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1 Úvod 
V současnosti je fenomén fotbalového fandění zmiňován především jako společenský 

problém spojený s projevy násilí a jiného deviantního chování. Tento pohled je dle mého 

názoru prezentován v médiích ale i v mnohé odborné literatuře. Ovšem někteří autoři vidí i 

pozitivní dopady fanouškovství např. jako prostředku, jak přivést více lidí k aktivnímu sportu. 

Fotbal i jiné sporty nabízejí prostřednictvím sportovců lidem a především dětem vzory, 

kterým se chtějí lidé přiblíţit. Vzhledem k tomu, ţe jsem sama dlouhodobě pravidelným 

návštěvníkem fotbalových utkání, příliš mi nelichotilo, ţe mám být spojována pouze 

s negativními projevy, proto jsem se začala zamýšlet nad tím, jak fandění jinak obecně 

charakterizovat a zahrnout do takového popisu většinu aktivních fanoušků navštěvující na 

stadionu sektor, ze kterého fandění vychází.  

Kdyţ jsem přemýšlela o tom, kam fandění a fanouškovství zařadit v ţivotě člověka, 

napadala mě paralela se světem hry. Samotným fanouškovstvím nebo fanděním jako hrou se 

jím doposud nikdo nezabýval. Hra má moţnost otevírat lidem světy, které se zcela liší od 

jejich kaţdodenního ţivota. Svět fanoušků se podle mého názoru na první pohled podobá 

světu hry.   

Cílem této práce je vymezit pojem fanouškovství podle definice hry R. Cailloise, 

popsat rysy tohoto kulturního jevu a potvrdit či vyvrátit jeho spojení s pojmem hry. Zkusím 

dokázat, zda můţeme fanouškovství hrou vůbec nazývat, a to za jakých podmínek, a kdy uţ 

není moţné fanouškovství za hru povaţovat. Zároveň mě zajímá, jakým způsobem se na 

fanouškovství dívají samotní fanoušci a zda povaţují své jednání za hru či nikoli. To vše se 

bude práce snaţit dokázat na příkladu fotbalových fanoušků praţské Slavie.  
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2 Teoretické zakotvení  

2.1 Hra a její charakteristiky  

Na fandění a fanouškovství lze pohlíţet z mnoha úhlů pohledu. Uvaţujeme-li o tom, 

zda fandění je hra, je potřeba si nejprve pojem hry vysvětlit. Budu ve své práci vycházet 

z filozofické literatury, protoţe filozofie nabízí obecné uchopení pojmu hra. Budou mě 

zajímat definice filosofů, kteří mají ve svých interpretacích blízko k sociálním vědám.  

Uţ Huizinga definuje pojem hry podle formy jako svobodné jednání, které je míněno 

„jen tak“ a stojí mimo obyčejný ţivot, ale které přesto můţe hráče plně zaujmout, k němuţ se 

dále nepřipíná ţádný materiální zájem a jímţ se nedosahuje ţádného uţitku, které se 

uskutečňuje ve zvlášť určeném čase a ve zvlášť určeném prostoru, probíhá řádně podle 

určitých pravidel a vyvolává v ţivot společenské skupiny, které se rády obklopují tajemstvím, 

nebo se vymaňují z obyčejného ţivota tím, ţe se přestrojí za jiné. A v jiné své definici ji 

vymezuje jako dobrovolnou činnost, která se vykonává uvnitř pevně stanovených časových a 

prostorových hranic, podle dobrovolně přijatých, ale bezpodmínečně závazných pravidel, 

která má svůj cíl v sobě samé a je doprovázena pocitem napětí a radosti a vědomím „jiného 

bytí“ neţ je „všední ţivot“.
1
 Huizinga spojuje hru s podstatou lidství a veškerá lidská kultura 

se rodí při hře. Podstatu hry nachází ve vtipu.  

Podle Sokola je hra odrazem světa. Je to umělý model ţivota. Hra ţije svůj vlastní 

svět. Je jakýmsi hledáním ideálního světa. Hra ukazuje to, co bychom chtěli jinak. Otevírá 

moţnost pohybovat se ve světě, kde existují pravidla. Hra má rys posvátna. Kaţdá hra je 

omezena v prostoru a v čase, a to zpravidla uţ předem. 
2
  

Fink pouţívá hru jako metaforu. Hra stojí proti váţnosti, starostem, práci, mimo péči o 

duševní spásu. Hra je nezávazná a neváţná. Při hře dochází k dočasnému uvolnění ţivotního 

napětí. Hra jako taková vyjadřuje, jakým způsobem chápeme svět. 
3
 

Já budu ve své práci vycházet z definice Rogera Cailloise. Podle Cailloise
4
 je hra 

svobodnou aktivitou, která je vydělaná z kaţdodenního ţivota, je nejistá, neproduktivní, musí 

se podřizovat pravidlům a je fiktivní. Hra musí být také zjevná všem zúčastněným. Hry 

rozděluje podle čtyř principů na Agón, Mimikry, Alea a Ilinx. Tyto čtyři principy se od sebe 

liší. Mým úkolem bude rozpoznat kterým principům a zda vůbec fandění odpovídá.  

                                                 
1
 Huizinga J.: Homo ludens. O původu kultury ve hře. Praha: Mladá fronta 1971. 

2
 Sokol J.: Malá filosofie člověka. Praha: Vyšehrad 2007. 

3
 Fink E.: Oáza štěstí. Praha: Mladá fronta 1992.  

4
 Caillois R.: Hry a lidé. Maska a závrať. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon 1998.  
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Agón je hrou zápasu, kde proti sobě vţdy stojí dva soupeř, či skupiny soupeřů proti 

sobě. Na začátku musí mít oba rovné výchozí šance. Hra agónu sevřena přísnými pravidly. 

Stimulem hry je touha pro všechny soutěţící vyniknout v daném oboru. V okamţiku dosaţení 

vítězství je hra ukončena.  

Mimikry je hra spojená s braním masek a s předváděním nějaké jiné role neţ v 

běţném ţivotě. Chování typu mimikry přesahuje výrazně i do dospělého ţivota. Je přítomno 

v kaţdé zábavě, které se člověk oddává v masce nebo v převlečení a ve všem, co z toho dále 

vyplývá. Chování her mimikry můţe být kompatibilní s hrami agonálními. Pro všechny lidi, 

kteří se agónu nezúčastní je agón podívanou. Velké sportovní události jsou oblíbenou 

příleţitostí pro uplatnění ţivlu mimikry. Nositelem mimiker jsou právě diváci. Sportovní 

utkání představuje jakési divadlo, kde nechybí kostýmy, slavnostní úvod, adekvátní liturgie, 

reglementovaný průběh. Jsou to dramata s napětím, které vyúsťují v rozuzlení, které ale nikdy 

dopředu nemůţeme znát. Jedna část publika se bude radovat, zatímco druhá zoufat pod 

vlivem fyzické nakaţlivosti mimickými náznaky a pohybem napodobují chování hráčů ve 

snaze jim pomoci. U principu mimikry nalézáme ustavičné vynalézání. Jediným pravidlem 

v principu mimikry je snaha fascinovat diváka.  

Princip alea je protikladem ke hrám agonálním. Jsou to hry štěstí. Hráč nemá na výhru 

sebemenší vliv. V této hře nezáleţí na schopnostech hráče. Je to zcela na osudu. Motivací této 

hry je pouze naděje na příznivou náhodu. K promíchání principu alea a agón dochází u 

soutěţí s pravidly, které se stávají předmětem sázky jako je i fotbal.  

Princip ilinx způsobuje závrať. Je zde touha potlačit na nějakou dobu stabilitu 

vnímání. Hráči jsou v křeči. Jsou, jako kdyby byli omámeni. Hráči touţí po navození slasti 

způsobené zmatkem.  

Caillois vysvětluje, ţe uvnitř kaţdého tohoto principu se hry ještě hierarchizují podle 

obsahu principu na paidia a ludus. Kořenem hry je svoboda, potřeba uvolnění, zábava a 

improvizace. Moc improvizace a nenucené radosti se nazývá paidia. Paidia je stav kaţdého 

šťastného vzkypění, které je vyjádřeno spontánním a nevázaným neklidem, prvoplánovou a 

nenucenou rekreací, přičemţ povaha  improvizace  a absence řádu jsou tu podstatným, ne-li 

jediným důvodem existence jevu. Aspekt ludus naproti tomu vyjadřuje uspokojení 

z překonání potíţí. Hry vyţadují pozornost a sympatizující přítomnost. Větší mnoţství diváků 

dává přednost hrám kategorie mimikry. 
5
 

                                                 
5
 Caillois R.: Hry a lidé. Maska a závrať. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon 1998. 
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Uţ to, co označujeme jako hru, se můţe hře vymknout. To je i problém fanouškovství. 

Je těţké určit, kdy hra začíná a kdy končí. Caillois se věnuje i zkáze hry. Je dovoleno hrát tak 

váţně, jak budete chtít, vybíjet se ve hře do extrému, riskovat celý majetek, ba i ţivot, ale 

musíte mít schopnost zarazit se v okamţiku předem určeném a umět se vrátit do normálních 

podmínek, tam, kde pravidla hry, osvobodivá i ochranná zároveň, uţ více neplatí.
6
  

2.2 Sport jako specifická forma hry 

Sport je hrou samotnou. Sport je svobodnou aktivitou, kde nechybí pravidla, 

vydělenost z kaţdodenního ţivota, nejistota výsledku, fiktivnost a je neproduktivní. Dle 

Cailloisových principů můţeme sport zařadit k agonálnímu principu. Jedná se tedy o nějaké 

soupeření, kde hlavním cílem je zvítězit, porazit protivníka. Všichni hráči jsou si rovni. Mají 

stejné podmínky pro hru. Pro sportovní hru je typické, ţe pro její hraní je třeba trénink, 

zdokonalování svých schopností. V moderní době se od sebe oddělily dva druhy sportu. 

Amatérský sport zůstal hrou zábavy pro potěchu jedince, zatímco ve sportu profesionálním 

jsou hráči za svou hru placeni. Huizinga profesionální sport jiţ za hru nepovaţuje.
7
 Tvrdí, ţe 

sportovní hra přišla o svoji neproduktivnost, ţe je hrána pouze pro zisk. Caillois takto striktní 

jiţ není a tvrdí, ţe i tento sport hrou zůstává, pokud do hry vstupuje její hráč dobrovolně a 

můţe ze hry kdykoli odstoupit
8
. 

2.3 Fanouškovství jako hra 

V literatuře je fanouškovství vţdy vymezováno vzhledem ke sportu. Podle těchto prací 

má sport výrazný společenský charakter, je neoddělitelnou součástí společenského dění a 

odrazem ţivotního způsobu. Plní tím důleţitou funkci náplně volného času. Tvoří úlohy 

aktivní zábavy pro sportovce a pasivní zábavy pro diváky.
9
 Podle Sekota

10
 je sport 

mezinárodní fenomén a je nemoţné pochopit podstatu a směřování soudobého světa, 

kdybychom se jeho rolí ve světě nezabývali. Sport je zároveň součástí kaţdodenní zkušenosti 

mnoha lidí. 

Fanouškovství je součástí fenoménu sportovního diváctví. Literatura připisuje 

sportovními diváctví řadu pozitivních funkcí. Slouţí jako zábava, která poskytuje moţnost 

odreagování a psychického uvolnění značnému mnoţství lidí. Obohacuje jejich proţitkovou 

sféru, poskytuje intenzivní proţitky emocionální a estetické. Sportovní podívaná umoţňuje 

                                                 
6
 Caillois R.: Hry a lidé. Maska a závrať. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon 1998. 

7
 Huizinga J.: Homo ludens. O původu kultury ve hře. Praha: Mladá fronta 1971.  

8
 Caillois R.: Hry a lidé. Maska a závrať. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon 1998. – str. 28 

9
 Slepička P.: Sportovní diváctví. Praha: Nakladatelství Olympia 1990. – str. 5 

10
 Sekot A.: Sociologické problémy sportu. Praha: Grada 2008.   
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divákům i změnu rytmu běţného pracovního dne. Vytvářením atmosféry na stadionech diváci 

ovlivňují samu sportovní činnost.
11

  Způsob, jakým diváci mohou ovlivňovat utkání či výkony 

sportovců, však literatura často nespecifikuje. Sportovního diváka vidí dominantně v roli 

kulisy. Podstatu aktivity "pasivní zábavy" diváka literatura specifikuje málo.  Důvodem můţe 

být, ţe fandění a fanouškovství je oddáno principům sportu, tedy dominujícímu principu 

agónu. Ti, co primárně vymezují sport, totiţ vidí fanouškovství jako pasivní zábavu, kulisu, 

kterou jen těţko lze spoutat pravidly sportu. V této práci chci posílit perspektivu fandění a 

fanouškovství jako specifické hry, hry, která je v dialogu se sportovní událostí, jeţ iniciuje 

samotné fandění.  

2.4 Podoba fanouškovství  

2.4.1 Vymezení pojmu fanouškovství  

Fanouškovství je v literatuře pouţíváno synonymně s pojmem fandění. V rámci této 

práce bude ale drţena mez mezi těmito pojmy. Pojmu fandění je třeba rozumět jako aktivitě, 

která je provozována na stadionu ve smyslu teď a tady, a pojmu fanouškovství jakoţto 

něčemu, co stojí nad touto aktivitou na stadionu. Fandění jako takové se dá časově i místně 

ohraničit. Fandění nelze při jeho interpretaci chápat jako hru bez kontextu fotbalového utkání. 

Fotbalová hra vytváří pro fandění herní rámec. Je rámováno začátkem a koncem sportovního 

utkání a probíhá na tribunách sportovního stadionu. Dalo by se říci, ţe fandění začíná spolu 

s nástupem týmu na hřiště. Fanoušci rituálně vítají své hráče. Začátek zápasu má svůj 

ceremoniál jak na hřišti, tak v hledišti. Stejně tak má fandění svůj konec, který navazuje na 

konec sportovního utkání. Fanouškovství je něco, co zavazuje člověka k fandění. Je to 

dlouhodobý zájem člověka, fanouška, o daný sport, tým.  

Fanouškovství je v literatuře pak zmiňováno ve čtyřech kontextech. V prvém kontextu 

je spojováno s negativními projevy fanoušků.  Původcem negativních projevů fanoušků jsou 

tzv. hooligans (viz 2. 5. – Sportovní a fotbalový fanoušek). O fotbalových hooligans píše 

např. J. Smolík.
12

 Jejich činnost je popisována jako společenská deviace. K problematice 

diváckého násilí se ve své diplomové práci vyjadřuje i J. Čarnogurský
13

. Výzkum mezi 

                                                 
11

 Slepička P. a kol.: Divácká reflexe sportu. Praha: Nakladatelství Karolinum 2010 
12

 Smolík J.: Fotbalové chuligánství. Historie, teorie a politizace fenoménu. Karlovy Vary: Nakladatelství 

Zdeněk Plachý 2008; Smolík J.: Mareš. M., Suchánek M.: Fotbaloví chuligáni. Evropská dimenze subkultury. 

Brno: Centrum strategických studií 2004. 
13

 Čarnogurský T: Divácké násilí v České republice: veřejně politický problém. Diplomová práce. Praha: FSV 

UK 2009. 
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fotbalovými hooligans prováděl M. Eliáš
14

, který popsal sociální fungování chuligánské 

skupiny v českých podmínkách. A. Sekot spatřuje ve fotbalových výtrţnostech výraz sociálně 

kulturních problémů společnosti a subkulturní či kontrakulturní projevy problémových skupin 

zejména v rámci mladé generace
15

. V jiné své publikaci spojuje Sekot divácké násilí 

s komercionalizací sportu, kdy se ze sportu stává konzumní hodnota a forma masové 

kultury
16

.  

V druhém kontextu je fanouškovství popisováno jako sdílení identity. Sportovní 

diváctví s sebou nese sociální interakci. Mezi fanoušky se vytváří pevné sociální vazby. 

Fanoušci sdílí identitu fotbalového fanouška určitého klubu. Projevují se jako příslušníci 

určité skupiny, která sdílí společnou identitu. Tato identita můţe být lokální ale i celonárodní. 

Někdy se zde objevuje pouze touha někam patřit a nějakou identitu si opatřit a s ostatními ji 

sdílet. Smolík vysvětluje fandovství jako zaloţené na faktu, ţe při fotbalových zápasech 

vzniká určitý druh rivality, přičemţ se příznivci jednoho týmu stávají skupinou s vlastní 

identitou a brání se proti těm, kteří ji narušují. Fanoušci se dělí na „MY“ a „ONI“.
17

 

K takovému vymezení se přidává i Černý
18

. Mluví o klubovém dresu jako o symbolu a 

zároveň znaku přináleţitosti ke hře. Dres není jen obyčejné triko, ale vyjadřuje tradice, 

úspěchy a prostou diferenciaci. Lidé mají neustálou touhou se k někomu přidat a stát se tak 

pro jinou skupinu soupeřem. Sportovní fanouškovství jako běţně obecný výraz sdílení lokální 

identity spatřuje i Sekot
19

 a uvádí, ţe tento pocit sounáleţitosti nemusí primárně nacházet 

oporu v osobním kontaktu fanoušků, ale ve víře v existenci sdílení společné identity ve 

smyslu „předpokládaného společenství“ v mém případě skalních Slávistů. Sportovní kluby a 

týmy mohou být nositeli lokálních či regionálních společných hodnot a sehrávat tak důleţitou 

roli v utváření obecně sdíleného pocitu sounáleţitosti.  

Třetí kontext uvaţuje o fanouškovství a pojmu fanouška ve vazbě na koncept publika. 

Obecenstvo odráţí jeden z důleţitých aspektů kulturní produkce. Podmiňuje tuto kulturní 

produkci. Na základě odezvy přispívá k jejímu konečnému tvaru. O tomto mluví Sekot
20

, 

kdyţ vidí sportovní publikum jako iniciátora procesu sportovní události.  

                                                 
14

 Eliáš M.: Sociální struktura chuligánské skupiny a její vnitřní soudrţnost v České republice. Bakalářská práce. 

Praha: FHS UK 2007.  
15

 Sekot A.: Sociologie sportu. Brno: Masarykova univerzita 2006.  
16

 Tamtéţ   
17

 Smolík J., Mareš. M., Suchánek M.: Fotbaloví chuligáni. Evropská dimenze subkultury. Brno: Centrum 

strategických studií 2004. – str. 12 
18

 Černý J.: Fotbal je hra. Praha: Československý spisovatel 1968.  
19

 Sekot A.: Sociologické problémy sportu. Praha: Grada 2008. – str. 151 
20

 Sekot A.: Sociologické problémy sportu. Praha: Grada 2008. 
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A konečně čtvrtý kontext uvádí fanouškovství (resp. fandění) jako formou, která je 

součástí hry, jenţ se odehrává na hřišti, nebo dokonce je hrou samotnou. O sportovním 

fanouškovi, který je součástí hry, píše Černý
21

. Jde o hru, která musí být hrána naplno, i kdyţ 

je zde vědomí, ţe to není zcela realita. Ovšem kaţdý její účastník ji hraje, jako kdyby byla. 

V takovéto hře se stává sportovní fanoušek její součástí. Fotbal je podle Černého vzrušující 

hrou pro toho, kdo ji zná a kdo jí rozumí. Divák se stává do velké míry fotbalistovým 

spoluhráčem, který je velmi kritický. 
22

 

2.4.2 Podstata fandění  

Fandění v sobě zahrnuje podívanou na „opravdový svět“. 
23

 Svět fanoušků vyrůstá 

z daného sociálně – kulturního prostředí a přitom se jeví jako „svět sám o sobě“. Fandové 

jako by existovali mimo svět běţných občanů
24

. Při fandění je uvolněn prostor pro věci 

nezatíţené normami kultury. Sledování sportovního utkání vţdy poskytovalo prostor, kde 

zakřičet, gestikulovat a nadávat ostatním, bylo dovoleno. To jsou práva, která jsou v jiném 

sociálním kontextu většině odepřena. „Svět fanoušků“ vytváří formy vědomí, které nejsou ani 

racionální ani objektivní ve svých způsobech myšlení. Příznivci nejsou neutrální a fanoušci 

neusilují o uznání od jiných lidí. Zůstávají ve hře s ostatními fanoušky, hráči a trenéry. 

Fanoušci jsou takto uzavřeni do svého světa. Zde si obstarávají zkušenosti zoufalství, závisti, 

beznaděje, smutku, euforie, všichni jsou zabráni do dvou hodin lásky i nenávisti smíchané 

s úctou, vášní a lidskostí.
25

  

Například fotbal má podle Broombergera divadelní vlastnosti.
26

 Podle Sekota vnímá 

sportovní divák také sport jako divadelní představení, kde oceňuje děj a poţitek 

z předvedeného výkonu
27

. Ale fandění v mnohém překračuje onu pozici diváka divadelního 

představení. Fanoušek je aktivně účasten na zápase. Je jeho součástí. Fanouškovství se svým 

charakterem podobá spíše divákům antického divadla. Ve starověku se totiţ stíral rozdíl mezi 

divadlem a sportovním zápolením a reakce publika byly podobné. Divák nebyl pasivním 

konzumentem, ale reagoval otevřeně na dění na jevišti. Kultivovaný divák kamenného divadla 

je spoután formou pasivity, zatímco diváci sportu a antického divadla mají předepsanou jinou 

formu sdílení představení. Jejich forma je aktivní. 

                                                 
21

 Černý J.: Fotbal je hra. Praha: Československý spisovatel 1968.  
22

 Černý J.: Fotbal je hra. Praha: Československý spisovatel 1968. 
23

 Fink E.: Oáza štěstí. Praha: Mladá fronta 1992. 
24

 Sekot A.: Sociologické problémy sportu. Praha: Grada 2008. 
25

 Armstrong, G. Giulianotti, R.: Entering the Field. New York: Berg 1997. 
26

 Broomberger C.: Le match de football, Ethnologie d’une passion partisane, Maison de la science et de 

l’homme, Paris, 1995. In: Armstrong, G. Giulianotti, R.: Entering the Field. New York: Berg 1997. – s. 11 
27

 Sekot A.: Sociologické problémy sportu. Praha: Grada 2008. – s. 146. 
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Fandění je pro mnohé prostředkem, jak se mohou diváci ztotoţnit s hráči na hřišti. 

Přijímají je jako své hrdiny. V okamţicích výhry se radují spolu s hráči a naopak při prohře 

jsou nešťastní jako oni. Fanoušci svým chováním na tribunách napodobují gesta a činy, které 

předvádí sportovci na hřišti. Sportovní fanoušek se plně ponoří do děje sportovního boje a má 

pocit jako by byl na hřišti spolu s hráči. Tento záţitek „jako by“ účasti ve hře se někdy moc 

neliší svými proţitky od reálného světa. Fanoušek, který se takto ztotoţňuje s nějakým 

hráčem, můţe pak faul na něj vnímat jako faul na fanouška samého a podle toho bude i 

reagovat
28

. Hry, činnosti, děje jako je hraní fotbalu či jiného kolektivního sportu tak i jeho 

sledování s sebou nesou v mnoha kulturách nejdůleţitější kolektivní pramen muţské 

představivosti a muţských ideálů. Fotbal je sdílením a přenáším ideálu muţství.
29

 

Pro fanoušky můţe být fandění i formou relaxace. Podle historika Fishwicka
30

 bylo 

sledování konkrétně fotbalových utkání pro Brity obrovskou úlevou od práce. Devadesát 

minut poskytovalo napětí, diskuzi, výsledek a svobodu chovat se tak, jak kaţdý chce. 

„Duchovní vlastnosti“ hry poskytují dočasný únik ze všední reality. Fotbalový zápas skýtá 

okouzlující dramatickou aktivitu, ve které nejsou nikdy skryty mravní normy. Je zde prostor 

pro zesměšnění a pro zklamání. I kdyţ by měl být fanoušek pouhým spoluúčastníkem, protoţe 

pravými drţiteli moci jsou v tomto případě trenéři, hráči, nezastaví je to, aby si uţili ten pocit, 

ţe jsou důleţití a součástí.  

Fanoušci jsou ve své podstatě během fandění i specifickou komunitou. Fanoušci podle 

Turnera
31

 tvoří velmi pospolitou společnost, která spolu sdílí velmi silné emoce. A popsal ji 

jako „communitas“.
32

 Je potřeba si ujasnit pojem communitas. Je to společnost, která není 

nijak strukturovaná, kde jsou si všichni rovni a sdílí spolu velmi silné emoce. V rámci 

communitas je jeden sportovní fanoušek.  

2.5 Sportovní a fotbalový fanoušek 

Kategorie sportovního fanouška je svou strukturou velmi sloţitá. Já se budu ve své 

práci zabývat sportovními fanoušky fotbalu, protoţe tam lze spojitost s hrou nejlépe 

vypozorovat. Protoţe fotbal a zároveň i fanoušci sledované klubu mají v České republice 

velkou diváckou základnu.  

                                                 
28

 Slepička P.: Sportovní diváctví. Praha: Olympia 1990. – str. 87 
29

 Armstrong, G. Giulianotti, R.: Entering the Field. New York: Berg 1997.    
30

 Fishwick N.: English football and society, 1910-1950, Manchester: Manchester University Press 1989. In: 

Armstrong, G. Giulianotti, R.: Entering the Field. New York: Berg 1997. 
31

 Turner V.: „Liminality and Communitas“ in The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Chicago: 

Aldine Publishing 1969. In: Armstrong, G. Giulianotti, R.: Entering the Field. New York: Berg 1997. 
32

 Armstrong, G. Giulianotti, R.: Entering the Field. New York: Berg 1997. 



 13 

V rámci obecnější kategorie sportovního diváka najdeme specifičtější a 

modifikovanější sociální roli sportovního fanouška. Sportovní fanoušek je zaměřen na jeden 

druh sportovní činnosti a většinou na jedno sportovní druţstvo.
33

 Sportovní fanoušci touţí po 

vrcholných záţitcích, touţí po tom, být ztraceni v akci, být zcela pohlceni průběhem utkání.
34

 

Kaţdé sportovní odvětví si vytváří své „specifické publikum“, které se od ostatních 

liší v mnoha faktorech, jako je např. jejich sociální struktura, odborná znalost a intenzita 

zájmu o tento sport, motivace návštěvnosti, míra identifikace s klubem, existence 

neformálních diváckých norem, zangaţovanost na výsledku.  

Mě bude v mé práci primárně zajímat fotbalový sportovní fanoušek. Je třeba si tedy 

vysvětlit, kdo další kromě fanoušků fotbalový stadion navštěvuje. Smolík rozděluje diváky 

fotbalových utkání podle míry jejich aktivity na stadionu. Nejméně aktivními a tedy pasivními 

diváky jsou nezaujatí diváci, kteří navštěvují vţdy na stadionu místa k sezení. Jejich aktivita 

na stadionu je naprosto nulová. Jsou zde pouze jako pasivní diváci. Jejich motivací je pouze 

sledování sportovního výkonu fotbalistů. Mezi fanoušky uţ můţeme zařadit pasivní fanoušky, 

kteří také navštěvují tribuny k sezení. Tito fanoušci tvoří většinu návštěvníků stadionů. Jsou 

ve fandění pasivní. Ovšem uţ jsou oděny klubovými barvami, čímţ vyjadřují svojí podporu 

týmu. Přejí si vítězství svého týmu. Někdy se připojují k některým pokřikům, ale nebývají 

těmi, kteří je začínají skandovat. V některých situacích mohou reagovat na vývoj na hřišti 

emotivně. 
35

 

Nejaktivnější fanoušci navštěvují na stadionech zpravidla sektor, který je vymezen za 

jednou z branek. Jde o tzv. kotel domácích či hostujících. Je to místo, kde se schází 

vlajkonoši. Zde nalezneme ještě čtyři další kategorie fanoušků. První skupinou jsou aktivní 

fanoušci. Tito fanoušci aktivně fandí. Jsou součástí kotle. Kotel je organizován tzv. ultras. 

Tito fanoušci fandění organizují. Jsou nejaktivnější. Volí jaké chorály a pokřiky bude stadion 

křičet. Vytváří choreografie. Snaţí se komunikovat s vedením klubu. Ultras jsou poměrně 

nový fenomén, který je nyní v sektorech vlajkonošů nejpočetněji zastoupen.  

Hooligans tvoří jen velmi malou část fotbalových fanoušků. Je to skupina, která je 

spojována s diváckým násilím. Chuligánství je zvláštním ţivotním stylem. Je popisováno jako 

subkultura, která není zcela homogenní, ale je sevřena určitými interními pravidly. Jejich 

prioritou je konflikt se stejně zaměřenými fanoušky protivníka, ať uţ jsou tyto souboje 

                                                 
33

 Slepička P.: Sportovní diváctví. Praha: Olympia 1990. – str. 82 
34

 Slepička P. a kol.: Divácká reflexe sportu. Praha: Nakladatelství Karolinum 2010. – str. 25 
35

 Smolík J.: Fotbalové chuligánství. Historie, teorie a politizace fenoménu. Karlovy Vary: Nakladatelství 

Zdeněk Plachý 2008. 
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předem domluveny či nikoli.
36

 Poslední variantou, se kterou je třeba se seznámit, je fanoušek, 

který se zúčastňuje jak ultras tak i chuligánských aktivit tzv. hooltras.
37

 V prostředí českých 

fotbalových fanoušků dochází velmi často k tomu, ţe se fanoušek nejprve stává členem 

skupiny ultras a později tzv. povýší i mezi hooligans.  

Pro účely mého výzkumu jsem se zaměřila na aktivní fotbalové fanoušky, tedy 

návštěvníky kotle, kteří se přímo nepodílí na jeho organizaci, ale aktivně fandí a fanoušky 

z řad ultras. Nemohu vynechat ultras fanoušky, protoţe v případě mnou zkoumané skupiny 

fanoušků jsou iniciátory téměř všech fanouškovských aktivit.  

2.6 Počátky fanouškovství  

 Kořeny sportovního diváctví a s ním spojeného fanouškovství, fandění lze najít jiţ ve 

starověku. Jak vykládá Olivová
38

 počátek fenoménu publika, které sleduje nějaký fyzický 

výkon jiných lidí či člověka, se na počátku pojil především se slavnostmi a ceremoniemi, 

které mívali náboţenský charakter. Vůbec slavnosti samotné s sebou nesou volný čas, čas, 

který je vymezen něčemu jinému neţ práci. Ať uţ to byl zápas nebo závod koňských spřeţení, 

vţdy tu byl někdo, kdo sledoval toto sportovní zápolení. Dochází k odlišení práce od zábavy. 

V rámci slavností ve starověké krétské společnosti se stávají sportovní hry součástí kultury a 

lákají stále větší nadšené obecenstvo, které obdivuje krásu a schopnosti lidského těla. Homér 

ve svých eposech zmiňuje sportovní zápolení, ze kterých vychází hrdinové. Řekové byli 

známí tím, ţe vítězům stavěli v rodných polis sochy a uctívali je skoro jako bohy. Tady se 

poprvé objevuje ztotoţnění diváků se svými hrdiny, vítězi. Tato popularita ještě stoupá 

konáním pravidelných řeckých her, jakými byli hry olympijské, pýthijské, nemejské a 

isthimické. Z těchto her se stávají společenské události, kterými jsou diváci samozřejmou 

součástí. Opět Homér vyuţívá pojem agónu pro vyjádření místa, kde se uskutečňují sportovní 

hry, tedy pro shromáţdění. Je v něm obsaţena základní dynamická interakce mezi diváky a 

sportovci. Zájem mezi diváky v Řecku o sportovní zápolení lze pochopit také z toho, ţe 

většina Řeků měla se sportem svou osobní zkušenost a proto mu rozuměla. Vztah k fyzické 

aktivitě zde byl pěstován jiţ od raného věku. Konečně rozvoj sportovních odvětví a to 

především atletických dovedností nutil sportovce, aby se stále více zdokonalovali, a aţ se 

sportovní zápolení stalo jejich jedinou náplní ţivota. Vzniká nový charakter obecenstva, který 

v udatných sportovcích vidí ideál svých nesplněných snů. Byli mezi nimi, ti kteří neměli 
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moţnost získat tělesnou výchovu. Z trávení času sledováním zápasů se stává nový způsob 

trávení volného času, kde je moţné se odreagovat od kaţdodenního shonu.  

Hry neboli ludi provází i římskou kulturu od jejího počátku. Ovšem do Říma se 

z etruské kultury přenáší pojetí sportovních utkání jako zábavy, která se výhradně předváděna 

pro potěchu diváka. Pro okruh účinkujících je formou obţivy. „Chléb a hry“ byl známý 

poţadavek římského lidu. Kdyţ měl císař pocit, ţe by se proti němu mohl římský proletariát 

bouřit, nechal uspořádat hry, aby se lid „vyřádil“ jinde. U nejoblíbenějších římských her 

závodů spřeţení v cirku se objevuje poprvé moţnost, kdy publikum získává moţnost, stát se 

aktivním a zainteresovaným divákem. Diváci v cirku mohou volit mezi dvěma barevně 

odlišenými stájemi, kterou věnují svoji přízeň. Zde jiţ můţeme mluvit o zrodu fandění a 

fanouškovství v podobné podobě, v jaké ho známe dnes.  

Středověké sportovní obecenstvo přitahují turnaje udatných rytířů. Hry jsou stále 

místem pro společenské setkávání. Ačkoli křesťanství není zrovna fanouškem jakýchkoli 

světských zábav. Lidé mají neustále tendenci stát se svědky fyzických výkonů a hrdinství 

jiných lidí.  

2.7 Fotbal a moderní fanouškovství 

Fotbalová hra se zrodila v Anglii v 14. století původně jako lidová hra a hned od 

počátku si získala mnoho příznivců a to spíše ve střední či niţší vrstvě obyvatelstva i přesto, 

ţe byla po dlouhá léta zakazována. Nedá se říci, ţe by byl fotbal povaţován za hru 

gentlemanů, ba naopak, vyšší vrstvy dávali přednost spíše sportům jako kriket, dostihy, 

veslování aj.
39

 O jeho rozšíření se zaslouţilo především niţší školství, kde byl fotbal mezi 

školáky velmi oblíbenou hrou. Fotbal se stal postupně v Anglii masovou zábavou a to nejen 

pro aktivní hráče ale i pro diváky. Průmyslová revoluce zapříčinila nejen průmyslový a 

ekonomický pokrok ale i kulturní. Všechny tyto změny se promítly do sportovní oblasti. 

Přichází profesionalizace sportu moderní doby. I sport je pohlcen průmyslovou revolucí. Ze 

sportu se stala výhradně konzumní zábava pro diváky. Právě na nejrozšířenější sportovní hře 

dneška na fotbale je to nejpatrnější. Z aktivních hráčů se stává prodejní zboţí. Kluby mezi 

sebe hráče nakupují a sami fotbalisté ve špičkových světových klubech berou velmi vysoké 

platy. Diváci moderní sport ţiví nejen tím, ţe si kupují vstupenky, suvenýry, ale také protoţe 

jsou konzumenty zboţí, které produkují firmy sponzorující sportovní kluby a týmy.  

Z původních skupin několika málo fanoušků, které byly zaloţeny spíše na 

kamarádském principu, se postupem času stávají různá sdruţení fanoušků, fankluby a 
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v dnešní době i ultras skupiny. Fungují jiţ jako organizované skupiny, které mnohdy získávají 

i moţnost zasahovat do záleţitostí svého klubu. Organizují samotné fandění na tribunách, 

výjezdy na venkovní zápasy, mnohdy mají své vlastní kolekce oděvních doplňků, vydávají 

časopisy, provozují webové stránky.  
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3 Metody výzkumu  
 Pro řešení zvoleného úkolu jsem zvolila kvalitativní strategii výzkumu. Základními 

technikami sběru dat jsou skryté zúčastněné pozorování, polostrukturované rozhovory a 

analýza písemných pramenů.  

3.1 Vzorek 

Za předmět svého výzkumu jsem si vybrala fanoušky fotbalového klubu SK Slavia 

Praha. Sportovní klub Slavie vznikl v roce 1892 původně jako cyklistický klub, který byl 

součástí řečnického a literárního klubu. Konečně v květnu 1895 vznikl samostatný sportovní 

klub Sk Slavia Praha. Klubovými barvami Slavie jsou od této doby červená jako barva srdce, 

vkládaného do hry a bílá jako symbol čistoty sportovní myšlenky a čestného boje, kde 

protivník není nepřítel ale uznávaný soupeř. Dres slávistů
40

 má vţdy jednu červenou a jednu 

bílou polovinu, coţ odkazuje na fakt, ţe nic nemá jen jednu stranu. A konečně na bílém poli 

je ještě červená pěticípá hvězdy s hrotem směřujícím dolů, která je nositel vţdy nové naděje. 

Slavia zakládá jako první v Čechách fotbalový klub. Původním domovem Slavie byl starý 

letenský stadion, který ovšem musel ustoupit v padesátých letech stavbě Stalinova pomníku. 

Část původní dřevěné tribuny z letenského stadionu se stěhuje do vršovického Edenu, kde 

sídlí Slavie dodnes. Stadion Eden musel být sice v devadesátých letech zbourán a Slavia hrála 

své zápasy na stadionu na Strahově, aby se do Edenu mohla v roce 2008 vrátit. Za svoji 

existenci získala Slavii mnoho sportovních úspěchů nejen v českých respektive 

československých nejvyšších soutěţích ale i mezinárodních kláních. Slavie je tedy tradičním 

českým nejen fotbalovým a sportovním klubem s dlouho tradicí a s velmi početnou 

fanouškovskou základnou, kterou bychom nenašli pouze v Praze ale i v celé republice. Dnes 

hraje Slavie se svým A týmem nejvyšší ligovou soutěţ v České republice. 
41

 

Z bakalářské práce V. Švába
42

 vyplývá sociodemografický profil fanouška Slavie. 

Fanoušek navštěvující kotel je většinou svobodný, studující muţ kolem dvaceti let, který ţije 

s rodiči. I moje pozorování přímo mezi fanoušky v kotli skutečně potvrdilo převahu mladých 

muţů. Stejně tak lze souhlasit i v případě návštěvníků ostatních tribun, kde je věk fanoušků 

vyšší a je tedy i pravděpodobnější, ţe mají vlastní rodinu, proto je zde větší procento ţen i 

dětí. Ve stejné práci vypracoval autor i názorový profil fanouška
43

. Pro potřeby mého 
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 Ukázka dresu – viz Přílohy s. 47 
41
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 Šváb V.: Sociodemografický a názorový profil současného postmoderního fanouška. Bakalářská práce. Praha: 
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43
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výzkumu mi pomohlo vymezení názorového odlišení fanoušků navštěvujících kotel a 

ostatních tribun, které jsem pak vyuţila při výběru kritérií pro tvorbu vzorku informátorů.  

Nejprve jsem si vytvořila vzorek informátorů, které jsem poté poţádala o rozhovor. 

Vzorek jsem vytvářela metodou sněhové koule. Informátory jsem do vzorku vybírala podle 

několika kritérií. Informátor musel být fanouškem sledovaného sportovního klubu. Další 

kriterium se týkalo místa, kde na stadionu sleduje informátor sportovní utkání. Tímto 

kritériem byl kotel domácích fanoušků. Snaţila jsem se, aby byl vzorek v rámci moţností 

vyváţen i genderově, proto jsem oslovila i jednu ţenu. Informátorů jsem nakonec oslovila 9. 

Informátory jsem oslovila buď osobně, nebo prostřednictvím e-mailu a sociální sítě. 

Rozhovory jsem prováděla v neutrálním prostředí, v kavárně, v restauraci, na lavičce v parku. 

S informátory jsem si předem domluvila místo a čas konání rozhovoru. Rozhovory trvaly 

většinou od dvaceti do pětatřiceti minut.  Neţ jsem začala klást informátorovi otázky, 

seznámila jsem ho s cílem mého výzkumu. Profily informátorů a přepisy rozhovorů jsou 

k dispozici v Příloze (s. 52-86). 

3.2 Polostrukturované rozhovory 

 První technikou, kterou jsem ve své práci vyuţila je verbální dotazování. Cílem je 

získat jedinečnou subjektivní výpověď informátora. Vzhledem k charakteru výzkumu, kdy 

jsem měla předem stanovené téma, které mě v mé bakalářské práci zajímalo, pouţila jsem 

metodu polostrukturovaných rozhovorů. Při polostrukturovaném rozhovoru mohu získat 

nejpodrobnější informace o daném problému, protoţe se soustředíme na jeden konkrétní jev. 

Před prováděním těchto rozhovorů jsem si připravila okruh témat týkajících se mého 

výzkumného tématu. Pořadí otázek není neměnné a lze je přizpůsobovat informátorům. 

Polostrukturované rozhovory jsou vhodnější neţ rozhovory strukturované, protoţe bych 

musela klást všem respondentům tytéţ otázky. Tento typ rozhovoru mi umoţnil pruţněji 

reagovat na informátorovy postřehy a témata. Informátor měl více prostoru ve svých 

odpovědích.  

Snaţila jsem se naplnit jakýsi scénář typů otázek podle Pattona.
44

 Rozhovor jsem začala 

otázkami vztahující se ke zkušenostem nebo chování (např. zda je fanouškem a jak aktivním, 

proč fandí zrovna Slavii a jak se k tomu dostal, jak se na fandění připravuje apod.). 

Pokračovala jsem otázkami vztahujícími se k názorům (např. jaký vliv má fandění na hru, co 

pro něj znamená být fanouškem, zda je to zábava, podléhá fanouškovství i jinde, jak se to 

projevuje apod.). Po těchto otázkách uţ byla mezi mnou a respondentem dostatečně důvěrná 
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atmosféra, abych mohla přistoupit k otázkám týkajících se znalostí (např. jak zná prostředí 

fotbalových fanoušků, zda by dokázal popsat pravidla, která mezi fanoušky platí, zda nějaká 

pravidla jsou, jak rozlišuje fanoušky apod.). Dále následovali otázky vnímání (např. jak vnímá 

fanouškovství, jde spíše o podporu týmu nebo o poráţku soupeře, kde vidí smysl fandění, kdo 

je pro něj větší soupeř, která hra je důleţitější ta na hřišti nebo ta v hledišti, jaké pocity 

proţívá, proč fandí apod.) Poslední otázky budou demografické a kontextové (např. jak je 

dotyčný starý, jaké je jeho dosaţené vzdělání, jaké má zaměstnání apod.)  

3.3 Skryté zúčastněné pozorování  

Skryté zúčastněné pozorování je takové, kdy se výzkumník zapojuje do aktivit skupiny 

a sledovaná skupina o jeho výzkumu neví. Chová se jako by byl součástí sledované skupiny. 

Zúčastněné pozorování je technika, kterou je třeba vykonávat dlouhodobě. Má ovšem tu 

výhodu, ţe dovoluje pozorovat aktéry výzkumu, v mém případě fotbalové fanoušky, v jejich 

přirozeném prostředí. Skryté zúčastněné pozorování jsem volila proto, ţe jsem se pohybovala 

ve veřejném prostoru, kde se nacházelo mnoho lidí, jejţ jsem osobně neznala. Svoji identitu 

jsem tedy nemusela nikomu sdělovat a nebyl to ani problém z hlediska etiky výzkumu. Vstup 

do prostředí byl pro mě jako pro pozorovatele snadný, protoţe fotbalový stadion je veřejně 

přístupným a nebyly mi tak při vstupu kladeny ţádné překáţky.  

Pozorování jsem systematicky prováděla od července roku 2010 do června 2011. 

Pozorování jsem prováděla na všech patnácti ligových domácích zápasech sledovaného klubu 

a čtyřech pohárových zápasech taktéţ v domácím prostředí. Při utkáních jsem si vybrala 

stanoviště, kde jsem měla dobrý výhled na kotel fanoušků. Své stanoviště jsem měnila. 

Například před připravenou choreografií jsem se přesunula na hlavní tribunu. Několikrát jsem 

byla i přímo uprostřed kotle, kde je atmosféra fandění nejcitelnější. Změna stanoviště mi 

pomáhala vidět na fanoušky z více úhlů a porovnávat jejich reakce, podle typů fanoušků.  

Pozorování jsem prováděla přímo na stadionu. Před začátkem utkání jsem chvíli 

postávala před pokladnami a pozorovala chování fanoušků při příchodu na stadion. Těsně 

před začátkem jsem se přesunula do útrob stadionu za kotel domácích fanoušků, odtud se dalo 

dále dobře pozorovat, jaké rekvizity si s sebou fanoušci na stadion přinášejí, zda chodí ve 

skupinkách nebo sami. Zajímalo mě, jak se na fandění připravují. V kotli bylo moţné 

pozorovat přípravu choreografie. Dále mě zajímala nálada fanoušků před utkáním. Během 

utkání bylo těţké soustředit se na všechny jevy najednou. Nejvýrazněji se dalo zachytit, co 

fanoušci skandují a kdy. Soustředila jsem se také na fanoušky, kteří organizovali 

choreografie. Zajímala mě ochota fanoušků při choreografii spolupracovat, například jak 
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dlouho vydrţí drţet papírový karton nad hlavou a mít tak zhoršený výhled na hrací plochu. Při 

přestávce jsem se vydala za fanoušky do útrob stadionu, kde jsem sledovala jejich další 

chování.  Soustředila jsem se na jejich emotivní rozpoloţení, na případná témata jejich 

rozhovorů s ostatními fanoušky. Po skončení utkání jsem pozorovala rituál po skončení 

zápasu. Sledovala jsem jeho proměny během jednotlivých zápasů podle toho, jak dopadlo 

utkání na hřišti. Odchod fanoušků jsem se snaţila také nějakým způsobem reflektovat 

například, zda se liší po víězství a po prohře.  

Abych nevzbudila přílišnou pozornost a vzhledem k tomu, ţe nebylo technicky moţné 

si dělat podrobné poznámky, protoţe jsem byla součástí fanouškovské masy, pořizovala jsem 

si pouze krátké poznámky do mobilního telefonu a několik postřehů jsem zachytila do malého 

bločku. Bezprostředně po utkání jsem doma podle těchto bodů vytvářela terénní poznámky. 
45

 

Součástí analyzovaných dat se také stalo pozorování, které proběhlo před 

systematickým zúčastněným pozorováním. Jedná se o významné události, kterých jsem se 

účastnila jako fanoušek v době před započetím výzkumu. Vyuţívat tedy v tomto směru budu 

svoji autopsii. 

3.4 Analýza písemných pramenů  

Poslední metodou sběru dat, kterou jsem ve svém výzkumu vyuţila je analýza 

písemných pramenů a to virtuálních pramenů, konkrétně internetových diskuzí a chatu. Tuto 

metodu jsem volila z toho důvodu, ţe na internetových diskuzích v podstatě pokračuje utkání 

v hodnocení fanoušků. Mohou zde vyjadřovat své názory a postřehy ke sportovní hře, která se 

právě odehrála, ale komentují i své vlastní chování a fandění samotné. Aktéři bezprostředně 

reagují na aktivity, které fanoušci vyvíjeli na stadionu. Tyto informace pomáhají 

k porozumění dění na stadionu. Chat a diskusní fóra jsou pro aktéry zároveň zpětnou vazbou, 

takţe je nemyslitelné vyloučit tyto zdroje dat z analýzy. 

3.5 Analýza dat  

 Data jsem se snaţila analyzovat jiţ v průběhu výzkumu. Zaznamenané rozhovory 

s informátory jsem kódovala pomocí otevřených kódů. To mi usnadnilo porovnávat odpovědi 

jednotlivých informátorů mezi sebou. Při konečné komparaci jsem srovnávala data 

z terénního deníku s výpověďmi informátorů a případně doplňovala daty z analýzy 

internetových pramenů.  
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3.6 Kontext výzkumu  

Pro lepší porozumění některých situací, kterými jsem byla svědkem, je třeba uvést v jakém 

kontextu jsem výzkum prováděla. Fotbalová sezóna, ve které můj výzkum probíhal, byla 

svým způsobem pro fanoušky Slavie sloţitá. Na počátku mého výzkumu probíhal bojkot 

fanoušků ultras, kteří se rozhodli nenavštěvovat domácí utkání Slavie a tudíţ se nepodílet na 

organizaci fandění tak, jak tomu bylo v předešlých letech. Rozhodli se k tomuto kroku po 

přestěhování jiného vršovického klubu Bohemians 1905 na stadion v Edenu. Bojkot byl 

nakonec ultras přerušen v pátém kole ligové soutěţe v utkání proti Liberci. Uvádím zde tyto 

faktické souvislosti k lepšímu porozumění chování fanoušků. V zápasech, kde nebyli ultras 

přítomni bylo moje pozorování značně zkomplikováno, protoţe jsem neměla příliš moţností 

nějaké fandění pozorovat. Samozřejmě ţe k nějakému občasnému skandování docházelo, ale 

ne v takové míře, která byla na slávistických utkání běţná. Fanoušci nevytvářeli tolik 

jednotný celek. Fandění postrádalo organizaci, pravidla. Je třeba říci, ţe k bojkotu se 

nepřipojili pouze aktivní členové ultras, ale i běţní fanoušci. Lze to doloţit na poklesu počtu 

prodaných permanentních vstupenek oproti předchozí sezoně.  

 Přerušení bojkotu vedlo k zvýšení návštěvnosti a obnovení fandění v tradičním duchu. 

Sportovní výsledky sezóny 2010/2011 fanouškům tolik radosti nedělali a ještě více vrásek na 

čele jim způsobily jarní existenční problémy Slavie. I kdyţ se Slavia sportovně v lize 

zachránila, hrozilo jí neudělení licence na příští ročník a zároveň dokonce krach a zánik 

celého klubu. Fanoušci byli s tímto vývojem velmi nespokojení. Situace nakonec došla aţ 

k násilí při pohárovém utkání 5.5 2011 proti Olomouci
46

. Původně plánovaný protest 

fanoušků proti vedení klubu se zvrhl k násilnému diváckému chování.  

                                                 
46

 Běsnění a strach na Slavii. Protest fandů se zvrhl a zápas se nedohrál - iDNES.cz [online]. 2000 [cit. 2011-06-

23]. Idnes.cz: Fotbal. Dostupné z WWW: <http://fotbal.idnes.cz/besneni-a-strach-na-slavii-protest-fandu-se-

zvrhl-a-zapas-se-nedohral-1gl-/fot_dsouteze.asp?c=A110505_193455_fotbal_pes>. 



 22 

4 Charakteristika fandění    
V této části bych chtěla popsat průběh utkání v kotli fanoušků. Jde o to charakterizovat 

hlavní aktéry fandění a popsat situace, ke kterým při fotbalovém zápase dochází. Fandění je 

vţdy ovlivňováno mnoha faktory. Záleţí na počtu diváků, na kvalitě předvedené hry, na 

výsledku fotbalového zápasu, ale i na počtu hostujících fanoušků.  

4.1 Fanoušci a stadion SK Slavia Praha  

 Fandění probíhá, jak uţ jsem zmínila, na tribunách fotbalového stadionu. Fanoušci 

Slavie jsou svými slovy „doma“ na stadionu v praţských Vršovicích, který je známý pod 

názvem Eden,
47

 ovšem oficiálně nese jméno Synot Tip Arena. Je to poměrně nový stadion, 

který byl otevřen v roce 2008. V současnosti se jedná o nejmodernější fotbalový stánek 

v České republice. Tento stadion je specifický svou přístupností k fanouškům. Tribuny jsou 

velmi blízko hrací plochy tak, jak je tomu zvykem na anglických stadionech. Fanoušci jsou 

vlastně skoro v bezprostředním kontaktu s hráči na hřišti. Nejsou mezi nimi nějaké zábrany a 

ploty, coţ bývá na jiných stadionech obvyklé. Oddělen plotem je pouze sektor, kde jsou 

fanoušci hostujícího týmu.  

 Východní tribuna patří těm méně aktivním fanouškům a divákům. Je to největší 

tribuna. Naproti ní stojí hlavní tribuna, která se nachází nad střídačkami fotbalistů. Zde je tzv. 

vip sektor, který navštěvuje vedení klubu, významní sponzoři, vip hosté apod. Na hlavní 

tribunu chodí také spíše starší slávističtí fanoušci, bývalí starší hráči apod. Nejjiţnějším rohu 

této tribuny najdeme i sektor určený pro rodiny s dětmi.  

Vlajkonoši se schází na severní tribuně za jedné z branek. Tato tribuna uţ získala mezi 

fanoušky i svůj oficiální název Tribuna Sever. Fanoušci, kteří tuto tribunu navštěvují, včetně 

slávistických ultras, pod tímto názvem veřejně vystupují. Mají své logo, kterým se prezentují. 

Tribuna Sever je tedy „kotlem“ domácích fanoušků. Je to největší kotel v České republice. I 

kdyţ v sezoně, kterou jsem sledovala, kvůli bojkotu, špatným sportovním výsledkům apod. 

návštěvnost poněkud klesla.  

Fanoušci Slavie se sdruţují hned v několika oficiálních uskupeních. Slavia má od roku 2004 

svůj oficiální Fanklub, který vznikl jako občanské sdruţení. Dále je třeba zmínit skupinu 

Ultras Slavia. Tato skupina vznikla z původně chuligánských uskupení. První choreografie 
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začali vznikat v posledních letech devadesátých let 20. století. Obě skupiny se snaţí 

spolupracovat. 
48

 

Nejaktivnější fanoušci z kotle se sdruţují od roku 2010 pod logem
49

 Tribuny Sever. 

Tato skupina sdruţuje nejen skupinu Slavia Ultras, některé chuligánské skupiny ale i všechny 

fanoušky, kteří navštěvují kotel. Vzhledem k událostem jarních měsíců roku 2011 a hrozícímu 

krachu klubu se všechna slávistická sdruţení spojila do skupiny „Sešívaní drţí spolu“
50

 za 

účelem podniknutí společných kroků k záchraně klubu.  

 Vzhledem k tomu, ţe mě v mé práci zajímalo především aktivní fandění, bylo pro mne 

nejpodstatnější sledovat především aktivitu Tribuny Sever, jakoţto iniciátora fandění na 

stadionu. Za přímým organizováním fandění stojí Slavia Ultras, z jejichţ středu pochází 

fanoušci, kteří se podílejí na vytváření choreografií a mají mezi sebou fanouška, který pomocí 

megafonu a audio techniky organizuje skandování a zpěv chorálů.    

4.2 Příchod na stadion  

Vzhledem k blízkosti mého bydliště u domácího stadionu, jsem na utkání docházela 

pěšky. Jiţ cestou na stadion jsem potkávala osoby, které na sebe na první pohled upozorňovali 

klubovými barvami. Někteří příznivci Slavie přicházeli na stadion sami a někteří ve větších či 

menších skupinách. Mnohdy jsem viděla skupiny fanoušků, jak posedávají v okolních 

restauračních zařízeních, kde se před odchodem na stadion scházeli. Výpovědi informátorů 

potvrdili, moje pozorování, protoţe někteří vypovídali, ţe na stadion přichází sami a jiní, ţe 

dochází jiţ v doprovodu přátel, známých, či blízkých. Informátor I se shoduje s pozorováním 

také ve výpovědi, ţe čas před utkáním tráví s přáteli v hospodě.  

Fanoušci přicházející na stadion se většinou nijak hlasitě neprojevovali. Byli spíše 

klidnější a jako by v očekávání toho, co s sebou sportovní utkání na stadionu přinese. Příchod 

domácích fanoušků na stadion není nijak organizován. Kaţdý přichází tak, jak se mu to hodí. 

Tady je vidět rozdíl oproti příjezdu fanoušků hostujícího týmu. Ti naopak o sobě často dávají 

hlasitě vědět. Jiţ před zápasem mnohdy skandují a snaţí se domácí fanoušky vyprovokovat. 

Tento jev byl nejpatrnější v případě tzv. praţského derby z 20. 9. 2010, kdy je navíc příchodu 

hostujících fanoušků věnována policejní pozornost. Podobněji vyhrocená nálada před 

začátkem zápasu byla před utkáním mezi Slavií a Baníkem Ostrava z 12. 11. 2010. Jinak se 
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fanoušci Slavie do kontaktu s hostujícími fanoušky většinou moc nedostanou, protoţe je často 

autobusy dovezou aţ přímo před jiţní část stadion, kde je i vchod do jejich sektoru.  

Fanoušci přichází na stadion oděni klubovými barvami. Typické jsou červenobílé šály. 

Někteří nosí repliky dresů například s číslem a jmenovkou svého oblíbeného fotbalisty. 

Slávističtí fanoušci navštěvující kotel nosí velmi často svoji vlastní kolekci oděvních doplňků 

s logem a symbolem Tribuny Sever. Tyto speciální kusy oděvních doplňků jako trička a šály 

s logem Tribuny Sever se začaly objevovat v mou sledovaném období. Informátoři všichni 

potvrdili, ţe mají nějaké oděvní doplňky ve slávistických barvách. Informátoři nosí všichni do 

jednoho šálu. Informátorka D si obléká kromě šály i čepici a dres. Dres si na sebe i informátor 

F, který se přiznal, ţe si nosí v kapse vítězného maskota. Informátor E odpověděl, ţe nosí 

pouze šálu a to jen někdy, protoţe si jí natolik váţí, ţe by o ní nechtěl přijít. Fanoušci si na 

utkání nosí i své vlastní vlajky, kterými během utkání mávají. Někteří fanoušci, vlajky věší na 

zdi stadionu. Často tak činí mimopraţští fanoušci, kteří navíc na vlajku píší název města či 

obce, odkud jezdí Slavii podporovat. Oděvní doplňky bývají velmi nápadité jako červenobílé 

paruky, kovbojské červenobílé klobouky. Známý je jeden postarší fanoušek, který navštěvuje 

utkání v ručně pleteném červenobílém svetru, který mu sahá aţ po kolena. Fanoušci bývají 

velmi nápadití a je na nich vidět, ţe někteří nad tím, co si oblečou či vezmou s sebou, velmi 

přemýšlí. Nejsou výjimkou na jedné botě červené a na druhé bílé tkaničky, ţeny, které volí 

stejnou barevnou kombinaci náušnic. Nejradikálnější fanoušci jsou v odívání střízlivější. 

Informátor I se hlásí spíše k radikálnějším fanouškům a potvrdil, ţe dres ani šálu příliš nenosí.  

Členové ultras a hooligans v úplném středu kotle nosí nejčastěji pouze šálu, svoji příslušnost 

k těmto skupinám prezentují spíše oblékáním několika v tomto prostředí oblíbených značek. 

Více o značkách, které jsou preferovány slávistickými hooligans a z mého pozorování 

vyplynulo, ţe i mezi příslušníky ultras, je moţné se dozvědět v bakalářské práci M. Eliáše
51

. 

Z neformálních rozhovorů s fanoušky během návštěv utkání vyplynulo, ţe preferují 

červenobílou barevnou kombinaci i v běţném ţivotě. Většinou si naopak všímají barevné 

kombinace svého úhlavního rivala Sparty a nikdy by z principu na prádelní šňůru nepověsili 

vedle sebe modré, ţluté a červené prádlo. Např. informátor J, přesadil své sestře květiny, 

protoţe byli v barevné kombinaci spartanského rivala. Na nápaditost a chtivost fanoušků po 

červenobílých doplňcích myslí i obchod se slávistickými suvenýry tzv. fanshop, kam jsem se 

byla v rámci pozorování také podívat. Je zde k dostání od replik dresů, různých druhů, šál aţ 

po skleničky a příbory se slávistickými motivy a symboly. 
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Před zápasem probíhají mezi fanoušky dohady o tom, jak zápas dopadne. Fanoušci 

mezi sebou tipují. Mnozí glosují, ţe vsadili. Informátor F sází i na svůj tým a přiznává, ţe ho 

to mnohdy mrzí o to víc, kdyţ prohraje. Informátoři A a C vypovídali, ţe sází spíše občasně. 

Informátor A odpověděl, ţe na Slavii nesází nikdy, protoţe v případě prohry, by ho to pak 

mohlo mrzet dvojnásob. Informátor C zase vsadil podle svých slov na Slavii pouze jednou a 

nedopadlo to dobře, proto to z pověrčivosti uţ nikdy neudělá. Z rozhovorů, které jsem měla 

na stadionu moţnost vyposlouchat, vyplývá, ţe většina fanoušků, která sází, tipuje spíše 

výsledky ostatních zápasů. Přímo na stadionu nemají fanoušci moţnost vsázet. Sázková 

kancelář tu není.  

Zajímavou rekvizitou fotbalových fanoušků jsou tzv. ultras samolepky
52

. Jsou to 

samolepky z dílny slávistických ultras. Bývají na nich motivy slávistických symbolů, různé 

ţertovné obrázky ale i vyobrazené povedené choreografie slávistického kotle. O samolepky se 

se příleţitostně zajímají i informátoři A, B, E. Před zápasy jsem byla svědkem prodeje nejen 

těchto samolepek, ale i triček, šál a dalších propriet ultras. Fanoušci ultras také před zápasem 

vybírali peníze na tzv. choreo fond. Často se tohoto úkolu zhostili příslušnice křehčího 

pohlaví. Fanoušci z mého pohledu přispívali poměrně ochotně.  

4.3 V kotli  

Ptala jsem se svých informátorů na jejich společnost na stadionu. Všichni potvrdili, ţe 

vţdy stojí v kotli, s někým koho jiţ dlouhodobě znají a většinou ho označili, za svého 

kamaráda. Informátor A chodí na fotbal s přítelkyní nebo s kamarády a na stadion uţ přichází 

s nimi, stejně jako informátoři C, I a informátorka D. Informátoři B, E a F vypověděli, ţe jim 

nevadí, kdyţ přijdou na stadion sami, protoţe vědí, ţe tam vţdy potkají známé a přátele. 

Informátoři G a H také potvrdili, ţe snad ani nejde jít na fotbal sám, protoţe se tam vţdy 

najde někdo, koho znají. Tento trend mi potvrdil i můj vypozorovaný dojem, ţe osazenstvo 

kotle je poměrně stálé a mezi sebou se zná. Především pokud jsem sledovala zápasy, na které 

nepřišlo tolik diváků, pozorovala jsem, ţe ti zejména ze středu sektoru nechybí prakticky 

v ţádném utkání. Informátor A také narazil na to, ţe má fandění výrazný socializační prvek. 

Společný zájem umoţňuje snazší seznámení s novými lidmi:   

„Dál je to, že člověk patří do skupiny lidí, kteří mají stejný zájem. To znamená, že tam jdu a 

můžu se začít bavit s úplně cizím člověkem, který bude stát náhodou vedle mě a budeme se mít 

o čem bavit.“(Informátor A) 
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Tribuna Sever je stejně jako zbytek ochozů vybavena sklopnými sedačkami, ovšem 

v kotli funguje nepsané pravidlo, ţe se zde fandí ve stoje. Fanoušci na svých místech stojí. 

Pod kotlem přímo uprostřed této tribuny je zbudován jakýsi stupínek, kde stojí tzv. 

megafonista či rozeřvávač. Tento fanoušek je mozkem kotle. Jak uţ jsem uvedla na straně 

šestnáct, organizuje fandění. Má tu moţnost, vidět ze svého místa v podstatě celý kotel. Na 

tomto místě bych ráda představila některé pokřiky a chorály, kterými slávisté povzbuzují 

fotbalisty, nebo jimi baví sami sebe.  

Skandování tipu Slavia Praha!, Slavie do toho!, Pojďme hoši dáme gól, dáme gól! mají 

povzbudit fotbalisty k co nejlepšímu výkonu. První z nich fanoušci volí zejména v nějakých 

vyhrocených situacích. Často se tento pokřik nejdříve ozve i z jiné tribuny a to z toho, 

důvodu, ţe fanoušci v kotli jsou někdy natolik zabráni do zpěvu některých ze sloţitějších 

chorálů, které jsou spojeny i s pohybovou aktivitou jako je tleskání, skákání, drţení se kolem 

ramen, ţe ne vţdy sledují hru na hřišti zcela pozorně. Při jednom z chorálů se fanoušci v kotli 

tak, jak vedle sebe stojí, i kdyţ se třeba vůbec neznají, chytí kolem ramen a skáčou. Fanoušci 

se snaţí, aby i obyčejné skandování vypadalo co nejefektivněji. Vědí, na který pokřik a kdy 

mají ruce zvednout, tlesknout. Rytmus určuje bubeník stojící v kotli uprostřed fanoušků. 

Překvapilo mne, ţe chlapec, který bubnoval, nebyl starší osmnácti let, ale přesto bylo patrné, 

ţe má i u mnohem starších fanoušků poměrně velkou autoritu. Existují i jakási nepsaná 

pravidla pro to, kdy jaký pokřik či chorál, přijde. Kdyţ fotbalisté rozehrávají rohový kop, 

kopou volný přímý či pokutový kop přichází zpravidla na řadu tzv. „čarování“. Fanoušci drţí 

ruce nataţené před sebou, s hučením a lehkým třepáním prsty čekají, dokud fotbalista roh 

nerozehraje, pak ruce prudce zvednou na hlavu. Doufají, ţe tím pomohou balonu do sítě. Po 

vstřelení branky přichází vţdy stejný rituál, kdy na melodii písně Seven Nation Army od 

skupiny White Stripes, kterou spustí hlasatel utkání do reproduktorů po celém stadionu, 

Fanoušci tleskají a skandují jednoduchý refrén písně. Celý kotel pak pokřikem „Celý Eden 

pokračuje!“ vyzve ostatní fanoušky na tribunách, aby doplnili příjmení střelce branky, jehoţ 

křestní jméno předtím zvolá. Ostatní tribuny ale nejsou do společného fandění zapojovány jen 

tehdy. Oblíbený je celostadionový chorál na známou píseň erá Porque Te Amo od italské 

skupiny Ricchi e Poveri:   

Kotel skanduje: Celý Eden se ptá kotle!  

Tribuny se ptají: Co to zpíváte?  

Kotel odpovídá: Slavia nejlepší je.  

Opět tribuny: Co to zpíváte?  

Kotel: Dnešní zápas vyhraje.  



 27 

Tribuny: Co to zpíváte?  

Kotel: Náš domov je jen jeden.  

Tribuny: Co to zpíváte?  

Kotel: Zpívejme celý Eden… 

A všichni společně zpívají a do rytmu tleskají: Nananananana 

Chorály se mohou i několikrát za sebou opakovat a zpravidla tomu tak je. Bývají přerušeny, 

aţ kdyţ se něco na hřišti změní. Chorály vymýšlí fanoušci z ultras. Mívají kvůli učení nových 

chorálů i speciální schůzky, kdy se je nejprve v menším počtu naučí a pak je zveřejní 

s hudbou i slovy na internetu
53

. Slávisté se ve svých chorálech věnují fotbalovým legendám:  

Bican, Puč a Plánička - z nebe se dívají, jak Slavie válí - Bican, Puč a Plánička - na Slávii 

jsou hrdí!  

V chorálech se opakují odkazy na stadion Eden, který stojí v praţských Vršovicích:  

Znám jednu Slavii,  

znám já pražskej klub  

nejlepší z klubů, co já znám  

Každej ví, kdo ji zná, že je bíločervená  

Na hřišti i v našich srdcích vyhrává,  

Každej ví, kdo ji zná, že je bíločervená  

Na hřišti i v našich srdcích vyhrává. 

Znám jednu pražskou čtvrť,  

znám Vr-šo-vi-ce,  

Nejlepší v Praze co já znám  

Stojí tam, stadion, v něm Slavie šampion  

Ne každý odváží se přijet k nám. 

Stejně tak se v chorálech objevují odkazy na klubové barvy (červená a bílá) pěticípou hvězdu. 

Při pokřiku „Červenobílá!“ odpovídá fanouškům v kotli zbytek fanoušků na stadionu 

„Síla!“. Všichni moji informátoři potvrdili, ţe se zúčastňují skandování a zpívání a berou to 

při návštěvě kotle jako samozřejmou věc. Informátor dokonce H dokonce vyjádřil nelibost 

nad tím, kdyţ se někdo v kotli místo zpívání a skandování baví o něčem, co s fotbalem 

nesouvisí.  

 Kromě organizovaného skandování je v kotli dovoleno jakkoli projevovat svůj názor 

na průběh hry na hřišti. Fanoušci jeden druhého překřikují. Mají dovoleno vyjadřovat svoje 
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názory na výroky rozhodčích. Nebývá obvyklé, ţe by za nadávku směrem k rozhodčímu, 

která by nebyla v normálním ţivotě trpěna, přišla nějaká sankce. Na fotbalovém zápase se 

nadává běţně. Fanoušci křičí rady trenérům, koho má vystřídat. Radí dokonce samotným 

fotbalistům jakou střelu zvolit, komu přihrát.  

 Při spálených šancích se fanoušci drţí za hlavu stejně jako fotbalisté na hřišti. 

Ztotoţňují se s nimi při kaţdém dotyku s míčem. Pokud fauluje jejich hráč, nervózně čekají, 

zda jim faul projde. Kdyţ je jejich hráč faulován, cítí bolest s ním. Tleskají, kdyţ se hráč vrátí 

ošetřen na trávník. V kotli jsem někdy postrádala duch FairPlay, který se naopak na jiných 

tribunách objevil, kdyţ bylo například zatleskáno i hráči soupeřova týmu, který byl nucen 

opustit trávník na nosítkách nebo odkulhal střídat. Nelze ale generalizovat, ţe by skutečně 

nezatleskal nikdo, spíše to nebylo tolik obvyklé.  

 Není moc situací, které fanoušci při utkání odpustí fotbalistům soupeře. Patří k fandění 

i to, ţe se snaţí na soupeřovi hráče vyvinout tlak. Pomáhá jim v tom pískot, kdyţ zahrává 

soupeř standardní situaci. Soupeřův hráč není v oblibě, pokud simuluje, leţí příliš dlouho na 

trávníku, diskutuje s rozhodčím. Co slávistický fanoušek neodpustí nikdy je, kdyţ nějaký 

bývalý slávista přestoupí do Sparty Prahy. Fanoušek Slavie chápe tento krok jako nejhorší 

zradu. Takoví hráči pak musí snést nadávky fanoušků. Někdy se stane, ţe některý fanoušky 

oblíbený hráč přestoupí do jiného klubu, ale i tak je v Edenu vítán přátelsky a fanoušci si na 

něj vzpomenou. Také ale záleţí na konkrétním fotbalistovi, jak se po přestupu zachová a jak 

se například o svém předchozím působišti vyjadřuje v médiích apod. Fanoušci to totiţ velmi 

bedlivě sledují. Podobné extempore se odehrálo při zápase s Jabloncem 5. 11. 2010.
54

  

 Ztotoţnění se svými hráči a naopak vymezování vůči soupeři se dalo vypozorovat i 

během poločasové přestávky. Většina fanoušků vyuţívá pausu k tradičnímu fotbalovému 

občerstvení k pivu a klobáse a během toho komentují dosavadní průběh utkání. O výkonu 

domácích fotbalistů mluví často ve smyslu: „...hrajeme ale dobře“; „Po půli srovnáme…“ 

apod. „My“ znamená my hráči, my fanoušci, my slávisté. Souvisí s tím i vymezování se vůči 

jiným týmům, respektive vůči fanouškům jiných týmů. Sedm informátorů vidělo v hostujících 

fanoušcích soupeře, někoho proti komu je třeba se vymezit. Nejvíce se slávistický fanoušek 

vymezuje vůči sparťanskému rivalovi. Informátor H zmínil mezi dalšími soupeři i Baník 

Ostrava a Bohemians 1905. Informátor C zase zmínil Spartu jako zosobnění toho, co se mu 
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v českém sportu nelíbí. Při utkání vyjadřují fanoušci toto vymezování pokřiky na adresu 

rivalského klubu jako např. Sparta, buzerantů parta! apod.  

Další významnou sloţkou současného fandění je fanoušky vytvářená choreografie. 

V kontextu fandění představuje choreografie prezentaci velkých malovaných pláten, či 

obrazců vytvořených z jednotlivých barevných papírů, organizované mávání vlajkami nebo 

šálami apod. Ukázkami choreografií jsou k dispozici v Příloze
55

. Jde o jakousi scénickou 

prezentaci fanoušků. Choreografie nebo fanoušky pouţívané pojmenování choreo bývá různé. 

Můţe se dotýkat něčeho aktuálního, co se týká přímo klubu nebo i českého sportovního 

prostředí. Často však zobrazuje nějakou symboliku samotných fanoušků nebo se snaţí 

podpořit druţstvo na hřišti. Choreografie je velmi náročná na přípravu, ale provedení na 

stadionu je jiţ snadné. Fanoušci z řad ultras mívají jednoduše organizačně připravené a ostatní 

fanoušci, tak ví, co se od nich při choreu očekává. Prezentaci stejně jako ostatní fandění řídí 

ze svého stupínku rozeřvávač. Fanoušci Slavie vytváří choreografie z kartonů, které kdyţ se 

pak v hledišti na povel zvednou, vytváří nějaký obrazec, obrázek či nápis. Tento efekt bývá 

velmi efektní. Jiný druh choreografie si fanoušci připravují například pomocí vlajek nebo 

malují velké obrázky a transparenty. Velká malovaná chorea připravují fanoušci velmi často. 

Malují je barvami a příprava takového malovaného chorea zabere několik hodin. Informátoři 

B a E se kaţdý nějakým způsobem na choreografii podílejí. Informátor B se zúčastňuje přímo 

vytváření malovaných choreografií a snaţí se i přispět s nápady, co vytvořit. Informátor E 

z časových důvodů pomáhá pouze při finální přípravě choreografie na stadionu. Oba potvrdili, 

ţe je příprava velmi časově náročná. Choreografie během sledované sezóny velmi často mířili 

proti v té době ještě neznámým majitelům a obecně proti hlavním představitelům klubu. 

V podzimní části se transparenty vyjadřovali k také působení Bohemians 1905 v Edenu, coţ 

nesli nejen slávističtí ale i fanoušci Bohemians velmi nelibě (více o postoji slávistů v kap. 

3.4.). Častým motivem malovaných choreografií bývá animovaná rodinka Simpsonových ze 

stejnojmenného amerického seriálu. Barta Simpsona si Ultras Slavia vybrali jako svého 

maskota. Choreografie s touto postavou v červenobílém dresu byla k vidění např. v zápase 

s Libercem 15. 8. 2010. Největší choreografie tradičně proběhly během zápasu se Spartou.  

 K choreografii se řadí i v současnosti velmi diskutovaná zábavná pyrotechnika, která 

můţe být v prostředí fotbalových stadionů snadno zneuţita, a proto je její pouţívání na 

stadionech legislativně zakázáno. Ovšem fanoušci především z řad ultras skupin jí chápou 

jako nedílnou součást fotbalové atmosféry. V tomto bodě dochází často ke střetu s pořadateli. 
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Fanoušci Slavie pouţívali pyrotechniku v hojné míře na strahovském stadionu, kde působila 

Slavie do roku 2008. Po přestěhování do Edenu se fanoušci představitelům klubu zavázali, ţe 

na novém stadionu nebudou pyrotechniku pouţívat. Nakonec se ovšem bengálské ohně 

objevily i zde a to při oslavě titulu v roce 2008, i kdyţ po předchozí domluvě s pořadateli. Od 

té doby fanoušci k choreografiím čas od času pyrotechniku připojí. Většina informátorů 

povaţuje pyrotechniku za součást atmosféry, i kdyţ informátor B myslel na to, ţe by měla 

vzniknout nějaká pravidla pro to, kterou pyrotechniku povolit a kterou zakázat. Informátoři C 

a H pouţívání pyrotechniky zcela odsoudili. Informátorovi C vadí kouř a zápach světlic, které 

ho omezují při výhledu na hrací plochu.  

 Kaţdý zápas Slavie Praha má po skončení utkání stejný rituál. Hráči přijdou po zápase 

před kotel fanoušků a sednou si na trávník. Kotel se posadí také a opakuje po megafonistovi 

tradiční pokřik, který se vţil jako „slávistická děkovačka“: Červenobílá! Bojová síla! Slavie! 

Praha! Vždycky jsme s váma! Po výhře! Po prohře! A proto… Ať žije Slavie, ať žije Slavie!  

Ke konci pokřiku fotbalisté i fanoušci vstanou a vzájemně si zatleskají. Jak ze samotných slov 

pokřiku vyplývá, probíhá tento rituál po jakémkoli výsledku na hřišti. V této sezoně ale došlo 

k poprvé porušení tohoto rituálu při jiţ zmiňovaném zápase s Jabloncem, kdy fotbalisté 

nepředvedli výkon, za nějţ by si podle fanoušků děkovačku zaslouţili. K druhému porušení 

došlo po přerušeném pohárovém utkání s Olomoucí 5. května. Při venkovním utkání, které 

následovalo, fotbalisté před fanoušky odmítli přijít. Na chvíli se tak zpřetrhal vztah mezi 

fanoušky a hráči. Hráči nemohli fanouškům odpustit, ţe jim překazili jejich hru na hřišti. 

Tento rituál byl i tak v minulosti velmi oceňován. Všimli si ho i zahraniční novináři během 

účasti Slavie v Lize Mistrů v roce 2007. Fanoušci tehdy předvedli děkovačku v Londýně po 

utkání, ve kterém Slavie dostala od londýnského Arsenalu sedm branek. Jde o unikátní 

spojení mezi fanoušky a hráči, jako kdyby si po kaţdém utkání dokazovali svoji vzájemnou 

věrnost.  

 Fandění je podle informátora F především o emocích, na které se nelze předem 

připravit. Emoční záţitek potvrdili i ostatní informátoři.  Například informátor A se vyjádřil 

takto:  

„Tak to fandění je obecně o uvolňování emocí, takže člověk cítí přesně to, co se děje na tom 

hřišti, pokud na tom hřišti bude něco pozitivního tak budu cítit radost, uvolnění stresu, pokud 

se na to naopak nebude dát dívat, tak si člověk z toho zápasu odnese frustraci, negativní 

emoce. To záleží na tom vývoji zápasu, ale i na tom co se děje na tribuně. Je to dost 

provázaný.“   



 31 

Po vstřelení branky kotel mnohdy doslova exploduje vlnou pozitivních emocí. Fanoušci 

nadšením křičí, skáčou, objímají se, i kdyţ se třeba ani neznají. Emoce mají na stadionu volný 

průběh. Naopak při obdrţení branky je cítit frustrace, zklamání, kotel jakoby na chvíli 

oněměl. Paradoxně to bývá ale často impulsem k nové podpoře. Rozeřvávač se snaţí ihned po 

obdrţení branky znovu kotel uvést do stavu fandění. Nechá fanoušky pozvednout ruce 

k tradičnímu skandování Slavie Praha!. Negativní emoce doprovází špatný sportovní výkon 

na hřišti. V kotli bývá sice snaha fandit i přes nepříznivý vývoj, ovšem z pozorování nelze 

říci, ţe by to dodrţovali všichni fanoušci. Podle Slepičky
56

 divácké emoce posilují sdílenou 

sociální identitu. Na otázku, jaké emoce informátoři během utkání proţívají, odpovídali:  

„Tak je to o emocích. Já se do toho snažím dát všechno. Radost, zklamání a někdy mě to i 

dost štve, když hrajeme blbě nebo se moc nefandí, to mě pak nebaví.“(Informátor E); „Těch 

je. Taky si občas zařvu na rozhodčího nebo něco takovýho. Opravdu tím člověk žije.“ 

(Informátor B); „Víceméně všechny napříč celým spektrem, od radosti, přes smutek, až po 

zlost... jen je všechno intenzivnější.“ (Informátor C);  „Jasně když se daří tak je to vidět, když 

naopak ne tak taky. Ta motivace je větší, když se daří a někdy člověk ty emoce skoro nezvládá, 

hrozně se u toho uvolní, když to v normálním životě nejde.“(Informátorka D)  

Informátorka D se zmínila, ţe je někdy skoro nemoţné emoce zvládat, coţ je pro divácký 

proţitek typické, protoţe divácké emoce mají mnohem vyšší intenzitu, jak uvádí Slepička
57

 a 

čehoţ si je vědom i informátor C. Zároveň se emoce v kotli fanoušků velmi snadno přenáší 

z jednoho člověka na druhého. Slepička to nazývá „emoční infekcí“
58

. Negativní emoce 

můţou vycházet z kvality předvedené hry, z nespokojenosti kvůli některým výrokům 

rozhodčích, ale například i z chování hostujících fanoušků.    

4.4 Ohlasy utkání  

Jak vypadá odchod ze stadionu, závisí na výsledku utkání a na tom jaké záţitky si fanoušci 

z utkání odnáší. V případě vítězství týmu odchází fanoušci ze stadionu zpravidla velmi dobře 

naladěni. Mnohdy si ještě během odchodu se stadionu zpívají a skandují. Při remíze pak 

záleţí jiţ na více faktorech, jakou snahu předvedli fotbalisté na hřišti, nebo na tom jakou 

úroveň mělo samotné fandění. Při prohře je nálada logicky mnohem horší. Fanoušci většinou 

odchází tiše. Pokud cítí prohru za nespravedlivou, můţe být cítit frustrace, zloba. Takové 

emoce pak s sebou nesou riziko nějakého násilného chování u rizikové skupiny fanoušků 

(hooligans).  
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 Pocit výhry či prohry nezůstává pouze na stadionu, ale fanoušci si ho s sebou odnáší 

ven. Informátor A se vyjádřil ve smyslu, ţe by bylo snazší, kdyby zůstaly emoce pouze na 

stadionu, ale ţe tomu tak obvykle nebývá. Okolí, které zná jeho zájem o Slavii, si ho 

v případě prohry dobírá, ale na druhou stranu přiznává, ţe pocit výhry v něm vydrţí i více dní. 

Informátor G zase oponoval, ţe většinou zůstávají jeho pocity za zdmi stadionu. Ostatní se 

přikláněli k tvrzení, ţe se o to alespoň pokouší. Informátor H si je odnáší ze stadionu a navíc o 

záţitcích ještě po utkání debatuje u piva.  

 Dopady a výsledek utkání mají fanoušci moţnost reflektovat na internetu. Nikdo 

z informátorů se nevyjádřil ve smyslu, ţe by si dodatečně nedoplňoval informace o utkání na 

webových stránkách, diskuzích apod. Internetové diskuze nabízejí další prostor k vyjádření se 

k utkání. Fanoušci zde hodnotí, jak se jim utkání líbilo, co by změnili, co bylo špatně. Příklad 

takových diskuzí je k nahlédnutí například na webových stránkách 

www.slavistickenoviny.cz
59

, www.slaviaultras.cz
60

  pod kaţdou reportáţí ze zápasu.   
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5 Hra v ochozech   
V této kapitole se pokusím najít rysy fandění, které odpovídají definici hry. Na úvod zkusím 

popsat zdroje a podstatu fanouškovství, dle výpovědí informátorů. Dále charakterizuji fandění 

jako formu hry podle poznatků zjištěných všemi třemi technikami výzkumu. A konečně 

objasním, ke které kategorii her, lze či nelze fandění zařadit, a který princip hry v něm 

převládá. Na závěr této kapitoly je třeba vymezit, které chování fanoušků jiţ není fanděním 

v tom smyslu, v jakém ho budu jako hru definovat.  

5.1 Zdroje a podstata fanouškovství fanoušků Slavie 

Je třeba si ujasnit motivaci a důvody, které vedou fanoušky Slavie k podpoře týmu a obecně 

k návštěvě stadionu. Ve všech případech stál na začátku přijetí role fanouška Slavie rodinný 

faktor. Informátoři shodně vypovídají, ţe vţdy někdo z rodiny fandil Slavii. Nemuselo to 

ovšem být fandění aktivní.  

Dostal jsem se k tomu asi ve třinácti letech a víceméně sám, protože u nás doma se 

dlouhodobě fandilo Slavii, ale fandilo ve smyslu, když se tě někdo zeptá, odpovíš, fandím 

Slavii. Ale aktivní fanoušek u nás nebyl žádný. Já jsem začal chodit nejdřív ve třinácti letech 

na hokej, de facto to bylo po titulu ve Vídni, a protože mě to bavilo, tak jsem vyzkoušel i 

fotbal, kterej byl hned kousek vedle. Vlastně hokejová a fotbalová Slavie byla kousek od sebe. 

Začal jsem chodit i na fotbal a chytly mě oba ty sporty. Ale dotáhl jsem se k tomu sám, neměl 

jsem nikoho, s kým bych začal chodit. Až tam jsem poznával lidi. (Informátor A)  

Důleţitou roli hrálo i bydliště informátora. Jak vyplývá i ze sociodemografického profilu 

slávistického fanouška V. Švába
61

 pochází většina fanoušků z Vršovic nebo z jeho blízkého 

okolí.  

„Díky tomu, že jsem vyrostl ve Vršovicích a díky tátovi, který jí aktivně fandí, tak mě k tomu 

přivedl asi.“ (Informátor E); „Od mala, ke Slavii mě přivedl táta. Bydleli jsme kousek od 

Edenu.“ (Informátor G)  

Informátorka D nejen, ţe pochází z Vršovic, ale dokonce za Slavii hrála aktivně pozemní 

hokej, kde také můţeme také vidět kořeny jejího vztahu k fandění.  

„Já jsem hrála za Slávii pozemní hokej. Na Slavii jsem se narodila, ve Vršovicích žiju celých 

třiadvacet let a prostě Slavie odmalička...prostě Slavie...“( Informátorka D)  

 Motivací k návštěvě stadionu a k fandění je pro všechny mé informátory uţít si 

zábavu, odreagovat se. Informátoři B a A označili fanouškovství stylem ţivota:  
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„No pro mě to znamená hodně no. Pro mě je to styl života nebo nevím jestli to tak jde říct, ale 

žiju tím hodně no...“ (Informátor B); „Asi styl života, něco kam patřím. Vlastně většinu 

kamarádů mám odtud, buď ze školy a pak nemám žádný kamarády někde z hospody, všichni 

jsou ze stadionu. Je to pro mě vlastně, Slavie je pro mě kamarádi, fotbal, je to prostě spousta 

věcí spojených.“ (Informátor E);  

Informátor A ve své odpovědi přiznal, ţe motivací je i touha někam patřit, být ve skupině lidí, 

kteří mají stejný zájem. Podobně odpověděl i informátor H.  

 „… Dál je to, že člověk patří do skupiny lidí, kteří mají stejný zájem. To znamená, že tam jdu 

a můžu se tam začít bavit s úplně cizím člověkem, který bude stát náhodou na místě vedle mě a 

budeme se mít o čem bavit. A zároveň tam člověk chodí, protože má rád ten sport, ten klub, 

má k němu nějaký vztah. Třeba v mém případě tam nechodím dívat se jen na hru. Jdu tam i 

kvůli té atmosféře. Jdu tam i kvůli tomu klubu, abych tam byl prostě. Je to víc věcí 

dohromady.“ (Informátor A). „Pocit vědomí, že někam patřím, a že může podpořit svůj 

oblíbený klub. I když to je asi hrozná fráze, ale nic jiného mě teď nenapadlo.“ (Informátor H) 

Informátor E navíc zmiňuje, ţe se na fotbale těší na setkání s kamarády, s partou. Podobně 

odpovídá i informátor A. Oba navíc shodně chápou svoji motivaci k fandění ovlivněnou více 

faktory, i jako zábavu a odreagování, která je zmiňována výše, a záliba k fotbalu jako ke 

sportu, který například informátor E i aktivně hraje. Informátor G shrnul vše co, uváděli 

ostatní, příslušnost ke klubu, hecování s kamarády, zábava a emoce.  

 Informátoři A, C a F označili fanouškovství jako rodinu a něco, co je jim srdečně 

blízké:  

„Já bych řekl, že je to už součástí mýho života. Pokud člověk fandí aktivně, tak po nějaké 

době mu ten klub připadá jako součást rodiny. Ne že bych hledal stránku s vtipnýma videa, 

ale že se spíš zajímám o stránku o někom z rodiny, kdo mi to nemá možnost říct jiným 

způsobem, protože to ke mně patří.“ (Informátor A); „Je to srdeční záležitost, je to jako blízká 

osoba, ke které chodím na návštěvu domů, a je mi u ní dobře, i když se jí zrovna třeba 

nedaří.“ (Informátor C); „...když se to shrne, člověk když hledá útěk od běžného světa, může 

utéct do toho slávistického, kterou může považovat za svou rodinu… Slavia je prostě 

neoddělitelná součást života.“(Informátor F)   

Motivace k fandění je prvním bodem k tomu, abychom mohli mluvit o hře. V zásadě 

všichni informátoři mluvili o fandění jako o zábavě a jako o něčem, co dělají ve svém volném 

čase. Můţeme fandění chápat i jako únik od pracovních a studijních povinností. Informátoři 

chápou ale fanouškovství také jako něco, co se stalo součástí jejich ţivota, a nedovedou si 

představit, ţe by fanoušky nebyli. Někteří je označili i jako hobby.  
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Informátoři se k fanouškovství vrací i mimo stadion, kdy si zjišťují informace o svém 

klubu. Činí tak kdyţ, se připravují na utkání například, aby si doplnili informace potřebné pro 

sázení jako informátor F. Nebo si naopak informace o utkání doplňují zpětně po zápase. 

Informátor F na otázku, zda podléhá Slavii i jinde, odpověděl i takto:  

Slavie se občas chová jako vztah se ženou. Takže záleží, jak se žena zrovna chová. Jsou 

chvíle, kdy mi dělá jenom radost a já ji obletuji jako poslední věc na světě a někdy jsem 

uraženej a 14 dní o Slavii nechci ani slyšet“ (Informátor F) 

Naopak informátor A se o dění kolem klubu zajímá neustále a účastní se i internetových 

diskuzí. Informátor C dokonce pokládá informace, které má moţnost získat, za nedostačující 

třeba v době mimo sezonu. Informátoři D, E po zápasech cíleně sledují, jak vypadalo fandění 

a choreografie.  

 Ţe mají fanoušci moţnost fanděním ovlivnit sportovní hru, bylo řečeno jiţ ve druhé 

kapitole a ani informátoři o tom nepochybovali. Jedním z cílů fandění tedy je, fotbalové 

utkání nějakým způsobem ovlivnit. Fandění podle informátora A pomáhá jeho týmu a 

znervózňuje soupeřův tým. Stejně mohou fanoušci působit na rozhodčí. Informátor C vidí vliv 

fanoušků na hru úměrný jejich počtu. Malý počet fanoušků nedokáţe potřebnou bouřlivou 

atmosféru vytvořit. Jiný názor bere v potaz fotbalisty, kterým se hraje před fandícím publikem 

lépe neţ před prázdným hledištěm. Fandění má vliv podle informátorky D i na jejich motivaci 

a označila fanoušky jako dvanáctého hráče v poli. Nejen pozitivní ale i negativní dopad 

fandění na hru přidal informátor F, kdyţ odpověděl, ţe někdy můţe atmosféra tým 

přemotivovat. Lze ale shrnout, ţe má fandění na hru pozitivní vliv. I během sledovaných 

utkání bylo patrné, ţe si jsou fanoušci své částečné moci hru nějakým způsobem ovlivnit 

vědomi. Byla jsem svědkem situací, kdy se na hřišti nedařilo, atmosféra v tu chvíli také 

skomírala, a některý z fanoušků z ničeho nic začal skandovat někteří z pokřiků k povzbuzení 

týmu se slovy „fandíme!“ ve snaze své kolegy v publiku popohnat k větší podpoře, která má 

vést jako důsledek i k zlepšení hry na hřišti. Vliv fandění na hru si neuvědomují nejen samotní 

fanoušci, ale i hráči. Často například v televizních rozhovorech bezprostředně po utkání 

označují bouřlivou atmosféru jako jeden z klíčových bodů, který zapříčinil dobrý výsledek. 

V článcích najdeme věty typu: „fanoušci dotlačili tým za vítězstvím“ apod. Je třeba doplnit, 

ţe fanoušci na oplátku od fotbalistů vyţadují, aby na hřišti odvedli maximum výkonu. K tomu 

se vyjádřil informátor G, při jedné z otázek. Fanoušci mají za úkol fandit na maximum stejně 

jako hráči podobně hrát, protoţe v prvé řadě jde o úspěch klubových barev.   

„Určitě, nemusí se vyhrát, ale chci vidět, že se udělalo maximum.“(Informátor G) 
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5.2 Fandění jako forma hry  

Aby mohlo být fandění hrou, musí do něj aktéři vstupovat dobrovolně a nesmí jim chybět 

moţnost kdykoli ze hry vystoupit. Tato podmínka je splněna, neboť všichni, kdo přijdou na 

stadion, sem přichází dobrovolně. Dokonce jsou ochotni zaplatit za vstupné. Moţnost 

vystoupení a opuštění stadionu, kde fandění probíhá, zůstává. Fanouškem se člověk stává také 

dobrovolně. Fanoušek má dokonce moţnost si zvolit jak aktivním bude. To, ţe jde na fotbal, 

ho automaticky nenutí se nějak na fandění podílet. Je to jeho svobodná volba, který sektor 

zvolí a jak se v něm bude prezentovat. 

Pro fandění jako takové je vymezen prostor a čas a je vyděleno z kaţdodenního ţivota. 

Fandění má smysl pouze uvnitř fotbalového stadionu. Fanoušci jinde tuto aktivitu 

nepodnikají. Je rámováno časovým úsekem, který je vymezen fotbalovému utkání.  

Tak jako není jisté, jak dopadne hra na hřišti, není jistota v tom, co přinese fandění. 

Předem nemůţeme určit, jak fandění dopadne, zda fanoušci skutečně hru ovlivní, zda budou 

všichni fandit, zda se povede choreografie. Průběh ani výsledek fandění nelze předem určit. Je 

ponechán prostor pro fanoušky, kteří mají moţnost ovlivnit nejen hru ale i svoji vlastní 

produkci.  

 Fandění i fanouškovství by nemělo být produktivní. Fanoušek jako hráč z toho, ţe 

fandí, nenese ţádný hmotný uţitek.  Podle informátorů fandění slouţí k podpoře týmu a má 

vliv na to, co se na hřišti děje. Fanouškovi fandění přináší emociální uvolnění, spojené 

s moţností estetického záţitku z podaného sportovního výsledku. Při fandění nelze mluvit o 

vytváření hodnot ani majetku.   

 Fandění, které by se dalo povaţovat za hru, musí být spjato pravidly. Fandění je 

omezeno určitými pravidly zvenčí. Je vymezeno, kde je určen prostor k fandění a rámcově je, 

ať uţ legislativně nebo návštěvním řádem stadionu, vymezeno jakým způsobem je fandit 

dovoleno a jakým ne. Důleţitá pravidla fandění by si ale mezi sebou měli určit sami aktéři 

hry. Fanoušci jsou v kotli součástí poměrně početné skupiny lidí, která je k sobě vázána 

stejným zájmem. Jiţ úvodu jsem označila fanoušky členy vysoce pospolité skupiny, která 

není nijak strukturovaná, ale sdílí spolu velmi silné emoce. Communitas fanoušků v kotli 

sdruţuje osoby s různými názory, vzděláním, věkem, pohlavím, osobností. Například 

informátor G se tohoto faktu při svém popisu Tribuny Sever dotkl, ţe je to skupina velmi 

různorodá, ale tvoří pevný celek. Informátor C se zase ve svém hodnocení vymezuje vůči 

skupinám ultras a hooligans, ale v závěru přiznává, ţe všem by mělo jít o podporu Slavie. 

Podpora Slavie by měla být podle všech informátorů to, co toto skupinu stmeluje. Podle 

informátora A existuje mezi fanoušků určitá sounáleţitost. Také uvedl, ţe si myslí, ţe větší 



 37 

autoritu a moţnost určovat nějaká pravidla mají ti, kdo toho s klubem víc zaţili. U skupin 

ultras a hooligans vidí větší pospolitost a pravidlo „jeden za všechny, všichni za jednoho“. 

Informátor B nevidí pravidla zcela jasně, uvedl pouze, ţe fanoušci, kteří chodí pravidelně, 

vědí, co si dovolit mohou a nemohou. Informátor C povaţuje za pravidlo, ţe návštěva kotle 

znamená aktivní zapojení do fandění stejně jako informátor E a informátorka D. Informátor F 

k tomu připojil, ţe v kotli má kaţdý své místo, kam pravidelně chodí a ţe existuje někdo, kdo 

tu skupinu organizuje. Podle informátora I je v kotli jediným pravidlem Slavia. Při fandění je 

naopak dovoleno chovat se tak, jak nám to některé normy chování v běţném ţivotě 

nedovolují. Je zcela běţné, ţe si lidé v kotli mezi sebou tykají, aniţ by se znali. Je zde 

dovoleno křičet, nadávat, vysmívat se.   

 Hra musí být fiktivní. „Hráči“ si musí být vědomi, ţe hrají, ţe konají něco, co je „jen 

jako“.  Na otázku zda se informátoři myslí, zda je fandění hra většinou všichni odpověděli 

kladně. Je třeba říci, ţe informátoři nenahlíţeli na hru skrze Cailloisovo
62

 vymezení. Jejich 

vymezení fandění jako hraní se spíše pojilo s fanděním jako s volnočasovou aktivitou a 

zábavou.  Je těţké mluvit o fandění jako o vytváření „vědomí alternativní reality“
63

. Můţeme 

konstatovat, ţe to co se stane na stadionu, zde zůstává. Na fandění mimo zdi stadionu je 

nahlíţeno nelibě. Většina fanoušků si uvědomuje, kam jejich zábava patří a kde se jí mohou 

oddávat. Myslím si, ţe je mezi fanoušky vědomí o fandění jako o něčem, co se vymyká 

běţnému ţivotu. Informátor A dokonce podotkl zda to, co je dovoleno za zdmi stadionu není 

přirozenější. Informátor C označil fanouškovství v krajním případě aţ za náhraţku reálného 

světa a zařadil do něj chuligánství. S tím ovšem musím nesouhlasit, protoţe jak uţ bylo 

řečeno v úvodu práce, chuligánství je definováno jako subkultura či kontrakultura, která se 

snaţí vymezovat vůči kultuře dominantní, ale nikoli stát se novým světem reality.  

5.3 Obsah hry 

 Co je obsahem fandění, mě bude zajímat v následujících odstavcích. Fandění v sobě 

obsahuje povyraţení, bujarost, volnou improvizaci. Při fandění nemají fanoušci tendenci vrhat 

na sebe nějaké potíţe či překáţky. Fandění je vzrušující zábavou, kterou fanoušek dobrovolně 

vyhledává, aby uvolnil v sobě nahromaděné emoce a zbavil se jich prostřednictvím sledování 

sportovního utkání.  
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5.3.1 Agón 

Kdybychom chtěli fandění popsat jako soutěţ nebo zápas, museli bychom v něm 

spatřovat nějaké překáţky nebo soupeře, proti kterým mají fanoušci za úkol bojovat. 

Pozorování na stadionu ţádné viditelné překáţky, které diváci musí překonávat, nepotvrdilo. 

Za soupeře fanoušků by se dali povaţovat hráči, rozhodčí nebo fanoušci druhého týmu.  Jedna 

z mých otázek se snaţila od informátorů zjistit, zda skutečně soupeře v podobě 

protivníkových hráčů, rozhodčích nebo fanoušků vidí. Informátoři A, B, D:  

Fanoušci. Pokud je nějaký ten soupeř ze strany fanoušků. Někdy od nich nikdo do Edenu 

nepřijede, protože má ten soupeř menší fanouškovskou základnu. Přijede od nich dvacet lidí, 

tak člověk nemá s kým soupeřit. Potom tu svojí energii obrací třeba proti těm hráčům 

soupeře. Pokud přijede ze Slovácka, z Ostravy 300 lidí potom je priorita uhájit ten svůj 

stadion a ukázat, že jsme lepší.(Informátor A); „Tak jelikož já v tu chvíli na tom hřišti nejsem, 

ale jsem na tribuně, tak je pro mě soupeřem ten fanoušek.“ (Informátor B); „No tak v tu chvíli 

když fandím tak ten fanoušek, protože já na tom hřišti nejsem. Nejsem v tu chvíli sportovec ale 

fanoušek.“ (Informátorka D) 

Informátor C moţnost povaţovat fanoušky soupeře za protivníky také připustil. Informátor E 

také označil fanoušky za většího soupeře a povaţuje za povinnost fanoušků Slavie, dokázat 

jim, ţe umí lépe podporovat svůj tým. Informátor F jakéhokoli soupeře ve fandění vyloučil. O 

soupeření v pravém slova smyslu by se dalo mluvit spíše na úrovni chuligánských skupin, kde 

skutečně jde o to porazit soupeře zejména v domluvených násilných střetech, které popisuje 

M. Eliáš
64

. Fotbalisty soupeřova týmu jako soupeře fanoušků nelze příliš v tomto herním 

kontextu uvaţovat. Rozhodčí také nejsou soupeři podle informátorů, je na ně sice vyvíjen 

jakýsi fanouškovský tlak, ale spíše v rovině nadávek.  

Ve fandění jsem pozorovala tedy soupeření mezi fanoušky, ale pouze skrze 

performanci. Fanoušci se snaţí „soupeřit“ svým fanděním. Chtějí se v očích soupeře, co 

nejlépe prezentovat. Soupeř je v takovém souboji pouze divákem.  

Při mém pozorování jsem se setkala ještě se dvěma zvláštními způsoby soupeření. 

Nejprve v Praze probíhá jakási soutěţ o to, kdo po Praze vylepí, co nejvíce tzv. ultras 

samolepek, o kterých jsem se zmiňovala ve čtvrté kapitole. Fanoušci, pokud někde objevují 

samolepky jiného klubu, se snaţí je sloupnout a nahradit je svými vlastními. Běţně se 

fanoušci snaţí takové samolepky nechávat na místech, kde by to soupeře mohlo, co nejvíce 

zesměšnit, např. na jejich stadionu apod. Druhým podobným soubojem bylo, kdy se 
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sparťanské chuligánské skupině povedlo počmárat okolí slávistického stadionu jejich 

symboly. To nesli slávisté samozřejmě velmi nelibě a oplatili jim to nakonec stejnou mincí, 

kdyţ opatřili grafity se slávistickou tématikou zeď u letenského stadionu. Popichování a 

provokování tohoto typu je mezi fanoušků těchto dvou týmů zcela běţné. V sezoně 

2009/2010 se dokonce fanouškům Slavie povedlo při derby v Edenu propašovat k fanouškům 

Sparty transparent, který si sami fanoušci Sparty v sektoru roztáhli, aniţ by věděli, co na něm 

je. Byl tam hanlivý výrok o jednom z hráčů Sparty. Slávisté toto brali jako velikou výhru a 

úspěch svého tábora.  

Na začátku souboje by měli mít protivníci stejné šance na výhru, stejnou výchozí 

pozici, kterou lze ve fandění nalézt. Během pozorování jsem pochopila, ţe kotel fanoušků má 

někdy pozici snazší, pokud ţádní fanoušci soupeře nepřijedou nebo jich není dostatečný 

počet, aby měli s kým soupeřit.  

Touha vyniknout ve fandění je zajisté jedním z cílů této aktivity a to i samotní 

informátoři přiznávají (Informátoři A, B, C, D, E, G). Lze popsat i jakousi přípravu na 

samotný výkon při zápase, pokud se zaměříme na nácvik nových chorálů. Není však příliš 

vhodné dívat se na takové nácviky, případně na výrobu choreografií jako na nějaký trénink. 

Vůle k vítězství a touha vyhrát je přímo závislá na mnoha faktorech jako je aktuální nálada 

fanoušků a především kvalita předváděné hry na hřišti. Někteří informátoři sice viděli ve 

fandění jistý druh soupeření, ovšem těţko se určuje, kdo je v takovém soupeření vítěz. Je to 

spíše o subjektivním pocitu, fanoušků, zda se jim jejich fandění zdálo lepší neţ soupeře. 

Fandění funguje spíše jako výzva neţ jako pokus o změření sil.  

5.3.2 Alea 

Sázky a hry štěstí na fotbalových stadionech nalezneme. Fotbal jako takový je 

předmětem her sázky. Na fandění vsadit ovšem nelze. Fanoušci se mezi sebou sice sází, ale 

vţdy na výsledek zápasu na hřišti. Vzhledem k tomu, ţe hra štěstí nevyţaduje ţádnou aktivitu 

hráče, ale pouze čekání na výsledek, nelze ho ve fandění nalézt. Fandění je aktivitou, kde mají 

fanoušci pocit, ţe výsledek ovlivnit mohou.  

5.3.3 Mimikry 

Při fandění se fanoušci na více jak devadesát minut stávají součástí zvláštního světa, 

do kterého vstupují zcela dobrovolně. Přijímají na sebe po tuto dobu role, které v běţném 

ţivotě nezastávají. Dresy, šály a další červenobílé rekvizity, které fanoušci oblékají či nosí 

s sebou k fandění, jsou maskami nebo kostýmy potřebnými k této činnosti. Jejich chování 

ztrácí ve světě venku smysl. Fanoušek se mezi ostatními fanoušky na čas vzdává své 
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osobnosti. Po tu dobu je pouze fanouškem. Informátor F označil fotbal jako divadlo a 

připustil, ţe někteří diváci mohou chodit na fotbal i kvůli atmosféře, kterou vytváří fanoušci, 

tak jako chodí diváci do divadla. Fanoušci se identifikují s fotbalisty na hřišti. Souboj 

sportovců na hřišti je pro řadu fanoušků představením, ovšem jejich zaujatost a identifikace 

s hráči jim brání jen nečinně přihlíţet. Jejich aktivní podpora se stává paradoxně podívanou 

pro třetí stranu, která například sleduje fotbalové utkání na televizní obrazovce. Ve fandění 

jde o neustálé vynalézání. Fanoušci vymýšlí nové choreografie, chorály, pokřiky.  

5.3.4 Ilinx 

Při fandění fanoušci dlouho skáčí, poskakují. Je to vţdy součástí nacvičených chorálů 

a pokřiků. O uvolnění adrenalinu, navození závratě nelze hovořit. Fanoušci naopak nechtějí 

přijít o moţnost vnímání okolního světa. Je třeba určitý stupeň soustředění, bez kterého nelze 

sledovat fotbalový zápas ale i  aktivně se zapojovat do aktivit fandění. Chvilkové pomatení 

smyslů mají moţnost si přivodit chuligáni při vzájemných bitkách.  

5.4 Porušení pravidel hry  

 Po celou dobu výzkumu jsem se snaţila zkoumat fandění a fanouškovství jako 

fenomén, který je úzce propojen se sportovní hrou na hřišti. Fandění by nemělo hru ţádným 

způsobem ohroţovat. Informátoři se někde zmínili o aktivitách, které jim osobně při fandění 

vadí. Ve dvou případech se jednalo o pouţívání pyrotechniky. Informátor C ji jako součást 

fandění naprosto odsoudil. Pyrotechnika je v současnosti horkým tématem. Její zastánci 

argumentují nápaditou atmosférou a odpůrci oponují, ţe můţe narušovat průběh utkání např. 

při nepříznivých rozptylových podmínkách, či dokonce fanouškům nebo fotbalistům způsobit 

zranění. Fandění přestává být hrou, pokud někdo navštěvuje stadion s jiným cílem neţ 

fanděním podpořit svůj tým. Všichni moji informaci vyjádřili jako cíl fandění právě podporu 

klubu. Je patrné, ţe mohou mezi fanoušky existovat jedinci, které motivuje k návštěvě 

stadionu jiný důvod neţ je sledování fotbalového utkání a případná podpora klubu. Takoví 

jedinci se objevili pouze v několika utkáních při mém výzkumu, v podzimním domácím derby 

se Spartou Praha, při podzimním zápasu s Plzní z 1. 10. 2010 a konečně při jiţ zmiňovaném 

pohárovém utkání proti Olomouci. V prvních dvou utkáních došlo k násilným incidentům 

mezi fanoušky a při utkání s Plzní musela zasahovat i policie. Informátor C a informátorka D 

se zmínili o skupinách fanoušků, kteří podle nich nechodí fandit ze stejného důvodu jako oni:  

„Tím si taky nejsem úplně jistý. Chuligánská skupinka spolu s Poláky má na fandění asi jiný 

názor než většina ostatních. Pro ně je to záminka pro to se porvat.“ (Informátor C); „No tak 

když člověk přijde do toho kotle, tak tam jde za účelem toho fandění, ale tak bohužel tam je i 
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nějaká ta sorta lidí, kteří tam jdou za účelem se poprat, ale to zas není tolik na domácích 

zápasech…“(Informátorka D) 

Informátorka D si navíc myslí, ţe na domácích zápasech je motivace k násilí i u těchto skupin 

menší. Zde je třeba souhlasit a konstatovat, ţe při venkovních zápasech, kam se vydají i 

fanoušci Slavie dochází k deviantnímu chování, které je spojováno s chuligánskými 

aktivitami. Nebylo cílem mé práce zabývat se důvody proč tomu tak je. Musím ovšem 

eliminovat takové aktivity z fandění, které by mělo tendenci stát se hrou. Hráči čili fanoušci 

opouští v tu chvíli svět hry, protoţe na ulicích uţ neplatí to, co je třeba na stadionu běţně 

dovoleno, ale především se chovají i nad rámec toho, co ve hře lze. Hrou zůstává 

organizovaný pochod fanoušků oblečených do červenobílých barev na stadion Sparty Praha, 

ale hrou uţ nemůţe být ničení cizího majetku apod. Projevy určené k podpoře týmu, jako je 

choreografie, skandování v mezích hry zůstávají. Sami fanoušci ultras veškeré fandění na 

stadionu nazývají v reportech (tak označují ultras reportáţe z utkání) z utkání supportem a 

veškeré aktivity, které jsou nad rámec a uţ se netýkají hry na hřišti, od něj oddělují.  

 Na tomto místě je třeba zmínit, ţe na stadionech při fandění bývá obecně vyšší 

konzumace alkoholických nápojů. Informátor E se vyjádřil ve smyslu, ţe lépe se vţdycky 

fandí po vypití několika piv. Nelze ale zaměňovat stav, kdy je stav závratě vyvolán poţitím 

alkoholických nápojů s takovým stavem, který popisuje Caillois jako jeden z principů her 

Ilinx. Alkohol by neměl fandění omezovat ve smyslu, ţe by měl za důsledek chování, které 

jsem popsala o odstavec výše.  

6 Závěr  
Cílem mé práce bylo posoudit fanouškovství a fandění jako kategorii hry. K identifikaci 

herních charakteristik jsem vyuţila skryté zúčastněné pozorování fotbalových fanoušků 

během fandění a odpovědi vybraných fanoušků. K dalšímu porozumění jsem dále vyuţila 

internetových zdrojů, kde fanoušci fandění a fanouškovství dále reflektují. Zjištěná data jsem 

porovnala s definicí hry Rogera Cailloise
65

.  

 Fanouškovství samo o sobě hrou není. Fanouškovství se vztahuje k identitě. Člověk ji 

v sobě nosí jako jednu z identit. Ta odkazuje na pocity sounáleţitosti se sportovním klubem. 

Cesta této identifikace je ovlivněná motivací a potvrzována v rámci společných aktivit, i 

individuálně proţívána. Jedním z kolektivně i individuálně proţívaných aktivit podporujících 

identitu je právě fandění. 
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 Fandění se ale nevztahuje primárně ke sportovnímu klubu, ale ke hře – v našem případě 

k fotbalu. To je tedy první důkaz toho, ţe fandění by hrou mělo být. Kromě toho ho můţeme 

za hru povaţovat i podle charakteristik označujících hru. Jde o aktivitu zcela svobodnou. 

Fandění je vyděleno z kaţdodenního ţivota. A fandění je hrou, kterou hráč jako fanoušek 

hraje. Tento bod byl nejhůře dokazatelný, protoţe moji informátoři mnohdy odpovídali, ţe 

fanouškovství je součástí jejich ţivota. I přesto si myslím, ţe součástí ţivota můţe být i 

fanouškovství a fandění, které má v ţivotě fanoušků vydělené místo. Hra je přece pro lidstvo 

odjakţiva součástí ţivota. Místo a čas je pro fandění jasně vymezeno. Tato vydělenost z něj 

činí něco, co kaţdodenní ţivot rozptyluje. Fandění je nejisté i neproduktivní. Pravidla fandění 

nejsou nikým oficiálně definována, a přesto všichni informátoři odpověděli, ţe kotel, ze 

kterého fandění vychází, jistými pravidly obestřen je. Fanoušek se má vţdy chovat tak, aby 

podpořil svůj tým. A konečně fandění je fiktivní. To, co je moţné při fandění, není moţné 

v běţném světě. Realita, ve které se fandění odehrává, je světem, který má fanoušek moţnost 

před lidmi z venčí zavřít a sdílet tuto realitu pouze s dalšími fanoušky v jejich „communitas“. 

Toto označení pro skupinu fanoušků mi připadá pro potřeby hry nejvhodnější. Fanoušci spolu 

společně sdílejí emoční záţitky z proher, výher, z vlastního fandění. V communitas jsou si 

všichni rovni, i kdyţ se v kotli mohou s nadsázkou setkat student střední školy, manaţer 

firmy, voják z povolání, policista, student vysoké školy, dělník i učitel. Všichni si zde mají o 

čem povídat a tendenci si tykat.  

 Fandění není hrou Alea. O výsledku nerozhoduje štěstí a náhoda. A fanoušek bojuje o 

výsledek stejně jako fotbalista na hřišti. Nelze v souvislosti s fanděním mluvit ani o hře Ilinx. 

Fanoušci netouţí přivodit si fanděním pocit závratě ani potlačit na okamţik stabilitu vnímání.  

 Fandění bychom ale mohli označit za určitých podmínek označit i jako hru agónu. 

Moderní pojetí fandění v sobě obsahuje souboj i fanoušků. Vznik a rozvoj ultras skupin, které 

se snaţí rozvíjet fandění a překonávat sami sebe vymýšlením nápaditých choreografií, 

organizovaným povzbuzováním, skandováním, secvičeným zpíváním chorálů, otevřel ve 

fanouškovství prostor i pro tuto kategorii hry. Pro fanoušky, kteří fandění organizují, je 

nepředstavitelné, ţe by byli fanoušky soupeře poraţeni. Nelze mezi hráče fandění jako agónu 

zařadit všechny fanoušky, kteří na stadion chodí. Můj výzkum se soustředil na fanoušky 

v kotli, kde se soustředí větší procento fanoušků, kteří se chtějí na fandění podílet co 

nejaktivněji, aby dokázali, ţe jsou ve fandění lepší neţ fanoušci soupeřů. Pokud by bylo 

fandění opravdu zařazeno i k agonálním principu, je třeba ho svázat pravidlo. Ta ovšem ve 

fandění nejsou dostatečně stanovena, a proto se agonální princip fandění zvrhává v něco, co 

uţ hrou být přestává. Proto musím nakonec konstatovat, ţe fandění není hrou agónu dle 
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Cailloisových
66

 principů. Huizinga
67

 by v něm ale jistě onen souboj, který spatřuje prakticky 

v kaţdé tvůrčí aktivitě člověka, viděl. Kdybychom dokázali zajistit, aby soupeření mezi 

fanoušky zůstalo pouze v rovině, kdo bude lépe fandit a vytvoří pro svůj tým lepší kulisu, tak 

by hrou agónu být mohlo. V případě mnou sledovaného fanouškovského prostředí Slavie 

Praha je ovšem prostředí ultras fanoušků natolik propojeno s chuligánským, ţe to zajistit 

nelze.  

 Fandění tedy nakonec, co do obsahu, musí zůstat v kategorii mimikry. Do této 

kategorie zařazuje rovinu sportovních diváků i sám Caillois, který ale vidí publikum více 

pasivní, neţ v jaké ho známe my dnes. I přes to, ţe fotbaloví fanoušci jsou při sledování 

sportovních výkonů velmi aktivní, zůstává jejich chování v herní kategorii mimikry. 

Napodobování fotbalistů, identifikace s nimi navléká fanoušky do masek, které 

v kaţdodenním ţivotě nenosí. Fanoušci se snaţí svůj tým povzbudit, dotlačit ho za vítězstvím. 

Zpočátku k tomu stačilo prosté skandování, které dnes eskalovalo k vymýšlení nápaditých 

chorálů, oslavných písní, malování a skládání celostadionových choreografií. Ve fandění jde 

ztotoţňování se s fotbalisty na hřišti. Fandění si osvojilo vlastnosti divadelního představení, 

kde se ale z fanoušků stali samotní herci. Nejsou jiţ pouze kulisou sportovních utkání, ale 

jejich nedílnou součástí, bez které si nelze moderní profesionální fotbal představit.  

 Podle obsahu principu hry je třeba fandění zařadit ke kategorii ludus, protoţe fandění 

samo o sobě je improvizací, kde je obsaţena spontánnost, nenucené reakce. Fanoušci milují 

řev kolem sebe, barevné hemţení vlajek, šál, dresů. To vše nás přivádí zpět k tomuto principu.  

Na závěr je třeba říci, ţe informátoři přijímají skrze fanouškovství identitu fanouška 

Slavie. Fanouškovství je tedy realitou stejně jako klub a proto nemůţe být hrou. Oproti tomu 

fandění je v přímé vazbě na fotbalovou hru. Jestliţe chtějí fanoušci přijmout identitu klubu, 

tak to lze jedině prostřednictvím fandění, které je přijetím masky, a nemůţe proto být ţádnou 

jinou kategorií hry neţ mimikry.  

                                                 
66

 Caillois R.: Hry a lidé. Maska a závrať. Praha: Nakladatelství studia Ypsilon 1998.  
67

 Huizinga J.: Homo ludens. O původu kultury ve hře. Praha: Mladá fronta 1971.  



 44 

Pouţité prameny:  

 Armstrong, G. Giulianotti, R.: Entering the Field. New York: Berg 1997.  

 Caillois Roger: Hry a lidé. Maska a závrať Praha: Nakladatelství studia Ypsilon 1998.  

 Čarnogurský Tomáš: Divácké násilí v České republice: veřejně politický problém. 

Diplomová práce. Praha: FSV UK 2009.  

 Černý Jiří: Fotbal je hra. Praha: Československý spisovatel 1968. 

 Disman Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost. Příručka pro uţivatele. Praha: 

Karolinum 1993. 

 Eliáš Martin: Sociální struktura chuligánské skupiny a její vnitřní soudrţnost v České 

republice. Bakalářská práce. FHS UK. Praha 2007.  

 Fink Eugen: Oáza štěstí. Praha: Mladá fronta 1992. 

 Hendl Jan: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. 

 Huizinga Johan: Homo Ludens. O původu kultury ve hře. Praha: Mladá fronta 1971.  

 Houška Vítězslav, Procházka Pavel: Věčná Slavia. Praha: Olympia 2010.   

 Olivová Věra: Lidé a hry. Historická geneze sportu. Praha: Olympia 1979. 

 Pivoda Aleš: Červenobílá bojová síla. Praha: MAC 2009.  

 Sekot Aleš: Sociologické problémy sportu. Praha: Grada 2008. 

 Sekot Aleš: Sociologie sportu. Brno: Masarykova univerzita 2006. 

 Slepička Pavel a kol: Divácká reflexe sportu. Praha: Karolinum 2010.  

 Slepička Pavel: Sportovní diváctví. Praha: Olympia 1990.  

 Smolík Josef: Fotbalové chuligánství. Historie, teorie a politizace fenoménu. Karlovy 

Vary: Nakladatelství Zdeněk Plachý 2008.  

 Smolík J., Mareš. M., Suchánek M.: Fotbaloví chuligáni. Evropská dimenze 

subkultury. Brno: Centrum strategických studií 2004.  

 Sokol Jan: Malá filosofie člověka. Praha: Vyšehrad 2007. 

 Šváb Vojtěch.: Sociodemografický a názorový profil současného postmoderního 

fanouška. Bakalářská práce. Praha: FHS UK 2009.  

 

 www.fotbal.idnes.cz   

 www.hooligans.cz  

 www.isport.cz  

 www.slavia.cz  

http://www.fotbal.idnes.cz/
http://www.hooligans.cz/
http://www.isport.cz/
http://www.slavia.cz/
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 www.slaviaultras.cz  

 www.slavistickenoviny.cz  

 www.sport.cz  

 

 

 

http://www.slaviaultras.cz/
http://www.slavistickenoviny.cz/
http://www.sport.cz/
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Přílohy  

Loga:  

 

 
Logo SK Slavia Praha (zdroj: www.slavia.cz) 

 

 

 
Logo Tribuny Sever (zdroj: www.slaviaultras.cz)  

 

 
Logo sdruţení Sešívaní drţí spolu (zdroj: www.slavistickenoviny.cz)  

http://www.slavia.cz/
http://www.slaviaultras.cz/
http://www.slavistickenoviny.cz/
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Plánek stadionu SK Slavia Praha; Synot tip Arena; Stadion Eden (zdroj: 

www.synottiparena.cz)  

Ukázky oděvních doplňků:  

 

http://www.synottiparena.cz/
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Ukázky oděvních doplňků (zdroj http://nova.fanzone.cz/) 

http://nova.fanzone.cz/
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Ukázky choreografií: 
 

 
Ukázka choreografie ze zápasu SK Slavia Praha – FC Slovan Liberec; 15.8.2010; Synot Tip 

Arena (zdroj: www.slaviaultras.cz) 

 
 

 

http://www.slaviaultras.cz/
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Ukázky choreografie ze zápasu Sk Slavia Praha – AC Sparta Praha; 20. 9. 2010; Synot Tip 

Arena (zdroj: www.slaviaultras.cz) 

 
Ukázka choreografie ze zápasu Sk Slavia Praha – 1. FC Slovácko; 18. 4. 2011; Synot Tip 

Arena; (zdroj: www.slaviaultras.cz) 

http://www.slaviaultras.cz/
http://www.slaviaultras.cz/
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Ukázka choreografie ze sezony 2009/2010; Synot Tip Arena; (zdroj: www.slaviaultras.cz)  

 

Ukázka choreografie ze sezony 2009/2010; Synot Tip Arena; (zdroj: www.slaviaultras.cz)  

http://www.slaviaultras.cz/
http://www.slaviaultras.cz/
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Ukázka samolepek ultras:  

 
(zdroj: www.slaviaultras.cz) 

http://www.slaviaultras.cz/
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Přepisy rozhovorů s informátory:  

Informátor A  

Muţ, 29 let  

Profesionální voják, SŠ s maturitou  

V: Na úvod se tě zeptám, zda jsi fanouškem?  

I: Jsem fanouškem.  

 

V: Takţe protoţe se bavíme o konkrétním klubu, jsi fanouškem praţské fotbalové Slavie?  

I: Přesně tak.  

 

V: A jsi aktivním fanouškem?  

I: Dá se říci, ţe ano.   

 

V: Ty říkáš, dá se říct... Jak se při tom fandění projevuješ, jak tvoje fandění vypadá?  

I: Při fotbalu jsem aktivním fanouškem ve smyslu, ţe se zúčastňuji fandění v kotli a to je, co 

se týče fotbalu všechno. Jsem aktivní, co se týče fandění, ale nijak ho neorganizuji.  

 

V: říkal jsi, ţe jsi aktivním fanouškem v kotli, takţe kdyţ jdeš na fotbal, chodíš do kotle?  

I: Chodím jenom do kotle.  

 

V: Chodíš na fotbal sám?  

I: Ne většinou s přítelkyní nebo s jedním dvěma kamarády.  

 

V: Vídáš se s těmi kamarády i jinde neţ na fotbale?  

I: Vídám.  

 

V: Proč fandíš zrovna Slavii a jak jsi se k tomu dostal?  

I: Dostal jsem se k tomu asi ve třinácti letech a víceméně sám, protoţe u nás doma se 

dlouhodobě fandilo Slavii, ale fandilo ve smyslu, kdyţ se tě někdo zeptá, odpovíš fandím 

Slavii. Ale aktivní fanoušek u nás nebyl ţádný. Já jsem začal chodit nejdřív ve třinácti letech 

na hokej, de facto to bylo po titulu ve Vídni, a protoţe mě to bavilo, tak jsem vyzkoušel i 

fotbal, kterej byl hned kousek vedle. Vlastně hokejová a fotbalová Slavie byla kousek od 
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sebe. Začal jsem chodit i na fotbal a chytly mě oba ty sporty. Ale dotáhl jsem se k tomu sám, 

neměl jsem nikoho, s kým bych začal chodit. Aţ tam jsem poznával lidi.  

V: Chodíš jen na fotbal?  

I: Chodím především na hokej a pak na fotbal.  

 

V: Sleduješ aktivně i jiné sporty?  

I: Aktivně chodím jen na fotbal a hokej. Sleduju spíš jen takové to obecné povědomí o 

ostatních sportech, ale na nic dalšího nechodím.  

 

V: Aktivní myslíš ve smyslu, chození na stadion?  

I: Ano přesně tak, ţe bych chodil na zápasy.  

 

V: Co se týče sledování v televizi, to sleduješ i jiné sporty?  

I: to sleduji i jiné sporty a nejen Slavii.  

 

V: Myslíš si, ţe tím fanděním nějak tu hru ovlivňuješ?  

I: Stoprocentně ano. Myslím si, ţe to fandění můţe pomáhat domácímu týmu v pozitivním 

smyslu, tak sráţet ten hostují tým, proti kterému se fandí, naopak ho znervóznit, dostat ho pod 

tlak. Dá se říct, ţe se dá dostat pod tlak i rozhodčí. Čím bouřlivější atmosféra, tím to má větší 

vliv na výsledek toho zápasu.  

 

V: Co to pro tebe znamená být fanouškem, chceš jen ovlivnit to dění na hřišti nebo je to 

zábava a rozptýlení, snaha někam patřit?  

I: Je to útěk z běţný pracovní reality, kde člověk můţe veřejně ventilovat emoce, coţ se nedá 

dělat ani v zaměstnání ani v soukromým ţivotě. Dá se na tam ze sebe dostat jak negativní 

emoce skrz nějaký to uráţení soupeře, rozhodčího, tak naopak ze sebe dostat pozitivní emoce 

v koncentrované formě, kdy se to v člověku šedesát minut střádá a pak třeba přijde ta branka a 

uvolní se člověk kompletně. Prostě obrovská euforie najednou. Všechny ty emoce jdou ven. 

Dál je to, ţe člověk patří do skupiny lidí, kteří mají stejný zájem. To znamená, ţe tam jdu a 

můţu se tam začít bavit s úplně cizím člověkem, který bude stát náhodou na místě vedle mě a 

budeme se mít o čem bavit. A zároveň tam člověk chodí, protoţe má rád ten sport, ten klub, 

má k němu nějaký vztah. Třeba v mém případě tam nechodím dívat se jen na hru. Jdu tam i 

kvůli té atmosféře. Jdu tam i kvůli tomu klubu, abych tam byl prostě. Je to víc věcí 

dohromady.  
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V: Co tě na tom fandění baví?  

I: Nejvíc mě baví atmosféra. Do toho patří choreo, fandění vlajky, cokoli organizovaný ať uţ 

je to skákání ve stejnou chvíli. Prostě čím bouřlivější atmosféra na stadionu, tím víc mě to na 

tom stadionu baví. O ten fotbal samotný jde aţ na druhém místě.  

 

V: Nosíš u sebe, kdyţ jdeš na fotbal něco, co vyjadřuje, ţe patříš ke Slavii?  

I: Snaţím se pokaţdé nosit šálu. Mám i historickou repliku dresu, ale tu nosím jen, pokud je 

na to vhodné počasí.  

 

V: Nosíš to i jindy?  

I: Dres ne, ale šálu nosím v zimě zásadně klubovou. V létě náramky a trička s logem a 

barvami klubu.  

 

V: Takţe tě Slávie provází i v kaţdodenním ţivotě?  

I: Určitě. O mě to i lidé z mého okolí vědí, ţe aktivně fandím. Já to nijak neschovávám.  

 

V: A chápou to, co si o tom myslí?  

I: Někteří ano a někteří ne. Ti co mají blíţ ke sportu, to chápou, negativní reakce mají ti, co je 

sport vůbec nezajímá.  

 

V: Zajímáš se i dál o dění klubu a jakým způsobem?  

I: Aţ moc. Sleduju klubový web, stránky ultras, další fanouškovské stránky slávistické 

noviny. V různých dalších komunitách třeba na internetu jsem zapojený do dalších 

slávistických podskupin, kde se diskutují věci ohledně fotbalu, v současnosti okolo majitelů. 

Snaţím se o tom hledat maximum informací.  

 

V: A je to pro tebe spíš rozptýlení anebo uţ je spíš součástí ţivota?  

I: Já bych řekl ţe je to uţ součástí mýho ţivota. Pokud člověk fandí aktivně, tak po nějaké 

době mu ten klub připadá jako součást rodiny. Ne ţe bych hledal stránku s vtipnýma videa, 

ale ţe se spíš zajímám o stránku o někom z rodiny, kdo mi to nemá moţnost říct jiným 

způsobem, protoţe to ke mě patří.  

V: Jak to funguje podle tebe v kotli? Jak se ti lidé tam mezi sebou znají?   
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I: Je tam uţší kotel, jádro kotle, kde jsou lidi, kteří se velmi dobře znají a mezi nimi bude 

určitá hierarchie od vůdců kotle přes ty lidi, kteří se starají o choreo, o fandění, o bubny, ale já 

beru jako kotel celou tribunu, celou severní tribunu, to je přes dva tisíce lidí, a tam uţ se nedá 

říct, ţe by kaţdý ctil tuhle hierarchii, ţe by kaţdý věděl kdo je kdo. Ale v kotli, kde se ta 

atmosféra vytváří, tam se ti lidi znají a je tam hierarchie.  

 

V:  A existují v tom kotli nějaký pravidla, byť i nepsaná, nějaké normy chování?  

I: Funguje je tam třeba to, ţe větší autoritu mají automaticky ti, kteří toho s tím klubem víc 

zaţili, jezdí na výjezdy, znají se s hráči. I kdyţ ti lidi můţou být třeba mladší a třeba v práci 

nemají nějaký vysoký místa, tady se ta úcta trochu obrací. Určují pravidla. Přímo v tom jádru 

berou víc ty z toho jádra kotle, který ten kotel řídí. Pro všechny je tam sounáleţitost s klubem. 

V tom úplným jádra dost fungují nepsaný pravidla, ţe na dalšího člověka z kotle se neţaluje, 

neexistuje napráskat někoho z kotle, i kdyţ by to bylo třeba nezákonnýho. Kdyţ se jede ven, 

tak ten kotel se snaţí fungovat jeden za všechny, všichni za jednoho. Je tam vnitřní 

sounáleţitost. Všechno je to ale na bázi nepsaných pravidel, všichni se tomu podrobují 

dobrovolně.  

 

V: Jak ty rozlišuješ mezi fanoušky?  

I: Tak jsou ty klasický kategorie, který jsou obecně známý ultras, hooligans. Já si myslím, ţe 

já patřím mezi ty aktivní fanoušky, kteří taky chodí do kotle. No a pak jsou ti normálové, kteří 

chodí na podélný tribuny a který na ten zápas chodí sice stejně často, ale nejezdí ven a 

nevytváří atmosféru.  

 

V: A jsou důleţitý všichni ti fanoušci? Jsou to všechno fanoušci?  

I: No ty normálové jsou spíš diváci, i kdyţ je mezi nima i dost fanoušků, kteří chodí léta na 

Slavii. A spíš jsou tam ti diváci, co tam nechodí kvůli klubu ale na soupeře, chtějí vidět fotbal. 

Pro fanouška by mělo být na prvním místě to, ţe hraje jeho klub a na druhým to, ţe se bude 

hrát fotbal. Ale pro klub jsou důleţití všichni.  

 

V: Pro tebe je důleţitější to co se děje v hledišti nebo na hřišti?  

I: Tak 70 a 30. 70% to co je v hledišti a 30% to, co se děje na hřišti. Samozřejmě pokud se 

nebude dát koukat na to, co se děje na hřišti, tak to bude v hledišti horší, ale i jsem zaţil, ţe 

fotbal byl nic moc a ze zápasu jsem odcházel úplně nadšenej, protoţe atmosféra úplně přebyla 

všechno ostatní. Pro mě je jednoznačně důleţitější to, co je na tribuně.  
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V: O co ti jde víc při fandění podpořit tým nebo porazit soupeře? O co v tom fandění vlastně 

jde?  

I: To je těţký odpovědět. Je pro mě důleţitý podpořit svůj tým ale hlavně u chlapů je ta touha 

porazit protivníka strašně zakořeněná. Jde mi o tu podporu, ale dělám to, protoţe si myslím, 

ţe tím můţu pomoct, aby Slávie vyhrála.  

 

V: Vidíš ve fandění nějakého soupeře?  

I: Tak určitě.  

 

V: Kdo je pro tebe větší soupeř, hráči nebo fanoušci soupeře?  

I: Fanoušci. Pokud je nějaký ten soupeř ze strany fanoušků. Někdy od nich nikdo do Edenu 

nepřijede, protoţe má ten soupeř menší fanouškovskou základnu. Přijede od nich dvacet lidí, 

tak člověk nemá s kým soupeřit. Potom tu svojí energii obrací třeba proti těm hráčům soupeře. 

Pokud přijede ze Slovácka, z Ostravy 300 lidí potom je priorita uhájit ten svůj stadion a 

ukázat, ţe jsme lepší.  

 

V: Jak probíhá ten souboj s fanoušky soupeře, jak by to popsal?  

I: Já bych to řekl na příkladu derby, kdy ten výsledek na hřišti kor u toho derby je samozřejmě 

důleţitej i ta předvedená hra, ale pokud na hřišti vyhrajeme a v hledišti nás ten soupeř přeřve, 

bude nápaditější, co se týče choreografie. Podaří se mu nějakým způsoben nás zesměšnit a 

tak, tak ta výhra bude aspoň pro mě poloviční. Naopak v zápase, který nedopadne výsledkem 

úplně dobře, ale v hledišti se podaří toho soupeře zesměšnit, jako se to povedlo loni, tak ten 

fanoušek spíš tu prohru odpustí. Nevím, jestli je to jako důleţitější tyhle ty souboje, ale kdyţ 

hrajeme doma, tak uhájit tu svoji tvrz, nenechat se překřičet od někoho, kdo je u nás na 

návštěvě a naopak, kdyţ jsme venku tak dokázat být hlasitější neţ domácí a ukázat jim, ţe my 

jsme tady doma.  

 

V: Je pro tebe fandění hra?  

I: Já myslím, ţe jo?  

 

V: Vidíš tam dvě hry, jednu na hřišti a druhou v hledišti, které se navzájem prolínají?  

I: Většina lidí, který aktivně fandí, tak v tu chvíli na sebe berou nějaký role, ať uţ to jsou lidi, 

který řídí kotel, tak i ty obyčejný lidi, kteří v tu chvíli splynou s davem. Začíná tam fungovat 
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nějaký to stádní jednání, skupinový. Ty lidi se tam chovají jinak neţ v běţným ţivotě. Můţou 

dát větší průběh emocím. Takţe v porovnání s civilním ţivotem, tak tam něco hrajou. Nebo 

ne hrajou, ale je to něco jinýho, je to asi ta hra. Otázka je jestli, to není třeba přirozenější. 

Jestli tam člověk nemůţe uvolnit to, co ve skutečnosti potlačuje.  

 

V: Potlačuje jako, ţe se to nesmí? 

I: Ţe se to nesmí, ţe se to nehodí, ţe je to proti nějakým společenským konvencím.  

 

V: A je to fandění jako hra spíš o tom porazit toho soupeře nebo se ukázat, něco předvést?  

I: To je provázaný. Kdyţ vezmu to předvést se, tak fandění, který má mít nějakou úroveň, sílu 

a kterým se dá soupeř porazit tak je fandění, který je jednotný v co největším počtu lidí. Takţe 

v tu chvíli je to jako kdyby měli ty lidi secvičenou nějakou choreografii, at uţ je to zvedání 

rukou stejně, ať uţ je sjednocení barev, kdy se na určitej zápas všichni dohodnou a přijdou ve 

stejný barvě. Sjednotí tak celou tribunu.  

 

V: Sázíš na Slavii?  

I: Málokdy.  

 

V: Proč?  

I: Protoţe kdybych vsadil na ní,  a prohrála, tak bych tam měl jak ztrátu peněz, tak špatnou 

náladu z prohry týmu a proti ní sázet nechci.  

 

V: Jakej má pocit, kdyţ pak třeba v televizi nebo na internetu vidíš ten výsledek fandění? Máš 

z toho radost? 

I: Tak určitě, kdyţ třeba vidím zápas na kterým jsem byl, nebo kdyţ vidím, ţe jsme slyšet víc 

neţ domácí, ţe jsme měli lepší chorea, jednotnější kotel a naopak jsem zklamanej, kdyţ slyšet 

nejsem.  

 

V: Jaké máš pocity při fandění?  

I: Tak to fandění je obecně o uvolňování emocí, takţe člověk cítí přesně to, co se děje na tom 

hřišti, pokud na tom hřišti bude něco pozitivního tak budu cítit radost, uvolnění stresu, pokud 

se na to naopak nebude dát dívat, tak si člověk z toho zápasu odnese frustraci, negativní 

emoce. To záleţí na tom vývoji zápasu, ale i na tom co se děje na tribuně. Je to dost 

provázaný.  
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V: Ty emoce zůstávají jen na tom stadionu?  

I: Bylo by to hezký, kdyby to tak bylo, ale většinou bohuţel ty negativní tam nezůstanou. 

Člověk si to přenáší i domu. Kolegové, kteří fandí třeba tomu druhýmu týmu, si mě pak třeba 

můţou druhej den dobírat a tak. Ale i ty pozitivní můţou pak vydrţet dlouho, kdy se k tomu 

pocitu výhry člověk vrací cíleně a uţívá si to.  

 

Informátor B  

Muţ, 23 let  

Student VŠ  

V: Jseš fanouškem Slavie?  

I: Jsem fanouškem.  

 

V: Jsem aktivním fanouškem?  

I: Jsem.  

 

V: Takţe chodíš pravidelně fandit na stadion?  

I: Přesně tak.   

 

V: Jezdíš i na venkovní zápasy?   

I: Ano jezdím i na výjezdy.  

 

V: Jak moc jsi aktivním fanouškem, v čem tvoje fanouškovství spočívá?  

I: Účastním se jak fandění, tak choreografií, tak i různýho vybírání na ty chorea a tak.  

 

V: Jsi i ve skupině lidí, která tu choreografii připravuje?  

I: Tak já to přímo tak nenazývám, ţe bych se zařazoval do nějaký skupiny, ale prostě jsem 

s nima v blízkým kontaktu, s těma lidma, který jsou v nějakých skupinách.  

 

V: Proč fandíš zrovna Slavii a jak si se k tomu dostal?  

I: tak určitě je to v rodině, protoţe táta byl slávista, takţe se to přeneslo i jako na mě, ale on 

nikdy nebyl tak aktivní jako já jsem.  

 

V: Chodíš i na nějaký jiný sporty? Sleduješ i jiný sport.  
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I: Já sleduju skoro všechny sporty. Na Slavii chodím na fotbal, hokej, futsal, házenou, 

volejbal a pozemní hokej.  

 

V: A všude aktivně fandíš?  

I: Jo.  

 

V: Máš ještě vůbec čas na něco dalšího.  

I: No zabere to dost času.  

 

V: A nejvíc sleduješ co?  

I: Nejvíc fotbal.  

 

V: Jak se připravuješ, neţ jdeš na zápas, máš nějaký rituály, je třeba něco, co si bereš vţdycky 

s sebou?  

I: Tak většinou mám šálu, ale nic speciálního.  

 

V: A máš doma dres, šály a další věci slávistických barev.  

I: Třeba kdyţ se hrála liga mistrů, tak jsem pak chodil na evropský poháry v tom tričku z ligy 

mistrů. A doma toho mám víc, ale to jak spíš, ţe si to vystavím v pokoji.  

 

V: Co lidi? Chodíš na fotbal s nějakými konkrétními lidmi, nebo sám?  

I: Tak většinou se dohodneme s některými lidmi, bud ţe se sejdeme na tom choreu tady 

v Edenu nebo kdyţ se jede na výjezd tak si dáváme srazy a tak  

 

V: Setkáváš se s těma lidmi i mimo fotbal?  

I: Jo setkávám, ale jenom s některýma.  

 

V: Zajímáš se o dění o Slavii i jinde?  Třeba na internetu, diskuze apod.? 

I: No určitě se o to zajímám. Diskuze čtu jen některý, protoţe do některých píší lidi, který ani 

moc na fotbal nechodí a tak tam píšou nesmysly. Ale jinak sleduju klubovej web, přečtu si 

noviny a tak.  

 

V: Stránky o Slavii?  

I: Jo ty sleduju pravidelně, vlastně asi všechny ty oficiální i fanouškovský.  
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V: Myslíš si ţe to fandění má nějaký vliv na tu hru na hřišti?  

I: Já si myslím, ţe určitě. Ted kdyţ je tady Eden na tři zápasy zavřenej, tak to určitě pro ty 

hráče moc příjemný není, kdyţ se podívají kolem a nikdo na tribunách není.  

 

V: Co to pro tebe znamená být fanouškem?  

I: No pro mě to znamená hodně no. Pro mě je to smysl ţivota nebo nevím, jestli to tak jde říct, 

no ţiju tím hodně.  

 

V: Je to pro tebe zábava?  

I: Je to zábava, ale i někdy trápení. Ale tak primárně tam chodím, protoţe mě baví fandit.  

 

V: Myslím zábava jako trávení volného času?  

I: No tak to určitě.  

 

V: Jsi i aktivní sportovec.  

I: Jo jsem, třeba teď čtyřikrát týdně fotbaly.  

 

V: Máš teda i jiný věci, co děláš ve volnu?  

I: Jo to mám. Pak ještě hraju ten fotbal.  

 

V: Jak rozlišuješ mezi fanoušky na slavii a kam by ses zařadil?  

I: No k těm nejaktivnějším.  

 

V: Takţe třeba k ultras?  

I: No můţeme to tak nazvat, ale já moc na tohle škatulkování nejsem.  

 

V: Jak bys popsal slávistický kotel, Tribunu Sever, myslíš si, ţe jim jde všem o jednu věc, je 

to nějaká pospolitá skupina?  

I: No určitě je to skupina lidí, takţe co člověk, to názor. Je důleţitý hledat mezi sebou 

kompromisy a hodně se mezi sebou bavit o věcech. Ale všem jde o Slavii myslim.  

 

V: Existují tam nějaký nepsaný pravidla?  
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I: Těţko říct, ale určitě lidi, kteří chodí často, tak ví, jak se mají chovat a co si můţou a 

nemůţou dovolit.  

 

V: Kdyţ se zeptám na to choreo. Co má vlastně představovat? Prezentujete se tím vy, patří to 

k podpoře?  

I: Tam je všechno, je to na aktuální témata. Na vyhecování se soupeřem. Chceme se ukázat, 

ţe děláme takhle pěkný chorea.  

 

Informátor C  

Muţ 34let  

Manaţer ţelezniční dopravy  

V: Jsi fanouškem SK Slavia?  

I: Ano jsem.   

 

V: Jsi aktivním fanouškem, chodíš na stadion? 

I: Ano, chodím. 

 

V: Jak často? 

I: Pokud to jde, tak kaţdý zápas. 

 

V: Jezdíš i na výjezdy? 

I: Ano, i kdyţ poslední dvě sezóny výrazně míň, cca jednou, dvakrát ročně, kvůli malému.  

 

V: Kam na stadionu chodíš, do kotle, na východní tribunu nebo na hlavní? 

I: Do kotle.  

 

V: Účastníš se aktivně fandění, podílíš se a zpívání chorálů, podporuješ choreo? 

I: Aktivně fandím, zpívám, ale choreo, nepodporuju, nesouhlasím s pyrotechnikou 

 

V: Proč nesouhlasíš s pyrotechnikou? 

I: Kouř a smrad mě u toho ruší, chci vidět na plochu. Takţe k pyru mám jednoznačně 

zamítavý postoj.  

 

V: chodíš na fotbal sám nebo s někým? 
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I: To záleţí. Vţdy tam stojím s někým, v 99% s více lidmi ve skupince, ale často se sejdeme 

aţ na místě, takţe příchod na stadion je sólo. 

 

V: A co ti lidi, se kterými se vidíš na fotbale, setkáváš se s nimi i mimo?  

I: Ano, s těmi, co vídám na fotbale, se vídám i mimo. S některými víc, s některými míň, ale to 

je spíš otázka geografické dostupnosti neţ, ţe by nebyl zájem.  

 

V: Jak se na fandění připravuješ, máš na to nějaký speciální oblečený, něco co nosíš na kaţdý 

zápas? 

I: Spíš mám vţdycky nějaké období, a po čase to změním, momentálně tam třeba nosím dres 

NFL. Ale za čas mě to zase přestane bavit, respektive mě chytne něco jiného, a to se týká i šál 

 

V: Takţe máš doma doplňky a suvenýry se slávistickými barvami?  

I: Ano, mám jich dost od šál aţ po hrníčky a prcek má červenobílý dupačky.   

 

V: Proč fandíš zrovna Slavii a jak ses k tomu dostal? 

I: Slavii fandil táta, byť "pasivně", doma od televize. Aktivně jsem začal aţ relativně pozdě, 

sám od sebe. Byla mi sympatická jako protiklad Sparty, kterou beru jako zosobnění většiny 

toho špatného v českém sportu. 

 

V: Myslíš si, ţe má fandění a aktivita fanoušků v hledišti na utkání vliv? 

I: Záleţí na úrovni soutěţe. Skupinka padesáti lidí s bubnem je sice slyšet, ale ovlivní tak 

moţná zápas dorostenců. Na výraznější vliv na vývoj zápasu 1. ligy uţ je potřeba řádově tisíc 

a více lidí a dobrá organizace. 

 

V: A kdyţ budeme brát fanoušky Slavie na Tribuně Sever? Respektive i ostatní, kdyţ se k 

fandění připojí? 

I: Ano, Slavia, spolu s Baníkem, disponuje asi jedinými fanoušky schopnými vytvořit 

atmosféru, která má šanci tým opravdu vyburcovat. 

 

V: A jenom tým? Co hráči soupeře nebo tlak na rozhodčí? 

I: Tlumící účinek na tým soupeře zase záleţí na jeho kvalitě, věkovém průměru, apod. 

Myslím, ţe je snadnější vyburcovat vlastní, neţ zastrašit soupeře, pokud nejde vyloţeně o 
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spolek dorostenců, co přijeli prvně do Prahy...A rozhodčí... zaţil jsem opravdu nenávistné 

atmosféry, a rozhodčími to nehnulo, takţe asi ne, na ty jsou jiné vlivy...  

 

V: Vlivy na hřišti?  

I: Nikdo mě nepřesvědčí, ţe je česká liga čistá.  

 

V: Co to pro tebe znamená být fanouškem Slavie, je to pro tebe čistě jenom zábava, moţnost 

jak trávit volný čas nebo je to něco jiného? 

I: Je to srdeční záleţitost, je to jako blízká osoba, ke které chodím na návštěvu domů, a je mi 

u ní dobře, i kdyţ se jí zrovna třeba nedaří. 

 

V: Zajímáš se o dění okolo slavie i kdyţ se zrovna nehraje, co se kolem ní děje? Kde ty 

informace hledáš, pokud ano? 

I: Zajímám a chybí mi větší moţnosti a větší pohyb informací mimo sezónu, třeba právě v 

porovnání s NFL, kde se sice hraje jen 6 měsíců v roce, ale fanoušek má i v off-season pořád 

co dělat. Tady po skončení ligy na dva měsíce chcípne pes. Info o klubu beru kromě běţných 

médií typu iDnes apod. z webu klubu a ze Slávistických novin 

 

V: Sleduješ diskuze po zápasech, kde se dá najít taková ta zpětná vazba na to, jaký ten zápas 

vlastně byl i třeba, co se týče projevu fanoušků během utkání, co se týče atmosféry apod.? 

I: Občas, ale dost často se u toho rozčílím, takţe po jedné takové návštěvě obvykle dvakrát 

vynechám...  

 

V: Rozčílíš a proč? 

I: Většinou nad ignorancí diskutujících.  

 

V: Jak rozlišuješ mezi fanoušky na Slavii a je nějaká skupina, kam by ses třeba zařadil? 

I: Podle mne je kotel relativně jednolitý, byť tvořený spíše malými skupinkami, jako je ta 

naše, výrazněji je viditelnější ta chuligánská skupina v centru, plus Poláci, kdyţ za nimi 

přijedou. K tomu mám rozporuplný postoj. Tahle dvojskupina je sice tahounem fandění, ale 

zároveň nejsem nad tímhle partnerstvím zrovna nadšený... 

 

V: Ale kdyţ bys přimhouřil oči, tak myslíš, ţe všem jde o stejný cíl? 
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I: Tím si taky nejsem úplně jistý. Chuligánská skupinka spolu s Poláky má na fandění asi jiný 

názor neţ většina ostatních. Pro ně je to záminka pro to se porvat.  

 

V: A v čem vidíš ty osobně smysl nebo cíl fandění? 

I: Je to hobby, odreagování, ale pro některé to můţe znamenat aţ náhraţku reálného světa. A 

tam asi i začíná chuligánství... 

 

V: Je to hra? 

I: Fandění? 

 

V: Ano.  

I: Nemyslím si.  

 

V: Proč, co ti v tom chybí? Hra je zábava, něco co děláš ve volném čase... 

I: To je jen část definice, ta druhá část je viditelný podíl na výsledku, a ten je u fandění 

mizivý. 

 

V: Myslíš, ţe to nemůţe být hra, protoţe není vidět ţádný výsledek? 

I: Pokud tedy někdo nebere za účel vytvořit třeba kaţdý zápas vtipný transparent, pak ano, 

pak to můţe pro něj být hra.  

 

V: A co třeba to, ţe pak v televizi vidíš záběry, kde je vidět, ţe fanoušci Slavie byli ve fandění 

viditelně lepší? 

I: To beru spíš jako povinnost, neţ jako výhru.  

 

V: Koho bereš jako většího soupeře hráče soupeře nebo jeho fanoušky? 

I: Zajímavá otázka, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Asi podle soupeře, ve chvíli, kdy se 

soupeřem přijede víc neţ 5 fanoušků, pak vstupuje do hry i tenhle faktor. 

 

V: Můţe pak být (kdyţ jich teda přijede i víc jak pět) i souboj mezi těmi fanoušky? Nemyslím 

teď násilí a nějaký takový excesy o tom mi v práci nejde, myslím pořád v rámci fair play...  

I: Ano, to jo. A máš pravdu, pak z toho můţe být i svým způsobem hra, ale to uţ je spíš 

náhoda, kdyţ se to tak vyvine. 
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V: Kdyţ uţ jsme u té náhody, sázíš? 

I: Občas, taky je to spíš, ţe mám zrovna takové období. 

 

V: I na slavii? 

I: Na tu jsem vsadil jedinkrát, na hokej, a byla z toho ztráta bodů s Havířovem, a od té doby 

uţ nikdy...  

 

V: Jaké pocity proţíváš při fandění? 

I: Víceméně všechny napříč celým spektrem, od radosti, přes smutek, aţ po zlost...  jen je 

všechno intenzivnější. 

 

Informátorka D  

Ţena 23 let  

Barmanka  

V: Jsi fanynkou Slavie?  

I: Ano jsem.  

 

V: Jsi aktivním fanouškem, chodíš na zápasy?  

I: Ano chodím?  

 

V: Jezdíš i na venkovní zápasy?  

I: Ne chodím jen na domácí.  

 

V: Jak to tvoje aktivní fandění vypadá?  

I: Mám na sobě dres, čepici, šálu slávistickou, zpívám chorály normálně, křičím, skáču, 

fandím.  

 

V: Chodíš do kotle?  

I: Ano chodím do kotle.  

 

V: Proč fandíš Slávii a jak ses k tomu dostala?  

I: Já jsem hrála za Slávii pozemní hokej. Na Slavii jsem se narodila, ve Vršovicích ţiju celých 

třiadvacet let a prostě Slavie odmalička...prostě Slavie...  
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V: Takţe rodiče tě k tomu přivedli?  

I: No moje máma taky hrála pozemní hokej za Slavii. Můj strejda zas hrál lední hokej ve 

Slavii.  

 

V: Jak často chodíš na ten fotbal?  

I: No podle práce, většinou se snaţím na kaţdý zápas, tak jednou týdně určitě. Kdyţ si to 

nemůţu v práci s někým vyměnit, tak pak nejdu.  

 

V: Sleduješ i jiný sporty?  

I: Hokej určitě.  

 

V: Ten také aktivně?  

I: Jo taky.  

 

V: Ty jsi říkala, ţe chodíš v dresu, je ještě něco dalšího, co třeba dodrţuješ, kdyţ jdeš na 

zápas? Jestli se na to nějak připravuješ? Jestli si zjišťuješ nějaký informace k tomu zápasu 

třeba na internetu.  

I: No to spíš aţ po tom zápasu. Kdyţ třeba něco nebylo jasný, během toho zápasu, tak abych 

se dozvěděla, jak to skutečně bylo.  

 

V: Čteš i diskuze?  

I: Jo to taky. Hlavně na facebooku.  

 

V: A zajímá tě, jak vypadalo to fandění?  

I: Tak jo, to mě zajímá, to si pak pouštím. Jaký bylo choreo, je to tam pak líp vidět, neţ na 

tom zápase.  

 

V: S kým chodíš na fotbal?  

I: S klukama, s kamarádama.  

 

V: Vídáš se s nimi pak i jinde?  

I: Určitě.  

 

V: Není to teda jen fotbalový kamarádství.  
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I: Ne to ne. My jsme spolu chodili do školy, takţe uţ od školy spolu chodíme na hokej a na 

fotbal.  

 

V: Myslíš, ţe to fandění má nějaký vliv na ten zápas na hřišti?  

I: Myslíš jako fanoušci...no to určitě stoprocentně, to je jako šestej hráč na ledě nebo 

dvanáctej hráč v poli.  

 

V: Takţe máš z toho dobrý pocit, kdyţ fandíš, ţe to k něčemu je?  

I: Určitě a na těch hráčích je to i vidět, motivace, prostě kdyţ celej stadion řve, fandí, 

skanduje tak to je prostě pocit, kterej jinde nikdy nezaţiješ. Pro mě odreagovat se na fotbale je 

úplně nejlepší.  

 

V: Líbí se ti choreografie?  

I: Určitě a myslím, ţe jsme v ní nejlepší u nás.  

 

V: Jaký názor máš na pyrotechniku?  

I: No asi takhle, pyrotechnika není zločin. Mně se to líbí a myslím, ţe to vytváří ještě lepší 

atmosféru.  

 

V: Je to vlastně pro tebe zábava, způsob hry?  

I: No určitě, já se tím bavím.  

 

V: Je to způsob k trávení volného času?  

I: To určitě.  

 

V: Jak se orientuješ mezi fanoušky a kam by si sebe sama zařadila.  

I: Já k fanklubu, ne k ultras, já je neodsuzuju, v kaţdým klubu to tak je,ale určitě se k tomu 

nepřidávám teda. Někdy to prostě přehání.  

 

V: Kdyby ses měla zamyslet nad tím, jak vypadá kotel na Slavii, Tribuna Sever, myslíš, ţe 

mají všichni nějaký společný cíl?  

I: Tak já nevím jestli všem, ale já si myslím, ţe všem jde o to, aby Slavie vyhrávala a měla 

dobrý výsledky, a abychom dobře hráli.  
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V: Myslíš, ţe tam existují nějaký nepsaný pravidla v tom kotli?  

I: No tak kdyţ člověk přijde do toho kotle, tak tam jde za účelem toho fandění, ale tak 

bohuţel tam je i nějaká ta sorta lidí, kteří tam jdou za účelem se poprat, ale to zas není tolik na 

domácích zápasech... I ti ultrasáci tam jdou za účelem, aby ty hráče podpořili a tak to v tu 

chvíli asi chápou všichni...asi je tam to pravidlo, ţe kdokoli cokoli dělá musí to být prospěšný 

pro tým, nebo aspoň já si to myslím...Aby prostě všichni fandili...ale ty nepsaná pravidla, to 

nevim... 

 

V: O co tobě, kdyţ fandíš, jde víc, porazit soupeře nebo podpořit Slavii?  

I: To je těţká otázka, tak určitě porazit tým stoprocentně, urvat za kaţdou cenu tři body, ale to 

i podpořit ten tým no...asi jako vyhrát. Tím ţe ten klub podpořím, tak mu pomáhám vyhrát.  

 

V: I kdyţ se ten zápas nevyhraje, jestli kdyţ pak vidíš, ţe jsme byli lepší v tom fandění, jestli 

bereš aspoň to jako vítězství?  

I: To určitě...  

 

V: Je pro tebe důleţitý to fandění na hřišti nebo to co se děje na hřišti? Zajímá tě víc to 

fandění nebo ta hra?  

I: No já to beru jako, ţe to k sobě patří. Mě třeba osobně fotbal v televizi tolik nebaví, radši to 

mám i s tou atmosférou a s fanděním. To je propojený. Jdu tam na fotbal ale i si zakřičet. 

Kdyţ sedim doma u televize tak co...to je o ničem. Tady je člověk součástí dění. Kdyţ je třeba 

pěkný choreo a do toho pyrotechnika ve slávistických barvách. To je prostě záţitek.  

 

V: Kdo je pro tebe větší soupeř fanoušek nebo hráč soupeřova týmu?  

I: No tak v tu chvíli, kdyţ fandím, tak ten fanoušek, protoţe já na tom hřišti nejsem. Nejsem 

v tu chvíli sportovec ale fanoušek. Ale ţe bych je nějak nenáviděla to zas ne, spíš záleţí na 

tom, proti komu hrajeme. Třeba sparťany fakt nemusím. Ale přítel je Bohemák, tak to zase 

chápu jinak, ţe kaţdej patříme do jinýho týmu.  

 

V: Dokáţeš to fandění oddělovat od nějakýho normálního ţivota?  

I: To jo, ale i kdyţ na druhou stranu, úplně free mi to není. Mrzí mě, kdyţ se prohraje a mám 

radost, kdyţ vyhrajeme, ale ostatním lidem je to jedno, do práce stejně musím.  

 

V: Jaký pocity zaţíváš během zápasu, jaké emoce?  
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I: Jasně kdyţ se daří tak je to vidět, kdyţ naopak ne tak taky. Ta motivace je větší kdyţ se daří 

a někdy člověk ty emoce skoro nezvládá, hrozně se u toho uvolní, kdyţ to v normálním ţivotě 

nejde. 

 

V: Sázíš na Slavii?  

I: Ne to vůbec, já na tohle nejsem.  

 

Informátor E 

Muţ 22 let  

Student VŠ  

V: Jsi fanouškem Slavie Praha?  

I: Ano jsem.  

 

V: Jsi aktivním fanouškem?  

I: Poslední dobou jsem to musel kvůli škole trochu omezit, ale jsem. Ted jsem neměl tolik čas 

jezdit ven. Doma jsem sice chodil a taky na takový ty větší akce, ale venku jsem za poslední 

půlrok moc nebyl.  

 

V: Předtím si jezdil i ven pravidelně?  

I: Předtím jsem chodil na úplně všechno a nadále budu.  

 

V: A fandit na stadion chodíš kam?  

I: Jedině do kotle.  

 

V: Jak se při fandění projevuješ, v čem spočívá tvoje aktivita?  

I: Snaţím se zapojovat co nejvíc, dá se říct, ţe jsem jeden z těch, co ze sebe vydá všechno při 

fandění, ale to se odvíjí od nálady a takhle. Líp se vţdycky fandí, kdyţ má člověk pár piv.  

 

V: Zpíváš, skanduješ?  

I: Ano. 

 

V: Podílíš se třeba na přípravě choreografie?  

I: To ne, to bych časově nezvládal. Ono je to docela náročný. Uţ třeba od dvanácti jsou srazy. 

Kdyţ je člověk v práci a ve škole, tak to pak uţ nestíhá. 
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V: A jinak choreografii podporuješ?  

I: To určitě?  

 

V: I třeba pyrotechniku?  

I: Taky.  

 

V: Proč zrovna fandíš Slavii a jak si se k tomu dostal?  

I: Díky tomu, ţe jsem vyrostl ve Vršovicích a díky tátovi, který jí aktivně fandí, tak mě 

k tomu přivedl asi.  

 

V: Sleduješ i jiný sporty?  

I: No jakoby, jako Slavii, takhle kdyţ nehraje Slavie, tak na to nekoukám, koukám jen na 

sporty, ve kterých figuruje Slavie.  

 

V: I aktivně chodíš ještě na něco kromě fotbalu?  

I: No aktivně teď jsme začali chodit na futsal, na házenou a pak občas na volejbal, se teď 

začalo chodit. Je to ve středu, ve čtvrtek, tak se sejdeme, jdeme zafandit, sejdeme se 

s kamarádama.  

 

V: Ty jsi mluvil o těch kamarádech, na fotbal chodíš s někým, nebo sám?  

I: Chodíme s partou, co se tak různě lidi známe.  

 

V: A na ten stadion přicházíš sám?  

I: Většinou se tak s jedním dvěma domlouvám, ale kdyţ párkrát přijdu sám, tak vţdycky vím, 

ţe tam někdo bude prostě známej.  

 

V: Vydáš se tedy s těmi lidmi i jinde?  

I: To jo, vlastně skoro pořád, jsou to normální kamarádi.  

 

V: Co nosíš na to fandění s sebou, máš na to nějaký speciální oblečení, něco, co s sebou 

vţdycky nosíš?  

I: No já nikdy moc nenosil klubový symboly, jako čepici a tak, šálu se snaţím nosit, pokud na 

to nezapomenu, ale já jí pak ztrácím, takţe to radši mám doma vystavený a navíc je to pak 
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lepší, ţe po zápase, ţe ti nevidí ti ostatní kluby, ale to je vlastně stejně jedno,ale jakoby 

nemůţeš jí ztratit, nemůţe ti jí nikdo ukrást a tak.  

 

V: A to by tě pak mrzelo, kdybys jí ztratil?  

I: No to jo, já mám právě některý, kterých si dost váţím, mistrovskou a tak. A kdyby mi jí 

někdo vzal, tak to je dost potupa.  

 

 V: Před tím zápasem zjišťuješ si nějaký informace o utkání, co se připravuje k fandění? Kde 

ty zprávy hledáš?  

I: Takový ty fotbalový, sportovní věci, tak to si přečtu noviny nebo kouknu na internetový 

sportovní kanály a takhle, tam si přečtu postavení nebo kdo bude hrát. Ale pak taky hodně 

sleduju naše ultras stránky prostě s informace, jak to bude probíhat ten zápas, v kolik hodit 

máme přijít, aby bylo choreo. Já ho sice nedělám, ale pak na tu přípravu samotnou těsně před 

zápasem to jako pomáhám ale přímo na tý tvorbě, jak uţ jsem říkal, to se nepodílím. Spíš na 

tý koordinaci a tak.  

 

V: Rozdávání těch kartonů a tak?  

I: Přesně tak.  

 

V: Sázíš?  

I: Ne vůbec.  

 

V: Sleduješ internetový stránky s tématikou slavie, diskuze, chaty?  

I: Tak sleduju, ale nijak zvlášť nepřispívám. Spíš kouknu, jak vypadalo to choreo, jak znělo 

fandění. Pak čtu ty sportovní věci a tak.  

 

V: Myslíš si, ţe to fandění má nějaký vliv na hru na hřišti?  

I: Tak má. Určitě ti hráči, kdyţ vidí, ţe za nima stojí tolik lidí, tak mají větší sebevědomí a líp 

se jim hraje...jako psychika, to pomáhá psychice, si myslím.  

 

V: A myslíš, ţe to můţe třeba i sráţet toho soupeře?  

I: No pokud přijedou některý týmu, který na takovou bouřlivou atmosféru nejsou zvyklý, tak 

asi jo...tak z pohledu hráče, já taky občas fotbal hraju, tak kdyţ občas přijdou nějaký lidi, tak 

to trochu můţe to bud vybičovat nebo záleţí prostě na tom hráči.  
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Ale myslím si, ţe obecně je to prospěšný, no jinak bych to nedělal, je to prostě podpora pro ty 

hráče.  

 

V: Co to pro tebe osobně znamená být fanouškem?  

I: Asi styl ţivota, něco kam patřim. Vlastně většinu kamarádů mám odtud, bud ze školy a pak 

nemám ţádný kamarády někde z hospody, všichni jsou ze stadionu. Je to pro mě vlastně, 

Slavie je pro mě kamarádi, fotbal, je to prostě spousta věcí spojených.  

 

V: Jak vnímáš prostředí slávistických fanoušků, existují tam nějaké skupiny? Kam bys zařadil 

sebe?  

I: Nevím tak já s nikdy nikam neřadil, prostě aktivní fanoušek. Ale moţná asi mám trochu 

blízko k ultras, jezdíme takový uţší, jak jezdíme na výjezdy...ale jsem ultras, ale já se takhle 

nerad škatulkuju, prostě aktivní slavistickej fanoušek.  

 

V: Myslíš si, ţe mezi fanoušky, kdybychom vzali Tribunu Sever, jestli tam existují nějaký 

nepsaný pravidla?  

I: Těţko říct, tam je hrozně moc, to spíš v tý uzší skupině těch nejvěrnější, to je nás kolem 

stovky, tam jsou, ale v celým Severu, to asi ne. Tak třeba kaţdej, kdo jde na Sever, tak ví, ţe 

tam jde stát a to i dodrţují a pak asi mají to povědomí, ţe by se měli aktivně zapojovat do 

fandění.  

 

V: Tobě jako fanouškovi, kdyţ jdeš fandit, tak ti jde spíš o podporu týmu nebo o to zvítězit, 

porazit soupeře?  

I: No podpořit ten klub, a aby prostě převedli na hřišti maximum, nemusí se vyhrát, ale musí 

to tam odmakat.  

 

V: Kdo je pro tebe větší soupeř hráči nebo fanoušci soupeře?  

I: Tak určitě fanoušci.  

 

V: A proč?  

I: Oni patří k jinýmu týmu, my prostě chceme dokázat, ţe ten druhej tým má špatný fanoušky, 

chceme dokázat, ţe umíme udělat lepší kulisu a tak.  

 

V: Souvisí s tím i to, ţe kdyţ pak vidíš záběry z fandění slávistů, rozebíráš to?  
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I: No to určitě, kdyţ vidím, ţe jsme je překřičeli, měli chorea, tak z toho pak mám radost.  

 

V: Máš pocit, ţe je to vítězství nad fanoušky soupeře?  

I: To mám. Ţe jsem pyšný na ten náš tábor, ţe nemáme konkurenci teď v lize, ţe jsme v tom 

fandění teď nejlepší, si myslím.  

 

V: Je to tvoje fandění jenom zábava nebo něco víc?  

I: Tak je to zábava, která je součástí mýho ţivota, která mě hrozně baví?  

 

V: Dovedeš se od toho nějak odpoutat, ţe si řekneš, ţe je to jen fotbal.  

I: To asi ne.  

 

V: Myslíš si, ţe by se fandění dalo nazvat hrou?  

I: Jo tak všechno, co baví, je vlastně hra.  

 

V: Je pro tebe důleţitější to, co se děje na hřišti, nebo to, co se děje v hledišti, to fandění?  

I: Důleţitější je to na hřišti. Důleţitý jsou ty výsledky. To fandění je uţ takovej bonus, ale 

jedno bez druhýho být nemůţe. Ten fotbal by bez nás nebyl. Hlavně ten klubismus to by 

nemělo smysl bez aktivních fanoušků.  

 

V: Co proţíváš při fandění? Co cítíš?  

I: Tak je to o emocích. Já se do toho snaţím dát všechno. Radost, zklamání a někdy mě to i 

dost štve, kdyţ hrajeme blbě nebo se moc nefandí, to mě pak nebaví.  

 

Informátor F 

Muţ 23 let  

Student VŠ 

V: Jsi fanouškem fotbalové Slavie? 

I: Ano. 

 

V: Jsi aktivním fanouškem, chodíš fandit na stadion? 

I: Ano, jsem aktivním fanouškem uţ řadu let. A téţ chodim na stadion.  

 

V: Který sektor si k fandění vybíráš? 
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I: Na domácím stadionu domácí kotel, na venkovním stadionu hostující kotel Slavie.  

 

V: Takţe jezdíš i na výjezdy? 

I: Občas, co čas dovolí.  

 

V: Proč fandíš zrovna Slavii a jak ses k tomu dostal? 

I: Protoţe mne táta zrovna na Slavii poprvé vzal na fotbal a mne uchvátila atmosféra a doteď 

si pamatuji, ţe to bylo proti Teplicím a skončilo to 3-0 nebo 4-1 a uţ mi to zůstalo.  

 

V: Sleduješ i jiné sporty? 

I: Zajisté.  

 

V: A jaké? Nějaký i stejně aktivně jako fotbal? 

I: Aktivně hokej. A párkrát jsem byl na házené, a sleduji pravidelně výsledky futsalu, 

volejbalu.  

 

V: Všechno Slavie?  

I: Všechno Slavie.  

 

V: Ty sám se aktivně nějakému sportu věnuješ? 

I: Ano, sám hraju fotbal, futsal a šachy aktivně.   

 

V: Jak se na fandění připravuješ? Je něco co děláš vţdy předtím, neţ jdeš na zápas? 

I: Fanděni je o emocích a na ty se nedá připravit.  

 

V: Myslela jsem spíš, jestli třeba sleduješ před zápasem informace o klubu, nebo i to co 

fanoušci na ten konkrétní zápas chystají? 

I: Informace sbírám spíše kvůli občasnému sázeni, ze kterých pak následně vycházím. Ale 

kdyţ jdu na zapas, výhradně sleduji vlastní klub a vlastní fanoušky. Ostatní mi je vcelku 

jedno. 

 

V: Sázíš i na Slavii? 

I: Bohuţel ano.  
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V: Máš něco, co s sebou na zápas vţdycky nosíš? Dres, šálu, talisman? Něco bez čeho to 

nejde? 

I: Mám svůj oblíbený dres, měl jsem oblíbenou šálu, ale v praxi nemám ţádný předmět, ani 

rituál, bez něhoţ bych na zápasu nebyl klidný. Ale třeba letos jsem nosil s sebou v kapse 

vítěznou mluvicí kapesní kravičku.   

 

V: Myslíš si, ţe má fandění nějaký vliv na hru na hřišti? 

I: Ano, aţ 20-30ti % podíl na výsledek u některých týmů, ale nemusí být vţdy pozitivní.  

 

V: V jakém smyslu nemusí být pozitivní? 

I: Například přemotivování týmu v důleţitých momentech. Ale ve skrze je to převáţně 

pozitivní věc, jinak by neexistovala.   

 

V: Co to pro tebe znamená být fanouškem? 

I: Náboţenství.  

 

V: Zkusíš to trochu rozebrat? Je to pro tebe zábava, smysl, součást ţivota, hobby? 

I: Někdo věří v křesťanství, moji vírou je Slavie. Někdo jde v neděli do kostela. Někdo jde v 

neděli do Edenu do svého svatostánku. Někdo občas se táhne do Vatikánu se známými za 

papeţem, já jedu s kámošema za Slavií do Španělska. Někdo, kdyţ má problém, jde se 

pomodlit do kostela, já kdyţ jsem na to špatně, pustím si krásný momenty minulosti ze Slavie 

a myslim na budoucnost. Bohosluţba taky stoji něco přípravy, ostatně jako choreo stoji 

nějaký čas přípravy. Křesťanství má jednoho boha, my máme jako nějaké indiánské 

náboţenství, více bohů od Bicana, Pláničky aţ po třeba Růţičku. A v neposlední řadě je to i 

zábava. A těch paralel by se to našlo. Kdyţ se to shrne, tak člověk kdy hledá útěk od běţnýho 

světa, můţe utéct do toho slavistického, kterou můţe povaţovat za svou rodinu. Slavia je 

prostě neoddělitelná součást ţivota.  

 

V: Podléháš Slavii i jinde, sleduješ internetové stránky, diskuze apod. Kdy a v jaké míře? Co 

tam vyhledáváš? 

I: Slavie se občas chová jako vztah se ţenou, takţe záleţí, jak se ţena zrovna chová. Jsou 

chvíle, kdy mi dělá jenom radost a já ji obletuji jako posední věc na světě a někdy jsem 

uraţenej a 14 dni o Slavii nechci ani slyšet.  
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V: Takţe to sleduješ spíš, kdyţ se daří? 

I: Co znamená daří? 

 

V: Kdyţ vyhrává?  

I: Výsledky nejsou všechno. Třeba na hokeji se snaţím výhradně udělat čas, kdyţ se nedaří a 

u fotbalu, kdyţ nejde o nic, tak na rozdíl od důleţitýho zápasu o titul neobětuji vlastní zápas. 

Důleţité je vidět snahu a sebeobětování a to na všech pozicích, včetně těch manaţerských. 

Těţko se chodí povzbuzovat něco, co se sklání před vlastním hrobem se rečmi, já stejně zítra 

umřu.  

 

V: Chodíš na stadion sám nebo s někým? 

I: Chodim sám, protoţe vim, ţe tam vţdycky někoho potkám.   

 

V: Kamarády, známé? S nimi jsi pak v nějakém kruhu a společně fandíte? 

I: Ano, přesně tak.  

 

V: Vídáš se s těmi lidmi i mimo fotbal? 

I: Ano, vídám.  

 

V: Jak rozlišuješ mezi fotbalovými fanoušky na Slavii a je nějaká skupina kam by si sám sebe 

zařadil? 

I: Já se řadím všeobecně mezi Slavii a nerad to rozlišuji a moje preference se běţně mění na 

základě různých vlivů cely můj fanouškovský ţivot, ale nikdy tak ţe bych jednomu ze sportu 

vůbec nefandil.  

V: myslela jsem spíš třeba na Tribuně Sever, kam chodíš fandit, jestli tam vidíš různé sorty 

lidí a nějakou třeba, kam patříš i ty? Nebo myslíš, ţe je to nějaká jednotná skupina se stejným 

zájmem, cílem? 

I: Já se nerad skupinkuji , protoţe jsem sám o sobe originál, ale kaţdá velká skupina se skládá 

z vícero menších skupenství, které se snaţí prosadit své vlastni cíle v rámci velké skupiny. 

 

V: A myslíš si, ţe kdyţ bychom vzali třeba celou Tribunu Sever, zda tam existují nějaká 

pravidla třeba i nepsaná, která se dodrţují? 

I: Jako v kaţdé polozavřené společnosti tu platěj určitá pravidla.  
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V: Dokázal bys nějaký říct? 

I: Tak například většina má svoje místo, kaţdý, kdo sem chodí, by měl jit s cílem podpořit 

svůj klub, je zde někdo, kdo tu smečku vede a organizuje atd.  

 

V: Jde ti při fandění spíš o tom, aby fotbalisti na hřišti vyhráli nebo aby si ty dobře fandil a 

podpořil tým? 

I: Jedno souvisí s druhým.   

 

V: A koho vnímáš pro tebe jako většího soupeře hráče nebo fanoušky soupeře? 

I: O soupeři se dá mluvit ve sportovním klání, ve fanouškovském prostředí můţou být obě 

znesvářené strany vítězi. A hráči jsou soupeři našich hráčů, takţe musím nutno nějakého 

soupeře? Fandím svému týmu, a je mi jedno proti komu.  

 

V: Jde mi o to, jestli vidíš ve fandění také nějaký souboj? 

I: Rozhoduje se na hřišti.  

 

V: Takţe by fandění mohlo být spíše nějakou prezentací podpory? 

I: Fandění má dopomoct k výhře našeho oblíbeného týmu a vše ostatní je davová psychóza 

zapříčiněná nekrocenými nahromaděnými emocemi.  

 

V: Jaké emoce proţíváš při fandění ty? 

I: Přímo úměrné důleţitosti zapasu.  

 

V: Radost, zklamání, úleva, nadšení, smutek a co ještě?  

I: Všechny tyhle emoční stavy se tam najdou, ale po prohraným přáteláčku s Litoměřicema 

určitě nepůjdu doma do rohu ukápnout nějakou slzu.   

 

V: Myslíš si, ţe samotný fandění na stadionu je hrou? 

I: A viděla si někdy někoho vyhrát v hledišti a ne na hřišti? Nazval bych to dovoleným 

dopingem.  

 

V: chápeš hru, jen jako něco v čem jde o vítězství? 

I: A chápeš kulturu jako hru?  

 



 79 

V: někteří autoři ano a i já. I dětská hra je hrou, aniţ by tam šlo o vítězství. Souboj je jen 

jedna z variant hry… 

I: Ještě trochu jinak. Chápeš publikum, koukající na divadlo jako, ţe si hrají? 

 

V: Taky hra, jak to divadlo, tak to publikum, který to sleduje.  

I: Divadlo je hra jako fotbal, ale neslyšel jsem pojem, jdu si hrát do divadla na operu.   

 

V: Tak se to neříká. Vidíš tedy fotbal jako divadlo? 

I: A nejen fotbal.  

 

V: Co ještě? 

I: Veškerou aktivitu, kterou aspoň v minimální míře přitahuje obecenstvo.  

 

V: Můţe třeba někdo na fotbal chodit i kvůli atmosféře, kterou vytváří fanoušci? 

I: Určitě a nebude to male procento fanoušků, ostatně na soubor národního divadla by na 

louku taky přišlo mnohem méně diváku neţ do Národního a přitom by to bylo stejné 

představení.  

 

Informátor G 

Muţ 23 let  

Technický pracovník v DP  

V: Jsi fanouškem SK Slavia Praha?  

I: Jistě.  

 

V: Jsi aktivním fanouškem, který chodí na stadion? 

I: Ano jsem.  

 

V: Chodíš jen na domácí zápasy nebo jezdíš i ven?  

I: Chodím jen domácí.  

 

V: Kam chodíš fandit, na kterou tribunu?  

I: Na severní.  
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V: Jak se tvoje aktivita při fandění projevuje?  

I: Jsem aktivní fanoušek, takţe fandění aktivní, povzbuzování hlasivkama i tleskaním, snaţím 

se propojovat k pokřikům.  

V: Sleduješ kromě fotbalu i jiné sporty?  

I: Ano.  

 

V: A jaké? Které aktivně? 

I: Zejména hokej, pak florbal, ostatní pak méně.  

 

V: Všechno Slavii?  

I: Ne florbal je Chodov. Ale hokej jedině Slavii a víc jak fotbal.  

 

V: Proč fandíš zrovna Slavii a jak si se k tomu dostal? 

I: Od mala, ke Slavii mě přivedl táta. Bydleli jsme kousek od Edenu.  

 

V: Připravuješ se na fandění nějak? Máš třeba něco, co s sebou vţdycky nosíš? Zjišťuješ si 

před zápasem nějaké informace?  

I: Většinou šálu, občas dres. Někdy zajdeme před zápasem klasicky na pivo 

a většinou se podívám na web klubu a fanoušků.  

 

V: Chodíš na fotbal sám nebo s někým?  

I: Sám jsem nebyl snad nikdy. Znám tam i dost lidí, takţe sám vlastně ani nejde.  

 

V: Myslíš si, ţe má fandění na hru na hřišti nějakej vliv? 

I: Určitě, můţe hráče motivovat nebo naopak na ně vyvinout tlak.  

 

V: Co to znamená pro tebe osobně být fanouškem a chodit fandit? Je to zábava?  

I: Zábava a příslušnost ke klubu, hecování s kamarády, emoce.  

 

V: Kam bys zařadil sám sebe na Tribuně Sever, chápeš ten kotel jako nějakou pospolitou 

skupinu? 
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I: Kotel jako celek je určitě chápu. Jako skupinu, kde jsou různý další menší skupiny, který 

kotel vytvářej, a kaţdá s těch skupin se vyznačuje něčím jinym. Sám sebe bych neřadil ani 

mezi ultras ani mezi chuligány ale prostě aktivní fanoušek.  

 

V: Existují v kotli nějaký pravidla? Třeba i nepsaný?  

I: Určitě i v rámci těch menších skupin.  

 

V: Myslíš si, ţe je ve fandění obsaţen nějaký souboj, třeba proti fanouškům soupeře nebo 

proti hráčům soupeře, proti rozhodčímu?  

I: S fanouškama soupeře určitě, vţdy je lepší, kdyţ je proti komu fandit. Na soupeřovi hráče 

či rozhodčí se spíše nadává.  

 

V: Tobě jako fanouškovi jde spíš o to porazit toho soupeře nebo jde o tu podporu týmu?  

I: Myslim, ţe kaţdýmu fanouškovi by mělo jít nějakou měrou o obojí.  

 

V: Je pro tebe fandění spíše hobby nebo uţ součást ţivota?  

I: To spíš hobby.  

 

V: Jaké pocity zaţíváš při fandění, které emoce?  

I: Pozitivní i negativní, tak jak to u sportu bývá.  

 

V: Dovedeš je pak nechat na stadionu, nebo s tebou jdou domů? 

I: To jak kdy, ale většinou je nechám aţ na výjimky na stadionu.  

 

V: Je pro tebe důleţitější to, co se děje na hřišti nebo v hledišti?  

I: Sleduju oboji. To je strašně provázaný, nejde říct jedno.  

 

V: Kdyţ se třeba nevyhraje, ale ty pak v tv nebo jinde vidíš, ţe fandění bylo skvělý, lepší neţ 

fanoušků soupeře, je to pro tebe alespoň částečně taková jakoby výhra? 

I: Určitě, nemusí se vyhrát, ale chci vidět, ţe se udělalo maximum.  

 

V: I v hledišti i na hřišti?  

I: Na hřišti i v hledišti.  
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V: Dalo by se fandění chápat jako hra? 

I: I jako hra by se to dalo chápat.  

 

Informátor H  

Muţ 49 let  

Technik  

V: Jsi fanouškem SK Slavia?  

I: Ano 

 

V: Jsi aktivním fanouškem, chodíš fandit na stadion? 

I: Chodím na stadion.  

 

V: Jezdíš i na venkovní zápasy? 

I: Na venkovní zápasy jezdím příleţitostně.  

 

V: Kam na stadion chodíš, na kterou tribunu? 

I: Na Tribunu sever.  

 

V: Jak se tvoje aktivita projevuje, fandíš spolu s ostatními a jak? 

I: Fandím s ostatními, zapojuji se do pokřiků.  

 

V: Líbí se ti choreografie? Schvaluješ jí všechnu? 

I: Líbí, jsou nápadité a slušně udělané, schvaluji.  

 

V: I pyrotechniku? 

I: Pyrotechnika vypadá efektně, ale neschvaluji ji.  

 

V: Proč fandíš zrovna Slavii a jak si se k tomu dostal? 

I: Fandím skoro 40 let a líbili se mi dresy a hra Franty Veselého.  

 

V: Sleduješ i jiné sporty Slavie a které? A které aktivně? 

I: Aktivně sleduji hokej a zapojuji se do akcí fanklubu, občas inline, pozemní hokej, futsal a 

ragby.  
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V: Jak se na fandění na fotbale připravuješ? Je něco, co s sebou vţdycky nosíš? 

I: Na fandění se nijak zvlášť nepřipravuji, nosím čepici, šálu a občas dres.  

 

V: Nesleduješ třeba předtím nějaké zprávy na internetu, v novinách a tak? 

I: Dění kolem Slavie sleduji průběţně, ať uţ v novinách na internetu, oficiální stránky Slavie, 

stránky fanklubu, ultras…  

 

V: S kým na fotbal chodíš nebo chodíš sám? 

I: Chodím většinou s partou lidí, kteří fandí i hokeji.  

 

V: Takţe se vídáte i jindy třeba i mimo fandění? 

I: Ano, občas zajdeme na pivo, slavíme společně narozeniny apod. 

 

V: Myslíš si, ţe fandění má na hru na hřišti nějaký vliv? 

I: Myslím si, ţe se hráčům líp hraje, kdyţ cítí podporu z hlediště.  

 

V: Co to znamená pro tebe být fanouškem? 

I: Pocit vědomí, ţe někam patřím, a ţe můţe podpořit svůj oblíbený klub. I kdyţ to je asi 

hrozná fráze, ale nic jiného mě teď nenapadlo.  

 

V: Je to pro tebe i zábava? 

I: V kaţdým případě, zábava a odreagování se od pracovních záleţitostí 

V: Jak bys popsal kotel, Tribunu Sever, je to nějaká pospolitá skupina? A kam by ses ty mezi 

fanoušky zařadit? 

I: Kotel je skupina lidí s podobným smýšlením a zájmem o co největší podporu Slavie, zařadil 

bych se mezi aktivní fanoušky 

 

V: Jsou v kotli nějaká pravidla, třeba i nepsaná? 

I: Jsou. 

 

V: Dokáţeš je nějak popsat? 

I: Určitě hlavní pravidlo je aktivně se zapojovat do fandění a pomáhat při realizaci 

připraveného chorea. Patří k tomu i znalost chorálů a pokřiků pro podporu fandění. 
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V: Je něco, co ti třeba při fandění vyloţeně vadí, co by ho nějak narušovalo? 

I: Vadí mi, kdyţ si někdo místo fandění v kotli povídá se sousedem o tom, co dělal v době, 

kdy se neviděli.  

 

V: Tobě jako fanouškovi jde spíš o to podpořit dobře tým nebo za kaţdou cenu vyhrát? 

I: Podpořit dobře tým a pokud moţno vyhrát.  

 

V: Takţe jsou to pro tebe spojený nádoby? 

I: Určitě. Myslím, ţe se hráčům špatně hraje, kdyţ necítí podporu z hlediště.  

 

V: Vidíš při fandění proti sobě stát nějaké soupeře? Fanoušky, hráče, rozhodčí? 

I: Určitě proti sobě jako soupeře vidím fanoušky soupeře a rozhodčího, kdyţ blbě píská 

 

V: Bereš jako vítězství, kdyţ je vidět, ţe slávističtí fanoušci fanoušky soupeře přeřvali, lépe 

fandili apod., i kdyţ se třeba na hřišti prohraje? 

I: Beru to jako malou náplast na zklamání z prohry.  

V: Je pro tebe důleţitější to na hřišti nebo, to co se děje v hledišti? 

I: Důleţitější je pro mne to co se děje na hřišti.  

 

V: Jaké pocity při fandění proţíváš? 

I: Záleţí na průběhu hry, vţdycky je to lepší kdyţ se vyhrává.  

 

V: Takţe to je celé spektrum emocí? Zůstanou na stadionu, nebo si je odnášíš domů? 

I: Většinou si je odnáším domů a ještě to třeba se známými probírám po zápase u piva.  

 

V: Sázíš? 

I: Ne.  

 

V: Myslíš, ţe by se fandění dalo chápat jako hra? 

I: Nevím, jestli hra, ale určitě jako soupeření fanoušků obdobné souboji hráčů na hřišti, 

kolikrát i vyhrocenější, hlavně proti týmům jako Sparta, Baník, Bohemka.  
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Informátor I  

Muţ 37 let  

Podnikatel  

V: Jsi fanouškem Sk Slavia Praha? 

I: Ano jsem.  

 

V: Jsi aktivním fanouškem, chodíš na stadion fandit? 

I: Ano chodím pravidelně.  

 

V: Chodíš fandit jen na domácí zápasy nebo jezdíš i ven? 

I: Jak kdy podle času ale na výjezdy samozřejmě jezdím. 

 

V: Kam chodíš fandit?  

I: Jedině do kotle.  

 

V: Jak vypadá tvoje aktivita při fandění? Co při tom děláš? Co tě nejvíc baví? 

I:  To zaleţí, kolik jsem toho do té dob vypil. Asi občas i něco povzbudím. Uţ nejsem 

nejmladší. Ale na gól si zařádím, to je jasny.  

 

V: Proč fandíš zrovna Slavii a jak si se k tomu dostal? 

I: Děda, táta cela rodina fandí slavii aţ na blbou ségru, která fandí Spartě. Bydlel jsem na 

Zahraďáku, takţe to byla povinnost.  

 

V: Sleduješ kromě fotbalu ještě nějaký další sport aktivně, ţe bys chodil fandit? 

I: No ještě chodím na hokej.   

 

V: Před tím neţ jdeš na fotbal, připravuješ se na to nějak? Koukáš třeba předtím na internet? 

Děláš před zápasu něco speciálního? 

I: Jak kdy, kdyţ o něco jde tak určitě kouknu i na net abych byl takzvaně v obraze. A 

samozřejmě rituálem je dát si pár piv před zápasem, aby nebyla ţízeň. Od toho je přece fotbal, 

ţe se sejdeš s partou lidí.  

 

V: Nosíš na fotbal dres, šálu, nebo něco jiného? 
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I: Uţ ne, za mlada ano, ale dnes uţ ne. Na hokej výjimečně Růţičkův, ale taky jenom na play-

off.  

 

V: Je pro tebe fandění zábava, trávení volného času, něco, kde se odreaguješ? 

I: Určitě zábava a odreagování.  

 

V: Myslíš si, ţe v kotli fanoušků, na Tribuně Sever, existují mezi lidmi nějaký pravidla, třeba 

i nepsaná, ale něco co je pro ty fanoušky společný?  

I: Smrt Spartě...  Jinak asi nevím no slavie… obecně 

 

V: Podpořit prostě klub? 

I: Asi tak něco.  

 

V: Kam bys zařadil sám sebe mezi fanoušky kotli? 

I: No asi old school hooligans.  

 

V: Má fandění nějaký vliv na fotbal? 

I: Určitě. Pomáhá to kluků v motivaci, kdyţ vidí, ţe za nimi ten kotel stojí.  

 

 

V: Jde tobě jako fanouškovi spíš o podporu týmu nebo to porazit soupeře?  

I: To je na sobě závislí. Chci podpořit klub, abysme vyhráli.  

 

V: Jak se ti líbí choreografie? Přispíváš na ni?  

I: Patří to k atmosféře, ale jinak mě to nijak zvlášť nebere. To uţ je dneska na mladejch, ať se 

o to starají, já jim ten papír zvednu, ale to je tak všechno.  

 

V: Chodíš fandit kvůli fotbalu nebo kvůli atmosféře? 

I: Obojí.  

 

V: Vnímáš jako fanoušek, ţe by proti tobě stáli při fandění nějaký soupeři?  

I: Tak na stadionu asi ty fanoušci soupeře.  
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V: Máš někdy radost, i kdyţ je třeba fotbal špatný, ţe se aspoň dobře fandí? 

I: Jak kdy, kdyţ se sejde dobrá partička lidí tak ano 

 

V: Jaký pocity při fandění proţíváš? 

I: K tomu se vztahuje moje předešlá odpověď, podle lidí a podle toho co se děje na hřišti 

někdy jsem nasr… a někdy je to euforie.  

 

V: Je fandění, co dokáţeš oddělovat od kaţdodenního ţivota?  

I: Tak to spíš dělám naschvál, chodím se tam odreagovat z práce a tak.  

 

V: Je pro tebe důleţitější fotbal nebo to samotné fandění v hledišti?  

I: Tak důleţitější je ten fotbal bez toho by fandění nebylo.  

 

V: Myslíš, ţe by se dalo fandění brát jako hra?  

I: No někdy to tak vypadá, ţe si tam ty kluci hrajou, kdyţ malujou obrázky. Ale nevím no, je 

to prostě zábava.  

 

 

 


