebude jednoduchá. 

Přes nezdařené a nedokončené aktivity s občanským sdružením ProFotbalFans, které 

jako první začalo iniciovat jakousi profesionální práci s fotbalovými fanoušky a podporovat 

první projekty, se po šesti letech vracím ke stejnému tématu a to zavedení této profesionální 

práce do reality  České republiky. 

Práce s fotbalovými fanoušky (v tomto pojetí zmiňovaná také jako sociální práce 

s fotbalovými fanoušky z důvodu odlišení stávajícího pojetí „práce s fotbalovými fanoušky = 

marketingové aktivity pro fankluby“) je v České republice, až na jednu malou vyjímku, stále 

ve stejném bodě jako před šesti lety a neliší se ani přístup k této problematice jako k celku. 

S ambasádou pro fanoušky jsme od roku 2004 absolvovali MS v Německu v roce 2006 a 

EURO 2008 ve Švýcarsku a Rakousku a musím konstatovat, že podmínky pro tuto práci se na 

evropské úrovni velmi zlepšily a profesionální přístup institucí se velmi posunul. O co 

bezmocnější je pak pohled z této evropské úrovně do České republiky, kde se řeší a spekulují 

pořád ty stejné probémy dokola a žádný progresivní přístup nenastal. 
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I proto jsem se rozhodla k napsání této práce. Cílem mé práce není změnit či kritizovat 

fotbalové prostředí, ale popsat alespoň základní body týkající se práce s fotbalovými fanoušky 

a podpořit práci a iniciativy v této oblasti. 

V první části práce jsem se nevyhnula obecným teoretickým textům k dané problematice 

a snažila jsem se stručne popsat vývoj této problematiky v jednotlivých zemích a také na 

mezinárodní scéně. Zde stojí za zmínku zejména popis preventivních aktivit organizovaných 

v jednotlivých zemích. Následuje pak popis vývoje fanouškovské scény i sociální práce 

v České republice a také představení jednotlivých fungujících projektů. Následuje pak už 

praktičtější část věnující se vymezení rozdílu mezi fanprojektem a fanmanagementem a 

následně pokus o zpracování názvosloví fanprojektů, které už specifikuje samotnou službu a 

principy této práce. Výzkumná část obsahuje dotazník realizovaný u všech prvoligových klubů 

sezony 2010/2011 týkající se obecné informovanosti o fanprojektech, který je pouze 

doplněním této práce. 

 

Dlouho jsem bojovala s pojmem „sociální práce s fotbalovými fanoušky“, protože tento 

pojem už sám o sobě je pro fotbalové fanoušky odpudivý a této samotné branži příliš nesluší. 

Lepší už by bylo kontaktní práce s fotbalovými fanoušky, protože ale neexistuje přesná 

terminologie  a práce s fanoušky je v současné době vnímána spíš jako obecné pojmenování 

oblasti než jako terminus technikus, musela jsem k tomuto označení přistoupit. V této 

diplomové práci má tedy sociální práce s fotbalovými fanoušky význam specifické práce ve 

fanprojektech využívající metody streetworku a práce v nízkoprahových zařízeních, která je 

realizovaná profesionálním pracovníkem a je garantem specifického druhu práce se skupinou 

a jednotlivci. Jedná se spíše o pracovní označení, obecně by tato sociální práce měla být 

nazývána fanprojektem (stejně jako už je zavedený pojem pro nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež – NZDM). 

 

Cílem této práce není rozebírat a zkoumat fanouškovskou problematiku jako fenomén 

samotný. Cílem je přiblížit pohled na možný model fanprojektu, k jehož realizaci a zavádění 

do praxe samozřejmě povede ještě dlouhá cesta. Ovšem ukázat alespoň obecný pohled na 

fanprojkety, nastínit principy této práce a popsat první kroky vedoucí k vytváření podmínek 

pro jejich vznik v České republice, to je cílem této práce. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Teoretická východiska fanouškovské tématiky 

 

2.1. 1. Historický kontext fotbalového výtržnictví 

 

Fotbaloví fanoušci jsou obrovským fenoménem a nabízí se tedy otázka, proč  jsou 

fenoménem právě fotbaloví fanoušci, proč ne například fanoušci rugby, basebalu anebo 

hokeje.  Částečně by na tuto otázku mohl odpovědět historický kontext, který fotbal s násilím 

spojoval už od jeho vzniku. 

 

Fotbal a fotbalové fandovství se začalo formovat na počátku 60tých let 20. století. 

Z pouhé volnočasnové aktivity se fotbal etabloval ve významnou oblast, která má vliv i na jiné 

sféry společenského života a i díky rozvoji a zájmu médií je fotbal neobyčejně populární a 

bezpochyby nejmasovější hrou. (Smolík, 2008, 13) 

 

Divácké reakce jsou přirozeným doprovodem fotbalového utkání a také jednou z příčin, 

proč divák na fotbalové utkání chodí. Často ale také bohužel příčinou, proč diváci na utkání 

chodit přestanou a to když projevy  a reakce diváků přesáhnou společensky akceptovatelnou 

formu. (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006, 180-182) 

 

Násilnosti při různých sportovních hrách byly pozorovány již ve starověku a středověku. 

Ve 12. století existují zprávy o výskytu fotbalu ve Francii  a v Anglii, kde tvořil významný 

faktor v životě měst. 

Ve 13. a 14. století máme již řadu značně přesných zpráv o fotbalu. Původní lidová 

forma zahrnovala pouze nevážné a soutěžní boje mezi mladými jedinci z přilehlých vesnic a 

měst. Fotbal se hrál většinou v ulicích měst a každé mužstvo dosahovalo počtu až několika set 

hráčů. Při této formě lidového fotbalu docházelo obvykle k poškozování soukromého i 

veřejného majetku. I proto byly zákazy lidových her, při kterých nezřídka docházelo ke 

konfliktům jak mezi aktéry, tak mezi diváky, velice časté. Opakované zákazy ukazují na 

oblibu fotbalu i výtržností a násilností při něm. Tato lidová kopaná byla typická pro Anglii, 
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odkud se pak šířila dál, ale paralely existovaly i v jiných evropských zemích. (Mareš, Smolík, 

Suchánek, 2004, 38-39). 

 

Jednalo se hlavně o německé „Knappen“ a  italské „Fiorentine calcio“, kteří byli 

vytříbení co do formy i pravidel. Mužstvo, které prohrálo, muselo sklonit vlajku, s níž 

nastoupilo. Když se podařilo dostat míč do nepřátelské branky, přívrženci mužstva mezi 

diváky co nejhlučněji  projevovali své nadšení a mnohdy vyvolávali výtržnosti. (ibid, 66) 

Fotbal byl zábavou spíše nižších společenských vrstev, spojenou s konzumací alkoholu a 

pravidelnými výtržnostmi, a to jak na hřištích, tak v hledištích. V polovině 19.století byla 

v Anglii založena  fotbalová asociace a následně pak v 80tých letech 19.století anglická 

fotbalová liga. Ta se v následujících letech těšila velké divácké účasti a popularitě.  

„Finálové utkání (FA CUP – pozn. Autora) v roce 1893 shlédlo přibližně 45 tis. diváků a 

v následujících letech byl průměr přibližně 85 tis. diváků.“ (Dunning in Mareš, Smolík, 

Suchánek, 2004, 39-40)   

Davové výtržnosti spojené s fotbalovými utkáními poznamenaly první roky 20.století a 

k výtržnostem docházelo (i když v menší míře ) i ve válečném období. (mezi světovými 

válkami byly jednotlivé incidenty popisovány jako incidenty tzv. “horkých hlav – hotheads“. 

Mezistátní utkání byla v meziválečném období využívána k prezentaci národních myšlenek a 

k formování nacionalistického myšlení. K dalšímu vzestupu oblíbenosti kopané došlo 

v poválečném období, návštěvnost na fotbalových stadionech byla rekordní. V této době také 

začaly vznikat skupiny a subkultury, jejichž zástupci měli podíl na vzniku fotbalového 

chuligánství. 

„Rozlobení mladí lidé“, Teddy boys, mods, rockers, inspirovaní rokenrolem. 

V šedesátých letech se skupiny ještě více specifikovaly a rozdělily a například skupina mods – 

gang mods – byla předvývojovým stupněm skinheadské subkultury. (ibid, 41 – 43) 

Ta byla inspirována i skupinou „Rude boys“ silně ovlivněnou přistěhovaleckými vlnami. 

Skinheads se objevují koncem 60tých let 20.století a fotbal pro ně byl jednou z dominantních 

událostí týdne. (Koubek 2001 in Mareš, Smolik, Suchanek 2004, 44) 

 

Skinheadi, kteří pravidelně podporovali fotbalový klub svého města se střetávali 

s příznivci jiných mužstev. V den utkání se dokázaly jednotlivé gangy v městě sjednotit a 
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„odvrátit nebezpečí“. Při podpoře národního týmu pak byla dočasně pozapomenuta i rivalita 

klubových příznivců.( Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 45). 

 

Značný význam mají i sdělovací prostředky, které při zvyšování aktraktivity zápasu 

emocionálně působí na diváky.  Poznámkami např. o významu utkání s cílem přitáhnout 

pozornost. Nemalou roli pak hraje násilí, které je v médiích prezentováno ve spojitosti 

s fotbalem (např. opakování agresivních zákroků, komentáře podporující jednotu a sílu). 

Agrese a násilí se pak stávají běžné a lhostejnost k němu postupně mění normy chování a 

skladbu fotbalového publika. (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006, 166-167) 

 

Od 60tých let propukla ve vztahu k chování fotbalových fanoušků tzv. „Morální 

panika“, televizní kamery začaly být přítomny na většině vrcholoných zápasů a výtržnosti se 

pro ně staly snadným tématem. Média pravděpodobně přispěla ke zvýšení frekvence násilností 

(Beyer 2002 in Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 47) 

 

Televize obzvláště napomáhá v procesu přebírání vzorců chování současné mládeže. 

Média by měla odpovědněji přistupovat k prezentaci násilí na stadionech, spíše se zaměřit na 

ocenění hry, aktérů hry, trenérů, organizátorů. Nekoncentrovat se na opakování tragédií. 

(Mühlpachr, 2004, 13) 

 

Koncem 60tých let se tak vyčleňuje fotbalové chuligánstí z fotbalového fandovství. 

(Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 48) 

 

Fotbalové chuligánství vzniklo na začátku 60tých let v Anglii. V ostatních evropských 

zemích bylo podobné chování pozorováno přibližně o deset let později (Smolik, 2004, 16) 

 

Agresivní projevy na stadionech lze považovat za projev sociální patologie, neboť jsou 

v rozporu s uznávanými normami ve společnosti, proti uznávaným zvyklostemi sociálním 

hodnotám. Tento projev nabývá sociální závažnosti, je opakovaný a hromadný. (Mühlpachr, 

2004, 12) 
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Fotbalové chuligánství není jen osamoceným jevem, ale souvisí s mnoha dalšími faktory 

(sociálními, ekonomickými..). I proto se prevencí a represivními postupy fotbalového 

chuligánství věnují organizace jako jsou UEFA a FIFA, Evropská Unie atd. Obecnější postupy 

vycházejí z mezinárodního legislativního rámce. Mezinárodní legislativní rámec pro prevenci 

a potírání násilí při sportovních utkáních poskytuje především „Evropská úmluva k diváckému 

násilí a nevhodnému chování při sportovních utkáních, zláště při fotbalových zápasech“1 

přijatá ve Štrasburku roce 1985 jako součást smluvního základu Rady Evropy. Česká 

Republika přistoupila k úmluvě v roce 1995. 

 

Jedním z možných důvodů neúspěšnosti současného modelu zvládání fotbalového násilí 

je  dle Šveřepy právě jeho jednostranné zaměření na represi. Jak ukazují zkušenosti z ostatních 

zemí, restriktivní přístup sám o sobě nic neřeší. Jeho maximálním úspěchem je vytlačení 

násilníků ze stadionů do ulic města. Tak jako u dalších forem delikventního chování mládeže 

je potřeba volit vyvážený přístup do něhož patří i sociální prevence (Šveřepa, 2004, 23)  

Ta tvoří například nedílnou součást Národní koncepce sportu a bezpečnosti v SRN. Naopak 

v Anglii (a jí inspirované Itálii) uplatňují striktně represivní model zvládání fotbalového násilí. 

 

 

2.1.2. Kategorizace fotbalového publika 

Fotbaloví fanoušci jsou specifickou sociální skupinou, kterou spojuje sledování 

fotbalového utkání. 

V tomto kontextu je možné vymezit dle Smolíka tři velké skupiny. Fotbalové diváky, 

fotbalové fanoušky a fotbalové chuligány (hooligans, rowdies). Každou z těchto skupin je 

možné charakterizovat na základě stanovených  společných kritérií, pro orientaci uvedu jen 

stručné charakteristiky. 

- Fotbalový divák – je charakterizován jako pasivní pozorovatel hry, který není ovlivněn 

rivalitou obou týmů a na utkání tedy pohlíží zcela neutrálně. Není spjat s konkrétním 

klubem, nenosí jeho symboly, ani se s klubem neztotožňuje. Fotbalový divák sleduje 

často zápas zprostředkovaně díky nejrůznějším médiím (internet, televize, rozhlas, 

                                                
1 Viz příloha č.3 
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tisk..). Protože nenavštěvuje běžně zápasy, nezná přesně rituály, které jsou běžné pro 

fotbalové fanoušky anebo chuligány. 

-  Fotbalový fanoušek je ke kopané připoután prostřednictvím oblíbeného klubu či 

konkrétního oblíbeného hráče.  Díky identifikaci s mužstvem prožívá úspěchy i 

neúspěchy klubu. Fotbal je většinou jediným oblíbeným sportem fanouška. Fotbaloví 

fandové svoji identifikaci prezentují především oblečením (replikami dresů, klubovými 

šálami, kšiltovkami, tričky, vlajkami, odznaky apod.)  

- Fotbalový chuligáni se sdružují ve skupinách tvořených většinou mladými militantně  

orientovanými „příznivci“. Ti přicházejí na fotbalové stadiony či do jejich okolí 

s primárním cílem vyvolat konflikt nebo bitku s jinými obdobnými skupinami 

soupeřova týmu. Tyto skupiny mají vlastní názvy, kterými se vymezují proti 

neorganizovaným dalším skupinám.  Některé z těchto part jsou velice dobře 

organizovány a nesjednocuje je pouze klubové rivalství a nenávist k nepřátelským 

chuligánským partám, ale i politické, rasové, náboženské, národnostní, regionální 

anebo sociální motivy. Chuligánské skupiny se na rozdíl od fanoušků často ani 

neidentifikují s fotbalovým klubem, ale pouze se svojí partou. Svoji totožnost 

chuligáni prezentují především streetwearovým oblečením  oblíbených značek, 

vlajkami a šálami s motivy chuligánské skupiny, fanziny, webovými stránkami, apod. 

Rozšířené jsou různé rituály, ať už při povzbuzování, přípravě na násilné střety, při 

přijímání do gangu, při nakádání s ukořistěnými věcmi soupeřících gangů. (Mareš, 

Smolík, Suchánek, 2004, 12-13) 

 

Smolík užívá pojmu fotbalové chuligánství, narozdíl tomu Čarnogurský používá výraz 

divácké násilí. Argumentuje to tím, že výtržností na fotbalém stadionu se nedopoštějí vždy jen 

chuligáni, kteří tvoří specifickou subkulturu. 

Čarnogurský rozděluje spektrum návštěvníků fotbalových utkání na rozdíl od Smolíka 

na 6 kategorií, které se vzájemně překrývají (nezaujatí diváci, pasivní fanoušci, aktivní 

fanoušci, ultras, hooltras a hooligans).  Tyto kategorie se ještě dají specifikovat dvěma 

skupinami a to fotbalovými diváky a fotbalovými fanoušky. Fotbaloví diváci jsou všichni 

návštěvníci, ale mezi fotbalové fanoušky už neřadí skupinu nezaujatých diváků. Mezi 
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fotbalové fanoušky pak řadí pasivní fanoušky a aktivní fanoušky. Aktivní fanoušky specifikuje 

jako skupiny ultras, hooligans a jejich kombinaci hooltras. (Čarnogurský, 2009, 94-96) 

 

Chuligáni jsou dle Matouškova slovníku sociální práce skupiny mladých lidí 

v současnosti nejčastěji ztotožňované s výtržníky, kteří navštěvují sportovní akce a vyvolávají 

tam konfrontace s jinými skupinami fanoušků. Část těchto chuligánů jsou v Evropě i u nás 

pravicoví extremisté, část nemá žádnou vyhraněnou ideologii. Stadiony jim poskytují vhodně 

anonymní prostředí pro agresivní chování. V případě mezinárodních utkání mají chuligáni 

podněty i pro ventilování nacionalistických nálad. (Matoušek, 2003, 82) 

 

2.1.3. Rasismus při fotbalových zápasech 

Fotbalová utkání bývají často místem projevů rasistických, antisemitických a 

nacionálně-šovinistických projevů fotbalových chuligánů. Rasismus na fotbalových 

stadionech se ve větší míře začal projevovat v sedmdesátých letech v Anglii. Od konce 

šedesátých a letech sedmdesátých vzrůstaly v západní Evropě rasistické nálady části 

veřejnosti, především v důsledku negativních dopadů masové imigrace, což se projevilo i 

v posílení ultrapravicových stran a dalších organizací. Ty se následně pokusily agitovat ve 

fotbalovém prostředí, kde se na hřištích objevovalo stále více černošských i dalších „nebílých“ 

hráčů. Rasistické projevy přitom mohou být vázány nejen na chuligánské gangy, ale i na širší 

spektrum publika (bučení, pískot..).  

Jako reakce na propojení části chuligánů s pravicovým extremismem se objevila nejenom 

státní protiopatření , ale vznikly i antirasistické akce a kampaně fotbalových klubů a fanoušků. 

Vznikly také antirasistické chuligánské gangy, využívající někdy i ultralevicové ideové 

zázemí. Ideové rozdíly umocňují intenzitu střetů mezi ultralevicovými a ultrapravicovými 

chuligánskými skupinami. (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 13 - 14) 
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2.2. Fotbaloví fanoušci v Anglii 

 

2.2.1. Historie, vývoj a současný stav 

Velká Británie je kolébkou fotbalu. Kolébku je tedy samozřejmě i pro fanoušky a 

fotbalové výtržníky.  

Díky proměně, kterou zde fotbal zaznamenal a díky represivnímu přístupu se podařilo 

násilnosti vymítit ze stadionů. (Šveřepa, 2004, 34) 

 

V 70tých letech bylo fotbalové chuligánství velice rozšířeným sociálním jevem, který se 

dostával do centra pozornosti britských oficiálních míst i fotbalových organizací. Postupně 

narůstající represivní opatření měly vliv na celkový vývoj ve fotbalu. Chuligánství mělo dopad 

i na snížení návštěvnosti utkání (zvyšovala se cena lístků, mimo jiné zahrnující i náklady na 

protichuligánská opatření). Klubům byla za výtržnosti zavírána hřiště, zvyšovaly se i tresty a 

pokuty za fotbalové chuligánství. Zesilována byla i opatření proti výtržnostem přímo na 

stadionu a díky těmto protiopatřením skončilo období hlavních střetů na fotbalových 

stadionech. Boje se přesouvaly na periferie měst mimo stadiony a dohled bezpečnostních 

složek. Rozmach byl také patrný u xenofobních, nacionalistických a protipřistěhovaleckých 

projevů a afektů. Terčem rasistických výpadů se často stávali hráči černé pleti, jejichž počet 

začal od 60tých let narůstat. Tento problém rasistických projevů na stadionech se zintenzivnil 

ještě v průběhu let 80tých. Anglické fotbalové chuligánství kulminovalo co do své 

problematičnosti a nebezpečnosti v 80tých letech 20. století. Agresivní chování přinášelo 

hrůzné důsledky a do historie se strašným způsobem zapsaly takové tragédie jako se stala 

v Bruselu, kdy na základě paniky a bitky na stadioně došlo k prolomení ochranné zdi a 

ušlapáno či umláceno bylo 42 osob. Tato tragédie rozpoutala diskuze na téma bezpečí na 

stadionech, zásahy pořadatelské služby a distribuce vstupenek. Na základě této tragédie byly 

anglické kluby vyloučeny ze všech evropských soutěží na pět let. Situace let 80tých vyústila 

v rosáhlá protiopatření proti fotbalovým chuligánům. V polovině 80tých let začal platit zákaz 

prodeje alkoholu na fotbalových stadionech, zavedeny byly uzavřené televizní okruhy pro 

kontrolu bezpečnosti. Policie přijala nové strategie v boji s organizovaným fotbalovým 

chuligánstvím. Dlouhodobě shromaždovala informace o aktivitách  jednotlivých členů skupin, 

monitorovala jejich akce, infiltrovala tajné policisty do gangů. Na počátku 90tých let se 
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Anglické kluby vracejí do evropských soutěží a jejich příznivci navazují kontakty s podobně 

zaměřenými skupinami v zahraničí.  (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 50-55) 

 

V poslední době využívají chuligáni jako mocného nástroje k organizování svého násilí 

mobilní telefony a internet. Tyto moderní technologie eliminují překvapení v podobě policie. 

90tá léta jsou proto mnohdy označována za období superchuligánství a část chuligánů se 

zapojila i do struktur organizovaného zločinu. Pověst anglických chuligánů je jejich soupeři na 

mezinárodním poli někdy už sama o sobě vnímána jako výzva k útoku.  I v současnosti jsou 

zaznamenávány projevy rasismu na fotbalových stadionech, v klubech neustále roste počet 

černošských hráčů. (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 60) 

 

Angličtí chuligáni byli pro zbytek Evropy vzorem ve výtržnostech, v násilí, v konzumaci 

alkoholu ve dnech zápasu, i v projevech  nacionalismu, rasismu i xenofobie. Velká část 

kontinentu používá anglickou terminologii a anglické, chorály a další formy povzbuzování. 

V tomto sehrála velkou roli i inetrvence médií a jejich prezentace anglického fotbalového 

dění. (Williams 2001 in Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 60) 

 

Díky rozsáhlým opatřením, která v Anglii probíhala od osmdesátých let (shromažďování 

informací, nasazování tajných policistů – tzv. spotterů se podařilo vymítit fotbalové 

chuligánství mimo stadiony a změnila se i celková image fotbalových utkání v anglii. Zápasy 

jsou zaměřeny na rodiny, které v průběhu utkání utratí větší množství peněz, mohou si dovolit 

drahé vstupenky a pernamentky, chuligáni s agresivními projevy ze stadionů zmizeli. 

Protože Anglický model je založen zejména na restriktivním založení, jeho základ 

vychází z dobré podpory legislativy a to zejména ze čtyř nejdůležitějších níže uvedených 

zákonů, které v praxi fungují velmi rychle a přesvědčivě. 

 

„The Footbal Spectators Act“ – zákon o fotbalovém diváctví z roku 1989 

The Football Spectators Act (Zákon o  fotbalovém diváctví) z roku 1989 upravuje 

pořádání tzv. regulovaných fotbalových zápasů (přesně stanovené zápasy nejvyšších 

anglických soutěží a mezinárodní zápasy). Na základě tohoto zákona se mimo jiné zřizuje 

Národní fotbalový licenční úřad a umožňuje soudu nařídit chuligánům zákaz vycestování ze 
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země na zápasy konané v zahraničí, zákaz vstupu na stadion a povinné hlášení odsouzeného 

pachatele na policejní stanici během zápasu. (Mošna 2004 in Čarnogurský, 2009, 109) 

Fotbalový licenční úřad dohlíží na plnění obcemi vydaných licencí fotbalovým klubům, 

které provozují regulované fotbalové zápasy. Licencovány jsou podmínky na stadionu 

z pohledu aktivní a pasivní bezpečnosti diváka a zahrnují předpisy o bezpečnostních 

standardech, které obsahují mimo jiné např. využití kamerového systému na stadionu. 

(Carnibella et al 1996: 116-117 in Čarnogurský, 2009, 110) 

 

Byl také vytvořen úřad pro zákazy vstupu na fotbalová utkání (FBOA- Football Banning 

Orders Authority), který spravuje centrální záznamy o zákazech vstupu a dohlíží na 

naplňování tohoto zákona. Sleduje udělené zákazy soudem, povinnost hlásit se na policejní 

stanici a povinnost odevzdávat a navracet cestovní pasy v případě mezinárodního utkání.  

Jedná se o velmi propracovaný systém kontroly odsouzených fotbalových výtržníků. Pokud se 

jmenovaný, jemuž byla zaslána výzva k hlásení se na policejní stanici na stanici neohlásí či 

neodevzdá svůj pas, jedná se o trestný čin. (ibid) 

 

 

„The Footbal Offences Act“ -zákon o fotbalových trestných činnech z roku 1991  

The Footbal Offences Act (zákon O fotbalových trestných činnech) umožňuje postihovat 

tři nové přestupky v souvislosti s fotbalovým chuligánstvím - vrhání předmětů na hrací 

plochu, hlediště či aktéry hry, podílení se na rasových útocích či neslušných nebo rasistických 

chorálech během fotbalových utkání a vniknutí na hrací plochu či přilehlou plochu  bez 

povolení (Williams 2001 in Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 63).  

 

 

„The Football Disorder Act“ –zákon o fotbalových výtržnostech z roku 2000 

V roce 2000 vstoupil v platnost Footbal (Disorder) Act, na jehož základě mohou být 

osoby, které mají zákaz návštěv fotbalových stadionů, nuceny se v den utkání a v hodinu 

zápasu hlásit na policejní stanici. V případě mezinárodních utkání odevzdat cestovní pas. 

(ibid) 
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Novelizace zákona o fotbalových divácích, která zavádí některé důležité změny: 

- Pokud je soudní zákaz vstupu soudně vydán, vztahuje se na veškerá fotbalová utkání ve 

všech státech. Domácí a zahraniční zákazy vstupu jsou si rovny. 

- Soudní zákaz vstupu je spojen s odevzdáním cestovního pasu na dobu, kdy má 

proběhnout fotbalový zápas. 

- Uložení zakazu vstupu je možné i na základě civilního řízení a žaloby podané policií 

s požadavkem dostavit se k soudu k projednání uložení zákazu. 

 

Mezi nové trestní činy, které vedou k zákazu vstupu jsou zařazeny: 

- držení anebo použití světlic nebo dělobuchů při zápase 

- nošení, držení anebo použití útočné nebo palné zbraně 

- porušení zákazu vstupu anebo nedostavení se k projednání civilní policejní žaloby 

k soudu (Mošna 2004 in Čarnogurský 2009, 113 -114) 

 

„Police act“ –zákon o policii z roku 1996 

Zákon o policii v sobě mimo jiné obsahuje i  ustanovení o poskytnutí finančních 

prostředků za přítomnost policie na soukromé akci, čímž je v našem případš fotbalové utkání.  

Veškeré náklady na každého policistu přítomného na fotbalovém utkání musí být hrazeny 

klubem. Toto zapřičiňuje větší snahu klubů si na fotbalová utkání zajistit co největší množství 

dobře vyškolených pořadatelů. (ibid) 

Národní zpravodajská služba pro informace v trestních věcech – sekce fotbalových 

informací (National Criminal Intelligence Service  - NCIS) slouží i jako komunikační kanál 

mezi národními sbory při výměně informací o fanoušcích. Existuje fotbalová zpravodajská síť 

evidující nebezpečné fotbalové fanoušky a dokonce při každém klubu existuje policista 

specializující se na fotbalové divácké násilí. (ibid) 

 

Policejní složky využívají zpravodajskou síť Football Inteligence Unit pro výměnu 

informací o fotbalových fanoušcích, ta pracuje pod záštitou National Criminal Intelligence 

Services (NCIS). (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 63) 
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Anglický model je považován za velmi moderní, zejména díky uplatňování modelu 

stewardingu, tedy posilování role pořadatelské služby na úkor policie a také odstranění plotů  

a zdí ze stadiónů. Přítomnost policistů na stadiónu (stejně jako instalace zdí a plotů) působí 

jako velmi silné stresory. Anglie je chválena za moderní přístup k represi vůči fotbalovým 

násilníkům, zároveň ji stíhá kritika za absenci sociální prevence . V roce 1996 doporučila 

Evropská Unie svým členům uplatňovat anglické principy v přístupu represe k fotbalovému 

násilí. (Šveřepa, 2004, 24) 

 

Problém fotbalového chuligánství je v Anglii přenesen i na rovinu fotbalových klubů a 

komunální politiku, protože tyto subjekty se finančně podílejí na policejních akcích 

zaměřených na chuligánství a stewarding na stadionech. (pořadatelská činnost – pozn.aut.) 

(Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 63) 

 

2.2.2. Preventivní aktivity 

 I když bývá Anglie označovaná za klasického zástupce zejména represivního modelu a 

sociálně preventivní opatření neexistují v takovém rozsahu jako třeba v Německu i tady jsou 

realizovány preventivní projekty. V těchto preventivních programech se angažují jak kluby, 

tak policie a orgány místní samosprávy. Kluby například organizují projekty zaměřené na děti 

– doučování problémových žáků, organizování fotbalových turnajů pro děti a mládež ze 

sociálně deprivovaných oblastí. 

Fotbalisté zaměstnáni v klubu se účastní různých dobročinných akcí a preventivní 

projekty jsou podporovány a prezentovány ve fotbalových programech a dalších tiskovinách. 

(Rada Evropy in Čarnogurský, 2009, 116) 

 

 V nestátní sféře vznikly protichuligánské organizace z řad fanoušků jako například 

„The Footbal Supporters‘ Federation“ (FSF), která sjednocuje fanoušky a  má více než 142 

tisíc členů a to jak individuálních, tak členů fanouškovských organizací.  V podstatě zajišťuje 

určitou formu sociální prevence a preventivních aktivit. 

FSF má demokratickou strukturu, členem se může stát prakticky každý, má vlastní 

partnery a sponzory a vedení do FSF je voleno. FSF organizuje vlastní kampaně, organizuje 
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tzv. fanambasády2  a to téměř při všech zahraničních utkáních. Lobuje u fotbalového svazu a 

fotbalových klubů, vyjednává s úředníky a policií.  Lobuje například za místa ke stání na 

fotbalových stadionech („Safe Standing Campaigne“), za přijatelnější ceny vstupenek 

v Premier League („Price Away Campaigne“) anebo organizuje kampaň namířenou na práci 

policie („Watching Football is not a Crime“).  Při zahraničních utkáních poskytuje anglickým 

fanoušků právní servis, informační servis, propojení s britským konzulátem a rychlou pomoc 

v terénu. Z charitativních činností stojí jistě za zmínku organizace „World Homeless Cup“, 

což je Světový pohár bezdomovců a kterého se učastní i týmy z České republiky za podpory 

ČMFS. (www.fsf.org.uk)  

Je také jednou ze spoluzakládajících a vůdčích organizací mezinárodní sítě „FSI – 

Football Supportes International“ respektive „Football Supporters Europe – FSE“3. Vydává 

vlastní publikace, mezi které patří i fanziny „Free Lions“ a „The Football Supporter“. 

  

Dále pak podobná organizace „FSA – Football Supporters Asociation“ a   „Independent 

Supporters Associations (ISAs)“, které mají pobočky po desítkách míst v celé Anglii,  snaží se 

distancovat od fotbalového chuligánství a snaží se spolupracovat na tom, aby fotbalové 

fandovství mělo dobré jméno. (Smolik 2008, 228) 

 

V reakci na nárůst projevů rasismu při fotbale se objevilo několik opatření na státní i 

nestátní úrovni. V roce 1993 byla Komisí pro rasovou rovnost („Commision for  Racial 

Equality – CRE“) a Profesionální fotbalovou asociací („Professional Footballers Association – 

PFA“) zahájena masivní kampaň „Let’s Kick Racism Out of Footbal“ (Vykopejme rasismus 

z fotbalu).  

V roce 1996 vznikla v Sheffieldu další kampaň „Football Unites, Racism Divides“ a 

v tomtéž roce byla představena videoprojekce „Show Racism the Red Card“. (Mareš, Smolík, 

Suchánek, 2004, 64) 

 

                                                
2 viz kapitola Fanouškovské ambasády 
3 viz kapitola o Footbal Supporters International 
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V Anglii má také pobočku evropská protirasistická organizace „FARE - Football 

Against Racism in Europe“. 4 

V roce 1997 vznikla další organizace „Kick It Out“ financovaná Anglickou fotbalovou 

asociací, Premier League, CRE, PFA a Fotbalovou obchodní organizací, což jen dokazuje 

spolupodílení se různých subjektů  na antirasistické kampani.( ibid) 

 

Profesionální sociálně preventivní práce dle Německého modelu v Anglii na místní 

klubové úrovni neexistuje, ale principem práce „fans for fans“ (fanoušků pro fanoušky) vzniká 

velké množství zajímavých projektů s preventivním významem. 

 

 

2.3. Fotbaloví fanoušci v Itálii 

 

2.3.1. Historie, vývoj a současný stav 

Itálii je země, ve které má fotbal dlouholetou tradici a ve které se také realizuje velké 

množství zajímavých fanouškovských projektů, ačkoli Itálie se obecně řídí anglickým 

modelem potlačování násilí na stadionech. 

 

Italský fotbal a italské fandovství má dlouhou tradici sahající až k již zmiňované 

„florentské kopané“. Italští fotbaloví chuligáni byli na začátku 80tých let spjati se subkulturou 

skinheads, kteří se soustřeďovali především ve velkých městech a kde byly velmi častým 

jevem pouliční rvačky a napadání obchodníků afrického původu. Skinheadi se střetávali ve 

rvačkách s podobnými skupinami podporující jiné týmy. Koncem 80tých let se skinheadi 

velmi často snažili projevovat své politické názory. V současné italské scéně již éra skinheads 

odezněla a při fotbalových zápasech se prezentují italští „tifosi“ (fanoušci a radikálnější 

skupiny – „ultras“ -v jejich řadách se vyskytují skupinky mající blíže spíš ke skupinám 

hooligans). (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 82) 

 

                                                
4 viz kapitola o FARE 
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Fanouškovské hnutí „Ultras“ vzniklo v 60tých letech 20. století právě v Itálii, kde došlo 

k masovému rozmachu tohoto hnutí. První, kdo zvolili označení „ultra“, byli zřejmě fanoušci 

Sampodorie Janov a vzniklo tak hnutí aktivních fanoušků, které doteď vévodí na mnoha 

evropských stadionech.  (Voženílková, 2009,13) 

Pro ultras je typické vytváření atmosféry v průběhu fotbalových zápasů vymýšlením a 

přípravou promyšlených choreografických prvků. Ty symbolizují oddanost a jednotnost 

skupin a jsou velmi obtížné na realizaci – často se jich účastní i několik tisíc jedinců.(Mareš, 

Smolík, Suchánek, 2004, 82-83) 5 

Ultras vnímají fandění jako úkol, každý „kotel“6 má svou aktivní skupinu, každá skupina 

zase svého „kápa“ (šéfa, rozeřvávače davu). Ten skupinu organizuje, sjednocuje pokřiky a 

podporuje jednotné fandění a větší zápal. (Voženílková, 2009, 13) 

 

Italské ultras skupiny jsou typické především svojí organizovaností (bez tohoto by 

nebylo možné zvládnout tak náročné choreoakce) a často bývají v kontaktu se svým 

fotbalovým klubem, což jim přináší jistá privilegia (levnější vstupenky. atd.). (Mareš, Smolík, 

Suchánek, 2004, 83)  

Často ale využívají své moci negativním způsobem a stávají se z nich organizované 

nátlakové skupiny. V posledních deseti letech se také začaly množit útoky na hráče samotné či 

na vedení klubu. Tyto útoky mají konkrétní cíl, a týkají se osoby, která se nějakým způsobem 

provinila v očích fanoušků (neuspokojivé výsledky, přestupy hráčů, vlastní gól..). (ibid) 

Většinou jsou ale projevy násilí u Ultras jiné než například u britských fanoušků. 

Projevy násilí bývají často zaměřeny jen vůči některým nepřátelům na základě rivalského boje 

a nejedná se o primární zájem a aktivitu. (Voženílková, 2009, 13) 

Z ultra se postupně stal životní styl, kde ve skupině byly zkušenosti předávány staršími 

na mladší a jejich aktivity se rozšířily i do mimozápasové sféry. 

Díky vývoji v 80tých letech, kdy docházelo ke strukturálním změnám v ultraskupinách a 

nadměrnému tlaku represivních složek došlo k významnému rozmachu násilí v rámci těchto 

                                                
5 Choreo – choreografie – jedná se o různé obrazce, nápisy, projevy, které opticky 

vyjadřují prezentaci názoru skupiny a bývají velmi vtipné, útočné a efektní. (– pozn.aut) 
6 kotel - místo pro domácí aktivní fanoušky na stadionu 
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skupin.  V polovině 90tých let došlo k ubodání mladého janovského fanouška Spagnola. Díky 

této tragédii došlo ke schůzkám mezi skupinami utras a k dohodnutí základních pravidel a 

zásad jejich střetů. Ultras se začali více setkávat a veřejně angažovat, začali organizovat různé 

druhy veřejných a charitativních akcí.  (ibid) 

 

V roce 2003 došlo k novelizaci zákona č. 88/2003, který uvádí v platnost zákon 28/2003 

o přijímání naléhavých opatření v boji proti fenoménu násilí na sportovních akcích. 

Kontrovezní a kritizovaný je zejména díky článku 382, který umožňuje zatčení osob na 

základě fotodokumentace anebo videozáběru a to až do 36 po skončení události. Odpůrci jej 

považují za protiústavní. (www.progettoultra.it)  

 V roce 2007 (zákon 41/2007) došlo k zpřísnění všech sankcí a trestních sazeb, byly 

zakázany transparenty obsahující urážky, hrozby a hesla podněcující k násilí. Zdržení možné 

na základě foto anebo video dokumentace je prodlouženo na 48 hodin po události. Omezuje 

prodej vstupenek jedné osobě a umožňuje vydat zákaz hrát utkání bez diváků. Dává možnost 

vydat zákaz vstupu na stadion násilníkům, kteří se provinili protizákonným chováním a 

možnost zavedení stewardingu ve větší míře. (ibid) 

 

Italští ultras bývají více politizovaní, politická orientace bývá extrémně pravicová a 

extrémně levicová. Nelze sice najít přímé propojení těchto pravicových skupin na extrémně 

pravicové organizace, ale zaměření je patrné. U ultras skupin se projevy xenofobie a rasismu 

projevují zejména při atakách příznivců jiných klubů. (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 84) 

 

 

2.3.2. Preventivní aktivity 

V Itálii jsou  také časté organizace zaměřené antirasisticky a antifašisticky, ultralevicově 

zaměřené organizace. 

Nejznámější a nejdůležitejší organizací je v tomto směru organizace „Progetto Ultra“, která 

sídlí v Bologni a byla založena roku 1995 jako jeden z projektu podorovaný „UISP“ (Unione 

Italiana Sport per Tutti – Italská unie sportu pro všechny).  

Základní cíle Progetto Ultra jsou: 

- podpora populární kultury fandovství 



 20 

- omezení násilí a nesnášenlivosti ve fotbalovém fandovství prostřednictvím sociální 

práce zaměřené na fanoušky 

Projekty v organizaci jsou podporovány ze státních, okresních a městských dotací, z UISP, z 

FARE a ze sponzorských a vlastních zdrojů. (www.progettoultra.it)  

 

Progetto Ultra je jednou z nejdůležitějších fanouškovských organizací v Evropě a je 

zakládajícím členem organizací „FARE“ (Football Aginst Racism in Europe) a „FSI“ 

(Football Supporters International)7. Z malé organizace mající vliv pouze na pár skupin se 

stala veliká organizace rozšířená nejenom do celé itálie, ale také do evropských aktivit. 

Spolupracuje s úřady, státními i nestátními, neziskovými organizacemi a sdružuje 

největší archiv o fanouškovské problematice, ve kterém je obsaženo přes 20 tisíc titulů, knih, 

zinů a videí a přes 10 tisíc fotografií sloužící jako dokumentace fanouškovských aktivit a 

choreografií. (ibid) 

Mezi hlavní cíle, které organizace Progetto Ultra  naplňuje je sociální práce – 

zprostředkování komunikace a kontaktu mezi různými složkami. Mezi skupinami fanoušků, 

mezi fanoušky a institucemi, což zmírňuje následky konfliktů. 

Jedním z hlavních a velkých realizovaných projektů je projekt Fanambasády, který byl 

poprvé realizován na EURO 2000 v Belgii a Nizozemí.8 

 

Dále pracuje s mladými a aktivními fanoušky, kteří se podílejí na mnoha projektech 

realizovaných organizací – např. natáčení filmů o fanoušcích. 

Rozpoutává dialog a vydává velké množství informačních brožur o fandovství  a o 

právech a povinnostech fanoušků. Podporuje a koordinuje iniciativy na podporu aktivních 

fanoušků. S ultra projektem je spojeno mnoho fanouškovskych skupin (někdy i velmi 

rivalských), které diskutují společná témata anebo potřebují informace a rady. Progetto Ultra 

také vydalo „Příručku přežití fanouška“, která se zaobírá bezpečným fandovstvím a sumarizací 

práv a povinností, které se fanoušků týkají. Byla distribuována do mnoha fanouškovských 

                                                
7 viz kapitola  o Fare a FSI 
8 viz kapitola ambasáda pro fanoušky 
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skupin a je ke stažení na internetu (aktualizována roku 2003, kdy došlo k novelizaci zákona 

týkajícího se fanoušků a represe). (ibid) 

Kromě aktivit přímo spojených s FSI a FARE organizuje i několik svých velkých projektů. 

- vzdělávací program „I vallori dello Sport“ (Hodnoty ve sportu) probíhá na školách a 

s mladými lidmi 

- „Il megafono“ (Megafon) – čtvrtletník zaměřený na konkrétní aktivity fanouškovských 

skupin a podpora aktivního fandovství, obsahující proaktivní fotky ze zápasů, rady a 

doporučení pro fanoušky. 

- „Antirazisti Modialli“ (protirasistický svět) – kampaň UISP (vytváří prostor pro 

antirasistické projekty v itálii – viz níže) (ibid) 

 

Dalším cílem je zvyšování povědomosti o celkové kultuře organizovaného aktivního 

fandění a snaží se poskytnout reálný pohled na tutu problematiku. Ukazuje i jiné iniciativy a 

aktivity, které jsou s tímto životním stylem spojené. 

Je také hlavním informačním bodem pro média co se rozhovorů a komentování 

konkrétních situací týče. Organizace se také věnuje přednáškám na školách, osvětové činnosti, 

pořádá konference a semináře, atd. (ibid) 

 

Velkou další iniciativou a cílem této fanouškovské organizace je boj s rasismem a 

podpora protirasistických iniciativ. Je zakládajícím členem Evropské sítě FARE (Footbal 

Against Racism in Europe), která pomocí společných aktivit pořádá semináře, vzdělávání a 

podporuje iniciativy zameřené na boj s rasismem. 

Mezi dalšími aktivitami spojenými s propagací programu FARE je potřeba zmínit 

„Action Week - Settimana d'Azione Antirazzista Europea” – Evropský akční týden boje proti 

racismu, aktivita oficiálně podporovaná UEFA za účasti týmů Champions League, zahrnující 

fotbalové kluby, sdružení fanoušků a ostatních sdružení bojijících proti rasizmu. 

Hlavní událostí roku, kterou Progetto Ultra organizuje je akce “Mondialli Antirazissti”, 

která existuje již od roku 1997. Jedná se o veliký festival, na který se sjíždějí fanoušci z celé 

Evropy a zapojují se do fotbalového turnaje a dalších různých turnajů, workshopů, iniciativ. 

Akce se účastní vice než 200 družstev z celé Evropy  a navštíví jej na 8000 návštěvníků. 

Festival trvá 5 dní, je zakončen obrovským průvodem plným vlajek a transparentů a je 
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považován za multikulturní festival zaměřený na boj s rasismem oceňovaný na světové úrovni. 

(ibid) 

 

 

2.4. Fotbaloví fanoušci v Německu 

 

2.4.1. Historie,vývoj a současný stav 

Němečtí fanoušci jsou často považováni za hlavní rivaly anglických fotbalových 

chuligánů. Německá chuligánská scéna je také konfrontována s holandskými chuligánskými 

skupinami. Fotbalové chuligánství se začalo v Německu projevovat v 70tých letech, ale 

běžným jevem se stalo až v letech 80tých-90tých. První organizované skupiny vznikaly při 

klubech FC Köln a Schalke, v 80tých letech pak byla jednou z nejobávanějších skupin 

„Borrusefront“ při Borussii Dortmund. 

Situace V Německu se hodně změnila po roce 1989, kdy se po znovusjednocení 

Německa projevily velké sociální rozdíly. 

Již na počátku 90 tých let začaly vznikat ve východních částech SRN organizované 

gangy, které si rychle vydobyly zásadní postavení na německé hooligans scéně a začaly být 

velkým problémem pro německý fotbalový svaz a policii. (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 77 

- 78) 

 

Německá chuligánská scéna je často spojována s extrémně pravicovými politickými 

postoji (existují i levicově orientované gangy, jsou však v menšině). Všechny pravicově 

orientované gangy nejsou neonacisticky orientované, existují ale i příznivci skupin 

HOONARA – HOOligans NAzis RAzist). Lze se setkat s projevy rasismu vůči hráčům černé 

pleti. (ibid 78) 

Od druhé poloviny 90tých let lze pozorovat u většiny německých chuligánských skupin 

posun k apolitičnosti. Násilí a střety se začaly posouvat ze stadionů na periferie měst, do parků 

atd. Tam mají chuligánské střety jasná pravidla a domluvené okolnosti. Chuligánské skupiny 

vydávají vlastní fanziny o svých aktivitách, proběhlých akcích a dalším dění. V německu 

vedle chuligánů existují také početné  a dobře zorganizované skupiny „ultras“. Většina 

německých ultras udržuje dobré vztahy s vedením klubů, v některých případech klub i 
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spolufinancuje aktivity ultras. Německé ultras skupiny spolu navzájem dobře komunikují a 

vydávají vlastní ziny9. Určitou část publika tvoří v německu i tzv.“Kutten“ – nenásilní 

fotbaloví fanoušci, kteří tvoří základní skupiny fotbalových fanklubů a většinou nejsou strůjci 

problémů. Také existují celoněmecké barevné magaziny fotbalových fanoušků – „Match 

Live“ a „Erlebnis Fussball“. 

V současné SRN je divácké násilí spojené s fotbalovými zápasy bráno jako velmi vážný 

celospolečenský problém. Proti skupinám fotbalových chuligánu je veden ostrý postup ze 

strany bezpečnostních složek i samotných klubů a fotbalového svazu.( Mareš, Smolík, 

Suchánek, 2004,79 - 81) 

 

V Německu je oblast diváckého násilí řešena komplexně jedním základním 

dokumentem, jenž pokrývá prakticky celou problematiku a vytváří základ pro ucelenou 

politiku.  (Čarnogurský, 2009, 117)  

Dokument „Národní koncept pro Sport a Bezpečnost – NKSS“ (Nationales Konzept 

Sport und Sicherheit) je základní legislativní normou upravující bezpečnost na fotbalových 

stadionech v Německu. Byl vypracován roku 1992 a na jejím vypracování se podílela pracovní 

skupina tvořena zástupci těchto institucí: Německý fotbalový svaz, Německý sportovní svaz, 

Německý svaz měst, Rada ministrů vnitra, Rada ministrů mládeže, Rada ministrů sportu, 

Spolkové ministerstvo vnitra, Spolkové ministerstvo žen a mládeže. (ANKSS, 2003,7 ) 

 

V tomto konceptu jsou řešeny následující oblasti: 

- Práce s fanoušky v rámci sociální práce 

- Návštěvní řády stadionů 

- Zákazy vstupu na stadiony 

- Pořadatelská služba 

- Bezpečnost stadionů 

- Spolupráce všech zůčastněných aktérů (ibid 8-9) 

 

                                                
9 - fotbalové magaziny-pozn.aut. 
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Součástí NKSS je také výsledková zpráva „celostátně platné zákazy vstupu na stadion. 

Tyto zákazy jsou považovány za platný a vhodný nástroj v boji proti násilí na stadionech. 

Mimo to existují i zákazy platné jen pro jeden uvedený stadion.  Zákazy vstupu zajistí policie 

a oznamuje okamžitě klubu jako vlastníkovi stadionu. Vlastník klubu pak písemně obeznámí 

provinilce. 

Pravidla pro udělování zákazu jsou specifikována ve směrnicích vydávaných Německým 

fotbalovým svazem. V poslední době ale stále častěji fanoušci projevují svou nespokojenost 

s praxí udělování těchto zákazů. (ANKSS, 2003, 20 – 23)  

ANKSS také definuje směrnice pro pořadatele, kde rámcově definuje úkoly, organizaci 

pořadatelské služby, počet jejich členů a jejich označení a přípravu před zápasem, jejch výběr 

a školení, pravomoci a způsob komunikace a spolupráce s ostatními zůčastněnými subjekty. 

(ANKSS, 2003, 33 - 36) 

Součástí ANKSS je také koncepce pro bezpečnostní normy na stadionech a organizačně 

provozní podmínky, která vychází z Evropské úmluvy k diváckému násilí a nevhodnému 

chování při sportovních utkáních, zvláště při fotbalových zápasech. Doporučení platí pro 

nezastřešené stadiony s minimální kapacitou 10.000 diváků, kde se hrají utkání 1. anebo 2. 

Bundesligy a mezistátní zápasy. (ibid 37-45)  

V Německu jsou na rozdíl od Anglie povolena místa ke stání v prostorech určených pro 

domácí a hostující vlajkonoše. Na větších stadionech jsou řešena pomocí techniky 

kombinovaných míst, kdy na mezistátní utkání jsou přeměněna místa na stání na sedačky pro 

všechny diváky. Koncepce pro spolupráci všech zůčastněných aktérů dosahuje 

institucionalizované optimální spolupráce s cílem čelit všem možný problémům vznikajícím 

v souvislosti s fotbalovým utkáním. (ibid 46-48) 

 

Na německých stadionech platí poměrně přísné podmínky jako zákaz prodeje 

alkoholických nápojů, používání jakékoli pyrotechniky či závadné symboliky. Samotné kluby 

spolupracují velmi úzce s policií a to hlavně při výměně informací o problémových 

chuligánech a při zajišt’ování bezpečnosti na rizikových zápasech. 

Německá policie monitoruje  osoby patřící do skupiny chuligánů, ultras a kutten nejsou 

policií monitorovány a není jim nijak omezován pohyb. Hooligans jsou v den zápasu pod 

monitoringem policie, která se je snaží bez výtržností přepravit na stadion. U 
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nejnebezpečnějších chuligánu vede německá policie záznamy a ty jsou pak součástí kartotéky 

po vzoru Velké Británie. Tyto osoby pak mají většinou zákaz vstupu na německé fotbalové 

stadiony. (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 81) 

 

 

2.4.2. Preventivní aktivity 

Na poli preventivním jde Německo příkladem a na základě jeho modelu práce vznikají 

fanprojekty po celé Evropě. 

 Prvním projektem, který se zaměřoval čistě na fotbalové fanoušky byl sociální projekt 

v Brémách roku 1981. K jeho primárním a hlavním úkolům na počátku bylo zprostředkování 

komunikace mezi fotbalovými fanoušky a policií a fotbalovými funkcionáři. (Šveřepa, 

Hooligans a socialni prvence in Éthum, 2004, 26) 

 

Fanprojekty mají být zřízeny dle NKSS ve všech bundesliových městech a v dalších 

městech, kde se pravidelně objevují větší problémy s fotbalovými výtržníky. (ANKSS, 2003, 

11-19) 

V dnešní době v Německu působí na 50 fanprojektů v různých fotbalových klubech a na 

různých úrovních. 

Fanprojekt je měkkou formou sociální práce s mládeží. Jeho cílem je preventivně působit proti 

vzniku násilných akcí spojených s fotbalovými utkáními.  

Dílčí cíle pak jsou: 

- vést fanoušky k takovým formám řešení konfliktů, jež v rámci sebeovládání nevyužívají 

násilí,  

- odbourávat extrémní orientace (předsudky, nenávist k cizincům, rasismus), 

- odbourávat chování napomáhající delikvenci, 

- zvyšovat sebevědomí a sebevědomého chování mladých fotbalových příznivců 

- stabilizovat vrstevnické skupiny, 

- vytvářet atmosféru, kdy se společenské instituce více zabývají otázkami spojenými 

s mládeží 

- navázat komunikaci mezi kluby a jejich příznivci (Šveřepa, 2004, 26) 
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Dosažení těchto cílů pak  vyžaduje především následující principy: 

- spoluúčast na životě mladých příznivců principem streetwork (doprovázení na zápasy, 

srazy, podpora vztahu s klubem), 

- organizování setkávání mladých, 

- vzdělávací a osvětovou práci (vzdělávácí pobyty, semináře ve školách, školení pro 

instituce, podpora diskuze a dialogu mezi jednotlivými subjekty na konkrétní témata), 

- kulturně pedagogickou práci,  

- poskytování situační pomoci a intervence, 

- nabídka volnočasových aktivit, 

- podopora aktivizačních činností a seberealizace (zakládání fanklubů, vydávání 

fanzinů...), 

- zpracovávání dokumentace vývoje subkultury a práce s údaji, 

- osvětová a informační práce s veřejností. (ANKSS, 2003, 11-19) 

 

Personálně by měl být projekt zajištěn pracovníkem s odpovídajícím vzděláním (sociálni 

pracovník, pedagog anebo socialni pedagog, učitel tělesné výchovy apod.), osobou se 

zkušeností v oboru práce s mládeží anebo sociálního pracovníka.  

Fanprojekt by měl být realizován s vhodným prostorovým zázemím na vhodném místě, 

s dostatečným vybavením (zejména volnočasovým) a měl by mít k dispozici mobilní zázemí 

(např. minibus). Financování projektů se dělí na třetiny spoluúčastí německého fotbalového 

svazu – přeneseně pak fotbalového klubu, patřičné spolkové země a obce, ve které se fan 

projekt zřizuje. Každý klub má, kromě sociálního pracovníka, také svého „pověřence pro 

fanoušky“ (Fanbeauftragte), kteří se starají o kontakt s fanoušky – nesoustřeďují se přímo na 

sociální práci s fanoušky, ale jsou tvurci tzv. fan managementu klubu. (ibid) 

Cílovou skupinou takových fanprojektů jsou mladí fotbaloví fanoušci se sklonem 

k násilnému chování. Jsou zde zastoupeny všechny sociální vrstvy, muži i ženy. (Šveřepa,  

2004, 26) 

Hlavní metodou sociální práce s fanoušky v rámci projektu je streetwork, sociální práce 

na ulici. Sociální pracovník monitoruje situaci na fanouškovské scéně a na základě toho 

sestavuje nabídku aktivit a služeb, která může cílovou skupinu oslovit. (ibid 27) 
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Fanprojekt nabízí svým klientům zejména: 

- pomoc při zvládání tíživých situací ve škole, s rodiči, hledání zaměstnání, problémů 

s policií,  zadržení.., 

- volnočasové aktivity (sportovní turnaje, setkávání nezaměstnaných, promítání filmů, 

různé workshopy). 

Součástí fanprojektů jsou nejen vzdělávací akce pro fanoušky, ale také pro policii, úřady, 

masmédia a organizování setkání se zástupci těchto institucí. (ibid) 

 

Na základě konceptu NKSS vznikla také oborová organizace „Koordinationsstelle 

Fanprojekte“ (KOS) – organizace zabývající se koordinací fanprojektů. Byla založena v roce 

1993 právě na základě NKSS s cílem zaštiťovat, koordinovat a vést fanprojkety v Německu a 

dopomáhat při vytváření nových projektů. V současné chvíli zaštiťuje 47 projektů na 42 

místech v Německu. (www.kos-fanprojekte.de) 

KOS je ze dvou třetin financován Spolkovým ministerstvem pro rodinu, seniory, ženy a 

mládež  a z jedné třetiny pak Německým fotbalovým svazem. Sídlí ve Frankfurtu nad 

Mohanem v sídle organizace německé sportovní mládeže „DSJ“ (Deutsche Sport Jugend). 

(ibid) 

Hlavním posláním KOS je: 

- Koordinace a vytváření sítí  - vytváření vazeb mezi různými organizacemi zabývající se 

touto tematikou včetně nadnárodní úrovně, koordinace a zprostředkovávání 

komunikace mezi subjekty, které mají co do činění s problematikou fotbalových 

fanoušků (německá fotbalová asociace atd.). 

- Poradenství – týkající se institucí, pořádkových agentur, policie. Intervence a mediace 

v konfliktech týkajících se fotbalové problematiky a fanprojektů. Účast ve výborech, 

pracovních skupinách a institucích zabývajících se fanoušky na národní a mezinárodní 

úrovni (UEFA, FIFA, EU, Rada Evropy...). 

- Vzdělávání – organizace konferencí a seminářů pro zaměstnance fanprojektů, pro další 

složky spolupracující s fanprojekty, organizace workshopů k šíření povědomí o 

fanprojketech a typu práce díky fanprojketům, účast na mezinárodních seminářích a 

konferencích a evropských setkáních. 
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- Dokumentace a publikování – publikace vlastních brožur v podstatě na všechna možná 

témata (příručka pro pracovníka s fanoušky, Jak se vyhnout zatčení a porušení zákona, 

příručka pro volnočasové aktivity,...). Dokumentace vývoje fanprojektů a kvalitní PR 

pro tento typ práce. (ibid) 

 

Fanprojekty v Německu (www.kos-fanprojekte.de) 
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KOS zveřejnil letos již po šesté zprávu o vývoji sociální práce s fanoušky v Německu. Zpráva 

popisuje podrobný vývoj každého z projektů včetně zhodnocení iniciativ KOS. 

KOS má v Německu na fotbalové platformě velmi významné postavení a za sebou velké 

množství zásluh, zásahů a změn. Je výrazně podporován Německým fotbalovým svazem, 

který je velkým zastáncem fanprojektů. 

Mezi hlavní projekty, které KOS organizuje na mezinárodní úrovni organizuje a 

podporuje patří: 

- projekt fanouškovských ambasád (největší projekt při FIFA MS v Německu v roce 

2006) 

- spolu s Progetto Ultra (Itálie), Euro-support (Holand) a FSF(Anglie)  založili 

mezinárodní projekt – platformu pro realizaci dalších aktivit  “Football Supporters 

International” (FSI), který se přeskupil na “Footbal Supporters in Europe” (FSE) 

(www.kos-fanprojekte.de)  

KOS je take součástí Národního výboru sportu a bezpečnosti (NKSS), který zasedá jednou 

ročně a jsou v něm zastoupeny všechny zůčastněné strany. Výbor hodnotí také zprávy 

místních výborů, ve kterých jsou účastny ještě i další složky, kterých se problematika týká.  

(Čarnogurský, 2009, 124) 

 

Partnerem KOS je take oborová profesní organizace BAG ( “Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Fanprojekte” – Spolkové sdružení fanprojketů), která sdružuje profesionální fanprojekty 

naplňující stanovená kriteria - organizace musí fungovat na profesionální úrovni se 

zaměstnanci na pracovní úvazek, fanprojekt má příslušnou odpovídající normu a poslání (dle 

NKSS) a odpovídajícím způsobem vzdělané pracovníky, a nejedná se organizaci přímo 

závislou na pokynech klubu. 

Zásady  organizace BAG: 

- věnovat se  zájmům  mladých fanoušků, a to jak sociálním, komerčním, tak i 

bezpečnostním zájmům, 

- zabránit vyčlenění nějakého fanouška anebo fanouškovské skupiny, 

- udržení a zachování subkultury fotbalových fanoušků na scéně, jako důležité a nedílné 

součásti socializace mládeže. (www.bag-fanprojekte.de) 
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2.5. Evropské instituce a projekty týkající se fotbalových fanoušků 

 

Postupy zaměřené proti fotbalovému chuligánství a projevům rasismu a xenofobie na 

fotbalových stadionech tvoří v současné době v Evropě již specifickou politiku, v jejímž rámci 

působí různí aktéři na poli vládní i nevládní sféry. Politika proti fotbalovému chuligánství a 

politika proti rasismu ve fotbale se částečně překrývají, nejsou však totožné. Velká část 

evropských zemí disponuje v současnosti legislativou týkající se pořádání fotbalových utkání 

a zabránění výtržnostem s nimi souvisejícími, většinou inspirovaná britskými zkušenostmi. 

V Evropě působí síť různých istitucí zabývající se tematikou chuligánství a projevy xenofobie 

a rasismu. Fungují na různých úrovních počínaje lokální úrovní, celostátní úroveň, evropskou 

a globální úroveň. Na lokální úrovni jsou to nestátní organizace zabývající se konkrétními 

projekty, složky místní správní správy a policie, fotbalové kluby. Na státní úrovni se jedná o 

národní složky aparátu, orgány fungující v rámci osvětové a preventivní politiky, fotbalové 

svazy a celostátní antichuligánské a antirasistické organizace. Na Evropské úrovni se jedná o 

evropské mezinárodní organizace, Evropskou fotbalovou federaci a evropské nevládní 

protichuligánské a protirasistické organizace. Na globální úrovni působí mezinárodní vládní a 

nevládní organizace. (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 161 - 162) 

 

 

2.5.1. UEFA A FIFA 

Fotbalovým náslím a rasismem se zabývají i nadnárodní fotbalové organizace, jde 

především o Svaz evropských fotbalových svazů (UEFA) a Mezinárodní federace fotbalových 

svazů (FIFA). 

 

„UEFA“  (Union of European Football Associations)10 byla založena v roce 1954 a ve 

spolupráci s národními svazy se snaží o zlepšení situace na stadionech i mimo ně. 

Problémy řeší kontrolní a disciplinární komora UEFA a může klub (skrze fotablový svaz) 

varovat či mu udělit sankci. (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 83) 

                                                
10 Unie evropských fotbalových asociací (svazů) 
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UEFA se skládá z 53 národních fotbalových svazů, je jednou ze šesti kontinentálních 

fotbalových  federací sdružených ve FIFA a jejím hlavním úkolem je řízení oficiálních 

fotbalových soutěží v Evropě, především na mezinárodní úrovni. (www.uefa.com)  

Jednotlivé národní svazy mají povinnost zakotvit a uplatňovat některá opatření UEFA do 

svých interních norem ( například v boji proti rasismu..). (ibid) 

Například v roce 2001/2002 vzniklo partnerství s fanouškovskou organizací FARE a jedním 

z výsledků bylo vytvoření 10ti bodového akčního plánu UEFA, jehož přijetí se doporučuje 

všem fotbalovým klubům v celé Evropě. (ibid)11  

 

UEFA také podporuje fanoušky, kteří organizují aktivity proti násilí a rasismu při 

fotbale a organizuje potřebnou osvětu k danému tématu. 

 

„FIFA“ spolupracuje s regionálními i národními svazy a s vládními orgány (včetně 

policie). Podporuje svými kampaněmi duch „Fair Play“ ve fotbalu obecně. 

V roce 2001 zorganizovala mimořádný kongres proti rasismu a xenofobii ve fotbale v Buenos 

Aires na základě jehož vyzývá všechny lidi, kteří mají přímo či nepřímo něco do činění 

s fotbalem k boji proti rasismu. (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 169) 

 

UEFA a FIFA se podílely na založení Nadace Daniela Nivela (1999), která se zabývá 

vědeckým výzkumem sportovního násilí, opatřeními k jeho předcházení a sbírkami na podoru 

jeho obětí. (ibid) 

 

 

2.5.2. Rada Evropy 

Hlavními orgány Rady Evropy jsou Výbor ministrů, Parlamentní shromáždění, a 

Kongres obcí a regionů Evropy a sekretariát v čele s generálním tajemníkem. (Mareš, Smolík, 

Suchánek, 2004, 163)  

                                                
11 viz kapitola o FARE 
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Základním dokumentem Rady Evropy bojujícím s diváckým násilím v celé Evropě je 

Evropská úmluva k diváckému násilí a nevhodnému chování při sportovních utkáních, zvláště 

při fotbalových zápasech. (Čarnogurský, 2009, 100) 

Tato úmluva byla přijata Generálním shromážděním Rady Evropy ve Štrasburku a obsahuje 

velké množství doporučení (např. doporučení o prodeji a konzumaci alkoholu, doporučení o 

policejní spolupráci, o nakládání s delikventy, k pravidlům o prodeji lístků, o oplocení na 

stadionech...). (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 163) 

 

Cílem úmluvy (článek 1) je, aby strany (státy), které se k úmluvě připojily, podnikly 

nezbytné kroky k zabránění diváckého násilí a neslušného chování mezi (nejen) fotbalovými 

diváky a aby tyto kroky byly dostatečně koordinovány (článek 2). Článek 3 obsahuje 

jednotlivá doporučení. Mezi jednotlivá doporučení patří mimo jiné i doporučení týkající se 

podpory organizace a dobrého vedení fotbalových fanoušků, přijmutí vhodných sociálních a 

vzdělávacích opatření. Článek 4 se zabývá mezinárodní spoluprací a konzultací při rizikových 

zápasech, článek 5 pak identifikací a soudní stíhání výtržníků. Článek 6 se pak věnuje 

bezpečnosti stadionu z hlediska fyzické stavby, článek 7 se pak týká legislativy související 

s úmluvou. Článek 8-11 se týká ustanovení Stálého výboru, který je odpovědný za kontrolu a 

ulatňování úmluvy a který vypracovává zprávy o své činnosti. Zbývají články obsahují 

procedurální ustanovení úmluvy. (European Convention on Spectator Violence, 1985, 2-8)12 

 

 

2.5.3. Evropská Unie 

Všechny země Evropské unie jsou zároveň členskými státy Rady Evropy a proto veškerá 

opatření  Evropské unie navazují na Úmluvu z roku 1985. EU se fotbalovým násilím zaobírá 

zejména z pohledu mezivládní politiky a v oblasti policejní  a justiční spolupráce v trestních 

věcech.  

Směrnice Rady Evropské unie č. 2002/348/JHA ze dne 25.4.2002 týkající se bezpečnosti 

v souvislosti s fotbalovými zápasy s mezinárodní dimenzí. Na základě této směrnice má každý 

stát zřídit Národní informační bod jako součást policejní strategie, který bude sloužit jako 

                                                
12 viz příloha č. 3 
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přímý centrální kontaktní bod pro výměnu relevantních informací. (Mareš, Smolík, Suchánek, 

2004, 148) 

Rasismem se zabývá Rezoluce o předcházení rasismu, xenofobii a intolerance ve sportu 

z roku 2000. Je součástí poměrně rozsáhlé protirasistické politiky Rady Evropy. V roce 1994 

byla založena Evropská komise proti rasismu a intoleranci (EKRI) jako poradní orgán Rady 

Evropy. 

Evropské středisko pro monitorování rasismu a xenofobie se sídlem ve Vídni se zabývá 

rasismem ve fotbale z širšího hlediska. Potírání rasismu a xenofobie patří i do kompetencí 

Europolu a obecně je to jedním z cílů EU. (www.coe.int)  

 

2.5.4. Aktivity protirasistických fanoušků 

Existuje množství  skupin a fanouškú, kteří se organizují na regionální případně státní 

úrovni. I na evropské úrovni se organizují stabilní organizace, které nejenom že s rasismem 

nesouhlasí, ale aktivně proti němu vystupují.  

Kampaň „Let’s Kick Rasism Out of Football“13 našla odezvu i v dalších zemích a připojilo se 

k ní několik států v Evropě. Organizace „Kick It Out“ 14 , která ispirovala v dnešní době 

nejdůležitější organizaci sdružující organizace – Football Against Racism in Europe 

(FARE)15. 

V Evropě se vytvořila poměrně velká síť protirasistických a protichuligánských organizací, 

které různě spolupracují  a většinou se sdružují do různých asociací či zastřešujících 

organizací. (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 169 – 170) 

 

 

 

2.5.5. FARE  

„Football Against Racism in Europe“ je sítí evropských organizací, která si vzala za úkol 

bojovat proti xenofobii a rasismu napříč Evropou. Prostřednictvím koordinovaných aktivit se 

                                                
13 pojďme vykopat rasizmus z fotbalu – viz. kapitola o vývoji v Anglii 
14 Vykopni to ven 
15 Fotbal proti rasizmu v Evropě 
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snaží podněcovat a podporovat ty, kteří se věnují potlačování diskriminace ve fotbale. 

(www.farenet.org) 

Je to nestátní evropská organizace, která vznikla v roce 1999 z iniciativy 

fanouškovských organizací z třinácti různých zemí Evropy. Vznikla na základě jednání ve 

Vídni, kde bylo cílem rozvinout společnou strategii a politiku proti rasismu a xenofobii. (ibid) 

Zaměřuje především na nevhodné chování při fotbalových zápasech a aktivity směřující 

k potlačení rasismu na fotbalových utkáních. 

Upozorňuje na rasistické incidenty a antirasistické iniciativy na internetových stránkách. 

Vydává svůj fotbalový fanzin, který se věnuje problematice rasismu na fotbalových utkáních a 

informují o problematice fotbalového chuligánství a upozorňují na jednotlivé incidenty. 

(Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 72-73) 

 

Vytvořila svůj akční plán, ve kterém se vymezuje a stanovuje svoje cíle a úkoly. 

Vyzývá fotbalové řídící orgány a kluby: 

- Rozpoznat problém rasismu ve fotbale 

- Přijmout, publikovat a uplatňovat protirasistickou politiku 

- Plně využívat fotbalu ke sbližování lidí z různých komunit a kultur 

- Vybudovat partnerství se všemi organizacemi zaangažovanými do vytlačení rasismu 

z fotbalu zejména fanouškovskými skupinami, migranty a etnickými minoritami 

 

FARE se zavazuje: 

- bojovat proti všem formám rasistického chování na stadionech a uvnitř klubů tím, že se 

k němu bude vyjadřovat 

- Zapojovat etnické minority a migranty do FARE i do partnerských organizací 

- Pracovat společně se všemi organizacemi ochotnými potýkat se s problémem rasismu ve 

fotbale (www.farenet.org)  
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FARE také vypracovala desetibodový protirasistický plán pro kluby, který následně přijala i 

UEFA. Do něj patří: 

- Vydejte stanovisko, že klub netoleruje rasismus, a zveřejněte, že zasáhne proti každému, 

kdo se podílí na rasistických projevech. Toto stanovisko zveřejňujte ve všech 

programech a permanentně ve všech částech stadionu. 

- Vydejte veřejné prohlášení, ve kterém odsoudíte rasistická hesla při zápasech. 

- Dejte podmínku držitelům permanentních vstupenek, že vstupenky nebudou platit, 

pokud se jejich držitelé budou podílet na rasistických urážkách. 

- Učiňte opatření k zabránění prodeje rasistické literatury uvnitř i vně stadionu. 

- Disciplinárně postihujte hráče, kteří rasisticky urážejí. 

- Kontaktujte jiné kluby, aby jste se ujistili, že protirasistické strategii klubu rozumí. 

- Podporujte společnou strategii mezi pořadatelskou službou a policií k zamezení 

rasistických projevů. 

- Urychleně odstraňte všechny rasistické graffitti ze stadionu. 

- Zařiďte rovné pracovní a služební podmínky. 

- Spolupracujte se všemi dalšími skupinami a agenturami, např. s hráčskými odbory, 

fanoušky, školami, dobrovolnými organizacemi, mládežnickými kluby, sponzory, 

lokálními autoritami, lokálními podnikateli a policií, aby jste rozvíjeli proaktivní 

programy, abyste zvýšili povědomí o kampani a eliminovali rasismus a diskriminaci. 

(www.farenet.org)  

 

Sdružuje několik desítek organizací ze zemí EU a netoleruje rasismus na stadionech na 

hřištích, ve fotbalové administrativě, ve fotbalovém ternérství ani ve fotbalovém tréninku. 

Spolupracuje s UEFA a FIFA, pořadateli a organizátory, Evropskou Unií  a je z jejich strany 

také finančně podporováno. 

FARE podporuje aktivity na propagaci svých kampaní, vydává letáky a časopisy – například 

při evropských i světových šampionátech spolupracuje s organizací FSI realizující 

fanambasády a organizuje „pouliční fotbalové turnaje“ s protirasistickým kontextem. 

(www.farenet.org) 
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FARE organizuje a podporuje velké množství aktivit, mezi největší akce patří 

každoročně  pravidelně konaný „Akční týden“ proti rasismu a diskriminaci, který se už od 

roku 1999 koná v druhé polovině října. V posledních letech účast na „Akčním týdnu“ zvýšila a 

účastní se jej na 1000 fanouškovských skupin z více než čtyřiceti zemí. Rasismus je vnímán 

jako hlavní problematika, ale v rámci Akčního týdne se probírají i další problémy. Organizují 

se při tom akce s účastí hráčů, směřují se na něj fanouškovské choreografie, protirasistické 

turnaje, apod. 

Druhá velká akce je pořádána ve spolupráci s italskou organizací Progetto Ultra je 

protirasistické fanouškovské mistrovství ve fotbale „Antirazisti Mondialli“ (v posledních 

letech doplňkově i v jiných sportech), kterého se účastní na několik tisísc fanoušků (poslední 

ročník  navštívilo na osm tisíc fanoušků z celé Evropy). Smyslem turnaje je umožnit navázání 

kontaktů mezi protirasistickými fanoušky z různých zemí a podpořit tak potenciální další 

antirasistické iniciativy. Celou akci provází bohatý doprovodný program a jejím vyvrcholením 

je velký tradiční průvod a koncerty, výstavy, semináře, workshopy. (ibid) 

 

 

2.5.6. Football Supporters International /Europe 

Organizace Football Supporters International16 (FSI - nyní přetransformována na 

Football Supporters Europe – FSE – dále budu využívat zkratku FSE) vznikla při iniciativě 

několika fanouškovských organizací z několika evropských zemí, které navázaly vzájemnou 

spolupráci při realizaci tzv. fanouškovských ambasád. 

(www.footballsupportersinternational.com , www.footballsupportreseurope.org).  

Těmito zakládajícími organizacemi byly: 

- Koordinationsstelle Fan-Projekte bei der DSJ (Německo) 

- F.A.N./EURO SUPPORT (Nizozemí) 

- Progetto Ultra (Itálie) 

- Football Supporters’Federation – FSF (Anglie a Wales) 

- Fanarbeit Schweiz – FaCH (Švýcarsko) 

                                                
16 Mezinárodní fotbaloví fanoušci, nyní přejmenováno na Evropští fotbaloví fanoušci, 

neboť členy byli jen Evropské organizace a sdružení 



 37 

 

Jedná se o neziskovou organizaci finančně podporovanou UEFA, ale s nezávislým 

posláním a programem na UEFA. Členy FSE jsou fanouškovské organizace z celé Evropy a 

individuální členové. 

Výkonným orgánem je valný hromada, která se koná jednou ročně a na které jsou také 

přijímán noví členové. Za představitele FSE jsou demokraticky voleni kandidáti z řad členů 

sdružení, jmenovaní zástupci a jmenovaný koordinátor.  

Za FSE vystupuje jmenovaný koordinátor, který se také věnuje běžným každodenním 

povinnostem, obchodní a úřednické činnosti. Je hlavním organizátorem, koordinátorem všech 

projektů, které FSE organizuje. (ibid) 

 

Mezi hlavní uznávané principy a zásady patří: 

- nechceme tolerovat jakoukoli diskriminaci osob a to z jakéhokoli důvodu, včetně 

následujících: etnický původ, způsobilost, náboženství a víra, pohlaví, sexuální 

orientace a věk 

- odmítáme násilí a to jak verbální tak i fyzické 

- usilujeme o podporu řadových fotbalových příznivců 

- Chceme podporovat pozitivní fotbalovou a fannouškovskou kulturu, včetně hodnot jako 

je fair play. (ibid) 

 

Největším a nejdůležitějším projektem FSE je projekt Fanouškovských ambasád17. 

Fanambasády jsou dnes uznávanou, doporučovanou a finančně podporovanou součástí 

komplexního řešení bezpečnosti zejména při velkých fotbalových turnajích.  

Fanambasáda je název pro poradní, informační a podpůrnou službu pro fotbalové fanoušky, 

realizovaných zejména při velkých zahraničních šampionátech. 

Základem služeb poskytovaných ambasádami pro fanoušky je poskytování aktuálních, 

přesných  a důvěryhodných informací v rodném jazyce. Tyto informace poskytují odborníci 

s dostatečnou znalostí fotbalového prosředí a práce s fanoušky. FSE se v posledních letech 

                                                
17 viz kapitola o fanouškovských ambasádách 
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daří ještě mnohem větší profesionalizace této služby pomocí různých workshopů, meetingu 

apod. 

 

Kromě realizace fanambasád se FSE zaměřuje také na ochranu a reprezentaci zájmů 

fanoušků na evropské úrovni. 

Od roku 2008 organizuje každoročně  European Football Fan‘s Congress18 , který pokládá 

základ demokratické a reprezentativní evropské fanouškovské sítě. Každý rok je vyhlášeno 

ústřední téma kongresu a během dvou dnů je realizován velký počet workshopů se zajímavými 

tématy. (ibid)  

První kongres se konal v Londýně 6.7.2008 a účastnilo se ho na 250 fanoušků ze 27 zemí, 

druhý pak v Hamburku 17-19.7. 2009 s účastí 360 účastníků z 29 zemí a třetí proběhl  tento 

rok 16-18.7 2010 v Barceloně s tématem  „Money can’t buy passion!.19 Z každého kongresu je 

vypracována závěrečná zpráva, která nejenomže obsahuje velké množství aktuálních 

informací, ale také usnesení a zmapování situace.  Jsou zde navrženy postupy a doporučení 

pro následující rok a výstupy jsou distribuovány fotbalovým institucím. Zástupci, kteří se 

kongresu účastní jsou většinou mluvčí fanouškovských oragnizací či projektů z celé Evropy, 

čili dopad a význam kongresu je obrovský a je vnímán na Evropské úrovni velmi pozitvně. 

(ibid) 

Obecně se dá říci, že význam FSE obrovským způsobem vzrostl a  je  plnohodnotným 

partnerem vysoce postavených fotbalových institucí (např. UEFA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Evropský kongres fotbalových fanoušků 
19 Vášeň (nadšení) si penězmi nekoupíš!. 
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2.6. Fotbaloví fanoušci v České republice 

 

2.6.1. Historie, vývoj a současnost 

Problém fotblového chuligánství se týká i České republiky, ale je typický svou obtížnou 

charakteristikou a typologií, díky neustále se vyvíjejícím dynamickým procesům, kdy 

jednotlivé chuligánské gangy neustále hledají mechanismy své existence.  

Většina fotbalových gangů je nevyhraněná a nevyprofilovaná a proto je velmi obtížné je 

přiřadit k jednotlivým kategoriím.  

 

Historicky je možno vývoj chuligánských gangů rozdělit na dvě etapy. První etapa do 

konce 80tých až do poloviny 90tých let 20.století a pak etapa druhá od poloviny 90tých let po 

současnost, která už je charakteristická cílenými činnostmi stabilních skupin. 

Zhruba od roku 2001 lze také hovořit o větší politizaci některých chuligánských skupin. 

(Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 129 -130) 

 

Stejně tak jako všude v Evropě již od počátku vývoje fotbalu na českém území bylo 

možné v ochozech fotbalových stadionů slyšet až vulgární kritiku rozhodčích, hráčů, či 

nadávky na příznivce soupeře a potyčky mezi diváky. (Slepička, 1990 ) 

Za vlády komunistického režimu se občas skupiny fanoušků vymezovaly vůči režimu 

anebo ventilovaly projevy lokálního patriotismu. Od počátku 80 let 20 století se však začaly 

vymezovat určité skupinky mládeže, které se svými aktivitami spojenými s fotbalovým 

fandovstvím začínaly profilovat a „vybíjet“. Násilnosti a výtržnosti se začaly stupňovat, byly 

tvrdě postihovány bezpečnostními složkami, mediálně však příliš odkrývané nebyly. (Mareš, 

Smolík, Suchánek, 2004, 130 -132). 

Zlomovým momentem se stala známá událost v roce 1985, kdy byl zdemolován rychlík 

z Banské Bystrice do Prahy Sparťanskými fanoušky a na jehož motivy vznikl i kultovní film 

Karla Smyczka „Proč?“. Bezpečnostní složky se fenoménem fotbalového fandovství, resp. 

chuligánství začaly více zabývat, ale i přesto se počet násilných incindetů zvětšoval. Došlo i 

k další tragické události v roce 1988, kdy v Plzni při střetu fanoušků Sparty  a plzeňského 

celku nešťastnou náhodou zahynula kolemjdoucí žena v prostorách plzeňského hlavního 

nádraží. (Smolik, 2008, 125 – 126) 
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Velká změna nastala po sametové revoluci v roce 1989, kdy uvolnění svobody přineslo i 

nárůst sebevědomí a agresivity chuligánů a dočasné přerušení práce některých bezpečnostních 

složek a jejich dezorientace se podepsaly na zhoršeném potlačování jejich negativních 

projevů. Fotbalové stadiony začali navštěvovat stoupenci hnutí skinheads, kteří tehdy 

v různých ideových podobách akceptovali rasistické a neonacistické prvky.  Skandování a 

povzbuzování se stávalo působivějším, nicméně se v něm stále časteji projevovaly právě 

prvky xenofobie a rasismu. 

Počátkem 90tých let se také zvedla návštěvnost  a organizovanost lidí v „kotlích“ a 

množily se také incidenty mimo prostory stadionu. V roce 1994 se stala další tragická událost, 

kdy opilí fanoušci Brna ve vlaku zbili vojáka, který se zastal staršího spolucestujícího a 

následně jej vyhodili z vlaku. V roce 1999 byla ve vlaku, který jel do Ostravy, těžce raněna 

žena vrženým kamenem při střetu příznivců Olomouce s Ostravskými chuligány a má 

následky na celý život. (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 138- 140) 

V druhé polovině 90tých let se skupiny chuligánských gangů stabilizovaly a vymezily 

jako součást chuligánské scény pravidelně se zúčastňujících fotbalových utkání. Stejně jako 

v zahraničí se chuligánské skupiny distancovaly od přímé vazby na jednotlivé kluby a to 

hlavně svými názvy. 

V současné době má každý prvo a druholigový klub z většího města část svých 

příznivců, kteří se označují za fotbalové chuligány. Co do velikosti se liší, největší skupiny 

však dosahují až několika desítek členů, kteří pochází z různých sociálních vrstev a 

chuligánství vnímají jako atraktivní náplň volného času a adrenalinovou zábavu. (Mareš, 

Smolík, Suchánek, 2004, 134)  

Vydávají ziny, které se zabývají děním na chuligánské scéně, vzniklo i několik chuligánských 

internetových stránek. Na internetu probíhá velké množství diskuzí, rozborů nejrůznějších 

bitek, kyberprostorové boje, informací o policejních zátazích a medialních dezinformacích. 

(www.hooligans.cz). 

 

I když se násilí stáhlo víc ze stadionu, kde je díky protiopatřením mnohem těžší 

jakoukoli akci zorganizovat, i tak dochází na stadionech k nepokojům, které většinou vyústí ve 

zdemolování jeho části, vytrhání sedaček a výtržnosti v ulicích kolem stadionu. 
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Největší bitky chuligánů se však odehrávají mimo stadiony, sjednávána jsou mobilními 

telefony místa střetu, počty zůčastněných, povolené zbraně a další pravidla... Často se jedná i 

o nedomluvené střety, avšak brzy jsou většinou ukončeny policejními jednotkami.  

Některé útoky a výpady jsou také směřovány na samotné hráče a vedení klubu. Stejně jako 

jinde kvůli neuspokojivým výsledkům,  špatným funkcionářům anebo chování hráčů. 

Některé výjezdy jsou také spojeny s drobnými krádežemi a vykrádáním benzinových pump.  

Také výpady proti rozhodčím nejsou něčím neobvyklým. Všechny tyto útoky jsou jen impulsy 

k utužení spolupráce mezi policií a fotbalovými kluby. (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 138 - 

141) 

 

Na základě, dle Smolíka nepříliš významného incindentu z roku 2003, kdy došlo 

k inzultaci rozhodčího při zápase mezi Bohemians a Spartou, se obnovila debata o fotbalovém 

výtržnictví a chuligánství, do které vstupovali různí politici se svými představami a návrhy 

řešení. Byly stanoveny faktory na jejichž základě mohlo dojít k tomuto incidentu: 

- neexistence speciální legislativy proti fotbalovému chuligánstvé 

- nedokonalost smlouvy mezi ČMFS a Policií ČR 

- policie se neřídila zákonem o Policii a služební přísahou policisty. Jejich vyčkávání bylo 

možno hodnotit jako“nebezpečí z prodlení“. (Smolík, 2008, 127 – 128) 

 

Toto vyústilo v nová jednání a přípravu nové smlouvy mezi ČMFS a Policií ČR a vzniku 

pracovní skupiny. (viz níže). 

V roce 2004 na základě řádění fanoušků při zápase Opavy s Baníkem Ostrava byla vydána 

(představiteli města Opava) tzv. Opavská výzva, která byla reakcí na tento incident. Opavská 

výzva obsahuje 9 bodů, které vyzývají k : 

- společnému diskuznímu fóru (bylo zorganizováno v Opavě), 

- společnému a pravidelnému distancu od těchto fanoušků, 

- přípravě návrhu změny disciplinárního řádu ČMFS s možností postihu klubu, jehož 

fanoušci prokazatelně způsobí poškození cizího majetku apod., 

- organizování identifikovatelného prodeje vstupenek do sektoru hostí, 

- větší odpovědnost klubů při spolupráci se svými fanoušky, včetně zavedení možnosti 

hodnocení chování fanoušků v hodnotící zprávě delegáta, 
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- lepší koordinaci všech zúčastněných složek při přesunech fanoušků do místa utkání 

- posílení postavení a ochrany pořadatelské služby, 

- odmítnutí výhod extremistických skupin spojených se sníženým vstupným, bezplatnou 

přepravou, výrobou předmětů propagující jejich násilnost.., 

- identifikace jednotlivců či skupin provádějící násilnosti, možnost zákazu jejich vstupu 

na stadion, vzájemné předávání informací o těchto osobách mezi kluby (Opavská 

výzva 2004 in Smolik, 2008, 131) 

 

Tato výzva neobsahuje žádné sociálně preventivní aktivity pro práci a budování vztahu 

s fanoušky. V roce 2004 se tak ale stalo fotbalové chuligánství politickým i mediálním 

tématem v ČR. 

 

V roce 2007 se dle zprávy MV ČR 2008 radikalizovalo chování diváků označovaných jako 

„rizikových“. Ti se na ligových zápasech, ale i na zápasech mezinárodní úrovně prezentovali 

násilnými projevy.  

Divácké násilí je řešeno zejména z pohledu vnitřní bezpečnostní politiky a okrajově také jako 

součást protiextremistické politiky. (Smolik 2008, 148-164) 

 

Zřejmě největší zájmem médií a bezpečnostních složek se váže na projevy extremismu, 

hlavně pak projevy rasistické a neonacistické, které se v posledních letech rozmohly. Poměrně 

časté jsou hromadné projevy rasismu (tzv. bučení na hráče černé pleti) či skandování slova 

„žid“ používaného jako nadávky. 

Některé výrazy používané zašifrovaným způsobem však poukazují na příklon 

k propracovanějšímu pravicovému extremismu, avšak často bývají použity spíše jako 

provokace.  

Existují však také ultralevicové chuligánské skupiny a skupiny, které se od politického 

extremismu distancují. (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 141- 145) 

 

2.6.2. Legislativa 

Česká legislativa nedisponuje speciálním zákonem, který by řešil divácké násilí, existují 

jen články jednotlivých zákonů, které se k některým tématům vyjadřují. Pokud tedy chceme 
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komplexní obraz složený i ze zákonů ČR, je potřeba je vyhledávat v jednotlivých sekcí zákona 

(trestního, shromažďovacího atd.).  

Mezi zákony a opatření, které by se týkaly fotbalových fanoušků patří: 

- Ustanovení týkající se prodeje alkoholických nápojů na fotbalových stadionech  

s vyjímkou 10ti stupňového piva (z. 379/2005 Sb o opatřeních k ochraně před škodami 

působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými  návykovými látkami). 

- Shromažďování a rozpuštění shromáždění (z 84/1990 Sb o právu shromažďovacím). 

- Trestný čin výtržnictví (z. 140/1961 Sb trestního zákona) a další trestné činy jako jsou 

útok na veřejného činitele (§155), hanobení národa, etnické skupiny, rasy a 

přesvědčení (§198), ublížení na zdraví (§221-224), krádež (§247), poškozování cizí 

věci (§257). 

- Přestupky proti veřejnému pořádku (§47 z. 200/1990 Sb). Sem mimo jiné patří: 

neuposlechnutí výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci, porušení nočního 

klidu, vzbuzování veřejného pohoršení, znečištění veřejného prostranství, veřejně 

přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení, úmyslné ničení, poškození, 

znečištění nebo neoprávněné odstranění, zaměnění, pozměnění, zakrytí anebo 

přemístění turistické značky nebo jiného orientačního zařízení, porušení podmínky 

uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, 

sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci anebo 

turistice. 

 

Samostatně vytvořený zákaz vstupu na stadiony (tak jak je tomu v Anglii nebo Německu) 

v Česku neexistuje. Na základě trestního a správního zákona lze uložit jen tzv. omezující 

opatření:  

– Na základě z. 343/2006 Sb – „e) zdržet se návštěv nevhodného prostředí, sportovních, 

kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami“ (§ 26 odst.4).  

– §202 odst 1 pak zní „kdo se dopustí veřejně anebo na místě veřejnosti přístupném hrubé 

neslušnosti anebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí historickou nebo 

kulturní památku, hrob nebo jiné pietní místo anebo hrubým způsobem ruší přípravu 

nebo průběh organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“ 
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– § 202 odst 2 pak specifikuje, že dopustí-li se tohoto trestného činu člen organizované 

skupiny, bude potrestán odnětím svobody až na léta tři. (Smolík, 2008, 133, srov. 

Čarnogurský, 2009, 126 – 131, srov. www.portal.gov.cz) 

 

Nový přístup ale hodnotí vztah klubu a diváka jako vztah klasicky smluvní vztah, kdy je 

na každém ze subjektů kdy a jak do vztahu vstoupí. Pořadatelé mají mít možnost legitimovat 

návštěvníka u vstupu a pracovat tím pádem s vlastní databází nežádoucích diváků. Toto 

opatření ale nesmí být postaveno na diskriminačních zákonech a podle Čarnogurského není 

dostatečně podložen legislativně. (Čarnogurský, 2009, 132) 

 

 

2.6.3. Policie ČR 

V posledních deseti letech se k fotbalovému chuligánství v ČR přistupuje jako ke 

specifické formě kriminality a je řešen v rámci politiky vnitřní bezpečnosti. Do boje 

s fotbalovým chuligánstvím jsou často nasazovány protiextremistické složky Policie ČR 

(Mareš 2003 in Mareš, Smolík, Suchánek, 2004,  146) 

Divácké násilí je řazeno do úseku extremistické politiky a na základě „Závazného 

pokynu policejního prezidia“ (č.100 /2002) se vyhledávaje rizikový zápas s časovým 

předstihem a stanoví se nejvhodnější společný postup. (Čarnogurský, 2009, 136) 

 

V roce 1995 došlo k dohodě mezi Policií ČR a ČMFS (Českomoravský Fotbalový Svaz) 

o zajišťování veřejného pořádku, ochraně a bezpečnosti osob při fotbalových utkáních. 

Dohoda a její platost se každoročně prodlužovala. V březnu 2005 byla nahrazena 

Organizačním ujednáním mezi ČMFS a Policií ČR (ČMFS 2005), které důrazněji zohledňuje 

požadavky obsažené v dokumentech Rady Evropy. 

  

Policie by se měla podle tohoto ustanovení řídit následujícími pravidly: 

- policie nenahrazuje pořadatelskou službu, 

- policie bezprostředně zakročuje proti pachatelům trestných činů a přestupků a provádí 

opatření k dokumentaci jejich protiprávního jednání, 
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- o konkrétním postupu nasazených policejních sil rozhoduje velitel policejního opatření, 

jehož pokyny se zakročující příslušníci policie řídí, 

- velitel policejního opatření je v neustálém styku s hlavním pořadatelem, jedná-li se o 

utkání se zvýšeným rizikem, může policie zajistit účast specialistů na úseku diváckého 

násilí, kteří svoji přítomnost ohlašují hlavnímu pořadateli, 

- mimo stadiony policie zajišťuje ochranu veřejného pořádku a bezpečnost osob a majetku 

při soustřeďování a rozchodu diváků v souvislosti s konáním fotbalových utkání v těch 

místech, které nejsou ve správě provozovatele stadionu, 

- pokud policie zajistí při provádění policejního opatření pachatele přestupku nebo 

trestných činů, poskytne fotbalovému klubu podklady pro uplatnění nároku na náhradu 

škody od těchto osob. (Čarnogurský, 2009, 137, ČMFS 2005) 

 

Policie v boji s diváckým násilím působí prostřednictvím uniformovaných policistů, ale 

také prostřednictvím policistů v civilu. Jsou jimi kriminalisté specializující se na divácké 

násilí. Jako preventivní aktivity samotné policie by bylo možné označit výskyt tzv. 

„Antikonfliktního týmu“. Jedná se o speciálně označené policisty, kteří se snaží vstřícným 

postupem uklidňovat fanoušky ještě než dojde k eskalaci případného konfliktu. Má tedy za 

úkol preventivně předcházet konfliktu přímo v terénu a svou intervencí. 

Obecný trend ale pomalu směřuje k postupnému omezování přítomnosti policie na 

stadionech a tak i v Česku se tento problém velmi diskutuje, stejně jako například 

problematika policejních doprovodů  a dohledu při přepravě fotbalových fanoušků. (ibid 138) 

 

 

2.6.4. Koordinační komise 

Od roku 1996 existuje v ČR jako vládní jednotka „Koordinační komise k problematice 

diváckého násilí a nevhodného chování při sportovních utkáních“. Zřízena byla při 

Ministerstvu vnitra a ČR tím přistoupila K „Evropské úmluvě k diváckému násilí a 

nevhodnému chování při sportovních utkáních, zvláště při fotbalových zápasech“. 

Členy komise jsou zástupce MV, Policie ČR, MŠMT, ČMFS a ČSLH.  

Každoročně  zpracovává zprávu a předkládá ji  na jednání Stálého výboru Evropské úmluvy. 

Stálý výbor je zřízen při Radě Evropy a ta přijala v roce 2001 „Doporučení Rady Evropy 
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k prevenci rasismu, xenofobie a intolerance“, kde je prioritním úkolem zapojit ČR do 

mezinárodní spolupráce při potírání diváckého násilí. (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 147) 20 

 

Činnosti komise k naplňování Evropské úmluvy k diváckému násilí: 

- Koordinace činnosti smluvních stran v oblasti dodržování úmluvy v Česku. 

- Spolupráce s občanskými sdruženími, zejména v oblasti tělovýchovy a sportu a 

hromadnými sdělovacími prostředky za účelem eliminace diváckého násilí. 

- Iniciace preventivní, výchovné, výzkumné a preventivní činnosti mající za cíl snižovat a 

eliminovat divácké násilí. 

- Monitoring situace v oblasti diváckého násilí. 

- Každoroční zpracovávání národní zprávy pro Stálý výbor Rady Evropy. 

- Spolupráce prostřednictvím svého zástupce ve Stálém výboru s koordinačními orgány 

smluvních stran Úmluvy  (OBP MV ČR 2004). 

 

2.6.5. Ministerstvo vnitra ČR 

Odbor bezpečnostní politiky MV ČR se zabývá problematikou diváckého násilí. Zajišťuje 

činnost koordinační komise a zpracovává materiály týkající se dané problematiky. Jedním 

z posledních dokumentů vydaných MVČR je manuál pro fotbalové kluby „bezpečí na 

sportovních utkáních“.21 (www.mvcr.cz)  

Odbor prevence kriminality se pak podílí na podpoře jednotlivých projektů („projekty“ 

v Opavě a Českých Budějovicích, v Olomouci a v Liberci), také dílčím způsobem podpořil 

projekt fanouškovských ambasád a například pracoval na vydání českého překladu materiálu 

Rady Evropy. 

 

Postupy jednotlivých státních složek v ČR také byly výraznější po jakékoli významné, 

mediálně propírané násilné události. Byly vymezeny faktory, které mají negativní dopad na 

výskyt výtržností a incidentů. Patří mezi ně potíže se zákony v ČR, které neobsahovaly 

speciální legislativu proti fotbalovému chuligánství, nedokonalé smlouvy mezi ČMFS a 

                                                
20 více viz kapitola Rada Evropy 
21 část v příloze č.2 
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Policií ČR a neprofesionálními zásahy policie. Na základě tohoto byly přijaty návrhy na novou 

smlouvu mezi ČMFS a Policií ČR a stanoveny pracovní skupina, která se daným tématem 

zabývá.(Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 147) 

 

2.6.6. Českomoravský fotbalový svaz 

Českomoravský fotbalový svaz je občanským sdružením založeným roku 1901. Je 

členem FIFA (1907) i UEFA (1954) a je organizátorem a představitelem soutěžního fotbalu 

v České Republice.  

Ujednání mezi ČMFS a Policií ČR z roku 2005 mimo jiné vymezuje povinnosti a 

kompetence delegáta ČMFS. Jsou zde také vymezeny povinnosti ČMFS a fotbalových klubů, 

které se mimo jiné týkají bezpečnostních standardů (bezpečnostního pracovníka klubu a jeho 

spolupráci s policií, předávání informací mezi klubem a policií, konkretizace vzájemných 

požadavků v součinnosti, zajištění a proškolení pořadatelského sboru v dostatečné míře a 

provedení dostatečné instruktáže před každým zápasem. Tyto fotbalové dokumenty jsou 

vytvářeny v návaznosti na předpisy UEFA. ( www.fotbal.cz) 

Ovšem je všeobecně známá nespokojenost se zajišťováním pořadatelské služby, jejího 

neefektivního rozmístění po stadionu, její nedůslednosti při vstupních kontrolách a 

neprofesionality (Smolík, 2008, 178) 

Na poli sociální prevence týkající se sociální práce s fanoušky ČMFS nevykazuje 

žádnou aktivitu, veškeré preventivní aktivity jsou směřovány buď k represivním opatřením 

anebo jsou čistě sportovního zaměření pracující s určitou specifickou cílovou skupinou.  (např. 

Homeless cup, Dětské domovy cup..) 

 

ČMFS organizuje nebo se spolupodílí na charitativních turnajích a akcích (poslední 

TERIBEAR – na pomoc na rozvoj a podporu náhradní rodinné péče, multikulturní akce 

„Fotbal pro rozvoj“ – partnerská akcena podporu mladých fotbalistů z Keni spojená 

s osvětovou činností, sport bez předsudků (SBP), což je sportovně sociální projekt prevence 

kriminality..). (www.fotbal.cz) 

Ve strategickém plánu na roky 2010 – 2013 se hovoří o projektech pouze 

z marketingového pohledu (není tam kapitola týkající se čistě fotbalových fanoušků a návrhů 

řešení problematiky) – zmiňovaná pouze z marketingového pohledu podpora fanklubu české 
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reprezentace, podpora projektu Teribear (příspěvky za návštěvníky fotbalové utkání....). Žádné 

sociální aktivity na práci s fanoušky nejsou v plánu uvedeny, pouze preventivní akce v rámci 

grassroots aktivit.22 (Strategický plán ČMFS 2010 – 2013, 2010) 

 

2.6.7. Sociálně preventivní aktivity v ČR 

V Česku dle Šveřepy uplatňujeme zastaralý segregační přístup, ačkoli Evropa již delší 

dobu kráčí jiným směrem. Sociální prevence fotbalového násilí u nás téměř neexistuje. 

(Šveřepa, 2004, 24) 

 

Cílem kvalitního modelu zvládání fotbalového násilí není pouze zabránit vzniku a 

rozvoji násilných akcí v hledišti stadiónu. Cílem je vytvořit takové podmínky, aby lidé 

nepociťovali potřebu se agresivně projevovat. 

Toto vychází z pojetí hlediště jako komunity. Divácká komunita je charakteristická společným 

cílem sledovat kopanou, projevit přízeň určitému klubu, užít si sportovní zážitek a je 

definovaná přítomností ve stejném čase na stejném místě. 

Pokud vnímáme diváky jako komunitu, uplatňujeme  na ně principy práce s komunitou. 

Včetně nejzákladnějšího principu integrace problémové skupiny do komunity. 

S tím logicky souvisí odstranění bariér na stadionu (se kterým nutně souvisí nové právní 

úpravy – vniknutí na hrací plochu, zákazy vstupu na stadion...). Dále je velmi důležitým 

aspektem míra pohodlí, která se divákům v hledišti dostane. Dostatečný počet toalet, kvalitní 

sedátka, stánky s občerstvením.  Také pořadatelská služba a vyškolení profesionálové namísto 

policejního dohledu přispívají k celkové atmosféře na stadionu.(Šveřepa, 2004, 25) 

Součástí komplexního modelu zvládání fotbalového násilí je sociální prevence. Sociální 

prevence s fotbalovými fanoušky, s hooligans, překonává bariéru a řeší přímo podstatu 

problému (ibid 26) 

Česká Republika je členem různých vládních i nevládních mezinárodních organizací, které se 

tématem fotbalového chuligánství zabývají – zejména pak projevy rasismu, nacionálního 

šovinismu a xenofobie. (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, 146) 

 

                                                
22 viz příloha č. 1 
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Ideální formou sociální práce s fotbalovými fanoušky je fanprojekt. 

Základy fanprojektům byly položeny v Německu v 70tých letech. Mnichovští pracovníci 

s mládeží  se začali zaměřovat na fanoušky fotbalu.23  

Fanprojekt vychází z metody sociální práce zvané streetwork. Tento druh práce jakožto i 

další odnože sociální práce se za totalitního režimu nerozvíjela. Místo vzestupu – jak tomu 

bylo na celém světě – získávala sociální práce spíše administrativní charakter. O tom, že roste 

zločinnost, vzrůstá podíl dětí a mládeže na kriminalitě, rozšiřuje se prostituce, vandalismus a 

další negativní jevy, se nesmělo veřejně hovořit. 

V porevolučním období se Česká republika dostala do složité situace, kdy sociálně 

patologické jevy narůstaly, ale chyběl  dostatek vzdělaných a zkušených sociálních 

pracovníků, kteří by byli schopni pracovat s novými metodami založenými zejména na terénní 

sociálně výchovné a sociálně terapeutické práci se skupinou i s jednotlivcem s důrazem na 

preventivní aktivity. To vedlo k závěrům, že je potřeba dát důraz na terénní práci s dětmi a 

mládeží. (Bednářová, Pelech, 2000, 13-14) 

 

V roce 1993 předložilo MPSV vládě ČR materiál „program sociální prevence“, který 

poprvé definoval povinnosti státu v oblasti sociální prevence a navrhoval příslušná opatření. 

Koncipoval nový typ sociálního pracovníka – sociálního asistenta, jehož pracovní náplní byl 

právě streetwork. 

Poté byl program spojen s materiálem MV a vznikl program „Program sociální prevence 

a prevence kriminality“. (ibid 14) 

Na podporu rozvoje streetworku byla v čechách založena odborná profesní organizace 

Česká asociace streetwork (ČAS) sdružující odborníky z praxe i teoretických pracovišť. ČAS 

napomáhá rozšiřování kvality terénní sociální práce, výměně odborných informací a 

zkušeností z oblasti streewrku a nízkoprahových zařízení, zprostředkovává odborné 

komunikace mezi svými členy, organizaci profesních setkání, konferencí, seminářů, a dalších 

vzdělávacích akcí, podporuje vzdělávání a výcvik v oblasti streetworku a nízkoprahových 

zařízení. (Bednářová, Pelech, 2003, 14) 

                                                
23 Vznik a vývoj fanprojektů je popsán v kapitole o fanprojektech. 
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V následující kapitole rozebereme projekty, které se práci s fanoušky věnují, či věnovaly 

a v následujících kapitolách se pokusíme propojit stávající zkušenosti sociální práce 

(streetworku) a zkušenosti s fanprojekty ze zahraničí k nastínění možného názvosloví 

fanprojketů, které by mohly být realizovány v ČR. 

 

 

2.7. Projekty v ČR  zaměřené na práci s fotbalovými fanoušky  

 

2.7.1. ProFotbalFans  

Občanské sdružení ProFotbalFans bylo založeno 11.září 2004, krátce po Mistrovství 

Evropy 2004 v Portugalsku.24 ProFotbal fans bylo založeno jako oborová organizace, která by 

měla působit v oblasti práce s fotbalovými fanoušky. K jejímu vzniku velmi dopomohla 

nálada po úspěšném mistrovství v Portugalsku a také snaha některých ministerstev se 

problematikou zabývat (MV a MPSV) a určitě také podpora zahraničních kolegů a zástupců 

podobných fanouškovských organizací v zahraničí. (Čechlovský, 2004, 101-102) 

 

Posláním ProFotbalFans je mimo jiné: 

- pomoc při vytváření klima pro rozvoj projektů pro fotbalové fanoušky a práce 

s fanoušky (síťování, napomáhání komunikace, propagaci oblasti, atd.) a práce na 

profesionalizaci projektů i celé oblasti (vytváření definice práce, standardů, měřítek 

kvality, akreditačního a evaluačního systému, atd), 

- realizace vlastních projektů určených pro odbornou veřejnost, zejména vzdělávacích a 

výcvikových programů, výzkumných studií a programů, atd., 

- organizace profesních setkání, konferencí, seminářů, případně dalších jiných odborných 

akcí, 

- lobování ve prospěch členů PFF i samotného oboru, 

- spolupráce na dalších domácích i zahraničních projektech, které se týkají práce 

s fotbalovými fanoušky a podobných oblastí (streetwork, boj proti rasismu a 

xenofobii..), 

                                                
24 viz kapitola fanambasády 
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- spolupráce s fotbalovýi kluby, fotbalovým svazem a dalšími organizacemi a institucemi 

státní správy, samosprávy, neziskové sféry, a dále spolupráce s podobně zaměřenými 

zahraničními organizacemi. 

 

 

Působení ProFotbalFans je možné rozlišit ve třech rovinách: 

- podpora klubových projektů s fanoušky 

- podpora projektů určeným fanouškům národního týmu 

- podpora projektů v rámci fair-play a boje proti rasismu 

 

Sdružení ProFotbalFans by mělo plnit násedující role: 

- Být konzultantem klubům a procovníkům při vytváření projektů pro fanoušky, získávání 

financí na ně, realizace jednotlivých projektů, atd. 

- Být partnerem klubům, fotbalovému svazu i dalším institucím (státní správa, 

samospráva i nestátní sektor) v rámci naší republiky. 

- Být partnerem mezinárodním institucím a partnerským organizacím a projektům 

určeným fanouškům. (ibid, www.profotbalfans.cz) 

 

Sdružení ProFotbalFans organizovalo v průběhu let 2004 – 2006 zejména dva velké projekty: 

- Vzdělávání sociálních pracovníků pracujících s cílovou skupinou fotbalových fanoušků 

(viz níže) 

- Fanouškovské ambasády na MS 2006 v Německu25  

 

Vzdělávání sociálních pracovníků pracujících s cílovou skupinou fotbalových fanoušků 

je vzdělávací program, který byl podpořen v roce 2005 z Evropského Sociálního Fondu. 

Projekt byl realizován za pomoci zahraničních partnerských organizací z FSI (Football 

Supporters International). Vzdělávací program byl postaven na  intenzivních workshopech a 

seminářích vedených německými experty na danou problematiku a také na dvou studijních 

zahraničních stážích (V Německu a v Anglii a Walesu). Workshopy byly hodně postaveny na 

                                                
25 více viz kapitola fanambasády 
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praktických zkušenostech a semináře se mimo jiné zabývaly takovými tématy jako jsou: 

metody práce s fotbalovými fanoušky, cílovými skupinami, vývojem na fanouškovské scéně, 

moderování konfliktů a mediace, poradenství a pomoc skupinám i jednotlivcům, navazováním 

kontaktů, doprovody, příprava zpráv a vedení projektu, supervize a další. 

Hlavím cílem vzdělávacího projektu pak bylo vzdělání potenciálních pracovníků 

s fanoušky a jejich příprava na působení v oblasti sociální a klubové práce s fotbalovými 

fanoušky především na úrovni klubů. Důraz byl kladen na vzdělávací aktivity, informační 

aktivity, výzkumnou část a podporu prvních konkrétních projektů. 

 

Toto se bohužel nikdy nepodařilo dotáhnout do zdárného konce a roku 2007 utichly i 

aktivity samotného sdružení ProFotbaFans a v současné chvíli sdružení nevykazuje žádnou 

aktivitu. (Čechlovský, 2004, 103-104)  

Právě tento typ sdružení na české scéně v tuto chvíli chybí a jedním z hlavních 

doporučení a cílů bude vznik oborového fungujícího sdružení, který by byl partnerem jak 

fanprojektům, tak dalším subjektům aktivním ve světě fotbalu a fotbalových fanoušků. 

 

 

2.7.2. Czech Fan Embassy 

Jediným dílčím pokračovatelem PFF je sdružení Czech Fan Embassy, které se ale 

zabývá pouze aktivitami spojenými s českou fanouškovskou ambasádou, která pod touto 

záštitou realizovalo na EURO  2008 na šampionátu v Rakousku a Švýcarsku a  je jako jediné 

aktivní na poli sociální prevence s fotbalovými fanoušky v České republice. Czech Fan 

Embassy se jako zástupce za Českou republiku účastní mezinárodních setkávání a plánování 

další  spolupráce s ostatními zahraničními subjekty. 

 

Základními cíli sdružení  Czech Fan Embassy jsou: 

- Podpora a realizace fanouškovských projektů při mezinárodních fotbalových utkáních. 

- Spolupráce s mezinárodními a zahraničními institucemi (FSI, KOS...). 

- Práce s českými fotbalovými fanoušky při zápasech v zahraničí i na domácí půdě. 

- Zapojení se do mezinárodních fanouškovských kampaní (Football Against Racism in 

Europe- FARE). 



 53 

- Vystupování proti negativním trendům ve vývoji fotbalu. 

- Realizace preventivních a výchovných opatření dle vzoru sociálně preventivních 

projektů při německých fotbalových klubech (tzv. fanprojektů) doporučovaných Radou 

Evropy a dle vzoru mezinárodní fanouškovské organizace FSI (Fotbal Supporters 

International). (Stanovy Czech Fan Embassy) 

 

2.7.3. Fanprojekt Slovan Liberec 

V současné chvíli je jediným fungujícím projektem Fanprojekt Slovan Liberec. Vychází 

z německého modelu sociálně preventivní práce s mladými fotbalovými fanoušky. Projekt 

vzešel s fanouškovské iniciativy, jeho tvůrce je absolvent již zmiňovaného vzdělávacího 

programu ProFotbalFans, dlouhodobý člen týmu realizujícího fanouškovské ambasády, který 

je v kontakt s německými profesionálními pracovníky. 

Projekt získal k dispozici od klubu Slovan Liberec prostory uvnitř stadionu U Nisy, 

které využívá jako klubovnu a z fondu prevence kriminality Ministerstva Vnitra se mu 

podařilo získat příspěvek na vybavení klubovny. (Čarnogurský, 2009, 149-150) 

Projekt se zaměřuje na skupinu mladých aktivních fanoušků, jehož cílem je vytvořit 

dostatečné zázemí pro organizaci všech jejich „pozitivních“ aktivit. Zachovává autonomitu 

fanoušků a rozvíjí jejich aktivity (vytváření zápasových choreografií, organizace zájezdů, 

fanouškovské turnaje, vlastní web, časopis – fanzine). 

Navazuje mladé fanoušky na klub a cíleným působením předchází jejich infiltraci do 

problémových skupin. Klubovna je mladým fanouškům přístupná několikrát týdně, (ibid). 

Projekt je realizován občanským sdružením „Fanprojekt Slovan Liberec“, které vzniklo 

roku 2008. Samotný fanprojekt se ale vyvíjel už od roku 2004. 

Ačkoli má být fanprojekt součástí komplexního řešení problému diváckého násilí v Liberci, do 

současné chvíle se potýká s finančními problémy, které neumožňují plně profesionální 

zajištění fanprojketu. (ibid) 

Je to ale první opravdový fungující fanprojekt, který má vyhlídku zprofesionalizovat své 

fungování a služby a inspirovat  tak další české fanprojekty. 

 

 

 



 54 

 

2.8. Mezinárodní projekt fanouškovských ambasád – česká fanouškovská ambasáda 

 

Sociální práce s fanoušky při mistrovství světa a evropských šampionátech, ale také při 

evropských pohárových zápasech, se stala během posledních let takřka nepostradatelnou 

(Schneider, Gabriel 2004 srov. Gabriel, Wurbs, Miles, 2005). Šampionáty se staly 

monumentální záležitostí a  fanambasády jsou jedním z osvědčených principů, díky němuž se 

zkvalitnily služby a pomoc fanouškúm v jejich průběhu. Také profesionalita pracovníků těchto 

ambasád stoupá, zefektivnila se systematika a metodika práce a vzrostl počet situačních 

intervencí i případové práce. Také se velmi zlepšilo postavení a role fanambasád v průběhu 

posledních šampionátú. V součané době jsou považovány za oficiální aktivitu, která je 

partnerem všem ostatním aktivitám probíhajících v průběhu šampionátu. (Jindrová, Smolík, 

2008, 121) 

 

Co v sobě ale název fanouškovské ambasády skrývá?  

 

Na zajištění bezproblémového průběhu podobných velkých sportovních akcí se podílejí 

nejrůznější složky jako jsou policie pořádajícího státu, městské policie jednotlivých měst, 

pořadatelská služba, policisté jiných států, zástupci UEFA, dobrovolníci, sociální pracovníci, 

koordinátoři, reprezentanti médií atd. Celý systém nejrůznějších aktivit se podílí na utváření 

jednotlivých bezpečnostních opatření a bezproblémovém průběhu šampionátu. Jedním ze 

zdrojů pomocného servisu pro české fotbalové fanoušky jsou i fanambasády. 

Ambasáda pro fanoušky nebo také fanambasáda (Fans´ Embassy) je jméno pro poradní, 

informační a podpůrnou službu pro fotbalové fanoušky, kteří za fotbalem cestují na velké 

turnaje do zahraničí. Existence fanambasád může zlepšit a zpříjemnit program fanoušků na 

turnaji a snížit tak možné zdroje diváckého násilí a konfliktů. (Jindrová, Smolík, 2009, 121) 

Úkolem fanambasád je v první řadě distribuce co největšího množství praktických 

informací. Nejenom o místě kde se hraje, o klasických turistických reáliích, o týmu, o 

mentalitě hostitelské země, ale také o krizových telefonech, možných komplikacích, o chování 

se v krizových situacích. Díky distribuci těchto informací se pak obracejí fanoušci na 
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ambasádu v případě vzniklých problémů, nebo jako na prostředníka při řešení komplikací. 

(ibid) 

Hlavní náplní fanambasád je zprostředkovat komunikaci mezi fanoušky, orgány státní 

správy, médii a organizátory turnajů. Základem této činnosti je poskytování přesných, 

spolehlivých, aktuálních a objektivních informací ze všech oblastí, které mohou fanoušky 

v místě konání turnajů zajímat a následná intervence v případě vzniklých komplikací. (ibid) 

 

Během posledních dvou šampionátů se používala kombinace stacionárních a mobilních 

ambasád pro fanoušky. 

Stacionární ambasády mají funkci zejména informační, pracovníci jsou zejména 

dobrovolníci a jsou organizovány hostitelským mětem. Jinýmy slovy jde o informační buňky 

zaměřené na fanoušky. Mobilní fanabasády jsou organizovány jednotlivými zeměmi (pro 

vlastní fanoušky), mění své místo působení spolu s fanoušky a zaměřují se zejména na 

spolupráci se stacionárními ambasádami a řešení vzniklých problémů ve skupině jejich 

„národních“ fanoušků. V průběhu šampionátu kopírují cestu národního týmu a 

fanouškovských skupin, na rozdíl od  stacionárních ambasád, které zůstávají v jednom místě a 

slouží fanouškům všech týmů hrajících v daném městě. 

Mobilní fanambasády (samozřejmě i Czech Fan Embassy) lze charakterizovat jako 

poradní, informační a podpůrnou službu pro fanoušky, kteří za fotbalovými zápasy vyrážejí na 

velké turnaje do zahraničí. Hlavní náplní fanambasád je zprostředkovat komunikaci mezi 

fanoušky, orgány státní správy, médii a organizátory turnajů. Základem této činnosti je 

poskytování přesných, spolehlivých, aktuálních a objektivních informací ze všech oblastí, 

které mohou fanoušky v místě konání turnajů zajímat a následná intervence v případě 

vzniklých komplikací. (ibid 122) 

Mezinárodní mobilní fanambasády lze charakterizovat jako malé týmy fanouškovských 

pracovníků, resp. sociálních pracovníků, kteří do pořadatelských zemí cestují za účelem 

podpory a pomoci fanouškům. V SRN, Itálii a Anglii je ustálená praxe, že tým fanambasád je 

tvořen lidmi, kteří se dlouhodobě této problematice věnují, ať již ve fanouškovských 

organizacích či pracují přímo u jednotlivých fotbalových klubů, podílejí se na tzv. 

fanprojektech.(ibid) 
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Fanambasády nejsou v žádném případě represivní částí ani nástrojem policie na 

turnajích. Zkušenost ukázala, že přítomnost služeb fanambasád, které poskytují přesné 

informací a propagují „dobré jméno“ mezi skupinami fanoušků, u nich může pomoci snižovat 

pocity nebezpečí a vyloučení, a tím významně přispívat ke snižování napětí a minimalizaci 

násilí (Miles 2004; srov. Gabriel, Wurbs, Miles 2005, Rada Evropy 2006). 

Začátky existence fanambasád můžeme najít při ohlédnutí za službami poskytovanými 

fanouškům Anglie a Německa na Mistrovství světa 1990 v Itálii, které se dále rozvíjely i 

v dalších letech při turnajích EURO 1992 ve Švédsku, 1996 v Anglii, 2000 v Holandsku a 

Belgii, EURO 2004 v Portugalsku, MS 1998 ve Francii, 2002 v Japonsku a Jižní Koreji, v roce 

2006 v Německu a naposledy v tomto roce ve Švýcarsku a Rakousku při Mistrovství Evropy 

2008. (srov. Miles, 2004; Wurbs 2004; Gabriel, Wurbs, Miles, 2005; Smolík, 2006). 

Při činnosti fanambasád lze spatřovat dva rozdílné modely práce. Na anglické straně se 

začaly služby fanambasád rozvíjet jako podpůrná a svépomocná iniciativa Asociace 

fotbalových fanoušků (Football Supporters´ Association – FSA), orgánu postaveného na 

základě členství a vytvořeného samotnými fanoušky, zcela nezávislého na všech fotbalových i 

vládních institucích. (Jindrová, Smolík, 2009, 122) 

Na druhé straně německé fanambasády jsou vedeny zkušenými sociálními pracovníky, 

kteří se jinak podílejí na různých klubových projektech pro fanoušky, které se zabývají 

především práce s problémovými skupinami fanoušků a dočasně podporují práci s fanoušky, 

kteří na fotbaly cestují s národním týmem. (ibid) 

Základem těchto služeb je poskytování přesných, spolehlivých, aktuálních a 

objektivních informací ze všech oblastí, které mohou fanoušky zajímat. 

V tuto chvíli se tyto dva vlivy mísí a metodika práce jednotlivých fanambasád vychází 

ze společného základu. Organizace Football Supporters International (FSI) v tuto chvíli 

zaštiťuje  veškerou práci všech mobilních fanambasád na šampionátech. Členy jsou zástupci 

z několika zemí Evropy a společně tvoří a zdokonalují metodiku práce. (ibid) 

Poptávka po informacích liší podle specifických situací. U fanoušků, kteří navštíví na 

turnaji jeden zápas, je pravděpodobnější, že zůstanou v zemi mnohem kratší dobu. Tito 

fanoušci budou mnohem méně pravděpodobně chtít informace o připravovaných zábavných a 

kulturních programech, protože nebudou mít dost času na to, aby se zajímali, co všechno 

hostitelská země nabízí. Na druhé straně je ale jasné, že zase nebudou schopni se dostatečně 
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rychle zorientovat v prostředí a mohou tak potřebovat mnohem specifičtější i podrobnější 

informace, například při hledání bankomatů, a podobně. U fanoušků, kteří chtějí zůstat v zemi 

pouze na jednu nebo dvě noci, je mnohem pravděpodobnější, že přijedou, aniž by měli předem 

zařízené ubytování, než u fanoušků, kteří jsou rozhodnuti zůstat tři týdny anebo i na další 

zápasy šampionátu. (ibid 123) 

Mnohem efektivnější bývá práce se skupinou, která zůstává v zemi na více zápasů – 

například na celou základní skupinu, což je více než týden. Je čas na komunikaci se skupinou, 

odpadá pak prvotní informování o reáliích hostitelského města a zbývá čas na „fanouškovské 

informace“, popřípadě organizaci fanouškovských turnajů apod. (ibid) 

Každopádně má kvalita informací, které poskytují fanambasády, vždycky obrovský 

význam. Je totiž důležité, aby informace vypadaly spolehlivě a objektivně a také takové 

skutečně byly (Miles, 2004 srov. Wurbs, 2004; Rada Evropy, 2006). 

Fanambasády by si měly být vědomy toho, co všechno by mohlo fanoušky zajímat, 

stejně tak by měly mít dostatečné povědomí o různých podobách fanouškovské scény a této 

specifické kultuře. Při tomto vědomí by se měly stát velmi žádaným doplňkem ve většině zemí 

již existující a zavedené informační sítě, kterou mohou tvořit např. informační centra, různé 

místní úřady nebo cestovní a ubytovací kanceláře (srov. Miles, 2004). 

Fanambasády mohou těžit z toho, že mají k dispozici přímé a otevřené přístupy 

k informacím (komunikační kanály), které jim dovolují rychle aktualizovat, obnovovat a 

vyjasňovat informace od všech možných partnerů, s  nimiž musí být v kontaktu a s nimiž 

komunikují (např. s pořadateli, s policií, s představiteli pořádajících měst, s médii atp.). 

(Jindrová, Smolík, 2009, 123) 

Zároveň se stalo již respektovaným zvykem, že fanambasáda jakožto sociální služba 

nemusí těmto partnerům informace poskytovat, což je jedním z nejdůležitějších aspektů na 

němž stojí důvěra ve fanambasády a jejivh služby. (ibid) 

Fanabasáda samozřejmě poskytuje vystupy o sve praci těmto partnerům a to pouze 

výstupy týkající se obecných informací o využitelnosti fanambasády a o hrozících 

komplikacích. V žádném případě neposkytuje informace ani nevede záznamy o případové 

práci. Tyto kazuistiky řeší jen se svou supervizní jednotkou, která je tvořena zástupci z FSI. 

Fanambasáda pro fanoušky by měla být otevřena pro osobní nebo alespoň telefonický 

kontakt po maximální možnou dobu (toto bylo samozřejmostí i pro české fanambasády při ME 
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2004 a 2008, stejně tak jako při MS 2006). Dostupnost na krizových číslech je pak prakticky 

nepřetržitá. Tato služba na krizových telefonech je využívána velmi často a dotazy se různí. 

Od „lehčích“ dotazů týkajících se např. Transportu na stadion apod., až po dotazy okradených 

fanoušků, dotazy týkajících se různých zranění, nehod, zadržení, kdy je potřeba zkontaktovat 

se s místními složkami, s policií anebo třeba konzulátem. (ibid) 

Rovněž je užitečné zveřejňování informací na webových stránkách (při posledním ME 

na: http://www.fanguide2008.net). Zkušenosti ukazují, že nejlepším řešením je nepřetržitý 

provoz po celou dobu soutěže.   

Fanambasády rovněž poskytují informace fanouškům v brožurách (tzv. Průvodcích pro 

fanoušky), které jsou rozdávány nejen v centru fanambasády, ale i v městských informačních 

centrech či přímo jednotlivými členy fanambasády. Výhodou těchto brožur je že nejenom že 

obsahují užitečné informace (mapu, mhd..), ale fanoušci je mají díky tomu v krizových 

situacích u sebe a mohou se kdykoli telefonicky obrátit na pracovníka fanambasády. (ibid) 

Během ME v Portugalsku těchto „Průvodců pro fanoušky“ bylo rozdáno více než 4000 

kusů, při MS v Německu to bylo více než 7 000 kusů a ve Švýcarsku (při třech zápasech 

národního týmu) to bylo 6 000 kusů. (ibid) 

V případě ztráty či zcizení dokladů (jedním z nejčastěji řešených problémů) 

fanambasáda spolupracuje s konzulárními úřednicemi/úředníky. Fanouškovské ambasády by 

měly vědět i o veřejných přenosech utkání (public-viewing), které se často pořádají na 

poslední chvíli pro fanoušky, kteří již nesehnali na vyprodaný stadion vstupenky (srov. Rada 

Evropy, 2006). 

V každém hostitelském městě by při hlavním turnaji měla být fanambasáda, která by 

tam, kde je to možné, měla by být doplněna i mobilní fanambasádou pohybující se mezi 

skupinami fanoušků. Tak tomu ostatně bylo i při posledním Mistrovství Evropy ve Švýcarsku 

a Rakousku.  (Jindrová, Smolík, 2009, 125) 

 

Fanambasády při ME ve Švýcarsku a Rakousku 2008 

Od 7. do 29. června roku 2008 se ve Švýcarsku a Rakousku konalo Mistrovství Evropy 

v kopané za účasti 16 evropských mužstev (Rakouska, Švýcarska, České republiky, 

Chorvatska, Ruska, Portugalska, Německa, Španělska, Polska, Řecka, Švédska, Itálie, Francie, 
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Rumunska, Turecka a Holandska). Fotbalové zápasy se odehrávaly v Basileji, Ženevě, 

Curychu, Bernu, Vídni, Klagenfurtu, Innsbrucku a Salzburku.  

I během ME ve Švýcarska a Rakousku (stejně jako při MS 2006 v Německu) byla užita 

kombinace tzv. stacionárních a mobilních fanambasád. Stacionární fanambasády byly ve 

všech městech, kde se odehrávaly jednotlivé zápasy ME (v podobě informačních center či 

stánků). Tyto stacionární fanambasády spolupracovaly pak zejména s mobilními 

fanambasádami, které byly zajišťovány pracovníky z jednotlivých zemí, které se podílely na 

programu mobilních fanambasád. 

 Z toho mobilní fanambasádu měly tyto země: Česká republika, Chorvatsko, Německo, 

Holandsko, Polsko, Španělsko, Itálie a Turecko. (Jindrová, Smolík, 2009, 124) 

I při ME v Rakousku a Švýcarsku 2008 byl koncept fanambasád realizován za pomoci 

organizací Football Supporters International (FSI) a Football against Racism in Europe 

(FARE). Obě organizace se podílejí dlouhodobě na podpoře fanouškovských projektů a 

protirasistických kampaní. 

Fanambasády v Rakousku a Švýcarsku navázaly na úspěšnou strategii během 

Mistrovství Evropy v Portugalsku v roce 2004, kdy se obě výše uvedené organizace podílely 

na této preventivní aktivitě. Finanční záštitu nad projektem fanambasád převzala Evropská 

fotbalová asociace (Union of European Football Associations, UEFA), za přípravu programu 

v obou pořádajících zemích byly zodpovědné organizace Fairplay-VIDC a POÖH. (ibid) 

Stacionární fanambasády nabízely všechny informace, které byly poskytovány i v 

běžných turistických informačních centrech, a navíc sloužily jako kontaktní místo pro všechny 

otázky okolo Mistrovství Evropy jako jsou: dostupnost vstupenek, místa veřejných projekcí, 

místní zákonné úpravy, návštěvní řády stadionů, akce ve dnech zápasů atp.  

Stacionární fanambasády při poslední ME byly fanouškům k dispozici přibližně od 

10.00 do půlnoci (v den zápasu až do druhé hodiny ranní) a přispěly k utváření mezinárodní 

fotbalové atmosféry. Mezinárodní atmosféru umocnil i projekt zajišťovaný FARE – tzv. street 

soccer, resp. možnost zahrát si pouliční fotbal v blízkosti stacionární fanambasády v Ženevě. 

Stanoviště stacionárních fanambasád byla zvolena v centrech pořadatelských měst, kde byla 

předpokládána kumulace fanoušků. (ibid) 

Stacionární fanambasády byly sestaveny nejen z profesionálů, ale i z vybraných a 

vyškolených dobrovolníků. Týmy fanouškovských ambasád byly složeny i z příslušníků 
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fanouškovské scény, často byly zastoupeny i etnické a jazykové menšiny. Velmi přínosným se 

ukázal fakt, že i mezi dobrovolníky tzv. stacionárních fanambasád byli česky hovořící zástupci 

(studenti či osoby dlouhodobě pobývající v Basileji či Ženevě).  

Stacionární i mobilní fanambasády poskytovaly informace fanouškům 

v tištěných brožurách. Tyto informační materiály byly vytištěny v několika jazykových 

mutacích (např. anglicky, francouzsky, německy, turecky, česky atd.), což umožnilo lepší 

informovanost fanoušků různých národností. (ibid) 

Obsahem těchto průvodců byly mj. mapy měst, tipy na nákupy, pozvánky na kulturní 

akce a památky, informace o historii měst, o parkování v jednotlivých městech, o ubytování 

(v hotelech, ubytovnách, tak i v tzv. fanouškovských kempech), o cestování a dopravě 

k fotbalovému stadionu (včetně možnosti využít lístek na fotbalový zápas jako volnou 

jízdenku na městskou hromadnou dopravu v den a dopoledne po utkání)  a v neposlední řadě 

to byly informace o důležitých telefonních číslech (kontakt na policii, kancelář UEFA, 

ticketcentrum, odtahovou službu, taxislužbu, diplomatické zastoupení či přímo kontakt na 

členy fanambasády). V průvodcích nechyběl ani rozpis jednotlivých utkání evropského turnaje 

a informace o stadionech, fanouškovské scéně (v tomto případě v Basileji a Ženevě), možnosti 

občerstvení, barech, klubech atp. Jako velice žádaná informace se ukázal popis tzv. public 

viewing – možnosti shlédnout fotbalové utkání při veřejné projekci (většinou v tzv. fanzónách 

či fankempech). Je třeba si uvědomit, že všechny důležité informace kterými disponují 

fotbaloví fanoušci de facto snižují možnost potenciálních konfliktů, snižují možná 

nedorozumění a minimalizují chaotické davové situace. (ibid) 

 

Na ME 2008 mobilními fanambasádami disponovaly tyto státy: Česká republika, 

Turecko, Holandsko, Itálie, Polsko, Německo, Chorvatsko a Španělsko. Týmy mobilních 

fanambasád se skládaly oficiálně ze 4 pracovníků, některé ambasády měly ale členů i více. 

Českou mobilní fanambasádu zajišťoval čtyřčlenný tým se zkušenostmi z Mistrovství 

Evropy v Portugalsku v roce 2004 a Mistrovství světa v Německu v roce 2006.  

 Členové české fanambasády umí pracovat s kulturou fandovství, jelikož se sami 

pohybují mezi aktivními fanoušky a mají zkušenost se sociální prací a situační intervencí. 

(ibid)  
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Tato skutečnost je žádoucí už při první komunikaci s fanoušky, při řešení jakýchkoli 

problémů spojených s fandovstvím, (například při nejasných situacích, které mohou být 

subjektivně interpretovány ze strany představitelů místních pořádkových jednotek či 

pořadatelů) a následně při různých vyjednáváních (s pořadateli na stadionu, s představiteli 

města před zahájením šampionátu...) 

Mobilní fanambasádu ve Švýcarsku představoval automobil s výrazným označením 

Czech Fan Embassy a tato mobilní jednotka vždy může měnit své stanoviště podle potřeb a 

„výskytu“ fanoušků. (ibid) 

Místo pro mobilní ambasádu je zvoleno vždy na základě komunikace se stacionární 

ambasádou a představiteli města a policii. Často závisí pouze na uděleném povolení. 

Nejideálnějším místem je ale nějaká pěší zóna, přes kterou projde největší množství fanoušků. 

Dva členové týmu jsou pak vždy u automobilu a dva jsou v terénu. Buď v ulicích anebo v tzv 

„fanzónách“ – public viewing či fan campech. (ibid) 

Před zápasem se  pak mobilní fanambasáda přesouvá ke stadionu a na stadion, kde je 

přítomna pro případ nějaké intervence, či vzniklých obtíží (kontroly u vstupu, vnášení 

nedovolených předmětů apod) V podstatě je přátelskou možností řešení problémů před 

zásahem pořadatelů anebo policie. (ibid) 

Stejně jako v případě předchozích turnajů služeb mobilní fanambasády využilo několik 

tisíc (nejenom) českých fotbalových příznivců. Nejčastější dotazy ze strany fotbalových 

fanoušků se týkaly orientace ve městech, dopravy ke stadionům, možnostem parkování a 

ubytování, ale i ztrátě/krádežím dokladů, vstupenek na zápasy atp. okradených českých 

fanoušků během ME 2008 bylo několik desítek. Tyto případy byly řešeny ve spolupráci se 

zástupci Policie ČR a Velvyslanectvím ČR ve Švýcarsku. (ibid) 

Informovanost zástupců fanambasády zvyšoval i fakt, že koordinátorka projektu se 

pravidelně zúčastňovala tzv. bezpečnostních schůzek (security meetings) na jednotlivých 

fotbalových stadionech, kde byly probírány obecné i konkrétní opatření, ele i detailní 

záležitosti ve vztahu k fanouškům (např. instalace velkých vlajek na fotbalovém stadionu 

atp.).  

Díky tomuto dialogu se odkryly některé  nepříjemné záležitosti na stadionech (různá 

pravidla při vstupních branách apod.). Byla také vždy stanovena hodina v den zápasu, kdy 

bylo možné se domluvit s fanoušky a pronést na stadion za patřičné kontroly jinak zakázané 
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artikly (bubny, velké vlajky apod.). Tento dialog byl veden poprvé a posunul hrnice možné 

spolupráce zase o krok dopředu. (ibid) 

 

Sociální práce s fanoušky při MS a evropských šampionátech, ale také při evropských 

pohárových zápasech, se stala během posledních let takřka nepostradatelnou. Existence 

„ambasád pro fanoušky“ může zlepšit a zpříjemnit program fanoušků na turnaji a snížit tak 

možné zdroje diváckého násilí a konfliktů. 

Fanambasády nejsou v žádném případě represivní částí ani nástrojem policie na 

turnajích. Zkušenosti ukázaly, že přítomnost služeb „ambasád pro fanoušky“, které poskytují 

přesné informací a propagují „dobré jméno“ mezi skupinami fanoušků může snižovat pocity 

nebezpečí a vyloučení fanoušků, a tím významně přispívat ke snižování napětí a minimalizaci 

násilí. I když při řešení určitých problematických situací spolupracují členové fanambasád 

s policií, poskytují policii pouze informace obecné, o celkových náladách, problémech a 

nejasnostech týkající se zápasů. Stejně tak i policie informuje členy fanambasád o situaci před 

i po zápasech. Péče o fanoušky je vhodným doplňkem šířeji pojatých bezpečnostních opatření 

při velkých sportovních akcích. (ibid 126) 

Motto, které provázelo projekt fanambasád zněl „od fanoušků pro fanoušky“. Jak 

vyplynulo z mnohých reakcí českých fotbalových fanoušků, kteří pravidelně cestují na ME 

nebo MS v kopané, považují tuto službu mnozí jako běžný standard. Do budoucnosti si lze 

pouze přát, aby i další šampionáty byly za přítomnosti členů tzv. fanambasád (srov. Smolík, 

2008). 

V současné roce probíhají přípravy na EURO 2012 v Polsku a Ukrajině a ambasády 

budou zde nezbytnou, dokonce nepostradatelnou službou, neboť podmínky pro návštěvníky 

během šampionátu se zřejmě nebudou moci srovnávat s precizně vypracovanou organizační 

strukturou v Německu a poté ve Švýcarsku a Rakousku. Už zkušenosti z Portugalska ukazují, 

že ambasády pro fanoušky byly téměř jedinou flexibilní jednotkou schopnou reagovat na 

změny a vývoj během šampionátu.  

Přípravné práce na šampionát už teď ukazují, že se bude jednat o náročnou práci ve 

velmi rozsáhlém území a velkými přesuny na jednotlivá utkání, což skýtá specifické problémy 

a rizika,  i proto se bude dbát jestě víc než kdykoli předtím na profesionalitu pracovníků a 

koordinátorů. 
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2.9. Fan management, fanklub versus fanprojekt  

 

V České republice je často zaměňován termín fan management za termín fanprojekt. 

Stejně často je považováno založení fanklubu za realizaci fanprojektu. Všechny tyto typy 

práce s fanoušky mají svá specifika a jejich styl a princp práce se velmi liší. 

 

Nejdůležitější kritéria definující tyto pojmy: 

- zřizovatel, realizátor 

- obsah služby 

- principy práce 

- ziskovost, komerčnost 

- cílová skupina, členství 

 

2.9.1. Fan management 

Jde zejména o koncepci komunikace a podory vlastních fanoušků a pro každý klub by 

měla být samozřejmostí. 

Fan mangemet anebo fan politika se užívá pro kontinuální, koncepční a 

institucionalizovanou aktivitu klubů směrem ke svým aktivním fanouškům. Jde o nejrůznější 

formy vzájemné komunikace,  organizaci fan klubů, pořádání zájezdů na utkání apod. 

V německu, které jde v oblasti spolupráce s fanoušky v Evropě příkladem musí každý klub 

zaměstnávat minimálně jednoho zaměstnance, který má fanoušky a vztahy s nimi na starosti 

(Fanbeauftragte) a UEFA toto vyžaduje na klubech, které se účastní mezinárodních soutěží. 

(Rada Evropy 2005, 31, www.radaevropy.cz)  

 

„Sportovní kluby by si měly vážit svých zapálených fanklubů a podporovat jejich vznik. 

Od funkcionářů se očekává, že budou zásadní kroky, jež se týkají fanoušků, s fankluby 

konzultovat. Čím více takových skupin se zapojí do rozhodování o životě klubu, tím větší je 

šance, že klub svým příznivcům navodí příjemné a pohodové prostředí.“  Dokonce je 

doporučováno zavedené tzv. oddělení pro práci s fanoušky na každém klubu. (ibid) 
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Největší slabinou českého fan managementu je nekomplexnost a roztříštěnost služeb pro 

různé skupiny fanoušků. Vděčnou aktivitou bývá podpora tzv. běžných fotbalových diváků a 

aktivity zaměřené na ně, odsouvání problematiky práce s aktivnějšími skupinami, se 

skupinami které jsou leckdy zdrojem konfliktů apod. Často bývá ze strany funkcionářů klubu 

fan management zaměřen více populisticky než prakticky, vychází ale také z toho, že 

představitelé klubů nemají většinou podrobný přehled o fanouškovských skupinách (až na 

vyjímky samozřejmě) a skladby vlastního „kotle“. Také je mnohdy patrná neochota se danou 

tematikou (konfliktními fanoušky) zaobírat. (Čarnogurský, 2009, 176). 

Fan management klubu je ale jedním ze základních předpokladů úspěšné sociální 

prevence rizikových jevů mezi fotbalovými fanoušky a dle Čarnogurského by se jím měl také 

více zabývat fotbalový svaz a vyvíjet tak větší tlak na fotbalové kluby. (ibid) 

Na úrovni ČMFS by byla komunikace se zástupci fanoušků také velmi užitečnou, 

nejedná se jen o komunikace s komerčními fankluby, ale se hlavně zástupci fanoušků a 

fanouškovských skupin. Z tohoto důvodu je nutný vznik anebo obnovení fungující zastřešující 

organizace, která by se problematice fanoušků věnovala a působila by jako mluvčí či by 

potřebný kontakt zprostředkovala. 

 

2.9.2. Fanklub 

Může být zřízen klubem anebo samostatnou jednotkou, jejím specifikem ale je narozdíl 

od fanprojektu, že staví na členství ve svém klubu a na výhodách plynoucích z tohoto členství. 

Patří mezi nejvděčnější cílové skupiny fan managementu. Většinou je tvořen z přívrženců 

klubu, kteří mají koupené sezónní pernamentky, nakupují ve fanshopech, jsou ideologicky 

spjatí s klubem a svůj klub podporují. Jedná se buď o pasivní diváky anebo aktivní diváky 

(členění dle Čarnogurského), ale spektrum jeho členů je příliš široké. Jedná se ve většině 

případů o oficiální možnost jak vyjádřit členstvím své přívrženství pro přívržence klubu. 

Většinou fanklub stojí mimo aktivity kotle, který si vytváří přirozeným vývojem vlastní 

skupiny s vlastními názvy, profilací a aktivitami. 
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2.9.3. Fanprojekt 

Fanprojekt je specifickou formou práce s fotbalovými fanoušky a i když může být 

zřizovatelem jakýkoli subjekt, jeho zájmem jsou na prvním místě fanouškovské skupiny a 

práce s nimi. Členství ve fanprojektu neexistuje a fanprojekt je otevřený všem v rámci cílové 

skupiny. Obsah a principy práce ve fanprojektu se diametrálně liší od marketingových aktivit 

(se kterými samozřejmě pracuje) a tvoří tak obrovskou nadstavbu práce s fotbalovými 

fanoušky. Poskytuje takový typ práce, který není schopna poskytnou žádná další jednotka 

dotýkající se práce s fotbalovými fanoušky (policie, fanklub, sociální pracovník..) Pro 

fungující spektrum institucí pracujících na zlepšování podmínek na fotbalových stadionech je 

fanprojekt nepostradatelnou součástí. 

 

Jeho základy byly položeny v německu v 70tých letech, kdy se mnichovští pracovníci 

s mládeží začali zaměřovat také na fotbalové fanoušky. První fanprojekt jako takový byl 

realizován v Brémách roku 1981 a k jeho hlavním úkolům patřilo zprostředkovat komunikaci 

mezi fanoušky, policií a fotbalovými funkcionáři.26  

Německo pak svými fanprojekty inspirovalo velké množství evropských zemí. Cílovou 

skupinou fan projektů jsou mladí fotbaloví fandové a jsou zde zastoupeny všechny sociální 

vrstvy.  Fanprojkety se podílí na organizování setkání mladých fanoušků, podporují jejich 

vlastní zájmy a aktivity. (Šveřepa, 2004, 26-27) 

Základem Fan couchingu – práce s fanoušky je všeobecně pozitivní přístup k této 

specifické formě „kultury“ mladých.  

Základ  práce s fanoušky je podpora určité „seberegulace“ uvnitř fanouškovské scény a 

v motivaci jednotlivců k osvojování si vlastní odpovědnosti. (Schneider, Gabriel, 2004, 55) 

Je velmi důležité pochopit, že pracovníci s fotbalovými fanoušky musí znát tento svět a 

musí se do něj zapojit, aby se dále mohli angažovat v tomto prostředí. Jde zejména o vytvoření 

důvěry mezi pracovníkem a fanouškem, která pak dává možnost intervenovat a ovlivňovat 

skupinovou dynamiku procesů. Ukazuje mladým lidem pro ně aktivní a atraktivní cestu, která 

je zároveň sociálně přijatelná okolím. Fungováním v každodením životě fanoušků by se mělo 

                                                
26 vice viz kapitola o vývoji v německu 
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docílit preventivního působení na mladé lidi tak, aby sebe sama ani ostatní lidi neohrožovali 

riskantním chováním a vyhýbali se tak obtížným životním situacím. (ibid, 56) 

 

Přímá práce s fanoušky zahrnuje zejména tyto aktivity: 

- Opatření ke stabilizaci skupin fanoušků, pomocí doprovázení, spolubytí a podílení se na 

skupinových procesech 

- Podpora jednotlivých individualit v rámci skupiny, podpora subjektivní odpovědnosti 

- Nekomerční volnočasové aktivity  

- Individuální poradenství 

- Asistence v obtížných životních situacích 

 

Druhým významným aspektem práce s fanoušky je „public realitions“ – vztahy 

s veřejností a vztahy s institucemi. U vztahu s veřejností je velmi důležité poskytovat reálné 

informace, zlepšovat porozumění a vyjednávat se zainteresovanými subjekty. Celkově tímto 

zlepšovat povědomí veřejnosti o celé problematice. Mezi zainteresované subjekty naříklad 

patří fotbalové kluby, fankluby, policie, média, instituce pracující s mládeží, vzdělávací 

instituce, veřejnost obecně. Toto vyžaduje zejmény tyto aktivity: 

- vyjednávání v obtížných konfliktech a vážných individuálních případech, 

- vyjednávání obecně, 

- vytváření pozitivního obrazu fanouškovských aktivit při mezinárodních i národních 

fotbalových turnajů a akcích. (ibid) 

 

Sociální práce s fotbalovými fanoušky ve fanprojektech je založená na poskytování 

doprovodu a poradenství. Cílem je podporovat tvořivost a sociální dovednosti mladých 

fanoušků a vytvářet tak vzory pro konstruktivní řešení problémů. Tohoto je pak dosaženo 

pomocí různých principů terénní sociální práce. (Ibid) 

Vycházíme z předpokladu, že fungující fanprojekt je tvořen terénní sociální prací a prací 

v klubu, který fanprojektu slouží jako zázemí. 
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Terénní sociální práce s fotbalovými fanoušky obnáší dle německých expertů tyto principy 

sociální práce a služby. 

- Streetwork – doprovázení a vyhledávání fotbalových fanoušků na místě jejich setkávání, 

při doprovodu na fotbalové zápasy, s cílem navázat takové kontakty, aby bylo možné 

intervenovat např. v krizových situacích. 

- Krizová a situační intervence - poskytování podpory a mediace v obtížných případech. 

- Individuální asistence – poskytování individuálního poradenství a podpory v tíživých 

životních situacích. 

- Sociální práce se skupinou – poskytování podpory a poradenství skupinám mladých lidí 

s cílem pomoci rozvíjet jejich pozitivní zdroje. 

- Volnočasové nabídky – nabídka alternativ trávení volného času a podpora aktivního 

trávení volného času. (ibid 57) 

Velký význam také mají různé sportovně orientované aktivity, mezigenerační i jiná 

zajímavá setkávání (se zástupci klubů, s hráči, s policií..). Tyto aktivity podporují vzájemné 

porozumění a snižují pocity odporu a předsudků. (ibid 58) 

Společná setkání posazená do jiné reality mohou pomoci překonat bariéry. Také 

zprostředkování relevantních a objektivních informací je velmi prospěšnou součástí práce 

s fanoušky. Pokud jsou zůčastněné strany vstřícné k dialogu (fanoušci, fotbalové kluby, 

funkcionáři, hráči, policie..) je to základ k řešení problémů a konfliktů. (ibid) 

 

Sociální práce zaměřená na boj s rasismem a xenofobií ve fotbale 

V tomto případě je přístup klubu víc než stěžejní. Fotbalové kluby jsou většinou 

multikulturnější než jejich diváci a svým stanoviskem by měly dát najevo svůj jasný postoj 

k této problematice. Diváci by měli být dovedeni k tomu aby své aktiví fandovství 

prezentovali rozhodně jiným způsobem než chováním s projevy diskriminace a rasismu. Je 

důležité podporovat pozitivní kulturu fandovství. Boj proti rasismu, xenofobii, diskriminaci a 

intoleranci je společnou odpovědností klubu a fanouškovské komunity. (ibid 61) 

 

V Německu postupem času a zdlouhavých dialogů mezi fanouškovskými iniciativami a 

skupinami a představiteli klubů vzešla jakási pravidla či požadavky pro základ boje 

s rasismem. 
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- V okolí stadionu zakázat prodeje fanouškovských předmětů a dalšího zboží, které má 

diskriminující charakter, 

- rychlé a jednoznačné reagování moderátora na stadionu na diskriminující chorály, 

transparenty a  využívání rasistických symbolů, 

- veřejná podpora antidiskriminačních aktivit fanouškovských skupin (na stadionu před 

začátkem zápasu např. atd), 

- aktivní podpora klubu pro hráče anebo týmové kolegy jež se stali terčem 

diskriminačních, netolerantních či rasistických projevů, 

- vydávání výzev k návštěvě stadionů a vydávání zákazu vstupu na stadiony pro konfliktní 

jedince. (ibid) 

 

Boji s rasismem napomáhají i různé mezinárodní turnaje a zápasy, na které jezdí čím dál 

tím větší množství fanoušků, na kterých se práci s fanoušky věnují i tzv. fanouškovské 

ambasády (viz kapitola o fanouškovských ambasádách) a mezinárodní protirasistické 

organizace zde prezentují své projekty. 

Různé mezinárodní turnaje se obvykle potkávají s velikým nadšením a vytvářejí mnoho 

mezinárodních přátelství a kontaktů. Také akce prezentované a organizované před zápasy 

s fanoušky obou týmů mají velmi silný vliv na utváření přátelské a pohodové atmosféry a 

přispívají k celkové náladě na zápase. 
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2.10. Sociální prevence a kontaktní práce ve fanprojektech 

Fanprojekt je specifická forma práce s cílovou skupinou, přibližující se v ČR nejvíc 

práci v nízkoprahovém zařízení a streetworku se specifickou cílovou skupinou. Proto bude 

následující kapitola věnovaná specifikům tomuto druhu sociální práce a následně návrhu 

názvosloví fanprojektů, které je důležité pro ukotvení  a charakteristiku služby.  

 

Prevence 

Ve vztahu k sociální práce je prevence souborem opatření, jimiž se předchází sociálnímu 

selhání a to zejména u těch typů selhání, které ohrožují základní hodnoty společnosti 

(kriminalita, xenofobie, rasismus, násilí...) (Matoušek 2003, str 164) 

 

2.10.1. Kontaktní práce - streetwork 

Mezi nízkoprahové služby sociální práce patří streetwork a práce v NZDM, jde o tzv. 

kontaktní práci. 

Fankluby v českém prostředí by byly v podstatě nízkoprahové kluby umístěné do 

prostředí fotbalového stadionu, využívající návaznou službu streetworku. Realizující služby 

stejného charakteru, jejichž cílem je věnovat se cílové skupině, doprovázet ji a aktivizovat  a 

pracovat na snižování potenciálních rizik vyplývajících z jejího životního stylu. 

 

Streetwork 

Streetwork je anglické slovo, které v přesném překladu znamená práci na ulici. Streetwork 

představuje v České republice podle stávajících návrhů standardů sociálních služeb součást 

„kontaktní práce“, kterou tvoří komplex nízkoprahově orientovaných  služeb. Metodou 

streetwork je aktivní vyhledávací, doprovodná a mobilní sociální práce, jež zahrnuje 

nízkoprahovou nabídku sociální pomoci, určenou nositelům sociálně-patologického chování a 

osobám žijícím rizikovým způsobem. Předpoklad je, že sociální pomoc potřebují, ale sami ji 

aktivně nevyhledávají. (Bednářová, Pelech, 2003, str.7) 

Tyto osoby jsou kontaktovány v místech na kterých se obvykle sdržují, spontánně 

scházejí a tráví svůj volný čas (na ulici, v restauracích v rockových klubech, hernách, na 

fotbalových stadionech, v opuštěných domech, ve sklepech, parcích a na diskotékách..) (ibid) 
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V oblasti sociálních služeb došlo k pozitivním změnám, které se týkají také 

nízkoprahových služeb a streetworku. Díky zavedení standardů do oblasti nízkoprahových 

služeb dochází k zrcadlení kvality daného zařízení, které je na základě jasně stanovených 

kritérií možno zhodnotit. To vede k rozvoji, motivaci a zdokonalování jednotlivých 

poskytovatelů nízkoprahových služeb. (Ibid 15) 

Standardy kavlity jsou členěny na standardy: 

- procedurální, které popisují jak má být služba poskytována ( stanovují požadavky na 

cíle, způsoby a postupy poskytování služby), 

- personální , které určují, kdo může službu poskytovat a vykonávat (struktura a počet 

pracovníků, potřebné vzdělání a dovednosti, požadavek na zajištění osobního rozvoje), 

- provozní, které stanovují kde a v jakých podmínkách může být služba poskytována (jak 

má vypadat nízkoprahový prostor, otevírací doba, jestli toto přizpůsobeno cílové 

skupině, jak jsou nadefinována pravidla v prostoru), 

 

Streetwork je v komplexu služeb zařazen do „kontaktní práce“. Kontaktní práce se dělí 

podle místa vykonávání na dvě formy – streetwork  a nízkoprahový klub. Vychází ze stejných 

principů práce a ideálně jsou zastoupeny a propojeny obě dvě formy služby. 

Nízkoprahový klub – stacionární forma služby, je vymezena prací v určitém prostoru daného 

nízkoprahového klubu. Ideálně slouží jako základna pro streetwork. (ibid) 

 

2.10.2. Cílová skupina  

Kontaktní práce v tomto pojetí se zaměřuje na lidi žijící rizikovým způsobem života 

nebo již vykazující znaky sociálně patologického chování, které je pro společnost 

neakceptovatelné. Tito lidé se ocitají mimo dosah sítě sociálních či pedagogických zařízení a 

vyznačují se tím, že se záměrně vyhýbají existující institucionální nabídce sociální pomoci. 

(Ibid 17) 

 

Kontaktní práce se v obecné rovině nejčastěji orientuje na specifické cílové skupiny 

členěné podle znaků, které jsou společné pro jejich životní styl. Jedná se zejména o: 

- uživatele drog 

- děti na ulici 
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- mladí sommerpunkeři 

- pouliční prostitutky a homoprostituti 

- skupiny jednostraně orientované (skinheads, hooligans..) 

- alternativní skupiny ( squoteři, punkeři, graffiti skupina..) 

- bezdomovci (Bednářová, Pelech, 2003, 18) 

 

Příslušníci mají k obvyklé sociální práci spíš postoj rezistentní, vyčleňují se z jejího 

dosahu a klasickými metodami a prostředky je nelze oslovit. Jedinou možností je přenést 

nabídku sociální práce do jejich prostředí a udělat ji pro ně zajímavou. (ibid) 

 

Samotná metodika práce je velmi obsáhlým tématem. Nebudu se jí tady zabývat 

dopodrobna, je popsána v názvosloví fanprojektu, který vznikl z definice názvosloví pro 

NZDM. Pokud je ale jasně definovaná skupina se kterou je potřeba pracovat (různé skupiny 

fanoušků na fotbalovém stadioně a skupiny pohybující se okolo nich), je potřeba pro skupinu 

mít zajímavou nabídku, která bude stát na počátku vzájemného vztahu. Obsah vlastní práce se 

pak řídí potřebami skupiny. Skupinová práce je určitě výhodnější pro vytvoření vztahu, 

protože její jednotliví členové mají velké množství společných cílů a potřeb a zvláště ve 

fotbalovém prostředí se dají vhodně uchopit. Případová práce, poradenství, krizová intervence, 

nebo mediace přicházejí pak při práci s jednotlivcem. 

Vlastní práce se skupinou je založena na důvěře, která vzniká na základě 

dlouhodobějšího kontaktu pracovníka se skupinou, vzájemného poznávání, zkušeností a 

vymezování hranic. Aby skupina uznala pracovníka jako důvěryhodného, musí pracovník 

respektovat  a akceptovat životní styl jejích členů.  (Matoušek, 2003, str.175) 

 

2.10.3. Financování 

Dle Bednářové a Pelecha je sociální práce byznys jako každý jiný.  V případě socální 

práce s fotbalovými fanoušky buď mzdu sociálního pracovníka a další náklady na projekt 

hradí zřizovatel (klub, město..) avšak vetšinou je potřeba prostředky sehnat neziskovou 

organizací kombinací několika zdrojů.  

V České republice lze získat prostředky na činnost neziskových organizací zejména z těchto 

zdrojů: 
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- státní správa a samospráva (dotace u MPSV, MV, MZ, MŠMT a MPK, většinou je nutná 

spoluúčast či doporučení) 

- nadace tuzemské i zahraniční (pro určité pozitivní projekty – například antirasistické, 

nadace NROS, OSF,..) 

- ČMFS (podpora projektů) 

- firmy a podnikatelé (partneři klubu, sportovní firmy, materiální podpora..) 

- individuální dárci (nemusí se jednat jen o finanční dary) 

- benefiční akce (spojené s osvětou a prezentací neziskové organizace) 

- veřejné sbírky (oficiální a musí být povoleny úřady) 

- vlastní činnost (uspořádání akce, prodej samolepek, fan propriet...) 

- příspěvek uživatelů služeb (příspěvek na choreo...atd)  (srov. Bednářová, Pelech, 2003,  

26-29) 

 

2.10.4. Vztahy s veřejností 

Jde o budování a udržování vztahů s veřejností, s jednotlivci a s různými sociálními 

skupinami v místě působení organizace.  

Cílem je na základě kompletních, pravdivých a nezkreslených informací vytvořit 

porozumění mezi organizací a veřejností, řešení případných konfliktních zájmů, vzájemné 

povchopení potřeb obou stran a jejich sladění. Pro bezproblémové fungování by měla 

organizace pracovat na svém pozitivním image. Nejdůležitější součástí je častá komunikace 

s veřejností, poskytování relevantních, nepřekroucených informací o činnosti organizace, 

řešené problematice, klientele apod. Mezi PR patří také vztahy s médii, což je v problematice 

fanouškovských aktivit ožehavé téma, proto je potřeba volit vhodný komunikační kanál a trvat 

na interpretaci přesných  a nepřekroucených informací. Sami aktivně informace podávat a 

profilovat tak celou organizaci. (ibid, 39-40) 

 

 

2.10.5. Rozvoj profesních kompetencí 

 K získání profesionální jistoty a kompetence v práci s klientem nezíská pracovník 

pouhým vystudováním školy. V této souvislosti má stěžejní vliv supervize, kterou by měly 

využívat všechny pomáhající profese. Cílem supervize není kontrola či pouhé předávání dat, 
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informací anebo konzultace, přikazování jak dál postupovat. Supervize je zacílena na 

komplexní odborný a i osobní rozvoj pracovníka, jde o specifickou metodu učení, 

v bezpečném prostředí důvěry, která se zaměřuje na podporu pracovníka, vyjasnění případu, 

vyhodnocení dosavadních postupů a metod, stanovení dalších strategií, odhalení 

neuvědomovaných souvislostí, pocitů a emocí, jež všechny dohromady ovlivňují práci 

s klientem. Supervize je tedy metoda umožňující reflexi vlastního profesního konání. (ibid 68)  

Úkolem supervize tedy je: 

- poskytnout podporu k dosažení větší profesní sebedůvěry 

- naučit nové dovednosti 

- pomoci reflektovat vnitřní prožívání 

- napomoci monitorovat situaci 

- nalézt nové strategie a postupy 

- poskytnout zpětnou vazbu (feedback) 

- pomoci porozumět přenosovým reakcím a paralelním procesům 

- monitorovat etické otázky 

- v případě potřeby naučit či doporučit teoretické poznatky 

- odhalit slepá místa pracovníků (ibid 71) 

 

V kontaktní práci tohoto typu (streetwork, nizkoprahové zařízení) se sociální pracovník 

neustále pohybuje na hraně. Je neustále konfrontován s realitou svých klientů, obecným 

povědomím a představou, co a jak by mělo být. V této situaci se po něm nejvíce chce, aby 

něco udělal pro klienty (zájem klientů), ale také s klienty (zájem veřejnosti, zaměstnavatele, 

společnosti).  (Bednářová, Pelech, 2003, 59) 

Ve vzájemné spolupráci mezi supervizorem a supervidovaným jde o společné hledání 

řešení v atmosféře důvěry, o rozvíjení sebereflexe vedoucí k pochopení dosud 

neuvědomovaných souvislostí, vztahů, pocitů a jejich odrazu v pracovní činnosti. 

Supervidovaní mohou být nejen jedinci, ale i skupiny a týmy. (Matoušek 2003, 349) 

Pracovník s fanoušky by měl mít odpovídající vzdělání a to minimálně střední 

s maturitou s patřičným zaměřením (zaměření na sociální anebo pedagogické předměty) 

s předpokladem průběžného dodělání specializované vyšší odborné anebo vysoké školy, 
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ideálně však ukončenou vyšší odbornou školu sociální. Vzdělání samozřejmě není všechno, 

žádoucí jsou i osobností schopnosti, dovednosti a kompetence. 

 

Praktické kompetence sociálního pracovníka dle Havrdové 

Pracovník by měl mít osvojené tyto oblasti profesionální role, které se vzájemně prolínají a 

doplňují. Tyto kompetence se pak projevují v samotné práci s klientem, se skupinou. 

 

- schopnost účinně komunikovat s jednotlivci, skupinami, rodinami i komunitami , 

iniciuje spolupráci a motivuje pro změnu v zájmu klienta – rozvíjet účinnou 

komunikaci  - kriteria: 

- 1) navázat kontakt – vytvořit atmosféru důvěry, dbát přiměřené neverbální komunikace,  

- 2) přizpůsobit komunikaci věku, individualitě a podmínkám,  

- 3) rozeznávat shodná a odlišná hlediska, hodnoty a cíle a respektovat je,  

- 4) poskytovat přiměřený prostor pro vyjasnění a vyjádření názorů a cílů klientů,  

- 5) usnadňovat komunikaci mezi klienty, organizacemi a okolím,  

- 6) motivovat pro překonávání překážek v dosahování vlastních hodot a cílů klientů,  

- 7) udržovat pracovní vztah s klientem a jeho okolím v procesu změny a získávat a 

poskytovat přiměřenou zpětnou vazbu 

 

- schopnost se zorientovat v potřebách, možnostech a porozumění, které klient a jeho 

okolí má, vymezit s nimi oblast a plán spolupráce – kontrakt – orientovat se a plánovat 

postup  - kriteria:  

- 1) orientovat se v potřebách a možnostech klientů a jejich rodině a vazbě na okolí,  

- 2) orientovat se v legislativních, společenských a organizačních podmínkách a 

možnostech působících v dané situaci,  

- 3) sbírat a zpracovávat informace z různých zdrojů,  

- 4) zvažovat spolu s klienty a jejich okolím různé možnosti působení a změny,  

- 5) rozeznávat rizikové faktory a stanovit meze,  

- 6) vést přiměřenou dokumentaci,  

- 7) pomáhat objasňovat cíle, zdroje a možné překážky a navrhovat možná řešení,  

- 8) vést klienta k porozumění důsledků různých rozhodnutí,  
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- 9) dohodnout plán a rozdělení úkolů k dosažení změny 

 

- schopnost rozeznat silné stránky a možnosti klienta a jeho okolí a podporovat jeho 

soběstačnost a  sebeúctu, vlastních sil a schpností, pomáhá přebírat zodpovědnost – 

podporovat a pomáhat k soběstačnosti - kriteria:  

- 1) umět poskytnout emoční podporu,  

- 2) pomáhat rozeznávat a vyjadřovat jejich přednosti, schopnosti a silné stránky,  

- 3) umět lidem objasnit jejich práva a způsoby jejich uplatnění,  

- 4) pomáhat účasti klientů na rozhodování, přejímání odpovědnosti a uplatnění práv,  

- 5) podporovat získání a rozšíření informací, dovedností a schopností, které posilují 

soběstačnost,  

- 6) přímo vystupovat v zájmu klientů, obhajovat a vysvětlovat jejich oprávněné zájmy,  

- 7) zvažovat právo lidí přebírat na sebe riziko poškození,  

- 8) pomáhat lidem vyvíjet větší kontrolu nad chováním, které ohrožuje je nebo okolí,  

- 9) chápat a respektovat odlišnosti menšin a přispívat k odstraňování diskriminace a 

útlaku 

 

- znalost metod a systému služeb, schopnost správně je využívat ve prospěch klienta, 

pomáhat mu je přijmout, ukončit – zasahovat a poskytovat služby - kriteria:  

- 1) znát možnosti a metody poskytování služeb a intervence,  

- 2) poskytovat pomoc a službu v souladu s dohodnutým postupem,  

- 3) pravidelně hodnotit měnící se situaci, pokroky a účinnost postupu spolu s klienty,  

- 4) organizovat a koordinovat poskytování pomoci a služeb z různých zdrojů,  

- 5) vytvářet příznivé okolnosti pro přijetí služby a adaptaci na ni,  

- 6) aktivně čelit chování, které vytváří riziko a ohrožuje klienta nebo okolí,  

- 7) aktivně se zapojit do programů, které snižují sociální riziko, zlepšují sociální 

podmínky a rozšiřují možnost důstojného života lidí,  

- 8) pomáhat zvládat konflikt, napětí a stres uživatelům služeb a jejich okolí a zlepšovat 

jejich spolupráci,  

- 9) připravit vhodné podmínky pro zdařilé odpoutání při ukončení služby) 

 



 76 

- přispívat k práci organizace – odpovědná práce pro organizace, hodnotí a zlepšuje práci 

organizace, efektivně využívá všech zdrojů pro zvyšování účinnosti služeb - kriteria:  

- 1) rozumět struktuře organizace, jejím cílům, reflektuje pravidla a režim,  

- 2) jednat v souladu s právy klientů, pravidly organizace a etikou sociální práce a přispívá 

k dobré pověsti pracoviště na základě solidních výsledků,  

- 3) účinně komunikuje a spolupracuje s kolegy a jinými pracovníky,  

- 4) umí charakterizovat tým, identifikovat vlastní místo v něm a reflektovat vlastní přínos 

pro práci v týmu,  

- 5) podílí se na kritickém hodnocení práce organizace, přispívá ke zlepšení její kultury a 

přiměřenosti poskytovaných služeb potřebám a právům různých klientů,  

- 6) znát dostupné zdroje organizace, efektivně je využívat a chápat priority,  

- 7) vytvářet podmínky pro získání zpětné vazby o chodu organizace a o vlastní práci od 

klientů a kolegů a navrhovat konstruktivní změny 

 

- odborně růst – schopen konzultovat a řídit svůj odborný i osobní růst. Je schopen se 

kvalifikovaně rozhodovat, spolupracovat v síti, dosahovat vytyčených pracovních cílů 

ve stanoveném čase a přispívat k pozitivním změnám ve svém oboru - kritéria  

- 1) sledovat vývoj zákonodárství v sociální oblasti a dolňovat své znalosti a dovednosti 

v sociální práci,  

- 2) využívat kontaktů a výměny zkušeností na vzděláváních k získání prohloubení 

informací o svém oboru,  

- 3) ve spolupráci s druhými kriticky hodnotit vlastní rozvoj a dále se učit,  

- 4) refletkovat osobní stresy, jejich příčiny a projevy a emočně se vylaďovat,  

- 5)identifikovat u sebe i u druhých předsudky a stereotypy, které negativně působí na 

práci s klienty a pomáhat je překonávat  

- 6)  umět si zorganizovat práci a dosáhnout vytyčeného cíle ve stanoveném čase,  

- 7) sdílet s kolegy profesionální nejistoty, rozeznávat teoretické souvislosti včetně 

mnohostrannosti možných řešení a vyvažovat práva, potřeby a možnosti,  

- 8) rozenávat kdo a v jakém čase musí rozhodnout, identifikovat rizika spojená 

s alternativami a přijímat zodpovědnost za vlastní rozhodnutí,  

- 9) tvořivě využívat příležitosti k dosažení pozitivních změn a hledat nová řešení,  
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- 10) vytvářet a udržovat pracovní vztahy s jednotlivci, organizacemi, odborníky a 

dobrovolníky, respektovat jejich odlišné pohledy a pracovat s nimi. (Havrdová, 1999, 

45 -110) 

 

Na prvním místě každého sociálního pracovníka je zájem klientů, v rámci možností, 

které je schopen sociální pracovník profesně akceptovat. 

V oblasti práce s fotbalovými fanoušky vznikaji hraniční situace velmi často. Při doprovázení 

skupiny se i pracovník může dostat do velmi komplikovaných postavení.  

Kontaktní pracovník je také nucen jasně si definovat rozdíl mezi svou profesní a 

soukromou realitou, aby ji byl schopen interpretovat svým klientům a okolí. Jeho role musí 

být čitelná pro okolí a to ve všech situacích, zejména pak v těch, kdy dochází ke kontaktu 

s klienty i v soukromém životě. Proto je supervize nedílnou součástí do budoucna vznikajících 

fanprojektů. 
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2.11. Pojmosloví fanprojektů 

 

2.11.1. Pojmosloví – obecná charakteristika fanprojektů 

Návrh pojmosloví fanprojektů vypracované na základě  zkušenosti s pojmoslovím pro 

nízkoprahové sociální služby– nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. (Pojmosloví 

Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, 2008) 

Tento návrh je vypracován na základě zkušeností autorky (několikaletá praxe v NZDM, 

vzdělávací projekt pro pracovníky s fotbalovými fanoušky, člen české fanouškovské 

ambasády, účastník několika zahraničních stáží), vypracovaného pojmosloví NZDM (2005 – 

pro Českou asociaci streetwork- www.streetwork.cz) na kterém se autorka také podílela a na 

základě komunikace se zahraničními kolegy (semináře, kongresy, pracovní setkání).  

Jedná se o návrh vycházející z německého modelu práce s fotbalovými fanoušky a z 

pojmosloví pro nízkoprahové sociální služby. (která vychází také původně z německého 

modelu terénní práce s mládeží a díky mnohaletým zkušenostem je již specifikován a 

přizpůsobena českým poměrům) 

Autorka považuje za ideální model stav, kdy je fanprojekt spravován kvalifikovaným 

profesionálním sociálním pracovníkem ve spolupráci s fanpracovníkem.  

Fanpracovník by měl být ideálně zástupce z fanouškovské scény, člověk svým životním 

stylem s klubem spojený a aktivní ve fanouškovském světě. 

 

Streetwork je v tomto případě neoddělitelnou částí fanprojektu. Ideální kombinaci 

nastává ve vyvážení práce v klubu (v klubovně) a streetworku. Jedná se o pravidelnou práci na 

stadioně při zápasech, pří výjezdech na venkovní zápasy, doprovázení skupiny. 

Streetwork v těchto situcích přináší možnost kontaktu s jinak těžko oslovitelnými 

jedinci, pracovník svou proaktivitou nečeká pasivně na aktivitu klienta, jedná se o práci v 

přirozeném prostředí klientů, pracovník je maximálně flexibilní a může skupinu doprovázet, je 

možný monitoring skupiny v přirozeném prostředí. V tomto případě funguje streetwork jako 

prodloužená ruka práce v klubu (klubovně) a kombinace těchto dvou metodik vytváří ideální 

platformu pro kvalitní fanprojekt. 

Názvosloví obsahuje výčet všech nabízených služeb, s tím že ale deklaruje návštěvu 

fanprojektu a klubovny fanprojektu bez podmínky využití těchto služeb. Návštěvu klubu pak 
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iniciuje nabídkou  volnočasových a fanouškovských aktivit. (fotbálek, výroba chorea, výroba 

fan sortimentu, nálepek, práce na fanzinu…..) Tyto aktivity podporuje a zaštiťuje. 

 

Poslání fan projektů 

Posláním fanprojektů je usilovat o pozitivní změnu v životním způsobu fotbalových fanoušků, 

či osob navštěvujících fotbalová utkání, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, poskytovat 

informace, odbornou pomoc, podporu, předcházet jejich sociálnímu vyloučení, eliminovat 

násilí spojené s fotbalovým fandovstvím a další nepříznivé jevy s tímto stylem života 

spojenými. 

 

Fanprojekty by měly mít tyto znaky: 

- zaměřují se na práci s neorganizovanými dětmi a mládeží kteří inklinují k fandovství 

(specifikováno v cílové skupině) 

- realizují vydefinovanou nabídku služeb (provozují klub, nabízejí volnočasové aktvity, 

sociální služby, aktivity spojené s prevencí a terénní prací) 

- služby jsou nabízeny nízkoprahovou formou a usilují o popsané cíle (viz níže) 

 

Cílová skupina fan projektů 

Každý fanprojekt definuje svou cílovou skupinu dle potřeb dané komunity a zaměření svého 

projektu. 

Cílová skupina fanprojektů jsou děti a mládež, které jsou vyhraněné svým zájmem o fotbalové  

a fanouškovské prostředí, fanprojekt je tedy orientován na takto jasně vyhraněnou a 

definovanou skupinu. 

Členové takovéto skupiny mohou mít některé společné rysy jako jsou: trávení svého 

volného času ve fanouškovské komunitě, nezájem o ostatní organizované aktivity kromě 

fandovství, problémy ve škole, konfliktní vztahy v rodině, experimentace s návykovými 

látkami, sociální nestabilita.  

Vetšinou také zažívají nepříznivé sociální situace – konfliktní společenské situace anebo 

obtížné životní události. 

Projekty by měly být zaměřeny na děti a mládež se specifikovaným věkovým rozmezím. (dle 

názoru autorky ideálně pak ve věkovém rozmezí 12-26 let) 
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Cíle fanprojektů jsou zejména tyto: 

- zlepšení kvality života cílové skupiny 

- pomoc při překonání životních problémů a těžkostí a zvyšování jejich sociálních 

dovedností 

- aktivizace a podpora smysluplného trávení volného času a poskytování podmínek pro 

toto 

- omezení sociálně patologických jevů vyskytujících se v souvislosti s cílovou skupinou 

- podpoření aktivního a pozitivního fandovství ve skupině 

 

Mezi další cíle fanprojektu patří: 

- podpora při překonávání obtížných životních situací 

- snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních situací, střetů, životního způsobu  a 

rizikového chování, předcházení konfliktním situacím,  

- zvýšení sociálních schopností a dovedností, orientace v problémech a jejich řešení, 

doprovázení 

- podporu sociálního začlenění do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity 

- nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu  v kontaktní 

místnosti fanprojektu  (klubovna)  a vytváření dostatečných podmínek pro vlastní 

realizaci. 

- Aktivace klientů k pozitivnímu fandění a tvůrčím aktivitám spojeným s fandovstvím 

 

 

Definice Fanprojektů 

Služba je určena dětem a mládeži, které se ocitly v obtížné životní situaci související s 

jejich životním stylem nebo jsou jí ohroženy a které nevyhledávají standardní formy 

institucionalizované pomoci a péče.  

Jde o navazování kontaktu, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření 

podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu v způsobu života. Jedná se o stacionární 

formu sociální služby nízkoprahového charakteru.  
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Cílem je minimalizovat možná rizika související s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se 

orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit 

svoji nepříznivou sociální situaci. 

 

Fanprojekt jako nízkoprahová sociální služba 

Fanprojekty realizují službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze 

odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině 

vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb. 

 

- Zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému 

prostředí cílové skupiny.(fotbalový stadion) 

- Pro omezení přístupu klienta ke službě není důvodem pasivita či názorová odlišnost. 

- Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje 

klienta musí být vedena s klientovým souhlasem a s právem do ní nahlížet. Zařízení 

získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování 

odborných a kvalitních sociálních služeb. 

- Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace. Pravidelná 

docházka do zařízení není podmínkou užívání služby. Klienti mohou přicházet a odcházet 

v rámci otevírací doby klubu podle svého uvážení. Klient není povinen zapojit se do 

připravených činností. Pokud existuje registrovaný fanklub z jeho členství plynou 

výhody, ale žádné členství není vyžadováno. 

- Služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně. 

- Provozní doba služby  odpovídá potřebám klienta (přizpůsobeno fotbalovému týdnu). Je 

otevřeno v době, kdy klient má podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak 

měsíce a roku). Zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým 

výpadkům. 

- Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a 

jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu 

služby. 
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2.11.2. Nabízené aktivity a služby 

Popis aktivit realizovaných fanprojektem 

- nabídku sociálních služeb 

- nabídku volnočasových aktivit 

- volný vstup a pobyt v klubu  

 

2.11.2.1. Sociální služby 

Jedná se o průřezový  typ služeb, který je ve fanprojektu poskytován pracovníkem s fanoušky.   
 

Kontaktní práce – Vytvoření základního pracovního rámce potřebného pro realizaci 

konkrétní služby. Jedná se o specifický druh kontaktu s klientem, který má za cíl vytvořit 

dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky, potřebné pro rozvíjení kontaktu a poskytování 

dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace 

s klientem a kultivování jeho schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující 

nabídky služeb.   

 

Situační intervence – Sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem, 

které vznikají v prostoru zařízení a hlavně při terénní práci. Pracovník při nich vstupuje do 

interakcí, které nastávají mezi cílovou skupinou, dalšími skupinami fanoušků, ostatní 

veřejností, policií atd. Svou intervencí se snaží minimalizovat negativní následky konfliktu, 

případně jim předchází. Přináší podněty, reflektuje situaci a používá další techniky, které 

vytváří či zvýrazní výchovný efekt situace.  

 

Informační servis fanouškům – Poskytování specifických informací pracovníkem 

klientovi. Informační servis je prováděn ústní formou, může být doplněn také písemnou 

formou – letáky, vytištění údajů. Tématicky mohou být informace zaměřeny na základní 

instrumentální témata (např. fandovství, škola, rodina, shánění brigády, vztahy…), sociálně 

právní a zdravotní témata (právní normy, legislative obecně s fandovstvím spojená, rizika 

užívání návykových látek…) nebo specifická témata – dle poptávky klienta. 
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Poradenství  - odehrává se formou rozhovoru s klientem, obsahuje vyhodnocení situace, 

nabídku rady, informací a řešení vedoucí k odstranění obtíží. Jde o řešení aktuálních problémů 

a zvyšování kompetence klienta tyto problémy řešit.  Poradenství ve fanprojektu se nejvíce 

zaměřuje na záležitosti sociálně – právní problematiky, vztahů, rodiny, školy, volného času, 

sexu, návykových látek, a jiné.  

 

Krizová intervence - řešení krizové situace, vzniklé v životě klienta. Jde o 

diagnosticko-terapeutický přístup přispívající ke zvládnutí psychické či sociální krize. Může 

jít o pozorování chování  klienta s důrazem na  posouzení aktuálního psychického stavu, 

rozhovor směrovaný k základní orientaci v příčinách krizového stavu, cílenou  intervenci  

zaměřenou  na  zvládnutí  potíží. Intervence obsahuje také návrh opatření. Rozsah intervence 

závisí na tom, zda pracovník je kvalifikován pro krizovou intervenci.   

 

Zprostředkování dalších služeb – jedná se o dojednání návazné služby v zařízeních 

návazné péče, fyzický doprovod do těchto zařízení a asistenci při jednáních v těchto zařízeních 

( kurátor..) 

 

Kontakt s institucemi ve prospěch klienta – jedná se o intervence realizované 

pracovníkem (ústně, telefonicky, písemně) u institucí návazné péče nebo dalších institucí, 

které ovlivňují klientův život. Kontakt je realizován se souhlasem a vědomím klienta (nejlépe 

za jeho přítomnosti). (policie, škola..) 

 

Případová práce - dlouhodobá individuální práce. Případová práce s děje plánovaně, při 

zachování tohoto postupu: 

- společné vydefinování kontraktu 

- vytvoření individuálního plánu a stanovení podmínek kontraktu, 

- vedení dokumentace, s kterou je klient obeznámen 

- pravidelné revize kontraktu s klientem (zda se naplňuje kontrakt) 

- práce je časově ohraničená, je stanoven její začátek a konec 

- konzultace vedení případu klienta na intervizních a supervizních setkáních 

týmu 
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- pravidelná reflexe 

 

Skupinová práce / práce se skupinou - cílená aktivita poskytovaná skupině klientů, 

zaměřená na rozvoj psychosociálních dovedností, časově (prostorově) ohraničená, zaměřená 

na pozitivní aktivaci skupiny, na pozitivní fandovství. 

 

Práce s blízkými osobami – poradenství, informační servis poskytované  blízkým 
osobám klienta (rodiče, přátelé, kamarádi, …), realizované pouze se souhlasem klienta. 

 

 

2.11.2.2. Pobyt v klubu  

Rozumí se jím pobyt klienta bez čerpání dalších služeb. Klientům je umožněno pobývat 

v klubu bez využití anebo zapojení se do jakékoli strukturované činnosti. Může zkrátka 

využívat prostory a zázemí klubu. Klientovi je poskytováno, teplo, světlo, místo k sezení a 

odpočinku, základní zázemí, sociální zařízení, eventuelně občerstvení. Zároveň je klientovi 

umožněna realizace osobních aktivit. Klient dodržuje pravidla klubu. 

 

 

2.11.2.3. Volnočasové aktivity 

Jde o aktivity, poskytující náplň volného času klientů, které je aktivují a umožňují 

klientům seberealizaci a sebeprosazení.  Jsou důležité pro sebeprofilaci fanouškovské skupiny 

(výroba chorea a dalších signifikantních předmětů, nálepek, vlajek..). Zároveň nabízejí 

alternativu trávení volného času ke standardním nabídkám. Tyto aktivity nevyžadují docházku 

či registraci. 

 

1. Základní jednoduché instrumentální aktivity, které klient realizuje z vlastní vůle a 

vlastní aktivitou, pracovníci je pouze zprostředkovávají (např. zapůjčí vybavení). Jedná 

se např. o poslech hudby, kreslení  a malba v běžných prostorách klubu, pouštění 

filmů, který si klienti sami vybrali, stolní fotbálek anebo další stolní hry, zapůjčení 

literatury a fanzinů. 
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2. Složitější volnočasové aktivity, které realizuje klient z vlastní vůle a vlastní silou. 

Pracovníci je pouze zprostředkují nebo poskytnou podporu (návodnou pomoc), aby je 

klient mohl smysluplně využívat. Tyto aktivity jsou vytvářeny na základě zájmu a 

potřeb klientů a s jejich spoluúčastí. Jedná se například o dílnu pro výrobu chorea, 

hudební zkušebnu, počítačovou místnost, grafické zdokonalování atd. Tyto aktivity 

mohou a měli by  klienti vykonávat samostatně, bez instruktáže pracovníka. Pracovník 

pouze vytváří podmínky pro tyto aktivity. 

 

3. Akce, které iniciovali sami klienti, a u jejich realizace dochází ke kooperaci mezi 

klienty a pracovníky. Pracovníci usilují o zvýšení organizačních dovednosti klientů a 

jejich seberealizaci. Jedná se například o výrobu složitějších choreografií na např. 

mezinárodní zápasy, aktivty související se zapojením se skupiny do například 

protirasistické kampaně výrobou prospektů, nálepek apod. 

 

4. Akce, které slouží k propagaci zařízení anebo projektu nebo zpestření rutiny 

(každodennosti) klubu – koncerty, turnaje atd. Připravují je sami pracovníci klubu a 

pokud je to možné, zapojují do realizace klienty. Zapojení klientů je žádoucí, jedná se 

o větší akce, které organizují “fanoušci pro fanoušky”, “fanoušci pro ostatní”, skupina 

se tím profiluje a prezentuje. Také různé setkání a diskuzní panely týkající se 

problematiky fandovství. 

 

5. Dílny – pravidelné či nepravidelné akce, na nichž je zajištěn lektor (interní nebo 

externí) pracovník. Klient může dílnu vyhledat a volně se zapojit do nabízených 

aktivit. Například výtvarné dílny, počítačové kurzy, sportovní aktivity, street art, 

grafické workshopy, bojové sporty… 

  

2.11.2.4. Preventivní, výchovné a pedagogické programy 

Jde o speciální programy vytvořené dle specifických potřeb cílové skupiny a dané 

lokality. Preventivními programy jsou myšleny tzv. programy specifické prevence. 

Podávají přesné a pravdivé informace o rizicích sociálně patologického chování. 
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Může se jednat o: 

Jednorázové či příležitostné programy, dlouhodobější anebo třeba jen doučování. 

Diskuse, beseda, komponovaný pořad a podobné aktivity realizované v zařízení buď interními 

nebo externími pracovníky. Tématická odpoledne, nebo např. akční protirasistické týdny. 

Pozvání odpobrníků anebo zástupců spřátelených klubů, besedy s hráči a trenéry, se zástupci 

klubu anebo města. Pravidelné semináře či konference na témata zvolená skupinou, setkávání 

se zajímavými osobami. 

 

 

2.11.3. Popis průběhu služby fanprojektu 

 

Způsob vstupu do procesu užívání služby 

Fanprojekt aktivně oslovuje potencionální uživatele služby formou, která odpovídá věku a 

specifikům cílové skupiny:  

- prostřednictvím terénních sociálních pracovníků (na zápasech, v okolí..) 

- distribucí informačních materiálů v místech, kde se cílová skupina pohybuje 

(zápasy, klubovna, fanshop, škola, internet..) 

- distribucí informačních materiálů u institucí, které mohou klienta předat 

(fotbalový klub, fanshop..) 

- realizací specifických informačních aktivit  (např. informováním ve školách a 

na veřejných akcích). 

 
Klient může vstoupit do služby také na základě reference v rámci sítě návazné péče 

(např. doporučení od kurátora pro mládež, probační a mediační služby, školy atd.). Informační 

materiály a aktivity by měly být zpracovány formou srozumitelnou cílové skupině. 
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První kontakt – úvod a vstup do fanprojektu.  

Koná se před začátkem využívání služby.  

V rámci prvního kontaktu je klient seznámen: 

- s charakterem a obsahem služby (o jakou službu se jedná, jaké jsou základní 

principy fungování, jaké je spektrum nabízených aktivit, jak může být pro 

fanouška zajímavý a přínosný), 

- s provozními náležitostmi služby (především seznámení s časových rozvrhem 

služby, představení osob zajišťující provoz služby, seznámení s místem 

realizace služby), 

- s pravidly služby. 

 

Pravidla služby obsahují:  

- práva, která má jako klient při užívání služby zaručena. 

- činnosti a chování, které jsou při užívání služby zakázány. 

- sankce, které mohou být klientům za porušení pravidel uděleny. 

- postup, jakým způsobem jsou sankce udělovány. 

- možnosti, jakým způsobem je možné vznést stížnost, kam či komu se adresuje, 

kdo ji řeší, jakou formou a do kdy musí být vyřízena. Dále je stanovena 

možnost odvolání proti výsledku vyřízení stížnosti k jinému, nadřízenému či 

nezávislému orgánů či instituci. 

-  

• Při vstupu do klubu se většinou jedná o tyto pravidla: 

- zákaz užívání, distribuce či manipulace s návykovými látkami v klubu 

- zákaz užívání anebo distribuce alkoholu v klubu 

- zákaz násilí, šikany, napadání či diskrimiinace, zkrátka porušování práv jiného 

jedince v prostorách klubu 

 

Fanprojekt by měl mít take nastavená pravidla pro ukončení užívání služby a to jak ze strany 

uživatele, tak ze strany zřizovatele. 
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3. EMPIRICKÁ ČÁST – VÝZKUM 

 

3.1. Strategie výzkumu, výzkumné otázky 

 

Výzkumná praktická část je v této práci zaměřena na fotbalové prvoligové kluby. 

Je zde zkoumán jejich pohled na práci s fanouškem a celkově  informovanost a zkušenosti 

klubů s tímto druhem sociální práce. Výzkumná část je pouze doplňkem části teoretické. 

I když je velmi málo publikované literatury, která by se fenoménu fotbalového 

fanouškovství věnovala, existují velmi kvalitní  výzkumy, které proběhly mezi fanoušky, 

chuligány, ultras atd.  

Například výzkum Sekota a Smolíka, který zkoumá potřeby a názory fanouškovské 

subkultury a který zprostředkovává zajímavé informace, které nejsou až tak často k dispozici. 

Nejenom, že popisuje sociální skupinu fotbalových fanoušků, ale zároveň zkoumá i její 

potřeby a přání. (Sekot, Smolík, 2009)    

Ještě bych ráda jmenovala výzkum Vochocové, který zkoumá kvalitativní obsahovou 

analýzou časopis Football Factory. Ten je jedním z klíčových médií komunikace příslušníků 

české chuligánské subkultury a tento výzkum zkoumá, jaký obraz si o českých fotbalových 

chuligánech (s důrazem na chuligánské násilí) může vytvořit pravidelnější čtenář tohoto 

periodika, respektive jaký obraz o sobě jako o skupině fotbaloví chuligáni vytvářejí vlastní 

publikační činností. (Vochocová, 2005) 

Protože tato práce je zaměřena na práci s fanoušky a ne na fenomén fandovství jako 

takový, není v práci zahrnut jakýkoli výzkum popisující fanouškovskou scénu. Tato práce je 

věnována koncepci zavedení práce s fanoušky do českých poměrů a proto je praktická část 

zaměřená na mapování scény z tohoto úhlu pohledu.  

 

Výzkum se zaměřuje na fotbalové prvoligové kluby sezóny 2010/2011 a jejich 

informovanst, zkušenost a názory na práci s fotbalovými fanoušky. Jedná se o šestnáct 

českých  klubů – účastníků Gambrinus ligy. 

Před průběhem samotného výzkumu byl připraven pilotní projekt, který byl aplikován 

na třech druholigových klubech. Původní metodou sběru dat byl rozhovor se zástupci klubů – 

většinou s  tiskovými mluvčími. 
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Na rozhodnutí klubu bylo zvolit si svého kompetentního zástupce, který je odpovědný za 

vztahy s fanoušky, či tiskovým mluvčím (ve většině případů). 

 

V pilotním projektu jsem narazila na dva problémy: 

- neochota mluvit na nahrávací zařízení, téma se projevilo jako choulostivé, reakce byly 

velmi opatrné a z respondentů byl znát starch ze “špatných odpovědí” a přehnaná 

opatrnost vůči médiím 

- nedůvěra ke studentským výzkumům, banalizace problematiky (veškeré studentské 

výzkumy týkající se této problematiky se obracejí na tyto respondenty, nepovažují je 

za důležité, otravují je) 

Proto jsem přehodnotila  metodu  výzkumu a také prezentaci výzkumu v širším kontextu 

použití. Výzkum bude take zahrnutý do zprávy pro mezinárodní fanouškovskou organizaci 

FSE (Football Supporters Europe). 

 

Metodu výzkumu této práce bylo dotazníkové šetření, obsahující otázky týkající se 

názoru klubu na práci s fanoušky a jejich zkušenost s tímto typem práce či projekty ze 

zahraničí.  

Celý dotazník byl rozesílán jménem občanského sdružení Czech Fan Embassy, jejímž 

jsem zástupcem a které bude výsledky výzkumu a návrhy opatření prezentovat dále na 

mezinárodní platformě. Sdružení Czech Fan Embassy je členem  organizace FSE (Football 

Supporters Europe) a tyto výsledky budou prezentovány do společné zprávy o aktivitách 

organizace. Zpracovaný výzkum tak bude mít více využití a pro respondenty je jeho užití 

přijatelnější. 

Sběr dat probíhal po ukončení sezóny 2009/2010, kdy už bylo jasné obsazení prvoligové 

tabulky na následující rok. 

 

 

Cílem výzkumu bylo zmapovat tyto výzkumné okruhy: 

- jaká osoba (na jaké pracovní pozici) má v klubech kompetenci řešit otázku fanoušků 

- jakým způsobem, a jestli vubec, kluby podporují své fanoušky nebo nějaké 

fanouškovské iniciativy 
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- zkušenost klubů s fanprojekty se zahraničí 

- kdo je pracovník s fanoušky a je jeho pozice dle názoru klubů užitečná? 

- kdo by měl být ideálně touto osobou (jaké dovednosti by měl mít) a jakou by měl mít 

pracovní náplň 

- jak by měl byt strukturálně ukotven a jak by měl být financován 

 

Výběr zkoumaného tématu souvisí přímo s mou prací, kdy nechci zkoumat či 

monitorovat samotné fanoušky, chuligány anebo ultras. Nejde o fenomén jako takový, ale o 

principy sociálně preventivní práce s ním. 

Zahraniční zkušenosti ukazují jakou cestou by se měl vývoj ubírat i v České republice a 

daný výzkum by měl částečně určit, jak k tomuto tématu přistupují samotné kluby. 

Ideální by bylo zapojit do výzkumu i další subjekty jako jsou sami fanoušci, ČMFS, 

ministerstva (MV, MPSV,atd) a například policii, ale dokud nebude připraven fungující 

koncept této práce a nebude zaštítěn oborovou organizací, mohlo by takovéto rozvíření vod 

vyvolat nechtěné a zbrklé kroky, případně rychlá řešení. Proto je téma a cílová skupina takto 

omezena. 

 

K danému tématu existuje také možnost zkoumat nejrůznější materiály. Zejména se pak 

jedná o materiály zveřejněné na internetových stránkách jednotlivých klubů, fanklubů a 

fanouškovských skupin. Dále pak o internetové stránky ČMFS a na nich zveřejněných 

dokumentech. 

 

Předmět výzkumu se týká přístupu klubů k práci s fanoušky a zejména jejich postoj a  

povědomí o tomto druhu práce. Stanoveny byly tyto hypotézy k výzkumným otázkám: 

- Většina klubů zaměnuje profesionální práci s fanoušky s fan managementem, který 

vykonávají zaměstnanci jako přidruženou pracovní náplň k hlavní pracovní náplni. 

Většinou se pravděpodobně bude jednat o zaměstnance marketingových oddělení, 

public relations anebo tiskové mluvčí. 

- Pokud klub pracuje s fanoušky a fanouškovskými skupinami, tak pouze na bázi podpory 

“kotle” (pomoc při organizaci výjezdů, výhodnější permanentky a vstupenky do kotle, 
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příp. spolupráce  s fanklubem týkající se merchendaisingu, ale nebude se jednat o 

koncepční a systematickou práci na základě strategie a plánování.  

- kluby považují fanprojekty za fankluby (zájmové sdružení osob, se kterými klub 

většinou komunikuje, podporuje ho slevami a úlevami – “hýčká” si svůj fanklub) 

- Žádný klub v české prvoligové soutěži nerealizuje fanprojekt s profesionálním 

zaměstnancem a s přesahem do sociální práce. 

- Kluby mají jen malé povědomí o podobných projektech v zahraničí, pokud ano, nejedná 

se o znalost principu práce, jen o znalost existence projektu jako takového. 

- Pracovní náplň bude obsahovat velký záběr aktivit, které není schopen zvládnout 

pracovník, který má fanouškovsku problematiku na starosti jen jako vedlejší pracovní 

náplň. 

- Pozice pracovníka s fanouškami bude shledána kluby jako užitečnou, ale s nejasnou 

představou o tom, kdo by ji měl vykonávat a jak by měla být ukotvena ve struktuře a 

financování. 

 

Výzkum byl proveden po ukončení jarní části Gambrinus ligy (květen 2010). Byly do 

něj zahrnuty kluby, které se budou účastnit první ligové soutěže v roce 2010/2011. Z důvodů 

zmíněných výše byl dotazník rozeslán tiskovým mluvčím všech klubů. Ti byli odpovědní za 

předání dotazníku do správných  a kompetentních rukou . 

Jednotlivé odpovědi se svou strukturou i obsahem velmi lišily a proto bylo velmi obtížné 

zpracovat objektivní interpretaci výsledků. Odpovědi často působily jako odpovědi při testu ve 

škole, kde je potřeba dostatečně odpovědět, klidně i obecně, jen aby člověk dostal lepší 

známku. Často převládaly nekonkrétní odpovědi typu jak je “fanouškovská problematika 

důležité téma a je potřeba se mu víc věnovat”, jak se “problematice ultras věnuje málo 

pozornosti. Zrcadlí to celospolečenský postoj – “je potřeba s fanouškovskou problematikou 

nutně pracovat”, konkrétní představy jak jsou však odlišné a rozmlžené. 
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3.2. Interpretace výsledků výzkumu 

 

Výzkumná otázka č.1: “Jaká osoba (na jakém pracovním postu) má v klubu v 

současnosti kompetenci řešit otázku fanoušků?” 

 

- 31% - manager pro komunikaci, PR a marketing – 5x 

- 19% - manager pro obchod a marketing – 3x 

- 19% - marketing 3x 

- 13% - ředitel komunikace 2x  

- 13% - sekretář klubu 2x 

- 6% - bezpečnostní manager 1x 

 

Ve většině českých klubů má na starosti otázku fanoušků pracovník marketingového 

oddělení.  Poté jsou uvedeny i další pozice, které jsou ale na marketingový úsek přímo 

navázané. To jen zrcadlí situaci v české republice, kdy je kumulování pracovních náplní na 

určitých pozicích zcela běžným jevem. Jeden klub uvádí, že fanoušky má na starosti 

marketingový pracovník, který se ale současně angažuje v realizaci fanprojektu. 

 

Z tohoto prvního bodu take vyplývá, že práce s fanouškovskými skupinami bude mít (až na 

vyjímky) zřejmě podobu fan managementu, který v podstatě k úseku marketingu a 

komunikace s veřejností může být přiřazen. 

 

 

Výzkumná otázka č.2: “Jakým způsobem, a jestli vůbec, kluby podporují své 

fanoušky, případně nějaké fanouškovské iniciativy?” 

 

- 63% - zvýhodněný prodej vstupenek do kotle 10x 

- 56% - příspěvek na činnost /choreo 9x 

- 56% - organizace a podpora výjezdů na utkání 9x 
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- 38% - materiální podpora – vlajky, instalace stupínku pro “hlásiče”, instalace kladky pro 

vytahování chorea na tribuně, výroba šál 6x 

- 38% - sleva ve fanshopu nebo u partnerů 6x 

- 25% - podpora specifických projektu fanoušků, realizace fotbalového utkání pro 

fanoušky 4x 

- 19% - setkávání s hráči 3x 

- 19% - podpora občanských sdružení jako iniciativ fanoušků 3x 

- 13% - poskytnutí zázemí na stadionu pro výrobu chorea a sházení se 2x 

- 6% -  podpora fan projektu, který realizuje fanprojekt a pracuje s fanoušky 1x 

 

V otázce týkající se podpory svých fanoušků uvedl jen jeden klub, že pro své fanoušky 

nic nerealizuje. Ostatní kluby uváděly ve velké míře podporu zejména týkající se různých slev 

na vstupenky pro skalní fanoušky (či fanklub) do kotle. Často také uváděly příspěvek na 

choreo a pomoc s organizací, či přímou organizaci výjezdů na venkovní utkání. Obvyklá je 

také sleva ve fanshopu (týkající se většinou členů oficiálních fanklubů, kteří jsou registrovaní) 

a také materiální podpora, která všemožně podporuje fandění (výroba vlajek klubu pro diváky 

v kotli, instalace kladky na střeše stadionu pro vytahování chorea, instalace stupínku pro 

“vůdce” kotle, výroba šál pro diváky v kotli…). Všechny aktivity uvedené výše by pak 

samozřejmě v oblasi fanprojektu byly také obsazeny, ale jen jako dílčí a marketingová 

podpora projektu. 

Méně než čtvrtina klubů pak uvádí podporu v oblastech, které jsou pak typické vyloženě 

pro fanprojekt : 

- podpora specifických projketů (fotbalová utkání fanoušků, uspořádání setkání s 

fanoušky..) 

- podpora aktivních občanských sdružení a fanouškovských iniciativ 

- poskytnutí zázemí na stadionu (pro výrobu chorea, pro realizaci tzv. klubovny..) 

V jednom případě pak klub podporuje sdružení, které realizuje fanprojekt (poskytuje prostory 

pro klubovnu, vychází vstříc iniciativám a projektům. 
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Výzkumná otázka č.3: “Jakou mají kluby zkušenost s fanprojekty se zahraničí” 

- 56% - žádná zkušenost s fan projekty, respondent uvádí jen informaci o potřebnosti 

fanwork 9x 

- 19% - protirasistické projekty ( červené tkaničky s Nike, Puma Peace One day, milujeme 

barevnost ve fotbale) 3x (uvedení loga “Stop Rasiszmu” na stadione, Mc Donalds’cup) 

- 19% - zkušenost z mezinárodního kongresu 3x (ECO, FSE fan kongres) 

- 13% - zkušenost s fan prací a fanprojekty v klubech – německo 2x 

- 13% - povědomí o fan work v německu, ale ne ucelené informace 2x 

- 13% - spolupráce s FARE – 2x 

- 6% - jednou  uvedeno, že je v klubu “povědomí o fanklubech a jejich rozpracovanosti v 

německé bundeslize” 1x 

 

Zkušenost s fanprojekty ze zahraničí je velmi sporadická. Více než polovina klubů 

uvádí, že žádnou zkušenost s fanprojkety nemá, anebo uvádí informace týkající se obecné 

prospěšnosti  projektů s fanoušky. ( “samozřejmě sledujeme dění ve fanklubech v zahraničí i v 

Čechách. S našimi fanoušky se snažíme pracovat, aby se náš fanklub postupně rozvíjel a 

rozšiřoval.”, “Narážíme na malé množství členů a tím omezené možnosti projektů.”. 

“Fanoušci v jiných zemích a jiných klubech mají svá specifika, my se snažíme vyhovět 

požadavkům našich vlastních příznivců.”)  

Ostatní kluby uvádějí, že o některých fanprojektech vědí, většinou se ale shodnou v tom, 

že podrobné informace o realizaci a fungování fanprojektů nemají. Jen jeden klub uvedl, že 

mu jsou dobře známy fanprojekty v Německu, na jejichž principu se snaží postavit fanprojekt 

vlastní. Další klub uvedl, že má zkušenost s fanprojekty v Německu. 

Čtvrtina klubů uvedla protirasistické projekty o kterých již slyšela anebo se dílčím 

způsobem k některému připojili. ( “Stop rasizmu – logo na stadionu”). 
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Výzkumná otázka č. 4: “Kdo je dle názoru klubu pracovník s fanoušky a je jeho pozice 

užitečná?” 

- 56% - pozice existuje a dělí se o ní několik pracovníků na různých pracovních pozicích - 

9x 

- 31% - pozice již existuje a je to dostatečné 5x 

- 38% - pozice je užitečná 6x (“pracovníci by dolaďovali chování doma i venku”) 

- 19% - nepotřebná – neuvažujeme o ní – 3x 

- 19% -nepravděpodobné zavedení v čechách – malá fan komunita a nedostatek financí 3x 

 

 

- 25% - marketingový manager 4x 

- 13% - tiskové oddělení 2x 

- 6% - manager komunikace a pr 1x 

- 6% - PR manager a tisový mluvčí 1x 

- 6% - Organizační oddělení 1x 

- 6% - Fanklub 1x 

 

Na otázku kdo je v současnosti pracovník s fanoušky  a jestli je jeho pozice pro klub 

užitečná odpověděla téměř polovina klubů, že pozice je buď nepotřebná anebo pozice už 

existuje a takto je to pro klub dostatečné. Téměř 40% dotazovaných klubů naopak uvedlo, že 

pozice je velmi užitečná. 20% dotázaných take uvedlo, že zavedení této pozice v čechách je 

nepravděpodobné díky malé fanouškovské  komunitě a nedostatku finančních prostředků.  

Dále pak kluby uváděly, kdo by se měl této problematice věnovat, což byl v největší 

míře zastoupení marketingový manažer, dale pak pracovník tiskového oddělení anebo 

manager komunikace, jednou byl dokonce jmenován pracovník organizačního oddělení a 

pracovník fanklubu.  

Zařazení pracovníka směrem k marketingu klubu určitě není nic neobvyklého, v 

podstatě se jedná o oddělení, která mají na starosti projektové plánování, nesmí být ale 

zahrnuty do náplně práce pouze marketingové zájmy. Fanprojekt má mnohem hlubší přesah, a 

i když může dílčím způsobem řešit například výhody pro fanoušky, materiální podporu klubu 

a výjezdy na utkání, musí  obsahovat preventivně sociální prvky práce se skupinou. 
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Výzkumná otázka č. 5: “Kdo by měl být ideálně touto osobou (jaké dovednosti by měl mít) 

a jakou by měl mít pracovní náplň?” 

 

Pracovní náplň: 

- 31% - komunikace s fans 5x 

- 25% - komunikace s bezpečnostními složkami (pořadatelé, policie) 4x 

- 25% - komunikace s klubem 4x 

- 13% - organizace výjezdů 2x 

- 13% - komunikace s veřejností 2x 

- 13% -vytváření fanprojektů 2x 

- 6% - organizační záležitosti 1x 

- 6% - práce s médii 1x 

- 6% - pozitivní odměňování příkladného chování fanoušků 1x 

- 6% - průběžné vylepšování podmínek na stadionech 1x 

- 6% - doprovázení skupiny fans 1x 

- 6% - učast na seminářích a kongresech a to jak mezinárodních tak tuzemských 1x 

- 6% - styk se zákazníkem 1x 

- 6% - komunikace obecně 1x 

 

Jako pracovní náplň je nejčastěji uváděna komunikace s různými složkami.  Nejčastěji 

komunikace s  fanoušky, s bezpečnostním složkami, s klubem, s veřejností.  Uvedeno bylo 

take vytváření fanprojektů a organizování výjezdů, práce s médii, doprovázení skupiny 

fanoušků, účast na mezinárodních i tuzemských seminářích a kongresech. Některé představy o  

pracovní náplni byly stanovené příliš obecně a nepřesně (“styk se zákazníkem”, “průběžné 

vylepšování podmínek na stadionu”). 

Jako pracovní náplň jsou ve všech případech uváděny  oblasti, ve kterých se kluby snaží 

pracovat a se kterými mají zkušenosti. Kromě jednoho klubu, který podporuje fanprojekt a 

jeho zkušenosti jsou tedy mnohem hlubší, ostatní kluby uvádějí jen pracovní náplň, která se 

týká klubu samotného ne zájmu fanoušků. To je ovšem samozřejmé a ve výzkumu se s tímto 

pohledem počítá, jelikož respondenti jsou zaměstnanci klubu.  
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Ideální pracovní náplň (viz kapitola o fanprojektech) je sociálně preventivní práce, 

kontaktní práce a organizační a volnočasnová práce.  Konkrétně by to pak znamenalo 

kombinaci všeho výše uvedeného což postihuje zejména vztah fanprojektu a fotbalového 

klubu, dále pak všechny další zmiňované oblasti (kontaktní práci, provoz klubovny, 

vyjednávání a mediaci, situační intervenci, podávání informací, případovou práci, osvětovou 

činnosti, PR, plánování a podporu fanouškovských iniciativ, práce se skupinou..) 

 

Kdo by pracovník s fanoušky měl být a jaké dovednosti a znalosti by měl ovládat: 

- 38% - vyvážená kombinace vzdělání a fan zkušeností 6x 

- 19% - měl by mít zkušenost se sociální prací 3x 

- 19% - kombinace osobnosti a sociálních předpokladů 3x 

- 13% - zkušenost s fanoušky 2x 

- 6% - osobnostní předpoklady 1x 

 

- 25% - 4x práce na jiné pozici – jen přiřazeno k jiné pracovní náplni 

- 13% - 2x práce na plný úvazek 

- 6% - 1x – měla by to být pracovní náplň marketingu 

- 6% - 1x neměl by to být zaměstnanec klubu 

- 6% - 1x měl by být spjatý s klubem – morálně 

- 6% - 1x v současnosti neuvažujeme 

- 6% - 1x technický ředitel by se měl starat o choreo, marketing pak o fanklub, permice, 

výjezdy..) 

 

Téměř 40% respondentů odpovědělo na otázku týkající se kompetencí pracovníka tak, 

že ideální je vyvážená kombinace vzdělání a fanouškovských zkušeností z daného klubu. 20% 

klubů uvádí, že pracovník by měl mít zkušenost se sociální prací  a stejné procento klubů 

uvádí, že stěžejní je  kombinace osobnosti pracovníka a sociálních předpokladů ( sociálních 

dovedností). V odpovědích každý respondent upřednostňoval buď vzdělání, zkušenosti s 

fandovstvím anebo sociální dovednosti a osobnostní kvality. 
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Zajímavé jsou pak poznámky v různých odpovědích,  že ”pracovník by neměl být 

zaměstanancem klubu”, že se “jedná o práci na plný úvazek”, že “by to měla být pracovní 

náplň marketingu”, že “pracovník by měl být spajatý s klubem – měl by vyjít z fanoušků”, 

take opakovaná poznámka že “ v současnosti opravdu o takovéto pozici neuvažujeme”. 

 

Dle modelu německých fanprojketů (kapitola o fanprojketech) a předpokladů pro 

pracovníka v pomáhající profesi (Kapitola kompetence pracovníka) je ideální kombinace 

dostatečného sociálního vzdělání, osobnostních předpokladů a orientace v dané oblasti, což 

vše dohromady tvoří úroveň profesionality daného pracovníka. 

 

 

 

 

Výzkumná otázka č. 6: “Jak by měl být pracovník s fanoušky strukturálně ukotven a jak 

(kým) by měl být financován?” 

- 25% - 4x MPSV/MV + kraj/obec + ČMFS/klub 

- 13% - 2x klub 

- 13% - 2x CMFS + klub 

- 6% - 1x kombinace klub + MPSV 

- 6% - 1x CMFS + MSMT + Klub + Kraj 

- 6% - 1x kdo pozici “přikáže, ten by ji měl platit” 

- 6% - 1x CMFS + MSMT 

- 6% - 1x klub + MPSV + CMFS 

- 6% - 1x klub + město + partneři (oproti nošení jednotných triček, umitění baneru na fan 

stránkách apod.) 

 

+ “zavedení zákonné povinnosti financovat sociální projekty”  

+ “vytvoření centrální koordinační organizace – tato by dohlížela na kvalitu projektů” 

+ “k spolufinancování využívat dotace a granty” 

 



 99 

K strukturálnímu ukotvení pozice pracovníka s fanoušky se kluby nedokázaly vyjádřit, 

pouze ve třech případech bylo uvedeno, že ideální pozice fanprojektu je realizace přes 

občanské sdružení. Ostatní řadí práci s fanoušky pod klub.   

Odpovědi se ale lišily v otázce financování projektu. Čtvrtina klubů si myslí, že ideálním 

vzorem financování je kombinace všech dostupných zdrojů. V tomto případě by to pak byla 

kombinace MPSV/MV s místní samosprávou kraje/obce a podpory od klubu/ČMFS. Poté jsou 

zmiňovány v různých zastoupeních všelijaké kombinace těchto subjektů. V jednom případě 

jsou také zmíněni partneři fotbalového klubu (“příspěvky na choreo, na výjezdy – výměnou za 

nošení jednotných triček s logem, banneru na stránkách apod.”). Zajímavý je také názor 

jednoho klubu, že “ pokud by uvedená pozice měla vzniknout v klubech “povinně” a  na 

takového zaměstnance by byly poskytovány příspěvky či dotace, bude z hlediska klubu 

lhostejné, odkud peníze přitečou (přikáže-li svaz zřízení této pozice, bude “fér”, pokud na ni 

bude i přispívat).” 

 

Celkově se tedy v názoru klubu na financování jako zdroj financí pro fanprojekt objevil 

v nějčastějším zastoupení klub (75%), poté ČMFS (62%), v 50% pak ministerstva 

(MŠMT/MV/MPSV) a ve 44% kraj a obec.  

 

Zajímavá a smysluplná je také poznámka jednoho z respondentů, který má s fanklubem 

zkušenosti, že “vše by usnadnilo zavedení zákonné povinnosti podílet se na financování 

preventivních projketů ze strany výše zmíněných projektů (MPSV/MV – Kraj/obec – 

ČMFS/kluby – pozn. aut.) a zřízení centrálního koordinačního orgánu, který by garantoval 

kvalitu realizovaných projektů.” a  “ snažit se spolufinancovat fanprojekt z jiných zdrojů 

(granty, dotace).” 

 

Dle německého modelu aplikovatelného na české prostředí se jako ideální jeví 

spolufinancování ze strany státní správy, samosprávy a fotbalových institucí. 

 

Celkový sumář institucí zastoupených v odpovědích: 

- 75% - 12x klub 

- 62% - 10x ČMFS 
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- 50% - 8x kombinace MŠMT/MPSV/MV 

- 44% - 7x kraj, obec 

- 6% -  1x partneři 

 

 

3.3. Závěr a celková interpretace výzkumu 

 

Výzkum k této práci byl proveden u šestnácti prvoligových klubů Gambrinus ligy v 

období května 2010.  Na výzkumné otázky odpovídaly osoby kompetentní se vyjadřovat k 

práci klubu s fotbalovými fanoušky. Před výzkumem byly stanoveny určité doměnky a 

hypotézy a ty se z větší míry naplnily. 

Žádný z klubů v České republice nezaměstnává profesionálního pracovníka s fanoušky. 

V jednom klubu se přibližují tomuto modelu tím, že marketingový referent je zároveň 

předsedou občanského sdružení a vedoucí fanprojektu, který je při klubu realizován. 

Ve většině ostatních klubů se otázce fanouškovských aktivit většinou věnují jako součást 

své pracovní náplně marketingoví zaměstnanci a tiskoví mluvčí. Tito zaměstnanci ale postihují 

jen tu část práce s fanoušky, která souvisí přímo s marketingem klubu (zlevněné vstupenky, 

organizace výjezdů na utkání klubem, merchendaising, realizace fanshopu..). Občas se klub 

skrze tyto své pracovníky angažuje (příspěvky na výrobu chorea anebo při setkávání hráčů a 

trenérů s fanoušky..). 

Kluby většinou uváděly, že s fanoušky dlouhodobě komunikují a pracují. Mezi oblasti, 

které podporují, patří zejména podpora fanoušků kotle díky zvýhodněným vstupenkám a 

pernamentkám, příspěvkům na činnost, chorea a organizace výjezdů na utkání. Mezi 

konkrétnější podporu kotle lze uvést materiální podporu, kde byla uvedena například 

distribuce šál a vlajek, instalace stupínku pro “vůdce” kotle a kladky pro vytahování chorea. 

Jen jeden klub uvedl přímou podporu fanprojektu, který s fanoušky systematicky pracuje, 

nemá však prozatím profesionálního pracovníka a další tři kluby uvedly podporu občanských 

sdružení fanoušků v jejich iniciativách. 

Kluby ve většině případů zaměňují práci s fanoušky za práci s fanklubem, se kterým se v 

klubech pracuje právě na marketingové úrovni. Neexistuje ale rovnítko mezi fanklubem a 

fanouškovskými skupinami. Fanklub bývá postavený na členství, které následně pak skýtá 
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různé výhody slev a podpory. S fanklubem se dá velmi dobře pracovat právě z 

marketingového pohledu a kluby tuto práci nazývají právě prací s fanoušky. Sociální práce s 

fanoušky ale neprobíhá a problematičtější fanouškovské skupiny bývají tiše tolerovány, 

přecházeny anebo vytlačovány. 

Pouze v jediném klubu probíhá práce a projekt dle vzoru německých fanprojektů, ale i 

tady prozatím chybí profesionální pracovník s fanoušky. V některých klubech naopak probíhá 

zdravá komunikace mezi klubem a fanouškovskými skupinami, nicméně právě jen na úrovni 

výše zmiňované podpory a systematické práci s fanoušky se nikdo nevěnuje. 

Kluby, pokud mají informace o podobných projektech v zahraničí anebo jakýchkoli 

projektech týkajících se fanoušků, tak je jim známá pouze forma toho projektu. Například to, 

že se “jedná o protirasistický projekt a vyvěsí se o baner na stadionu”. Anebo že se jedná “o 

projekt s fanoušky a jeho pracovník s fanoušky komunikuje a organizuje je”. Klubům není 

znám princip práce, její obsah ani ukotvení těchto projektů v systému a profinancování. Jen 

jeden klub má přesné informace o fungování německých fanprojketů. Zároveň velká většina 

klubů tvrdí, že fanprojekty jsou do českého prostředí nevhodné, že je nereálné je provozovat 

díky malé skupině fanouškovských skupin a problémům s financováním. 

Pracovní náplň pracovníka s fanoušky by dle klubů měla obsahovat v podstatě všechny 

aktivity, které realizují doposud (organizace výjezdů, komunikace se všemi složkami, práce s 

médii..).  Výčet náplně práce neobsahoval žádné body týkající se samotné skupiny fanoušků a 

práce s nimi, osvětové činnosti, intervence při složitých situacích a podpory iniciativ. Opět 

pouze v jednom případě byl pak výčet přesahový a obsahoval aktivity jako je vedení 

fanprojektu, doprovázení fanoušků, podpora dalších iniciativ, účast na mezinárodních a 

místních konferencích.  

Některé odpovědi byly nereálné a naivní, ale míří stejným směrem jako fanprojekty a 

jejich formulace vychází z malých zkušeností (“pozitivní odměňování příkladného chování 

fanoušků” a “průběžné vylepšování situace na stadionech”). 

I když se některé kluby ve všech otázkách neustále vracely ke svému tvrzení, že  tato 

práce je u nich realizována dostačujícím způsobem a problémy s fanoušky nemají, většina 

klubů shledává práci s fanoušky obecně za užitečnou a za potřebnou. Za problematické je 

označováno financování takového pracovníka, ale i přes tyto spekulace většina klubů označila 
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jako zdroj financí na tuto pozici fotbalový klub, poté ČMFS, státní správu a samosprávu. 

Patrná byla ale i opatrnost v některých odpovědích ( kdo pozici “přikáže, ten by ji měl platit”). 

Kluby také uvádějí, že pracovník s fanoušky by měl být osobností, která oplývá 

vyváženou kombinací vzdělání a fanouškovských zkušeností, dále by měl mít zkušenosti se 

sociální prací a nezanedbatelná je i kombinace osobnostních a sociálních dovedností a 

předpokladů. 

Největším problémem se ukazuje být financování takového projektu, respektive 

pracovníka. Mezi návrhy na toto téma se objevilo i využití všech možných dotací a grantů na 

spolufinancování takovéto pozice a také poznámka o stanovení zákonné povinnosti pro 

subjekty financovat preventivní programy. 

 

Z dotazníku a odpovědí je čitelná určitá zkostnatělost, upjatost a možná nedůvěra k 

novým věcem, nedostatečná informovanost o této oblasti  a tím logicky strach z neznámého.  

Respondenti byli víceméně vstřícní, ale opatrní na své odpovědi a často omezující se pouze na 

obecná konstatování typu “fandovství je celospolečenský problém a mělo by se s ním něco 

dělat..”.  
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3.4. Návrhy a opatření 

 

Situace v České republice je co se fanprojektů a sociální práce s fotbalovými fanoušky 

týče na úplném začátku. Proto, aby se mohla posunout dále a začít s postupnou 

profesionalizací, je potřeba  podniknout určité kroky. Tyto postupy jsou zde zmíněny jako 

návrhy, které by mohly pomoci postupnému zavádění tohoto druhu práce do praxe. 

 

V první řadě je nutné vytvořit oborou organizaci, která by zaštiťovala a byla partnerem všem 

vznikajícím projektům, byla by složená z odborníků a zajišťovala by profesní podporu 

projektům. Sdružovala by a zaštiťovala fyzické a právnické osoby působící v oblasti kontaktní 

práce s fotbalovými fanoušky.  

 

Oborová organizace   a její cíle v práci s projety pro fotbalové fanoušky: 

- lobovat a pracovat ve prospěch svých členů a samotného oboru,  

- být partnerem jak  svým jednotlivým členům, pracovníkům při vytváření 

projektů,  tak i klubů a dalším instiucím  v ČR (ČMFS, státní správa, 

samospráva, nestátní sektor) a mezinárodním institucím a partnerským 

organizacím 

- podporovat projekty týkající se klubové scény, týkající se fanoušků národního 

týmu a projekty zaměřené na fair-play a boje proti rasismu, 

- vytvářet přívětivé klima pro rozvoj projektů pro fotbalové fanoušky a práce s 

fanoušky ( napomáhat komunikaci členů, propagace oblasti, vytvářet platformu 

pro odborný dialog na všech úrovních a napomáhat rozšiřování a zvyšování 

kvality těchto projektů, 

- pracovat na profesionalizaci oboru, např. vytvářet definice, standardy, 

stanovovat měřítka kvality projektů, nabízet zprostředkování supervize projketů, 

- realizovat projekty určené pro odbornou veřejnost, zejména vzdělávací a 

výcvikové programy , výzkumné studie a programy, organizuje profesní setkání, 

konference, semináře, případně jiné odborné akce, podporovat vzdělávání a 

supervizi u jednotlivých projektů metodickými pokyny, 
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- spolupracovat na dalších domácích i zahraničních projektech, které se týkají 

práce s fotbalovými fanoušky a podobných oblastí (streetwork, boj proti rasismu 

a xenofobii..), 

- spolupracovat s fotbalovými kluby, fotbalovým svazem a dalšími organizacemi 

a institucemi státní správy, samosprávy, neziskové sféry, a dále spolupráce 

s podobně zaměřenými zahraničními organizacemi, 

- být členem mezinárodních fanouškovských organizací a zprostředkovává 

informace a  výstupy projektům na místní úrovni. 

 

Tato organizace by vytvářela platformu umožňující vznik, rozvoj a existenci 

jednotlivých projektů. Bez zaštiťující organizace bude situace v rámci České republiky stále 

velmi roztříštěná, bez dostatečné informovanosti o možnostech a způsobech využití takových 

projektů. 

 

Velmi důležité a potřebné ja také nastavení legislativního rámce, kdy povinnost podílet 

se na financování sociálně - preventivním projektu, resp. fanprojektu by měla být součástí 

komplexního řešení diváckého násilí. Měl by být neodmyslitelnou součástí tohoto řešení, 

protože jediný dokáže cíleně pracovat se skupinou fotbalových fanoušků. Podpora těchto 

projektů by měla být součástí strategických plánů a zavedení pozice pracovníka s fanoušky by 

měla mít oficiální charakter. (viz doporučení Rady Evropy) 

 

ČMFS a fotbalové kluby by měly fanprojekty zahrnout do své strategie  a plánování a 

spolupodílet se na jeho financování spolu s podílem státní správy a samosprávy. 

Tato povinnost podílet se na sociálně preventivním modelu práce s fanoušky by měla být 

zákonem stanovená na základě kritérií určujících potřebu daného projektu. 

 

Nezbytné se také jeví zavedení pojmu fanprojekt do oblasti sociální práce, respektive 

kontaktní práce. Vnímání tohoto termínu jako formy kontaktní práce a začlenění  do 

nízkoprahových služeb  je nutností.  Ukotvení fanprojektů do struktury sociálních služeb je 

podmínkou pro profesionalizaci služby a prezentaci projektů partnerům.  
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Také umožní spolufinancování projektů mimo jiné i z oblasti sociálních dotací a grantů, 

kterých se v tuto chvíli nevyužívá. 

Projekty by měly být zahrnovány také do sociálně-preventivních strategických plánů 

měst a krajů a mělo by se s nimi počítat stejně tak jako s nízkoprahovým zařízením.  
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5. ZÁVĚR 

 

Obsahem této práce bylo objasnit možné fungování fanprojektů a sociální práce s fotbalovými 

fanoušky v České republice na základě inspirace a zkušeností ze zahraničí. Fanprojkety jsou 

v České republice zatím nevyužívanou službou, existuje pouze jeden projekt a ten není plně 

zprofesionalizován. Proto cílem této práce bylo rozpracovat možný model fungování 

fanprojektu na profesionální úrovni. 

 

V této práci je obecně popsána historie a vývoj subkultury  fotbalových  fanoušků a  

preventivní práce s fotbalovými fanoušky v Anglii, Itálii a Německu, následně pak v České 

republice. Anglie známá svými fungujícími represivním modelem, Itálie inspirovaná Anglií, 

ale podporující mnoho fanouškovských projektů a Německo se svou plně profesionalizovanou 

fanouškovskou prací. Samostatně stojí pak protirasistické projekty, které jsou organizovány 

napříč celou Evropou a do kterých se občas zapojily i české fotbalové kluby. 

Popisovány jsou projekty týkající se fanouškovské práce a to jak v jednotlivých zemích, 

tak i na evropské úrovni. Také samozřejmě projekty, které  fungovaly či fungují v České 

republice a ovlivnily vývoj v této oblasti. Česká scéna v tomto ohledu není úplně bez 

zkušeností, nicméně podmínky ve společnosti nejsou ješte pro existenci fanprojektů ideální. 

Také je podrobně popsána práce české fanouškovské ambasády, která má jako jediná 

přímou zkušenost s profesionální fanoušovskou prací při velkých evropských šampionátech. 

Dále je popsána metoda streetwork a oblast sociální práce, která je na základě 

německého modelu metodou práce fanprojektu . Toto ústí v navržení názvosloví fanprojektu, 

který by měl být obecným popisem fungování služby v českých poměrech. Toto pojmosloví 

by pak mělo umožnit konkrétní pohled na principů služby, včetně jejích parametrů a hranic. 

 

Praktická část práce se  zabývá výzkumem informovanosti o fanprojektech v českých 

prvoligových klubech, tedy u subjektů, jichž by se zavedení práce týkalo nejvíce. 

Následuje návrh doporučení, kde je evidentní, že bez oborové zaštiťující instituce věnující se 

lobingu a zavádění pojmu fanprojektu do praxe a povědomí nelze počítat s posunem.  

Tato instituce, oborová organizace, by pak v první řadě měla zajistit zařazení pojmu 

fanprojekt do oblasti nízkoprahové kontaktní práce. Následně pak lobovat za zavedení 



 107 

zákonné povinnosti podílet se na spolufinancování takového projektu pro fotbalové subjekty, 

tam kde je to potřebné. 

Samotný výzkum ukazuje, že informovanost o tomto typu projektů je u prvoligových 

klubů minimální a v současné chvíli se otázce fanoušků na klubech věnují „pouze“ 

marketingoví pracovníci v rámci své marketingové strategie. 

Fanprojekty a ani žádné podobné projekty nejsou uvedeny ani ve strategickém plánu 

vydaném ČMFS na roky 2010 – 2013. 

I když obecný trend v Evropě je jiný, jediné čemu se české kluby a svaz věnují jsou 

grassroots aktivity, popřípadě charitativní činnost spojená se sportovními aktivitami či 

utkáními. 

Fotbalový svaz ani žádný český klub nepodporuje profesionální práci s fotbalovými 

fanoušky na principu fanprojektu. Žádný fotbalový klub nepodporuje ani další profesionální 

sociálně – preventivní aktivity u svých fanoušků. 

Sociálně preventivní programy by přitom, dle evropského modelu, k němuž směřují 

anebo se jím řídí většina vyspělých evropských států, měly být nedílnou součástí strategie boje 

proti diváckému násilí. Měly by být součástí spektra opatření, která fungují a spolupracují. 

Dohromady pak tvoří fungující nástroj pro zlepšování situace na fotbalových stadionech a 

jejich okolí.  

Tato práce měla odkrýt obecné aspekty této práce s fotbalovými fanoušky a realizace 

fanprojektů s cílem poukázat na nekomplexnost strategie boje proti diváckému násilí, jež 

kromě jiného naprosto postrádá sociálně preventivní opatření. Bez této součásti nemůže být 

nikdy boj s diváckým násilím kompletní a tedy maximálně účinný. 
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