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Motto 

 

„… všechno vypadalo, jako by teprve nyní začal zápas. Ty dva góly Brazilců a dva naše 

znamenaly tolik, co oťukávání boxerů po prvním gongu. Teď obě mužstva věděla, na 

čem jsou; všechny karty byly vyloženy na zeleném stole, nejlepší hráči a střelci a vůle 

tento zápas vyhrát. Hlediště pochopilo, že skončila předehra a začíná bitva. Při našem 

vyrovnávacím gólu vylétli do vzduchu vycpaní králíci, kočky a psi a lidé se začali 

radostí polévat; pláštěnky se konečně uplatnily. Noviny nás tu ohlašovaly pod starým a 

také už pod novým jménem ÚDA – Dukla. Na okraji hřiště se objevili dva Mexičané 

s ohromnými metr širokými klobouky. Pohupovali se v rytmu a udávali tribunám tempo 

pokřiku: „ÚDA – Dukla! ra! ra! ra!“ Něco jako české hokejové „Do toho“, ale znělo to 

pronikavěji a nedalo se to přirovnat k ničemu, co jsme dosud slyšeli. Bylo v tom 

temperamentní a revoluční Mexiko, ohnivá corrida a pestré malby mistrů štětce 

Siqueirose a Rivery. Nikdo nás dosud tolik nepovzbuzoval. Stále znělo stadionem pod 

širou horskou oblohou až do konce: „UDA – Dukla! ra! ra! ra!“ 

 

 

Ota Pavel: „Dukla mezi mrakodrapy“ 
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 1. Úvod  

Tuto práci bych rád věnoval hledání odpovědí na některé otázky, které jsou spojeny 

s fotbalem, jednou z nejpopulárnějších volnočasových aktivit naší euroamerické civilizace. 

Sám mám fotbal rád – a vím, že v tom rozhodně nejsem osamocen. Miliony lidí ve všech 

zemích světa mu věnují nemálo ze svého životního času: ať již jde o sledování zápasů, jejich 

komentování či fandění. Co to však „fotbal“ vůbec je? Definice nejsou složité, je jich však 

překvapivě mnoho. Vždy záleží na úhlu pohledu a také na tom, jaký vztah k fotbalu definující 

zaujímá, neboť fotbal dokáže nepochybně vzbuzovat vedle kladných i zcela negativní pocity. 

Najde se však asi jen málokdo, kdo čas od času nezaregistruje alespoň nějakou informaci 

týkající se fotbalu, byť by mu i byla lhostejná. 

 Co to tedy fotbal je? Je to především hra. A hra, jak uvádí Johan Huizinga „je starší než 

kultura; ať je totiž problém kultury vymezen sebenepřesněji, přece jen v každém případě 

předpokládá lidskou společnost, a zvířata nečekala, až je lidé naučí, jak si mají hrát. Můžeme 

dokonce klidně říci, že lidská civilizace nepřipojila k obecnému pojmu hry žádný podstatný 

znak. Zvířata si hrají právě tak jako lidé.“1 Každá hra navazuje na prastaré biologické kořeny, 

které však zároveň překračuje, je to činnost, která má smysl, která tu byla dříve než lidstvo 

samo.2 A ačkoli je v různých civilizacích, které dnes existují na naší planetě, vnímána přes 

různé civilizační a kulturní nánosy různorodě, její provozování či sledování se vždy vztahuje 

k samotné podstatě člověka, kterou možná leckdy ani není s to racionálně reflektovat. A 

možná že o racionální reflexi vlastně ani tolik nejde, neboť hra sama je vždycky 

„nerozumná“.3

                                                 
1 Huizinga, J., Homo ludens. Praha, Mladá fronta 1971, s. 9. Edice Ypsilon, sv. 13.  

 

2 Podrobněji tamtéž a n. 
3 Tamtéž, s. 11. R. Caillois definuje hru jako „činnost bytostně 1) svobodnou, k níž hráč nemůže být nucen, 

aniž by hra okamžitě přišla o svou povahu přitažlivé a radostné zábavy; 2) vydělenou z každodenního života, 

vepsanou do přesných a předem daných časoprostorových mezí; 3) nejistou, jejíž průběh ani výsledek 

nemůže být předběžně určen; 4) neproduktivní, jež nevytváří ani hodnoty, ani majetek…; 5) podřízenou 

pravidlům…., které jedině ve hře platí; 6) fiktivní, doprovázenou specifickým vědomím alternativní reality 

nebo neskrývané iluze ve vztahu k běžnému životu.“ Caillois, R., Hry a lidé. Praha, Nakladatelství Studia 

Ypsilon 1998, s. 31-32.  
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 Fotbal však není jenom hra, je to také sport, tedy přesněji řečeno sportovní hra. Slovník 

uvádí, že „sport je pohybová činnost (tělesná cvičení, hry aj.) prováděná zpravidla soutěživou 

formou“.4 Domnívám se, že v rámci této definice se objevují dvě důležitá adjektiva: kromě 

„pohybová“ je to také „soutěživá“. Při provozování sportu sportovci totiž „nesoutěží“ jenom 

sami se sebou, ale i s ostatními.5 A v tomto jejich úsilí je podporují i další lidé – fanoušci. 

Sport provází lidstvo již velmi dlouho. Jeho podoby a funkce se pochopitelně měnily, ale 

myslím, že fanoušci ho provázeli vždycky.6 Samozřejmě nevíme nic o sportu v pravěku, ale 

už první dochované zprávy o olympijských hrách ve starověkém Řecku dokládají nejen to, že 

Řekové hrám přikládali velkou důležitost (po dobu olympiád například ustávaly všechny 

války a panovalo všeobecné příměří nebo se podle nich datoval kalendář), ale i to, že vítězové 

požívali velké vážnosti a všeobecného uznání. Byly jim stavěny sochy a památníky a měli 

zajištěno doživotní zabezpečení v prytaneiu obce. Kromě toho „jsou známy i případy, kdy ve 

válečných střetnutích propouštěl nepřítel zajatce, když zjistil, že se jedná o slavného 

sportovce.“7

 Na závody se na stadionu tehdy dívali muži a dívky (vdaným ženám byl vstup zakázán), 

kteří společně s atletem přijeli z jeho městského státu. Přišli, aby ho povzbudili při jeho 

výkonu. Byli to patrně první v písemných pramenech zachycení fanoušci. Při závodu jako by 

sportovec zastupoval i je a jejich polis, a tak jeho úspěch byl i jejich úspěchem. Jeho kvality a 

vítězství v soutěži se jako by přenášely i na ně, na celé jejich společenství i na každého 

jednotlivce zvlášť. A na tom se nic podstatného nezměnilo ani dnes. Myslím, že nejen kvůli 

stále lepším výkonům sportovců, ale hlavně právě pro onen pocit sounáležitosti a vítězství 

v soutěži (v boji) všichni fandí i dnes. Sport bez diváků a fanoušků je opravdu smutný, neboť 

 

                                                 
4 Akademický slovník cizích slov. 2. díl: L-Ž. Praha, Academia 1995, heslo „Sport“, s. 707.  
5 R. Caillois definuje sportovní hry jako: „AGÓN – Celá jedna skupina her se projevuje jako soutěž, to jest 

v podobě zápasu, v němž jsou uměle vytvořeny rovné šance pro soupeře, kteří se tak utkají za ideálních 

podmínek, jež zajistí nepopiratelnou a přesnou hodnotu vítězovy výhry.“ Caillois, R., Hry a lidé, c.d., s. 35.  
6 Označení fanoušek patří samozřejmě až k moderní době, v této souvislosti ho používám pro zjednodušení. 
7 Bouzek, J. – Ondřejová, I., Periklovo Řecko. Obrazy ze života doby. Praha, Mladá fronta 1989, s. 155.  
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jsou to nejčastěji právě oni, kdo vytvářejí atmosféru, která sportovce podněcuje ke stále 

lepším výkonům.8

 A zde se již dostáváme k třetí možné definici fotbalu, totiž té, kterou budu pro svou práci 

považovat za klíčovou. Sportovní utkání, tedy i ono fotbalové, je zritualizovaný nenásilný 

konflikt a boj (nejen se soupeři, ale i se sebou samým), vedený podle předem daných 

pravidel.

  

9 A tato skutečnost divákovi, resp. fanouškovi umožňuje, aby se přidal k jedné 

z „bojujících“ stran, jejíž vítězství pak považuje i za svoje („Naši vyhráli!“). Velice 

významnou roli tak u diváků hrají jak psychologické motivy: sebeztotožnění a 

sebeidentifikace, tak motivy sociální.10

 

 A proč právě sport vyvolává takové pocity a vzbuzuje 

takový zájem už po tisíce let? Myslím, že je to především proto, že je v něm vždycky obsažen 

prvek náhody, rizika, nepředvídatelnosti. Zvítězit může za určitých podmínek i předem 

odepisovaný outsider, a to zvyšuje hladinu adrenalinu nejen u sportovců, ale i u diváků.  

Vymezení předmětu práce 

Z výše uvedených definic fotbalu jako sportovní hry vyplývá, že fotbal krom jiného nabízí 

podívanou. Tato podívaná je ale zároveň metaforou boje mezi dvěma skupinami, boje, který je 

držen v mantinelech pravidel (pravidla hry i pobytu na stadionu). Přitom se fanoušci zároveň 

identifikují se svými týmy. V realitě tato identifikace se s fotbalovým týmem a napětí, jež 

                                                 
8   Na druhou stranu si samozřejmě v žádném případě nemyslím, že sport provozovaný bez fanoušků ztrácí 

svou hodnotu či přitažlivost. Naopak: vždyť přílišný důraz na fandění může v některých případech vést ke 

komercionalizaci sportu či dalším nežádoucím jevům. 
9 Toto pojetí sportovních utkání sahá hluboko do historie. Jeho písemné doklady se objevují už v antickém 

Řecku, vlastní kořeny však pravděpodobně sahají ještě dále do historie. Srv. tamtéž, s. 147. Ch. Tilly uvádí, 

že „U většiny takových rituálů je násilí nepochybně pouze virtuální; navzdory … simulacím nedochází 

k žádnému skutečnému uchvácení nebo poškození… (přesto tyto) praktiky podle scénáře…vypadají trochu 

jako omezené verze války. Proto má smysl dát této zóně s propracovaným scénářem vlastní pojmenování.“ 

Tilly, Ch., Politika kolektivního násilí. Praha, Sociologické nakladatelství 2006, s. 91.  
10 „Návštěvy sportovních utkání jsou i významným sociálně interaktivním faktorem, neboť mnoho sportovních 

diváků získává nové sociální kontakty právě v tomto prostředí. V hledištích sportovních stadionů se formují 

sociální skupiny, jejichž působnost se přenáší i mimo oblast sportu.“ Slepička, P. a kol., Divácká reflexe 

sportu. Praha, Karolinum 2010, s. 21. 
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metafora boje přináší, často přerůstá v otevřené násilí směřující ze symbolických projevů do 

reality.  

Fotbal (ale také hokej) patří k tak říkajíc českým národním sportům, kde identifikace 

může nabývat různých rovin. Ze stejného důvodu mu i média věnují velkou pozornost. Kromě 

toho fotbal charakterizuje pluralita možností, jak se účastnit zápasu v roli diváka. Protože 

fotbal (a hokej) patří mezi nejmasověji sledované sportovní události v našem kulturním 

prostředí, otevírá se svým stoupencům možnost sledovat utkání různým způsobem. Stoupenci 

tzv. pasivního sledování se však liší od diváků, kteří sledují dění přímo na stadionech 

(popřípadě velkoplošných obrazovkách na náměstích). V rámci své práce zúžím své zaměření 

a budu se věnovat pouze sportovnímu diváctví na fotbalových stadionech.  

To, na co se ve své bakalářské práci soustředím především, bude tedy tzv. divácké násilí 

na fotbalových stadionech. Na problém pak budu nahlížet v kontextu společenských věd. 

Kladu si otázky: Proč právě fotbal toto násilí iniciuje (zatím co jiné kolektivní sporty zůstávají 

mimo procesy přerůstání dočasné symbolické identifikace v reálné postoje)? Co je podstatou 

diváckého násilí, jaké jsou jeho projevy, dynamika a vývoj, a to zejména v kontextu 

současného vývoje skupin tzv. fotbalových hooligans a ultras, jakož i postojů, které 

reprezentují. Domnívám se totiž, že právě na tom, který z těchto dvou alternativních proudů 

nakonec v ochozech českých prvoligových fotbalových stadionů získá definitivní převahu, 

bude záviset nejen chování většiny fotbalových fanoušků, ale v obecnějším rozměru 

i budoucnost fotbalu u nás.  

 V samém úvodu své práce bych chtěl zdůraznit, že jsem si vědom složitosti a 

komplexnosti problematiky sportovního diváctví obecně, jakož i násilí, které ho může 

doprovázet. Nepokouším se proto v žádném případě o úplné postižení tohoto fenoménu, 

pouze o analýzu jednoho z aspektů, konkrétně o zachycení nejčastějších projevů tzv. 

diváckého násilí souvisejících s utkáními 1. české fotbalové ligy. 
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2. Metodologie užitá v bakalářské práci 

Tuto svoji bakalářskou práci jsem založil jednak na rešerších odborné literatury, jednak na 

zúčastněném pozorování. Jako třetího zdroje, o který opírám své závěry, jsem využil i excerp-

ci nových článků a internetových zdrojů. 

  

Odborná literatura 

V této souvislosti jsem se zaměřil jak na studie věnované sociologii sportu obecně, tak i na 

literaturu zaměřenou na sociologii násilí. Při analýze podstaty diváckého násilí v jeho obecné 

podobě jsem se opíral především o klasickou studii Ch. Tillyho Politiky násilí, při analýze 

role masy a davu pak zejména o práci sociologa a filosofa Eliase Canettiho Masa a moc, 

podle které cílem všech shromážděných diváků na stadionech rozhodně není vzájemný 

násilný konflikt; naopak: sportovní utkání ve své nejobecnější podobě slouží spíše jako ventil. 

Další sekundární literaturu jsem využil i při pokusu o obecnější analýzu chování fotbalového 

publika. V této souvislosti jsem se opřel o domácí i zahraniční publikace, počínaje studií 

R. Cailloise přes práce domácích autorů, především Smolíka, Sekota a Slepičky, a konče 

bakalářskými pracemi.  

 Využil jsem i dokumenty a zprávy státních organizací, a to v kontextu, ve kterém jsem se 

zabýval problematikou diváckého násilí ve vztahu k legislativě a konání výkonné moci státu. 

Navázal jsem i osobní kontakt s bezpečnostním expertem, který se problematikou diváckého 

násilí systematicky zabývá již mnoho let, bývalým předsedou mezinárodní organizace 

„Stálého výboru Evropské úmluvy k diváckému násilí a nevhodnému chování při sportovních 

utkáních, zvláště při fotbalových zápasech“ při Radě Evropy. 

  

Zúčastněné pozorování 

Zúčastněné pozorování je založeno na mé vlastní zkušenosti fotbalového fanouška. Na rozdíl 

od L. Wacquanta,11

 Od února 2011 do března 2012 jsem prováděl zúčastněné pozorování. Pro období 

 který svou etnografii založil na procesu vlastní socializace boxera, moje 

zkušenost s fanouškovstvím výzkumu předcházela.  

                                                 
11 Wacquant, L., Body and Soul: Ethnographic Notebooks of An Apprentice-Boxer. New York, Oxford University 

Press 2004. 
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výzkumu jsem ovšem se stal badatelem-úplným participantem. Pravidelně jsem navštěvoval 

fotbalové zápasy různých sportovních klubů. Pozoroval jsem interakce mezi diváky a zaměřo-

val se na projevy, které mohly či vyústily do diváckého násilí. V průběhu výzkumu jsem 

vytvářel data, která jsem průběžně podroboval analýze. To znamená, že jsem si vedl terénní 

deník, do kterého jsem souběžně zaznamenával pozorování na stadionech, Postupně jsem 

rozkrýval roviny tohoto problému. Zaměřil jsem se přitom na utkání 1. české fotbalové ligy. 

Dohromady jsem pozoroval cca 52 sportovních střetnutí, přičemž jsem volil především tzv. 

„riziková utkání“, tzn. zejména fotbalová utkání AC Sparty Praha, FC Baník Ostrava a FK 

Sigmy Olomouc. 

  

Excerpce denního tisku, internetových zdrojů a fanzinů 

Svá obecnější tvrzení a předpoklady dokládám v této práci konkrétními příklady, které 

nečerpám z odborné literatury. Přitom využívám jak domácích, tak zahraničních interne-

tových zdrojů, tak také fanouškovských fanzinů i četných novinových článků.12

 Tyto odkazy na nejaktuálnější zdroje převažují především v partiích, které jsou věnovány 

projevům rasismu na českých stadionech nebo činnosti ultras a hooligans, což jsou kategorie 

fotbalových diváků, které se pokouším podrobněji popsat.   

 Činím tak 

především proto, že jsem přesvědčen, že během posledních let dochází na našich fotbalových 

stadionech k radikálním změnám, které navíc nabývají stále větší dynamiky. Vhledem 

k rychlosti tohoto procesu, který se snažím zachytit v jeho nejaktuálnější podobě, nebyl dosud 

reflektován v odborné knižní produkci.  

 Moje bakalářská práce je tedy vypracována na základě propojení tří typů dat. Primárních, 

získaných zúčastněným pozorováním a rešerší aktuálních zdrojů, a sekundárních, získaných 

z rešerše odborné literatury. Zatímco první kapitoly mé práce vycházejí zejména z rešerší 

získaných z odborné literatury a data získaná na základě zúčastněného pozorování jsou 

používána spíše jako příklady pro závěry, které z literatury plynou, závěrečné části práce jsou 

                                                 
12  Třetím zdrojem dat se stala excerpce deníku Sport a to v období od února 2011 do března 2012. „Sport“ 

(vydavatel RINGIER, Axel Springer, a.s.) je jediný celostátně vydávaný sportovní deník věnovaný sportovní 

tematice. Kromě hlavní zpravodajské části jsou jeho součástí i místní mutace, které zpracovávají oblastní 

redakce. V rámci jeho rešerší jsem se zaměřoval na články popisující situace diváckého násilí a rasismu na 

stadionech.  
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založeny především na analýze zúčastněného pozorování. Odborná literatura se zde ocitá 

v jakémsi „dialogu“ s primárními daty a konečné závěry jsou vypracovány na základě propo-

jení všech tří typů získávaných dat.  

Hodnocení kvality výzkumu 

Hodnocení kvality a realizace výzkumu je důležitou proměnnou výzkumu. V tomto smyslu 

jsem zvažoval možné problémy a položil jsem si především následující otázky: nejsou moje 

závěry ovlivněny prioritami, které jsem si ve výzkumu kladl? Nepodcenil jsem některá fakta, 

která by při podrobnější analýze mohla ukázat na další relevantní rovinu problému, a mohl 

jsem tomuto možnému zkreslení případně předejít? 

 Subjektivita autora výzkumu je přítomná v každé práci. Ovlivňuje nejen interpretace, ale i 

sběr dat a jejich selekci. Z toho důvodu jsem se snažil v průběhu výzkumu reflektovat vlastní 

pozici v tématu, snažil jsem se mít svoje předporozumění pod kontrolou a vědomě regulovat – 

zeslabovat akcenty, které mohly determinovat citlivost při sběru a poté interpretaci dat.13

 Je můj výzkum zobecnitelný? Nelze předpokládat, že výsledky by byly platné pro 

všechny ultras a hooligans. Nicméně moje interpretace se můžou stát podnětem pro 

komparace, mohou být naznačením tendencí, které je možné v následujících výzkumech 

ověřit a posléze formulovat závěry na obecné rovině. 

 

 Samozřejmě jsem musel zvážit, zda se mi podařilo dostatečně proniknout do uvažování 

hooligans a ultras. Právě na odpovědi na tuto otázku totiž závisí to, zda jsou závěry, ke kterým 

ve své bakalářské práci dospívám, relevantní a platné. Možným problémům, které v této 

souvislosti mohly vyvstat, jsem se snažil předejít tím, že jsem se pokusil získat si důvěru 

ultras a hooligans. Také jsem porovnával údaje, které jsem získal při různých příležitostech či 

z různých zdrojů, případně údaje, které mi jednotliví ultras či hooligans poskytli 

v rozhovorech. Jsem si vědom toho, že pokud se mi nepodařilo získat relevantní a hodnověrná 

data, znehodnotí to celý můj výzkum. 

 

Etika výzkumu 

Rád bych zdůraznil, že předpokládám, že zásady etiky mohou ovlivnit řadu kroků ve 

                                                 
13 Hendl, J., Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Druhé, přepracované a aktualizované 

vydání. Praha, Portál 2008, s. 154.  
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výzkumu i jeho analýze. V rámci tohoto předpokladu jsem postupoval následujícím 

způsobem: a) Při všech rozhovorech, které jsem s hooligans či ultras osobně vedl, jsem se 

snažil získat jejich informovaný souhlas. Pokud jsem ho nezískal, rozhovor jsem do svých 

závěrů nezahrnul (pořizování utajených nebo skrytých nahrávek považuji – nejen v těchto 

případech – za krajně neetické, a tento způsob získávání dat jsem neužil ani v jednom 

případě). b) Zachoval jsem anonymitu všech účastníků svého zúčastněného pozorování, tj. 

neuvádím pravá jména hooligans či ultras či běžně užívané přezdívky ani žádná jejich citlivá 

data, podle kterých by mohli být identifikováni. c) Dodržoval jsem etický kodex uznávaný ve 

společenských vědách, to znamená, že při svých zúčastněných pozorováních jsem primárně 

neusiloval o zjištění závažných skutečností, které by představovaly velký společenský 

problém či přímo poukazovaly na trestný čin, a musely by tedy být oznámeny příslušným 

úřadům. Mým cílem bylo jen podchytit příčiny a důvody, které vedou k masovým projevům 

násilí, nikoli podat informace o individuálních násilných projevech na fotbalových 

stadionech. d) Zachovával jsem pravidla citační etiky. 
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3. Je fotbal skutečně hrou, již nejvíce provází násilí? 

Za důležitou skutečnost, kterou se ve své práci pokusím zohlednit, považuji to, že sport je 

v dnešní době zcela pravidelně prezentován v médiích, a to jak formou komentářů, tak 

přímými přenosy utkání. Mezi nejmasověji sledované sportovní události patří v našem 

kulturním prostředí právě fotbalové zápasy. Stoupenci tohoto tzv. pasivního sledování se však 

liší od diváků, kteří sledují dění přímo na stadionech. Sportovní diváctví na fotbalových 

stadionech (případně před velkoplošnými obrazovkami na náměstích měst) se totiž – jak je 

obecně známo – v současnosti stalo i prostředím, v němž dochází i k mnoha negativním 

jevům.  

 Je jistou ironií, že se synonymem sportovní hry, s níž je nejčastěji spojováno divácké 

násilí, stal právě fotbal. Sama tato hra, a to vezmeme-li v úvahu jen kolektivní sporty, totiž na 

rozdíl třeba od amerického fotbalu, ledního hokeje, ragby nebo házené, v sobě neobsahuje 

prvky regulérního přímého násilí, ba právě naopak projevy násilí její pravidla přísně trestají.14

 Násilí ovšem v souvislosti s fotbalem – obdobně jako v případě jiných kolektivních her – 

nikdy nešlo zcela eliminovat. Dokonce má svou poměrně výrazně se proměňující historii. 

„Výzkum založený na probádání archivů fotbalových klubů

 

(A to se ani nezmiňuji o takových individuálních sportech, jako je třeba box.)  

15

                                                 
14 Pevně stanovená a ve všech zemích dodržovaná pravidla, zbavená jakýchkoli lokálních prvků, umožnila jak 

profesionalizaci, tak i globalizaci fotbalu. Původně jich bylo jen 9 – bylo tedy snadné se je naučit. Základní 

pravidla dnešní fotbalové hry platí v prakticky nezměněné podobě od roku 1863. Dílčí úpravy jsou ovšem, 

vzhledem k vývoji hry, čas od času nutné. Poslední, které FIFA schválila, vstoupily v platnost 1. června 2010. 

Metodické a prováděcí pokyny v ČR vydává „Pravidlová komise FAČR“. (FAČR – Fotbalová asociace ČR je 

od roku 2011 nástupcem ČMFS – Českomoravského fotbalového svazu.) 

 ukázal, že násilí ve skutečnosti 

v průběhu času zcela pozměnilo svou podstatu. Před kodifikací a profesionalizací fotbalu 

využívaly lokální komunity fotbalové zápasy k vyřizování vlastních účtů v průběhu krvavých 

střetů. Dokonce i samotní hráči stáli při těchto konfliktech proti sobě. Ve 20. století se násilí 

týká téměř výhradně diváků... Přitom se nejedná o lineární proces: násilí bylo časté před první 

15 Zde má Noiriel patrně na mysli výzkum historie fotbalového chuligánství ve Spojeném království, který je 

založen na systematickém studiu 1) záznamů fotbalové asociace z let 1895-1959 a 2) reportáží nejrůznějších 

celostátních i provinciálních novin od roku 1880 do roku 1989. Srv. Murphy, P. – Williams, J., – Dunning, E., 

Football on Trial. Spectator Violence and Development in the Football World. Edition published in the Taylor 

and Francis e-Library 2003, s. 39-41 (1st. ed. London, Routledge 1990).  
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světovou válkou, pokleslo v meziválečném období, poté znovu vzrůstalo od roku 1966.“16

 V souvislosti s nárůstem vnímání fotbalu jako hry, kterou provází násilí, sehrála ve druhé 

polovině uplynulého století bohužel velice negativní roli masmédia. Právě ta totiž přispěla 

k otevření stále se prohlubující propasti mezi samotnou hrou a tím, jak dnes dění kolem 

fotbalových utkání mnozí lidé vnímají a prožívají. Je přitom pochopitelné, že se reportéři 

v honbě za co největší senzací zaměřili právě na nejoblíbenější kolektivní hru, která vždy 

přitahovala velký divácký zájem. Mohli navíc těžit i z toho, že role sportovního fanouška se 

právě ve 20. století výrazně proměnila. Došlo k tomu především v závislosti na vnějších 

okolnostech, na prostředích, v nichž se utkání odehrávají. K současné podobě fanouškovské 

základny totiž přispěla zejména změna životního stylu po 2. světové válce: větší materiální 

blahobyt, větší množství volného času, snadná a cenově i časově dostupná doprava i na utkání 

odehrávající se na geograficky vzdálených místech, ale především rozmach masmédií 

provázený rychlým přenosem informací.  

 

S Noirielovým tvrzením, že „ve 20. století se násilí týká téměř výhradně diváků“, se ovšem 

osobně neztotožňuji a svůj názor se pokusím na následujících stránkách doložit.  

 První informace o diváckém násilí tzv. hooligans17 byly v tisku poprvé zaznamenány ve 

Velké Británii na počátku 60. let minulého století. Vlna informací o diváckém násilí, ve formě 

nabývající podoby až jakési „černé kroniky“, se pak v médiích vzedmula v době, kdy se Velká 

Británie v roce 1966 poprvé v historii chystala zorganizovat mistrovství světa ve fotbale.18

                                                 
16 Noiriel, G., Úvod do sociohistorie. Praha, Sociologické nakladatelství 2012, s. 108-109.  

 

V popředí zájmu reportérů se v tomto období ocitly především zprávy problematizující 

chování tamních diváků, jejichž důsledkem byla jejich mezinárodní degradace. Bylo tomu tak 

především proto, že skupiny britských hooligans mezi sebou bojovaly. Prvním hooliganským 

skupinám, které ve stejné době jako ve Velké Británii vznikaly v Itálii, se takové pozornosti 

17 V celé této práci budu používat termíny „hooligans“ a „hooliganismus“, nikoli jejich někdy užívané 

počeštěné verze „chuligáni“ a „chuligánství“. Domnívám se totiž, že chuligánství je obecnější pojem – tak je 

také uveden např. i ve Velkém sociologickém slovníku, kde autor tohoto hesla uvádí, že projevem tohoto jevu 

obecně je „ničení a rabování“. Viz Velký sociologický slovník. 1. díl: A-O. Praha, Karolinum 1996, heslo 

„Chuligánství“, s. 141. 
18 Mistrovství nakonec bez větších incidentů proběhlo od 11. do 30. června 1966. Mistry světa se stali 

reprezentanti Anglie, kteří ve finálovém utkání porazili NSR.  
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reportérů zdaleka nedostávalo. Důvodem bylo nejspíše to, že italští „tifosi“ nevystupovali 

zdaleka tak bojovně a tolik nesoupeřili mezi sebou, neboť jejich hlavní hodnotou byl zpočátku 

italský nacionalismus – společný pochopitelně jim všem. Jejich „specialitou“ byly zejména 

krásně výtvarně zpracované choreografie, bohužel poměrně často se symboly upomínající 

nejen na antickou, ale i fašistickou minulost (např. „fasces“ byly významnými symboly 

v obou zmiňovaných obdobích). Nutno ovšem říci, že angličtí hooligans svými násilnými 

projevy svůj obraz „tvrdých hochů“ zdařile potvrzovali, ba často na něj byli dokonce hrdí.19 

Vytvářeli, v relativně těsném propojení se skinheady svoji vlastní subkulturu, k jejímž 

charakteristickým znakům patřilo násilí.20

 Zpravodajský trend, který se primárně zaměřoval na divácké násilí, se z Velké Británie 

postupně rozšířil na celý kontinent a s menšími výkyvy pokračoval až do roku 1985, kdy 

informace o násilí na fotbalových stadionech patrně v médiích dosáhla jednoho ze svých 

vrcholů. Došlo k tomu v souvislosti s Pohárem mistrů evropských zemí, konkrétně s utkáním, 

které měl na zastaralém stadionu Heysel v Bruselu, kde neexistovaly dobře oddělené sektory 

pro fanoušky soupeřících týmů, sehrát italský klub Juventus Turín proti anglickému týmu FC 

Liverpool. K samotnému utkání ovšem nedošlo, protože v důsledku útoku anglických 

hooligans a následně propuknuvší panice zahynulo pod padající zdí na stadionu ještě před 

prvním výkopem 39 lidí, přičemž 32 z nich byli fanoušci Juventusu. A prakticky od té doby se 

násilí provázející sportovní utkání stalo jakousi permanentní součástí především fotbalového 

„folklóru“ a z hledáčku médií už nezmizelo.  

 

 Na tomto místě bych ovšem rád připomněl, že přestože po bruselské tragédii byla Anglie 

na několik let vyloučena ze všech evropských pohárových soutěží a angličtí hooligans nebyli 

vpouštěni na evropské stadiony (hooliganismus byl tehdy označován za „britskou nemoc“), 

nedošlo k největšímu neštěstí v dějinách anglického fotbalu v důsledku diváckého násilí, ale 

kvůli chybám pořadatelských služeb a policie. 15. dubna 1989 mělo být na stadionu 

                                                 
19 „Dvě desítky let děláme zmatky na celým kontinentu – ve Francii, Itálii, Maďarsku, Norsku, Lucembursku, 

Německu, Švédsku, Švýcarsku, Dánsku, Španělsku, Řecku a Finsku. Všude se lidi ptaj, co jsme zač, můžem 

jim to říct? Můžem. My jsme Angličani a ukazujem Evropanům, zač je toho loket.“ King, J., Anglie hraje 

venku. Praha, BBart 2006, s. 241. 
20 Blíže k tomu viz Smolík, J., Fotbalové chuligánství. „Historie, teorie a politizace fenoménu“. Karlovy Vary, 

Nakl. Josef Plachý 2008, s. 50 a n.  
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Hillsborough v anglickém Sheffieldu sehráno semifinálové utkání mezi týmy FC Liverpool a 

Nothingham Forest. Přestože byl liverpoolský sektor již před začátkem zápasu beznadějně 

přeplněn, nepokoušeli se pořadatelé ani policisté (na místě byla přítomna i jízdní policie na 

koních) nijak důsledně bránit obrovskému davu dalších liverpoolských příznivců, kteří se do 

něj tlačili, ve vstupu. A zatímco se na hřišti hrál fotbal, začali v sektoru Liverpoolu již v 16. 

minutě zápasu umírat lidé. Stovky nově příchozích totiž natlačili na plot oddělující tribunu od 

hřiště fanoušky, kteří přišli na stadion před nimi. V nastalé tlačenici bylo 96 lidí, včetně dětí, 

buď ušlapáno, nebo udušeno, 700 lidí bylo zraněno.21

 Nicméně i přes tuto tragedii posléze převládl a dodnes trvale převládá dojem, že 

nebezpečné situace na fotbalových stadionech jsou především důsledkem projevů diváckého 

násilí, což je předpoklad, který vytrvale podporují zejména masmédia. „Noviny ... si navykly 

posílat své reportéry na stadiony, aby mohly zviditelnit dění nejen na hřišti, ale také na 

tribunách. Veřejné mínění nabylo dojmu, že násilí na stadionech stoupá, neboť novináři je 

více zviditelňovali. Tento vývoj se odehrál v kontextu, který byl také ovlivněn vznikem trhu 

volného času pro mladistvé, rozvojem televizní zábavy a tabloidů. Těmto násilným aktům 

byla vytvářena ,reklama‘, kterou často využívali diváci toužící po zviditelnění ... novináři tak 

určitým způsobem vyvolali dovršení své vlastní predikce a sehráli důležitou úlohu v rozvoji 

hooliganismu, tak jak jej známe dnes.“

 

22

 Sílící vliv masmédií totiž přináší i diváckou fascinaci vandalismem. Přitom právě případy 

hrubého násilí jsou v médiích často prezentovány opakovanými záběry – ve snaze přitáhnout 

pozornost diváků. Média tak pod rouškou kritiky často dosahují opačného efektu a např. 

z hráčů dopouštějících se opakovaně násilí vytvářejí až jakési ikony, symboly určitého 

 I dnes je to často právě násilí provázející fotbal, 

kterému média věnují největší pozornost, přičemž se soustavně snaží o zvyšování napětí. 

V jejich podání už nejde o sportovní výkon, krásu a výjimečnost hry, ale o senzaci a násilí. A 

je bohužel i pravda, že v některých případech se hooligans, případně ultras snaží napodobovat 

jednání popisované v masmédiích.  

                                                 
21 Události, k nimž došlo na stadionu Hillsborough, se pro fotbal na ostrovech staly mementem: z britských 

stadionů v následujících letech zmizely všechny rychle nedemontovatelné ploty a bezpečnostní opatření byla 

zkvalitněna patrně na nejvyšší úroveň v Evropě.  
22 Noiriel, G., Úvod do sociohistorie, c.d., s. 109. 



 

14 

 

přístupu ke hře a ostatním hráčům.23 „Proces komercionalizace a profesionalizace sportu na 

globální úrovni ... přináší nové formy instrumentálního ,dramatického‘ násilí zaměřeného na 

pobavení diváků.“24 Vlivy masmediální prezentace násilí na vyvolávání reálného agresivního 

a násilného chování byly přitom zkoumány rovněž experimentálně, a to už od 60. let 

minulého století. Již v roce 1968 „Hicks doložil, že viděný model agrese se může opakovat až 

po mnoha měsících, že tedy existuje možný časový odstup mezi viděným a realizovaným 

násilím“.25

 Nikoli hráči a samotná hra, ale diváci se tak v mnoha případech stávají středem 

pozornosti. Nehodlám zde hájit zjednodušující tezi, podle které by výhradně zpravodajství 

masmédií byla důvodem rozmachu diváckého násilí. Rád bych však upozornil na to, že jejich 

úlohu v tomto procesu nelze ani zpochybňovat, ani zlehčovat. Právě média do značné míry 

stojí za tím, že veřejnost v mnoha případech vnímá fotbal jako hru, kterou téměř již běžně 

provází násilí, jehož původci jsou fanoušci jednotlivých klubů. Podle jednoho z mála dosud 

publikovaných výzkumů opírajících se o empirická data (z prostředí polské fotbalové scény) 

však zdaleka největší procento respondentů, konkrétně 88 %, dalo do souvislosti divácké 

násilí právě s přítomností médií.

  

26

 Ke stejnému závěru dospěl i kolektiv výzkumníků pod vedením G. Carnibelly: „... téměř 

všechny výzkumy a teoretické přístupy k fotbalovému násilí musely připojit poznámku o tom, 

jak důležitý je vliv médií a jak jasný je jejich dopad na vzorce chování na tribunách.“

  

27

                                                 
23 V 1. české fotbalové lize tato role jednoznačně připadá např. obránci Tomáši Řepkovi a jeho již proslulým 

tzv. „blikancům“. Může se ovšem stát, že hráč spojovaný s touto image se postupně stane nepřijatelným i pro 

vlastní klub nebo fotbalovou reprezentaci. Např. právě Řepka nebyl již několik let povolán na žádný 

reprezentační sraz a po dlouhých letech působení ve špičkovém klubu pražské Sparty byl nakonec v zimní 

přestávce ligové sezóny 2011-2012 „odejit“ do podprůměrných Českých Budějovic. 

 Podle 

závěrů tohoto výzkumu novináře na fotbalových utkáních dlouhodobě zajímá víc násilí než 

24 Sekot, A., Sociologické problémy sportu. Praha, Grada Publishing 2008, s. 122, srv. s. 142. 
25 Velký sociologický slovník. 1. díl: A-O., c.d., heslo „Agrese“, s. 45. 
26 Maslowski, J. – Wojczak, W. – Muianga, J., An Assessment of Violence in Sport, Violence Pattern Among 

Fans and Athletes. Sport Ivolvement in Changing Europe. Rzeszow, Koraw 2004, s. 113-116. Citováno podle: 

Sekot, A., Sociologické problémy sportu, c.d., s. 143.  
27 Carnibella, G. and kol., Football Violence in Europe: A report to the Amsterdam Group. Oxford, The Social 

Issues Research Centre 1966, s. 80. Dostupné z: http://www.sirc.org/public/football_violence.html. 

http://www.sirc.org/public/football�
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hra samotná. Podle výzkumníků jsou si toho fanoušci vědomi, a právě proto se násilí 

dopouštějí. Carnibella a jeho kolegové také konstatovali, že média svými informacemi o násilí 

spojeném s fotbalem vytvářejí dojem naprosto neúměrný tomu, kolika lidí se násilí a jeho 

důsledky ve skutečnosti týkají.28

 Neúměrné a nepřesné informování o problému může přitom situaci jen zhoršovat. 

„Jestliže společnost dospěje k domněnce, že určitý fenomén je nebezpečný a narůstá, může to 

vyvolat (morální) paniku. Často zesílí hlasy, které volají po tvrdých opatřeních a zvýšení 

kontroly. Tato zvýšená kontrola ovšem vyvolá situaci konfrontace, v níž je do deviantního 

chování vtahováno víc lidí než na začátku. Další týden bude proto konfrontace ještě větší, 

umocní se i informování o ní, a tím pádem naroste i volání po zvýšené kontrole.“

  

29 Význam 

masmédií v souvislosti s nárůstem diváckého násilí si posléze uvědomil dokonce i Evropský 

parlament, „který doporučil evropským žurnalistům nepopisovat fanoušky jako zvěř a 

doporučil též novinářům v otázce fotbalového chuligánství menší senzacechtivost“.30

 V Čechách se divácké násilí stalo středem zájmu médií, ve srovnání se západní Evropou, 

až relativně pozdě. V období totality to z pochopitelných důvodů nebylo možné, i když 

ojedinělé projevy diváckého násilí v té době pronikly i k nám.

 

31

                                                 
28 Tamtéž. 

 O fenomén hooligans se ve 

29 Tamtéž, s. 88. Tento jev je označován jako Parsonsova dvojitá spirála. K tomu srv. též Vochovcová, L., Třetí 

poločas – fotbaloví chuligáni v ČR a násilí. Kvalitativní analýza subkulturní komunikace. Rigorózní práce. 

Praha, FSV UK 2005. Termín „třetí poločas“ zde poukazuje k předem domluveným bitkám fotbalových 

hooligans. 
30 Srv. Smolík, J., Fotbalové chuligánství. „Historie, teorie a politizace fenoménu“, c.d., s. 181. 
31 18. 6. 1985 jeli převážně mladí sparťanští fanoušci vlakem povzbudit své idoly na rozhodující utkání o titul 

mistra fotbalové ligy do Banské Bystrice. „Tvrdé jádro“ fanklubu obsadilo v doprovodu několika svých 

přítelkyň, obdivovatelek a mladistvých fanoušků, pro které byli vzorem, několik vagónů přímého vlaku do 

Banské Bystrice. Povzbuzeni alkoholem a vědomím síly vyplývající z vědomí „vzájemné jednoty“ začali 

nejprve terorizovat ostatní sportem tolik nezaujaté spolucestující. Tito pasažéři, většinou cestující maximálně 

po dvou, se snažili jakémukoli střetu s nimi vyhnout. Došlo k několika fyzickým a verbálním potyčkám, 

které končily tím, že obyčejní cestující postupně opouštěli některé další vagóny. To povzbudilo fanoušky 

k zintenzivnění činnosti. Přešli k demolici vnitřního zařízení vlaku. Snaha průvodčí zastavit jejich počínání 

skončila názorně předvedenou „pohrůžkou“ její fyzické likvidace vyhozením z okénka kupé, kterou přerušilo 

jen intenzivnější řádění v jiných částech vlaku, provázené symbolicky pokřikem: „Brusel! Brusel!“ Teprve 

útěk průvodčí a následující přivolání železničních ozbrojených složek vlakvedoucím ukončily řádění 



 

16 

 

větší míře začala česká, resp. československá veřejnost zajímat až v 90. letech, přičemž často 

se bohužel stávalo a stává, že reportáže byly psané pouze v touze po senzaci a bez hlubších 

znalostí problému. Dodnes není dost dobře možné zprávy v českých masmédiích považovat 

za dostatečně objektivní, neboť v drtivé většině obsahují řadu nepřesností a zavádějících 

údajů. V tomto názoru nejsem zdaleka osamocen. Např. J. Smolík ve své knize doslova uvádí, 

že českým novinářům lze vytknout přehánění, úmyslné či neúmyslné lhaní, omyly, vytváření 

nepřátelské atmosféry a vytváření mediálních fám.32

 Jazyk na sport zaměřených médií, často se stopami násilí či vulgarit, přitom výrazně a 

permanentně ovlivňuje i běžnou komunikaci širokých skupin obyvatelstva, a tím nemyslím 

jen zlidovělá hesla či pokřiky. Vždyť pokud jde o násilí, stačí se podívat na titulní stránky 

hlavního českého sportovního deníku „Sport“, který vychází ve vysokých nákladech a v němž 

se to jen hemží výrazy jako: „Útok“, „Bijte je“, „Do nich“, „V ohrožení“, „Valí se“, „Hrrr na 

ně“, „Padl“, „Vrátili úder“, „Řež“, „Teror“ a podobně. Verbální projevy fotbalových fanoušků 

i slang sportovních komentářů

 Obdobný názor často veřejně prezentují i 

samotní fotbaloví fanoušci (viz Přílohy, obr. č. 8).  

33

                                                                                                                                                         
„fanoušků“. V Žilině proti nim zasáhla železniční policie a donutila je opustit vlak. Hlavní viníci devastace 

byli zatčeni. Vyšetřování postupně odhalovalo další viníky. Po nějaké době byli postupně postaveni před soud 

a odsouzeni přiměřeně svému věku a prokázaným činům.  

 jsou ve veřejnosti široce známé, stávají se součástí 

každodenní komunikace, která proniká už i do výraziva našich politiků. Např. v listopadu 

2011 komentoval ministr financí Kalousek vystoupení poslance Lubomíra Zaorálka v rámci 

 Tuto událost popisuji tak podrobně proto, že jde o jediné oficiálně reflektované hromadné vystoupení 

fanoušků u nás v době totality. Je nicméně ironií, že Smyczkův film „Proč“, zachycující tuto událost se – 

oproti původnímu záměru jeho tvůrců – stal kultovním filmem právě těch skupin diváků, jejichž nepřiměřené 

chování a násilné projevy hodlal odsoudit. Zajímavé také je, že jednu z fanouškovských rolí v tomto filmu 

hrál Daniel Landa, frontman později zakázané hudební skupiny „Orlík“. Ta ostatně už na svoji první desku 

umístila píseň „Viktorka Žižkov“, věnovanou hooligans.  
32 Srv. Smolík, J., Fotbalové chuligánství. „Historie, teorie a politizace fenoménu“, c.d., s. 183. 
33 V žádném případě bych však nechtěl zevšeobecňovat. Zvláště mezi reportéry komentujícími fotbalová utkání 

v TV či rozhlase jsou i lidé, kteří této hře opravdu rozumějí, a nejde jim o senzace za každou cenu. Za 

všechny bych na prvním místě jmenoval Jaromíra Bosáka, jehož komentáře navíc vynikají vytříbenou 

originální češtinou, nebo ryzího profesionála a statistika Roberta Zárubu. 
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obstrukcí ČSSD v Poslanecké sněmovně zvoláním: „Baník, ...!“34 Podrobněji se sportovnímu 

slovníku v politické rétorice věnuje např. Jan Děkanovský.35

 I přes všechny negativní zprávy v médiích ovšem popularita fotbalové hry neklesá a na 

obranu fotbalových diváků zaznívají i slova lidí, od nichž bychom taková vyjádření nejspíš 

běžně nečekali. Např. převor břevnovského benediktinského kláštera Petr Prokop Siostrzonek 

nedávno na otázku novináře Karla Felta: „Otče převore, je fotbal hřích?“, odpověděl takto. 

„Možná se někdo bude divit, ale má mnoho společného s náboženským životem. Především 

chci-li hrát dobrý fotbal, musím tomu něco obětovat, něčeho se vzdát. Co nic nestojí, za nic 

nestojí! A v křesťanství oběť a sebezápor má také významné postavení. Na fotbale se podobně 

jako v církvi schází společenství lidí, kteří usilují o něco společně. Lidé putují s fotbalem a za 

fotbalem i do jiných míst. A poutě jsou také významný náboženský fenomén. Některým 

stadionům se říká fotbalový chrám nebo svatyně. A navíc v hledišti se setkají lidé různého 

vyznání, politických názorů i vzdělání, a přitom jdou za jedním cílem... Pochopitelně nemohu 

souhlasit s různými projevy násilí a vandalství. Nelíbí se mi zvláště násilí mimo stadiony... 

Ale jinak respektuji kotle na stadionech jako způsob fandovství, který dovede být i vtipný a 

mnohá chorea vypadají vizuálně velmi pěkně.“

  

36

                                                 
34 Zdroj: Zpravodajství veřejnoprávní televize ČT1, relace „Události“, 8. listopadu 2011. Pan ministr, jehož 

příkladu se zde přidržím, zvolání, obecně suplující pozdrav fanoušků Baníku Ostrava a končící známou 

vulgaritou, nedokončil, neboť nechtěl zaplatit vysokou pokutu za hrubou urážku svého poslaneckého kolegy. 

Přesto však všichni pochopili, že L. Zaorálka implicitně napadl slovem p… 

 I tato slova, která pronesl člověk, který jaksi 

již z „titulu své funkce“ musí brojit proti násilí a v popisu práce má obhajobu humanistických 

mravních postojů, svědčí o tom, že na fotbalové diváky a fanoušky není možné pohlížet 

černobíle a zjednodušeně považovat prostředí, které svými aktivitami vytvářejí, za jakési 

semeniště potenciálního násilí. Většina fotbalových fanoušků není s násilím primárně spjata.  

35 Děkanovský, J., Sport, média a mýty. Zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. Praha, 

Dokořán 2008, kap. 4, zejm. s. 141-144. 
36 „Fotbal není hřích, říká převor Siostrzonek“. Právo, 16. března 2012, příloha Víkend, s. 12.  
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 Lze tedy shrnout, že fotbal se spojil s diváckým násilím v kontextu několika proměnných. 

V prvé řadě je to jeho popularita. Ta způsobila zvýšený zájem o tento sport. Masovost jeho 

stoupenců – v našem případě diváků koncentruje do jednoho místa velké množství lidí – to 

samo o sobě přináší napětí (viz dále masa). To ovšem zároveň spolu s popularitou fotbalu 

přitahuje pozornost médií. Ta s cílem přinášet co možná nejpodrobnější informace o jednom 

z novodobých ikon a zároveň získat pozornost čtenářů (vyvolat dojem, že se něco děje), 

otevírá prostor pro popis konfliktních situací, které překračují hranice vlastního sportu. Tím 

ovšem vytvářejí veřejně sdílený diskurs o diváckém násilí fotbalových diváků. Tato odezva 

může u některých vzbudit zvýšenou citlivost na možný konflikt, u jiných vzbudit zájem tuto 

image podpořit. 
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4. Násilí z obecného hlediska 

Dříve než se podrobněji zaměřím na divácké násilí provázející fotbalová utkání, chtěl bych 

něco poznamenat o pojmu „násilí“ obecně. Přitom bych se chtěl zaměřit na to, jak je jeho 

podstata definována v odborné literatuře.  

 Někteří autoři, např. Kathleen Weigertová, uvádějí, že termín násilí lze vztáhnout na 

explikaci všech mezilidských vztahů a individuálních činů.37

 V definici Světové zdravotnické organizace WHO, je násilí popsáno konkrétněji – jako 

„záměrné použití nebo hrozba použití fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě nebo 

skupině či společnosti osob...“.

 Přestože se domnívám, že 

projevy ani podstatu násilí nelze bagatelizovat, myslím si na druhé straně, že ho nelze takto 

přehnaně ani zobecňovat. Podle mého názoru násilí není všude kolem nás, a výše uvedený 

postoj je tudíž chybný. Zcela opomíjí faktické kauzální souvislosti, jež vedou ke vzniku 

násilí, a tak posléze vede k podlamování snahy násilí vysvětlit. 

38

 Lze nalézt i definici, podle které je násilí specifická činnost, která je nástrojem 

vynuceného splnění přání, rozkazů ... proti vůli jedinců či skupin, resp. přes jejich odpor. „Je 

to chování, které působí lidem škodu. Vyskytuje se většinou v konfliktní situaci.“

 

39

 Teoretiky, kteří se pokoušejí násilí analyzovat a postihnout příčiny jeho vzniku a projevů, 

lze rozdělit přibližně do čtyř skupin. Nyní se je stručně pokusím charakterizovat, přičemž při 

definici prvních tří se v klíčových bodech opřu především o koncepci Charlese Tillyho.

  

40

 První skupina podle Tillyho zdůrazňuje rozhodující roli myšlení a idejí, a hájí tedy názor, 

že lidé si berou svá přesvědčení, hodnoty a cíle ze svého prostředí. V souladu s tímto 

prostředím také utvářejí své pohnutky a své sociálně získané ideje prosazují třeba i násilím. 

„Shoda panuje v tom, že sklon člověka či lidí připojit se ke kolektivnímu násilí významně 

ovlivňují představy o hodnotě jiných a vhodnosti agresivního jednání. Z toho vyvozují, že 

 

                                                 
37 Weigert, K. M., Structural Violence. In: Kurtz, L. (ed.), Encyclopedia of Violence, Peace, and Conflict. Vol. 

3. San Diego, Academic Press 1999, s. 431-446. 
38 Zdroj: Wikipedie. Pojem hrozba je přitom používán pro „označení projevů, gest, opatření nebo činů, kterými 

se vyjadřuje vůle někomu uškodit nebo které vyjadřují hněv. Hrozba je znamením či předzvěstí takového 

působení, které na straně ohrožení vyvolává obavy. Každá hrozba může způsobit menší, větší nebo dokonce 

nenahraditelné škody, a tím vyvolává strach ohroženého.“ Eichler, J., Základní vymezení pojmů bezpečnostní 

hrozba a bezpečnostní riziko. Mezinárodní politika, 2003, č. 5, s. 32-34. 
39 Velký sociologický slovník. 2. díl: P-Ž. Praha, Karolinum 1996, heslo „Násilí“, s. 670. 
40 Tilly, Ch., Politika kolektivního násilí, c.d. Též Sekot, A., Sociologické problémy sportu, c.d., s. 127 a další.  
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má-li se zastavit násilí, je třeba potlačit či eliminovat destruktivní myšlenky.“41 K typickým 

představitelům tohoto směru Tilly řadí Barringtona Moora, Jr.42

 Druhá skupina badatelů považuje za klíčovou roli chování, přičemž původ agresivního 

jednání, a to jak individuálního, tak kolektivního, spatřuje v evoluci člověka. V jejím průběhu 

se prý jako nejúspěšnější strategie přežití prosadily ty, jež jsou spojené s agresivitou, což se 

posléze odrazilo i v genetické výbavě člověka. Stoupenci těchto názorů často hájí názor, že 

„kolektivní jevy nejsou v konečném důsledku ničím jiným než souhrnem individuálních 

projevů chování, či dokonce účinků určitých genů ... násilí se podle této argumentace zvyšuje 

či snižuje zejména v reakci na změny ve dvou faktorech – sociálně vnucované kontrole 

motivů a sociálně vytvářených příležitostech k vyjadřování těchto motivů“.

 Osobně si myslím, že roli 

idejí rozhodně nelze zlehčovat, v elementární podobě, tj. co je správné a nesprávné, 

spravedlivé či nespravedlivé, se s nimi na nějaké úrovni, byť ne třeba racionálně 

formulované, vypořádává každý člověk. Ideje se však nešíří v jakési ideální platónské 

podobě, ale vždy se, třeba i jen v malé míře, proměňují a modifikují v závislosti na 

konkrétních lidech, kteří je zastávají, na situacích, v nichž se ocitají, či podmínkách, v nichž 

žijí a jednají. Pokud by zastánci této teorie měli pravdu, musel by – vzhledem ke stále sílící 

osvětě a veřejnému odmítání násilí – být na fotbalových stadionech už dávno klid a mír.  

43

                                                 
41 Tilly, Ch., Politika kolektivního násilí, c.d., s. 14-15. 

 K typickým 

představitelům tohoto uvažování Tilly řadí Davida Courtwrighta. Počátky této teorie vrozené 

agrese však lze najít již u Konrada Lorenze, v jeho etologické teorii. Ke skupině teoretiků, 

kteří předpokládají vrozenou dispozici k násilí a agresi, patří dnes především sociobiologové, 

kteří právě tyto otázky pokládají za jedno ze svých klíčových témat. Pokud by zastánci tohoto 

názoru měli pravdu, platilo by to podle mého názoru, pouze v individuálních případech, kdy 

se např. může u různých jedinců projevovat ve stejných situacích různá míra hněvu, strachu, 

žádostivosti apod. (např. i v závislosti na jejich fyziologické konstituci), nikoli však při 

projevech kolektivního násilí. Vždyť jak by pak bylo možné vysvětlit nejen variace, ale i 

nepochybný a zaznamenaný historický vývoj tohoto fenoménu, tj. kolektivního násilí, a 

ritualizace, které ho provázejí? Přistoupili-li bychom ostatně na tuto tezi, pak by jakákoli 

snaha o vymýcení násilí provázejícího fotbal byla předem odsouzena k nezdaru, protože 

s vrozenými geny by nešlo udělat nic.  

42 Tamtéž, s. 17. 
43 Tamtéž, s. 15. 
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 Konečně stoupenci třetího náhledu na původ násilí tvrdí, že nejdůležitější roli při jeho 

vzniku hrají mezilidské vztahy. Mezi zastánci relačního přístupu Tilly zmiňuje např. Joea 

Feagina, Harlana Hahna či Edwarda Banfielda. Způsoby jednání člověk vždy rozvíjí 

v kontaktu s jinými lidmi – a tento kontakt je vždy založen na určité míře vyjednávání, 

schopnosti změny pohledu a tvořivosti, na schopnosti uzavírat kompromis. Mezi těmito 

badateli se sice často „setkáváme s ústupky působení individuálních sklonů, obecně se však 

trvá na tom, že kolektivní procesy mají specifické vlastnosti, které nelze nijak redukovat. 

Podle tohoto pohledu je pro omezení násilí důležité ne ani tak ničit špatné ideje, eliminovat 

příležitosti nebo potlačovat pohnutky jako proměňovat vztahy mezi lidmi a skupinami.“44

 Existuje však i čtvrtý náhled na vznik násilí, jenž je autory, kteří se pokoušejí o analýzu 

tzv. diváckého násilí, zastáván relativně hojně. Jde o tzv. reaktivní teorii, jež násilí chápe jako 

odpověď na soubor vnějších nebo vnitřních podnětů. Podle zastánců této teorie je násilí vždy 

odpovědí na frustraci. Frustrace přitom vždy závisí na motivaci, tedy na intenzitě potřeby 

dosáhnout nedosaženého cíle, v našem případě nejčastěji vítězství ve fotbalovém utkání.

 

V této souvislosti sehrávají velkou roli tzv. antikonfliktní týmy nebo některá hnutí ultras 

programově zaměřená proti násilí. Domnívám se, že tento přístup v sobě do budoucna skrývá 

největší potenciál, což se pokusím doložit i v této bakalářské práci. 

45 

Protože zpravidla díky propracovaným bezpečnostním systémům není možné zaútočit přímo 

proti tomu, kdo blokuje dosažení cíle (tedy hráčům soupeře), obrací se násilí v takových 

případech nejčastěji vůči náhradním objektům (tedy opět v našem případě proti fanouškům 

soupeře, pořadatelské službě či zařízení stadionu).46

                                                 
44 Tamtéž. 

 Vzhledem k tomu, že ve fotbalových 

45 Srv. např. Sekot, A., Sociologické problémy sportu, c.d., s. 140 ad. Též srv. Slepička, P. a kol., Divácká 

reflexe sportu, c.d., s. 62 ad. Též srv. Wan, D. L. et al., Sport Fans: The Psychology and Social Impacts of 

Spectators. New York, Routledge 2001. 
46 Tak je tomu ovšem v Evropě. Např. v Jižní Americe se násilí často explicitně obrací přímo proti hráčům 

jednotlivých týmů nebo rozhodčím. I střety mezi fanoušky jsou brutálnější: např. 15. června 1969 začal 

doslova „hon“ na honduraské fanoušky, kteří začali po utkání prchat ze stadionu Flor Blance (Bílý květ) 

v San Salvadoru k vlastním hranicím. Spory mezi fanoušky dospěly až pohraničním konfliktům mezi 

Hondurasem a Salvadorem, do nichž se zapojila i armáda. Celý spor pak přerostl v tzv. „fotbalovou válku“, 

která byla formálně ukončena až o měsíc později: 19. července se obě vlády dohodly na zastavení palby. Ve 

své nejvyhrocenější podobě trvala tato „válka“ 7 dnů a odhady počtu mrtvých se pohybují od několika set až 

po 6 000.  
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zápasech jde neměně o soupeření, a tedy o vítězství a prohry, frustraci příznivců jednotlivých 

konkrétních klubů zcela odstranit nelze. Je jen možné minimalizovat její důsledky. 
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5. Divácké násilí 

Doposud jsem se zabýval násilím obecně, nyní bych se chtěl zaměřit na jeho specifický 

projev, tzv. divácké násilí, což je pojem, který je v souvislosti s fotbalovými zápasy užíván 

nejfrekventovaněji a téměř zcela automaticky, aniž by se ti, kdo ho užívají, nad ním hlouběji 

zamýšleli. Vzhledem k tomu, že v ČR se tzv. „diváckému násilí“ věnují především média a 

jen v menší míře odborná literatura, která navíc není při jeho popisu zcela jednotná,47 opřu se 

při definici tohoto jevu o oficiální dokument MV ČR, který v sobě zásadě shrnuje všechny 

prvky obsažené v definicích jednotlivých autorů: „Základním znakem vymezujícím projevy 

diváckého násilí je jednání víceméně ohraničené skupiny lidí, jejíž hlavní sjednocující prvek 

tvoří příslušnost k určitému klubu... S diváckým násilím bývají spjaty konkrétní formy 

protiprávního jednání jako např. rasistické projevy, poškozování majetku či chování 

ohrožující ostatní osoby na stadionu i mimo něj, včetně např. hráčů nebo rozhodčích (rvačky, 

vrhání předmětů na hrací plochu, vstup na hrací plochu...).“48 Obdobně, i když mnohem 

podrobněji definuje divácké násilí „Evropská úmluva k diváckému násilí a nevhodnému 

chování při sportovních utkáních, zvláště při fotbalových zápasech“ a další na ni navazující či 

s ní související opatření, ať již přijatá na celoevropské úrovni či v rámci ČR.49

 K projevům diváckého násilí dochází zejména při tzv. „rizikových utkáních“. Rizikovost 

utkání je dána následující kategorizací: 1) utkání s předpokládanou malou nebo průměrnou 

návštěvou, 2) utkání s předpokládanou větší účastí diváků, kde se neočekává narušení 

veřejného pořádku, 3) utkání s předpokládanou velkou návštěvou nebo s očekávanou účastí 

nedisciplinovaných diváků.

 Pro účely této 

práce je však podrobný rozbor těchto dokumentů nadbytečný. 

50

 K definici Ministerstva vnitra můžeme pochopitelně přistoupit z několika zorných úhlů. 

Např. z hlediska práva je celá tato problematika poměrně jasně popsána a do kategorie 

 Riziková utkání pochopitelně spadají do 3. kategorie.  

                                                 
47 Srv. Sekot, A., Sociologické problémy sportu, c.d., s. 161. Srv. též týž, Sociologie sportu. Brno, Paido 2006, 

s. 257. Též srv. Smolík, J., Fotbalové chuligánství. „Historie, teorie a politizace fenoménu, c.d., s. 30-35.  
48 Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí, dopadu koncepce v praxi a návrzích dalších opatření. Praha, 

Ministerstvo vnitra 2010, s. 3. 
49 K této úmluvě, která spadá do systému Rady Evropy, Česká republika přistoupila v roce 1996. Podrobnosti 

viz například v rozhovoru s R. Burešem, zástupcem ředitelky Odboru prevence kriminality MV ČR 

v měsíčníku Policista v červnu 2008. Srv. též Smolík, J., Fotbalové chuligánství. „Historie, teorie a politi-

zace fenoménu, c.d., s. 184-231, též 142-147 a 221.  
50 Srv. Rozkaz policejního prezidenta č. 44/1995. 
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diváckého násilí spadají jak výtržnictví a přestupky, tak i nejzávažnější trestné činy, jejichž 

důsledky jsou vážná poranění, případně s trvalými následky, a v nejhorším případě i smrt.51 

Takové případy jsou však na našem území naštěstí řídkým jevem: „Nejčastějšími trestnými 

činy v souvislosti s fotbalem jsou tyto: výtržnictví, ublížení na zdraví, rvačka, hanobení 

národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, loupež, maření výkonu úředního rozhodnutí a 

napadení veřejného činitele (dle Materiály CZ-SIS).“52

 Já se však snažím o uchopení diváckého násilí nikoli z právnického či ryze deskriptivního 

hlediska, jde mi o hlubší teoretické pochopení této kategorie. Z tohoto pohledu je zřejmé, že 

pokud vezmeme v úvahu výše uvedené definice násilí, pak všechny projevy tzv. diváckého 

násilí jim ani zdaleka neodpovídají. Vzpírá se tomu i sama etymologie slova „násilí“, 

obsahující kořen „síla“. Např. vhazování předmětů na hrací plochu,

 

53

                                                 
51 U nás zatím naštěstí došlo pouze ke dvěma úmrtím fotbalového fanouška, vždy v souvislosti s cestou týkající 

se zápasu. První neštěstí se stalo 10. května 2008. U obce Zámrsk na Orlickoústecku vypadl dopoledne ze 

zvláštního vlaku určeného pro fanoušky a jedoucího v okamžiku nehody vysokou rychlostí 30letý fanoušek 

Baníku Ostrava z Opavska a na místě zemřel. Cestoval společně s dalšími fanoušky na tradičně vyhrocené 

utkání se Spartou Praha, údajně si chtěl zakouřit a pokusil se za jízdy otevřít dveře vlaku. Tento fanoušek 

nezemřel v důsledku násilí, ale vlastní neopatrnosti, naprosto odsouzeníhodné bylo ovšem v této souvislosti 

chování sparťanských hooligans. Ve chvíli, kdy před zahájením utkání na Letné držel za mrtvého celý stadion 

minutu ticha, část z nich začala skandovat: „Smrt Baníku!“ www.banik-ostrava.cz-www.banicek.cz 11. 5. 

2008 (náhled 8. 5. 2012). 

 vniknutí na hrací 

 K druhému podobnému neštěstí došlo o dva roky později: „Vůdce fanoušků Plzně Petr „Žito“ Žitník (†21) 

spadl v neděli 17. 10. 2010 po zápase s Brnem pod vlak a zahynul. Tragédie se odehrála nedlouho po 

vítězném duelu. Viktorka přišla o velkého a zaníceného fandu, jednoho z vůdců kotle.“ 

http://www.youtube.com/watch?v=kSJvQC0dwCo (18. 10. 2010). I v tomto případě bylo vyloučeno cizí 

zavinění. Viz též Přílohy, obr. č. 14). 
52 Smolík, J., Fotbalové chuligánství. „Historie, teorie a politizace fenoménu, c.d., s. 174. 
53 Tak je tomu v případě papírových konfet či jiných předmětů z papíru (Viz Přílohy, obr. č. 16). Nebezpečné 

samozřejmě může být vhazování lahví či kovových předmětů, jež však jsou v současné době pořadatelskými 

službami důsledně zabavovány již při vstupu na stadiony. Specifickou a nebezpečnou kategorii v tomto 

případě pak tvoří pyrotechnika. I ta je však ze stadionů cíleně vytlačována jak kluby, tak FAČR. Zejména po 

neblahé události, při níž byl v sektoru domácích fanoušků v hledišti stadionu pražské Sparty 16. března 2009 

při utkání se týmem Zbrojovky Brno zraněn podomácku vyrobenou dýmovnicí třináctiletý chlapec – člen 

domácího žákovského klubu, který na utkání působil jako podavač míčů (viz Zprávy i-dnes z téhož dne). 

Samotné fotbalové kluby v těchto záležitostech nijak nepolevují a ani v současnosti nepostupují v případě 

pyrotechniky nijak benevolentně, např. 19. března 2012 podal fotbalový klub pražské Sparty trestní oznámení 

http://www.youtube.com/watch?v=kSJvQC0dwCo�
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plochu,54 nebo verbální hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení žádné užití síly 

nevykazují, jedná se spíše o typické znaky agrese,55 či zastrašování. Podle Charlese Tillyho 

můžeme tyto jevy charakterizovat jako nenásilné násilí: „často je nahodilým výsledkem 

konfliktů, které se navzájem velmi podobají a z nichž mnohé probíhají bez přímého 

bezprostředního poškození.“56

 Můžeme nyní tedy snad již shrnout: pojem „divácké násilí“ je užíván ve většině případů 

nepřesně, neboť jeho oficiální definice v sobě zahrnuje nejen prvky násilí, ale i agrese a 

zastrašování. Násilí z pohledu sociologie sportu vyjadřuje „užití nepřiměřené fyzické síly, 

které může být možným zdrojem či příčinou ublížení na zdraví nebo ničení“. Agresivita je 

pojem označující „verbální či fyzické chování založené na záměru ovládat, řídit či zranit jinou 

osobu“. Zastrašování se významově vztahuje k zneužití „slov, gest a činů hrozících použitím 

násilí či agrese“.

  

57

  Ovšem je-li chybně užíváno slovo „násilí“, není nesprávně užíváno i adjektivum s ním 

spojované, tedy „divácké“? Právě násilí je totiž jevem, se kterým se ve sportu setkáváme 

relativně často. Jsou jeho původci a aktéry vždy diváci? 

 

 Někteří autoři se domnívají, že lze nalézt blízkou příbuznost mezi bojem a sportem, což 

se v konečném důsledku projevuje i v tom, že se pojem „sportovní hra“ stává jakousi 

                                                                                                                                                         
kvůli vhození dělbuchu na hrací plochu při utkání AC Sparta Praha–Baník Ostrava dne 16. 3. téhož roku. 

I přes toto „předběžné opatření“ FAČR 29. března potrestala klub Sparty pokutou 200 000 Kč a 

podmínečným uzavřením stadionu do 30. 6. 2012.  

 Vhazování předmětů (nikoli pyrotechniky!) není však ve všech sportech posuzováno stejně. Poněkud 

paradoxní v této souvislosti např. je, že při hokejových utkáních či utkáních amerického fotbalu je vhazování 

pokrývek hlavy na hrací plochu při dosažení tzv. hattricku naopak projevem uznání a obdivu. V takových 

případech není tedy chápáno jako výtržnost, ale naopak jako žádoucí výraz ocenění.  
54 Zdaleka ne všechny tyto případy vykazují znaky násilí, často jde spíše o jednání s příznaky recese (pobíhání 

obnažených fanoušků, utíkajících po hrací ploše před pořadateli), v drtivé většině případů pak jde o osoby 

nacházející se pod vlivem alkoholu nebo drog. 
55 Agrese (z latinského ad-gredior, přistoupit blízko, napadnout) je pojem označující chování, které vědomě a 

se záměrem ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje jiné osoby nebo věci. Agrese může být fyzická či 

verbální, může vzniknout v afektu nebo se může jednat o agresi instrumentální (úmyslný faul při sportu). Srv. 

Velký sociologický slovník. 1. díl: A-O, c.d., s. 747. 
56 Tilly, Ch., Politika kolektivního násilí, c.d., s. 14. 
57 Coakley, J., Sport and Society. Issues and Controversies. New York, Mc-Graw-Hill 2001, s. 174-175. Cito-

váno podle: Sekot, A., Sociologické problémy sportu, c.d., s. 122. 
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metaforou „boje“.58 Jak uvádí Jiří Černý, sport se stává usměrněním, reglementací a 

legalizací násilných prvků naší kultury, která je soutěživá a zaměřená na výkon.59

 Osobně za nejvýstižnější považuji následující definici: „Samotná struktura hry podněcuje 

opakující se výskyt úrovní napětí–vzrušení, které přinášejí požitek hráčům i divákům. 

Těžištěm tohoto vztahu napětí–vzrušení je fakt, že zápasy jsou ,předstírané bitvy‘, i když se 

hraje s míčem, jsou to fyzické boje mezi dvěma skupinami, ovládané pravidly, které povolují 

nárůst vášní a současně je – alespoň po většinu doby – kontrolují.“

 Při 

sportovních utkáních jde vždy oběma soupeřícím týmům výhradně o vítězství, přestože 

některé k tomu využívají agresivní a útočný styl hry, jiné naopak zaujímají spíše až jakousi 

pozici „obětního beránka“ a soustřeďují se téměř výhradně na obranu, z níž pouze občas, 

zpravidla po stranách vybíhají jednotlivci k osamělým brejkům (např. italské „catenaccio“ 

nebo řecký obranný styl, který v roce 2004 Řeky dovedl až k titulu mistrů Evropy). Snad 

jediné týmy na světě, konkrétně brazilské, v některých fázích zápasů upřednostňovaly krásu a 

tvořivost hry před touhou po vítězství, ovšem zpravidla na to ve výsledku krutě doplatily. 

60

 Násilí, ke kterému dochází na hrací ploše, se může stát spouštěčem násilí, a to jak hráčů, 

tak diváků. Přestože přísná a jednotná pravidla fotbalové hry zakazují přímé užívání 

fyzického násilí na hřišti (např. údery, skrumáže či střety, běžné v ragby nebo v americkém 

fotbale), i tak se ve všech případech jedná o soupeření, byť nenásilné a velmi sofistikované. 

Na dodržování těchto pravidel dohlížejí rozhodčí. Ti jsou patrně na stadionech jediní, kdo se 

nikdy nedopouštějí přímého násilí, přesto mohou jeho vznik podněcovat nepřímo. Jejich 

výroky, při kterých třeba nesprávně posoudí faul nebo herní situaci, či dokonce nesprávně 

nařídí penaltu, mohou ovlivnit vývoj i výsledky utkání. Přitom jak dokládá poměrně obsáhlý 

výzkum: „Mezi dvě nejčastější příčiny negativních prožitků diváků v hledištích jsou uváděny 

špatná úroveň předváděné sportovní činnosti a z hlediska diváků ,sporné‘ rozhodování 

rozhodčích, kteří posuzují soulad sportovní činnosti s danými pravidly.“

 

61

                                                 
58 Srv. Huizinga, J., Homo ludens. Praha, Dauphin 2000, s. 5, 143 a další. 

 Proto v reakcích na 

tresty, které rozhodčí nařizují, často obecenstvo projevuje svou nespokojenost, zejména 

59 Černý, J., Fotbal je hra. Praha, Československý spisovatel 1968, s. 134. 
60 Srv. Murphy, P. – Williams, J., – Dunning, E., Football on Trial. Spectator Violence and Development in the 

Football World, c.d. s. 4. 
61 Slepička, P. a kol., Divácká reflexe sportu, c.d., s. 59.  
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pískotem a nadávkami,62 které někdy mohou přerůst i v potyčky mezi hráči či fotbalovými 

diváky.63

 V prostředí naší první fotbalové ligy navíc sporná rozhodnutí rozhodčích vyvolávají 

negativní reakce v ochozech i proto, že z nedávné minulosti i současnosti jsou známé aféry 

spojené s jejich uplácením.

  

64

 Jednání rozhodčích se tedy v některých případech může stát i rozbuškou násilných střetů, 

a to v případech, kdy oni sami jednají v rozporu s „Pravidly fotbalu“, což je diváky v lepším 

případě vnímáno buď jako nesprávné jednání, nebo v horším případě přímo jako provokace. 

Je tomu tak proto, že „Rozhodčí monitorují … interakci, udržují hranici mezi oprávněnými 

 Kromě toho naši rozhodčí často nedosahují potřebné 

profesionální úrovně, což dokládá např. i titulní strana deníku Sport z 27. března 2012, které 

dominuje tento titulek: „Plzeň válela, ale sudí Královec Jihočechy rozzuřil: Platí, Neplatí, 

Platí!“ Na s. 2 a 3 téhož vydání se pak v obsáhlém komentáři dovíme, že góly Plzně padly 

v rozporu s pravidly a nakonec si můžeme přečíst i zasvěcený komentář předsedkyně Komise 

rozhodčích FAČR Dagmar Damkové, lapidárně nazvaný „Dvě branky platit neměly“. 

                                                 
62 Nejčastěji v této souvislosti zaznívá sousloví „Černá svině“. Slouží ke cti našich fotbalových příznivců, že 

těchto výpadů bývala ušetřena naše – vynikající a populární – fotbalová rozhodčí, nyní předsedkyně Komise 

rozhodčích FAČR Dagmar Damková, na jejíž počest mj. J. Nohavica složil píseň „Naše Dáša, růže mezi 

trním“. Nebyla ovšem ušetřena projevů sexismu. I přesto se již objevily její následovnice. Např. v mužské 

divizi působí rozhodčí Olga Zadinová. Srv. Trusima, R., Říkají mi, malá Dášo. Sport – Příloha pro nižší 

fotbalové soutěže: „Český fotbal“. 18. dubna 2012, s. 1. 
63 Útoky na rozhodčí mají v 1. české fotbalové lize zpravidla jen formu verbální agrese či zastrašování, fyzický 

útok je něčím naprosto výjimečným, o jediném v posledních letech oficiálně zaznamenaném, se zmíním níže. 

To, že rozhodčí na našich stadionech nejsou téměř nikdy fyzicky inzultováni, má především ten důvod, že 

pokud k tomu už výjimečně dojde, jsou zápasy vždy ukončeny kontumačně. Případy brachiálního násilí vůči 

rozhodčím však nelze zcela vymýtit v nižších ligových soutěžích.  
64  „Chudáci dorostenci…už jsou zvyklí na ledacos. Skandál zasáhl právě jejich ligu. V utkání Baník – 

Slovácko se prý děly věci nevídané. Tomáš Lakomý z listiny rozhodčích první ligy dospělých čelí podle 

nezřídka dobře informovaného serveru fotbalnaplno.cz podezření, že pískal na zakázku sázkařské mafie. Šlo 

údajně o to, aby ve druhé půli padlo co nejvíce branek. U mnoha sázkových kanceláří se sází právě na počet 

gólů. Možná právě proto se kopaly tři penalty, nastavovalo se dvanáct minut… V zápise o utkání jsou o tom 

prý jen chabé či žádné zmínky. Lakomý má zatím zastavenou činnost.“ www.sport.cz (30. 3. 2012). 

 O tom, že ve světě fotbalu nejde jen o sport a fair play, ale i o velké peníze, se vůbec nedá pochybovat. 

Pokusy o zmanipulování výsledků jsou však především záležitostí národních soutěží. Na mezinárodní úrovni 

se kupčí spíše s lístky, reklamami apod. Srv. Jennings, A., Faul! Tajný svět FIFA: Úplatky, zmanipulované 

volby a skandály s lístky. Praha, BBart 2007.  
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hráči a jinými a potvrzují, odmítají nebo trestají různé akty. Tyto jasně viditelné prvky 

fotbalových zápasů se znovuobjevují v široké škále násilných rituálů.“65 Chybná rozhodnutí 

rozhodčích nacházejí totiž svůj odraz v hledišti, kde se jako by kopírují.66

 Samotné soupeření pak přímo reprezentují hráči, kteří hrají v rámci násilných rituálů 

svoje role: „V jednoduchém příkladě sportovních týmů se jednotliví hráči, kteří mohou být 

mimo hřiště přátelé, rozdělují do soupeřících mužstev, eliminují jakékoliv překračování 

hranic mezi nimi a okázale předvádějí svou zdatnost.“

 A dochází k tomu i 

v případech, kdy samotní hráči hrají fair play a chyby jednoznačně spadají pouze na vrub 

rozhodčích.  

67 J. Děkanovský dokonce jejich úlohu 

poněkud nadneseně popisuje takto: „V dnešní době, kdy odosobněný charakter válek 

neumožňuje nijak výrazný vznik hrdiny dřívějšího typu, je sportovec prakticky vzato jediným 

typem člověka, který může navázat na určitou kategorii mytických hrdinů.“68

 Hráči však nejsou hrdinové a i oni se dopouštějí násilí, a to přesto, že je na hrací ploše 

zpravidla trestáno jako faul. Faulů se zpravidla dopouštějí hráči jednotlivě, někdy však dojde 

ve vepjatých situacích i k jejich hromadným bitkám na hrací ploše (výjimečně v zázemí 

stadionu). Fauly lze hodnotit z hlediska jejich cíle a smyslu například takto: 1) promyšlený 

(jde zpravidla o předem připravovaný a úmyslný zákrok, při kterém jde o to poranit hráče 

soupeře; je zcela správné, že tyto záludné fauly patří k nejpřísněji trestaným); 2) situační 

(útočící hráč proniká do pokutového území, bránící hráč se mu v tom pochopitelně snaží 

zabránit a k faulu sahá jako k poslední možnosti; jde zpravidla o spontánní akt); 

3) vyprovokovaný (tento typ faulu je často buď „oplácením“, nebo reakcí na jednání 

probíhající během utkání po delší dobu; celosvětovou „proslulost“ získal např. hlavičkový 

faul Zinedina Zidana na Marca Materazziho při finálovém utkání na fotbalovém mistrovství 

světa v roce 2006). 

  

 Z hlediska obsahu pak lze hráčské fauly dělit na: 1) surový fyzický kontakt, který může 

vést ke zranění (narážení, srážení, bránění v pohybu, kopy při obírání o míč, „šlapáky“ apod.); 

2) hraniční násilí (jde sice o praktiky, které porušují herní pravidla, ale zpravidla nevedoucí ke 

                                                 
65 Tilly, Ch., Politika kolektivního násilí, c.d., s. 89. 
66 Podrobný popis reakcí sportovních diváků při sporném verdiktu rozhodčího viz in: Slepička, P., Divácká 

reflexe sportu, c.d., s. 90-94.  
67 Tilly, Ch., Politika kolektivního násilí, c.d., s. 89. 
68 Děkanovský, J., Sport, média a mýty. Zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové, c.d., s. 97. 
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zranění, některé jsou rozhodčími tolerovány (např. strkání loktem), jiné ne (např. chytání za 

dres)); 3) polokriminální násilí, které porušuje nejen fotbalová pravidla, ale i právní normy69 a 

vždy napadeného hráče ohrožuje fyzicky (kopance, údery do obličeje, skákání na ležící hráče 

apod.).70

 Fauly se tak podrobně zaobírám proto, že v hledišti, zejména v jejich surovější podobě, 

často nacházejí nežádoucí odezvu, vedoucí i k napodobování: „... existuje praxí opakovaně 

potvrzená zkušenost o možnosti přenosu chování sportovců do publika. Je vytvořena možnost 

nápodoby jejich chování, zejména ze strany mladších diváků, s větší mírou identifikace se 

sportovcem, který se aktuálně agresivně projevuje.“

 

71

 Pokud již dojde k násilí na tribunách fotbalových stadionů, zasahuje proti jeho 

účastníkům pořadatelská služba a následně policie. Policie pochopitelně odpovídá na násilí 

násilím. Na stadion vbíhají tzv. těžkooděnci, vyzbrojení minimálně obušky. Někdy mají 

s sebou psy a při nejrizikovějších utkáních zasahují i policisté na koních. Vstupy stadionu 

Baníku Ostrava na Bazalech dokonce umožňují vjezd policistů na koních přímo do tzv. 

diváckých kotlů – a policisté toho nejednou využívali. Je samozřejmé, že policisté se snaží za 

každou cenu chránit bezpečnost a zdraví diváků, Tilly však poznamenává, že ze statistik 

vyplývá, že při policejních zásazích zpravidla dochází k vystupňování i brutalitě střetů.

  

72

                                                 
69  Např. 8. dubna 2012 v 53. minutě utkání krajského přeboru Olomouckého kraje fauloval osmadvacetiletý 

hráč SK Loštice o 3 roky staršího protihráče domácího Sokola Ústí (u Přerova) tak, až mu způsobil otevřenou 

zlomeninu bérce. Faulující hráč se údajně pokoušel odkopnout balón, míč však byl v době kontaktu mezi 

hráči ve vzdálenosti asi 150 cm od místa střetu. Hráče, který zranění způsobil, potrestal rozhodčí červenou 

kartou za „faul zezadu s použitím nepřiměřené síly“. Zraněný byl převezen do nemocnice v Olomouci 

a Policie ČR prověřuje, zda „zda nedošlo ke spáchání trestného činu“. Ústí i přesto dokázalo Loštice porazit 

3 : 0. Podle: Hradil, M., Fotbalistovi hrozí za brutální faul v krajském přeboru trestní stíhání. Právo, 

10. dubna 2012. 

 

Navíc zpravidla dojde k propuknutí paniky, při níž se na útěku mohou zranit i prchající, kteří 

se předtím nijak násilně neprojevovali. 

70 Obsahová typologie faulů částečně převzata z: Young, K., Sport and Violence. In: Handbook of Sport Studies. 

London, Sage, s. 382-409. 
71 Slepička, P. a kol., Divácká reflexe sportu, c.d., s. 61.  
72 Ch. Tilly policisty označuje za „specialisty na násilí“ nebo za „odborníky na působení fyzické újmy“. Tilly, 

Ch., Politika kolektivního násilí, c.d., s. 14, 84 a další. K nárůstu agresivity při střetech, kterých se účastní 

policie srv. tamtéž, s. 50 a 87. Potvrzují to i statistiky, které Tilly na podporu svého závěru uvádí a které 

v roce 1994 realizovali Giulianotti, Bonney a Hepworth.  
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 Ostatně jako jeden z důvodů toho, že uniformovaní policisté již nejsou při fotbalových 

utkáních přítomni přímo na stadionech, bylo v diskusi, která tomuto opatření předcházela, 

uváděny nejen finanční úspory, ale i to, že přítomnost policistů diváky údajně 

„provokovala“.73 Od 1. 1. 2009 tedy funguje v ČR nová koncepce zajištění bezpečnosti na 

sportovních utkáních, která se stala hlavní páteří boje proti diváckému násilí. Jejím základem 

je spolupráce Policie ČR a jednotlivých fotbalových klubů, která se rozvíjí na bázi 

koncepčního materiálu přijatého vládou ČR „Návrhy opatření k řešení problematiky 

diváckého násilí“ (usnesení vlády č. 912 ze dne 23. 7. 2008).74 Z této koncepce vyplývá, že od 

1. ledna 2009 uniformovaní příslušníci Policie ČR již nejsou přítomni přímo na stadionech,75

 První případ, který zde popíšu a při kterém selhala pořadatelská služba, se odehrál 

19. února 2012 na hřišti Mladé Boleslavi při utkání s Baníkem Ostrava (výsledek 2:1). Na 

 

a to ani při nejrizikovějších utkáních (její příslušníci hlídkují, případně – při rizikových 

utkáních – se ve větším množství shromažďují před nimi; eventuálně realizují tzv. 

stewarding) a za pořádek a bezpečnost během sportovních utkání odpovídají výhradně 

pořadatelské kluby. Ty si za účelem udržení pořádku a v zájmu bezpečnosti diváků obvykle 

najímají (namísto důchodců, jak tomu bylo po dlouhou řadu předchozích let) profesionální 

bezpečnostní agentury. Jejich členové, často jsou to vyhazovači nebo muži ovládající bojové 

sporty, kteří si takto přivydělávají, však v některých případech svou roli psychicky nezvládají 

a chovají se násilně – buď pod vlivem stresu, nebo ze zvyku. Následně uvádím dva typické 

případy z poslední doby. 

                                                 
73 I na našich, stejně jako na většině ostatních evropských stadionů, se v nejrůznějších podobách (nejčastěji na 

transparentech či jako součást skandovaných pokřiků, na oblečení, odznacích, plackách apod.) objevuje 

zkratka A.C.A.B. Je to část textu písně ACAB z repertoáru skinheadské kapely „4 Skins“. V rozepsané 

podobě zkratka vypadá takto: „All Cops Are Bastards!“ („Všichni policajti jsou zmrdi!“). Její číselná 

symbolika, již fanoušci občas hromadně skandují, je 1-3-1-2. Při dotazech ze strany policejních sil se tradičně 

uvádí, že zkratka zachycuje počáteční písmena hesla „Always Carry a Bible“ („Vždy s sebou noste Bibli“).  
74  Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí, dopadu koncepce v praxi a návrzích dalších opatření, c.d., s. 5-8. 
75  To se ovšem netýká policistů v civilu, kteří se mezi fanoušky pohybují na stadionech, při cestách na zápasy i 

jinde. „Nezanedbatelnou a velmi důležitou roli hrají také policejní specialisté na divácké násilí, tzv. 

„spotteři“. Spotteři jsou policisté z řad kriminální policie, kteří se v civilu pohybují mezi fanoušky. Základem 

jejich činnosti je monitoring rizikových fanoušků a doprovázení těchto osob při fotbalových zápasech. Jejich 

činnost má výrazně preventivní charakter, protože právě díky osobní znalosti fanoušků s nimi dokážou určité 

postupy nejen předem konzultovat a usměrňovat je, ale také odhadovat jejich chování a tím celý vývoj 

situace.“ Tamtéž, s. 15. 
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počátku druhého poločasu do té doby poklidně probíhajícího utkání se zjevně podnapilý 

fanoušek Baníku polské národnosti vpotácel na hrací plochu. Zde ho zadrželi dva členové 

pořadatelské služby v reflexních vestách, kteří ho však nevyvedli, nýbrž ho takřka přímo před 

sektorem hostujících fanoušků násilím drželi na hrací ploše, zatímco do něj s bezdůvodnou 

brutalitou mlátil a kopal holohlavý muž. Tento zbytečně surový zákrok vyvolal bezprostřední 

vlnu diváckého násilí, při níž fanoušci z kotle hostů opustili svůj vyhrazený sektor a ve snaze 

dostat se na trávník a pomoci napadenému zranili 4 pořadatele. „Utkání muselo být na 16 

minut přerušeno a pořádek zajistil až policejní oddíl těžkooděnců, který řádící vandaly seřezal 

obušky. Tři narušitelé byli zadrženi ... dva čekají v policejní cele na výsledek zkráceného 

soudního řízení.“76

 Tento případ je zajímavý nejen z toho hlediska, že proti této šokující scéně protestovalo 

v tiskovém prohlášení i vedení ostravského klubu: „Nemůžeme se zbavit dojmu, že zejména 

v zárodku celého incidentu, aniž bychom tím chtěli omlouvat další dění, šlo ze strany 

domácích pořadatelů o ne zcela profesionální zásah.“ Velice zajímavá je i skutečnost, 

vzbuzující do budoucna pro odpůrce násilí naději, totiž že útočníka, tedy „neznámého 

holohlavého muže“, pomohli identifikovat příslušníci fanklubu Mladé Boleslavi. Ti 

o totožnosti fanouška „svého“ klubu sami informovali Policii ČR; nyní mu hrozí až 2 roky 

vězení. Totální selhání pořadatelské služby tak vedlo ke zcela výjimečnému jevu: spolupráci 

fanoušků s Policií ČR. 

 

 V České republice byl také 16. března 2012 zveřejněn první případ soudního rozhodnutí 

týkajícího se činnosti pořadatelských služeb při fotbalových utkáních. Soudce potrestal za 

násilné jednání při fotbalovém utkání člena pořadatelské služby. Celý případ se odehrál 

v dubnu 2011 na utkání 1. fotbalové ligy mezi týmy domácí Zbrojovky Brno a hostujícího 

Slovanu Liberec. Člen pořadatelské služby Alex Vedra, profesionální thai-boxer, který si 

přivydělával jako člen profesionální bezpečnostní agentury, kterou najal na udržování pořádku 

                                                 
76 Konečný, J., Dva roky hrozí i fandovi Boleslavi. Deník Sport, 22. února 2012, s. 8. Všechny následující 

citáty a údaje vztahující se k popisované události jsem převzal rovněž z tohoto článku. Viz též: „Nyní to 

občas vypadá, že ve fotbale stojí „prohnilí proti prohnilým“: na jedné straně chuligáni, na druhé straně lidé 

s neméně agresivními sklony, kteří úmyslně provokují. Dokonce může vzniknout tak absurdní situace jako 

loni v dubnu v Brně, kdy byl po brutálním zákroku ochranky převezen fanoušek do nemocnice a později byl 

v jejích řadách identifikován vlivný neonacista a několik aktivních i vysloužilých fotbalových chuligánů.“ Co 

za lidi hlídá fotbal? Ptá se šéf Pelta po násilí v Boleslavi. www.idnes.cz, 22. 2. 2012 (náhled 2. 5. 2012). 



 

32 

 

na stadionu tým Zbrojovky Brno, bezdůvodně brutálně napadl nikoho neohrožujícího 

fanouška Deana Galeho. Gale, který byl ve chvíli útoku sice do pasu obnažen a zjevně pod 

vlivem alkoholu, se nedopouštěl žádných násilných projevů, rozhodně nijak neohrožoval ani 

Vedru, ani kohokoli jiného, nebyl nebezpečný. Vedra ho přesto profesionálním úderem srazil 

na zem a způsobil mu mnohačetná poranění hlavy, která si vyžádala ambulantní ošetření 

v nemocnici (především sešívání potrhané kůže). Soudce Vedrovi uložil trest zahrnující 

úhradu 9 000 Kč a po dobu 15 měsíců zákaz vstupu na fotbalová utkání. Na dodržování 

tohoto zákazu bude dohlížet mediační a probační služba, která – pokud Vedru vyhodnotí jako 

rizikovou osobu – mu může uložit, aby po dobu utkání setrvával na určené policejní stanici.77

 Všechna tato fakta jsem uvedl především proto, abych ozřejmil, že přestože se veřejně 

zmiňuje takřka výlučně „divácké násilí“, nejsou původci či aktéry násilí na našich 

prvoligových stadionech pouze diváci. Násilí se dopouštějí i jiné skupiny na stadionech 

přítomné, a to ať už jsou motivace jejich jednání jakkoli různorodé. Proti násilí na stadionech 

je v každém případě třeba aktivně vystupovat, nelze však na ně pohlížet zjednodušeně. 

Samotné fotbalové střetnutí jako zritualizovaný násilný souboj v sobě vždy potenciálně 

ponese prvky násilí. A tohoto násilí se nemusí vždy dopouštět pouze diváci, ale i jiní aktéři 

spjatí s fotbalovým zápasem. 

 

Je evidentní, že do budoucna bude nutné pořadatelské služby více profesionalizovat a věnovat 

větší pozornost výběru jejich členů. 

 

 

                                                 
77 Zdroj: Televizní zpravodajství – ČT1, relace „Události“, 16. 3. 2012. 
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6. Role masy a davu při fotbalových utkáních 

Fotbal je nejen kolektivní hra, ale je také kolektivně sledována. Utkání naší první fotbalové 

ligy sice nesledují ani zdaleka tak velké počty diváků, jako je tomu např. ve španělské, 

anglické, francouzské a jiných ligách, ale i u nás se diváci na stadionech dají zpravidla počítat 

na tisíce, v horších případech na stovky. Diváci, kteří na utkání chodí, jsou často označováni 

jako „živá voda fotbalu“, „dvanáctí hráči na hřišti“ a podobně. Dokážou hráče motivovat 

k vyšším výkonům a rozhodně není náhodou, že jedním z nejtvrdších trestů, které národní i 

mezinárodní fotbalové asociace udělují, je uspořádání utkání na cizích hřištích, nebo dokonce 

před úplně prázdnými ochozy. Jsou to diváci, kdo vytvářejí atmosféru utkání, všechny 

fotbalové kluby své slušné fanoušky potřebují a dávají jim to náležitě znát (slevy na 

permanentky, levnější doprava na utkání na hřištích soupeřů, různé bonusy při utkáních, snaha 

o zajištění bezpečnosti na stadionech i při cestách, levnější dresy, šály, odznaky apod.).78

 Lze se setkat i s názory, že některé fotbalové kluby dokonce uzavřely se svými fanoušky 

jakési neformální „obchodní dohody“, kdy fanoušci – výměnou za jisté materiální výhody 

(viz předchozí odstavec) – sami garantují, že na utkáních nebude docházet k takovým 

výstřelkům, za které jsou udělovány pokuty ze strany FAČR nebo UEFA. Jedná se především 

o vhazování předmětů na hrací plochu.

  

79 Bezpečnostní expert R. Bureš nicméně upozorňuje, 

že morální aspekt těchto dohod je mírně řečeno diskutabilní. Navíc nelze s naprostou jistotou 

doložit, zda a kým byly tyto dohody skutečně uzavřeny, a zda se tedy nejedná o pouhé 

domněnky či fámy. Pokud však k jejich uzavření i došlo – byť pravděpodobně jen na verbální 

úrovni –, pak rozhodně nebyly do důsledku naplněny, neboť žádné výrazné zlepšení 

kultivovanosti na stadionech v ČR není zatím patrné.80

Fotbalové diváctví je především záležitostí komunikace. Ta se v menší míře týká jak doby 

před utkáním (např. někteří ultras připravují chorea, jiní společně cestují apod.), tak i doby po 

  

                                                 
78 Např. pyrotechnické a choreografické produkce na ostravském stadionu v sezoně 2003-2004, kdy se tamní 

Baník stal mistrem české ligy, stály přibližně 500 000 Kč. Zhruba třetinu této částky hradil fotbalový klub 

Baník Ostrava formou volných vstupenek do kotle. Football Factory, 2004, č. 28, s. 36-37. 
79  V některých případech byly na hrací plochu hromadně vhazovány i skutečně absurdní předměty, což vedlo i 

k přerušení zápasů: „Na stadionu to bylo podobné a na hrací ploše postupně skončilo jízdní kolo, hořící 

pneumatika a desítky dalších věcí.“ Football Factory, 2003, č. 19, s. 50; týká se ostravského stadionu na 

Bazalech. 
80  Bureš, R., Prevence diváckého násilí (14. 8. 2007). Vydal tiskový servis MV ČR 11/02. dostupné z: 

www.zbytekk-niceho.estranky.cz/clanky/nazory/prevence-divackeho-nasili.html (náhled 8. 5. 2012). 
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něm (četné restaurace jsou kulisami, ve kterých zaznívá fotbalová „latina“ – nikoli nepodobná 

oné rybářské –, utkání se hodnotí a stává se součástí obecnější narace, až mytizace: skoro 

nikdo si dnes už nepamatuje, jak hráli Josef Bican81

Komunikace pochopitelně vrcholí při samotných zápasech, kdy se však zvláštním 

způsobem proměňuje, neboť z diváků se stává „dav“.

 nebo František Plánička, přesto jsou 

„legendami“).   

82 Nikdo vlastně nesleduje fotbalový 

zápas izolovaně. Sice asi 11 % diváků přichází na hřiště jednotlivě,83 většina však v malých či 

větších skupinkách (nejčastější složení: rodiny, přátelé).84 Toto rozdělení nějakou dobu 

přetrvává – např. i v tzv. kotlích postávají odděleně jednotlivé skupinky, jejichž účastníci se 

dělí zpravidla podle věku nebo „zkušeností“, které jim zaručují určité místo ve fanouškovské 

hierarchii.85

                                                 
81 Josef („Pepi“) Bican je mj. držitelem titulu nejlepšího ligového střelce 20. století. Blíže k jeho „legendě“ srv. 

rozhovor Pavla Hartmana s Ivanem Bicanem: „Slávisti, vyměňte majitele!“ (s podtitulem „Slavia ničí odkaz 

legendy“), ve kterém syn Josefa Bicana, Ivan, kritizuje nového majitele fotbalového klubu, bývalého ministra 

Topolánkovy vlády Aleše Řebíčka. Sport – Magazín, XIV, č. 41, 14. 10. 2011, s. 6-16. Srv. též např.: Sparta 

poctí legendy své historie. Deník Sport, 22. 2. 2012, s. 13.  

 Hranice mezi diváky se však s blížícím se začátkem utkání postupně stírají – 

zmizí nejpozději po oficiálním začátku zápasu. Pokud ještě před prvním hvizdem rozhodčího, 

který zahájí utkání, dojde hromadnému zpěvu národní nebo klubové hymny (zážitek, kdy 

desetitisíce lidí společně zpívají, patří k nejsilnějším, doslova při něm „běží mráz po zádech“), 

82  „Dav je náhodné nebo úmyslné dočasné shromáždění většího počtu osob ve stejném prostoru, které spojuje 

postoj k určitému problému, osobě či skupině… Přítomnost v davu má vliv na chování jednotlivců (tzv. 

davové nebo též kolektivní jednání), silně se zde projevuje princip nápodoby, dav je velmi sugestibilní a má 

sklon k hysterickému chování. Jednání jedinců je ovlivněno anonymitou a poklesem sociální a racionální 

kontroly.“ Psychologický slovník. Praha, Vodnář 2000, s. 55, heslo „Dav“ (autor B. Geist).  
83 Slepička, P. a kol., Divácká reflexe sportu, c.d., s. 46. „Tito diváci přicházejí do hlediště zpravidla ve 

skupinách od 3 do 10 osob, ale pozorování ukázala, že nejsou výjimkou ani patnáctičlenné skupiny.“ Tamtéž, 

s. 117. 
84 Výjimkou jsou tzv. pochody fanoušků, jichž se zpravidla účastní větší počet ultras přijíždějících do města na 

zápas s domácím týmem, případně i jednotlivců z řad hooligans a o nichž se podrobněji zmíním dále v oddíle 

věnovaném těmto skupinám fotbalového diváctva. 
85  „Zkušený Ultras vede příkladem mladé, mladí mají respekt před staršími ultras. Mladí ultras jsou hrdí, když 

stojí vedle někoho zkušenějšího, učí se z kritiky staršího Ultras, zrudnou, když jim podá ruku.“ Ultras nemá 

jméno (anonymní autor). Dostupné z: www.ultras12.cz (náhled 16. 4. 2012). 

http://www.ultras12.cz/�
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situace se pronikavě změní ještě před vlastním zápasem – a diváci se stanou součástí divácké 

masy. 

 „Kupříkladu národní hymny…: bez ohledu na banálnost slov a průměrnost nápěvů se 

jejich zpěv stává jakýmsi zážitkem simultánnosti. Lidé, kteří se vzájemně neznají, přesně ve 

stejný okamžik vyslovují stejné verše a zpívají stejnou melodii. Vzniká tak obraz 

jednohlasého davu… Zpěv … dává příležitost k jednohlasnosti, k sdílené fyzické realizaci 

představy společenství… Jak tato jednohlasnost vyvolává pocit, že naše vlastní já není 

důležité!“86 Kromě národních se na fotbalových stadionech zpívají i klubové hymny, přičemž 

některé – např. hymna londýnské Chelsea „You're welcome any day“ („Jsi kdykoli vítán“) 

nebo FC Liverpool „You’ll ne-ever walk alone...“ („Nikdy nepůjdeš sám“) – téměř zlidověly a 

znají a citují je fotbaloví fanoušci doslova po celé Evropě. V českém fotbalovém prostředí je 

patrně nejznámější hymna ostravského Baníku, kterou složil Jarek Nohavica, „Baníčku, my 

jsme s tebou...“.87

Divácká masa se projevuje se především zvuky, jež začínají od nejjednodušších 

hlasových projevů: od hučení v publiku při útocích a hlasitých vzdechů při zmařených šancích 

přes pískot vyjadřující nespokojenost, výkřiky, které mají povzbuzující či naopak zastrašující 

funkci (často např. ozývá-li se v ochozech nebo kotlích malá skupina hostujících fanoušků). 

K těmto projevům se v publiku přidávají téměř všichni – někteří od samého začátku, jiní až 

v průběhu zápasu, kdy jsou strženi atmosférou.  

 

 Elias Canetti se o divácké mase obecně vyjadřuje takto: „Naše moderní sportovní akce 

jsou účelnější. Diváci mohou sedět... Mají volné nohy k dupání ... mají volné ruce k tleskání. 

Představení má předem vymezenou dobu trvání; obvykle se nepředpokládá, že by bylo 

zkráceno; alespoň po danou dobu zůstanou určitě pohromadě. Během této doby se pak může 

udát všechno možné. Divák nemůže předem vědět, zda a kdy, popřípadě na které straně padne 
                                                 
86 Anderson, B., Představa společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha, Karolinum 2008, 

s. 157. 
87 „Baníčku, my jsme s tebou, neopustíme tě, nikdy tě nezradíme, bo my ti věříme. Věříme a věřit budem, že jsi 

klub nejlepší, nikdy tě nezradíme, bo jsme tví fanoušci. Baníčku, ty jsi s námi, Baníčku, ty jsi náš, počítej 

vždycky s námi, bo své fanoušky máš.“ (Částečný překlad do spisovné češtiny O.B.). Jaromír Nohavica 

ostatně věnoval ostravskému fotbalu, jehož je velkým fanouškem (často sedává na čestném místě ve V.I.P. 

lóži), více svých písní, mezi nimiž je nejpopulárnější patrně ta, která nese lapidární název „Fotbal“. I někteří 

další hudební interpreti působící v našem prostředí se věnují tematice fotbalu. Známá jsou například 

kolektivní alba „Hattrick“ I-III. 
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branka; vedle těchto žádoucích hlavních událostí se vyskytne i řada jiných, které vedou 

k hlasitým výbuchům... Masa se tu (na stadionech – O.B.) může opravdu roztahovat; nejprve 

se hromadí u vchodů, pak setrvává na sedadlech; může všemožně pokřikovat...; a když 

všechno skončí, může se těšit na další podobné příležitosti.“88

 Téměř pro všechny diváky je fotbalový zápas něčím výjimečným, něčím, co je jiné než 

všední běžné události každodenního života.

 

89 „Sportovní diváci ... patří k populaci vyhledáva-

jící silné emocionální prožitky, které sportovní boj .. .nabízí... Intenzivně prožívat sportovní 

boj se stalo v hledištích normou...“90 Nikoli náhodou se tedy odehrává na výjimečných 

místech, zvlášť k těmto příležitostem zbudovaným: „Aréna je dobře ohraničená vůči vnějšku. 

Je obvykle daleko viditelná. Její poloha ve městě a prostor, který zaujímá, jsou všeobecně 

známy. Stále cítíme, kde aréna je, i když na ni nemyslíme. Pokřik z ní se nese daleko. Je-li 

aréna otevřená, dovídá se okolní město mnoho o životě, který se v ní odehrává... Směrem ven 

do města ukazuje aréna neživou zeď. Směrem dovnitř staví zeď z lidí. Všichni přítomní jsou 

k městu obráceni zády. Vymanili se ze skladby města, jeho zdí a ulic. Po dobu pobytu v aréně 

se nestarají o nic, co se ve městě děje. Zanechali tam život svých vztahů, pravidel a zvyklostí. 

Na jistou dobu mají zajištěn společný pobyt ve velkém množství, bylo jim za to slíbeno 

vzrušení – ale pod jednou, zcela rozhodující podmínkou: Masa se musí vybíjet dovnitř.“91

 Z čeho pramení vzrušení diváků fotbalových utkání, jehož důsledkem je ono „vybíjení 

dovnitř“? Především z toho, že sledují zritualizovaný násilný střet. Z hrací plochy se tak 

protiklad „my“ versus „oni“ přenáší do publika. „Oni“, to jsou všichni ti, kdo se hlásí 

k druhému týmu. Důvodem k vybíjení masy je stres a deprivace z nenaplněných očekávání, 

tedy z očekávání, že „naši“, s nimiž se ztotožňujeme, vyhrají. Pokud tento stres (podrobně 

popisovaný v rámci frustrační teorie) pomine, dochází pouze k nenásilnému vybíjení masy.  

 

 O tom, že jsou minimálně dílčí závěry frustrační teorie správné, svědčí například události 

sezóny 2003-2004, která je – pokud jde o divácké násilí – hodnocena jako jedna z nejkritič-

                                                 
88 Canetti, E., Masa a moc. Praha, Academia 2007, s. 80. 
89 „Hra není „obyčejný“ nebo „vlastní život“. Spíše je vystoupením z takového života do dočasné sféry 

aktivity s vlastní tendencí.“ Huizinga, J., Homo ludens, c.d., s. 15. Sportovní události samou svojí povahou, 

herní iluzorností, která se jako by mění ve skutečnost, nabízejí takové vzrušení, které v běžném každodenním 

životě neexistuje. Srv. Sekot, A., Sociologie sportu, c.d., s. 254.  
90 Slepička, P. a kol., Divácká reflexe sportu, c.d., s. 47. 
91 Canetti, E., Masa a moc, c.d., s. 71. 
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tějších.92 V závěru této sezóny se překvapivě jedním z nejbezpečnějších míst fotbalové ligy 

stal stadion Baníku Ostrava na Bazalech. Během posledních ligových utkání, kdy už 

vzhledem k získaným bodům bylo jisté, že ostravský tým po dlouhých letech získá 

mistrovský titul, stali se z tamních hooligans, kteří dlouhodobě patřili a patří 

k nejobávanějším, mírumilovní a dobromyslní „správní hoši“. Tytam byly obavy z hooligans, 

stadion bez obav navštěvovaly celé rodiny i s malými dětmi, atmosféra v hledišti připomínala 

lidové veselice. V utkáních, ve kterých už „o nic nešlo“, tamním divákům nevadily ani 

vysoké prohry.93 Po celé zápasy byly běžně k vidění chorea v kotli i na nekryté tribuně. Podle 

pokynů vydávaných z kotle diváci během celého utkání poskakovali, mávali vlastními tričky, 

odpovídali kotli povykem a výkřiky. Vše bylo pojato jako jedna velká, hojně navštívená, 

dobromyslná a působivá performance.94

 Tato situace, k níž došlo na konci sezóny 2003-2004 a jež trvala neobvykle dlouhou dobu, 

tak posléze vedla k tomu, že performativní oslava úspěchu domácího týmu převážila nad 

vším ostatním. Do mexických vln se dokonce zapojovaly i fanoušci hostujících týmů. 

Důležité přitom bylo jejich společné vzrušení, emocionální zainteresovanost na tom, co se 

děje kolem nich. Na tomto místě bych rád připomněl ještě jednu definici Eliase Canettiho, 

která se vztahuje přímo ke sportovním stadionům a děním na nich: „Řady jsou uspořádány 

stupňovitě nad sebou, aby všichni viděli, co se děje dole. Má to ale za následek, že masa sedí 

sama proti sobě. Každý má před sebou tisíce lidí a hlav. Dokud tu je, jsou tu všichni. Co 

vzrušuje jeho, vzrušuje i je, a on to vidí. Ti druzí sedí v jisté vzdálenosti od něho; 

jednotlivosti, které je jinak odlišují a dělají z nich individua, se stírají. Všichni jsou si 

najednou velmi podobní, chovají se podobně. Jedinec na nich pozoruje jen to, co teď naplňuje 

jeho samého. Jejich viditelné vzrušení stupňuje jeho vlastní vzrušení.“

  

95

  Obdobné situace však nejsou příliš obvyklé, dá se dokonce říci, že jsou výjimečné, neboť 

masa na fotbalovém stadionu se v drtivé většině případů dělí minimálně na dva vzájemně 

soupeřící celky. Diváci by chtěli zažít úspěch svého týmu, který jako by zastupuje i je 

  

                                                 
92 Srv. Smolík, J., Fotbalové chuligánství. „Historie, teorie a politizace fenoménu“, c.d., s. 128-129.  
93 Třeba prohrál-li Baník předchozí utkání na hřišti soupeře 5 : 0 a místní hráči se ani v odvetě za výhrou nijak 

nehnali, nikoho v hledišti to nefrustrovalo. Po vstřelení prvního, a jediného, gólu domácích naopak 

skandovalo celé hlediště vesele: „Baníčku, už jenom čtyři!“  
94 Zdroj: Vlastní zúčastněné pozorování. 
95 Canetti, E., Masa a moc, c.d., s. 71. 
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samotné, a proto se konflikt z hrací plochy přenáší i do hlediště. V takových případech pak už 

nejde jen o to, že se diváci vzájemně napodobují. Oni se i vzájemně podporují nebo naopak 

provokují. Střet už neprobíhá jen na hřišti, ale přímo kolem nich, tedy v hledišti. 

  Podle konceptualizace Cannetiho, je na stadionech masa uspořádána tak, že umožňuje 

jejím aktérům nejen plně se s ní propojit, ale i se jasně vymezit proti mase opoziční. Na 

fotbalových zápasech totiž přehledně vidí i protimasu, fanoušky soupeře, kteří nabízejí další 

rozměr sebeuvědomění si své masy. To do jisté míry akceleruje agonální princip fotbalového 

zápasu.96

 Kromě těchto performativních projevů podpory vlastního týmu, v nichž se masa vůči 

protimase vymezuje v podstatě jen implicitně, se může vůči ní pochopitelně vymezovat i 

otevřeně. Obecně jde v těchto situacích především o projevy zastrašování, které se ve 

verbální formě mohou obracet i proti rozhodčím či hráčům. Je pravda, že na fotbalových 

utkáních jsou tyto jevy obvykle tolerovány v mnohem vyšší a obsahově silnější míře než 

v běžných situacích (například výhrůžné pokřiky a nadávky nejsou – s výjimkou rasistických 

projevů – zpravidla vůbec nijak postihovány). A. Sekot uvádí, že fyzické násilí je v těchto 

případech „střídáno psychologickým násilím ve formě symboliky gest a verbálními projevy“. 

A také zdůrazňuje, že „to, co je v běžném životě považováno za nepřípustné a trestné, může 

být na půdě sportu považováno za vysoce funkční, a tudíž tolerovatelné či dokonce 

,normální‘.“

 Vklad, který mohou diváci v danou chvíli přinést na oltář své masy, je pak často 

práce s vlastním tělem, tedy křik a pohybové aktivity: skandování, tleskání, dupání, skákání, 

mávání šálami, koordinované společné mávání rukama, tzv. „mexické vlny“ apod.  

97

  Bohužel v některých případech dochází i k tomu, že některým divákům už ani nenásilné 

projevy vůči protimase nestačí a v úkrytu anonymity davu se dopouštějí i otevřeně násilných 

a agresivních činů – a ty se obracejí buď proti zařízení stadionu, pořadatelským službám, 

nebo proti ostatním divákům na stadionu. Ve vypjaté atmosféře totiž vzrušení lidé už mnohdy 

nedokážou své emoce ovládnout a dopustí se činů, kterých by se v obvyklých, tedy 

emocionálně nevyhrocených situacích nedopustili. Zde se pochopitelně otevírá otázka: 

docházelo by k těmto jevům i mimo fotbalové ochozy? Jinak řečeno: Podíleli by se na 

projevech agrese nebo přímo na násilných střetech všichni jejich aktéři, kdyby se jich měli 

 

                                                 
96 Srv. Mušková, T., Fandění jako hra. Bakalářská práce. Praha, FHS 2011, s. 14. 
97 Sekot, A., Sociologické problémy sportu, c.d., s. 129 a 125. 
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dopustit osamoceni, tedy bez vybičovaných emocí a podpory dalších fotbalových fanoušků? 

Případně: dopouštěli by se jich, kdyby nebyli pod vlivem alkoholu?98

Cílem všech shromážděných diváků na stadionech totiž přes všechny vnější hlasité 

projevy rozhodně není vzájemný násilný konflikt či útoky na hráče nebo rozhodčí. Jak v této 

souvislosti znovu připomíná Canetti, sportovní utkání v nejobecnější podobě slouží spíše jako 

ventil: „Masy, které jsme poznali, jsou plny nejrůznějších afektů.“ Přesto však jsou obdobné 

příležitosti, jako jsou sportovní (či popřípadě umělecké) produkce, „umělé; jejich bohatství je 

produktem vysokých a komplexních kultur. Jejich účinek je umírněný. Extrémy se vzájemně 

ruší. Tyto instituce obecně vzato slouží ke zmírnění a oslabení vášní, jimiž jsou lidé vystaveni 

o samotě.“

 

99

 

 Prostřednictvím masy, která v obdobných případech slouží jako jakýsi kanál, 

odtéká násilí pryč. 

Formy a rysy tzv. diváckého násilí 

Proč tedy k násilí na fotbalových stadionech vůbec dochází a je to násilí nějakým způsobem 

zvláštní? Na druhou část této otázky odpovídají teoretické analýzy kladně: pokud již k násilí 

na fotbalovém stadionu dojde, nese v sobě některé výjimečné a zvláštní rysy. Vzhledem 

k tomu, že při fotbalových utkáních dochází k násilným projevům v rámci davu, jde totiž 

v drtivé většině případů o kolektivní násilí. Kolektivní násilí ovšem nelze v žádném případě 

chápat jako souhrn jednotlivých násilí, protože vykazuje určité zvláštní rysy: „Přestože 

pravidelnosti, které se projevují v individuálních útocích proti osobám a věcem, se jistě 

vztahují i na komplexní interakce, kolektivní násilí není zkrátka individuální násilí ve velkém. 

Jeho charakter významně ovlivňují sociální vazby, struktury a procesy. Při hrubém rozlišení 

individuálního a kolektivního násilí se tedy pozornost zaměřuje na to, jaký vliv mají sociální 

vazby, struktury a procesy na změny a odchylky v případech násilí.“100

                                                 
98 Požívání alkoholu během fotbalových zápasů je velmi negativním jevem, který přispívá k vyhroceným 

projevům násilí. Diváci si nemohou do hlediště přinášet vlastní alkohol, jeho prodej na stadionech se však 

odvíjí především od přístupu prodejců, kteří se snaží maximalizovat své zisky. Navíc někteří diváci pojímají 

konzumaci alkoholu jako svébytnou formu „přípravy“ na zápas.  

 Sociální vazby přitom 

nemusí být trvalé, ale pouze příležitostné, dokonce se mohou vztahovat i jen k jediné unikátní 

situaci. To znamená, že násilí na fotbalovém stadionu se mohou společně dopouštět i lidé, 

99 Canetti, E., Masa a moc, c.d., s. 93-94.  
100 Tamtéž, s. 14. 
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kteří se vůbec neznají, pouze fandí stejnému fotbalovému klubu a v danou chvíli se náhodou 

ocitnou na stejném místě. To, co je spojuje, je masa. 

  Pro projevy kolektivního násilí je typická epizodická sociální interakce, pro niž je 

příznačné, že: 

„– bezprostředně fyzicky poškozuje osoby, případně věci (,poškození‘ zahrnuje i vynucené 

zadržení věci či omezení osob); 

– podílejí se na ní nejméně dvě osoby, které způsobují poškození; 

– je přinejmenším zčásti výsledkem koordinace osob působících poškození. 

 Podle této definice nepatří do kolektivního násilí čistě individuální jednání, způsobení 

nemateriální újmy a takové procesy, jejichž škodlivé účinky se projevují až po delší době 

nebo jsou nepřímé.“101

 Kromě této obecné definice, která může působit poněkud vágně, jsou v odborné literatuře 

popisovány i konkrétní formy interpersonálního kolektivního násilí. Např. Charles Tilly řadí 

do typologie interpersonálního kolektivního násilí tyto jevy: násilné rituály, koordinovanou 

destrukci, oportunismus, rvačky, individuální agresi, rozptýlené útoky a přerušená 

vyjednávání.

 

102 Hranice mezi těmito jednotlivými formami násilí jsou pochopitelně rozost-

řené, mohou se stírat, případně jedna forma přechází do dalších apod. Tilly toto prolínání 

v případě sportovních utkání popisuje takto: „Násilné rituály, jako například sportovní utkání, 

se někdy změní v přerušená vyjednávání (pokusy pořadatelů vykázat výtržníky vedou k útoku 

na pořadatele a ničení vybavení stadionu) nebo v oportunismus (diváci či hráči si vyřizují 

osobní účty s protivníky).“103

 Zaměříme-li se podrobněji na jednotlivé položky z Tillyho škály, můžeme je bez 

problémů vztáhnout na konkrétní jevy, k nimž dochází v souvislosti s fotbalovými zápasy: 

 

1) „Násilné rituály“ – tímto pojmem mohou být, kromě samotných sportovních utkání 

jakožto ritualizovaných násilných rituálů, popisovány i některé hromadné střety fanoušků 

soupeřících týmů, jimž se budu podrobněji věnovat v dalších částech této práce. 

2) „Přerušená vyjednávání“ – sem spadají především střety s bezpečnostními službami 

dohlížejícími na pořádek a bezpečnost na stadionech, případně následné střety s policií, 

o nichž jsem se podrobně zmiňoval výše.  
                                                 
101 Tilly, Ch., Politika kolektivního násilí, c.d., s. 13. 
102 Tamtéž, s. 24-25.  
103 Tamtéž, s. 25.  
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3) „Koordinovaná destrukce“ – tato kategorie popisuje projevy vandalismu, především 

záměrné ničení zařízení fotbalových stadionů. Nejčastěji dochází k vytrhávání a házení 

sedaček, k útokům na ohrazení a ploty – nejčastěji na ty, které ohraničují divácké sektory 

ultras a hooligans, tedy „kotle“. Někdy dochází i k ničení sociálního zázemí, především 

WC, poničení reklamních nápisů a poutačů či trávníku. Ke sprejerství dochází mimo dobu 

zápasu, protože na ně v jeho průběhu není dostatek času. (Graffiti jsou zpravidla 

prezentovány rovněž na internetových stránkách – viz Přílohy, obr. č. 5 a č. 6) Hooligans 

však často masivně vylepují nálepky (tzv. stickers – viz Přílohy, obr. č. 11), a to buď 

s motivy svého klubu, nebo s motivy, jež dehonestují jejich fotbalové protivníky.104

4) „Rvačky“ – v těchto případech jde zpravidla o to, že v původně nenásilném shromáždění 

začnou na sebe či na svůj majetek navzájem útočit nejméně dvě osoby.

  

105 Rvačky se od 

násilných rituálů, jimž se do určité míry mohou vnějškově podobat, liší především mírou 

koordinovanosti, zápasí spolu obvykle dvojice. Propukají zpravidla spontánně a bez 

přípravy a provází je poměrně velká míra fyzického násilí, takže pokud dojde ke 

zraněním, bývají vážnější než v případě násilných rituálů.106

5) „Oportunismus“ – pokud již dojde ke rvačkám, případně rozptýleným střetům v hledišti, 

mohou se poměrně snadno stát (pokud tomu tak není od samého počátku) projevy jevu, 

který Tilly označuje jako „oportunismus“. V jeho rámci spolu začnou zápasit jednotlivci, 

kteří si „vyřizují osobní účty“, využívajíce toho, že jsou skryti v davu před běžným 

dohledem a represí. Rvačky a především oportunismus jsou častější na utkáních nižších 

  

                                                 
104 Srv. Football Factory, 2007, č. 48, s. 60-62. Football Factory, podobně jako například Ultras, Hooligan nebo 

Bazal, je typický fanzin. Tento pojem je složen z anglických slov „fans“ a „magazine“. 
105 S nezaměnitelným humorem a skvělými postřehy, jež postihují podstatu podobných situací prakticky dodnes, 

jen s drobnými obměnami vnějších znaků, popsal tento jev Karel Poláček ve svých Mužích v offsidu. 

Konkrétně mám na mysli scénu, kdy po předchozím slovním napadání pan Načeradec, příznivec pražské 

Slavie, zaútočí na Emana Habáska, jenž v hledišti hájí čest Viktorie Žižkov, deštníkem. O stále aktuální 

oblíbenosti této knihy, jež byla poprvé vydána už v roce 1931, svědčí i to, že již od roku 2008 je s velkým 

úspěchem uváděna její divadelní adaptace, jejímiž autory jsou M. Vačkář a O. Havelka, v divadle v Mladé 

Boleslavi. V tomtéž roce získala na IX. Grand festivalu smíchu titul „Inscenace roku“. V Praze tato inscenace 

pravidelně hostuje v Divadle bez zábradlí.  
106 „Pro rvačky jsou … příznačné nerozvinuté scénáře…, nejasné hranice, absence pozorovatelů a velká 

nejistota. Všechny tyto charakteristiky pramení z úzké úrovně koordinace.“ Tilly, Ch., Politika kolektivního 

násilí, c.d., s. 156-157.  
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ligových soutěží, okresních přeborech apod., kde se diváci často mezi sebou osobně znají. 

Také je tam nižší míra nebo vůbec žádná prevence diváckého násilí i početně nižší 

zastoupení bezpečnostních složek, takže dojde-li už ke rvačkám nebo fyzickému 

napadání, často není na hřišti ani v jeho bezprostředním okolí přítomen nikdo, kdo by jim 

byl schopen efektivně zabránit. V této souvislosti připomínám, že stoupající a stále 

četnější brutalita na fotbalových stadionech při utkáních nižších soutěží je v Čechách 

v poslední době bohužel obecně známým a i v masmédiích již částečně podchycovaným 

jevem.107

6) Zcela ojedinělé jsou na českých prvoligových stadionech projevy „individuální agrese“. 

Jeden z nich bych však chtěl v této souvislosti zmínit, a to nejen proto, že se mu dostalo 

nebývalé mediální pozornosti, ale i z toho důvodu, že svým způsobem odstartoval 

veřejnou debatu o diváckém násilí. Šlo o útok fanouška Bohemians Praha, známého pod 

přezdívkou Ritchie, jenž během utkání s týmem AC Sparta Praha 17. května 2003 přelezl 

hrazení a fyzicky napadl asistenta rozhodčího Ladislava Talpu. Útoku se dopustil zcela 

sám, přičemž byl do půl těla obnažený a zjevně podnapilý. Na svou obhajobu pak uváděl, 

že zápas navštívil v doprovodu svého tchána a novomanželky právě v den své svatby. 

Z toho důvodu byl prý pod vlivem alkoholu – hlavně prý chtěl ale své manželce názorně 

ukázat, že nestrpí žádnou nespravedlnost. 

  

  I přes tento poněkud komický aspekt obhajoby (nebo možná právě proto?) byla celá tato 

událost silně medializována a byla hodnocena jako jeden z vrcholů projevů diváckého násilí 

na utkáních naší první fotbalové ligy,108 jež kulminovalo právě v letech 2003-2005. Po 

násilných událostech, k nimž došlo v průběhu těchto fotbalových sezón,109

                                                 
107 Viz např. archiv televizního kanálu ČT4 na internetu. 

 byla podle 

J. Smolíka problematika diváckého násilí silně zpolitizována: „Jak je patrné, fotbalové 

chuligánství se po roce 2004 stalo politickým tématem i v České republice. Problematika se 

politizovala až do podoby zákona 343/2006 Sb. ze dne 29. května 2006, 2. par. 202 (1) Kdo se 

dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti 

108 V Lidových novinách byl Ritchie označen za člena fanouškovské skupiny „Berserk Boheminas“ (ultralevi-

cového uskupení hooligans). Filip, M., Útočník patří k agresivní frakci. Lidové noviny, 20. května 2003, 

s. 28. 
109 Jejich podrobný popis viz Smolík, J., Fotbalové chuligánství. „Historie, teorie a politizace fenoménu“, c.d., 

s. 131. 
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zejména tím, že napadne jiného ... anebo hrubým způsobem ruší přípravu nebo průběh 

organizovaného sportovního utkání ... bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 

jako člen organizované skupiny.“110

 Pro úplnost bych chtěl ještě dodat, že téměř vše, co jsem až dosud popsal, se týká násilí a 

agrese přímo na stadionech, tedy násilí spontánního, odehrávajícího se v rámci masy. Můžeme 

se však setkat i s jakýmsi odloženým násilím, ke kterému nedochází na stadionech, ale 

zpravidla cestou na zápasy.

  

111 To se může obracet jak proti fanouškům soupeřících týmů,112 

tak v ojedinělých případech třeba i proti hráčům a funkcionářům vlastního klubu.113

 

 Policie 

ČR se těmto jevům snaží čelit důsledným monitoringem a cíleným stewardingem. Je to však 

příliš obsáhlé téma, takže ho zde podrobněji rozebírat nebudu. 

Diváci jako aktéři diváckého násilí 

Po vymezení a popisu nejčastějších forem diváckého násilí se otevírá další klíčová otázka: 

Kdo jsou aktéři diváckého násilí na stadionech?  

Sport je dnes masovou, takřka lifestylovou zábavou milionů lidí. V této souvislosti bych rád 

učinil i jednu možná zdánlivě marginální poznámku, kterou však považuji za důležitou. V celé 

                                                 
110 Tamtéž, s. 132-133. 
111 Srv. Tilly, Ch., Politika kolektivního násilí, c.d., s. 157. Kromě násilí, které se objevuje při cestách fanoušků 

na zápasy, se můžeme setkat i s násilím cíleným na oblíbená restaurační zařízení nebo jiná místa, kde se 

tradičně scházejí fanoušci soupeřících klubů.  
112 K patrně nejtragičtější události v tomto kontextu došlo 15. srpna 1999. Devět ostravských hooligans házelo 

v Ostravě-Svinově kameny na vlak, kterým ze zápasu na Bazalech odjížděli fanoušci SK Sigmy Olomouc. 

Obětí tohoto útoku se bohužel stala dvaatřicetiletá žena z Havířova, paní Cichá, která tímto vlakem cestovala 

pouze náhodou. Kámen ji zasáhl do hlavy a přivodil jí zranění s trvalými následky. Téměř neviděla na pravé 

oko a byla v plném invalidním důchodu. Fotbalisté Baníku mezi sebou zorganizovali sbírku na její podporu. 

Útoku se dopustila skupina „Chachar Juniors“ hlásící se k fanouškům Baníku Ostrava. Pachatele soud, za 

výtržnictví, ublížení na zdraví a obecné ohrožení, potrestal nepodmíněnými tresty odnětí svobody v délce od 

26 měsíců do 4 let. Skupina „Chachar Juniors“ po uvěznění svých čelných členů téměř zanikla.  
113 Např. 30. března 2002 zablokovali radikální sparťanští hooligans osmi auty na dálnici autobus, kterým se 

z prohraného zápasu v Jablonci nad Nisou vraceli hráči a funkcionáři AC Sparty Praha. Rozbili čelní sklo 

autobusu a všem uvnitř vyhrožovali kvůli špatným výkonům, které tehdy Sparta v lize podávala. Podrobnější 

analýzu této události jakožto projevu nátlakové skupiny viz v článku: Smolík, J., Chuligánství nejen na 

fotbalových stadionech. Psychologie dnes, 2002, č. 7-8, s. 14-15. 
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práci budu při popisu chování sportovních fanoušků používat gramatické mužské rody. Není 

to z důvodu nějakého sexismu nebo mé předpojatosti vůči divačkám a fanynkám. Je mi jasné, 

že za posledních 50 let prošlo složení sportovních diváků z genderového hlediska ohromnými 

změnami, což je potvrzováno i oficiálními statistikami. Např. v roce 1998 činilo při 

fotbalovém mistrovství světa zastoupení žen před televizními obrazovkami 38 %, na 

šampionátu v roce 2010 toto číslo stouplo už na 42 %.114

 Kdokoli se pokouší nalézt odpověď na otázku, kdo jsou aktéři tzv. diváckého násilí na 

stadionech, nemůže se vyhnout kvalifikaci skupin, jež sice sledují fotbalové utkání společně, 

ve své podstatě se však velice liší. Názory na složení skupin fotbalových diváků se různí, a to 

jak co do jejich početnosti, tak co do jejich aktivity při projevech diváckého násilí. Klasická je 

Sullivanova definice, na kterou dnes navazují téměř všichni autoři, kteří se touto 

problematikou zabývají. Sullivan uvádí 3 hlavní divácké kategorie: A) typičtí fanoušci, 

B) osoby, které příležitostně užívají násilí, C) „tvrdé chuligánské jádro“ (hardcore hooligans) 

dopouštějící se násilí víceméně pravidelně.

 Činím tak výhradně proto, že 

konkrétním tématem mé práce je především pokus o zachycení násilných jevů, k nimž v naší 

zemi dochází v souvislosti s fotbalovými utkáními nejvyšší soutěže, tedy1. ligy. V České 

republice jsou ženy dosud převážně jen pasivními divačkami: na stadiony jich mnoho 

nechodí. A na násilí se ženy, možná až na takřka nezachytitelné výjimky, při těchto 

příležitostech nepodílejí nikdy. 

115 Podobně definuje složení diváků při 

fotbalových utkáních i J. Smolík, který navíc přidává ještě kategorii „ultras“, která ovšem 

podle jeho názoru v některých případech splývá s kategorií hooligans.116

                                                 
114 Hron, L., Jaké nakupování? Nás baví fotbal! Sport – Magazín, číslo 14, ročník XVI, 6. dubna 2012, s. 19. 

Rád bych v této souvislosti také připomněl svým způsobem senzační událost, k níž došlo v loňském roce 

v Turecku. Turecký fotbalový svaz potrestal předchozí fanouškovské excesy jedním z nejtěžších trestů: 

ligový zápas mezi Fenerbahce Istanbul a Manisaporem měl být odehrán před prázdnými tribunami. Nakonec 

však svaz vztáhl zákaz vstupu na stadion jen na dospělé a dospívající muže a na utkání povolil vstup ženám a 

dětem do 12 let. Původní předpoklad, že utkání se odehraje v jakési komorní atmosféře, ovšem vůbec 

nevyšel. Na utkání dorazilo 41 600 návštěvníků, v drtivé většině žen, které údajně na stadionu vytvořily 

doslova „vášnivé peklo“. Podrobněji srv. tamtéž.  

 Bezpečnostní expert 

115 Sullivan, J. P., Gangs, Hooligans, and Anarchists – the Vanquard of Netwar in the Streets. Dostupné z: 

http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1382.html 
116 Smolík, J., Fotbalové chuligánství. „Historie, teorie a politizace fenoménu“, c.d., s. 16-20.  
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R. Bureš se na základě analýzy mezinárodních dokumentů naopak kloní k jednoduššímu 

dělení a fanoušky rozděluje pouze na „rizikové“ a „nerizikové“.117

Patrně nejrelevantnější je dělení J. Smolíka, proto se ho nadále budu přidržovat jako 

svého hlavního vodítka, jen ho doplním o další údaje získané na základě svých vlastních 

zkušeností a pozorování. Budu tedy uvažovat následující rozdělení jednotlivých skupin 

diváků na fotbalových utkáních: 

 

 1) Neaktivní (objektivní) diváky tvoří čtyři různě se proměňující podskupinky: 

a) nepravidelní návštěvníci fotbalových zápasů (relativně často jde o zvláštní typ módy nebo 

snobství), b) fanoušci jiných klubů, než jsou ty, které právě hrají zápas, c) pozorovatelé 

z jiných klubů, trenéři nebo sami fotbalisté jiných klubů, d) ženy (zejména starších věkových 

kategorií), které na zápas jdou pouze jako doprovod svých partnerů (obrácený genderový 

vzorec je k vidění jen zcela ojediněle, já sám jsem ho neviděl nikdy, jen jsem o něm slyšel 

vyprávět). Pasivní pozorovatelé hry nejsou ovládáni týmovou realitou a sportovní klání 

hodnotí vysoce objektivně (pokud vůbec). Tento typ diváků je početně zastoupen nejméně, na 

stadionech se příliš aktivně neprojevuje, nikdy se nezapojuje do projevů diváckého násilí.  

 2) Klasičtí fanoušci (tzv. „normálové“). Tato skupina je početně nejvíce zastoupená. Jde 

o lidi, kteří navštěvují fotbalová utkání pravidelně, mají vztah ke svému klubu, často proto, že 

stadion se nachází relativně blízko jejich bydliště. Je pro ně typické dělení na „my“ vs. „oni“ 

(fanoušci jiných klubů). Tento typ diváků charakterizuje střední míra intimity a propustnosti. 

Na stadionech je najdeme nejčastěji na hlavních tribunách. V některých případech se 

nechávají tito fanoušci strhnout k hlasitému fandění, a to i s rasistickým obsahem. Do jiných 

projevů diváckého násilí se tato skupina diváků zpravidla nezapojuje – s občasnou výjimkou 

vhazování předmětů na hrací plochu.  

 3) Specifická je pak další skupina diváků tzv. „hooligans“, též rowdies – tzv. rváči nebo 

bitkaři, též „chuligáni“. V poslední době tato skupina z fotbalových stadionů mizí, i přesto 

bývá i nadále (snad z tradice?) spojována s tzv. diváckým násilím. Že toto pojetí pomalu 

přestává platit, se pokusím doložit v dalším oddíle této práce, věnovaném právě hooligans a 

ultras.  

 4) „Ultras“ jsou hlavní součástí tzv. „kotlů“118

                                                 
117 Bureš, R., Prevence diváckého násilí při sportovních utkáních. Vyšlo jako příloha časopisu „Policista“ 

č. 10/2006, s. III.  

 a podílejí se hlavní měrou na vytváření 

„atmosféry“ utkání. Svým způsobem tvoří ultras zvláštně proměnlivou přechodnou kategorii 
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mezi hooligans a normály. Osobně je považuji za zdaleka nejzajímavější skupinu, protože 

jsou to právě ultras, kteří dokážou ovlivňovat jak chování normálů, tak hooligans (a naopak 

jsou ovlivňováni jimi). Domnívám se, že to, jak bude vypadat dění v našich prvoligových 

ochozech v budoucnosti, je závislé právě na skupinách ultras a jejich dalším vývoji. 

 Protože mi v této práci jde především o hledání odpovědi na otázku, jak je možné, že na 

fotbalových utkáních dochází k násilným projevům, přičemž se snažím pochopitelně dobrat i 

toho, kdo je jejich prvním spouštěčem, domnívám se, že v žádném případě nemohu pominout 

roli hooligans a v některých případech ani ultras. Protože násilné jednání na stadionech 

souvisí především s chováním členů dvou posledně jmenovaných diváckých skupin, hodlám 

jim věnovat další části své práce. 

  Jsem si ovšem vědom toho, že popsat činnost hooligans a ultras v obecné rovině je 

v prostředí 1. české fotbalové ligy velice obtížné, ne-li přímo nemožné. Je to dáno především 

tím, že propojenost skupin ultras a hooligans v rámci jednotlivých fotbalových klubů je 

pokaždé jiná, někde se vzájemně prolíná, zatímco jinde mohou vůči sobě oba tábory 

vystupovat nepřátelsky. Ke zmatení těchto pojmů v českém prostředí navíc přispívá i 

skutečnost, že některé skupiny hooligans užívají slovo ultras ve svém názvu.119

                                                                                                                                                         
118 „Kotel“ (anglicky označovaný jako „end“, francouzsky „kop“, polsky „mlyn“ atd.) je označení pro 

nejlevnější místa na postranních tribunách za brankami, určená většinou pouze k stání. Programově se zde 

scházejí divácké skupiny ultras nebo hooligans, kterým pořadatelé věnují zvýšenou pozornost. Kotle 

soupeřících týmů jsou vždy na opačných stranách hlediště, aby byl minimalizován kontakt mezi jejich 

osazenstvy. Některé slavné evropské kotle mají i svá vlastní jména: např. „Shed“ na stadionu londýnské 

Chelsea nebo „Kop“ v Liverpoolu. 

 

119 K hooliganským skupinám, které mají slovo „ultras“ ve svém názvu, patří například Ultras Sparta, Ultras 

Slavia, Ultras Hradec Králové, Ultras Liberec, Ultras Patriots Brno atd. 
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7. Hooligans a ultras

V této části mé práce mi půjde především o hledání odpovědi na otázku: „Kdo jsou hlavní 

aktéři tzv. diváckého či explicitně fotbalového násilí?“ Přestože v ČR zdaleka není 

pravidlem, aby každý prvoligový fotbalový klub měl svoje vlastní hooligans, jejich hlavní 

podíl na diváckém násilí byl tradičně považován za nezpochybnitelný.120

 Nejprve bych rád zdůraznil, že tyto pojmy se, stejně jako příslušníci obou těchto 

diváckých skupin, dosti mísí a proplétají. Takřka u každého fotbalového klubu v České 

republice, který má své vlastní ultras nebo hooligans, je situace jiná, navíc se tyto skupiny i 

rozdílně sebereflektují a prezentují. Kromě toho se význam obou těchto pojmů v čase 

vyvíjel a proměňoval (navíc je u nás vše ještě poněkud komplikováno dříve užívaným 

názvem „vlajkonoši“). Přesto se alespoň pokusím o zachycení některých nejobecnějších 

rysů. 

 Je tomu tak 

ovšem i v dnešní době? Nepřejímají tradiční roli hooligans na fotbalových stadionech 

nověji už spíše ultras, kteří tolik netíhnou k násilným projevům?   

 Dříve byli hooligans jen zřídka označováni jako „chuligáni“, častěji se jim říkalo 

„vlajkonoši“ (toto označení je až do dneška možné vidět na zdech vyhrazených diváckých 

sektorů na některých ligových stadionech v ČR). Já ovšem tento název používat nebudu, 

protože dnes by podle mého názoru slovo „vlajkonoši“ v některých případech splývalo 

spíše s pojmem ultras než hooligans. Navíc – vzhledem k tomu, že na stadiony nebyly 

dlouhou dobu povoleny vstupy s jakýmikoli tyčemi, na kterých by mohly být vztyčovány 

vlajky – pojem „vlajkonoš“ téměř zcela ztratil smysl. Menší vlajky nosí někteří fanoušci 

připevněné na vlastních tělech, větší jsou zpravidla uvazovány na ploty a ohrazení 

stadionů. V některých případech pak v kotlích drží organizovaná skupina fanoušků velké 

vlajky, buď tzv. sektorové, nebo zvlášť vytvořené k ojedinělým výjimečným příležitostem 

(např. k městským derby), napnuté nad vlastními hlavami. Mezi fanoušky to sice není 

příliš oblíbené, protože ti, kdo stojí přímo pod vlajkou (nikoli na okrajích), nevidí 

                                                 
120 Holligans byli v počátcích spojováni především s hnutím skinheads. V průběhu času však obě tyto 

skupiny prošly proměnami, např. přímo uvnitř zpočátku napovrch homogenního skinheadského hnutí 

začali proti neonacistickým skinheadům vystupovat tzv. S.H.A.R.P., tedy „Skinheads Against Racial 

Prejudice“ („Skinheadi proti rasistickým předsudkům“). Navíc neonacističtí skinheads považují fotbalové 

hooligans spíše za jakési kašpárky, a nikoli rovnocenné partnery, což podrobněji popíšu níže. 
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prakticky vůbec nic jiného než látku vlajky a okolostojící, ale přesto je užívání těchto 

velkých vlajek stále častější. 

 Historie hooligans ani ultras u nás není příliš dlouhá, neboť totalitní režim se 

vyhrocenější projevy fotbalového fandovství snažil potlačovat. Po listopadu 1989 jako by 

česká (zprvu československá) fanouškovská scéna prošla zrychleně obdobným vývojem, 

jaký bylo možné v Západní Evropě sledovat už od 60. let minulého století. Nejprve se tedy 

objevily takřka neorganizované akce, jejichž spontánnost vyplývala ve velké míře 

z absence moderních komunikačních prostředků, především mobilních telefonů a internetu. 

Účastnili se jich společně hooligans i lidé, které bychom dnes popsali spíše jako ultras. 

K charakteristice těchto akcí lze velmi dobře použít dnes již takřka klasickou definici jejich 

scénáře popsanou na případě týmu Sheffield United, jehož hooligans se označovali jako 

Blades: „Scénář vyžadoval, aby se Blade ve společnosti až 200 jemu podobných vydal do 

jiného města, kde už na jejich příjezd čekaly jejich protějšky z řad hooligans. Ve chvíli, 

kdy se obě skupiny setkaly, začaly spolu bojovat, a to přesto, že se jejich členové nikdy 

nesetkali a pravděpodobně se ani nikdy neměli znovu uvidět. Podobně jako v zápase, na 

který se Blades přijeli podívat, mohli rozhodnout o tom, zda (jako obdoba týmu) v tomto 

soupeření vyhrají, prohrají nebo remizují. Ne že by na tom nějak zvlášť záleželo – 

v příštích týdnech se měl tento zážitek, založený na velmi podobném scénáři, opakovat 

s jinými skupinami mladíků.“121

  Současná situace se ovšem i u nás dosti radikálně proměnila: dnes městy pochodují 

především průvody ultras, nikoli hooligans, a k násilí při nich téměř již nedochází, neboť 

tyto akce jsou důkladně preventivně zajišťovány a důsledně monitorovány policií, která je 

  

                                                 
121 Armstrong, G., Football Hooligans. Knowing the Score. Oxford, Berg 1998, s. 6. Velice expresivně a 

výstižně jsou podobné události z pozice přímého účastníka popsány v knize Fotbalová fabrika, kterou 

napsal bývalý aktivní hooligan londýnské Chelsea John King: „… kolem dokola je čím dál víc 

policajtů… Chelsea jde automaticky proti nim, po celý šířce ulice, přidávaj se i mladý kluci a starší 

chlapi. Tomuhle říkám ráj. Kolem dokola postávaj lidi a sledujou ten boj. Je to docela podívaná, náš dav 

skanduje, zpívá a demoluje auta. Prošvihli pořádný maso, tohle je už jenom takový divadlo. (…) Krev mi 

zase proudí v žilách a celým tělem se rozlejvá příjemný teplo. (…) Tlačíme se s ostatníma a snažíme se 

dostat na stadion. Vevnitř už to taky vře a tribunama zní nepřetržitý skandování CHELSEA, CHELSEA. 

Tohle je skutečnej smysl života. Hrajeme s Tottenhamem venku. Já to prostě miluju.“ King, J., Fotbalová 

fabrika. Praha, BBart 2003, s. 44. 
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připravena zabránit jakýmkoli excesům hned v počátku.122 Tyto akce, při kterých průvody 

hostujících fanoušků procházejí městem, mají tedy spíše již jen spektakulární charakter,123

 Jak k této proměně došlo? K jasnějšímu oddělování hooligans a ultras, což je proces, 

který v některých aspektech stále ještě není uzavřen, začalo docházet zejména v druhé 

polovině uplynulé dekády. Souviselo to nejen s generační obměnou,

 

zaměřují se na povzbuzení svého týmu a vlastní prožitek a jejich členové se většinou ani 

neznají. V některých případech jsou pořádány i poklidnější vzpomínkové pochody (viz 

Přílohy, obr. č. 14). 

124 ale i s politizací 

problému tzv. diváckého násilí a s ní souvisejícími nově přijatými bezpečnostními 

opatřeními, mezi kterými je třeba jmenovat především zákon 343/2006 Sb. ze dne 

29. května 2006, který nabyl účinnosti 1. října téhož roku, tedy takřka uprostřed podzimní 

části fotbalové sezóny.125

                                                 
122  Viz například zprávu vydanou ČTK 21. listopadu 2008: Okolo 400 policistů a 50 strážníků bude 

v pohotovosti na zápas mezi SK Sigmou Olomouc a Baníkem Ostrava. „Policisté budou od rána 

monitorovat pohyb fotbalových fanoušků ve městě a také v průběhu cesty vlakem z Ostravy do 

Olomouce. Po příjezdu budou fanoušky policisté doprovázet od vlakového nádraží v Olomouci na 

Andrův stadion,“ uvedla policejní mluvčí pro olomoucký kraj. Kvůli utkání budou mimořádná opatření 

také v dopravě. Po příjezdu vlaku s fanoušky bude od 15.00 výluka tramvají směrem od nádraží na 

Masarykovu ulici a tramvaje pojedou přibližně půl hodiny pouze ve směru na Třídu Kosmonautů. Po 

dobu, kdy půjdou příznivci Baníku Ostrava na stadion, budou postupně uzavřeny veškeré ulice pro 

dopravní prostředky. Dopravu budou na místě usměrňovat policisté a strážníci městské policie. 

S podobnými opatřeními, včetně výluky tramvají, budou muset lidé počítat také po utkání. Policisté 

zároveň doporučují majitelům podniků a prodejen v ulicích, kterými budou fanoušci Baníku procházet, 

aby raději v uvedenou dobu uzavřeli své provozovny a snížili možné poškození objektů. Majitelům 

motorových vozidel doporučují, aby ze stejného důvodu nenechávali zaparkovaná auta v uvedených 

místech, kudy budou fanoušci procházet. Zdroj: (CTK), iDNES.cz (náhled 16. 4. 2012). 

 Velkou roli sehrál i třetí faktor – narůstající počet i obliba tzv. 

ultras produkcí, které na sebe postupně začaly strhávat stále větší pozornost i oblibu.  

123 Negativní roli při jinak poklidných, i když zpravidla velmi hlučných, pochodech sehrává ovšem alkohol, 

zvláště v těch případech, kdy fanoušci absolvují delší cestu (například cesta vlakem Baníkovců do Prahy 

trvá více než 4 hodiny, během kterých se většinou důkladně „posilňují“).  
124 Většina předáků diváckých kotlů ze sezóny 2003-2004, v níž došlo k doposud nejčetnějšímu výskytu 

projevů tzv. diváckého násilí, odchází z fotbalových ochozů „do výslužby“ a jejich místa ve fanouškovské 

hierarchii zaujímají příslušníci další generace. 
125  Nešlo však pouze o tento zákon, byla přijata i další konkrétní opatření, která měla zvýšit bezpečnost na 

stadionech a která se soustředila do následujících okruhů: 
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 Během osmi let, která od té doby uplynula, se vytvořily poměrně přesně definovatelné 

skupiny hooligans. Za „jedničku“ v pomyslném žebříčku českých hooligans jsou přitom 

dlouhodobě považováni příznivci Baníku Ostrava, kteří vynikají jak svým počtem, tak i 

různorodostí svých akcí, jež dokládají možnost jejich proměny. Podle komentářů 

internetových fanzinů se však zdá, že dříve nezpochybnitelná pozice ostravských fanoušků 

v současné době poněkud slábne (zejména v tzv. „bitkách“). Za tradičně prvními Baníkovci 

pak následují hooliganské skupiny spojené s kluby AC Sparty Praha a Slezského FC 

Opavy, následovaní hooligans Zbrojovky Brno (po sestupu brněnského týmu do druhé ligy 

jejich aktivity načas zeslábly, ale nyní opět zesílily), Viktorie Plzeň a SK Sigmy Olomouc. 

Relativně silné hooliganské tábory se hlásí i ke Slavii Praha a FC Bohemians Praha 1905. 

Obecně se dá ovšem říci, že pro většinu hooligans už původní prostředí, totiž fotbalová 

utkání, prakticky nehraje již žádnou roli, neboť na jeho místo nastoupila preference 

plánovaného násilí odehrávajícího se mimo sportovní stadiony. 

 Domnívám se, že při podrobnější definici skupiny hooligans i její role mezi ostatními 

fanoušky, lze využít té Canettiho definice, která se týká tzv. „krystalů masy“. „Jako 

krystaly masy označuji malé, rigidní skupiny, pevně ohraničené a velmi stálé... Je důležité, 

aby tyto skupiny byly přehledné, obsáhnutelné jediným pohledem. Na jejich jednotě záleží 

mnohem víc než na jejich velikosti. Jejich mechanismus musí být dobře známý, musí se 

vědět, k čemu tu jsou. Pochybnost o jejich funkci by jim vzala všechen smysl, nejlepší je, 

                                                                                                                                                    
 1) intervence do potenciálu jednotlivců chovat se násilnicky, dalo by se to také nazvat „práce s fanoušky“, 

v níž jde především o to nabídnout zejména mladším možnost vybití agrese: klubové zábavy a aktivity, 

mládežnické tělovýchovné oddíly apod.; významnou roli může sehrávat i podpora nenásilných ultras, 

kteří např. připravují choreografie, nacvičují chorály, bubnování, „odpovídání“ apod.; 2) úprava míst, kde 

obvykle dochází k projevům násilí: především úprava stadionů – bezpečné vchody široké minimálně jako 

chodby, důsledné oddělování fanoušků soupeřících týmů, stewarding, kamerové systémy apod.; 

3) preventivní zákazy různých komodit, včetně potenciálních zbraní a alkoholu: důsledné kontroly 

u vchodů na stadiony, zákaz pyrotechniky, dřevěných tyčí na vlajkách, lahví s jakýmkoli obsahem, jakož i 

čehokoli jiného, co by bylo možné použít jako zbraň (nože, žiletky, kovové předměty, často i boty 

„martensky“); 4) zákaz vstupu podnapilých či jinými psychotropními látkami ovlivněných osob; 

5) zvýšení účinku zásahů pořadatelských služeb i Policie ČR pokud jde o redukci násilí: přestože jsou „za 

branami“, jsou těžkooděnci (případně na koních či se psy), jejichž výstroj a vybavení odpovídá 

předpokládaným nejostřejším zásahům, připraveni na řešení téměř všech předpokládaných možných 

situací. Srv. Bureš, R., Prevence diváckého násilí při sportovních utkáních, c.d., s. II-V. 
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když se vůbec nemění. Nesmějí být zaměnitelné. Velmi jim prospívá uniforma...“126 Pro 

hooligans je důležitější příslušnost k vlastní skupině než identifikace s fotbalovým klubem, 

a právě to je odlišuje od ostatních skupin fotbalových fanoušků.127 Nosí streetwearové 

oblečení oblíbených značek (např. Lonsdale, Thor Steinar, Ben Sherman, Lacoste, Grassel, 

Umbro apod.). Zpravidla na sobě nemají žádné viditelné symboly, ale pokud ano, pak 

nikoli klubové, ale své vlastní: vlajky a šály – proto jsou od ostatních diváků na stadionech 

i mimo ně, včetně ultras, poměrně jasně odlišitelní. Okamžitě po svém vzniku skupiny 

hooligans také přijímají vlastní názvy, ve kterých nezřídka úplně chybí název fotbalového 

klubu, ke kterému se původně hlásily, zato se tam relativně často objevuji termíny „gang“, 

„commando“, „brigáda“ a podobně.128

 Předpokládám také, že skupinu hooligans lze přirovnat k uzavřené mase, totiž k mase, 

která se podle Canettiho zříká růstu a záleží jí na její kvalitě a jejím trvání, dovnitř se nelze 

dostat jednoduchým způsobem. K tomu, aby se člověk dostal dovnitř uzavřené masy, je 

totiž potřebná určitá kvalita, případně nějaký přijímací rituál.

  

129 Na rozdíl od ostatních 

skupin diváků se členové skupiny hooligans mezi sebou vždycky osobně znají, i když třeba 

jen podle přezdívek. Struktura hooligans je pevně daná a vertikálně hierarchizovaná. Vždy 

zde existuje jasně určený vůdce (případně jeho zástupci), kteří jsou obklopeni širším 

„osvědčeným“ jádrem, na periferii skupiny se pak pohybují nováčci a sympatizanti. Na 

počátku „éry“ osamostatňování hooligans, tedy jejich emancipace od fotbalové zátěže 

(nebo snad naopak?), v roce 2004, působilo v ČR podle odhadu přibližně 30 skupin 

hooligans, přičemž každá byla složena maximálně z několika desítek osob.130

                                                 
126 Canetti, E., Masa a moc, c.d., s. 124.  

 Počet členů 

takzvaných tvrdých jader („hard cores“) se přitom v českém prostředí od té doby téměř 

127 Eliáš, M., Sociální struktura chuligánské skupiny a její vnitřní soudržnost v České republice. Bakalářská 

práce. Praha, FHS UK 2007. 
128 Johny Kentus Gang, Division S (Zbrojovka Brno), Brigate 97 (Slavia Praha), Apple Commando (Baník 

Ostrava), Division Nord (FK Teplice), ale i Hovada Zubr (SK Sigma Olomouc) Frakce rudý úder (AC 

Sparta Praha) apod. 
129 Canetti, E., Masa a moc, c.d., s. 57-58. 
130 Mareš, M. – Smolík, J. – Suchánek, M., Fotbaloví chuligáni. Evropská dimenze subkultury. Brno, 

Centrum strategických studií–Barrister–Principal 2004, s. 135-137.  
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nemění. I dnes ho tvoří maximálně 20-50 osob.131

 Skupiny hooligans jsou zpravidla velmi dobře organizované a koordinované.

 Aktuálně odhadované počty hooligans 

v ČR nelze v oficiálních dokumentech dohledat. Bezpečnostní expert R. Bureš, na kterého 

jsem se obrátil, mi v mailové korespondenci 10. května 2012 sdělil, že podle jeho osobního 

odhadu počet pravidelně aktivních hooligans klesá a v současnosti se jejich počet v ČR 

pravděpodobně pohybuje kolem 150 osob. 
132 

„Kolektivní koordinace se může pohybovat od pouhé improvizované signalizace a 

společné kultury (nízká) až k účasti centralizovaných organizací, jejichž představitelé se 

při záměrném vtahování stoupenců do násilných interakcí s jinými drží společného scénáře 

(vysoká)... To, jak velká je koordinace mezi aktéry násilí a jak významné je poškození 

v interakcích s jinými, například pomáhá stanovit, a vysvětlit stupeň destruktivních 

výsledků těchto interakcí.“133 Tato koordinace je důležitá zejména proto, že členové 

hooliganských skupin často již opustili klasické fandění jednotlivým fotbalovým klubům. 

Namísto toho se soustřeďují na tzv. „třetí poločasy“ sportovních utkání, tj. předem 

domluvené vzájemné střety. Zatímco v 90. letech minulého století se bitky a výtržnosti 

hooligans v ČR odehrávaly povětšinou na stadionech, dnes už jsou v tomto prostředí 

výrazně omezeny. Buď kvůli různým bezpečnostním opatřením, případně soudním 

zákazům,134

                                                 
131 To potvrzuje i e-mail J. Čarnogurského z 4. prosince 2009, zahrnutý do studie G. A. Pilze a 

F. Wolki-Schumacherové z Institute of Sports Science Leibniz University Hannover: Overview of the 

Ultra Culture in the Council of Europe member states in 2009, a to v části 1.3 na s. 11. Tato zpráva byla 

součástí materiálů konference „International Conference on Ultras. Good practices in dealing with new 

developments in supporters’ behaviour“, která se uskutečnila 18. ledna 2010. Též srv. Blickfang Ultra, 

duben 2009, č. 23.  

 nebo prostě proto, že se hlavní hooliganské aktivity odehrávají jinde. Velkou 

roli v tomto procesu sehrávají i stále oblíbenější nenásilné produkce ultras. 

132 Tato koordinace je typická prakticky pro všechny skupiny hooligans po celém světě. Často se i cvičí 

v bojových uměních. Díky tomu nejsou nepodobné malým vojenským komandům. Důležitou roli sehráli 

např. během pouličních bojů proti Mubarakově režimu v Egyptě fanoušci klubu Al Ahlí. Bezpečnostní 

síly, z největší části působící ještě ve svém původním složení, se jim za to ovšem pomstily. Po zápase 

s týmem Al Masrí, 1. února 2012 v Port Saidu, na ně vyprovokovali hon, při němž jich za jejich pasivního 

přihlížení bylo 73 usmrceno. Mladá fronta Dnes, 2. 2. 2012, příloha A, s. 10.  
133 Tilly, Ch., Politika kolektivního násilí, c.d., s. 23. 
134 V ČR je soudní zákaz vstupu na stadiony zatím uplatňován jen ve velmi omezené míře. V roce 2010 jím 

bylo v celé republice postiženo 11 lidí, v roce 2011 pak 44. V Anglii byl přitom v roce 2011 vstup na 



 

53 

 

 Střety mezi hooligans jsou domlouvány převážně na internetu,135 hlavně z důvodu 

utajení před policií. Často je přesně dohodnuto nejen místo, ale i počty účastníků (od 

několika desítek až výjimečně po stovky), formy „boje“ (tj. beze zbraní, bez dokopávání 

ležících atp.). Někdy je předem zajištěna i jakási forma první zdravotnické pomoci. Při 

těchto podrobně plánovaných střetech se zpravidla vytrácejí jakékoliv prvky spontánnosti 

či emočního zaujetí (v žádném případě např. nejde o „hájení svého klubu“), třebaže se 

nepochybně jedná o tzv. adrenalinovou zábavu. Porušení „gentlemanské“ dohody je 

obecně vnímáno jako odsouzeníhodné. Např. při plánované bitce v únoru 2008 došlo ke 

střetu hooligans různých politických orientací. Hooligans Olomouce, ke kterým se připojili 

i brněnští hooligans, pravděpodobně nejpravicovější uskupení na naší domácí scéně (viz 

Přílohy. obr. č. 7), údajně nedodrželi předchozí dohodu, která vylučovala užití jakýchkoli 

zbraní, a na hooligans Bohemians 1905, zastávající marginální ultralevicovou orientaci 

(viz Přílohy, obr. č. 5), zaútočili neobyčejně brutálně. Na své domácí půdě napadli Klokany 

tyčemi, boxery i jinými zbraněmi.136

                                                                                                                                                    
stadiony zakázán více než 3 000 lidí, v převážné většině příznivcům londýnské Chelsea a týmu 

Manchester United. Zpráva mezinárodní komise pro kontrolu dodržování Evropské úmluvy o diváckém 

násilí navíc v bodě 4 – „Sanctions“ přímo uvádí, že systém kontroly uložených opatření je v České 

republice nedostatečný. European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sport Events and 

in particular at Football Matches (CETS 120). Country Profile Czech Republic. Information updated on 11 

March 2011, s. 2. (Za zapůjčení tohoto materiálu děkuji PhDr. Radimu Burešovi.) 

 Ostatní skupiny hooligans na internetu i ve fanzinech 

chování olomouckých vesměs odsoudily: jak kvůli politickému podtextu střetu, tak 

především kvůli porušení dohody. Jak je i z tohoto zřejmé, hooligans se snaží dodržovat 

135 Na internet (případně do fanzinů) jsou pak umisťovány i reporty o průběhu „třetích poločasů“, případně 

jejich hodnocení. Internetových stránek s touto tematikou je velmi mnoho, patrně nejnavštěvovanější 

z nich je www.hooligans.cz; na této stránce však zároveň najdeme i patrně největší počet dostupných 

zpráv o ultras produkcích (dokonce i název této stránky umístěný přímo v jejím záhlaví má v současné 

době podobu: „hooligans.cz-ultras.cz“). Je nepochybné, že moderní komunikační prostředky, zejména 

internet a mobily, výrazně přispěly k větší organizovanosti hooligans. Proto už také bitky mezi nimi 

nejsou náhodné – jak tomu bývalo dříve.  
136 Hradil, M., Fotbaloví fanoušci se domluvili a poprali se v Olomouci. Právo, 17. 2. 2008. Tato událost je 

připomínána i ve stati R. Kovářové: Brněnští fanoušci vezli do Prahy autobus zbraní. Právo, 10. 4. 2008. 

Obojí citováno podle: www.novinky.cz (náhled 4. 5. 2012). 

http://www.hooligans.cz/�
http://www.novinky.cz/�
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jakási pravidla „fair play“,137 přičemž relativně často je za prohřešek považováno i 

napadání normálních fanoušků, případně programově nenásilných ultras. Mnoho členů 

hooligans skupin totiž považuje za své protivníky jen jiné hooligans a mezi „normály“ 

rvačky nevyvolává. Za zradu je považována jakákoli forma spolupráce s policií.138 Vůdci 

hooligans do těchto bojů nezřídka „najímají“ i poloprofesionální boxery či muže ovládající 

bojová umění, kteří s fotbalovým fanděním nemají nic společného. Tito „žoldáci“ považují 

střety hooligans za adrenalinovou zábavu, případně formu své praxe. Zajímavé a možná 

jen zdánlivě paradoxní, je zjištění, že mezi „bitkaři“ se kromě účastníků, pro které jsou 

rvačky nezřídka jediným životním cílem, nachází i poměrně značné procento 

vysokoškolsky vzdělaných či pracovně úspěšných lidí.139

 Čeští hooligans v současné době téměř již vůbec nechodí na fotbalová utkání, pokud 

již dorazí, nepřesáhne jejich počet zpravidla 1-5 %.

  

140

                                                 
137  „Za použití zbraní ze strany některých Pražáků se vzápětí dostalo Klatovákům telefonické omluvy.“ 

Football Factory, 2003, č. 19, s. 53. Charles Tilly definuje podobné střety jako „násilné rituály“. Tilly, 

Ch., Politika kolektivního násilí, c.d., s. 24. 

 Předem domluvené bitky hooligans 

se odehrávají v anonymních prostředích (sídliště, parkoviště, dálniční odpočívadla, pokud 

se střetu účastní vyšší počty osob, ve výjimečných případech až několik set, odehrávají se 

„v přírodě“), často dokonce i v jiný den, než probíhá zápas klubu, ke kterému se sice hlásí, 

ale na jehož výsledcích jim vlastně snad ani příliš nezáleží. Vazby s fotbalovými kluby se 

stále rozvolňují, hooligans se s týmem ani jeho ostatními fanoušky neidentifikují. – Přímo 

se vtírají otázky: „Mají akce hooligans vlastně ještě něco společného s fotbalem, či je to už 

jen pouhá jaksi tradiční záminka?“ „A jaké jsou vztahy hooligans a ultras“?  

138 Negativní postoj k policii doposud převážně všechny fanoušky spojuje: „Při nastupování chacharů do 

přistavených autobusů se v jednom z nich rozpoutala potyčka s fízly, kteří zasáhli do nevážně míněného 

střetu mezi ostravskými „feťáky“ a „árijci“. Když fízl zasáhl proti jednomu z „feťáků“, okamžitě se do 

něj pustil jeden z holohlavců a na bengova slova: „Co děláš, vždyť je to jen feťák?“ se mu dostalo 

odpovědi „Feťák, ale kámoš, pořád lepší než fízl“.“ Football Factory, 2003, č. 20, s. 9.  
139 „Objevují se i úvahy o možnosti přenosu užívání agrese s větší tolerancí k možnému překračování hranice 

sociálních norem k sebeprosazení a získání vysokého společensko-ekonomického postavení do ostatních 

oblastí života takto orientovaných jedinců…Mnohdy jsou tací jedinci mezi těmi, kteří se podílejí na 

organizování diváckých střetů, zejména pokud probíhají mimo stadiony a nejsou situačně podmíněné.“ 

Slepička, P. a kol., Divácká reflexe sportu, c.d., s. 81-82.  
140 Pilz, G. A. – Wolki-Schumacher, F., Overview of the Ultra Culture in the Council of Europe member 

states in 2009, c.d., 1.3.1., s. 11. 
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 Vztahy ultras a hooligans jsou poměrně složité. Už proto, že k obměně ve fotbalových 

kotlích docházelo postupně. Nebylo to tak, že by se během krátké doby hooligans ze 

stadionů jednoduše stáhli a na jejich místo nastoupili ultras, kteří s nimi neměli nic 

společného. Naopak: v České republice se skupiny ultras převážně vyvinuly z uskupení 

hooligans.141 Velmi zjednodušeně se dá říci, že ultras jsou ti fanoušci, kteří ve fotbalových 

arénách zůstali, když hooligans odešli. Jisté vazby však přetrvávají. V rámci jednotlivých 

klubů se jejich podoba i těsnost různí. Obecně se však dá shrnout, že pokud dnes hooligans 

dorazí na fotbalové utkání, většinou se aktivně zapojují do ultras aktivit.142

 Při propuknutí fyzických střetů hooligans nejen aktivně brání své ultras, ale i ostatní 

fanoušky klubu před hooligans soupeře (k témuž dochází i při cestách na zápasy hrané na 

hřištích soupeřů).

 Hooligans se 

obecně staví k ultras produkcím spíše pozitivně, až loajálně, často je hodnotí, ať již 

verbálně či na internetu. Neznevažují je a ani se jim nepokoušejí zabraňovat (viz též 

Přílohy, obr. č. 1). 

143 Přesto je to právě postoj k násilí, který hooligans a ultras zásadně 

odlišuje. Nedá se v žádném případě říci, že by se ultras projevovali zcela nenásilně,144 

rozhodně však násilí programově neiniciují. Pokud nicméně už k násilnostem dojde, stávají 

se právě ultras často mezistupněm, přes nějž se násilí přenáší do dalších částí hlediště. 

Celkově je nicméně v prostředí ultras pozorovatelná obecná tendence k poklesu násilných 

projevů. I do našich ochozů už dolehly zprávy o tom, že část fanoušků (včetně radikálních) 

se v Evropě programově distancuje od projevů hooliganismu. Zakládají fotbalové 

fankluby, které se sdružují v UEFAC (Evropské unii fotbalových fanklubů). Jejich heslem 

je: „Jsem fanoušek, nejsem chuligán!“ („I am a FAN and not a HOOLIGAN!“) Pořádají 

nejrůznější turnaje, a dokonce i vlastní mistrovství světa.145

 „K sociologicky obecně společensky významným reflexím fotbalového násilí patří 

nesporně i existence nových skupin fanoušků, které se začaly objevovat zejména ve 

  

                                                 
141 Tamtéž, 1.6.1, s. 19.  
142  Srv. též Smolík, J., Fotbalové chuligánství. „Historie, teorie a politizace fenoménu, c.d., pozn. č. 17, 

s. 17-18.  
143  Pilz, G. A. – Wolki-Schumacher, F., Overview of the Ultra Culture in the Council of Europe member 

states in 2009, c.d., 1.6.1, s. 19 
144 „(Ultras) se od ostatních skupin odlišují…také postojem k násilnostem: neúčastní se jich, nevyhledávají 

je, zároveň se jim však nevyhýbají.“ Slepička, P. a kol., Divácká reflexe sportu, c.d., s. 115. 
145  Zdroj: Wikipedie. 
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Španělsku v průběhu minulé dekády. V reakci na násilí ... se očistným procesem čistého 

sportovního diváctví staví násilí tzv. pacifisté, oživující slavnostní podpory svého týmu a 

radost nad sportovním výkonem, když zároveň nekompromisně reagují na jakékoli formy 

násilí. Je přirozené, že tato divácká fronta se ihned stala vítaným publikem vedení 

fotbalových klubů, od kterých se jim dostává morální i ekonomické podpory.“146

 Ultras se primárně zaměřují především na nenásilné povzbuzování svého klubu, 

s nímž se cítí být pevně spjati, přičemž příslušnost k němu veřejně proklamují.

 

147 Ultras 

sami sebe považují za jakési „skalní fanoušky“, tedy takové, kteří jsou vůči svému klubu 

loajální za všech okolností, tedy i když se mu třeba nedaří. Nejenže hráče trvale provázejí a 

chodí na všechny zápasy, což často obnáší i četnější, případně riskantnější „výjezdy“, ale 

věrně svůj klub následují například i při sestupu do nižších soutěží (v takových případech 

už cesty na utkání do vzdálenějších míst republiky vyžadují nemalé finanční i časově 

oběti). Ultras zpravidla znají historii svého klubu. Pokud při něm existuje fanklub, jsou 

jeho členy. Vlastní předměty, které jsou s „jejich“ klubem spjaté (klub jim je zpravidla 

prodává za snížené ceny). Vlaječky a fotografie (často s vlastnoručními podpisy hráčů) 

zpravidla visí u nich doma nebo v restauračních zařízeních, kde se scházejí před či po 

utkáních, dresy, šály či čepice nosí jako odznaky své příslušnosti na zápasy (Přílohy, obr. 

č. 12).148 Ultras ale především svůj klub, i přes kritické výtky,149

                                                 
146 Sekot, A., Sociologické problémy sportu, c.d., s. 129. 

 trvale hájí a podporují ho 

takřka za všech okolností, tedy i když se mu nedaří. Není náhodou, že hráči po utkání 

chodí své ultras pozdravit, často před kotlem předvádějí i jakési kolektivní děkovačky 

147 Na rozdíl od ČR jsou veřejně proklamované vazby na určité fotbalové kluby v rámci Evropy, a nejen tam, 

vnímány celkem pozitivně, nezřídka patří jaksi k „bontonu“: „Co mají společného britská královna 

Alžběta II., Fidel Castro či Kevin Costner? Všichni fandí fotbalistům londýnského Arsenalu. Ve světě se 

dnes klubová příslušnost u politiků i celebrit uvádí běžně jako politická či sexuální orientace.“ Procházka, 

P., Kdo nefandí, není člověk. Mladá fronta Dnes, 13. října 2011, příloha A, s. 13 (zvýraznění MfD).  
148 „Zejména pro fotbalové diváky je vlastnění klubových symbolů typickým znakem příslušnosti ke skupině 

fanoušků klubu, kdy více než 70 % diváků nějaký symbol vlastní … u kopané více než 50 % diváků 

symboly nejen vlastní, ale také je alespoň občas na zápasy nosí, přitom čtvrtina z nich zcela pravidelně.“ 

Slepička, P. a kol., Divácká reflexe sportu, c.d., s. 56. Srv. též Sekot, A., Sociologie sportu, c.d., s. 246. 
149 Vytrvalá podpora se především týká klubu jako celku, i když při nepovedených zápasech či malém 

nasazení i ta může zakolísat. Pokud jde o jednotlivce, ať již funkcionáře či hráče, dokážou fanoušci své 

negativní názory dát najevo velmi razantně. Jasně to pocítil např. trenér F. Straka nebo útočník 

M. Matušovič, který na počátku sezóny 2004-2005 přestoupil z ostravského Baníku do AC Sparty Praha.  
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(Přílohy, obr. č. 15). Být ultras – to je, už kvůli časové i jiné náročnosti, kterou to vyžaduje, 

součást určitého životního stylu a postoje.150

 Díky ultras se proměnila i klasická podoba fotbalových kotlů. Sedm klasických 

fanouškovských typů, které v roce 1978 definovali Marsh, Rosserová a Harré,

 

151

 To, že druhá a šestá role, které se v některých případech suplovaly, z českých stadionů 

takřka vymizely, je dáno tím, že se dnes rozvíjí jiný typ fandění než dříve. Zatímco 

v minulosti bylo nezřídka cílem fanoušků fyzické ovládnutí kotlů protivníka, případně 

ukořistění odznaků jeho příslušnosti (především šál či čepic), dnes jde zpravidla o co 

nejlepší zviditelnění svého kotle. Ultras se snaží především o vytvoření co možná 

nejbouřlivější fotbalové atmosféry, přičemž v optimálních případech spolu soupeří 

 patří buď 

už zcela minulosti, nebo se na českých stadionech vyskytují v pozměněné podobě. Nyní je 

popíšu, přičemž se přidržím původního číslování anglických výzkumníků. Zachována 

v zásadě zůstala první role „chantleaddera“ čili „callera“ jakožto toho, kdo je iniciátorem 

chorálů, zpěvů, pokřiků atd. Caller také většinou jako první odpovídá na pokřiky soupeřící 

skupiny a zpravidla i dnes zůstává jakýmsi ideovým vůdcem celého kotle. Druhá a šestá 

sociální role, tj. „aggro leader“ (útočník, který užívá různé druhy zbraní případně alespoň 

těžké okované boty) a „fighter“ (rváč, který jako první vede násilný útok na fanoušky 

soupeře) jsou dnes na našich stadionech minimalizovány, případně vytlačeny. Také čtvrtá 

sociální role – „hooligan“ – se v kotlích již vyskytuje jen minimálně, zhruba v 1-5 %, jak 

jsem již uvedl výše. Čtvrtá a pátá role, „bullshitter“ („kecal“) a „nutter“ („šašek“ nebo 

„vtipálek“) prošly do dnešních dnů prakticky beze změny, jsou to ovšem spíše jakési 

univerzální typy, které se vyskytují takřka ve všech sociálních skupinách. Zachována 

zůstala bohužel i sedmá role: „heavy drinker“ („opilec“), i dnes je možné je vidět v kotlích 

či na tribunách v relativně velkém množství. 

                                                 
150  „Ultras jsou rozdílní, ale co je spojuje, je láska k jejich klubu, jejich odhodlání stát 90 minut na nohách 

ve větru, dešti, jsou spojeni skandováním plným hlasem, spojeni zatímco spí napůl opilí ve vlaku 

vezoucím je z výjezdu, spojeni v pochodu přes centrum města soupeřova týmu, spojeni jedním 

sendvičem, o který se dělí čtyři z nich po mnoha hodinách hladu, spojeni jednou společnou cigaretou, 

spojeni jedním pohledem na svět, jedním ideálem, jednou a jedinou mentalitou….“ Ultras nemá jméno 

(anonymní autor), c.d.  
151  Marsh, P. – Rosser, E. – Harré, R., Life on the Terraces (1978). In: Gelder, K. – Thornton, S. (eds.), The 

Subculture Reader. London-New York, Routledge 1997. 
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v nápaditosti a vtipnosti (viz Přílohy, obr. č. 17). Proto namísto okovaných bot nastupuje 

kreativita a významnou pozici mezi ultras získávají tvůrci tzv. choreas, případně hráči na 

různé hudební nástroje, zejména bubny (vuvuzely u nás, i přes svůj počáteční úspěch, příliš 

nezdomácněly).  

 A nyní již blíže k ultras produkcím. Nevztahují se vlastně přímo k tématu mé práce, 

přesto považuji za důležité se o nich alespoň v hlavních bodech zmínit. Představují totiž 

budoucí možnou alternativu násilí na fotbalových stadionech. Ultras svůj tým povzbuzují 

zejména zvukovým fanděním. Jde hlavně o skandované pokřiky nebo prozpěvování 

chorálů, které se většinou rozšíří od několika jedinců z kotle na celý stadion či alespoň na 

některé tribuny. Na některých stadionech je to doprovázeno rytmickými údery na bubny. 

Zavedené je i koordinované hromadné tleskání či podupávání, někdy i v poměrně složitých 

rytmech. Působivé je tzv. „odpovídání“, kdy ultras v kotli vyvolávají hesla a protilehlá 

tribuna, případně všechny, jim hromadně odpovídají. Ne vždy jsou ovšem ultras jen vtipní. 

Doposud se relativně často dopouštějí i verbálních provokací, při nichž urážejí rozhodčí, 

hráče nebo fanoušky soupeřícího týmu. 

 Ultras se také prezentují vizuálními produkcemi, jež nezřídka nabývají až teatrálních 

forem. V této souvislosti je nejtradičnější aktivitou ultras, kterou převzali z dřívějších dob, 

vyvěšování látkových transparentů nebo „bojových zástav“, často i velmi starých, na 

ohrazení diváckých sektorů. Nově ale můžeme vidět i držení obrovských látkových vlajek 

nad hlavami skupiny ultras (Přílohy, obr. č. 9). Mezi nejpůsobivější aktivity pak patří 

vytváření živých obrazů a choreas, často provázené i pyrotechnickými efekty (Přílohy, obr. 

č. 1, 4, 9, 10).152

                                                 
152  V zájmu objektivity je třeba poznamenat, že chorea mají často i provokativní tematiku (viz Přílohy, obr. 

č. 7) a v některých případech končí i házením užitých předmětů na hřiště nebo fanoušky soupeře. 

Pořadatelé také usilují o vytlačování pyrotechniky z ochozů stadionů (viz výše pozn. č. 47). 

 V současnosti na internetu probíhá i hlasování o nejpůsobivější choreo, 

trvalou pozornost mu věnují i fanziny. Reflektuje je také denní tisk, nedávno například 

deník Sport, kde 27. 3 2012 Pavel Kalouš v článku „Chorea v podání Slavie: pozitivní 

atmosféra je zpět, říká Strašák“ ocenil při pražském derby Slavii prvním místem: podle 

jeho názoru v souboji choreas jednoznačně porazila svého tradičního rivala, pražskou 
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Spartu.153

 Produkce, které ultras předvádějí na českých stadionech, na sebe v současnosti 

v hledištích strhávají největší pozornost. Jsou důkazem toho, že ventilem zritualizovaného 

násilného konfliktu nemusí být za všech okolností pouze násilí. Vybití masy si může nalézt 

i jinou cestu, na níž je násilí substituováno jinými aktivitami. Celkově je snad možné 

shrnout, že produkce ultras i další, často na ně navazující, nenásilné, a přesto velmi aktivní 

projevy diváků na fotbalových utkáních se v současnosti stávají jakýmisi alternativami 

původních násilných střetů realizovaných a podněcovaných hooligans. Pokud tato 

alternativa nakonec definitivně převáží, nepochybně to přispěje k výrazné změně na 

českých fotbalových stadionech.  

 Ultras také podporují „fandění celým tělem“: na pokyny šířené z kotle diváci na 

tribunách poskakují, mávají tričky či šálami, případně tvoří „mexické vlny“. 

 

 

                                                 
153  „Napříč severní tribunou se rozbaluje šedesátimetrový nápis „Slavia Praha, 1892–2012, navždy první“, 

nad hlavy fanoušků letí tisíce barevných kartonů a na zaplněné tribuně vytvářejí číslici „120“. Tedy 

výročí, které letos Slavia oslaví… „Atmosféra byla skvělá, připomínalo mi to staré časy, kdy Slavia ještě 

válela,“ srovnával nadšeně šéf slávistického kotle Lukáš Vala, kterého fanoušci znají pod přezdívkou 

Strašák. „Chorea se nám povedla, i když jsme udělali jednu drobnou chybu,“ dodává. „Sešívaní“ ještě pod 

jeho vedením rozbalili obří plachtu s kresbou fanouška, který v obou rukách drží světlice. Efekt měly na 

pozadí černých kartonů dotvořit zapálené barevné ohně, jenže jeden z nich začal hořet o pár metrů dál, 

než měl. Třetí choreografií pak byla kresba fanouška za mřížemi s nápisem „Stop kriminalizaci FANS“, 

kterým chtěli slávisté upozornit na – podle jejich mínění – nepřiměřenou kritiku ze strany médií (viz 

Přílohy, obr. č. 8). „Celé derby nás vyšlo zhruba na 50 tisíc korun, choreografie patřily k těm 

nákladnějším,“ popisuje Vala. Jak se díla slávistů pro derby rodila? Fanoušci začali s výrobou už 

s desetidenním předstihem, dlouhá plachta z úvodu zápasu vznikala v útrobách Edenu, kvůli plachtě 

s fanouškem a světlicemi si slávisté museli pronajmout jednu z pražských tělocvičen. Pracovali po nocích 

a v naprostém utajení, aby jim práci nezničila nevítaná návštěva ze sparťanského tábora. Celkem jim 

příprava zabrala 42 hodin. A výsledek? Ten už znáte.“ Kalouš, P., Chorea v podání Slavie: pozitivní 

atmosféra je zpět, říká Strašák. Deník Sport, 27. 3 2012, s. 5.  
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8. Fotbal a rasismus 

„Protože kopaná je nejrozšířenější týmovou hrou na světě, kterou mezinárodně hraje více 

národů, než kolik je jich zastoupeno v OSN, lze se tu snad častěji než u kteréhokoli jiného 

sportu setkat s nacionalismem. Ve většině případů je neškodný. V mnoha případech však 

využije nepřátelství a vzájemné pohrdání, které panuje mezi soupeři, a vede k ošklivým 

výtržnostem a podporuje nacionalistické excesy a šíří národní nenávist a předsudky.“154

 Pojmeme-li pojem rasismus v tradičním slova smyslu, tj. jako přesvědčení o nadřazení 

jedné rasy nad jinými, které jsou považovány za méněcenné,

 

V takových případech dochází k ideologizaci sportovních utkání. 

155 je třeba uvést i to, že se ve 

většině případů pojí s nacionálním šovinismem, tj. s vírou ve výjimečnost vlastního 

národa, kterou je třeba aktivně hájit a prosazovat. Zaměřme se v souvislosti s projevy 

těchto přesvědčení nejprve na mezinárodní vystoupení. Čeští fanoušci jsou na 

mezinárodním poli tradičně nenásilní, v jejich projevech na utkáních národního týmu se 

zpravidla neobjevuje žádný nacionální šovinismus. Velmi typické je, že vystoupení české 

fotbalové reprezentace nedoprovázejí svými aktivitami prakticky žádní hooligans.156

                                                 
154 Markovits, A. S. – Hellerman, S. L., Offside. Soccer and American Exceptionalism. Princeton, NJ, 

Princeton University Press 2001, s. 37.  

 Ti 

nereagují ani na řádění fanoušků z jiných zemí v našich městech. Např. 2. a 3. října 2008 

se v centru Prahy dopouštěli násilností fanoušci Dinama Záhřeb, kteří přijeli na utkání 

svého klubu s pražskou Spartou. Centrem jich pochodovalo asi 200, včetně nejtvrdšího 

jádra jejich hooligans, tzv. Bad Blue Boys (BBB). Chorvati házeli zápalné lahve a dlažební 

kostky, policie proto proti nim zasáhla (jeden ze zasahujících policistů byl zraněn, když ho 

155 Rasistické přesvědčení se opírá o údajně nepřekročitelné biologické či genetické rozdíly mezi lidmi, 

z nichž podle jeho zastánců vyplývají nesmazatelné politické a sociální rozdíly. Za zakladatele moderní 

podoby rasismu bývá považován Joseph A. Comte de Gobineau. Definice rasismu se velice liší a lze najít 

mnohé, od radikálních po umírněné. Podrobnější analýzu viz např. in: Dacík, T., Rasy a rasismus. Brno, 

CERM 2000.  

 Termín „šovinismus“ je odvozen od jména francouzského vojáka Nicolase Chauvina, fanatického 

vlastence a bonapartisty, který byl údajně za napoleonských válek 17x zraněn a skončil jako zmrzačený a 

znetvořený chudák. Podle některých historiků se ovšem jedná jen o mytickou postavu. Zdroj: Wikipedie. 
156 Fakt, že zápasy českého národního fotbalového mužstva se v naprosté většině odehrávají prakticky bez 

jakýchkoli diváckých incidentů, potvrzují i materiály bezpečnostních expertů. Srv. Pilz, G. A. – 

Wolki-Schumacher, F., Overview of the Ultra Culture in the Council of Europe member states in 2009, 

c.d., 1.3.2, s. 12.  
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chorvatský fanoušek uhodil železnou tyčí do ramene). Čeští hooligans ani ultras se však 

v pražských ulicích neobjevili, přestože provokace trvaly den a noc.157

  Typické také je, že čeští fanoušci nevystupují na mezinárodním poli příliš jednotně, 

dokonce byly zaznamenány i případy, kdy při zájezdu na mezinárodní utkání došlo mezi 

fanoušky českého národního týmu ke konfliktům a vzájemnému napadání, zejména mezi 

příznivci Sparty a Ostravy.

 

158 Typické v tomto kontextu také je, že na národních vlajkách, 

kterými čeští fandové mávají při mezinárodních zápasech, bývá napsáno město, odkud 

přijíždějí nebo kterému fandí. Je tedy zcela namístě otázka, zda je pro české fandy 

důležitější nacionální nebo klubová příslušnost; patrně je to druhá z obou jmenovaných.159

 I přes toto „předpojaté“ chování se však čtyři české fotbalové týmy těší tradiční 

podpoře v zahraničí. Spřátelení přeshraniční fanoušci se navzájem podporují a jezdí na 

zápasy svých spřátelených týmů, případně se po boku „družebních“ fanoušků účastní i 

násilných střetů, a to i těch předem domluvených. Tři zahraniční družební kluby jsou 

 

Na druhou stranu čeští fanoušci nereagují na vstřícné pokusy mezinárodních organizací, 

jejichž cílem je otupit vzájemné nepřátelské postoje jednotlivých národních týmů na 

mezinárodním poli. Při této příležitosti je v mezinárodních materiálech připomínáno 

neadekvátně „předpojaté“ chování českých, chorvatských a řeckých fanoušků během 

fotbalového mistrovství Evropy 2004 v Portugalsku, kde se takřka vůbec nezúčastňovali 

společných akci, které pro fanoušky ze všech zemí pořádala UEFA. 

                                                 
157 Přitom podle Novinky.cz (Lukáš Táborský, Právo) se Chorvaté paradoxně chtěli údajně pomstít za jeden 

z mála nacionalistických projevů českých fanoušků. Šlo o to, že fanoušci Sparty Praha během prvního 

utkání této sezóny fotbalové ligy na Letné rozvinuli ve svém kotli transparent reagující na zatčení 

bývalého vůdce bosenských Srbů Radovana Karadžiće. Na několik minut ve druhém poločasu zápasu 

proti Mladé Boleslavi si tak celý stadion mohl přečíst vzkaz podporující Karadžiće a také bývalého 

generála Ratka Mladiće: „Mladić, Karadžić, držte se! Slovany nerozdělíte, smrt EU!“… 
158 V tom se velice liší fotbalové a hokejové publikum. Při hokejových utkáních národního mužstva 

postupují čeští fanoušci jednotně, totéž se týká i oslav po získání titulu apod. Typickým příkladem je 

například přivítání českých hokejistů na Staroměstském náměstí při jejich vítězném návratu 

z olympijských her v Naganu v roce 1998. Mezi příznivci ledního hokeje bývá také zaznamenáváno méně 

násilných střetů. 
159 Před právě připravovaným Mistrovstvím Evropy v Polsku a na Ukrajině se na internetu aktuálně šíří 

kampaň „Vlajkonoši, povstaňte“, jejímž cílem je sjednotit české fanoušky při povzbuzování našeho 

národního týmu na EURU. 
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z Polska, vazby vypadají konkrétně takto: Baník – GKS Katowice160 (viz Přílohy, obr. 

č. 2, 3), Opava – Śląsk Wrocław (u slezských týmů hraje svou roli nepochybně geografická 

i jazyková blízkost), Slavie Praha – Górnik Wałbrzych; a u Zbrojovky Brno je to slovenský 

Slovan Bratislava (brněnský tým v současné době ovšem hraje pouze 2. ligu).161

 Pokud jde o šovinistické

 I díky této 

zahraniční podpoře mají tyto týmy při ligových utkáních největší diváckou podporu a 

jejich fanoušci patří k nejobávanějším. Existují pochopitelně i další přátelské kontakty 

mezi fanoušky českých a zahraničních klubů, ty už ovšem většinou fungují pouze na bázi 

kontaktu jednotlivců. Jediný tým, který těmto čtyřem mužstvům počtem i špatnou pověstí 

svých fanoušků dokáže konkurovat – a to i bez mezinárodní podpory –, je AC Sparta 

Praha. 
162 či rasistické projevy na českých fotbalových stadionech, 

mají poněkud zvláštní, řekl bych vyprázdněnou nebo přenesenou podobu. Nejčastěji totiž 

na stadionech zaznívají antisemitská hesla a pokřiky, která nevykřikují jen diváci v kotlích, 

ale i na tribunách (často i „normálové“). Např. „Jude Slavia“ nebo „Polští Židi“ (týká se 

hráčů a fanoušků Baníku Ostrava). Druhé heslo je někdy i součástí chorálu: „Vy jste špína 

český ligy, vy jste přece polský Židi.“ Obdobné pokřiky jsou ovšem poněkud nesmyslné, 

protože antisemitismus nehraje v rámci rasismu v Čechách klíčovou roli.163

                                                 
160 Ostravské fanoušky tradičně a pravidelně podporují také některé kluby ze vzdálených regionů ČR, např. 

„Chebská brigáda“ nebo „Marienbaad Ultras“. 

 Nežije tu 

žádná početnější muslimská menšina, takže přímé konflikty mezi Židy a islamisty se u nás 

neodehrávají. Navíc je většina Židů v naší společnosti asimilována, rozhodně se na první 

161 Přátelské kontakty českých, slovenských a polských fanoušků jsou explicitně zmiňovány i ve studii: Pilz, 

G. A. – Wolki-Schumacher, F., Overview of the Ultra Culture in the Council of Europe member states in 

2009, c.d., 1.3.1, s. 11.  
162 V četnější podobě se šovinistické projevy přechodně vyskytovaly v období těsně následujícím po rozpadu 

České a Slovenské Federativní republiky (31. prosince 1992). Tehdy se při zápasech se slovenskými 

kluby na českých stadionech často ozývaly nacionalistické výpady typu „Bi a bi, bi Slováka do hlavy“. 

Srv. Bazal (Občasník fanklubu FC Baník Ostrava), ročník 1993.  
163 Ještě nesmyslnější jsou tyto pokřiky právě v souvislosti s Baníkem Ostrava, protože v Polsku i 

v česko-polském pohraničí jsou negativní postoje vůči židovskému obyvatelstvu tradičně mnohem 

četnější a vyhrocenější než v českém vnitrozemí. Důležitější roli tedy patrně v tomto sousloví hraje 

adjektivum „polský“, které přestože je v mnoha směrech opodstatněné (polská menšina je na Ostravsku 

opravdu silná a početná), není o nic méně urážlivé. Jednoznačně – a v našem prostředí výjimečně – se do 

něj promítá nacionální šovinismus. 
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pohled od ostatních nijak neodlišují, a to ani vyskytují-li se přímo mezi fanoušky. 

Antisemitismus v těchto pokřicích je tedy poněkud latentní, vyprázdněný. „…označení 

soupeřící skupiny za židy nehodnotí skupinu podle náboženství či rasové příslušnosti, ale 

je myšleno jako urážející vulgarita jiné chuligánské skupiny.“164

 Tak tomu ovšem není v případě nacistických symbolů a hesel,

 Osobně si myslím, že 

mnozí, zvláště mladí, fanoušci ani nevědí, co toto heslo vlastně znamená. Skandují to 

jednoduše z toho důvodu, že tak činí i ostatní. Vzhledem k „abstraktnosti“ a nesmyslnosti 

těchto pokřiků nejsou ve většině případů ani nijak postihovány. 
165 které jsou chápány 

jako projevy směřující k propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka – 

ty postihovány jsou, ovšem jen v jejich otevřené podobě, v implicitní nikoli. V 88. minutě 

zápasu někteří fanoušci občas křičí „osm osm osmdesát osm“, což odkazuje 

k zakódovanému pozdravu „Heil Hitler“.166To zpravidla postihováno není, stejně jako 

skandování jména Josefa Mengeleho, Benita Mussoliniho či jiných nacistických či 

fašistických pohlavárů. Většinou netrestány jsou i vizuální symboly v podobě Sig-rune167

                                                 
164 Smolík, J., Fotbalové chuligánství. „Historie, teorie a politizace fenoménu“, c.d., s. 98. 

 

(Přílohy, obr. č. 6) nebo Totenkopfu, které jsou v některých případech nejspíš užívány jen 

proto, že vypadají velice efektně a dekorativně. „Samotní chuligáni často užívají 

165 Většinu těchto symbolů viz na http://www.adl.org/hate_symbols/default.asp. 

 Oficiálně proti rasistickým projevům vystupuje nejen Policie ČR, ale i ČMFS (nyní FAČR): 

V návštěvním řádu fotbalových stadionů v České republice se již 8 let návštěvníkům explicitně přikazuje 

„vyvarovat se jakýchkoli výtržností nebo verbálních projevů hanobících příslušnost k rase, národu, etniku 

či jiných projevů porušování občanského soužití. Vyvěšovat nebo jiným obdobným způsobem veřejně 

užívat transparenty, nápisy a obdobné materiály, obsahující vulgární či rasistická hesla a zakázané 

symboly.“ ČMFS: Soubor předpisů Českomoravského fotbalového svazu. Ročník 2003-2004. Praha, 

Olympia 2003, s. 19. 
166 Obdobný význam má číslice „18“, používaná hlavně v internetové komunikaci. Ta odkazuje k pořadí 

písmen iniciál Adolfa Hitlera v latinské abecedě (a = 1, H = 8). 
167 Např. členové skupiny Brüx Vandals, jež se hlásí k druholigovému klubu FK Baník Most, tradičně užívají 

transparenty, na kterých je písmeno „s“ v názvu jejich klubu napsáno tzv. Sig-runou (znakem původně 

označujícím vítězství, sílu a slunce). 

 Runy jsou hlásky starobylého germánského písma „Futhark“, jehož první doložený výskyt je kladen 

zhruba do 3. století našeho letopočtu. Podrobněji viz in: Chmelík, J., Extremismus a jeho právní a 

sociologické aspekty. Praha, Linde 2001, s. 78. 
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nacistických výrazů a symbolů pouze proto, že chtějí provokovat, aniž by souhlasili 

s neonacistickými názory.“168

 Trestáno je užívání symbolu svastiky (hákového kříže) a především hajlování. Např. 

29. 5. 2011 se asi 300 fanoušků popralo v polích u České Třebové (tamní železniční stanice 

leží přibližně na polovině cesty mezi Prahou a Ostravou). Bitka trvala jen asi minutu a půl, 

neboť policejní monitoring byl tentokrát účinný a proti „bitkařům“ zasáhlo velké množství 

policistů, kteří užili mj. i vrtulník. Údajně šlo o bitku Sparťanů s Baníkovci, jak však 

uvedla policie, „kvůli velkému množství zúčastněných osob to nebylo možné přesně 

ověřit“. Podle zpráv dostupných z médií byl následně stíhán pouze muž s vytetovanou 

svastikou a fanoušci, kteří poničili dva ploty.

 

169 Patrně neznámější je případ hajlování, ke 

kterému došlo přímo na hrací ploše ve 4. kole soutěžního ročníku 2007-2008 české ligy: 

„Dvě stě tisíc korun pokuty dostal fotbalista Sparty Pavel Horváth za znevážení jména 

českého fotbalu“, kterého se podle verdiktu disciplinární komise fotbalového svazu 

dopustil v devadesáté minutě utkání Viktoria Žižkov – AC Sparta Praha. „Hráč … užil 

vizuální část nacistického pozdravu hajlování,“ přečetl ve čtvrtek verdikt šéf disciplinární 

komise Alexander Károlyi. Podle jeho slov nebylo gesto hráče zcela jasné (Horváth sám 

vždy popíral, že by šlo o nacistický pozdrav, a tvrdil, že pouze zdvihl ruku, aby uklidnil 

rozčílené fanoušky ve sparťanském sektoru), a komise se proto rozhodovala zejména na 

základě posudku soudního znalce v oboru extremismu Miroslava Mareše, který si od něho 

vyžádala.170

 Poměrně velké proměny doznal na českých stadionech za posledních 20 let vztah 

fanoušků k hráčům tmavé pleti. Z hledišť postupně mizí rasové předsudky typu „Černoši 

nevydrží hrát v zimě, neumí hrát v blátě“ apod. Mizí i otevřené urážky a provokace, 

 Nepopiratelným faktem ovšem zůstává, že i přes postihy k hajlování na 

českých fotbalových stadionech a v jejich okolí dochází (a Horváth se tím mohl inspi-

rovat). 

                                                 
168  Mareš, M., Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Brno, Barister and Principal 2003, s. 435. 
169  Zdroj: www.idnes.cz (online: 31. 3. 2012). Za obdobný přestupek (svastiku vytetovanou na pravé ruce) 

byl 17. července 2010 zadržen také fanoušek pražské Slavie. Zdroj: www.tn.cz (online: 31. 3. 2012). 

 Samotné slovo „svastika“ pochází ze sanskrtu, kde označuje šťastný nebo příznivý objekt. Jako symbol 

byla používána již ve starověkých civilizacích. Je možné, že se vyvinula ze symbolu „slunečního kříže“ 

(kříže v kruhu). V našem prostředí je však jednoznačně spojována s propagací idejí německého nacismu. 

Zdroj: Wikipedie.  
170  Zdroj: www.aktuálně.cz 
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spojované ještě na konci 90. let s reakcemi diváků na zařazení Kennedyho Chihuriho do 

kádru Viktorie Žižkov nebo Jeana Bertina Akueho do mužstva Teplic. Kdykoli se při hře 

dotkli míče, bylo možné slyšet pískot či bučení, někdy také napodobování opičích skřeků 

nebo prozpěvování hanlivých chorálů. Při ligovém utkání se Žižkovem v květnu 1999 

naházeli sparťanští fanoušci na hrací plochu banány a pomeranče, přičemž pokřikovali: 

„Banán patří opici!“ a „Chihuri je šimpanz!“171 Dnes když se hráč tmavé pleti, např. 

Leonard Kweuke hrající za Spartu Praha, pustí do povedené akce, je slyšet spíše pochvalné 

volání. A nepřispěly k tomu jen zkušenosti našich fanoušků vyjíždějících do zahraničí,172

 Samotní hráči se snaží vystupovat proti rasismu velice důsledně, a to nejen na 

mezinárodním poli, ale i u nás (je to důležité zejména kvůli tomu, že pro určitou, nikoli 

nevýznamnou součást společnosti jsou skutečnými „celebritami“

 

ale i to, že si diváci postupně začali uvědomovat, jaký přínos pro naši ligu hra hráčů tmavé 

pleti znamená.  

173). Nejde jen o to, že 

rozvíjejí plakáty proti rasismu před utkáním přímo na hrací ploše (Přílohy, obr. č. 13). Má 

to i konkrétnější dopady. Např. 6. února 2012 byl předčasně ukončen přípravný zápas 

pražské Sparty se švýcarským týmem Bellinzone. Jako oficiální důvod bylo uvedeno to, že 

Pavel Pergl, hrající za Bellinzone, pokřikoval na sparťanského útočníka Leonarda 

Kweukeho „Fucking monkey“ a „Nigger“.174

 Zatím se ovšem tato postupně se prohlubující tolerance na našich stadionech týká 

v převážné většině jen hráčů. Ve skupinách ultras, a už vůbec ne hooligans se téměř nikdy 

neobjevují Romové, Vietnamci či lidé jiné barvy pleti. Někdy však začínají být tolerováni 

Ukrajinci nebo příslušníci jiných národů z východní části Evropy (ti se však neodlišují 

 

                                                 
171 Srv. Ultras Sparta. Občasník fan clubu Brigade Drápek z Lasičky, 1999, č. 15. Název fanklubu naráží ve 

slově „drápek“ na jméno svého zakladatele, velice aktivního hooligana, pana Drábka. Po jeho posledním 

zatčení skupina přestala vyvíjet zachytitelnou činnost. 
172  „Ještě stojí za zmínku, že když jsme hučeli na černocha (snad podesáté), domácí publikum vyskočilo ze 

sedaček a jalo se nám nadávat.“ Ultras Sparta. Občasník fan clubu Brigade Drápek z Lasičky, 1999, 

č. 19, s. 5 (komentář se týkal dojmů fanouška Sparty Praha z utkání s holandským týmem Willem 

Tillburg). 
173  „Vrcholový sport spoluutváří specifickým a relativizovaným způsobem společenská měřítka úspěchu, 

bohatství a prestiže.“ Sekot, A., Sociologické problémy sportu, c.d., s. 135 a n. (zvýraznění autor).  
174 Deník Sport, 6. února 2012, s. 6-7. I v tomto případě hráč své provinění popírá. Viz deník Sport, 7. února 

2012, s. 2-3. 
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barvou pleti, ale pouze jazykem, takže na první pohled splývají s „prostředím“), dříve 

pohrdavě označovaní jako „Úkáčka“. Osobně jsem zaregistroval takový případ mezi ultras 

Viktorie Žižkov. Ukrajinec, kterého zde označím pouze jako „pana S.“, dlouhodobě žije 

právě na Žižkově, což je čtvrť, která se vyznačuje nejen zvláštní atmosférou, ale tradičně i 

jakousi semknutostí, s níž vystupuje proti „ostatní Praze“. A „pana S.“ vzali místní „mezi 

sebe“. Je v tom ovšem i kus pragmatismu: „pan S.“, který patrně netrpí finanční nouzí, 

občas „zasponzoruje“ např. dopravu fanoušků.   

 Za příznačné pro „poněkud vyprázdněný“ a laxní vztah většiny českých hooligans a 

ultras k rasismu považuji to, že patrně největší problém, který jako rasový vnímá většina 

majoritního obyvatelstva v ČR, totiž vztah k Romům, není na českých fotbalových 

stadionech téměř nijak reflektován. Romové na zápasy nechodí: ani jako diváci, ani jako 

hráči. Jedinou výjimkou byl hráč druholigové Spolany Neratovice J. Gabčo, který se však 

ze strany diváků nesetkával s vyhrocenějšími projevy rasové nenávisti než ostatní hráči 

tmavé či tmavší pleti v našich ligových soutěžích. Otázka vztahu k Romům je hooligans či 

ultras zpravidla vnímána jako nezajímavá.175 Soustavnější pozornost jí u nás bývá 

věnována pouze v rámci aktivit „Fotbalu proti rasismu v Evropě“,176 nebo naopak na bázi 

společných aktivit hooligans s ultrapravicovými extremisty. Těmito otázkami se zde však 

nebudu podrobněji zabývat.177

                                                 
175 V některých případech se od případných konfliktů s Romy vyloženě distancují: „Po zápase si šli skini 

vyřizovat účty s místními obyvateli „romského“ původu a to byla asi hlavní příčina zatčení některých 

z nich. Následovala zajímavá debata u nádraží. „Zelené žabičky“ nám vysvětlovaly, že nemůžeme cigány 

trestat kolektivně, ale na mou námitku, že při zápase mlátily i Baníkovce, kteří jim pomáhali uklidnit 

situaci, už neodpovídaly.“ Bazal (Občasník fanklubu FC Baník Ostrava), 1993, č. 5, s. 2. 

 Jen pro úplnost uvedu, že přestože většina hooligans i ultras 

176 U nás se k „Football Against Racism in Europe“ oficiálně hlásí pouze kluby Bohemians Praha a Slovan 

Liberec (viz Přílohy, obr. č. 13). Proti rasismu však aktivně vystupují i jiné organizace a sdružení. Např. 

29. října 2011 byl v Ralsku (pod záštitou města) uspořádán již 2. ročník „Podzimního turnaje 

porozumění“, kterého se zúčastnila romská, smíšená a neromská registrovaná a neregistrovaná fotbalová 

mužstva. Obdobně zaměřený turnaj pod názvem „Fotbal proti násilí“ je již několik let pořádán vždy o 

prvním víkendu po 1. máji ve Věžničce u Polné. 5. května 2012 proběhl již jeho 5. ročník.  
177 Podrobněji viz např. Mareš, M., Pravicový extremismus a radikalismus v ČR, c.d., s. 432-436. Jen pro 

zajímavost uvádím, že v poznámce č. 82 na s. 455 tamtéž Miroslav Mareš uvádí, že mezi členy 

brněnských JKG (Johny Kentus Gang) „působili i lidé ze střední třídy“, a to až do poloviny roku 2002. 

Podle dalších uvedených charakteristik je jasné, že má na mysli J. Smolíka (kterého cituji výše), i když ho 

přímo nejmenuje.  
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se projevuje apoliticky (vybíjejí se patrně dostatečně při svých aktivitách na stadionech), 

tak pokud se již k nějakým politickým projevům přiklánějí, zpravidla se cíleně hlásí 

k ultrapravici: Johny Kentus Gang (Brno), Brigade Drápek z Lasičky a Red Pirates Sparta 

(Obojí AC Sparta Praha), NS Commando 88 (Olomouc), Division Nord (Teplice) a jiní. 

Výjimkou z tohoto rozšířeného pravicového směřování jsou ultralevicoví hooligans 

Bohemians Praha, sdružení v uskupení „Bersekr“, které údajně již několik let podporují i 

aktivisté AFA (Antifašistické akce), kteří programově vystupují – i v otevřených násilných 

střetech – proti neonacistickým hooligans. Zvláštní a poněkud nepřehledná situace 

v současné době panuje mezi hooligans a ultras Baníku Ostrava, z nichž někteří jsou 

napojeni na pravicové, jiní zase na levicové radikály, přičemž mezi nimi při fandění 

„Baníčku“ dochází k jakési prazvláštní symbióze. 

 Fotbaloví fanoušci se samozřejmě poměrně často prezentují i jako vlastenci a patrioti, 

to už jaksi patří ke koloritu, ale dál než k verbálním heslům či národním znakům na 

oblečení v této souvislosti většinou nedojdou. A ostatně jejich činnost nenachází žádnou 

velkou odezvu a zájem ani na „druhé straně“, neboť opravdoví pravicoví extremisté 

hooligans většinou pohrdají. Násilí vůči policii a příznivcům jiných klubů totiž vnímají 

v kontextu rasové války jako kontraproduktivní. Jak uvádí i specialista na extremismus 

M. Mareš: „Přesvědčení nacionální socialisté i ultrapravicoví čeští nacionalisté fotbalové 

chuligánství jako primitivismus odsuzují. I velká část tvrdého jádra nazi- skinheads nahlíží 

na rvačky mezi příznivci různých klubů s opovržením…Část militantních neonacistů ale 

chápe rvačky u stadionů jako vhodný výcvik.“178

 Přestože jsou rasistické projevy jednou z nejviditelnějších forem fotbalového 

hooliganismu na našich stadionech, přikláním se k názoru M. Mareše a domnívám se, že 

rasismus v současné době nehraje ve většině autentického prostředí českých

  

179

                                                 
178 Tamtéž, s. 435. Podobný názor zastává i J. Smolík, který explicitně uvádí, že „je nepravděpodobné, že by 

se ultrapravicoví skinheadi organizovaní v politických stranách, hnutích či zájmových skupinách 

objevovali na (českých – O.B.) fotbalových stadionech ve větší míře“. Smolík, J., Fotbalové chuligánství. 

„Historie, teorie a politizace fenoménu“, c.d., s. 154. Rovněž Jan Chmelík uvádí, že v tzv. situačním 

extremismu, např. při projevech sportovního fandovství, chybí skutečná rasová motivace. Chmelík, J., 

Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty, c.d., s. 118-119.  

 hooligans a 

179 Jinak je tomu ovšem na Slovensku, kde fanoušci často vystupují – ve srovnání s českými – mnohem 

konfrontačněji (viz též Přílohy, obr. č. 2). Například 12. října 2002 došlo při přípravném utkání na EURO 

v Bratislavě k mezinárodnímu skandálu. Během fotbalového zápasu s týmem Anglie, ve kterém Anglie 
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ultras nijak zvlášť důležitou, spíše jen okrajovou roli. Některé menší militantní skupiny 

jsou spíše jen výjimkou, která potvrzuje pravidlo. Navíc má rasismus na fotbalových 

stadionech často jen symbolickou či zástupnou podobu a užívání rasistických symbolů a 

hesel je ve většině případů jen součástí performance a všudypřítomné fanouškovské snahy 

strhávat na sebe pozornost. To ovšem samozřejmě neznamená, že je možné ho podceňovat 

či bagatelizovat. 

                                                                                                                                                    
zvítězila 2 : 1, se slovenští fanoušci dopouštěli rasistických excesů, především opakovaných skandova-

ných verbálních útoků na hráče tmavé pleti Emila Heskeyho a Ashleyho Cola. Zasáhla policie (paradoxně 

proti anglickým fandům, kteří se prý chystali kvůli rasistickým projevům napadnout ty slovenské) a vše 

posléze vyústilo až v mezinárodní omluvu Slovenské fotbalové asociace. Zdroj: www.britskélisty.cz, 21. 

10. 2002 (náhled 31. 3. 2012). Disciplinární komise UEFA i přes tuto omluvu potrestala Slovenskou 

fotbalovou asociaci za rasistické pokřiky pokutou 60 000 švýcarských franků.  

 Časté propojování slovenských hooligans a ultras s ultrapravicovými extremisty je zmiňováno ve studii: 

Pilz, G. A. – Wolki-Schumacher, F., Overview of the Ultra Culture in the Council of Europe member 

states in 2009, c.d., 1.6.2, s. 19-20.  
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9. Závěr  

Sport provází člověka už po tisíce let a bude ho pravděpodobně provázet i nadále. Sport je 

totiž, kromě jiného, i nepochybně velice vzrušující záležitost, neboť je v něm vždycky 

obsažen prvek náhody, rizika, nepředvídatelnosti. Zvítězit může za určitých podmínek 

i předem odepisovaný outsider, a to zvyšuje hladinu adrenalinu nejen u sportovců, ale i 

u diváků. Vedle nezpochybnitelně pozitivních stránek sportu180

 Za velmi důležitou skutečnost související právě s tzv. diváckým násilím považuji to, že 

sport je v dnešní době zcela pravidelně prezentován v masmédiích. Senzacechtivá forma, 

ke které se mnohá masmédia uchylují, je ovšem poněkud zavádějící: středem pozornosti se 

v mnoha případech stávají diváci a jejich násilné výstřelky, nikoli hráči a samotná hra. 

Přestože úlohu masmédií v této souvislosti nelze ani zpochybňovat, ani zlehčovat, 

domnívám se, že právě ona do značné míry stojí za tím, že veřejnost v mnoha případech 

vnímá fotbal jako hru, kterou téměř již běžně provází násilí, jehož původci jsou fanoušci 

jednotlivých klubů. Média přitom svými informacemi o násilí spojeném s fotbalem 

vytvářejí dojem naprosto neúměrný tomu, kolika lidí se tzv. divácké násilí a jeho důsledky 

ve skutečnosti týkají. 

 s ním však bohužel 

souvisejí i některé negativní aspekty. Na jeden z nich, totiž na násilí spojované 

s fotbalovými zápasy, jsem se pokusil zaměřit v této bakalářské práci. Soustředil jsem se 

přitom především na problematiku tzv. diváckého násilí a otázky související s tím, jak lze 

diváckému násilí rozumět v kontextu vybraných aspektů společenských věd. 

 „Divácké násilí“ je pojem, který je v souvislosti s fotbalovými zápasy užíván nejčastěji 

a téměř zcela automaticky, aniž by se ti, kdo ho užívají, nad ním hlouběji zamýšleli. Ve své 

práci jsem se pokusil doložit, že je často užíván nepřesně, neboť jsou do něj kromě 

explicitních prvků agrese a zastrašování zahrnovány i jevy, které s nimi nemají nic 

společného (např. vbíhání naháčů na hrací plochu nebo vhazování předmětů tamtéž). Tento 

názor jsem se dále pokusil obhájit i podrobnou analýzou jednotlivých projevů násilí, 

k nimž na českých fotbalových stadionech dochází. Vyšel jsem přitom z předpokladu, že 

fotbalové utkání je zritualizovaný násilný konflikt, a jako takový v sobě vždy nese 

potenciál násilného chování. Tento potenciál, ať již dojde k jeho naplnění či nikoliv, je 
                                                 
180 „Sport učí lidi v životě všechno. Jak správě žít, jak se držet pravidel, jak se chovat k druhým“. Zeman, Z., 

Barcelona je na mě pomalá. Rozhovor s P. Hartmanem. Deník Sport – Magazín, XVI, č. 15, 13. dubna 

2012, s. 9.  
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násoben tím, že se na stadionech shromažďují velké počty lidí. Násilí se přitom mohou 

dopustit – a v některých případech také dopouštějí – všichni, kdo se na sportovním střetu i 

jeho organizaci jakkoli podílejí, tedy nejen diváci, ale i hráči, pořadatelé atd. Záleží vždy 

na jejich motivaci a jednání v konkrétních situacích. V této souvislosti se opírám i 

o definici Eliase Canettiho, podle které cílem všech shromážděných diváků na stadionech 

rozhodně není vzájemný násilný konflikt; naopak: sportovní utkání ve své nejobecnější 

podobě slouží spíše jako ventil.  

 Téměř pro všechny diváky je fotbalový zápas něčím výjimečným, přičemž významnou 

roli sehrává nejen hra samotná, ale i prostředí, ve kterém se každý jednotlivý divák ocitá: 

v určité chvíli přestává být jen sám sebou jakožto jasně definovaným individuem a stává se 

součástí masy a davu. Tento prvek je právě v souvislosti s násilím něčím zcela výjimečným 

– některých činů se totiž divák dopouští jen pod maskou davu, ale jako jednotlivec by je 

nikdy nespáchal. V drtivé většině případů jde tedy při fotbalových utkáních o kolektivní 

násilí. Kolektivní násilí ovšem nelze v žádném případě chápat jako souhrn jednotlivých 

násilí, neboť chování davu se řídí svými vlastními zákonitostmi.  

 Svá obecnější tvrzení a předpoklady dokládám v této práci konkrétními příklady. Ty 

převažují především v partiích, které jsou věnovány projevům rasismu na českých 

stadionech nebo činnosti ultras a hooligans, což jsou kategorie fotbalových diváků, které se 

pokouším podrobněji popsat. Přitom se opět vracím k otázce, je-li sousloví „divácké násilí“ 

užíváno ve všech případech oprávněně. Rozhodně se například domnívám, že je chyba 

označovat násilí páchané hooligans mimo čas a prostor fotbalových utkání, tedy při 

předem domluvených násilných „bitkách“, jako „fotbalové“, nebo dokonce „divácké“. 

V mnoha případech je dnes termín „divácké násilí“ užíván spíše z jakési setrvačnosti a 

v důsledku přetrvávajících konzervativních předsudků.  

 V současnosti jsme svědky toho, že dochází k stále evidentnějšímu oddělování skupin 

hooligans a ultras. Souvisí to nejen s generační obměnou, ke které dochází přibližně od 

poloviny uplynulé dekády, ale i s politizací problému tzv. diváckého násilí a s ní 

souvisejícími nově přijatými bezpečnostními opatřeními. Velkou roli pak sehrává i třetí 

faktor – narůstající počet i obliba tzv. ultras produkcí, ať již v jejich zverbalizované či 

vizuální podobě. Efektní produkce, které ultras předvádějí na českých stadionech, na sebe 

v současnosti v hledištích strhávají největší pozornost. Jsou důkazem toho, že ventilem 
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zritualizovaného násilného konfliktu nemusí být za všech okolností pouze násilí. Vybití 

masy si může nalézt i jinou cestu, na níž je násilí substituováno jinými aktivitami.  

 Ve své práci posléze dospívám k závěru, že produkce ultras i další, často na ně 

navazující, nenásilné, a přitom velice aktivní a různorodé projevy diváků na fotbalových 

utkáních se v současnosti stávají jakýmisi alternativami původních násilných střetů 

realizovaných a podněcovaných tradičně hooligans. Pokud tato alternativa nakonec 

definitivně převáží, nepochybně to přispěje k výrazné změně na českých fotbalových 

stadionech.  
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     11. Přílohy 
 

 

 

Obr. č. 1. Fanoušci Baníku Ostrava v Olomouci při zápase, kterým si 2. května 2004 jejich klub 

zajistil mistrovský titul. Choreografie je pojata jako tzv. „kartoniáda“ (každý fanoušek drží 

jeden barevný karton, který by měl v určený okamžik zvednout nad hlavu, což by ve výsledku 

mělo vytvořit určitý obrazec). Zde se sice choreografie nepodařila úplně dokonale, protože 

evidentně ne všichni fanoušci zvedli svůj karton včas, nicméně výsledný efekt je i tak působivý. 

Nad hlavami ultras drží velkou vlajku s kresbou mistrovského poháru. Na plotě je, kromě 

dalších, přivázán i transparent skupiny ostravských hooligans „Apple Commando“. Důkaz toho, 

že pokud se na zápase sejdou přívrženci skupin ultras a hooligans, vzájemně se respektují. Srv. 

též s. 55 a 58 této práce a též obr. č. 4. 

Zdroj: www.banik.cz (náhled 8. 5. 2012). 

http://www.banicek.cz/�
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Obr. č. 2. Sektor fanoušků Spartaku Trnava, kterému vévodí transparent parodující známé heslo 

„Hrajeme fair play“. 26. kolo sezony 2011-2012. Holligans Trnavy jsou nejen na Slovensku 

známí svojí agresivitou, kterou obracejí zejména vůči hooligans Slovanu Bratislava, svým 

největším konkurentům. Holligans Spartaku Trnava dobře znají i čeští fanoušci, a to díky jejich 

„družbě“ s Baníkem Ostrava. K přívržencům ostravského a trnavského klubu se často otevřeně 

přidávají i polští hooligans hlásící se k týmu GKS Katowice. Blíže viz s. 62 a 67 této práce a též 

obr. č. 3. 

Zdroj: www.hooligans.cz (náhled 8. 5. 2012). 
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Obr. č. 3. Fandění nezná hranic: fanoušky Baníku Ostrava tradičně podporují ultras i hooligans 

hlásící se k polskému týmu GKS Katowice. Je to mu i naopak. Na snímku ostravští i katovičtí 

přívrženci rozvinuli své transparenty při zápase s Viktorií Žižkov 11. listopadu 2011. Připomněli 

si tak 15. výročí své „družby“ Srv. též s. 62 této práce.  

Zdroj: www.hooligans.cz (náhled 8. 5. 2012). 
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Obr. č. 4. Jedna z nejzdařilejších „kartoniád“ na našich stadionech byla vytvořena příznivci 

ostravského Baníku 26. května 2008 (v posledním, 30. kole sezony). Je vidět, že za 4 roky 

doznaly ultras produkce po stránce provedení značného pokroku (srv. obr. č. 1). Kartoniáda 

zaplnila téměř celou plochu nekryté tribuny stadionu na Bazalech. Uprostřed je obrázek čerta, 

symbolu divokosti ostravských fanoušků („čert“ je ovšem na Ostravsku i jiný výraz pro 

pálenku). Po stranách je navíc doplněn písmeny B P (Baník, p...) na podkladě vyvedeném  

v tradičních barvách ostravského Baníku. Viz též např. s. 58 této práce. 

Zdroj: www.chachari.cz (náhled 8. 5. 2012). 
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Obr. č. 5. Graffity z dílny pražských Bohemians Praha 1905. S tímto klubem je tradičně 

spojována největší fanouškovská základna otevřeně se hlásící k ultralevici. Pod typickým 

nápisem „A.C.A.B“, který je vysvětlen v textu práce, můžeme zřetelně vidět písmena BRB 

(symbol hooliganské skupiny Berserk Bohemians) a ANTIFAS. Blíže viz též s. 41 a 53 této 

práce. 

Nutno ovšem podotknout, že ani členové této hooliganské skupiny se nezříkají násilí: 

medializován byl např. případ, kdy při cestě na zápas do Českých Budějovic 16. února 2003 

Policie ČR zabavila fanouškům „Klokanů“ na dvacet dřevěných tyčí (vesměs nohou od židlí) a 

2 sekery.  

Zdroj: P. Pokorný (ČTK). www.isport.cz (náhled 8. 5. 2012). 

http://www.isport.cz/�
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Obr. č. 6. Graffity hooligans Sigmy Olomouc, kteří se tradičně hlásí k ultrapravicovým 

postojům. Lze vidět různé symboly i dekorativní typy písma. Vlevo nahoře např. „h“ – symbol 

hooligans, vlevo uprostřed stylizované Sig-runy. V únoru 2008 napadli olomoučtí hooligans 

nečekaně své protějšky z tábora Bohemians tyčemi, boxery a jinými zbraněmi. Ostatní skupiny 

hooligans jejich počínání při tomto incidentu odsoudily. Blíže viz s. 41 a 63 této práce. Přidáno 

na www. hooligans.cz 30. října 2011.  

Zdroj: www.hooligans.cz (náhled 8. 5. 2012). 
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Obr. č. 7. Při zápase s Boheminas Praha 1905, 19. listopadu 2007, reagovali brněnští fanoušci na 

politickou orientaci „tvrdého jádra“ svých soupeřů tímto transparentem. „Good night left side“ 

je heslo tradičně užívané odpůrci ultralevice v celé Evropě. Brněnští k tomuto symbolu ještě 

dokreslili postavu člověka útočícího na klokana (symbol Bohemians). Brněnští hooligans jsou 

pravděpodobně nejpravicovější skupinou v českém fanouškovském spektru. Blíže viz s. 53 a 67 

této práce. 

Zdroj: www.hooligans.cz (náhled 8. 5. 2012). 
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Obr. č. 8. Při „velkém pražském derby“ 26. března 2012 rozvinuli ultras SK Slavie Praha ve 

svém domácím kotli plachtu s kresbou fanouška za mřížemi a s nápisem „Stop kriminalizaci 

fans“. Podle vyjádření svého „callera“ Strašáka tak chtěli upozornit na – podle jejich mínění – 

nepřiměřenou kritiku ze strany médií. Blíže viz např. též s. 16 a 59 této práce. Autor fotografie: 

Pavel Mazáč.  

Zdroj: www.isport.cz (náhled 8. 5. 2012). 
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Obr. č. 9. Ukázka užití dnes již zakázané pyrotechniky. Zde v podání ultras FC Viktorie Žižkov 

při „malém pražském derby“ s Bohemians Praha 1905, 3. září 2007. Zápas byl hrán ve 

večerních hodinách, proto pyrotechnika vytváří zajímavý efekt. Ve vzdálenější části domácího 

sektoru je také vidět velká, tzv. sektorová vlajka klubu, kterou fanoušci zpravidla rozvíjejí nad 

svými hlavami. Tento typ vlajky je dnes už používán většinou českých prvoligových týmů. Srv. 

též s. 58 této práce. 

Zdroj: www.hooligans.cz (náhled 8. 5. 2012). 
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Obr. č. 10. Toto choreo pochází z dílny fanoušků 1. FC Slovácko a je na ní vyobrazen anonymní 

člen ultras skupiny. Působivého dojmu je dosaženo podsvícením plachty, k němuž je užita 

kontrolovaná a bezpečná pyrotechnika. Tento typ choreografie patří k nejefektnějším. Po 

plošném zákazu pyrotechniky, který z tohoto hlediska možná nebyl úplně nejšťastnějším 

krokem, ho už na českých stadionech vidět nemůžeme. 2. listopadu 2007 (9. kolo sezony). Viz 

též s. 58 této práce. 

Zdroj: www.hooligans.cz (náhled 8. 5. 2012). 
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Obr. č. 11. Ukázka samolepky (tzv. „stickerky“) z dílny sparťanských ultras. Tato „stickerka“ 

připomíná zpravidla hojnou účast sparťanských fanoušků na zápasech hraných mimo hlavní 

město. Finance na výrobu samolepek fanoušci většinou získávají vlastními příspěvky, sbírkami 

či prodejem různých suvenýrů. Samolepky mají kvůli praktičnosti většinou jen relativně malé 

rozměry, velikosti A5 či dokonce A4 jsou vidět jen velmi zřídka. Viz též s. 41 této práce. 

U samolepek ultras jednoznačně nejvíce oceňují nápaditost a originalitu. Zde ukázka ze 

„Soutěže o nejlepší nálepku 2012. Výsledky po 1. kole“. Na internet umístěno 3. 5. 2012. 

Zdroj: www.hooligans.cz (náhled 8. 5. 2012). 
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Obr. č. 12. Tzv. „kotel“ fanoušků Dukly Praha před začátkem zápasu. Většina mužů má na sobě 

dresy, vlajky nebo šály v klubových barvách (žluté a červené). Vlevo od středu bubeník. Ultras 

„Žlutého baletu“ patří v České republice tradičně k nejslušnějším. Věkový průměr ultras Dukly 

je nejvyšší v naší 1. fotbalové lize (na fotografii vidíme i šedovlasé pány), přesto, zejména při 

domácích zápasech, dokážou svůj tým vehementně povzbuzovat. Autor: O. Hanuš. Srv. též s. 56 

této práce. 

Zdroj: www.hooligans.cz (náhled 8. 5. 2012). 
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Obr. č. 13. Před zápasem týmů Bohemians Praha 1905 a Dukly Praha 20. října 2011 rozvinuli 

hráči obou mužstev na hrací ploše transparent odsuzující rasismus. Připojila se k nim i trojice 

rozhodčích. V pozadí je na tribuně vidět velký zelený plakát se symbolem klubu (klokanem) a 

nápisem „Love Football – Hate Racism“. Autor: P. Jiřík ml. Srv. též s. 65-66 této práce. 

Zdroj: www.hooligans.cz (náhled 8. 5. 2012). 
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Obr. č. 14. Vzpomínkový pochod plzeňských fanoušků při příležitosti prvního výročí tragické 

smrti Petra Žitnika („Žita“) 30. října 2011. Žitnik nebyl pouze jedním z „callerů“ plzeňského 

kotle, ale i aktivním hráčem Rapidu Plzeň. Po tomto pochodu plzeňští ultras při zápase 

s Viktorií Žižkov předvedli i choreo připomínající jeho památku. Tradičně také při většině 

zápasů rozvíjejí bílou vlajku s černým nápisem „Žito, R.I.P.“. Blíže viz s. 24 a 49 této práce. 

Zdroj: www.ultraside.cz (náhled 8. 5. 2012). 
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Obr. č. 15. Tzv. „děkovačka“ hráčů po zápase. Jde o rituál odehrávající se mezi fanoušky v kotli 

a hráči, kteří jim děkují za podporu během hry. Hráči se zpravidla chytí za ruce, uklánějí se 

směrem k diváckému sektoru a vyvolávají „Hej, hej, hej“, na což fanoušci odpovídají stejným 

pokřikem. Na snímku se raduje všech 11 hráčů 1. FK Příbram spolu se svými 11 fanoušky (více 

jich na tento zápas nedorazilo) po výhře nad domácí Viktorií Žižkov 11. prosince 2011. Srv. též 

s. 57 této práce. 

Zdroj: www.fkpribram.cz (náhled 8. 5. 2012). 
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Obr. č. 16. Zápas začal! A z domácích tribun letí papírové konfety. Souboj domácího Baníku 

Ostrava s hostujícími Českými Budějovicemi v posledním kole podzimní části 1. fotbalové ligy, 

stadion na Bazalech 13. března 2012. Srv. též s. 24 této práce. 

Zdroj: www.hooligans.cz (náhled 8. 5. 2012). 
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Obr. č. 17. Domácí kotel Slovanu Liberec při prvoligovém utkání s pražskou Slavií (2. kolo 

sezony 2001-20012). Ultras jasně dávají najevo své postoje. 11. srpna 2011. Srv. též s. 58 této 

práce. 

Zdroj: www.hooligans.cz (náhled 8. 5. 2012). 
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Obr. č. 18. Zde můžeme vidět důkaz toho, že aktivní fanoušci se v Česku neobjevují pouze 

v nejvyšších soutěžích. Tým Horní Břízy hraje plzeňský krajský přebor (5. nejvyšší soutěž 

v ČR), kde bojuje o záchranu. Fanoušci své hráče aktivně povzbuzují na každém domácím 

i venkovním zápase. Na fotografii je patrné, že se pokoušejí dokonce o vytvoření choreografie. 

K vidění jsou také balónky a šály v klubových barvách, na plotě jsou zavěšeny dvě vlajky, za 

něž by se nemusel stydět ani leckterý prvoligový klub. Z utkání se Stříbrem 2. března 2012. 

Zdroj: www.hooligans.cz (náhled 8. 5. 2012). 

 

 

 


