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1 Úvod 

„Extrémistické skupiny“, v dnešní době nemožné si jich nevšimnou, píše 

se o nich v novinách, vídáme je v televizi, chodí mezi námi. Jejich činy a 

výtržnosti zasahují nás i naši společnost. Bojují proti nám, naším normám, 

demokracii, ústavě ale dokonce i mezi sebou. Nejvyšší nástup v České republice 

můžeme zaznamenat po roce 1989, kdy s demokracií přichází i ty to jevy. 

 Ale na druhou stranu, je těžké se v dnešní době a ve společnosti uplatnit. 

Žijeme role, které jsou s námi neslučitelně spojení např. role ženy, dcery, 

studentky, kamarádky, přítelkyně, a když nám některá z rolí chybí, anebo jí 

dokonale nesplňujeme, či snad nám je odepřena, můžeme se uchýlit k extrémním 

činům.  

Kamarádka mi jednou řekla „jsi jiná, jsi zvláštní tedy výjimečná“. Mnohou 

si tedy ti to lidé o sobě díky svým činům myslet, že jsou výjimeční a nevidí, co 

tedy činí. 

Co nebo kdo vlastně patří mezi extrémistické skupiny? A co je vede 

k jejich činům? 

Cílem práce je charakterizovat extrémistické skupiny a odpovědět na 

poslední dvě podané otázky. 

Bakalářská práce se zabývá dělením extrémistických skupin dle struktury a 

norem. Dále představuje jednotlivé zástupce těchto skupin, jejich historický vývoj, 

možné další dělení. Za politický extrémismus je představeno hnutí skinheads, 

náboženský extrémismus je zastoupen satanismem a za kulturně sociální větev je 

vybráno divácké násilí. Jednou z důležitých podkapitol je prevence a možnost 

potlačování těchto jevů, tato podkapitola se objevuje u každého představitele, 

dané extrémistické skupiny. 

Součástí bakalářské práce jsou také rozhovory s různými členy 
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extrémistický skupin. U každého dotazované ho subjektu je stručná sociální 

kazuistika. Rozhovory mají pomoci, proniknou trochu hlouběji do problematiky 

daného kultury (skupiny). A mohou ukázat, jak se dané skupiny vidí samy, tedy 

jejich vyznavači. 
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2 Základní terminologie 

Extrémismus – je termín, kterým se označuje jednání, ideologie a skupiny 

lidí na okraji společnosti. Souhrn verbálních, grafických, fyzických a jiných 

aktivit s ideologickým kontextem, zaměřeno na předem zvolený cíl. Útočí proti 

normám společnosti a principům zakotveným ústavou a zákony, demokracií.  

Sociálně-patologické jevy – „se obecně rozumí takové chování jedince, 

které je charakteristické především nezdravím životním stylem, nedodržování nebo 

porušování sociálních norem, zákonů, předpisů a etických hodnot, chování a 

jednání, vedoucí k poškozování jeho zdraví, popř. prostředí, ve kterém žije a 

pracuje. Ve svém důsledku pak vede k individuálním, skupinovým či 

celospolečenským poruchám a deformací.“(Pokorný, 2002, s. 9) 

Prevence – opatření, předcházející nežádoucím projevům. Prevenci 

můžeme dělit na primární) zaměřeno na veškeré obyvatelstvo, zkoumá jak 

předcházet nežádoucím jevům. Sekundární) v časné zachycení jevu a jeho 

prohlubování a šíření. Zaměřuje se na ohrožené skupiny. Terciální) snaha o 

zabránění a opakovaní tohoto jevu. 

Skupina – je jednotka, kterou tvoří dvě a více osob, které jsou navzájem 

v určitém vztahu, mají některé společné cíle, vytváří společné normy a systém 

sociálních kontroly přijímají sociální role a mají vědomí příslušnosti ke skupině.  

Ta je doprovázena, určitým tlakem, který na jedince vyvíjí a určitou mírou 

submisivity.  

Druhy skupin: a) malá b) velká, a) formální b) neformální, a) primární 

b)sekundární, a) členská b) referenční, a) vlastní b)cizí. 
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3 Dělení extrémistických skupin 

3.1 Politických extrémismus 

Politický extrémismus bývá dělen na pravicový extremismus a levicový 

extremismus. 

3.1.1 Pravicový extrémismus 

Popírá princip rovnosti lidí jako duchovního základu, ustanoveni státu. 

Projevuje se jednostranným, vyšším hodnocením vlastního „etnika“, „rasy“ či 

„národa“ (etnocentrismus, rasismus, vyhraněný nacionalismus) a ve snižování 

skupin, které jsou „jiného druhu“ neboli „cizí“ (xenofobie, antisemitismus, 

nenávist vůči všem cizincům).(Danics, 2005, s. 20) 

Většina ideových koncepcí dnešních pravicových extrémistů vychází 

z nacionalistického a rasistického základu. Jejich podstatou je představa, že 

příslušnost k národu nebo rase určuje hodnotu a kvalitu člověka. Kromě toho 

pravicoví extrémismus propaguje autoritativní politický systém.( Danics 

2005,s.20 ,) 

Mezi pravicový extremismus patří: nacismus, fašismus, v dnešní době 

spíše neonacismus a neofašismus. Dle Danicse, jsem, patří i Skinheads, což je 

subkultura vycházející z pravicového extrémismu. S čímž nesouhlasí 

Charvát ...skinheads bývá často za extrémistickou skupinu označován, ovšem samy 

o sobě extrémistické nejsou.(Charvát, 2007) 

Pravicový extrémismus se často schovává za tzv.,,vlastenectví“, to když 

extrémisté svoje chování vydávají za národní citlivost a příslušnost čí lásku 

k vlasti.  

� DS- dělnická strana, sama se prezentuje jako národní a lidová. 
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Odmítá dělení na pravici a levici, ale ve skutečnosti je krajně 

pravicová. Založena v roce 2003 a Ústavním soudem 

rozpuštěna v roce 2007 na základě svého politické přesvědčení 

a propagací politického programu. 

� Skinheads – často dochází k dohadům, zda tato skupina patří 

k pravicovým extrémistům. Ale z důvodu toho, že tato skupina 

je současné době nejvíce neonacistický založená. Proto je 

přiřazena mezi pravicový extremismus.( více kapitola 3.) 

3.1.2 Levicový extremismus  

Klade do popředí princip rovnosti a snaží se jej rozšířit na všechny oblasti 

společenského života. V konečném důsledku to však znamená, že srovná lidi 

takovým způsobem, až zanikne jejich individuální lidská svoboda. Levicoví 

extrémisté mohou vycházet z ucelené ideologie anarchismu nebo komunismu a 

dále z komunistických odnoží v podobě stalinismu, a maoismu. ( Danics, 2005, 

s.23)  

� Anarchismus sice patří mezi levicový extrémismus, ale to jen díky 

historickým děním. Avšak moderní anarchismus, odmítá jakoukoliv 

státní moc. Ekonomické, sociální či třídní rozdíly a domnívají se, 

že náboženství a právní řády jsou pro člověka naprosto zbytečné. A 

tvrdí, že se lidská společnost dokáže sama zpravovat bez těchto 

překážek. 

3.2 Náboženský extrémismus 

Mezi náboženský extrémismus patří sekty, náboženská hnutí a 

fundamentalismus náboženských skupin. Náboženský extrémismus bývá často 

spojován s Islámským náboženstvím. Ale to jen díky propagaci sdělovacího média. 

Mnohé sekty se skrývají za neškodné organizace, které mohou skončit až smrtí 

členů. 
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3.2.1 Znaky sekt: 

a) hlavní 

� výlučnost, selektivní vnímání pravdy 

� podřízenost členů a života společenství učení sekty 

� poslušnost až fanatismus 

� omezení komunikace s okolním světem  

� přísná pravidla vynucovaná sankcemi absolutní autorita vůdce 

� uzavřenost vůči nezasvěcením  

� iniciační rituály,  

� specifické znaky odlišnosti od nečlenů sekty – oblečení, tetování, 

šperky, účesy,  

� vnímání okolního světa jako nepřátelského, specifické pojetí toho, 

co je skutečné, morální hodnotné 

b)specifické 

� užití sexu ke kultovním či rituálním účelům 

� svobodné a vědomé rozhodnutí pro vsup do sekty 

� dualisticky pohled na svět a společnost ( černo-bílé vidění světa) 

3.2.2 Rozlišení sekt 

a)tvrdá sekta – záporný vztah ke světu, převažuje komunitní forma života 

sekty, snaha chránit členy před světem. 

b)měkká sekta – převažuje kladný či lhostejný vztah ke světu, vliv na 

členy je spíše volnější než u sekt tvrdých.  
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3.2.3 Druhy sekt 

a)s křesťanským motivem – ty to typy sekt jsou postaveny na klasické 

křesťanské víře.  

� Církev sjednocení (moonova)- založena 1954 v jižní Korei, 

hlavní myšlenka „Bůh je univerzální původní energie“. 

� Svědci Jehovovi – zakladatel Charles Taze Russell v 19 stol., 

mají nesmyslné zákazy (např. zákaz transplantace či podání 

transfúze, zákaz očkování), za porušení zákazu čeká trest. 

� Církev posledních Ježíšových dnů (mormoni) – zakladatel 

J. Smith v NY v r.1820, život mormonů se řídí podle Knihy 

mormonů, která je napodobeninou Bible. Dle této knihy má 

Bůh hmotné tělo, Ježíš není považován za boha, protože byl 

počat fyzickým spojením Boha s Marií. Dále se i člověk 

může stát bohem, jelikož i Bůh byl původně sám člověkem. 

Mají mnoho zákazů např.nesmějí pít alkohol, kávu, není 

dovoleno kouřit a braní drog. Jsou vedeni k pevnému a 

příkladnému rodinnému životu. 

b)s východním motivem – modifikuje se budhismus a hinduismus. 

� Hare Krišna – 3 cesty  -osvobození, poznání, ztotožnění se 

ztracenou harmonií. Kastovní systém, neexistuje osobní 

svoboda, izolace od společnosti, nemají majetek, zcela 

zakázán sex. 

c) moderní sekty-psychoterapeutické 

� Scientologie – zakladatelem Lafayett Ronald Hubbard, 

původně autor sci-fi románů, vznik v r.1950. Víra 

v duchovní mimozemské bytosti. Oslovují všichni lidé, na 

ulici, lékaři, vědci ale i drogově závislí. Věří osvobození 

nesmrtelnosti ducha. 



11 

 

d)s okultním motivem-  založené na okultismu a spiritismu, magie. 

� Satanismus( viz. kapitola 5) 

� Hnutí Grálu 

3.3 Kulturně - sociální extremismus 

V dnešní době se v naší společnosti objevují nové formy intolerance či 

alternativní způsoby života a zábavy.(Danics,2005,s.26) 

� Hooligans - divácké násilí. Návštěva fotbalového stadiónu se 

pro tuto skupinu stává jen zástěrkou pro násilí a vandalismus 

na stadiónech i mimo nich. (více v kapitola 4.) 

� Koncerty a techno party – často se však za tím skrývají akce, 

kde se podávají drogy, nebo jsou zde slyšeni rasistické, 

neonacistické hlášky. 

� Grafity- styl, který se objevil v USA v 80.letech, k nám se 

dostal v 90.letech s hudebním stylem HIP-HOP. Cílem bylo 

osobité vyjádření „kulturního protestu“ na veřejnosti. Pomocí 

barev, fixu a spreju. 
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4 Hnutí Skinheads 

4.1 Historie  

Počátky této subkultury můžeme najít v druhé polovině šedesátých let 

v Británii. Díky změnám na trhu práce a modernizaci, vzrostla nezaměstnanost a 

rozpadá se sociální soužití mezi občany. V té době vzniká nové dělnické 

mládežnické hnutí, především v dělnických čtvrtích. Klade se důraz na dělnický 

původ. Je to spojení „bílé britské mládeže zvané Mods a indickou mládeží 

vystupující pod názvem Rude Boys neboli roudis.“(Danics, 2005, s.38)  

Původně se jednalo o apolitické hnutí, které pomoci svého módního stylu, 

nacionalismu a zápalem pro sport, se chtělo odlišit od ostatních skupin. Snažili se 

distancovat od hippies, od drog a intelektuálních vrstev. Proti odporu k hnutí 

hippies, nosili na protest oholené hlavy, což byl jeden z nejvýraznějších rysů. 

Odtud také pochází i vlastní název skupiny (skin - kůže, head – hlava). Jejich 

dělnický původ vyjadřovalo i jejich oblečení, pracovní boty s okovanou špičkou 

tvz.DocMartens, dělnické kalhoty „ohrnuté, seprané rifle“, široké šle přes košile 

značky Ben Sherman nebo trička Fred Perry, vojenské bundy zvané 

„Bombery“.(Mareš,1999)  

Jejich nesnášenlivost se také upíná na přistěhovalce zejména z Pákistánu, 

protože to byla levná pracovní síla, která jim podle jejich mínění brala práci. Ale 

nejednalo se o rasovou nesnášenlivost nýbrž o sociální nesnášenlivost, násilnosti 

byli páchány i např. na homosexuálech a lidech s jiným náboženským vyznáním. 

Ke konci 60. let dochází k úpadku hnutí (mimo Velkou Británii se ještě 

nerozšířilo).(Charvát,2007) 

V 70.letech přichází nová vlna vzestupu, „ kdy si politického potenciálu 

obsaženého ve fyzicky zdatných a vlastenecky laděných skinheadů začínají všímat 

některé politické seskupení hlásící se ke krajní pravici. Mezi ně především patřila 

Národní Fronta (The Nacionál Front –NF), která hodlala využít hnutí skinheads 
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ve svůj prospěch, neboť mladí „bojovníci“ z řad NF se měli při pouličních 

potyčkách vydávat za skinheads.(Danics, 2005, s.39). Tímto způsobem do hnutí 

pronikají rasistické prvky, a část skinheads se začíná propojovat s politickou 

sférou a vzniká nová odnož skupiny, která se zaměřuje na ultrapravicový 

extrémismus. 

Rozšíření toho to hnutí do světa a jeho zpolitizování můžeme přisoudit 

hudební skupině Screwdriver, která byla založena v roce 1977, hudebníkem Ianem 

Stuartem Donaldsonem. Kdy při koncertech hlásá svoji svéráznou pravicovou 

filosofií o násilí. Skupina Screwdriver se stává předlohou pro vznikající hudební 

odvětví White Power Music – jedná se o silně pravicovou odnož rockové hudby. 

Touto novou hudební vlnou stoupá počet trestních činů spáchanými Skinheady, to 

neujde pozornosti médii a společnost začíná Skinheads odsuzovat.(Danics 2005) 

V polovině 80.let se tedy hnutí skinheads štěpí na „tradiční Skinheads“- 

které zůstává věrné své původní ideologii a noví Skinheads– kteří jsou ovlivněný 

rasismem a pravicovým politickým programem. Začíná narůstat napětí mezi 

oběma skupinami a další diferenciaci uvnitř hnutí část „tradičních Skinheadů“ se 

přiklání k levici k nacionalismu.(Mareš, 1999) 

4.1.1 Ultrapravicoví Skinheads 

Jsou skini, kteří se rozešli s původní ideologií, jsou nejmilitantnější a 

nejnebezpečnější odnoží. Bývají velice často spojována s fašismem, s rasismem, 

s nacismem a antisemitismem. Bývá zde velice přísná hierarchie mající i 

nadnárodní charakter. „Vyznačují se násilím proti ideologicky vymezeným 

nepřátelům, včetně kulturní smrti a popření všech základních humanitních 

hodnot.“(Danics, 2005, s.40)  

Nejčastěji je ultrapravicový extrémismu propagovaný pomoci hudební 

branže,(koncerty, hudební vydavatelství a dárkové zboží např. trička) je to mimo 

jiné i velice výnosná podnikatelská branže. Nejznámější ultrapravicové skins 

skupiny: 

� White Power Skins (Bílá síla) – boj za etnicky čistou bílou rasu. 



14 

 

Jsou velice nepřátelští proti cizincům a nevíce proti Židům. 

� Blood and Honour (B&H) – Krev a síla, hlásí se k myšlenkám 

národnímu socialismu, k německému nacismu a k americkému Ku-

klux-klanu. 

� White Arian Resistence (W.A.R)- Bílí árijský odpor, je 

mezinárodní org., která vede k rasové válce. Členové jsou vedeni 

pro pouliční boj, učí se zacházet se zbraněmi atd.. 

4.1.2 Tradiční skini  

Navazuje na původní nepolitickou ideologii, odmítají pravicovou i 

levicovou politiku. Mají rádi svoji kulturu hudbu, oblečení a sport. Poslední době 

se mezi apolitické skiny začínají prostupovat levicoví extrémisté např.anarchisté. 

(Charvát, 2007),( Danics, 2005) 

� S.H.A.R.P. .- (skinheadi proti rasovým předsudkům) vznikají 

v USA v druhé polovině 80.let a to na protest WP. Snaho o 

vyjádření antipatií proti rasistickým a fašistickým odvětvím. 

4.1.3 Nacionalističtí skini 

Z určité části můžeme u nacionalistických skinů rozeznat prvky původního 

hnutí, nejsou tak agresivní jako ultrapravicoví skini, ale častěji a snadněji se 

zapojují do veřejné ho dění. Tím jsou pro společnost vice nebezpeční. 

� Oi!- říkají si „skini pro legraci“, je to pro ně styl zábavy mají rádi 

hudbu a alkohol. Nemají politický charakter, ale za své nepřátelé 

mají cizince a lidi na okraji společnosti např. bezdomovci, 

prostitutky.. atd.(Danics, 2005) 

4.2 Hnutí skinheads v ČR 

V České republice se první známky o skinheads objevují v 80.letech, ale 
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do podvědomí se společnosti dostávají až v roce 1989 a to díky hudební skupině 

Orlík.( hlavní představitelé herec D. Matásek a D. Landa ) 

„Skinheadství k nám proniklo spíše z německé části Evropy než z Anglie, a 

proto jeho tradiční nepolitické a nerasistické pojetí je v našich podmínkách téměř 

neznámé. Ultrapravicový směr u nás zastává nevíce příznivců a má i nejvíce 

sympatizantů“(Danics, 2005,s.40) 

Ke konci 80.let je skinheads spojen spolu s anarchismem a to díky 

společnému nepříteli komunistickému režimu, ale po Sametové revoluci v roce 

1989 a nastolení demokracie jejich spojenectví končí a naopak bojují proti sobě. 

Postupně se hnutí skinheads dostává z kulturní sféry do ulic. Současnosti jsou 

skini u nás zaměřeni především na Romy a cizince s jinou barvou pleti a 

přistěhovalce.  

V České republice se objevuje trend  tvz. „Kinderskini“ což jsou mladí 

stoupenci, kteří se pohybují již na základních školách a také na středních školách, 

ale dominantní skupinou jsou stále dělnické profese a nezaměstnaní.(Danics,2005) 

Styl oblíkání je stejný jako v Anglii, vojenská bunda, rifle, dělnické boty. 

Novým trendem je přechod na pohodlné sportovní oblečení typikou je značka 

UMBRO. Důležitá je stále symbolika, různé nášivky s motivy hnutí, nálepky, 

motivy k národnostní příslušnosti. Ultrapravicový skinheads užívají svastiku, 

hákové kříže a SS znaky.(Příloha 1) 

4.3 Nejčastější trestné činy spojené s hnutí 

skinheads  

§196,197 Násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci – klidné soužití 

občanů, které je narušeno vyvoláváním obav o život, zdraví a majetek. Je 

chráněna i rovnost lidí. 

§198 Hanobení národa, rasy, a přesvědčení – veřejné hanobení národa, 

jazyka, etnika a rasy, politického přesvědčení, vyznání. 
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§198a Podněcování k národnostní a rasové nesnášenlivosti- veřejné 

podněcování k nenávisti, k některému národu nebo rase nebo omezování práv a 

svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětí svobody. 

§259 Genocidum- formy útoku, které mohou určitou etnickou, rasovou 

nebo náboženskou skupinu zčásti či zcela vyhladit, přičemž se počítá i násilný 

převod do jiné skupiny. 

§260, 261 Podpora a propagace hnutí k potlačení práv a svobod- Práva 

a svoboda občanů, jejich rovnoprávnost a vzájemné vztahy bez ohledu na 

národnost, rasovou nebo náboženskou příslušnost. 

4.4 Prevence hnutí skindheads 

Opatření vůči extrémismu nepřijímají u nás pouze státní orgány a instituce 

primárně zaměřená na oblast vnitřní bezpečnosti (Ministerstvo vnitra, policie ČR.), 

ale zapojují se i další státní orgány (Ministerstvo obrany) a další státní orgány 

zaměřené na kulturu, školství mládež a lidská práva. 

Protiextremistická politika se realizuje na několika úrovních: 

- Lokální 

- Regionální  

- Celostátní  

- Různé úrovně mezinárodní  

Nevýznamnější je však celostátní prevence, která využívá a kombinuje 

různé metody a nástroje působení. Za pomoci: 

Ústavně právní ochrana demokratického zařízení (zákazy politických 

stran, občanských sdružení, shromáždění apod.) 

Správně (administrativně) právní ochrana demokratického zřízení 

(zřizování nebo pověřování bezpečnostních orgánů k monitorování a potlačování 
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extrémismu) – ideologické postoje, které vybočují ze zákonných ústavních norem, 

vyznačují se prvky netolerance a útočí proti základním ústavním principům. 

- Úcta k právům a svobodám člověka a občana (čl. 1 Ústavy) 

- Svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech, nezadatelnost, 

nezcizitelnost, nepromlčitelnost a nezrušitelnost základních práv 

a svobod (čl. 1, čl. 3 Listiny základních práv a svobod). (Danics, 

2003, s.49,) 

Trestní ochrana demokratického zřízení (různé právní normy, které 

přímo nebo nepřímo slouží k potlačení )–TZ – hanobení národa, rasy a 

přesvědčení, podněcování k národní a rasové nenávisti…atd. a jejich trestně 

právní postih. 

Diskurzivní ochrana demokratického zařízení, kterou je myšleno 

ideově – politické vypořádání se s politickým extrémismem – podílí se na ní 

stát pomocí veřejnou činností bezpečnostních složek např. vydáváním veřejně 

přístupných zpráv o problematice skinheads, kampaně proti rasismu a pořádání 

kampaní.( Danics 2003) 

MŠMT – vzdělávání, zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, rodičů a 

profesionálů pracujících s mládeží, vzdělávací programy zaměřené na nabídku 

alternativních sociálních vazeb, životní dovednosti, profesní poradenství, 

zprostředkování informací o sociálně patologických jevech a rizikovém chování, o 

prevenci školního násilí. 
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5 Hooligans 

Divácké násilí tedy výtržnosti a násilí páchané fanoušky při sportovních 

utkáních – představují problém, který se dotýká celé naší společnosti. 

Slovo hooligans vzniklo pravděpodobně v 19.století v Británii, je 

odvozeno od proslulé irské rodiny Houlihan, které svým asociálním chováním 

terorizovali uzení Londýna.  

5.1 Historie hooligans 

Fotbalové chuligánství vzniklo v Anglii v průběhu 60.letech minulého 

století. Tehdy reálně vznikla subkultura hooligans, která se rekrutuje z řad 

skinheads a mods. V té době se na fotbalových utkáních začínají množit různé 

excese a negativní projevy, jako výtržnosti, vandalismus, rvačky. Dále se na 

stadiónech začínají projevovat známky xenofobie, rasismus a nacionalismem. 

(Mareš,2004) 

V 70.letech se některé skupiny hoolgans začínají politizovat, zaměření je 

ultrapravicové a projevuje se nesnášenlivostí vůči přistěhovalcům. 

V 80.letech se zvedá vlna násilí mezi fanoušky a objevuje se rasismus 

zaměřený na hráče jiné barvy pleti. Projevuje se bučením a rasistickými pokřiky. 

V Roce 1985 je Anglie vyloučena na 5 let ze všech evropských soutěží. 

90.letech  se vrací anglický fotbal do evropské soutěže, ale násilí stále 

přetrvává 

5.2 Formy fotbalového chuligánství 

„Fotbalové chuligánství lze rozčlenit podle různých kritérií, např. podle 

způsobu chuligánského jednání, terčů chuligánských útoků, sociálních rolí 
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chuligánů, politizace gangů a pod.. Pokud se zaměříme na způsoby chuligánského 

jednání, jsou na fotbalových stadionech nejčastějšími formami fotbalového 

chuligánství kromě rasistických projevů tyto: 

- Vniknutí na hrací plochu 

- Házení předmětů na hrací plochu (dýmovnice, mince apd.) 

- Házení předmětů na aktéry hry (rozhodčího, hráče) 

- Výtržnosti (potyčky s policií, pořadatelskou službou) 

- Vandalismus (vytrhávání sedaček, jejich pálení, ničení 

příslušenství na fotbalovém stadionu) 

Konflikty s užitím verbálního i brachiálního násilí( vůči chuligánům, 

fanouškům a divákům soupeřova týmu, vůči hráčům vlastního - soupeřova 

mužstva, rozhodčímu, pořadatelské službě, policii, představitelům fotbalového 

klubu, managementu apod .)“(Mareš,2004 .s.14-15) 

„Obvyklá je kombinace jednotlivých výše zmíněných forem. Vyjmenovat a 

klasifikovat formy fotbalového chuligánství mimo fotbalové stadiony lze jen 

obtížně, protože se může jednat o takřka jakékoliv vandalské, výtržnické anebo 

násilné porušení právních nebo společenských norem, které je realizováno 

alespoň s dílčí vazbou na fotbal. 

 V rámci fotbalového chuligánství jsou časté sjednané i neplánované 

násilné střety chuligánských tlup na místech, jako jsou parkoviště, parky a ulice 

v okolí stadiónu či nádraží, dále přepady hospod a klubů, které jsou známými 

„základnami“ nepřátelských chuligánů, napadání dopravních prostředků, ničení 

dopravních prostředků při „výjezdech“ se svým klubem, násilné napadení a 

házení věcí na policejní kordony v okolí stadiónu, rabování obchodů ( zejména  

benzínové pumpy) 

Výzbroj chuligánských gangů sahá od „pěstí“ přes boxery, baseballové 

pálky či nože až po střelné zbraně.(Mareš,2005,s.15) 
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5.3 Divácké násilí v ČR 

Snad od počátku fotbalu v Čechách je možné slýchávat nadávky či 

vulgární kritiku na rozhodčí, nadávky na příznivce soupeře či drobné roztržky 

mezi diváky. Tyto incidenty však nebyly příliš závažné. (Slepička 1990 ) 

Problémy s chuligány začínají narůstat na počátku 80.let dvacátého století. 

„Zlomovým momentem ve vývoji českého fotbalového chuligánství se stal incident 

z června 1985. Při návratu sparťanských příznivců z utkání v Banské Bystrici, část 

z nich zcela zdemolovala rychlík do Prahy a způsobila několikasettisícovou škodu. 

Viníci byli potrestáni a bezpečnostní složky se začaly novým fenoménem 

intenzivněji zabývat. ( Mareš, 2004, s.131) 

V 90.letech začínají stadióny navštěvovat skinheads, které v té době 

zažívají vzestup v naší společnosti. Množí se incidenty na stadiónech i mimo 

prostory, styl fandění se stal také více agresivní a vulgární projevy rasismu a 

xenofobie. (Beyer 2002) 

5.4 Členové hooligans 

Důvodem proč se stát chuligánem je normální společnosti nepochopitelné 

a přesto je tato subkultura dosti vyhledávanou skupinou. „ Dle Wanna a kol. 

(2001), která vychází z Dunninga, Murphyho a Williamse (1986), zdůrazňuje, že 

pro pochopení chování fotbalových chuligánů musíme vzít v úvahu to, že většina 

výtržníku: 

� Pochází z nižších sociálních vrstev společnosti 

� Jsou nevzdělaní a mají špatné zaměstnání 

� Vyhledávají vzrušující a nebezpečné situace 

� Nevázaně ukazují svoji maskulinitu 

Podle Beyera nelze chuligánské chování specifikovat dle určité 

společenské vrstvy.(Beyer 2002) Spojování hooligans s nižší dělnickou třídou 
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není správný, jelikož neexistuje přímé spojení mezi sociálním prostředím a 

fotbalovým chuligánstvím.(Mareš 2004). Hooligans jsou specifickou subkulturou 

mládeže. Charakteristickými znaky mladých skupin jsou stabilita, soudržnost, 

atraktivita, zaměřenost na skupinové cíle, intimitu a homogenitu. (Mareš 2004) Ve 

skupině vzniká tvz.skupinové vnímání, je to ztotožnění se skupinou a její 

sounáležitostí. Chuligánství se bere jako vzrušující zábava, která je únikem 

z všedních normálních dnů.(Mareš 2004) 

5.5 Prevence diváckého násilí 

Prevenci proti diváckému násilí v České republice poskytuje Evropská 

úmluva k diváckému násilí a nevhodnému chování při sportovních utkáních. 

Česká republika přistoupila k úmluvě v roce 1995. Za nejdůležitější prvky v rámci 

zajištění prevence se považují: 

-vyloučit ze stadiónu nebo zakázat vstup na stadion vyhlášeným 

výtržníkům nebo lidem pod vlivem alkoholu či drog. 

- zakázat vnášení alkoholických nápojů diváky na stadion, omezit nebo 

zakázat prodej a distribuci alkoholových nápojů na stadionech 

- zamezit pronášení pyrotechnického zboží nebo jakýkoliv předmětů, které 

by mohly ohrozit zdraví ostatních diváků. 

- oddělení soupeřících fanoušku pomocí přidělováním míst na oddělených 

tribunách. 

- instalace technických prostředků monitoringu a kontroly davu.(odbor 

prevence kriminality, Ministerstvo vnitra 2006) 

A nově je to zákon č. 183/2010, o podpoře sportu, má za cíl zlepšit 

spolupráci, všech subjektů v boji proti diváckému násilí.  

„Důležitým právním nástrojem v boji s diváckým násilím se stal nový 

alternativní trest: zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, 

který je součástí nového trestního zákoníku účinného od roku 2010 
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Podstatou nového alternativních trestů je soudem vyslovený zákaz na 

sportovní, kulturní a jiné společenské akce a to na dobu až deseti let. 

Odsouzenému se po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje účastna na určených akcí 

a ukládá se mu povinnost dostavovat se podle pokynů probačního úředníka 

v období bezprostředně souvisejícím s konáním zakázané akce na určený útvar 

policie ČR. Důležité je, že se trest vztahuje na jednání osoby v souvislosti se 

sportovní akcí, nemusí tedy jít jen o chování na stadionu, ale také např. při 

přesunu na něj 

Navštíví-li odsouzený akci, na kterou se vztahuje trest zákazu vstupu na 

sportovní, kulturní a jiná společenské akce, nebo se bez důvodu nedodrží 

povinnost dostavit se na policii, vystavuje se trestnímu stíhání za trestní čin 

maření úředního rozhodnutí s horní hranicí trestní sazby až na 3 

roky.“(www.langer.cz/data/publikace/DN-Vlada-text.doc.,s.7) 
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6 Satanismus  

Dle Vojtíška „se o satanismu dá hovořit jako o jevu sociální patologie či 

psychopatologie.“(Vojtíšek,1.vydání.1998) 

Satanismus je kult, uctívání satana, jehož kořeny vedou až do středověku 

k pohanské víře. Satanská ideologie se staví negativně vůči křesťanské víře. Satan, 

jako bytost se objevuje, jak v židovské, tak i křesťanské víře. Ta to sekta se snaží 

pomoci Satana protestovat proti křesťanskému náboženství, proti morálce a 

křesťanské civilizaci jako takové samotné.(Vojtíšek 1998) 

Zřejmým rysem satanismu je jeho mnoho tvárnost, jednotlivé skupiny 

satanistů mají velmi málo společného, nemají společného vůdce, nemají dokonce 

ani společnou víru v satana. Jediné co je spojuje je protest a vzdor vyjadřovaný 

pomocí symbolu satana. (Vojtíšek,1998.) 

Satan jeho synonymem je Lucifer, Ďábel, Belzebub, Azazel či Beliai. 

Pojmenování Satana a Ďábla by se nemělo zaměňovat, neboť slovo ďábel se 

objevuje i v jiných náboženstvích např. v islámu i judaismu. Jinak to to slovo 

znamená čisté zlo. 

Existenci satana vysvětluje Bible vzpourou a pýchou archanděla Lucifera, 

který byl nejvyšší hned po Bohu. Zprotivil se mu a tak i se svými pomocníky byl 

svržen do pekel. Lucifer se stává pánem pekel a z jeho pomocníků se stali démoni. 

Dnešní satanismus můžeme dělit na 3 typy: 

6.1.1 Náboženský satanismus 

„uctívají satana jako reálně existující duchovní bytost. Vzývají ho a věří, že 

jin na to vyznání odpovídá, dává jim sílu a vede je v nejrůznějších životních 

situacích. Mohou provádět i rituály včetně krvavých obětí. I v Čechách se i našly 
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oltáře s kosterními pozůstatky malých zvířat. Satanisté tohoto typu bývají lidé 

s psychopatologickými sklony, neschopni čelit zlu v tom to světě. 

6.1.2 Antimorální satanismus  

 protest proti křesťanské morálce a v samotného satana sami ani nevěří. 

Hlásá víru v člověka, který není spoután žádným omezením, žije volně a pokud 

vysloveně a bezdůvodně neškodí je všechno dovoleno. Proti solidaritě staví 

egoismus, proti odpuštění odplatu, proti společenským normám přírodu a její boj 

o přežití. Satan je symbolem volnosti a přirozenosti i původcem veškeré změny a 

pokroku. Ten to typ satanismu nachází odezvu i mezi intelektuály. 

6.1.3 Antikulturni satanismus 

ten to typ satanismu vytvářejí především mladí lidé svoji účastí na tvorbě 

nové kultury, která zavrhuje tradiční hodnoty krásy, dobra, života. Proti tomu se 

ve výtvarných a literárních dílech především v metalové hudbě objevují se témata 

hnusu, krve smrti masakru. Svou oddanost satanistické věci někdy prokazují 

kriminálními nebo vandalskými činy. Účelem je šokovat a dráždit své okolí. A 

často se jim to pomoci účesů, oděvů daří.(Vojtíšek,1998.s.7´) 

V současné době je nejslavnějším představitelem Anton Szandor La Vey a 

jeho Satanova církev, pro něj se stal satanismus výnosným obchodem. Jeho dvě 

knihy se stali bestsellery a to satanská bible (The Satanic Bible) a Satanské rituály 

(The Satanic Rituals). Třetí knihou je Dokonalá čarodějka, ve které je propagován 

tvz. „ Tvrdý satanismus“. Kdy se při tvz. černých mši – rituálně vraždí lidé (panny 

a novorozenci), ale častější jsou při těchto mší sexuální orgie a hanobení kostelů a 

hrobů.(Pokorný 2002) 

Je prokázáno, že v 80. letech v USA vypovídalo mnoho žen, které byly 

zneužité pro satanské rituály. Tyto rituály zahrnovaly mučení, znásilňování a 

zvířecí a lidské oběti.(Porterfieldová 1997) 



25 

 

6.2 Členové sekty 

K satanské sektě tíhnou především mladí lidé, stěžejním problémem proč 

se tak děje jsou nejčastější generační konflikty, respektive emancipační problémy. 

Prakticky to znamená, že se mladý člověk snaží, aby ho rodina a učitelé 

respektovali jako dospělého člověka. Snaží se vymanit z autoritativní výchovy, ale 

paradoxně vstupuje do další - sektářské. Nejvíce náchylní jsou v době adolescence 

a to když: 

- Mají pocit, že potřebují zodpovědět otázky pro ně v dané době 

důležité. 

- V důsledku osobní krize a ztrátě sebevědomí. 

- Neví, jestli jeho chování je správné. 

- Nachází-li se v nejisté situaci. 

- Jeli otřesena jeho víra rsp. jeho důvěra v někoho. 

- Hledání vlastní identity. 

- Disfunkce rodiny 

Mnoho členu se do sekty tedy zapojuje ve věku 16-20 let a více než 

polovina členů sekty se pohybuje ve věku 18-30 let. Je známo mnoho studií, které 

dokládají, že členem se stávají lidé s průměrnou nebo nadprůměrnou inteligencí, 

mnozí mají vysokoškolské vzdělání. (Pokorný 2002) 

6.3 Symbolika satanství 

Satanisti se chtějí, od ostatní společnosti odlišit pomocí módy, účesu a 

šperku. Nejznámějšími symboly jsou: obrácený pentagram, obrácený kříž, číslo 

666- podle Zjevení sv. Jana (bible, Nový zákon) je toto číslo symbolem Antikrista, 

který hlásí příchod satana. Dalšími symboly satanistů jsou obrácený kříž, 

obrácený pentagram, had, drak, kozel, netopýr a kentaur.  
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Jako mají  křesťané svoji bibli a své desatero přikázání má i satanismus svoji bibli 

a své devatero přikázání 

Satanské devatero 

- Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání! 

- Satan znamená živoucí existenci, nikoliv vymyšlené spirituální 

báchorky. 

- Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoliv pokrytectví! 

- Satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoli lásku, 

vyplýtvanou na nevděčníky! 

- Satan znamená pomstu, nikoli nastavení druhé tváře! 

- Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoli péči o 

psychické upíry! 

- Satan vidí člověka jako pouhé zvíře, někdy lepšího, mnohem 

častěji však horšího než ty co kráčejí po čtyřech, člověka, jenž se 

díky božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji stal 

nejzkaženějším zvířetem! 

- Satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou 

k fyzickému, mentálnímu nebo emočnímu uspokojení! 

- Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po 

celá léta pomáhal udržovat v chodu! 

- Satan znamená takzvané hříchy, jelikož vedou k fyzickému, 

mentálnímu nebo emočnímu uspokojení! 

6.4 Prevence hnutí 

„Existuje málo preventivních opatření, která mohou zabránit konvertování 

jedince k sektě. Nejlepší překážkou pro tento čin jsou koneckonců silné sociální, 
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rodinné a kulturní vazby.“(Abrall 1999,s.211) 

Přesto je prevence velice důležitou složkou. Primární prevence se zaměřuje 

na samotný jev, snahu předcházet nebo se mu bránit, sekundární prevence se 

zaměřuje na problematickou skupinu, především na mládež. A terciální prevence 

se snaží zabránit opakování jevu, je zaměřena na lidi, kteří sektu opustili. 

Prevence zůstává samozřejmě nejdůležitějším prvkem v řešení 

problematiky sekt. Podílí se na nich různé složky: 

6.4.1 Rodina a přátelé 

Lidé jsou ovlivňováni svými nejbližšími rodinou a přáteli. Dobré 

mezilidské vztahy jsou tou nejlepší prevencí proti všem nežádoucím jevům. 

„Důležité je získat důvěru člověka a umět mu naslouchat, dokázat s ním 

otevřeně hovořit o problémech a jeho potřebách, předcházet nudě vytvářením 

vhodných aktivit, být člověku vzorem pozitivním přístupem k životu (myšlením, 

chováním, apod.), chránit člověka před nevhodnou společností, ale nesvazovat ho, 

chránit a posilovat jeho sebevědomí, nezanedbávat někoho na úkor druhého, 

podporovat zdravé kritické myšlení.“ 

(http://www.cpons.webpark.cz/prevence.htm#Rod-prat,28.3 2011) 

Když je rodina disfunkční, stoupá možnost, že člen z rodiny vstoupí do 

sekty. 

6.4.2 Stát a legislativa 

Stát může sehrát velice důležitou roli v prevenci např.: 

- „pečlivě zvažovat i podmínky a kritéria registrace 

- podporovat instituce, které mohou kvalitně a důkladně 

informovat občany o problematice sekt, informace by měli být v 

každém případě kdykoliv dostupné 
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- podporovat zdravé využití volného času zvláště mládeže 

- svou politikou přispívat především k sociálnímu klidu občanů 

- dlouhodobé vytváření základních životních jistot občanů 

(podpora rodiny, zaměstnanost, apod.)“ 

http://www.cpons.webpark.cz/prevence.htm#Rod-prat,28.3 2011) 

 

6.4.3 Instituce  

- Pedagogicko psychologické poradny, zaměřující se hlavně na 

práci s mládeží 

- Linky důvěry, zabezpečující akutní kritické situace, které i v této 

oblasti mohou nastat 

- Poradny pro rodinu, věnují se situacím a problémům, které 

mohou nastat v rodině 

- Krizová centra, mohou svou činnost zaměřit např. na různé 

cílové skupiny 

- Charitativní organizace, které poskytují především konkrétní 

pomoc lidem 

- Zdravotnická zařízení, zjištěním a oznámením případné jak 

fyzické tak psychické újmy v souvislosti s touto problematikou 

- Školy, obrovské možnosti (např. právě ve spolupráci s PPP či 

spec. institucemi) 

- Církve, nabídkou zdravé religiozity 

- Specializované instituce na problematiku sekt“ 

(http://www.cpons.webpark.cz/prevence.htm#Rod-prat) 
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7 Rozhovory 

V této bakalářské práci bylo využito individuálních, polo 

standardizovaných rozhovorů, s otevřenými otázkami, vybraných členů, 

z určitých extrémistických skupin.  

7.1 Michal E.  

(kazuistika a rozhovor se stoupencem hooligans) 

Michalovy je 26 let studuje na vysoké škole ČVUT. Je svobodný. Žije 

v bytovce s matkou, nevlastním otcem a s mladším bratrem Martinem. Má ještě 

nevlastní sestru a bratra z otčímovy stany. Ani jeden s nimi nežije ve společné 

domácnosti. 

Rodiče se rozvedli, když bylo Michalovi kolem 12 let. Otec od rodiny 

odešel a více s Michalem a ani s jeho bratrem nenavazoval kontakt. Rozvod 

rodičů nesl velice těžce a v této době začínaly býti s Michalem problémy. Místo 

školy navštěvoval hospody, začal se kamarádit s novými lidmi, kteří ho později 

dostali mezi hooligans. 

Rodiče jsou dobře situováni. Matka pracuje jako překladatelka knížek a 

nevlastní otec pracuje v soukromé sféře. Michal dostává pravidelné týdenní 

kapesné, které se pohybuje kolem 1500 Kč. 

Rodiče o jeho novém zájmu vědí, ale nesouhlasí s ním. Snaží se mu 

domluvit a to dokonce pomocí pravidelných návštěv u psychologa. 

Michala jsem poznala asi před 6 lety na dovolené. Od té doby jsme byli 

v kontaktu. Do rozhovoru se mu moc nechtělo, protože o sobě nerad mluví. Tak 

jsem mu byla velice vděčná, že to pro mě udělal. Na rozhovoru byla patrná 

zdrženlivost a nejistota, kterou ale později překonal. 
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Co pro tebe znamená fotbal? 

Fotbal je hra, které se žádná nevyrovná. Je prostě super. Na Spartu se 

snažím chodit, vždy na stadión, kde panuje úžasná atmosféra. V televizi to není 

takové to vzrušení, ten hec. 

Kdo jsou podle tebe hooligans? 

Jsme jen parta lidí, co se baví trochu jinak. To ale neznamená, že jsme 

magoři, kteří se na někoho vrhají, kdekoliv a kdykoliv nás to napadne. Je to 

takový zápas po zápase. Ale hlavně je to adrenalin. Vím, že asi někteří lidi 

nechápou, proč se po zápase sejdeme na nějakém místě a tam se „porubeme“ do 

krve, ale tak to je.  

Je to, to samé co v boxu, tam se taky lidi mlátí a ještě zato dostanou 

zaplaceno a slávu. Mají to jako práci, zatím co mi jen jako zábavu. Odreagování 

se od stresu, a když se na fotbale naštvu, tak se alespoň pořádně vybiji a neničím 

věci na stadión. Mnoho lidí si plete ultras a hooligans do hromady. My si své věci 

řešíme až mimo stadion. Neříkám, že se někdy něco nevymkne kontrole, ale stává 

se to jen málokdy, to už musí být. 

Jak probíhá den zápasu? 

Tak normálně, když mám školu tak si dám „voraz“, to je jasný ne. Musíme 

se pořádně připravit, takže dáme většinou nějaký „základ“ někde v hospodě. Tak 

pár pivek „pokecáme“ a probereme taktiku.  

Na stadiónu fandíme, těsně před koncem se zvedáme a jdeme na místo 

určení „rvačky“. Kde už na nás čekají naši soupeři. Většinou si v den zápasu 

několikrát zavoláme, jestli stanovené místo a čas platí a není-li nějaká změna.  

Někdy se stane, že na naše místo se dostaví i policii, tak to bitku 

přesuneme na jiné místo. Pokud to, jde . 

Bitka probíhá asi tak, že na každé stráně je stejný počet rváčů. Obě strany 

se proti sobě najednou rozběhnou a každý se mlátí hlava nehlava. Nedokopává se 

a ani nedomlacuje, když někdo už leží na zemi, tak je konec a jde se dál. Konec 
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bitky je, až když většina leží na zemi. Pak se jde nejčastěji někam do hospody. 

Aby se od sebe jednotlivé strany rozdělili, tak se jedna strana svlékne do 

půl těla. Je to v tom lepší orientace, snadněji poznáš, jestli máš v ruce správnou 

oběť. 

Jak jsi dostal k  hooligans? 

Vůbec nevím přišlo to samo, nějak jsem to nevyhledával. Bylo to asi 

v období puberty, kdy se rodiče rozváděli. Chodíval jsem do hospod, začal jsem se 

bavit s novými lidmi. Ale nemysli si, že hooligans jsou jen nějací zakomplexovaní 

ubožáci. Mezi ně patří i vysoké procento vysokoškoláku, jako jsem já. Nebo to 

jsou taťkové od rodin, do kterých bys to v životě neřekla. Ale jde tu taky o 

politiku, někteří hooligans jsou apolitičtí ale většina je pravicově radikálního 

zaměření. Ti jsou docela suroví a občas překročí některá daná pravidla, jako 

nezatahovat do rvačky „obyčejné lidi“. Především napadají cikány nebo tak 

podobně. 

Souhrn případové studie 

Jak vyplývá z rozhoru, že jedním důvodu členství je nadbytek volného 

času a nudy, nahromaděné agrese. Problémem do budoucna u Michala, může 

agrese zaměřena lidi kolem sebe a problematika trestné činnosti. Mohou přibít 

rodinné problémy, protože rodiče nesouhlasí s jeho životním stylem, může být 

odsunut na okraj společnosti a sestupem na společenském žebříčku. 
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7.2  Jan J. 

(kazuistika a rozhovor s bývalým stoupencem hooligans) 

Janovy je 48 let, je ženatý s Annou J., mají spolu dva chlapce a dívku, Jana 

22, Vanesu 19 a Václava 15. Jan podniká, vlastní restauraci, žena je v domácnosti 

a stará se o děti. Jan ml. je již výdělečně činný, avšak žije stále u rodičů, dcera 

Adéla dojíždí do Prahy na vysokou školu a navštěvuje nultý ročník právnické 

fakulty. Nejmladší syn dochází do místní základní školy do 9 třídy. Celá rodina 

bydlí v rodinné vile na okraji města v blízkosti Praha společně s rodiči ze strany 

Jana. 

Janovo nejvyšší dosažené v zdělání je středoškolské v oboru hotelnictví. 

Studoval i vysokou školu, ze které po dvou letech odešel. 

Pochází z pořádané rodiny, v domácnosti nikdy nebyly problémy. Má 

mladší sestru, která je již vdaná a má také děti.  

V mládi se sám věnoval fotbalu, ale jen na městské scéně. Chtěl se stát 

fotbalistou, avšak utrpěl úraz, který mu znemožnil vyplnit si svůj sen. A tak se dal 

na fandění. Je zapřisáhlým fanoušek Slavie.  

Mezi hooligans se dostal již v začátku 80 let, díky výtržnostem se dostal 

v těchto letech do vazby, pro ničení soukromého majetku. V dnešní době se 

věnuje především ultras scéně, kde je jedním z patriotů a pomáhá vytvářet efektní 

činnost na stadionech pomocí transparentů a pyrotechniky. 

Co pro tebe znamená fotbal? 

Fotbal je pro mě vším, je to můj životní styl. V mládí jsem sám aktivně 

hrával fotbal a chtěl jsem se stát profesionálním hráčem. Avšak jsem se ještě 

v mládí zranil a mé sny se tak rozpustily do neznáma. Tak jsem přitíhnul k fotbalu 

alespoň jako fanoušek. Ale celý můj život se kolem fotbalu točí, i když to tak 
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možná nevypadá. Miluji, když jsem na stadiónu a kolem mě znějí chorály a 

hymny fotbalových klubů, když vznikají ultra formace, vlají vlajky a všude je ta 

napjata situace, která se ani slovy nedá popsat.  

Letěl jsem jednou nad Paříží a z poklidného světla zářil Národní fotbalový 

stadion. Na něm 80 000 diváků a uprostřed 22 hráčů. Osmdesát tisíc očí plných 

naděje a očekávání upřených na pár hráčů. To nebyla hra, to bylo novodobé 

náboženství, ten zápas byla normální bohoslužba. 

Samozřejmě mám rodinu a ta je u mě na prvním místě ale fotbal to je úplně 

o něčem jiným. Ale i díky fotbalu jsem měl problémy, které jsem si z větší části 

zavinil sám. Byl jsem přívržencem hooligans a byl jsem zatčen za výtržnosti, ale 

to bylo už dávno asi tak v 85. Byla to hrozná zkušenost. 

Kdo jsou podle tebe hooligans? 

Hooligans? To záleží na tom, co si pod tím pojmem představuješ, jestli 

klasický hooligans jako jsou v Anglii nebo ty co jsou u nás. Mezi oběma 

skupinami je dost veliký rozdíl ale to ty asi víš.  

Jestliže myslíš hooligans, ty ve kterých jsem sám byl, tak to je jen banda 

mladíků, který nevědí, co chtějí. Většinou jsou rasisticky nebo jinak v podobném 

stylu založeni a boj je jediné co chtějí. Je to jejich životní styl, oni se tak ani netěší 

na fotbalový zápas jako na vlastní „zápas“ po něm. Bitka je předem dohodnutá, 

má svá pravidla, dohodnuté je místo, čas, počet účastníků, jaké zbraně se budou 

používat apod. 

Málo kdo to chápe, je to prostě adrenalin, takový jaký v normálním životě 

nezažiješ. Vím to, protože jsem mezi ně taky patřil, je to sice už dlouhá doba, ale 

ve mně to zůstalo. Představ si, že proti sobě stojí banda kluků, kteří nechtějí nic 

jiného než jen bít. Stojíš tam a jen přemýšlíš, jak se ti dostane jeden z nich do 

ruky a jednu mu střelíš. Je to jako v boxu ale trochu hromadnější akce. 

Jak probíhal tvůj den zápasu? 

Jsou to dlouho předem plánované akce, pokud se vyjíždělo jinam do města 

tak se brávalo v práci volno, abychom jsme se tam stihli dostat. Vše se 
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dohadovalo po telefonu den předem, nebyl žádný internet nebo mobilní telefony. 

Takže všechno bylo mnohem složitější, než je dnes. 

Těsně před zápasem jsme chodívali na pivo do hospody, kde jsme si dávali 

na budoucí „match“. Na stadioně jsme si ještě přidali a už se těšili na náš 

soukromí boj. Těsně před koncem fotbalového zápasu jsme odcházeli na 

dohodnuté místo bitvy. Po zápase se cela skupina vracela společně na nádraží, 

odkud jede domů. Skupina se během cesty nerozděluje a drží pospolu, průchodem 

městem jsme vyvolávali hymny a slogany. No, a když jsme přijeli domu, rozprchli 

jsme se a už se těšily na další zápas. 

Jak jsi se, dostal k hooligans? 

Asi to byla náhoda. Bylo to, když jsem byl ještě kluk a nemohl jsem hrát 

tak jsem začal fandit, začal jsem trochu pít a nějak jsem k tomu sklouzl. Už si to 

ani nepamatuji, bylo to ta rychle a je to tak dávno a na špatné věci se snadno 

zapomíná. 

Asi s tím přišel jednou můj kamarád, že zná nějaké lidi, kteří jsou fajn. 

Vyprávěl mi, co dělají. Byl jsem mladý a chtěl jsem zkusit něco nového, a hlavně 

jsem byl naštvaný na celý svět kuli zranění, které mi zkazilo mé plány.  

A pak, už to bylo rychlý, začal jsem sám organizovat výjezdy a samotný 

bitvy. Skončil jsem s tím, když jsem se oženil. Ale vím, že to mám pořad v sobě a 

tak se tu energii snažím využít jinak. 

Souhrn případové studie 

Jak vychází z rozhovoru, problém začal období, kdy Jan utrpěl zranění, 

které přerušilo jeho fotbalovou kariéru. Chtěl být s fotbalem i nadále spjat a 

potřeboval uvolnit svoji nahromaděnou energii a vypustit adrenalin. Zjistil však, 

že je to neslučitelné s normálním životem s rodinou a dětmi. A proto tím to stylem 

žití skončil. 
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7.3 Honza F. 

(kazuistika a rozhovor se stoupencem hooligans – ultras) 

Honzovi je 29 let, má středoškolské vzdělání dokončené maturitou, na 

osmiletém gymnáziu. Bydlí v malém městě v Libereckém kraji, v panelákovém 

bytě se svoji přítelkyní. Ta studuje vysokou školu, sociální obor, v Brně a na 

víkendy jezdí za svým přítelem domů. 

Honza má ještě 3 starší bratry, s rodiči bydlel do svých 25let v rodinném 

domku ve stejném městě jako nyní. 

V rodině nebyly nikdy žádné problémy a Honza vyrůstal podstatě, jako 

jedináček, protože jeho bratři jsou starší o mnoho let. Věkoví rozdíl činní až 20 let. 

V poslední době Honza přemýšlí, že se usadí a založí rodinu se svoji 

přítelkyní. V létě máji termín svatby, na kterou se velice těší. 

Na Honzu jsem dostal „kontak“ od známého. Trochu jsem se bála, že mě 

odmítne, protože mě vůbec neznal. Ale opak byl pravdou, byl to velice milý, 

mladý muž, který rád baví své okolí. Rozhovor se nesl v duchu zábavy od začátku 

až do konce. Na otázky odpovídal velice vřele a jistě.  

Co pro tebe znamená fotbal? 

Co pro mě znamená fotbal? Jedním slovem všechno, je smyslem mého 

života. V době, kdy se hraje liga, je jasné, že má fotbal přednost. Mám svůj 

oblíbený fotbalový tým, kterému fandím z celého srdce a pro něj i žiji. Je to 

taková směsice pocitu, když jsi na fotbalovém zápase, kde se zpívají chorály a 

vlají vlajky tvého týmu. Jsi hrdý, šťastný a připadáš si úžasně. A pak, když se 

spustí choreografie, řekneš si, že to za to stojí.  

Kdo jsou podle tebe hooligans? 

„Je to banda magorů, co se jen rvou.“ Fotbal pro ně nic neznamená, tam 
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přijdou vyplnit jen volný čas mezi dohodnutou bitvou a trochu se nabudit. Dostat 

do sebe dostatek agrese pro svůj vlastní boj, jak sami říkají „pro třetí poločas“ 

Takže ty k hooligans nepatříš? 

Né to ani náhodou! Já jsem ultras v tom je veliký rozdíl a lidi si to dost 

pletou. My se „nebitkaříme “mezi sebou. Náš „boj“ je na stadionech tedy obrazně 

řečeno, předháníme se, kdo bude mít lepší „choreu“, kdo více fandí a hlavně 

nahlas. 

Jak probíhá den zápasu? 

V hospodě se vymyslí, co se vzhledem k soupeři, a dalším událostem 

vyrobí za nápisy, na jakou pyrotechniku jsou od minulého zápasu vybrané peníze, 

a začne se chystat, stříhat, lepit a malovat na kartóny. Na vlastním zápase se pak 

připravené věci rozdají lidem v kotli (shluk fandů na stadionu, kteří nejvíce fandí). 

K tomu se přiloží scénář, kde je napsané, kterou minutu zápasu se použije jaká 

show.  

Většinou je domluvené, kdo to vyfotí.  

Jak jsi se, dostal k ultras?  

Prostě jsem jen fandil, sám se zapojil. Zeptal jsem se na těch správných 

místech a bylo to. Není to vůbec těžké, v ultras existuje postupový žebříček, když 

někdo odejde, nastoupí na jeho místo někdo nový, ten kdo byl pod ním. Takhle se 

všichni posunou o jedno místo a na konci zůstává volné místo pro nováčka. 

Souhrn případové studie 

Honza bere fotbal a fandění za nejdůležitější část svého života. Každou 

volnou chvíli tráví tím, že se snaží vymyslet nějakou choreografii. Striktně 

odděluje hooligans a ultras. Do budoucna se chce usadit a vytvořit rodinu, ale dá 

se vše skloubit do hromady, rodina a děti. A jak své činy bude jednou vysvětlovat 

svým dětem. Bude dost dobrým výchovným vzorem pro své děti, aby se 

nenakazili jeho chováním a sami se později nestali členy extremistické skupiny. 
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7.4 Matěj R.  

(kazuistika se stoupencem skinheads) 

Matěj je 19 letý skin, který žije se svoji matkou a mladší sestrou 

v panelákovém bytě. Je vyučeným automechanikem, ale momentálně je bez práce, 

i když někdy na černo vypomáhá brigádně. 

Rodiče se rozvedli z důvodu, že otec inklinoval k alkoholismu a pod 

vlivem alkoholu i k násilí. 

Matěj sám přiznává, že matka na něho nestačí a jediným koníčkem je jeho 

životní styl Skinheads. 

Co pro tebe znamená skinheads? 

Nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel ale asi hodně, Mám tam rád tu 

atmosféru, ten životní styl s ním spjatý Hlavně jsme parta lidi, která stojí při sobě 

a můžeme se, na sebe spolehnout. Ať se jedna o podporu finanční, tedy když 

potřebuješ půjčit nějaké peníze, když nemáš kde složit hlavu, tak si můžeš být 

jistá, že ti někdo nabídne pomoc. Tím si můžeš být naprosto jistá! 

Seznámíš se s tolika zajímavými lidmi, které bych normálně nepotkal. 

Pokecám si s nimi o fotbale, a životě u pivka. 

Jsi politicky zaměřený skin? 

Jak politicky zaměřený? Já se ani o politiku nezajímám. 

Myslela jsem, jestli si antirasista, nebo rasista, nebo jestli tíhneš někam 

jinam? 

Aha, tak to jo, jsem rasista a nesnáším cikány, nic nedělají, jen se 

válí, berou peníze na dávky a mají kupy „harantů“ co jsou po nich. 

Nepracuji a jen nás provokuji k bitkám. A pak nám nadávají. 
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Jak si se, dostal ke skinům? 

U ve městě a v okolí je nás poměrně dost a nejdříve jsem tam měl 

kamarády a pak jsem tam taky při pletl, ono to jde vlastně úplně samo. Tak 

postupně, nejdříve si přistřihneš vlasy, pak si koupíš boty a bundu a je to. 

Přesně nevím, kdy se to stalo, prostě jsem se přizpůsobil. 

Co děláte takhle ve skupině? 

Co tak normálně, chodíme do hospody na pivo, scházíme se na 

pokec, a někdy zajdeme na koncert. Problém je, že media všechno moc 

nafouknout, né na všech koncertech se děje co vidíte v televizi. To jsou jen 

vybrané ty nejagresivnější a pro média nejvíce přitažlivé věci 

Souhrn případové studie 

Je velice pravděpodobné, že na Matěje velice působí a působilo okolí, 

ve kterém vyrůstal. Jedním z problému je nevyužití volného času. Násilí, 

které na něm bylo pácháno, obrací jiným směrem. Bohužel díky skinheads 

je to především na romskou populaci a cizince. Problémem jednou může být 

a možná, už je trestná činnost a trest spojený s tím, uvěznění.  
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7.5 Lucie L.  

(kazuistika a rozhovor s členkou satanistické sekty) 

Lucii je 27 letá žena, která má blízko k sanské církvi. Žije sama v bytě, ale 

má přítele. 

Vychovávala ji babička, protože se jí v 6 letech při nehodě zabili rodiče. 

V době puberty začíná mít problémy s chováním a s docházkou ve škole. A to kuli 

generačním problémům se svoji babičkou. Utíká z domova za kamarády. I přes 

velké potíže dokončuje osmileté gymnázium a po té se stehuje pryč od své 

babičky. 

V dnešní době vlastní krámek s módou a k tomu tetovací salón, kde se 

svým přítelem oba pracují. 

Jak jsi se, dostala k satanismu? 

Upřímně to bylo v pubertě jen takový vzdor, taková póza, snažila jsem se 

být jiná, něčím zvláštní a tohle to bylo ono. Nesnášela jsem, jak mě babička nutila 

do křesťanství. A co jiného je opakem křesťanství než satanismus. 

Co pro tebe hnutí znamená? 

Jak jsem už říkala, v době puberty jsem se chtěla něčím lišit, chtěla jsem se 

cítit svobodná. Nebavilo mě, jak se mnou babička jedná a tak jsem se trhla a co 

víc šokující než satanismus. Až později mě chytla ta kultura styl života. Proto 

jsem si pořídila i ten to ochod. Mnoho mladých satanistů, to zavrhuje, ale jak se 

má člověk živit, jsem zvědavá, jak se budou, jednou život oni. Tedy pokud 

nepodlehnou, konzumní společnost i 

Jaký typ satanismu vyznáváš? 

To je těžké, určitě nejsem ten typ, coby dělal nějaké rituály nebo vzýval 

satana. Ale mám ráda tu módu a malování, proto jsem se taky rozhodla otevřít si 
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ten obchod. Mám ráda tu svobodu a oproštění se od konzumní společnosti. Co 

uznávám je devatero, člověk by se měl asi něčím řídit. Křesťanství ti říká, že máš 

milovat bližního svého, ale copak můžete mít rád někoho, když vám někdo něco 

ukradne nebo něco udělá. Satanistické desatero je volné, není, tam žádné nesmíš  

Souhrn případové studie 

Lucii pravděpodobně v dětství chyběla rodina, tedy rodiče. Proto se v době 

puberty uchýlila k sektě, což je pro sekty typické, sbírají ztrápené duše. Je pravda, 

že Lucie nepatří k tvrdým satanistům, ale problémem jednou může být založení 

rodiny. Pokud i nadále bude členem sekty, je možné i v tom to duchu vychovávat 

děti? 
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8 Závěr 

Bakalářská práce se zabývá sociálně patologickými jevy zaměřené 

především na extrémistické skupiny. Ptáme-li se po příčinách jejich vzniku, 

setkáváme se s řadou teorií, z niž žádná není dokonale a obecně aplikovatelná na 

všechny případy. 

Práce se zabývá dělením extrémismu, dle k příslušnosti k daným normám, 

na politický, náboženský a sociálně-kulturní extrémismus Za každou skupinou 

extrémismu je vyzdvihnuto jedno z dominantních hnutí. V každém hnutí se práce 

zaměřuje, na vznik, příčiny a historický vývoj v České republice, ale i v zahraničí.  

Cílem práce bylo, charakterizovat extrémistické skupiny a zjistit, kdo nebo 

co patří mezi extrémní hnutí a co je vede k jejich činům. 

Pomocí dotazovací techniky rozhovoru s vybranými členy extrémistických 

skupin se snaží práce proniknout o trouchu hloubě k mysli extrémistů. Snahou je 

zjistit, jak vlastně vidí sami sebe. 

 Na pomoc, boji proti extrémismu nám pomáhá mnoho složek. Je to 

především Ministerstvo Vnitra, MŠMT, Policie ČR a legislativa 

Že extrémismus patří, mezi médii velmi vyhledávaným tématem, nám 

dokazují filmy, které můžeme poslední době vídat v televizi. Například z českých 

filmů to jsou: Non Plus Ultras, Horem pádem, Proč? a další. 

.  
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