Výzkumný deník jsem po dobu svého působení ve skupině vedl spíše zkratkovitě. Zásadní
informace jsem si zapisoval do mobilního telefonu nebo jsem je zapisoval druhý den
(případně tentýž večer). Z hlediska povahy svého výzkumu jsem téměř nikdy nevytahoval
poznámkový aparát před členy skupiny (výjimkou je mobilní telefon). Během působení se
skupinou jsem se zaměřil hlavně na násilné incidenty, komunikaci a vztahy uvnitř skupiny,
narušování bezpečnostních opatření a atmosféru v publiku. Zároveň jsem se snažil navázat co
nejvíce hlubších komunikačních interakcí s jednotlivými členy skupiny. Je záhodno dodat, že
spousta zážitků mi utkvěla v paměti bez jakékoliv potřeby jejich zaznamenávání.
Během výzkumu jsem se seznámil s několika členy skupiny North Warriors i Sektor 15, ne se
všemi jsem ovšem navázal bližší kontakt. Při výběru informátorů jsem se pokusil zaměřit na
významnější osoby v rámci skupiny, které zároveň zbytek skupiny ovlivňovaly. Z důvodu
trestního řízení probíhajícího s některými členy skupiny neuvádím jména, iniciály ani
přezdívky svých informátorů – jejich jména jsou pozměněna.
Informátoři (popis 4 hlavních informátorů):
Informátor č.1 - Václav
Do skupiny jsem se dostal přes svého kamaráda Václava, o kterém jsem již delší dobu věděl,
že aktivně působí v hooligans skupině. Václavovi je 19 let. Žije pouze s matkou, která na něj
nemá moc času. Rodina často řeší finanční potíže. Václav se již několik let aktivně věnuje
bojovým sportům. Ve skupině North Warriors působí jako jedna z jejich vůdčích osobností. I
přes svůj relativně mladý věk má zkušenosti z několika střetů a proto si vysloužil uznání i
mezi staršími hooligans. Václav studuje odborné učiliště, po jeho ukončení nemá v plánu dál
ve studiu pokračovat. Chuligánství vnímá jako životní styl a hlavní náplň svého času. Skupině
sjednává většinu střetů a snaží se do ni přivést nové členy. Má rád fotbal a jeden čas se mu i
aktivně věnoval. Sleduje výsledky Teplic, i když pro něj mají mnohem menší důležitost než
prestiž skupiny. V předem domluvených střetech je pro uplatňování jasných férových
pravidel. Do násilností a výtržností nechce zatahovat běžné občany. Celou subkulturu
hooligans vnímá jako vysoce organizovanou a soudržnou skupinu jedinců po celém světě, i
když mezi jejími jednotlivými skupinami může existovat velké nepřátelství až nenávist.
Obdivuje fanatické hooligans ve státech jako Polsko, balkánských státech nebo dřívější
německou scénu. Často cituje jedno z hesel Sektoru 15: „Hlavně fanaticky“.
Informátor č. 2 - Roman
Později jsem se seznámil s další významnou postavou teplické chuligánské scény –
Romanem. Romanovi je 27 let a pracuje na řídící pozici ve stavební firmě, kromě matky a
otce nemá bližší rodinu (ženu a děti). Chuligánství se věnoval již dřív, poté přestal a po určité
době se vrátil do skupiny. Má velké zkušenosti nejenom z teplické skupiny, ale i ze skupiny
kolem Dynama Drážďany, na jehož zápasy se snaží (stejně jako někteří další tepličtí
hooligans i ultras) co nejčastěji dojíždět. Chuligánství vnímá jednak jako adrenalinovou
zábavu, při které může, jak sám říká „upustit páru“ (i když díky němu měl již několik

problémů se zákonem) a jednak jako životní styl, díky kterému získal spoustu přátel. Fotbal
sleduje a miluje atmosféru na stadionech. Pravidelně sází. Subkulturu hooligans vnímá jako
jedince, kteří vyhledávají adrenalin a vzájemně díky tomu kooperují, aktivně se zúčastňuje
domluvených střetů. Narozdíl od ostatních hooligans v teplické skupině odsuzuje fanatismus
některých skupin – hlavně v Polsku. Zásadním bodem chuligánství je pro něj zábava.
Informátor č. 3 – Michal
Michal se stejně jako Václav již několik let věnuje bojovým sportům, ve kterých slaví velké
úspěchy, patří do mladší části skupiny – je mu teprve 17 let. Michal je z úplné, finančně dobře
zajištěné rodiny. Studuje střední hotelovou školu a po jejím skončení by chtěl ve studiu dál
pokračovat. Během mého působení ve skupině se zúčastnil svých prvních střetů. Chuligánství
chápe jako životní styl, díky kterému se odlišuje od ostatních a skrz který si dokazuje svou
sílu. Pro mladší chuligány ve skupině nesporně představuje vůdčí osobnost. O výsledky FK
Teplice se příliš nezajímá a k fotbalu celkově nemá nikterak silný vztah. Na stadion spíš chodí
popíjet a konverzovat s ostatními členy skupiny. Vzor v zahraničí nemá.
Informátor č. 4 – Petr
Petr je jeden z hlavních představitelů ultras Sektoru 15, pod který spadá i chuligánská skupina
North Warriors. Petrovi je 23 let a pracuje jako obchodní zástupce. Petr je z úplné rodiny,
s kterou stále bydlí. K fotbalu má blízko již od dětství. Do Sektoru 15 chodí již přibližně 5 let.
Jeho prvotním zájmem je tedy povzbuzování hráčů na hřišti, chuligánství ovšem neodsuzuje –
vnímá ho jako určitou „tradici spojenou s fotbalem“. V definici ultras se přibližuje
k italskému chápání pojmu – ultras by měli povzbuzovat a zároveň se být schopni postavit za
svůj klub i ve formě fyzického střetu. Sám se střetů nezúčastní. Má výrazně negativní postoj
vůči teplickému fanklubu – dle jeho názoru stojí právě fanklub za odebráním výhod Sektoru
15. Jeho vzorem jsou italští a polští ultras. Společně s ostatními má v oblibě „fanatický“ styl
fandění.

5.2. 2012 první kontakt se skupinou
Můj první kontakt se skupinou (nepočítám – li kontakt s Václavem) proběhl v teplické pivnici
Legenda, kam jsem byl pozván Václavem. Na místo jsem dorazil dřív, ale Václav už seděl
s třemi členy skupiny uvnitř. Po příchodu mi všechny představuje, načež jsme začali hovořit o
mé práci. Záměr práce působil na hooligans spíš úsměvně. Všichni čtyři začali popisovat
situace, kdy prevence selhala. Jeden z členů skupiny – dlouholetý chuligán Tomáš – začal
hovořit o tom, jak lze na teplický stadion pronést téměř cokoli: „Na jiných stadionech je to víc
hlídaný. Tady ne. Kdybych chtěl, pronesu tam třeba bombu. Tady je to spíš o tom, že ty lidí
ví, že si žádný zbraně nedonesem. Pyro nám ale nikdo nezakáže – ví, že to nejde.“ Po
vyslechnutí několika dalších historek z výjezdů i domácích zápasů mi bylo navrženo abych
navštívil pár zápasů se skupinou, což pro mne bylo ideální. Nechtěl jsem se hned zezačátku
příliš vyptávat, i když mě k tomu Václav neustále nabádal a spíš jsem se snažil nechat

konverzaci přirozeně plynout. Členové skupiny se v pivnici nakonec moc dlouho nezdrželi.
Po přibližně hodině a půl jsme se rozešli, přičemž jsem byl pozván na sraz před příštím
zápasem.
19.2. 2012 Teplice – Viktoria Plzeň
Sraz se skupinou byl v Zámecké pivnici v centru Teplic. Na místo přicházím přibližně 30
minut před zápasem, většina skupiny už je na místě, značně posilněna alkoholem. Václav mi
představuje další členy skupiny, které zároveň informuje o mé práci. Reakce jsou veskrze
pozitivní. Na většině hooligans je znát, že jsou zvědaví a zároveň jsou rádi za pozornost jim
věnovanou. Václav si ke mně později přisedne a sděluje mi, že přibližně před půl hodinou se
na odlehlém místě odehrál plánovaný střet na počty („kusy“) s plzeňskou skupinou Pilsen
Boys – 10 na 10. Teplice prohrály, ale zkušenější Pilsen Boys ocenili jejich bojovnost a
rozvoj skupiny. Na některých členech skupiny jsou patrné známky z předešlého boje. Za
chvíli vyrážíme spolu s celou skupinou na stadion, po cestě se k nám připojí ještě další
přibližně pětičlenná skupinka. Cestou na stadion celá skupina přibližně 30 hooligans hlasitě
skanduje. Příchod na stadion probíhá v klidu, vstupní kontrola ale téměř neexistuje. Pořadatel
se přátelsky zdraví s členy skupiny a zběžně prohlíží jen obsahy batohů mladším členům. Celé
utkání probíhá ve vysokém tempu a ve skvělé atmosféře. Většina Sektoru hlasitě fandí, já
s nimi. Část skupiny ovšem stojí opodál a nevzrušeně konverzuje. Několik členů odchází ze
Sektoru směrem na východní tribunu a později se opět vrací. Zápas končí výsledkem 3:4 pro
Plzeň, ale nikdo si nestěžuje na úroveň fotbalu. 7 branek během jednoho utkání je vysoko nad
standart Gambrinus, takže v publiku vládne spokojenost. Václav sděluje členům, že skupiny,
že skupina Pilsen Boys „nejde do odvety“. Po zápase se skupina rozděluje na menší skupinky.
Loučím se s Václavem a několika dalšími, odcházím domu.
2.3. 2012 Teplice – Slovan Liberec
Na utkání s Libercem dorážím díky pozdnímu příjezdu do Teplic na poslední chvíli. Volám
Václavovi a ten mi sděluje, že bude do 10 minut na místě, čekám na něj před stadionem.
Potkávám již pár známých tváří, s většinou se přátelsky zdravíme. Za chvíli se u mě zastavuje
Petr, s kterým se seznamujeme. Mluvíme o mé práci – prý už o mě slyšel od ostatních.
Vypráví mi o své angažovanosti v Sektoru 15 a sděluje mi rozsáhlé znalostí z ultras a
chuligánské scény po celém světě, dostáváme se i ke kooperaci ultras a hooligans v rámci
Sektoru 15. Petrovo postoj k chuligánství bych shrnul následovně: Chuligánství pro něj
nepředstavuje problém, nedotýká-li se jeho samotného v negativním smyslu (zažil již konflikt
s Policií ČR i pořadateli, ale těmto konfliktům se naučil předcházet). Čeští hooligans působí i
jako ultras a jinak tomu není ani v Teplicích, kde se vzájemně podílejí i na fandění a výrobu
choreografie. Co se děje mimo stadion vnímá jako osobní věc skupiny. Václav nepřichází a
tak s Petrem jdem na stadion, kde pokračujeme v konverzaci. Během celého rozhovoru jsem
si všiml Petrovo příklonu ke krajní pravici, jež se mi začíná jevit jedna z charakteristických
vlastností celé skupiny. Václav dorazil se zbytkem tvrdého jádra až v půli prvního poločasu
konstatujíc, že liberecká skupina vůbec nedorazila, bojí se střetu. Poté vytáhl Václav se
zbytkem skupiny menší obrázek symbolizující přezdívku jednoho z nejaktivnějších členů
skupiny North Warriors, který byl odsouzem ke třem letům odnětí svobody hlavně za

kriminální činnost. Pod obrázkem byl nápis "Kamaráde, drž se! A.C.A.B."1 Václav mi později
o výše zmíněném členovi výprávěl. – ve skupině působil hlavně jako organizátor, pro Václava
byl vzorem. V kotli byla opět kvalitní atmosféra. Teplice zvítězili 1:0, takže opět zavládla
dobrá nálada. Po zápase se skupina mladších hooligans vydala následovat liberecké fanoušky
směřující na nádraží. Později jsem se dozvěděl o napadení 2 z nich, které skončilo krádeží
„trofejí“ (šál Slovanu Liberec) a úprkem libereckých. Policejní doprovod nebyl ten den
z důvodu nerizikovosti zápasu přítomen. Během mého dalšího rozhovoru s Václavem toto
chování Chování mladých hooligans Václav přijal i přes určité výtky pozitivně, načež navázal
vlnou nadávek směrem k liberecké hooligans skupině, jež je podle něj v úpadku a aktivní
členové působí už jen při skupině jablonecké. Fakt, že šlo o fanoušky ovšem neignoroval – i
předtím již několikrát zdůraznil, že uznává styl moderního chuligánství, v rámci kterého se
civilisté nechávají mimo hru. Fanoušek podle něj, ale není civilista, pokusím-li se
parafrázovat jeho slova: fanoušci by měli v cizím městě ukázat respekt a pokoru a nejsou-li
připraveni na případnou konfrontaci, neměli by se moc výrazně prezentovat symboly svého
klubu (napadení fanoušci měli na sobě údajně dresy i šály FC Slovanu Liberec). Celou situaci
se Václav na dalším zápase snažil řešit mírným pokáráním mladších členů, ty ovšem nakonec
dostali od něj i od většiny skupinu „pochvalu“.
17.3. 2012 Teplice – Viktoria Žižkov
Před Žižkovem se scházím s Václavem a tvrdým jádrem skupiny opět v Zámecké pivnici.
Většina skupiny byla je ve špatném rozpoložení z důvodu „odřeknutého pikniku“ ze strany
Žižkova – hlavně někteří mladí členové, kteří se chystali na první střet. V hospodě se vypilo
pár a na stadionu se pokračovalo. Vstupní kontrola opět neproběhla dostatečně a některým
členů skupiny se podařilo v petlahvích a placaticích pronést tvrdý alkohol. I přes nudný fotbal
bylo v sektoru dost živo. Blíže se seznamuji s dalším členem – Davidem, který odpovídá
anglickému výrazu „nutter“, tedy ztřeštěný a bláznivý jedinec. David mi vypráví spoustu
historek z domácích i výjezdových zápasů, při kterých je kolem něj celou dobu skupina lidí,
kteří se jimi baví. David patří do podskupiny při North Warriors, která si říká „Whiskey
Commando“ a na stadionu pravidelně vyvěšuje vlastní vlajku. Trochu mě překvapuje Václav,
který poté co si všimne naší skupiny, reaguje celkem agresivně. Jednoho z méně výrazných
členů skupiny (Tomáše) chytá do kravaty a přitom nás povzbuzuje k fandění. Slabší Tomáš
nemá šanci se vymanit ze sevření a když se začíná bránit David okřikne Václava, který se do
něj hned pustí – zbytek skupiny hned zasahuje. Tato reakce Václava mě celkem překvapila,
po celou dobu zápasu působil dost „mimo“. V ten den se s ním nedalo moc komunikovat,
později jsem se dozvěděl, že v den zápasu měl problémy s matkou z důvodu nepřijetí jejího
nového přítele. Václav po zápase odjel domů, já jsem přijal Davidovo pozvání do hospody
Slavia, kde se kdysi scházelo staré jádro Division Nord. David mi představil pár dalších
hooligans. Celá konverzace probíhala překvapivě poklidně. David opět většinu bavil svými
příběhy, kromě toho se řešily i výsledky Teplic a hlavně plánovaný první jarní výjezd do
Mladé Boleslavy 1.4., kam jsem byl pozván, ale bohužel jsem se nemohl zúčastnit.
25.3. 2012 FK Teplice – Sigma Olomouc
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A.C.A.B. je zkratka užívaná hooligans po celém světě, její význam je: „All caps are bastards.“

S olomouckou skupinou byl naplánován předem domluvený střet, který se měl uskutečnit
přibližně dvě hodiny před zápasem. Václav mi zaslal zprávu o místu srazu, kam skupina
dorazí po „třetím poločase“. Dorazil jsem na místo, kde čekalo několik nejmladších
hooligans. Snažil jsem se s nimi navázat konverzaci, ale ta plynula jen velmi povrchně. Jeden
z chlapců mě poprosil o zakoupení alkoholu v blízkém supermarketu, což jsem odmítl. Po
dobu čekání jsem si ve společnosti přibližně patnáctiletých chlapců připadal dost v rozpacích.
Přibližně za deset minut už bylo slyšet skandování, načež dorazil Václav s patnáctičlennou
skupinou a veselou náladou. Vítězství Teplic. Celá skupina popíjela na oslavu. Václav mi
představil Michala, o kterém hovořil jako o „budoucnosti North Warriors“. Michal působil na
první pohled lehce arogantně, dle interakcí s ostatními bylo jasné, že má mezi mladšími
hooligans velký respekt. Střetu se zúčastnili kromě Michala ještě 2 mladší hooligans (jeden
z nich s výrazným krvavým šrámem na tváři), kteří oproti Michalovi působili téměř jako
„v tranzu“. Václav všechny obcházel a motivoval – byla to jejich první zkušenost ze střetu
s jinou skupinou. Vyrazili jsme na stadion. Po cestě jeden z dvojice mladších členů náhle
napadl kolemjdoucího, přibližně stejně starého chlapce. Jeden ze starších hooligans rychle
zasáhl a konflikt uklidnil. Přesto chlapec dostal několik ran. Snažil jsem se zachovat co nejvíc
klidně, ostatní hooligans se celé situaci smáli. Útočníka jsem později zaslechl jak říká, že do
něj chlapec vrazil – osobně jsem si ničeho takového nevšiml, ale šel jsem asi o dvě řady
zaději. Před vstupem na stadion Václav obchází mladé hooligans a kontroluje, jestli si sundali
pískové rukavice, případně utřeli krev ze šrámů, aby mohli být na stadion vůbec vpuštěni.
Před stadionem se k nám připojuje skupina v zelenobílých dresech. Dovídám se, že to jsou
fanoušci Baníku Osek, s kterými Sektor 15 udržuje přátelské vztahy. Při vstupu na stadion se
pořadatelé zaměřují právě na oseckou skupinu, kterou i přes nevoli jejich členů celkem
důkladně prohlížejí. V sektoru Václav začíná obcházet některé hooligans, aby zjistil, proč
nereagovali „na pozvánku na piknik“. Z reakcí, které jsem zaslechl je znát, že někteří
hooligans jednoduše nenašli odvahu. Václav mi již dříve popisoval jak probíhají střety, kdy se
až v den zápasu, podle „kusů“ (tj. počtu hooligans, kteří jsou ochotni bojovat) určují počty na
obou stranách – zpravidla má v počtech navrch domácí skupina. Co se týče zápasu –
atmosféra byla vynikající. Petr si stěžoval na nepřítomnost plachty na choreografii, s kterou
měl přijít jeden z členů ultras Sektoru 15, ale na stadion nedorazil. Václav s Petrem a dalšími
řešili výrobu choregrafie na příští zápas a výrobu nových triček Sektor 15 a North Warriors.
Intenzivněji se řešil také výjezd do Mladé Boleslavi, jejíž skupina je společně se
„severočeskou koalicí“2 a Slavií jedním z největších rivalů North Warriors. Zápas skončil
výhrou Teplic 3:1, takže vládla velká spokojenost. Václav a ostatní mi ještě nabízeli účast na
výjezdu, kterou jsem bohužel musel odmítnout.

6.4. 2012 FK Teplice – Dynamo České Budějovice
Na zápas s Českými Budějovicemi jsem dorazil o přestávce mezi poločasy. Pozdravil jsem se
s většinou členů, přičemž mi Václav představil jednoho ze starších a zkušenějších členů –
Romana. Rozhovor jsem přivedl na téma výjezdu na Mladou Boleslav. Václav mi vyprávěl o
2

koalice jablonecké a liberecké skupiny, do které se občas přidávají i hooligans z Mostu

velkém střetu, který se minulý týden odehrál. Spory Teplic s Boleslaví mají delší historii, což
je jeden z důvodů, proč se posledního výjezdu zúčastnili i někteří starší členové skupiny. Tři
z nich včetně Romana dorazili i na dnešní zápas, většina ze starších členů ovšem nemá zájem
o to chodit na teplický stadion díky špatné úrovni fotbalu. Střet proběhl v „solidních počtech“
40 na 40,Václav označil celý střet jako „maximální výkon celé skupiny“. Teplická skupina
vyhrála, díky čemuž si výrazně zlepšila pozici na chuligánské scéně v České republice.
Roman mi v návaznosti na Václavovo vyprávění vysvětluje historii sporů s Mladou Boleslaví,
které začaly již někdy kolem roku 2006, když mladoboleslavská skupina odmítla střet, ale
poté zaútočila na „normály“ (fanoušky) Teplic. Roman mi během zbytku zápasů vypráví o
starších sezónách, kdy byla celá skupina v sektoru 34 a vyjadřuje nedůvěru k možností
efektivního fungování současného fanklubu. Vypráví mi o fandění v Německu, v Drážďanech
a o nesrovnatelné atmosféře. Romana jsem pozval po zápase do pivnice, bohužel ale odmítl.
Slíbil ale, že dorazí na příští domácí zápas Teplic, kde můžeme pokračovat v rozhovoru. Do
Teplic nedorazila žádná skupina z Českých Budějovic, takže se žádný střet neodehrává.
Většina tvrdého jádra odjíždí po zápase do Prahy na metalový konzert, já jdu po své ose.
22.4. FK Teplice – Baumit Jablonec
Během 14 dní se odehrály 3 důležité zápasy – 2 pohárové zápasy s Olomoucí a venkovní
zápas se Spartou Praha. Výjezd na Spartu ani na Olomouc se nekonal a olomoucká ekipa
nepřijela na odvetný střet do Teplic. Václav se tedy snažil zorganizovat střet s jabloneckou
skupinou, respektive severočeskou koalicí (kdysi do ní patřili i North Warriors, skupina ale
později hlavně díky sporům s Mostem koalici opustila). Dle slov Václava jde o velice
prestižní souboj o „vládce severu“. Před zápasem jsem se sešel s Václavem a tvrdým jádrem
opět v Zámecké pivnici. Václav po několika rozčilených telefonátech konstatoval, že
jablonecká skupina nepřijede. Na zápas by ale mělo dorazit několik mosteckých. Vstupu na
stadion předcházela opět jen minimální vstupní prohlídka zaměřená hlavně na mladší členy.
Já jsem např. prošel s batohem, který mi nebyl vůbec zkontrolován. (!) Během zápasu bylo
jasně vidět priority v kotli. Václav a tvrdé jádro téměř vůbec nesledovali hru a po celou dobu
řešili střet s mosteckou skupinou (Brux Vandals), který se nestihl dohodnout před zápasem.
Petr a ultras část kotle zatím předváděli choreografii se žlutomodrými deskami, které zvedali
nad hlavu a vydatně fandili – v celém sektoru mohlo být až něco kolem 120 teplických, což je
jedna z nejlepších návštěv za dobu mého pozorování. V jednu chvíli přiběhl Michal a
společně s ním další mladší hooligan s mosteckou šálou. Mostečtí totiž nebyli v sektoru hostí,
zvolili si sektor 32 kousek od oficiálního fanklubu FK Teplice, kam někteří mladí hooligans
chodí během zápasu fandit. Stejně jako Michal si skupina ovšem všimla i pořadatelská služba,
která hlídala vstup do sektoru a prostor kolem skupiny. Michal si tedy chvíli počkal, a když si
jeden z členů mostecké skupiny odskočil na toaletu, napadl ho a sebral mu šálu jako trofej.
Druhý mladý hooligan zatím hlídal u vstupu na toaletu. Tento incident byl jediným
incidentem mezi skupinami hooligans přímo na stadionu za celé moje působení ve skupině.
Michal díky svému „kousku“ sklidil od členů skupiny velkou pochvalu, díky čemuž byl
v dobré náladě a později jsem s ním poprvé vedl delší konverzaci, kdy mi vyprávěl o svých
úspěších v bojových sportech a vztahu k hooligans. Michal působí jako typ člověka, který
miluje výzvy a vyhledává akci, chová se velmi neohroženě. Fotbal ho ovšem vůbec nezajímá

o chuligánství zatím podle všeho nemá jasnou představu, bere ho hlavně jako životní styl,
který např. dobře působí na dívky, zároveň je rád, že se „může něco naučit od starších
hooligans“. Zápas byl kvalitní a Teplice zvítězili po nepřesvědčivých výkonech v předchozích
zápasech 3:2. Bohužel na zápas nedorazil Roman, s kterým jsem chtěl navázat na poslední
rozhovor. Po zápase Václav ihned vyráží v pětičlenné skupině na střet s mosteckou skupinou,
ve kterém vítězí. Pro celou skupinu je toto vítězství velice důležité.
12.5. 2012 FK Teplice – Baník Ostrava
Utkání s Duklou Praha 6.5. jsem se bohužel nemohl zúčastnit, což se ukázalo jako velká
škoda. Václavovi se opět podařilo domluvit střet - tentokrát s pražskou skupinou Young
Hunters při Dukle Praha. Po vysilujícím boji bez jasného vítěze (popis Václava) se obě
skupiny dohodli na spolupráci při větších akcích. Pro North Warriors je každá takováto (i
když zatím neoficiální) družba po vystoupení ze severočeské koalice velice důležitá – hlavně
z důvodů možnosti postavit se větším skupinám např. při Spartě Praha (Prague Boys) nebo
Baníku Ostrava (Chachaři). Utkání s Baníkem Ostrava bylo úpně posledním v této sezóně.
Před utkáním jsem volal Václavovi, který mi řekl, že je v centru města - dorazil jsem tedy za
ním. Václav byl jen s dvěma staršími hooligans a všichni tři byli evidentně pod vlivem drog.
Z nesouvislého rozhovoru jsem se dozvěděl o koalici s Young Hunters a o odložení dnešního
střetu díky policejní aktivitě a špatné komunikaci mezi oběma tábory, určitou roli hrál určitě i
strach ostatních členů skupiny z obávané ostravské ekipy, která platí za nejlepší v České
republice. Václava tato situace hodně mrzela, protože se chtěl na konci sezóny předvést, i
když věděl, že proti ostravské skupině by ta teplická pravděpodobně neuspěla. Chyběla necelá
hodina do utkání a my jsme postávali v centru v napjaté náladě. Václav zavelel a vyrazili jsme
blíž ke stadionu. Pomalu začínalo být jasné, že Václav čeká na jakoukoli potencionální
konfrontaci. Po chvilce dostává Václav od jednoho z ostravských hooligans zprávu o oddělení
dvou členů ze skupiny (celá skupina má policejní doprovod). V omezených možnostech tedy
nakonec dojde alespoň k menšímu střetu. Václav rychle dohaduje místo střetu, které je kousek
od stadionu. Všichni 3 jsou vysoce motivovaní, ale do „bitky“ jde nakonec jen Václav a
Marek, kterého k sobě Václav vybral na základě víc zkušeností. Osobně se necítím zcela moc
pohodlně, ale zároveň cítím určité vzrušení. Přicházíme na místo a čekáme. Václav i Marek
nervózně poskakují a rozcvičují se. Za chvíli skutečně přichází dvojice ostravských hooligans,
kteří se ihned rozbíhají směrem k nám a útočí. Střet je velice rychlý a brutální. Václav
disponuje obrovskou fyzickou silou, díky čemuž nakonec teplická dvojice vyhrává. Dle mého
soudu Václav možná zašel mírně za hranice fér souboje, když ještě několikrát udeřil ležícího
soupeře, sám Václav to později přiznal, svou roli na tom podle něj sehrála i droga, s kterou
měl první zkušenost, po které už ji znova vzít nehodlá. Z místa střetu míříme rovnou na
stadion. Vstupní kontrola pro naši čtveřici opět neprobíhá. V sektoru jsou opět přítomni
příznivci Baníku Osek a k mé radosti i Roman, s kterým se hned zdravím. Roman nám hned
přichází naproti a řeší s Václavem proběhnuvší konflikt, zároveň ho mírně pokárá a vysvětluje
mu, že proti hooligans Baníku Ostrava je třeba z důvodu jejich vlivu a síle na chuligánské
scéně striktně dodržovat pravidla. Poté Václavovi předává kontakty na hooligans z brněnské a
jihlavské ekipy, s kterými by prý „šlo něco dohodnout“. V průběhu zápasu jsem prohodil pár
slov s Petrem, který se vyjádřil lítost nad minimem choreografií během uplynulé sezony,

zároveň ovšem konstatoval pozitivní aspekt – zvýšené počty nových ultras i hooligans
v sektoru. Stačí prý jen počkat na to „až se situace víc stabilizuje a bude víc možností a chuti
na přípravu choreografií“. Zároveň se Petr chystá začít za sektor přispívat ne nejčtenější český
ultras portal. Delší rozhovor jsem provedl s Romanem, který mi kromě různých historek ze
„starších časů“ vyprávěl např. i o své práci. Ohledně současně situace vyjádřil radost nad
růstem skupiny a slíbil vyšší účast během další sezony. Zápas skončil 1:1, Teplice skončili na
pátém místě, což znamená, že jim o jednu příčku unikla kvalifikace na účast v evropských
pohárech. Většina shrnuje sezónu jako průměrnou. Po zápase jsem šel s celkem početnou
skupinou ze sektoru do blízké hospody, kde se řeší hlavně choreografie na příští sezónu,
dlouho se ovšem nezdržel.
Letní přestávka
Během letní přestávky jsem nebyl moc často v Teplicích, přesto jsem měl možnost sejít se
dvakrát s Václavem a dalšími členy skupiny – v obou případech v pivnici Legenda. Obě dvě
setkání jsem pojal spíš jako přátelskou konverzaci, abych díky přílišnému důrazu na získání
dat pro práci neztrácel důvěru u ostatních členů. Když se začala řešit skupina, hovořil Václav
o nových členech, kteří se chystají od příští sezony přidat k North Warriors. Již ke konci
července měl Václav rozjednané střety na nadcházející sezónu, kterou viděl velice pozitivně jeden z jeho hlavních cílů je větší počet výjezdů. Pokusil jsem se nadhodit téma nového
zákonu o trestání činů spojených s fotbalovým chuligánstvím a zahalením obličeje, na který
všichni přítomní reagovali velice negativně a začali zmiňovat své kamarády, kteří z důvodu
problémů se zákonem už na stadion dál vůbec nechodí. Zároveň si stěžovali na vedení klubu,
které s nimi v průběhu minulé sezóny přestalo úplně komunikovat. Výše zmíněná setkání
proběhla doopravdy spíš v přátelském duchu, informačně pro mě nebyla nijak výrazně bohatá.

19.8. 2012 FK Teplice - Příbram
Z důvodu dovolené jsem se nemohl zúčastnit prvního zápasu s Mladou Boleslavi 29.7., na
který nedorazila mladoboleslavská ekipa, s jejímž příjezdem se popravdě ani moc nepočítalo.
Další 2 zápasy byly venkovní – s Brnem a Duklou Praha. Ani na jeden se nekonal výjezd.
Překvapilo mě hlavně zrušení výjezdu na Duklu Praha, s kterou mají tepličtí koalici,
informaci jsem se dozvěděl, až když jsem čekal na zbytek skupiny na stadionu. Zápas Teplice
prohráli 4:0. Co se týče teplického týmu a organizačních změn – od nové sezony odešel
zkušený trenér Petr Rada a nahradil ho nováček Lukáš Přerost, na jehož trenérské schopnosti
se po prohře na Dukle začala snášet první vlna kritiky.
Na zápas s Příbramí jsem dorazil na sraz do Zámeckého parku, kde jsem se pozdravil se
známými tvářemi. Překvapila mě mladší část skupiny v čele s Michalem, která mě vítala
velice přívětivě. Nechyběl ani Roman. Hovořili jsme o posledních zápasech, novém trénerovi
a mimo jiné i o aktivitě fanklubu v posledním kole kdy se fanklub „pokusil o choreografii“,
která podle obecného názoru vůbec nepovedla. Sektor 15 zareagoval výrobou svoji
choreografie, kterou se dnes chystal předvést. Příbramská ekipa odřekla střet, takže se dnes
všichni soustředili na choreografii. Petr a další členové ultras Sektoru 15 čekali před

stadionem. Vzhledem k velikosti choreografie vyvstali menší potíže u vstupu na stadion,
nakonec ale pořadatelé, tentokrát i s celkem důslednými vstupními prohlídkami, vpustili
všechny na stadion. Velmi mě překvapil počet mladých dívek v ochozech , které přišli hlavně
s mladšími hooligans. Starší členové skupiny komentovali celou situaci s úsměvem a mírnou
nevolí. V půli prvního poločasu začíná Petr ve spolupráci s ostatními roztahovat plachtu, na
které je znak FK Teplice na žlutomodrém pozadí, na kterém jsou nápisy: „žlutomodrý svět“ a
„S15“. Jednotliví členové Sektoru, kteří plachtu tvořili jsou pod ní podepsány. Plachta má
rozměry 18 x 18 metrů, takže se pod ni vejde téměř celé osazenstvo sektoru –dnes přibližně
80 jedinců. Pod plachtou další skupina lidí roztahuje 2 další menší plachty s nápisem „Když
něco dělám, tak pořádně!“, čímž dává jasný vzkaz fanklubu. K výslednému efektu se přidává i
pyrotechnika ve žluté a modré barvě. Choreografie je nepřehlédnutelná a během týdne je
k velké radosti všech zúčastněných zveřejněna i na hlavních ultras stránkách
www.supporters.cz, kde byla označena jako produkce kola. Z hlediska atmosféry v Sektoru
15 se tedy zápas rozhodně povedl, po fotbalové stránce, ovšem nikoli – Teplice se slabým
soupeřem pouze remízovali, díky čemuž jsou na jedenáctém místě v tabulce, což lze,
v porovnání s výsledky z předchozích let považovat za slabý start do sezóny. Po zápase
odjíždim pryč z města.
31.8. 2012 FK Teplice – Baumit Jablonec
Zápas s Jabloncem s sebou přináší dlouho očekávaný střet mezi North Warriors a
severočeskou koalicí v čele s jabloneckou ekipou. Na podporu teplické skupiny dorazilo i 5
členů Young Hunters (působících při Dukle Praha). Václav mi nabídl možnost celý střet
společně s dalšími dvěma členy skupiny zaznamenávat na kameru, s čímž jsem souhlasil. Při
příjezdu na místo střetu, jímž bylo odlehlé fotbalové hřiště, jsem se pozdravil se všemi
známými tvářemi i s těmi, které jsem neznal – hlavně chuligány Young Hunters, které mi
Václav představil – ale neinformoval je o mé práci. Skupina North Warriors čítala společně s
přičleněnými Young Hunters přibližně 40 kusů (osob), o čemž Václav po telefonu informoval
zástupce koalice, kteří avizovali příchod do 10 minut. Neuběhlo ani 5 minut a v dálce už bylo
slyšet skandování. Václav a další starší hooligans začali sebevědomě pobíhat kolem ostatních
a motivovali je k boji. Ve vzduchu viselo obrovské napětí. Jablonecká skupina už byla na
druhé straně hřiště. Václav zařval z plna hrdla „Teplice do boje!“ a skupiny se vrhly proti
sobě. Střet netrval víc jak minutu a půl. Obě skupiny ze sebe vydaly maximum sil a nakonec
vyhráli tepličtí. Boj působil velice „férově“ s jasnými pravidly. Několik hooligans jsem
zaslechl zavolat „stop“, načež útočníci témět okamžitě přestali. Dalším pravidlem je nebít
nikoho, kdo již leží na zemi a nebojuje nebo bojovat v poměru jeden na jednoho, jak mi již v
minulosti vysvětloval Václav. Jablonečtí se pomalu sbírají ze země a odcházejí, v teplickém
táboře panuje velká radost. Několik hooligans je lehce zraněných, ale není to nic vážného.
Sedáme do aut a vyrážíme na zápas. V Sektoru bylo opět plno dívek a ultras skupina při
Baníku Osek, která si na zápas přinesla i vlastní vlajku „Ultras Osek“. Většina hooligans
během zápasu několikrát shlédla záznam střetu, který se neustále dokola omílal. Radostnou
náladu všem zkazila vysoká prohra Teplic – 0:4 (v kole předtím Teplice opět prohráli – na
hřišti Slovácka). Příznivci Sektoru 15 během zápasu skandovali vulgární hesla vůči trenéru
Lukáši Přerostovi, díky čemuž byli několikrát napomenuti klubovým hlasatelem. Petr

s ostatními vymyslel na příští zápas zajímavou choreografii na téma výměny trenéra. Po
zápase jdu po vlastní ose, ale později se potkám s členy skupiny v klubu v centru města,
konkrétně s mladší části skupiny v čele s Michalem, od které se dovídám, že pár mladších
hooligans po zápase napadlo několik fanoušků Jablonce, kterým sebrali „trofeje“, nevšimli si
ovšem policistů, kteří byli z bezpečnostních důvodů poblíž. Policisté okamžitě zasáhli, ale
mladým hooligans se podařilo utéct. Michal mě poprosil, abych celou věc neříkal Václavovi.
Na moji otázku kolikrát už hooligans z mladší skupiny zaútočili na fanoušky soupeře Michal
odpověděl, že asi čtyřikrát během jeho působení ve skupině.
23.9. 2012 FK Teplice – Viktoria Plzeň
Před zápasem s Plzní jsem se nemohl dovolat Václavovi, což mi přišlo velice zvláštní
vzhledem k tomu, že v den zápasu neměl ještě nikdy nedostupný telefon. Zkusil jsem tedy
zavolat Romanovi, který se zatím ukázal na obou domácích zápasech, kde jsem byl.
S Romanem jsem si dohodl sraz před zápasem v centru Teplic. Když jsem dorazil, Roman byl
už na místě. Pozdravili jsme se a pak mi Roman sdělil okolnosti trestního řízení z důvodu
těžkého ublížení na zdraví s několika členy North Warriors včetně Václava, který byl v tu
dobu již ve vazbě. Vyjádřil také určitě obavy ohledně mé pozice bez Václava v kotli a celkově
vzhledem k situaci. Zároveň mě ale Roman ujistil svoji podporou. Poté jsme vyrazili na zápas.
V Sektoru chyběly asi dvě třetiny z normálního počtu tvrdého jádra. Petr s „ultras sekcí“
připravili 2 plachty (role), které zvýrazňovaly střídání tělocvikáře – Lukáš Přerosta (L. Přerost
působil dlouho dobu jako tělocvikář) za trenéra, které většinu lidí v Sektoru velmi pobavily.
Po většinu zápasu se skandovalo „Přerost ven“. Celkově byla ale atmosféra v Sektoru
vzhledem k situaci napjatá. Po zápase, který skončil výsledkem 1:1 a díky kvalitnímu fotbalu,
jenž předvádí Plzeň měl zatím nejvyšší návštěvnost v podzimní části sezony se všichni rychle
rozešli. Já jsem prohodil ještě pár slov s Romanem a poté jsem šel po své ose.
7.10. 2012 FK Teplice – Vysočina Jihlava
Po další prohře v předešlém kole na půdě Českých Budějovic skončil ve funkci trenér Lukáš
Přerost, na jehož místo nastoupil zkušenější Zdeněk Ščasný. Teplice byli ovšem na
předposledním sestupovém místě, což se za posledních 10 let nestalo ani jednou. Návštěvnost
na stadionu lehce klesla z už tak slabých čísel (průměrně kolem 3000 diváků). Skupina North
Warriors se od zápasu s Jabloncem nezúčastnila žádného střetu. Roman odmítl organizovat
střety a na Václavovo místo se zatím nikdo nenašel. Nikdo nevěděl, kdy přesně mají Václava
pustit z vazby. Ultras Sektoru 15 ovšem dál připravovali zajímavé choreografie, na tento
zápas to konkrétně byla choreografie k uvítání nového trenéra: „Když je tu Ščasný, Tepličáci
jsou Šťastní.“ Ultras sekce Sektoru rozhodně nevnímala celou situaci tak intenzivně jako
zbytek skupiny, do jejich řad ostatně přibylo pár nových tváří a začalo se vyrábět mnohem víc
choreografií, než dřív. Petr mi popisoval další plánované choreografie a zároveň mi popsal
konflikt s pořadatelem při vstupu na stadion. Skupina, která přicházela na stadion měla tyče
na vlajky, s nimž měli pořadatelé problém. Vlajku s nápisem „Ultras 1945“ si přinesli i mladší
část skupiny North Warriors, která se začala při dohadování postrkovat s pořadateli. Petr
nakonec celou situaci uklidnil a obě skupiny byly vpuštěny. Při našem rozhovoru si Petr

trochu postěžoval na mladou skupinu hooligans a jejich nepochopení výrazu „ultras“. Na
odkaz na rok „1945“ na vlajce ovšem nijak nereagoval.
27.11. 2012 přátelský zápas mezi fanklubem a Sektorem 15
V sobotu 27.11. se na základě přátelské komunikace mezi Petrem a zástupci fanklubu odehrál
předem dohodnutý zápas mezi oficiálním fanklubem a Sektorem 15, který vyhrál tým Sektoru
15 výsledkem 6:1. Zápasu jsem bohužel z časových důvodů nemohl přihlížet. Dle informací
proběhl zápas víceméně v přátelském duchu, až na výjimky agresivních reakcí a zákroků
některých hooligans.
Dva dny před ním turnajem mě kontaktoval Václav, který byl propuštěn z vazby do doby
soudního líčení, které bude později. Před nedělním zápasem s Olomoucí jsme se sešli u
Václava doma. Václav mi popisoval celou situaci a konstatoval, že do soudního líčení se
nemůže zúčastňovat žádných střetů. Rozhodl jsem se pro ukončení mého působení ve skupině
a návštěvy zbylých 3 utkání společně s fanklubem, což jsme oba uznali za nejvhodnější.
Pozorování fanklubu v sektoru 34: 28.10. 2012 Teplice – Olomouc, 11.11. Teplice –
Liberec, 25.11. Teplice – Brno
Následující tři zápasy jsem sledoval ze Sektoru 34, kde působí oficiální fanklub FK Teplice.
Na všechny zápasy jsem dorazil s kamarády, kteří chodí na většinu domácích zápasů, ale
nejsou oficiálními členy fanklubu. Průběh zápasů byl velmi podobný, proto je shrnuji
dohromady. Vstupní kontroly na sektor 34 bych označil za ještě míň důkladné, než při vstupu
do Sektoru 15. S batohem na zádech jsem sice neprošel, ale pořadatelům stačilo abych ho
otevřel a sáhl do něj (v batohu jsem měl bundu, pod kterou mohlo být cokoli). Na tribuně
zprvu nešlo stoprocentně poznat členy fanklubu, do chvíle než se začalo fandit. Většina členů
fanklubu na sobě zpravidla měla dres. Nikdy jich ovšem nešlo napočítat víc jak 25, což je
oproti Sektoru 15 mnohem nižší číslo. Všechny 3 zápasy se celkem kvalitně fandilo i za
pomoci bubnu, který v Sektoru 15 chybí. Ze strany členů fanklubu jsem bohužel neviděl ani
jednu choreografii. Co se týče rekrutování nových členů, nikdo z fanklubu mě za celou dobu
neoslovil jakoukoliv formou. Do sektoru 34 párkrát přišli fandit i mladí hooligans ze Sektoru
15 – když jsem se ptal proč, neuvedli žádný specifický důvod, někteří z nich např. chodili fotit
choreografie Sektoru 15, na které byl ze sektoru 34 dobrý výhled. Během posledního zápasu
s Brnem jsem kontaktoval zakladatele fanklubu - Marka a dohodl se na společném rozhovoru
v němž jsme řešili hlavně postoj FK Teplice vůči fanklubu a vztahy mezi fanklubem a
Sektorem 15 (kromě toho také historii fanklubu).
Zajímavostmi posledních dvou kol byl jednak vstřícný krok vedení klubu vůči všem
návštěvníkům stadionu v podobě vstupu zdarma (z důvodu špatných výsledků Teplic v lize) a
choreografie Sektoru 15 – v zápase s Libercem to byla choreografie pro největší ikonu FK
Teplice posledních deseti let – Pavla Verbíře – na oslavu jeho 40. narozenin a v posledním
kole shrnující choreografie podzimní části: „Podzim nevyšel, na jaře to rozjedem“, kterou
doprovázelo klubové logo.

17.11. 2012 AC Sparta Praha – FK Teplice
Pár dní před sobotním utkáním mi zavolal Václav jestli bych se nechtěl zúčastnit sobotního
výjezdu na zápas se Spartou. Nabídku s radostí přijímám, načež mi Václav sděluje místo
srazu a cenu „zájezdu“. Scházíme se v sobotu v 18:00 na parkovišti před stadionem a
vyrážíme pronajatým autobusem, který obstaral Petr. V autobuse se hned začíná silně popíjet
a fandit. Chvílemi se až divím řidičovi, že nikoho neokřikne. Sedím vepředu s Romanem,
který k mé radosti dorazil. Bavíme se o „starých“ výjezdech na Spartu, později o
chuligánských scénách v jiných zemích, do čehož se zapojují i ostatní kolem nás. Nakonec
vzniká zajímavá debata o nejlepší evropskou scénu. Z hlediska ultras i hooligans vítězí
Polsko. V autobuse je celkem 35 lidí, což většina hodnotí jako solidní počet. Do Prahy
dorážíme s náskokem, kupujeme lístky a přesunujeme se do vyhrazeného sektoru. Petr
s místní pořadatelskou službou delší dobu řeší přesné místo na tribuně, vzhledem k tomu, že
jako jediný je v určitém kontaktu s vedením klubu zkouší řešit celou věc telefonicky, ale bez
výsledku – jsme vpuštěni pouze na nižší, tedy hůř položenou tribunu. Než začne zápas, připojí
se k nám ještě několik starších členů Sektoru 15, jež žijí v Praze a nakonec i skupina přibližně
15 příznivců z fanklubu. Celkem čítá skupina něco kolem 80 osob, což všichni hodnotí jako
„perfektní počet na výjezd“. Zápas probíhá za neustálého fandění. Po vítězném gólu domácích
přibíhá skupina hooligans při Spartě Praha – Prague Boys a začíná lomcovat plotem a
vysmívat se naší skupině. Přes plot ani skrz něj se ovšem do našeho sektoru nemohou dostat.
Pořadatelé s Policií ČR reagují na situaci a při odjezdu ze stadionu je autobus doprovázen
dvěma policejními auty. Já zůstávám v Praze.

