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1. Úvod 

 
Fotbalové fand ní má z laického pohledu svou temnou stránku. Ve vzrušeném davu 

asto dochází k incident m. Sou asn  tato ást fanoušk  dokáže p ipravit p ekrásnou 
atmosféru a dohnat sv j tým k nadpr rnému výkonu. V obecném pov domí je tato ást 
fanoušk  známá jako tzv. radikální scéna. V jejím centru najdeme leny hnutí ultras a 
subkultury Hooligans1, kte í v nují fotbalu o poznání více asu, než je ned lní odpoledne. 
Spole  nap íklad podporují klub i na venkovních zápasech tzv. výjezdech, nikdy 
nenavšt vují hlavní tribunu, ale tzv. kotel soust ed ný za brankou, organizují se 
v neformálních skupinách, provokují, ale i respektují fanoušky soupe e. Mají jiné motivace 
k návšt  stadionu než b žný návšt vník. Zárove  mají v eské republice pom rn  krátkou 
tradici. Tyto aspekty jsou možná d vodem, pro  sociologické studie do jisté doby p ehlížely 

lení ultras a Hooligans a nemohly zachytit rozmanitost radikální scény prost ednictvím 
charakteristiky obou proud . Zpravidla se v novali jen Hooligans nebo obecn  fotbalovému 
násilí. 

Hovo ím-li o rozmanitosti, je nutné dodat, že i ko eny obou uskupení jsou odlišné a 
vývoj navzájem nezávislý, až do chvíle, než se oba proudy st etly na evropských stadionech 
v 70. letech 20. století. V eském prost edí se nejd íve v 90. letech objevují chuligáni a ultras 

icházejí po roce 2002, zpo átku pod vlivem chuligánských skupin nebo p inejmenším 
v kooperaci s nimi. P i v tšin  klub  na eské scén  tedy p sobí t etí generace mladých 
chuligán  a druhá generace p íznivc  ultras. Stejn  tomu je i s Bohemians Praha 19052. Tato 
etnografická studie se tedy zam uje na prost edí radikálních fanoušk  tohoto klubu a pokusí 
se zmapovat charakteristiky obou proud  v rámci jednoho klubu. Primární snahou studie tedy 
není zachytit proces násilí ve fotbale, míru radikalizace mládeže nebo vztahy na úrovni celé 
eské scény. Spíše se snaží odhalit, jaké jsou preference radikální scény Bohemians 1905, 

jaké postoje p ijímá a jaké naopak odmítá? Co mají spole ného ultras a hooligans Bohemians 
1905 a co je naopak rozd luje? Existují samostatn ? Jak se tato scéna vyvíjí? Výb r tématu 
ovlivnila nedávná krize, která vyústila v hromadnou bitku ásti kotle Bohemians 1905. 
Pozd ji jsem se dozv l, že mezi místními hooligans a ultras panují nep átelské pom ry. 
Spor je prý veden v ideologické rovin . 

koliv je tato problematika nepochybn  aktuální, jsou podobné terénní výzkumy 
raritou. Dílem se o to patrn  zasluhuje nebezpe ná povaha terénu, dílem i fakt, že se jedná o 
nov jší fenomény. N kolik odborných text  p esto dob e popisuje, jak v bec problematiku 
Hooligans potažmo ultras uchopit. Mezi nimi si pozornost zasluhuje studie Miroslava Mareše, 
Josefa Smolíka a Marka Suchánka, nazvaná p ízna  Fotbaloví chuligáni3 a bakalá ská práce 
Terezy Voženílkové v novaná p edevším eské ultra scén 4. Ob  studie p edstavují jakousi 
ucelenou konceptuální p edlohu empirických výzkum , ob  se pom rn  detailn  v nují 
vývoji hnutí a subkultury a budou tvo it teoretickou osu této práce. Jistým zp sobem o 
chuligánství a ultras pojednává i diplomová práce socioložky Terezy arnogurské Fotbaloví 
fanoušci a ob anská spole nost5. P edn  se ovšem v nuje p esahu fanouškovských aktivit do 
                                                
1 Dále radikální scéna. 
2 Viz. Kapitola Grafická p íloha, obr. . 1. 
3 Mareš, M. - Smolík, J. - Suchánek, M.: Fotbaloví chuligáni – evropská dimenze subkultury. Brno: Centrum 
sociologických studií 2004. 
4 Voženílková, T.: Ultras: nové fanouškovské hnutí v R. Bakalá ská práce. Praha: FHS UK 2009. 
5 arnogurská,T.: Fotbaloví fanoušci jako sou ást ob anské spole nosti. Diplomová práce. Praha: FHS UK 
2009. 
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ve ejného sektoru. Jako pramen i tak nabízí zajímavá zjišt ní. P edevším tato srovnávací 
studie nalézá základní rozdíly v hodnotách obou skupin. Do jiné kategorie pat í tituly 
odborník  na subkultury a nová sociální hnutí. V tomto sm ru jsou velmi podn tné studie 
Martina He manského a Hedviky Novotné, které obsahují sou asné poznatky o hudebních 
subkulturách6. Systematické zkoumání jedné konkrétní subkultury zvolil Tomáš Novotný ve 
své práci S.H.A.R.P7 Je velmi pravd podobné, že se ada len  ultras Bohemians 1905 
identifikuje s nerasistickou odnoží subkultury skinheads.  

Ze seznamu literatury je patrné, že se v nedávné dob  této problematice za ala v novat 
ada koleg . Baran8, Voženílková nebo Koleta9 ji zpracovali v bakalá ských esejích. Podobn  

jako já se z ejm  jistým zp sobem orientují ve fotbalovém prost edí. Zápasy Bohemians 
Praha navšt vuji nepravideln  od roku 1995, pravideln ji potom od roku 2004. Ve v tšin  

ípad  navšt vuji kotel, a a koliv s n kterými aktivitami radikálních fanoušk  sympatizuji, 
dnes ani v minulosti jsem nebyl lenem žádné skupiny fanoušk  a pouze jsem s nadhledem 
sledoval jejich po ínání. Dnes mohu íci, že mé p edstavy o jádru radikálních fans p ed 
zahájením výzkumu byly spíše sm sí nevysv tlených otázek a z nich pramenících p edsudk . 
Jak se mi ale do rukou dostávaly nové materiály a zdroje, získal jsem zcela jiný obraz o 
skute nosti. Fanouškovství je celospole enský fenomén. Z tohoto hlediska jsou ultras i 
Hooligans marginálními skupinami fanoušk . Mé zkušenosti m adí mezi v tšinové 
fanoušky, p esto m  d ní okolo klubu a jeho fanoušk  velmi zajímá. 

Bakalá ská práce na téma radikální scény fotbalového klubu Bohemians 1905, kterou 
edkládám, je rozd lena do t í základních ástí. V první teoretické ásti se zam ím na 

charakteristiku ultras a Hooligans. Po uvedení do pojmového aparátu práce budu sledovat 
celoevropský a eský vývoj obou skupin. Zam ím se na odlišnosti a spole né rysy v pojetí 
fand ní i prost edí uvnit  samotných skupin. Ukážu, jak literatura prezentuje cíle a postoje 
obou ne zcela totožných skupin. V druhé metodologické ásti p edstavím zvolený typ 
výzkumu, jeho výhody a nedostatky. P edstavím výzkumný problém a základní i vedlejší 
výzkumné otázky, stejn  jako strategii výzkumu, analytické postupy a hodnocení kvality 
výzkumu. Etickým pravidl m v nuji samostatnou ást. V empirické ásti p edložím 
analyzovaná data a jejich interpretace, které v záv ru shrnuji.  

                                                
6 He manský, M. - Novotná, H.: Hudební subkultury. In: Jane ek, P. (ed.): Folklór atomového v ku. Kolektivn  
sdílené prvky expresivní kultury v soudobé eské spole nosti. Praha: Národní muzeum 2011. 
7 Novotný, T.: S.H.A.R.P. Skinheadi proti rasovým p edsudk m, p íklad sou asné Prahy. Bakalá ská práce. 
Praha: FHS UK 2011. 
8 Baran, O.: Fenomén sou asného fotbalového fandovství a jeho vztah k násilí. Bakalá ská práce. Praha: FHS 
UK 2012. 
9 Koleta, Martin.: P iny a vývoj fotbalového násilí. Bakalá ská práce. Praha: UJAK 2013. 
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2. Teoretická ást  
 

V této ásti se detailn ji, než tomu bylo ve stru ném úvodu, pokusím vymezit 
charakteristiky hnutí ultras a subkultury Hooligans a popsat proces jejich vývoje na zahrani ní 
i eské scén . Budu vycházet z teoretických a konceptuálních rámc  odborné literatury. 
 

2.1. Vymezení pojm  
 

Na první pohled není jasné, v jakých atributech se ob  skupiny liší. Pro  jsou Hooligans 
subkulturou a ultras hnutím? Pokusím se nejd íve o stru nou definici pojmu subkultura. 
„Moderní subkultury jsou spole enství, která vytvá ejí soubor norem, hodnot, vzor  chování a 
životního stylu odlišných od dominantní kultury. Zárove  z stávají její nedílnou sou ástí. 
Svým len m slouží jako jeden s d ležitých prvk  identity – v konstruktivistickém pojetí 
mnoho etné identity-, napl uje jejich pot ebu p ináležitosti k n jakému spole enství.“10 

koliv n kte í badatelé p íslušnost Hooligans k subkulturám mládeže zpochyb ují, Smolík 
toto ozna ení považuje za usus p edevším v zahrani í, odkud byl vzor této subkultury 
importován. Jistou roli m že hrát také fakt, že se vyvíjela ve stejném ase a prostoru jako 
subkultury Teddy boys, Mods, Skinheads i Rude boys, p emž všechny zmín né subkultury 
participovaly po jistou dobu na podob  fotbalového násilí.11 Smolík si dále všímá, že se 
k fotbalovým hooligans p ipojili p edevším militantní lenové zmín ných subkultur a ti záhy 
vytvo ili subkulturu samostatnou.12 

Hnutí ultras vznikalo v jiných geopolitických podmínkách a a koliv se v mnoha 
aspektech, jako je nap íklad vytvá ení vlastních sdílených norem a hodnot odlišných od 
ostatních fanoušk  a ve ejnosti, podobá subkulturám. „Jeho dynamický vývoj a soust ed ní na 
vlastní angažovanost, nap íklad v otázkách komercionalizace sportu i boje proti zvyšování 
cen vstupného, vede v dce k užití termínu sociální hnutí.13 Sociální hnutí pak bývá chápáno 
jako systematická kolektivní snaha o (z hlediska hnutí) žádoucí sociální zm nu nebo snaha 
zabránit nežádoucí zm  a sou asn  prosadit vlastní p edstavu ešení.“14  

arnogurská si všímá dalšího rozdílu v aktivit  sm rem k ob anské spole nosti. Zatímco 
první (ultras) se snaží sledovat politické cíle, druzí (Hooligans) o to neusilují.15  
 

Bylo by velmi dobré ukázat si i jednotlivé modely vývoje samotného fotbalu v zemích 
jako je Anglie, Špan lsko, Itálie. Zde by bylo patrné, že zatímco Anglii (kolébka Hooligans) 
je vlastní tvrdost hry a hrá i se v minulosti asto napadali i mezi sebou i napadali fanoušky. 
Jeden z nejuznávan jších hrá  anglické ligy 90. let minulého Eric Cantona nap íklad v roce 
1995 p i odchodu ze h išt  v ligovém zápase s Crystal Palace FC p esko il bariéry, aby mohl 

                                                
10 He manský, M. - Novotná, H.: Hudební subkultury. In: Jane ek, P. (ed.): Folklór atomového v ku. Kolektivn  
sdílené prvky expresivní kultury v soudobé eské spole nosti. Praha: Národní muzeum 2011. str. 89. 
11 Mareš, M. - Smolík, J. - Suchánek, M.: Fotbaloví chuligáni – evropská dimenze subkultury. Brno: Centrum 
sociologických studií 2004. str. 44. 
12 Ibid. str. 44-45. 
13 Voženílková, T.: Ultras: nové fanouškovské hnutí v R. Bakalá ská práce. Praha: FHS UK 2009. 
14 Kopecký, M.: Nová sociální hnutí a tvorba identity, Socioweb 7/2007. 
15 arnogurská,T.: Fotbaloví fanoušci jako sou ást ob anské spole nosti. Diplomová práce. Praha: FHS UK 
2009. 
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nakopnout do obli eje fanouška.16 V Itálii (kolébka ultras) je hra založena na efektním 
driblování. Hrá  má být kouzelník, ne bojovník. Taková analýza by ale p ekro ila rámec této 
studie. 

 
Nedá se p ehlédnout, že se oba pojmy p ekrývají a je-li v po átcích n která ze subkultur 

skute  hodna této ryzí definice, spolu s vývojem velmi asto za ne usilovat o konkrétní 
sociální zm ny, jak to ukazuje nap íklad Novotný p i studiu Sharp  v Praze, kte í se vyd lili 
jako opozice neonacistických skinheads a p vodní subkultura tém  zanikla. Sociální zm na 
se stala st žejní otázkou sporu. Nov  vzniklé subkultury se skrze ni konfrontovaly. Jejich 
postoje se pohnuly sm rem k definici hnutí. V první fázi výzkumu bych p esto dal p ednost 
klasickému rozd lení tedy subkultura Hooligans a hnutí ultras, a  m žeme postupn  sledovat, 
jakým zp sobem naplní ob  sledované skupiny dle literatury i samotného výzkumu obsah 

chto definic.  
Sociologická perspektiva považuje ideologii za stav, kdy konkrétní idea slouží n jakému 

skrytému zám ru ve spole nosti. „Podle ní slouží sociální kontrole a ospravedl uje, pro  
jedni musí d lat to, co tv rci ideologie nemusí.“17 Jak už bylo nazna eno, p íklon 
k ideologiím není subkulturám p vodní, ale asto se objevuje v pr hu jejich vývoje. 
Z mého pohledu má totiž schopnost posílit identitu dané subkultury. Co se týká fanoušk  jako 
takových a jejich p íklonu k ideologiím ale i výb ru klubu, m že hrát svou historickou úlohu i 
fakt, že byl vrcholový sport po celé 20. století ve službách národoveckých idejí a pozd ji 
kup íkladu fašistických a komunistických režim . Vstup politiky do sportu není nic nového. 
V 80. letech 20. století se nap íklad kolem klubu Bohemians Praha soust edily protirežimn  
zam ené skupiny tzv. máni ek. V tomto ohledu si jednotlivé kluby budují a udržují tradici a 
tvá  a p edevším radikální ást fanoušk  se k této tradici asto odvolává a je tedy možné, že 
sv tonázor ur uje tak i onak p íslušnost ke klubu. 

 

2.2. Subkultura Hooligans 

2.2.1. Vznik a vývoj subkultury Hooligans v zahrani í 
 

koliv jsou výtržnosti p i sportovních hrách popsané už ve starov ku, moderní 
fotbalové chuligánství vzniklo v 60. letech v Anglii. Na konci padesátých let docházelo asto 
k vnik m na hrací plochu a poty kám mezi fanoušky klub . V této fázi však nebylo násilí 
organizované a nelze hovo it chuligánství. Už zde se do násilností zapojily nov  vznikající 
subkultury. První takovou byla rock´n´rollová subkultura Teddy boys. Skute ným vývojovým 

edstupn m Hooligans je subkultura Mods. Na anglické pom ry zvolila velmi exotickou 
vizáž. Snažila se o elegantní styl plný kontinentálních módních dopl , drahých oblek . 
Demonstrovala blahobyt povále né generace, a koliv m la své ko eny v d lnické t íd . 
Panující rivalita mezi Mods a tzv. Rockers vedla k rozd lení Londýna podle klubové 

íslušnosti. Vzhledem k tomu, že Mods vedli nákladný zp sob života, utvo ili h e situovaní 
Mods odnož tzv. Hard i Gang Mods. „Jejich znakem se staly krátce oholené vlasy a objaté 
džíny, tedy specifické znaky nov  se rodící subkultury skinheads.“18 Hudební prvky si 
Skinheads vyp ili od tzv. Rude boys. Rude boys pocházeli z ad karibských p ist hovalc  a 
sou ástí jejich kultury byl i hudební styl Ska. Ska je stereotypní velmi rytmický hudební žánr. 
Písn  staví na žes ových pasážích. Jsou p ímo stvo ené pro hospodské tancova ky. Analogie 
                                                
16 Dostupné z : http://cs.wikipedia.org/wiki/Eric_Cantona 
17 Berger, L.P.: Pozvání do sociologie, 2003, str. 116. 
18 Mareš, M. - Smolík, J. - Suchánek, M.: Fotbaloví chuligáni – evropská dimenze subkultury. Brno: Centrum 
sociologických studií 2004. str. 43. 
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mezi Skinheads a Hooligans, je myslím, pom rn  známá. Fotbalové stadiony se brzo staly 
irozeným prost edím Skinhead .  

Nejd íve jednotlivé party v den utkání jen chránily své teritorium (m sto, tvr ). 
„Rituální podobu nabyla konzumace alkoholu a chorály plné obscénností a vulgarism ,“19 Od 
druhé poloviny 60. let 20. století se objevují skupiny prvních organizovaných Hooligans, 
které n kdy stvrzují svou p íslušnost ke klubu (mezi nejznám jší pat í Millwal F.C nebo West 
ham United), jindy se k žádnému nehlásí a zápasové dny berou jako vhodnou p íležitost k 
fyzické konfrontaci se soupe ovými Hools.20 Mají vlastní vlajky, chorály i symboliku. Od 70. 
let je patrný ústup Skinhead  a u n kterých skupin p íklon k pravicovému extremismu. Boje 
jsou zcela organizované. Bitku provokují mladí, po nich nastoupí starší garda, a pokud 
neusp je, zasáhnou nejstarší a nejzkušen jší chuligáni tzv. „systém F-Troop.“21 V tomto 
systému  se  odráží  i  další  významný  rys  chuligánského  stylu  a  to  je  zám rná  provokace  
fanoušk  soupe e, která p edpokládá vyvolání konfliktu. V 80. letech pak anglické 
chuligánství kulminuje. B žn  dochází ke st et m s policií. Chuligáni používají neonacistické 
pok iky a symboliku. Po et zadržených v souvislosti s chuligánství dosahuje v Anglii po tu 
5000 osob za sezónu. Dochází k n kolika tragédiím a poprvé je ze stadionu stažen prodej 
alkoholu. Na zvýšenou agresivitu reaguje i fotbalová asociace UEFA a vy azuje všechny 
anglické kluby z evropských pohár . A koliv skupiny chuligán  p sobí p i každém 
regionálním klubu, tento celospole enský problém už se nikdy neobjeví v takové intenzit . 

Jak ukazuje p íklad ruské scény. astým jevem je dlouhodobá spolupráce mezi 
chuligánskými skupinami sp átelených klub , tzv. družba. Podle míry rivality se pak 
podporují v bitkách proti znep áteleným klub m. Zám rn  jsem se ve výkladu p esunul na 
opa ný okraj kontinentu. Zem  bývalého východního bloku, nebyly zasaženy brutalitou 80. 
let v takové mí e a organizované chuligánství se zde rozvíjí až v 90. letech 20. století, kdy 
v západní Evrop  fenomén ustrnul. O to v tší se v t chto zemích t ší oblib  a v sou asné dob  
siln  p sobí na eskou scénu, které se dotýká tato studie. Nejsiln jší vliv má scéna polská, 
ruská, naopak inspirovat se nechává scéna slovenská. Evropa je v tomto sm ru viditeln  
polarizována, což má vliv na adu vlastností východních chuligán . Explicitn  o tomto faktu 
literatura nemluví. Potvrzuje jej však popisem jevu v jednotlivých zemích. „ eská 
fanouškovská scéna prošla zrychlen  obdobným vývojem, jaký bylo možné sledovat v západní 
Evrop  od 60. let minulého století.“22  Polská i ruská scéna shodn  vykazuje nacionalistický 
charakter, oblibu družeb23, organizovanost, tvrdé vzájemné poty ky do jisté doby i se zbraní 
v ruce. Organizovanost v tom smyslu, že se vyhýbá napadání civilist , místa st et  jsou 

edem domluvené a p ipravené tak, aby se mohli uskute nit bez zásahu policie. Zde bych rád 
podotkl, že obvyklá bitka z ídka trvá déle než 5 minut.  

 

2.2.2. Vývoj subkultury Hooligans v eské republice  
 

Po etap  neorganizovaného násilí, které produkovali tzv. Vljakonoši, p ichází v polovin  
90. let první organizované gangy v tšinou p i klubech z v tších m st. Vzniká brn nský Johny 
Kentus Gang, Brigáda Drábek z Lasi ky p i Spart  Praha nebo ostravští Chachar Boys. 
Stabilní názvy se vymezují jako sou ást chuligánské scény. „Tyto názvy zpravidla obsahují 

                                                
19 Mareš, M. - Smolík, J. - Suchánek, M.: Fotbaloví chuligáni – evropská dimenze subkultury. Brno: Centrum 
sociologických studií 2004. str. 46. 
20 Ibid. str. 46. 
21 Ibid.  str. 49. 
22 Baran, O.: Fenomén sou asného fotbalového fandovství a jeho vztah k násilí. Bakalá ská práce. Praha: FHS 
UK 2012, str. 48. 
23 Nap . Spartak Moskva, Torpedo Moskva, FC Orel proti CSKA Moskva a Dynamu Moskva. 
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slova gang, parta, banda, tlupa, komando, klan, divize i ultras (rozlišení mezi hools a ultras 
není v R v ad  p ípad  z etelné).“24 Dnes už je o poznání z eteln jší. „K jasn jšímu 
odd lování hooligans a ultras, což je proces, který v n kterých aspektech stále ješt  není uzav en, 
za alo docházet zejména v druhé polovin  uplynulé dekády.“25 Na podkladu p edchozí rivality 
se formují znep átelené gangy ale i koalice. Vysoká rivalita je nap íklad mezi fanoušky 
Baníku Ostrava a Sparty Praha, kde dochází k pravidelným st et m p i každém vzájemném 
zápase od po átk  až dodnes. V odborné literatu e jsem se ovšem nesetkat se zmínkou o 
konfliktu v rámci fanoušk  jednoho klubu. Naopak v tšinou chuligáni drží p i sob . Starší 

edávají zkušenosti mladým a pak odcházejí do chuligánského „d chodu“, p esto je zajišt no 
pokra ování skupiny. ást zprvu apolitických gang  za íná nejd íve sympatizovat s krajní 
pravicí a brzo vykazuje prvky systemati jšího pravicového extremismu, p edevším na 
transparentech, ve výb ru nep átel, spole ensko-politických úvahách na internetu. „Je však 
nutné p ipomenout, že ada zdánliv  politických projev , je mín na spíše jako provokace, než 
jako vyjád ení skute  podloženého sv tonázoru.“26 Verbální útoky vztahující se k p vodu 
fanoušk  soupe e jsou toho d kazem („Jude Slavie“, „polský židi“ ve vztahu k fanoušk m 
Baníku Ostrava). Je však nutné p ipomenout, že skupiny napojily na ultrapravicové 
organizace, jako je Národní odpor. Evidujeme tedy vznik nazihools v R. Nejaktivn jší 
v tomto sm ru byly skupiny okolo Sparty, Brna nebo Olomouce. „Jako celek se však navenek 
politicky neprofilují.“27  Smolík si dále všímá této politizace chuligánství. „Od roku 2001 
dochází k výrazné politizaci a extremizaci, což považuje za p íchod etapy politického 
extremismu fotbalového chuligánství.28 Na eské scén  ovšem najdeme od 90. let najdeme i 
radikální fanoušky s opa nou politickou orientací. 

 

2.2.3. Chuligáni Bohemians 
 

Záv re né tvrzení p edchozí podkapitoly je t eba up esnit. Odborná literatura a 
internetové zdroje hovo í spíše o klubu nežli o více klubech. V n kterých internetových 
zinech je i tato informace zpochyb ována. Jádro radikálních fanoušk  Bohemians považuje za 
ultralevicové Smolík. „Již p edtím vznikl nejvýznamn jší ultralevicový gang, kterým je 
Berserk Bohemians. Antifašisticky jsou zam eny i další gangy Bohemians Tornádo Boys a 
Banditos (ti ultralevicové ozna ení odmítají).“29 Tu samou domn nku najdeme v textech 
Voženílkové i Barana. „Výjimkou z tohoto rozší eného pravicového sm ování jsou ultralevicoví 
hooligans Bohemians Praha, sdružení v uskupení „Bersekr“, které údajn  již n kolik let 
podporují i aktivisté AFA (Antifašistické akce), kte í programov  vystupují – i v otev ených 
násilných st etech – proti neonacistickým hooligans.“30   Jedinou družbou chuligánských skupin 

i Bohemians 1905 je pakt s polským klubem Górnik Zabrze.  
Podrobn ji nicmén  Hooligans v souvislosti s Bohemians 1905 v odborných textech 

tématizováni nejsou – budu se proto tématu podrobn ji v novat v empirické ásti. 

                                                
24 Mareš, M. - Smolík, J. - Suchánek, M.: Fotbaloví chuligáni – evropská dimenze subkultury. Brno: Centrum 
sociologických studií 2004. str. 134. 
25 Baran, O.: Fenomén sou asného fotbalového fandovství a jeho vztah k násilí. Bakalá ská práce. Praha: FHS 
UK 2012. str. 49. 
26 Mareš, M. - Smolík, J. - Suchánek, M.: Fotbaloví chuligáni – evropská dimenze subkultury. Brno: Centrum 
sociologických studií 2004. str. 143  
27 Ibid. str. 144. 
28 Mareš, M. - Smolík, J. - Suchánek, M.: Fotbaloví chuligáni – evropská dimenze subkultury. Brno: Centrum 
sociologických studií 2004. str. 130 
29 Ibid., str. 97. 
30 Baran, O.: Fenomén sou asného fotbalového fandovství a jeho vztah k násilí. Bakalá ská práce. Praha: FHS 
UK 2012, str. 67. 
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2.2.4. Pravidla chuligánství 
 

I když se m že zdát, že jsou chuligánské aktivity formou nekontrolovaného násilí, mezi 
samotnými Hooligans panují dnes p esn  definovaná pravidla. I samo násilí je vedeno proti 
konkrétním cíl m a porušení t chto pravidel znamená obvykle sankce. Vnit ní desatero 
chuligána ukazuje Smolík na zpov di jednoho z polských chuligán :  

 
„Starej se o to, aby na zápasy tvého týmu chodilo co nejvíce lidí. Sám jist  víš, že rad ji 

budeš chodit do skupiny, která ítá n kolik set lidí, než do skupiny, ve které je jich jen pár 
desítek. 

lej vše proto, aby se tvoji druhové nestyd li nosit ve ejn  barvy vašeho klubu. 
lej si reklamu, jak jen m žeš. Vydávej asopisy, vezmi do ruky sprej a maluj po 

zdech. 
Nespolupracuj s policií, pamatuj, že se to m že obrátit proti tob . 
Eliminuj v zárodku fanoušky lokálních klub . Nestrp skupinu fanoušk  jiného klubu ve 

svém m st . 
Navazuj co nejbližší kontakty s hrá i svého klubu. To tvo í pevné pouto mezi Vámi a 

klubem. 
Fandi vždycky, hlavn  ale, když tv j klub prohrává nebo nemá nejmenší šanci na 

vít zství. 
Ovládej sv j strach. Když tvoji druhové poznají, že se nebojíš, necouvnou nikdy 

v krizové situaci. 
Nechovej se agresivn  k „civilist m“. Tím si neupevníš svoji autoritu, ani si nevynutíš 

uznání oby ejných lidí. M žeš z toho mít jenom potíže. 
Na výjezdech se drž hlavní skupiny. Je to bezpe jší.  
Neudávej policii ty, od kterých si dostal do zub . Situace se m že jednou obrátit. 

sta  co nejdéle pravým fanatikem.“31  
 

Je vid t, eho by se m l chuligán vyvarovat a eho se držet. Mezi chuligány je rozší en i 
respekt k soupe i v bitce. Jakkoliv se to zdá paradoxní, proh ešky proti pravidl m bitky nebo 
respektu trestá namíst  mate ská skupina. „…Nepochopitelný zkrat jednoho z opavských 
divák  však pokazil celkový dojem z kvalitního fightu. Sm rem k odcházejícím chachar m 
hodil termosku a zasáhl jednoho z nich p ímo do hlavy. Byl okamžit  postupn  t emi 
opavskými zbit a mezi opavskými chuligány už nikdy vid n nebude.“32  Ovšem nutno íci, že 
Hooligans nejsou dobro inné spolky. V rámci svých aktivit nejednou napadli hrá e nebo 
rozhod í, po ádali hony a trestné výpravy na jedince i skupiny fanoušk  soupe e, demolovali 
stadiony, uráželi soupe e. Vnesli na stadiony rasistické pok iky, antisemitismus, ideologické 
kulty atp. Za t mito lapsy part  stojí i nadm rná konzumace alkoholu. Podstatné však je, že 
jediným skute  originálním a spojujícím rysem chuligán  je bitka za sv j klub proti 
chuligán m soupe e. Ostatní atributy chuligánství p išly s vývojem subkultury. Naopak 

které prvotní atributy se p inejmenším zm nily. „ lenové hooliganských skupin asto již 
opustili klasické fand ní jednotlivým fotbalovým klub m. Namísto toho se soust ují na tzv. 
„t etí polo asy“ sportovních utkání, tj. p edem domluvené vzájemné st ety,“33 Za neúsp ch se 
považuje vystopování policií a nedostatek „bojovník “ v jednom i druhém týmu. Pomocí 

                                                
31 Fanzin Pirát .1, ro ník II. In Mareš, M. - Smolík, J. - Suchánek, M.: Fotbaloví chuligáni – evropská dimenze 
subkultury. Brno: Centrum sociologických studií 2004. str. 97. 
32 Koleta, Martin.: P iny a vývoj fotbalového násilí. Bakalá ská práce. Praha: UJAK 2013 str. 43. 
33 Baran, O.: Fenomén sou asného fotbalového fandovství a jeho vztah k násilí. Bakalá ská práce. Praha: FHS 
UK 2012, str. 52. 
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mobilních telefon  se dá prvnímu p edejít a v druhém p ípad  se proti slabší sestav  nominuje 
stejný po et lidí, tak aby byl fight vyrovnaný. V první dekád  budili 

 

2.2.5. Vnit ní struktura chuligánských skupin 
 

Na rozdíl od prost edí b žných fanoušk  je pr nik mezi chuligány pom rn  složitý. Jedná 
se o homogenní celky, které v podstat  nestojí o pozornost okolí. Uvnit  skupiny panuje pevná 
hierarchie mezi staršími a mladšími leny a druzí musejí skládat adu zkoušek, aby prokázali svou 
oddanost. Postavení jednotlivc  v hierarchii skupiny není dáno pouze v kem, ale také mnoha 
dalšími faktory. Pravidelnou ú astí na srazech ( asto i mimo fotbal), známostmi se staršími 
leny, aktivitou p i bitkách, fyzickými dispozicemi nebo kriminální minulostí. Chuligáni, 

kte í za sebou mají nepodmín ný trest, se ve skupin  t ší zna né úct . Po spln ní podmínek se 
však skupina stává náhradní rodinou. „Jedním z výrazných znak  chuligánské party je její 
velká soudržnost, ta se projevuje zejména v kritických situacích nap . ekáním na zadržené 
kolegy p ed policejní stanicí, skládáním se na zaplacení pokut, v p ípad  uv zn ní n kterého 
z len  gangu jej zbytek skupiny po celou dobu trvání trestu podporuje (finan ní pomocí 
rodin , vzkazy v hledišti i asopisech, návšt vami).“34 
 

2.3. Hnutí ultras  

2.3.1. Vznik a vývoj hnutí ultras v zahrani í 
 
Ko eny ultras sahají do Jižní Ameriky. Místní obecenstvo už na po átku 20. století 

ivedlo „kapelu“ na stadion. Fand ní pomocí trubek, bubn  a zp vu se zde stalo normou. 
V Evrop  se vzestup ultras prolíná s levicovým italským protestním hnutím 60. let.35 Skrze 

j se do repertoáru ultras dostávají transparenty, vlajky a megafony. V Itálii také dochází 
k masovému rozší ení ultras. Výrazné skupiny ultras vznikají nap íklad u AC Milán, Interu 
Milán, Juventusu Turín atd. Fanoušky, do té doby roztroušené do nezávislých skupin v kotli, 
za íná dirigovat jeden z nich, který ur uje, co se bude zpívat a kdy. Spolu se vznikem této 
organizace fand ní za ínájí ultras vystupovat jako svébytná sekce elitních fanoušk , kte í 
klubu zasv cují život. Jejich povinností je hlasit  fandit po celých devadesát minut. Kladou 

raz na celoživotní v rnost. Za to cht jí být nejen oby ejnými fanoušky, ale spíše aktéry 
ní na h išti i v klubu. Od 70. let mají své nároky na výkon hrá  i na zp sob vedení jejich 

klubu. Pro jednání s klubem mají své zástupce. V p ípadech, kdy se nap íklad p estup 
oblíbeného hrá e neslu uje s jejich p edstavami, stávají se tvrdou opozicí klubu. To se m že 
stát i ve chvílích, kdy se klubu výsledkov  da í. Ultras se vždy snaží o co nejv tší nezávislost 
na klubu. Považují vedení za instituci podléhající tlak m soukromého sektoru ovládaného 
pen zi a všemožn  bojují proti komercionalizaci sportu. Jejich motivací není jen shlédnout 
zápas, ale stát se sou ástí klubu za jakýchkoliv okolností. Tento typ jednání je shrnut pod 
pojem „Mentalita ultrà“36. Ší e pojmu se podle vývoje m ní. Je v n m však obsaženo základní 
pojítko, které je dodnes pro všechny skupiny autoritou. Od po átku si také vytvá ejí ur itý 
vztah k fotbalovému násilí. 
„Specifickým se stal p edevším postoj ultras k násilí. Zatímco v p ípad  britských výtržník  
šlo spíše o maskulinní typ násilí založený na násilí samotném, italští ultras se obvykle 
                                                
34 Koleta, Martin.: P iny a vývoj fotbalového násilí. Bakalá ská práce. Praha: UJAK 2013 str. 45. 
35 Gabriel in Voženílková, T.: Ultras: nové fanouškovské hnutí v R. Bakalá ská práce. Praha: FHS UK 2009. 
str. 13. 
36 Voženílková, T.: Ultras: nové fanouškovské hnutí v R. Bakalá ská práce. Praha: FHS UK 2009. str. 24. 
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uchylovali k násilí jen v i n kterým nep átel m na základ  rivalit (politických, 
geografických atd.). V p ípad  ultras je navíc násilí jen jednou z mnoha aktivit, zatímco pro 
chuligány na Britských ostrovech se jedna o aktivitu primární.“37 koliv p íchod ultras do 
Evropy ocenila p edevším ta ást radikálního publika, která se násilí vyhýbá a ada skupin 
vznikla ze studentských spolk . V poty ce mezi rivaly na po átku 90. let došlo k tragédii. 
Nožem byl ubodán janovský ultras Vicenzo Spagnola. V reakci na to došlo k v bec první 
sch zce p edstavitel  ultras v rámci Itálie. „Na t chto sch zkách byly dohodnuty zásady, jež 
je t eba respektovat, p edevším p isný zákaz použití zbraní (zejména nože a tzv. „molotovovy 
koktejly“) v p ípad  konfliktu. Ultras se také za ali více ve ejn  angažovat, jsou naklon ni k 
ast jšímu vzájemnému setkávání a organizují i charitativní akce. V posledních letech se 

jejich pozornost od vzájemného soupe ení p esm rovala spíše do obranné roviny, kdy musí 
elit tlaku ve ejnosti, jež je stále ozna uje za násilníky, i ve ejných instituci, jež s nimi 

represivn  zacházejí, a hlavn  fotbalového pr myslu, jenž mezi fanoušky zap uje ztrátu 
identity.“38 

 
Stejn , jako je tomu u subkultury Hooligans, i u ultras se skupiny již od 70. let vymezily 

co do politické orientace. Jak ukazuje p íklad italské scény, toto d lení hrálo vliv p i vytvá ení 
vzájemných rivalit. Tak tedy ultrapravicoví ultras S.S. Lazio ím, Interu Milán nebo AS ím 
se mezi sebou strpí lépe, než je tomu s fanoušky AS Livorno Calcio39, kte í jsou vyhlášeni 
jako nejradikáln jší levicový klub v Evrop . Na opa ném pólu figurují fanoušci Zenitu 
Petrohrad, kte í ve spolupráci s klubem zcela jednozna né odmítají nákup hrá  jiné barvy 
pleti. Server skotského klubu Celtic Glasgow sestavil seznam politické orientace fanoušk  
evropských klub  takto: 

 
Levicov  orientovaná radikální scéna: „AS Livorno Calcio, Celtic F.C, AEK Athens, FC 
Barcelona, Eintracht Frankfurt, St Pauli, Athletic Bilbao, PFC Lokomotiv Sofia, Feyenoord 
Rotterdam, U.C Sampdoria, Polonia Warszaw, Malmo FF, Bohemians 1905, Hapoel Tel Aviv 
FC, FC Arsenal Kyiv, Olympique de Marseilles, Besiktas, Athletic Club Omonoia Nicosia, 
Sporting Toulon, Bologna F.C. 1909, Standard de Liège 
 
Pravicov  orientovaná radikální scéna: Zenit St Petersburg, S.S Lazio, Rangers FC, Spartak 
Moscow, Lokomotiv Moscow FC, Real Madrid C.F, Red Star Belgrade, A.S Roma, LKS Lodz, 
Helsingborgs IF, S.L Benfica, Hamburg, Partizan, Chelsea, Hellas Verona F.C., Sporting 
Lisbon, Millwall, Atletico Madrid, FC Twente, Shamrock Rovers, Paris St Germain, Racing 
Club.40 
 

Zde by se nabízelo podrobn jší d lení na kluby rasistické, fašistické a ultrapravicové. 
To ale ponechme stranou. Co je ovšem daleko zajímav jší z hlediska této práce, je fakt, že se 
v seznamu levicov  orientovaných klub  objevuje klub Bohemians 1905. Vršovický klub je 
tedy v celoevropském kontextu považován za jednozna  levicov  orientovaný. Seznam není 

íliš rozsáhlý p edevším proto, že se na n m nachází pouze kluby, kde se k dané politické 
orientaci hlásí p evážná v tšina radikální scény. V tomto sm ru se seznam shoduje 
z informacemi podobných server , které jsem postupn  porovnával. Tato náklonnost se n kdy 
vztahuje k tradici klubu, jindy je s ní v rozporu, jak vidíme nap íklad u Rudé Hv zdy 

lehrad.  

                                                
37 Balestri, Rovestri in Voženílková, T.: Ultras: nové fanouškovské hnutí v R. Bakalá ská práce. Praha: FHS 
UK 2009. str. 14. 
38 Ibid. str. 15. 
39 Viz. Kapitola Grafická p íloha, obr. . 4. 
40 Dostupné z : http://www.talkceltic.net. 
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Základním projevem ultrapravicových kotl  jsou rasistické pok iky na hrá e jiné barvy 
pleti, šovinistický nacionalismus a skandování hesel používaných fašistickými i nacistickými 
ideologiemi 20. století. Odkaz ke kultu je více než z ejmý. Jeden ze server  t chto fans nabízí 
krom  výše popsaných kategorií i kategorii „židovské kluby“, které jsou údajn  v Evrop  4 a 
to Tottenham Hotspurs, Ajax Amsterdam, Slavia Praha a MTK Budapeš .41 Antisemitismus 
je tedy dalším prvkem tvrdého jádra nazihools po celém kontinent .  
 

2.3.2. Vývoj hnutí ultras v eské republice 
 

Na p elomu tisíciletí se na eské scén  objevují první tzv. chorea. Choreo je typický 
prvek ultras, založený na prezentaci ultras prost ednictvím ilustrovaných plachet jednorázov  
roztažených fanoušky kotle b hem zápasu. Klubem, který se prezentoval prvními povedenými 
výstupy, byl slezský Baník Ostrava.42 V  té  dob  neexistovala  ultra  scéna  a  tuto  produkci  
vytvá eli neangažovaní fanoušci i chuligáni, kte í se stali zakladateli scény. Masivního 
rozší ení se ultras dostalo po roce 2003. „Rostoucí význam ultra produkce dokumentuje i fakt, 
že jí v rámci fanzinu Football Factory43 za alo být v nováno více prostoru, dokonce vznikl i 
zeb ek hodnotící eské ultras – tzv. Ultras liga, jenž fungoval na podobn  bázi hodnocení 
jako žeb ek hooligans, který dokonce v pr hu sezony 2007/2008 zanikl, zatímco vznikly 
jiné ankety blíže se v nující projev m ultras, jako nap . hodnocení, nálepek jednotlivých 
tábor .“44 eská ultras scéna vznikla pod vlivem chuligánské subkultury a tak je proces 
odd lování dosud nezakon en p edevším u klub  s menší základnou radikální scény. Jak 
ukazuje Voženlíková, jiné cíle obou skupin však pom rn  rychle št pí ob  struktury od sebe. 
Chuligáni se soust edí p edevším na st ety a zábavu, zatímco ultras preferují podporu mužstva 
a ovliv ování klubu. Hooligans se dále budou vymezovat v i „zm ilým ultras“, což podle 
Voženílkové povede k tomu, že ultras p ijmou pravou identitu ultras, tedy identitu „dobrých i 
zlých hoch “ zárove . V tomto sm ru se Hooligans profilují jako „zlí hoši.“45 Nepovažuje 
však oba celky za odd lené a dokonce má za to, že ada ultras se ú astní bitek mezi 
Hooligans. Do boj  však nevstupují za svou ultras skupinu, ale coby reprezentanti svého 
klubu. Za p íklad odd lených scén považuje nap íklad situaci radikální scény u Slovanu 
Liberec, kde se po delší krizi ultras s chuligány rozešli a chuligáni kotel opustili. To považuje 
za ukázku „marginalizace chuligánství“, jak ho popisuje Hourcade.46 Zcela však pomíjí roli 
genera ní vým ny u obou skupin. Jestliže byli p vodní ultras lenové subkultury Hooligans, 
budou se vzhledem k povaze obou skupin další generace profilovat samostatn . Je jasné, že se 

inejmenším omezí i p átelské kontakty len  skupin a tedy soudržnost. Nutno dodat, že 
nejpozd ji do 15 let dochází na radikální scén  k vým  aktivních Hooligans i ultras. Ur itý 
po et z stává na stadionu a ada scénu zcela opouští.  

I v p ípad eských Ultras dochází k násilnostem. Výrazný je p edevším prvek obrany 
teritoria a symbol , kdy i jinak nenásilné skupiny jsou ochotny k násilnému st etu p istoupit.47 
Symboly jsou p edevším vlajky klubu a jednotlivých skupin, které se vyv šují v dob  zápasu 
na tribuny a jsou oblíbenou ko istí soupe ových hools i ultras. asto bývají následn  
                                                
41 Dotupné z : http://www.stormfront.org. 
42 Vochocová in Voženílková, T.: Ultras: nové fanouškovské hnutí v R. Bakalá ská práce. Praha: FHS UK 2009. 
str. 26. 
43 Fotball Factory je nejvýznam ší eský tišt ný fotbalový fanzin,  který se orientuje výhradn  na aktivity 
fanoušk . P edevším sleduje kategorie související s podporou klub  radikální scénou. Sestavuje žeb ky ultras 
produkce, výjezdové koeficienty. Hodnotí akustickou podporu, originalitu pop vk  apod. 
44 Voženílková, T.: Ultras: nové fanouškovské hnutí v R. Bakalá ská práce. Praha: FHS UK 2009. str. 23. 
45 Voženílková, T.: Ultras: nové fanouškovské hnutí v R. Bakalá ská práce. Praha: FHS UK 2009. str. 53. 
46 Ibid. str. 132. 
47 Ibid. str.136. 
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demonstrativn  páleny. V rozhovorech se však zpravidla od organizovaného násilí distancují, 
což op t potvrzuje, že jejich autority a motivace jsou odlišné od motivací Hooligans. Vztah 
eské ultras scény k násilí opisuje Voženílková poznatkem francouzského badatele Nicolase 

Hourcade „Jak m žeme rozum t roli násilí v po ínání ultras? Násilí vychází z hluboké 
identifikace s vlastním klubem a z opozice v i jiným: budují své identity v kontrastu k jiným... 
... násilí také vychází ze zjevného extremismu: ud lat cokoliv pro obranu svého klubu, což 
zahrnuje i boj proti nep átelským fanoušk m. P ípadn  násilí také vychází ze sout žení mezi 
ultraskupinami a z p ání být mezi sob  podobnými respektován... ...A p esto ultras obvykle 
nevyhledávají násilí za každou cenu. Jejich logika spíše velí ostentativn  ukázat svou 

ítomnost a po kat na potenciální reakci svých protivník , na niž by odpov li s velkým 
pot šením. Naopak hooligans cht jí pouze docílit boje, to je jejich hlavní a jediná motivace. 
Násilí tedy pat í mezi ultra aktivity, ale v žádném p ípad  není jejich jediným cílem.“48  

 

2.3.3. Bohemians 1905 Ultras 
 

ináležitost k levicovému proudu p ipisují této scén  p edevším fanoušci ostatních 
klub . „Politicky orientované choreografie se ze strany pravicov  orientovaných tábor  
nej ast ji objevovaly v utkáních proti Bohemians 1905, jejichž fanoušci jsou ostatními 
považováni za levicov  orientované.“49 Sám kotel Bohemians však nikdy nepoužil 
choreografii s politickou tématikou a ultras ve ejn  deklarovali pouze sv j nesouhlas 
s rasismem ve fotbale. B hem posledních let se spole  s fanoušky Liberce zapojili do 
programu FARE. V rámci svých aktivit také vydali sérii nálepek „Good night white pride“ a 
každoro  po ádají v Praze turnaj pro fanoušky evropských klub  s názvem „Love Fotball, 
Hate Rascism“.  Mezi ostatními ultras je tato scéna vysoce cen na. N kolikrát vyhrála 
internetovou anketu o choreografii roku50, kterou odhlasovali sami fanoušci. Pokud už 
vyjad uje tento kotel v choreografiích nesympatie, jsou vždy založené na klubismu a rivalit  
klub . Tak jeden transparent vyzývá, aby eští fanoušci odhlasovali zrušení Sparty atp. 
Novotný se v nuje Sharp m, kte í navšt vují fotbalové zápasy. „Spojence našli fanoušci 
Bohemians nap íklad v Hamburku, klub St. Pauli je proslulý oddanými, antirasisticky a 
antifašisticky smýšlejícími fanoušky. Fanouškovská základna tohoto klubu ítá mnoho 
skinhead  a punker  a jádro fanoušk  vršovického klubu za nimi do Hamburku vyjíždí, a  už 
na fotbal nebo i do klub  za koncerty oblíbených skupin. Z jednoho podobného výjezdu do 
Hamburku vznikl i nápad, zapojit se do projektu FARE (Football Against Racism in 
Europe).“51 O propojení ultras a Hooligans na Bohemians literatura nemluví. V každém 

ípad  se projevy xenofobie, rasismu nebo propagace ideologií p i radikální scén  
Bohemians nevyskytují. Jinak je tomu p edevším v p ípad  ultras Sparty i Olomouce. 
Olomou tí ultras se p i zápase se Slováckem v roce 2006 prezentovali choreografií „Rasismus 
je více než Klubismus“. Obecn  se ada eských ultras snaží deklarovat svou apoliti nost a 

                                                
48 Hourcade in Voženílková, T.: Ultras: nové fanouškovské hnutí v R. Bakalá ská práce. Praha: FHS UK 2009. 
str. 136. 
49 Voženílková, T.: Ultras: nové fanouškovské hnutí v R. Bakalá ská práce. Praha: FHS UK 2009. str. 137. 
50 Viz. Kapitola Grafická p íloha, obr. . 2 
51 Novotný, T.: S.H.A.R.P. Skinheadi proti rasovým p edsudk m, p íklad sou asné Prahy. Bakalá ská práce. 
Praha: FHS UK 2011, str. 28. 
F.A.R.E – Fotball agains racism in Europe. Celoevropská si  organizací, která od roku 1999 ve spolupráci 
s UEFA deklaruje snahu zbavit fotbal diskrimina ních a rasistických útok . Dostupné z : 
http://www.farenet.org/about-fare/. 
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spojení s klubem. Nap íklad plze ští Pilsen Bo!s, kte í vznikli z platformy regionálních 
skinhead  a punker , jsou typickou aktivní apolitickou skupinou.52  
 

2.3.4. Prvky podpory ultras 

2.3.4.1. Akustická podpora 
 
Neúnavná akustická podpora vlastního klubu po celý zápas je základním kamenem stylu 
ultras. Do této aktivity se ale na rozdíl od jiných ultras aktivit zapojuje v tšina kotle i 
fanoušk  v hledišti. V tomto sm ru se liší nejen vytrvalostí ale i snahou o efekt nebo show. 
Zatímco zbytek obecenstva fandí nesourod , ultras p ináší na stadion organizované 
skandování, kdy se chorál ší í od roze váva e do celého kotle a n kdy i k fanoušk m na 
tribun . Voženílková ukazuje podrobn  roli kotle a ultras jako celku p i akustické podpo e, 
zcela ovšem p ehlíží zásadní prvek akustické podpory, kterým je dle mého úsudku tzv. 
roze váva  kotle. Ten stojí zády ke h e a obvykle s megafonem v ruce po celý zápas volí 
pop vky pro danou chvíli. Je zárove  zvláštní postavou v hierarchii ultras jako celku, kte í 
jinak na rozdíl od hooligans hierarchickou strukturu neznají. Zpravidla je tedy kotel veden 
roze váva em a podporován bubny, které udávají rytmus chorál . To vytvá í p i domácích 
utkáních bou livou atmosféru a demostruje jednotu kotle. Ne vždy je dosaženo správného 
výsledku, což umoc uje sout živost mezi ultras jednotlivých klub . „Doslova „hltají“ 
informace, tykající se ultras a snaží se tyto „vzory“ napodobit, nebo dokonce p ed it. Prav  
tato sout živost, která se mezi ultras objevuje, uvádí do chodu proces konstrukce mentality 
ultra, v n mž neustálým p ipodob ováním se stále hromadn ji sdíleným ideál m dochází k 

íbení názor  každé takové skupiny a k jejímu posouvaní se dop edu skrze požadavek „být 
lepši než druzi.“53 To ukazuje, že zatímco týmy bojují na h išti, ultras svád jí sv j virtuální 
souboj v hledišti. Bez jednoho kotle by nebyl druhý.   
 

2.3.4.2. Optická prezentace ultras 

2.3.4.2.1. Vlajky, Choreografie 
 

Vlajky mají vysokou symbolickou hodnotu. Každá skupina má svou vlajku, kterou 
vyv šuje na plot k tribun , kterou skupina navšt vuje. Vlajka je vyvedena v barvách klubu a 
podepsána jménem skupiny. V tomto sm ru tedy skute  reprezentuje klub i skupinu. Jak už 
bylo zmín no, pokud soupe ovi fanoušci dokáží ukrást takovou vlajku, jedná se zahanbení 
dané skupiny v o ích soupe e i vlastních fans. Vlajku je t eba hlídat, stejn  jako prapor 
vojska. Jiný typ vlajky vlaje v rámci choreografií nad hlavami fans. P esn ji eno dopl ují 
efekt choreografií54 a nemají symbolickou hodnotu jako vlajky skupin. Podporují pouze 
kreativitu ztvárn ní. Choreografie spolu s t mito vlajkami a krepovým tvercovým papírem, 
který má každý fanoušek p ipraven na seda ce, dokáže vytvo it nádherné m nící se obrazce55. 

Samotné choreografie mají asto i sd lovací funkci vztahující se ke klubové identit , 
identit  ultras, kritice svazu i klubu a samoz ejm  soupe ových ultras. Financování výroby 

                                                
52 Mareš, M. - Smolík, J. - Suchánek, M.: Fotbaloví chuligáni – evropská dimenze subkultury. Brno: Centrum 
sociologických studií 2004., str. 145. 
53 Gabriel in Voženílková, T.: Ultras: nové fanouškovské hnutí v R. Bakalá ská práce. Praha: FHS UK 2009. 
str. 28. 
54 Viz. Kapitola Grafická p íloha, obr. . 3 
55 O tomto projevu budu dále hovo it jako o efektu Chameleon. 
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hradí zpravidla sami fanoušci a necht jí být sponzorováni jinými subjekty.56  Materiální 
podporu programov  odmítají i vzhledem k tomu, že se hrd  hlásí ke svému 
undergroudovému charakteru a neochot  pod izovat se tlaku klubu a jiných institucí. „Rad ji 
deset vlajek z hrdosti, než 55 000 bez významu!“57 Nezbývá tedy než vzít do ruky klobouk a 
obcházet s ním v pr hu utkání kotel, kde se najde ada donátor . Skalní p íznivci v kotli, 
kte í se ovšem ne adí k radikální scén  a kterých je zde v tšina, jsou tedy hlavními sponzory 
aktivit ultras.  

V krajních p ípadech se ultras pod ídí apelu vlastních hrá , n kdy ani to ne, jak 
ukazuje p íklad ultras Slavie Praha, kte í pro nevyjasn né majetkové pom ry v klubu nejd íve 
bojkotovali fand ní a když po n kolika zápasech nedostali pat nou odpov , p išli p i 
utkání na trávník a už ho neopustili ani na výzvy svého oblíbeného kapitána. Požadovali 
vysv tlení od p edstavitel  klubu a až po rozprav  s jedním z nich hrací plochu opustili.58  
Jsou to oni, kte í cht jí vytvá et tlak na klub a brání se vlastní manipulaci. Voženlíková toto 
nazývá vydíráním.59 Je to práv  roze váva , který se v t chto chvílích stává mluv ím celých 
ultras a práv  proto jsem zmínil hierarchii uvnit  ultras, a koliv je lépe hovo it o speciální roli 
roze váva e coby mluv ího skupiny. 

 

2.3.4.2.2. Pyrotechnika  
 

Pyrotechnika je pro ultras nedílnou sou ástí jejich performance. Nenacházejí však 
oporu v zákon , který užívání pyrotechniky na stadion  považuje za obecné ohrožení osob. 
Proti tomu se svorn  postavili všechny ultras skupiny na eské scén  pod hlavi kou akce 
„Pyro není Zlo in“. Zneužití pyrotechniky kritizují i sami lenové radikální scény, jak 
ukazuje reakce na nevhodné používání d lbuch : „Pyro není zlo in!!! V ta, pod kterou se 
podepíše asi každý fotbalový fanatik. Ovšem zp sob, jakým už druhý zápas používá n kdo v 
sektoru V1 d lobuchy už zlo inem zavání. Jaký má smysl házení d lobuch  p ímo mezi 
rozcvi ující se hrá e FCB?“60 

Voženílková navrhuje toto d lení užívání pyrotechniky na stadionech:  
1. Pyrotechnika jako dopln k choreografií: Nejmén  problémové použití, efektní dopln k 
atmosféry na stadionech. 
2. Pyrotechnika jako výtržnost: Vhazování pyrotechniky na hrací plochu, zapalovaní 
použitých choreografii, nekontrolované použití, odhazování na seda ky (i vzhledem k 
ast jším zákaz m organizovaného použiti se zvyšuje frekvence tohoto zp sobu užití). 

3. Pyrotechnika jako zbra : Házeni ho ících p edm  na soupe ovy fanoušky, hrá e, 
po adatele, policisty (nejproblémov jší použití, asté také u hooligans).61 
 

2.3.4.2.3. Uniformita 
 

Oble ení ultras o nich mnoho prozrazuje. Sami ultras totiž p ipravují vlastní kolekci 
tri ek, šál, ponožek, mikin apod. s vlastní symbolikou. Ta se asto vztahuje k identit  ultras 

                                                
56 Voženílková, T.: Ultras: nové fanouškovské hnutí v R. Bakalá ská práce. Praha: FHS UK 2009. str. 41. 
57 Ibid., str. 38. 
58 Dostupné z: http://www.slaviaultras.cz 
59 Voženílková, T.: Ultras: nové fanouškovské hnutí v R. Bakalá ská práce. Praha: FHS UK 2009. 
60 Reakce na ohrožování vlastních hrá . Dostupné z: http://www.chachari.cz/pyro-neni-zlocin-rn1241. 
61 Voženílková, T.: Ultras: nové fanouškovské hnutí v R. Bakalá ská práce. Praha: FHS UK 2009. str. 97. 
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nebo obsahuje proti policejní symboliku.62 Zakoupení t chto produkt  pak podporuje výrobu 
dalších produkt  i prezentaci ultras p i zápasech. 

                                                
62 Voženílková, T.: Ultras: nové fanouškovské hnutí v R. Bakalá ská práce. Praha: FHS UK 2009. str. 100. 
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3. Metodologická ást 

 
Výzkum se uskute nil v roce 2013 a je samostatnou prací autora. Hlavními 

metodologickými oporami tohoto kvalitativního výzkumu je hendlova publikace Kvalitativní 
výzkum63 a elektronická prezentace Úvod do spole enskov dního výzkumu64, která je prací 
kolektivu vyu ujících FHS UK.  

 

3.1. Výzkumný problém a výzkumné otázky  
 

 Zvoleným výzkumným problémem je charakteristika radikální scény Bohemians 1905 
s d razem na emickou perspektivu samotných aktéru. V návaznosti na to jsem formuloval 
tyto hlavní výzkumné otázky: 

 
1. Jaký byl vývoj radikální scény p i Bohemians Praha 1905 od vzniku po 

sou asnost? 
2. Jaké je pojetí fand ní, aktivity a vztah k fotbalu na této scén ? 
3. Jsou aktivity t chto skupin v sou asnosti spole né? 
4. Je možné tuto scénu považovat za radikáln  levicovou? 
5. Existuje na scén  v sou asnosti dlouhodobý konflikt v této rovin  vztah ? 

 
koliv první výzkumná otázka erpá z historie, je dle mého zásadní pro pochopení celé 

struktury radikální scény. Nebylo by patrn  možné pochopit sou asný stav na scén  a tedy 
zodpov t otázky 3 a 5, které se vztahují spíše k sou asnému d ní, bez základní znalosti 
vývoje scény. Zárove  nemohu navazovat na zpracování vývoje této scény z odborné 
literatury, protože nebyla popsána.  
 

3.2. Strategie výzkumu 
 

Vzhledem k tomu, že se pokusím o porozum ní fenoménu, využil jsem induktivních 
vlastností kvalitativního výzkumu a rozhodl jsem se realizovat etnografický výzkum. 
Kvalitativní výzkum mi umožnil v nejvyšší možné mí e sledovat kontext, soust edit se na 
malou skupinu a o ní shromáždit co nejvíce informací. Od kvantitativního výzkumu se mimo 
jiné liší tím, že se data shromaž ují vždy v terénu a zárove  se shromaž ováním od po átku 
probíhá jejich analýza.65Charakteristickým rysem je i vstup autorových myšlenek a záv  do 
výzkumu. Domnívám se, že u podobných témat jako je chuligánství a jeho projevy je 
etnografický výzkum p inejmenším vhodn jší a to i proto, že je pom rn  d ležité získat si 

ru informátor  pro otev enou spolupráci p i sb ru dat.  
 

                                                
63 Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál 2008. 
64 Úvod do spole enskov dního výzkumu (elektronická prezentace), Praha: FHS UK 2009. 
65 He manský, M.: Kvalitativní analýza dat in Úvod spole enskov dního výzkumu (elektronická prezentace), 
Praha: FHS UK 2009. 
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3.3. Techniky sb ru dat  
 

Pro sb r dat jsem v rámci výzkumu využil dvou hlavních technik. První byla technika 
zú astn ného pozorování. Druhou pak byla technika dotazování, konkrétn  formou 
polostrukturovaných rozhovor  (tzv. rozhovor  s návodem). Výzkumník si p ipraví tematické 
okruhy i širší otázky, na n ž se b hem rozhovoru ptá. Po adí otázek není nem nné, 

ipravený návod má pouze zajistit, že se výzkumník nezapomene zeptat na nic z toho, co jej 
zajímá. Informátor m že reagovat zcela voln .66 Tyto rozhovory byly hlavním zdrojem 
analýzy dat. Zvažoval jsem i analýzu tišt ných a internetových fanzin . Jelikož se však 
pom rn asto vztahují k celé eské scén  a ne ke konkrétním klub m a tedy ne k tématu 
mého výzkumu, informace z fanouškovských zin  jsem použil okrajov , pokud se vztahovaly 
práv  ke klubu Bohemians Praha 1905. V dom si faktu, že tyto ziny vycházejí p edevším 
z produkce samotných aktér  radikální scény, snažil jsem se nepodcenit jejich vypovídající 
hodnotu a pokud nabízely užite né informace, o kterých odborná literatura ml í, doplnil jsem 
jimi teoretickou ást. Analýzu pramen  tedy jako techniku sb ru nep edkládám. V rámci 
výzkumu jsem navštívil šest sout žních utkání Bohemians 1905 od íjna do prosince 2013. 
Zárove  jsem pravideln  cca. 4 m síce navšt voval srazy ultras i Hooligans mimo utkání. 
Prostor stadionu se jako jediný vymezený terén ukázal zcela nedosta ující. K analýze dat ze 
stadionu se v mém p ípad  váže p edevším technika zú astn ného pozorování. adu 

ležitých materiál  pro výzkum jsem ovšem získal práv  na hospodských srazech, 
tematických akcích v rámci fanouškovské komunity nebo jako tomu bylo v p ípad  rozhovor  
v prost edí, které si ur ili sami informáto i. 

j vstup do terénu byl v podstat  bezproblémový a b hem pohybu v terénu jsem 
postupn  nashromáždit 12 polostrukturovaných rozhovor . Rozhovory jsem se snažil vést 
neformálním zp sobem (nikdo z informátor  nap íklad nevyžadoval v oslovení vykání), 

esto jsem se držel t chto základních okruh : 
 

1. vývoj skupin 
2. aktivity spojené se skupinou 
3. vztah k „vlastním“ Hooligans resp. ultras 
4. vztah k extremistickým ideologiím 

 
Doba rozhovoru závisela na informátorov  znalosti problematiky a schopnosti jí 

popisovat. V pr ru dosahovala doba rozhovoru 50 minut. D ležité se mi jevilo 
nep erušovat informátory v i a nesnažit se svými postoji a otázkami zabarvit sm ování 
rozhovoru. I p esto jsem si všiml, že m  p inejmenším polovina informátor  pojala jako 
ur itého názorového sp ízn nce a to aniž bych s nimi p edtím kdy mluvil. K tomuto 
docházelo p edevším, když p išel hovor na „odp rce“ z druhého tábora. Zpravidla se jednalo 
o otázky postoje k rasismu, které jsou pro samotnou scénu naprosto zásadní. Považuji to za 
logické a nevidím v takovém jednání p ekážku pro výzkum.  
 

3.4. Výb r vzorku  
Vzorek jsem sestavoval ú elovým výb rem, tak aby reprezentoval leny ultras a 

Hooligans Bohemians 1905. P i hledání mých informátor  jsem se spolehl na snowball 

                                                
66 Va ková, M.: Verbální techniky dotazování in Úvod do spole enskov dního výzkumu (elektronická 
prezentace), Praha: FHS UK 2009. 
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sampling. U této metody by nás m l první informátor dovést za jinými leny skupiny.67 
Manévrovací prostor jsem zcela jist  získal díky p átelským kontakt m na neaktivní zástupce 
radikální scény. První informátor mi doporu il svého p ítele a takto se mi otevíraly dve e 
k dalším informátor m. P esto jsem se setkal s jistou ned ivostí. Jeden z informátor  

vodn  necht l p istoupit na osobní setkání, jiný si musel ov it mou známost v komunit . 
K t mto situacím docházelo výhradn  p i komunikaci s leny subkultury Hooligans. Z t chto 

vod  je pro m  p ekvapením, že nikdo z oslovených nakonec neodmítl spolupráci. Vzorek 
jsem rozd lil tak, aby byla polovina rozhovor  provedena s leny jedné a druhá polovina 
s leny druhé skupiny. Dle mého to ovšem nenarušilo zna nou homogenitu vzorku práv  
proto, že radikální scéna je charakteristická provázaností vztah .  

Složení vzorku má svou specifickou strukturu. V k respondent  je mezi 17 a 45 lety. 
Vzorek je tedy složen i z neplnoletých informátor  a je rozd len takto:  

 
1. 4 aktivní lenové ultras Bohemians 1905. 
2. 2 již neaktivní lenové ultras Bohemians 1905, podporující nadále aktivity ultras a 

sledující d ní na scén . 
3. 3 aktivní lenové Hooligans Bohemians 1905. 
4. 2 již neaktivní lenové Hooligans Bohemians 1905, sledující nadále d ní na scén . 
5. 1 neaktivní len Hooligans Bohemians 1905, s menším zájmem o sou asné d ní na 

scén . 
 

Jak už jsem zmínil v teoretické ásti, hooligans i ultras jsou v rámci eské republiky 
produktem 90. let minulého století a tak mi starší informáto i mohli lépe osv tlit základy 
radikální scény. Jakkoliv se zdá radikální scéna rozd lená, p edevším u starších aktér  došlo 
k prolnutí aktivit obou skupin. Nutno dodat, že každý informátor vykreslil své vlastní vnímání 
scény. asto jsem objevil zcela jiné popisy motivací k participaci na radikální scén  nejen u 
dvou odlišných proud  (ultras a hooligans), ale i v rámci jedné skupiny. Ve vzorku jsou 
zastoupeni výhradn  muži, p esto si myslím, že vzorek reflektuje tuto scénu jako celek nebo 

inejmenším podstatu, nutnou pro zodpov zní výzkumných otázek. Sociodemografické 
údaje o informátorech v empirické ásti neuvádím viz. kapitola Etické otázky.  

 

3.5. Analytické p ístupy  
 

V tomto ohledu jsem pracoval s analytickými prost edky sociologické tradice.68 Pro mou 
práci se zdál být nejvhodn jším rámcem, p ístup založený na segmentaci a kódování. 
Segmentace vytvá í text rozd lený do analytických jednotek.69 Funkcí je systematizace 
v mém p ípad  podle významu.  K jednotlivým segment m se pak p azují kódy. Ty se d lí 
na popisné (obsah segmentu), interpretativní (implicitní význam segmentu) a strukturní 
(identifikace opakujících se motiv , vzorc )70. Tento p ístup mi umožnil vytvo it vzorce z dat 
shromážd ných v rozhovorech s informátory, které jak již jsem uvedl, byly hlavním 
materiálem analýzy. Tyto rozhovory jsem zaznamenávat na diktafon a poté p episovat 
metodou doslovné transkripce. P episy obsahují celé rozhovory tedy i vulgarismy, slang nebo 

                                                
67 Novotná, H.: Výb rové strategie in Úvod do spole enskov dního výzkumu (elektronická prezentace), Praha: 
FHS UK 2009. 
68 He manský, M.: Kvalitativní analýza dat in Úvod spole enskov dního výzkumu (elektronická prezentace), 
Praha: FHS UK 2009. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
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eknutí. Mimo to lze tento p ístup uplatnit i na analýzu poznámek, které vznikly p i 
pozorování, sekundárních dat stejn  jako dat pocházejících z ve ejné sféry.  

Po celou dobu výzkumu jsem si vedl terénní poznámky z pozorování a paraleln  
episoval a kódoval získané rozhovory. Od za átku výzkumu tedy probíhala pr žná 

analýza dat. V rozhovorech jsem po vytvo ení segmentu zapsal popisný p ípadn  
interpretativní kód, který jsem si pat  definoval. Na základ  podobnosti jsem následn  
seskupil kódy do jednotlivých kategorií, které v podstat  tvo í seznam kapitol empirické ásti.   

 

3.6. Hodnocení kvality výzkumu 
 

 Zúžení problematiky na jeden klub m že pomoci validit  práce, a koliv zárove  
samoz ejm  neodhalí zkoumanou tématiku v rámci celé eské scény. Volba Bohemians 1905 
se mi zdá p íhodná, protože málokterý eský klub nabízí takto stabilní a tradi ní skupiny 
fanoušk . Pln  jsem si uv domoval, že pozice výzkumníka má svá úskalí. P edevším je to 
výzkumník, který interpretuje data a tak se výzkum neobejde bez vstupu autorových úsudk  
do výsledk  práce. Autorovo pozorování by tedy m lo být vyvážené. V pozici insidera hrozí 
ztráta odstupu od tématu a zkreslené výsledky. V rozhovorech se informáto i mohou stav t do 
jiného sv tla nebo neuvést informace, které necht jí.71 Pokud už jsem se s touto situací setkal, 
bylo tomu tak op t v komunikaci se leny subkultury Hooligans, jejichž struktury jsou 
monitorovány policií. Kombinace pozorování a rozhovor  však m že tento moment odhalit.72 
Jestliže je pro výsledky kvalitativního výzkumu zásadní transparentnost a zajišt ní kvality 
celého výzkumného procesu73, pak by reaktivitu mohl redukovat vysoký po et informátor . 
Stejn  tak komunikativní validizace, kterou jsem na záv r provedl s n kolika informátory. 
Práce ve dvou skupinách se mi v tomto sm ru také jeví výhodnou, nebo  mohu srovnávat 
reakce len  dvou celk  a tím možnou reaktivitu odhalit. I tak p ipouštím, že moje 
vystupování, v k nebo styl oblékání mohli nev domky mít ur itý význam p i pr hu 
rozhovor . „…význam reflexivity, tj. v domí zp sobu, jak sociální identita, vzd lání a osobnost 
mohou ovlivnit výzkumný proces. Metodologové vyzdvihují schopnost oprostit se od osobních 
pocit  a p edsude ného pojímání výzkumné situace.“74

  I v tomto sm ru je autor sou ástí 
výzkumu a tak jsem se snažil o nejvyšší míru sebereflexe i odložení vlastních stanovisek. Na 
druhou stranu jsem se nesnažil programov  „nemít o v ci obrázek“, abych nepoškodil proces 
výzkumu. 

 

3.7. Etické otázky 
 

Zárove  jsem necht l p ekro it citlivé hranice etického kodexu badatele. Práv  proto 
nep ikládám k této práci zn ní rozhovor . Jedná se asto o autentické výpov di, které 
obsahují údaje, které by mohly z hlediska právního poškodit informátory, ale i jejich blízké. 
Každému informátorovi jsem p edložil písemný informovaný souhlas k podpisu, ve kterém 
definuji nakládání s daty i míru anonymizace. Anonymizace se odvíjí od individuálních 
požadavk  informátora. Bylo tedy i nutné uchovávat získaná data (myšleno p edevším 
rozhovory) tak, aby nedošlo k jejich zneužití. Jednotlivé záznamy nem ly odkaz ke 
konkrétním osobám, které se ú astnily rozhovor , a uvažuji, že po dokon ení práce odstraním 
                                                
71 Va ková, M.: Verbální techniky dotazování in Úvod do spole enskov dního výzkumu (elektronická 
prezentace), Praha: FHS UK 2009. 
72 Ibid. 
73 Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál 2008. str. 147. 
74 Ibid. 
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jejich obsah. Musím p iznat, že jsem se b hem celého výzkumu nadmíru soust edil práv  na 
tuto ást metodologie, nebo  se v podobných výzkumech dle mého etická stránka badatele 
jeví jako zásadní. Nap íklad jsem se snažil zcela bez zaml ování popsat informátor m, kdo 
jsem, jakou práci p ipravuji, pro , co jej mým cílem. Stejn  tak jsem v práci necílil na vztahy 
k ve ejné moci nebo údaje spojené s p esným popisem domlouvání míst bitek atp. „…být 
reflexivním v etickém smyslu znamená, že si je výzkumník v dom mikroetických stránek 
výzkumné praxe.“75 V této souvislosti citace v empirické ásti nebudou obsahovat 
sociodemografické údaje o informátorech a pro rozlišení budou jednotlivé citace nadepsány 
písmeny H (Hooligans) a U (ultras) a dopln ny v kem informátora. Dále v empirické ásti 
odstraním veškeré identifikující údaje, lépe eno nahradím je kódy nebo kategoriemi.76 
Použil jsem íslování informátor  od 1-12. 

Z hlediska publika ní etiky jsem se jako výzkumník soust edil p edevším na tyto 
aspekty. O veškerých zdrojích použitých v rámci výzkumu, informuji v kapitole bibliografie. 
Jasn  jsem odlišil své a p evzaté interpretace. Citace a parafráze odborné literatury jsou 
ozna eny odkazem, p emž doslovné citace jsou psány kurzívou. T mito kroky se doufám 
vyhnu rizik m spojeným s etikou ve spole enskov dním výzkumu, jako je plagiátorství, 
falzifikace nebo zásah do práv a svobod ob ana tak, jak ho definuje eská legislativa. 

                                                
75 Ibid. 
76 He manský M., Novotná H., Ezzedine .P, Š oví ková M. Va ková, M. Seidlová G. – Etika výzkumu in Úvod 
spole enskov dního výzkumu (elektronická prezentace), Fakulta humanitních studií, Praha 2009. 
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4. Empirická ást  

4.1. Fotball story 
 

Aktivní len radikální scény se rodí v kotli. Do kotle zpravidla p ijde se skupinou svých 
vrstevník . V p ípad  starších ultras i Hooligans se nejd íve stane adovým fandou, zde se po 
jistou dobu seznamuje a poté pronikne do jádra skupin ultras nebo Hooligans, i zakládá 
vlastní skupinu. Pro p esnost zopakuji, že p ed rokem 1996, žádné aktivní skupiny 
neexistovaly. Jedna z prvních otázek interview zpravidla zn la takto: Jak si se seznámil 
s radikální scénou? 
 
U: „Tak chodil sem na Bohemku jako už n jakou dobu žejo. Parta lidí, jako hodn  kámoš  a 
byli sme pozvaný do Hamburku na turnaj…,… Vid li sme jak to funguje, vid li sme ty kulturní 
centra, ty fancentra. Tak sme si ekli, pro  by sme to nezkusili i v echách. Už tam sme 
založili skupinu, protože nás to inspirovalo hodn .“77 
 
H: „Za ínal jsem chodit na Bohemku n kdy klasika v 16...,…vzniká tam subkultura lidí, který 

co spojuje a i já jsem si tam našel v ci, který jsem na za átku ne ekal, jako jsou t eba ty 
domluvený bitky.“78 
 

Zmín ná formulace „subkultura lidí“ a p edevším následná „našel v ci“ nazna uje, že 
pokud se jedinec jednou orientuje na scén , p ijetí chuligánské nebo ultras identity je otázkou 
subjektivního rozhodnutí. Tuto interpretaci dokumentují i výpov di sou asných a tedy 
mladších len  scény, kte í ve v tší mí e p icházejí na stadion už s jasnou p edstavou, jakým 
sm rem se budou profilovat a skupinu zakládají soub žn  s p ijetím identity klubového 
fanouška nebo jsou zkrátka osloveni kamarády k participaci na scén  a klubovou identitu ani 
nep ijímají. P icházejí spíše kv li skupinové i v tomto p ípad  subkulturní identit  než kv li 
klubu i fotbalovému nadšení. 
 
U: „Jsem jakoby za al chodit na Bohemku, když mi bylo 13. Potkal jsem partu kluk , který 
byli jakoby moji vrstevníci. Kluci kterejm bylo 13, 14 a cht li jakoby na Bohemce n co d lat. 

jaká aktivní skupina, jakoby pyrotechnika, chorea.“79 
 
H : „Hele, eknu to rovnou te , ešt  2 m síce zp t jsem byl lenem chuligánské ekipy na 
Spart  (Sparta young), ale jelikož jsem se neshodl s klukama za al sem chodit na 
Bohemians1905.“80 
 

Spolu s popularizací obou proud  dochází v posledních dvou dekádách i k postupné 
specializaci jednotlivých aktér  a na jejím základ  i logickému odd lení obou scén. Zatímco 
ješt  v roce 2005 byla chuligánská skupina složena z jedinc  r znorodého zam ení a zájm . 
V sou asnosti již ádný chuligán není lenem po léta se tvo ící party z hospody, ale tém  
výhradn  aktivním amatérským sportovcem, jehož disciplínou jsou bojové sporty. Proces 
specializace se završuje v minulé dekád  a je procesem p ímo arým. Bylo by však mylné 

                                                
77 Informátor . 3, 39 let. 
78 Informátor . 8, 37 let. 
79 Informátor . 1, 20 let. 
80 Informátor . 4, 17 let. 
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vysv tlovat si tuto skute nost prost ednictvím neprostupnosti skupin, jak uvidíme dále 
v textu. 
 
H: „D ív sme byli parta z hospody. V pátek se jelo k n komu na chati ku grilovat a v n li 
celá parta jela na fotbal.“81 
 
U: „za mýho mlada to bylo kouzelný v tom, že se se ty fanoušci potkali n kde ne ekan , dali si 
pár facek, skon ilo to. Dneska je to vo tom, že to je Hooligans. Je to vo tom, že chod j 
posilovat, cvi it. Chodí na n jaký fullcontacty. Je to samostatnej sport.“82 
 
H : „…cca 2 roky chodím na thajskej box.“83 
 

Provázanost s klubovou identitou, která je patrná v po átcích scény, dnes už není 
zdaleka samoz ejmostí. Tyto prom ny ukazují, že se ob  scény ocitly na jistém stabilním 
vývojovém stupni. Jejich se aktivity dostaly do širokého pov domí potencionálních nov  

íchozích na scénu: 
 
U: „To bylo strašn  jakoby in v tý dob .“84 
 

Je-li prvotní vstup na scénu provázen euforií a fascinácí d ním, kdy se akté i pohybují 
na hranici obou proud , až s jedním splynou a za ínají se mu v novat naplno: 
 
H: „Bohemka m  upln  pohltila“85 
 
H : „To se nedá popsat. Moje první bitka byla 90 na 90, tam v tý Opav  ty vole..,… Jednou 
jsem d lal choreo nebo pomáhal ty vle. 86 
 
Když jednotliví akté i uvažují o ukon ení své aktivní innosti na scén , patrn  ve svých 
odpov dích odhalují negativní stránku participace na radikální scén , která se u zástupc  
obou proud  diametráln  liší. Zatímco u Hooligans je hlavním d vodem ukon ení aktivní 
innosti ztráta soukromí prost ednictvím konfliktu se zákonem nebo politizace eské 

chuligánské scény, bývalí ultras hovo í o asové náro nosti a nedostatku prost edk  ale i lidí 
schopných dobrovoln  ve volném ase p ipravovat show pro jednotlivé zápasy. 
 
H: „Proto sem už neaktivní na tomhle poli a to je to, že t eba ten internet to je podchycený 
hrozn  moc. A potom o problémy s policajtama dneska fakt nestojim“.87 
 
U: „Já sem jel dlouho, ta naše crew to d lala jakoby dlouho. A taky lov k má svuj život a ten 
fotbal ti bere hodn  a p emlouvat furt ty jiný lidi vod nás, aby chodili jako jo…,… ty mladý 
lidi co maj rádi fotbal to je strašn  moc. Co chod j na fotbal a necht j tam jenom stát. Ale 
když jako maj dv  možnosti, že maj n co vytvá et, co je bude stát prachy, as, volnej as a 
ešt  to nebude sklízet dycky ovoce a nebo bejt chuligán, ned lat nic, ob as se porvat 
s fízlama, ud lat bordel a nemáš žádný závazky, ztratíš se v davu. Todlencto d lá ten 
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83 Informátor . 4, 17 let. 
84 Informátor . 1, 18 let. 
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fotbalovej svaz špatn , že by se m l zajímat o ty lidi, aby byli aktivní a ne jakoby pí usové ale 
jakoby fanoušci. “88 
 

Druhá citace zachycuje nejen náro nost ultras stylu, ale i konkrétní postoj lena ultras 
scény, který kriticky hodnotí p ístup domácích institucí k problematice radikální scény. Je to 
nedostatek podpory ze strany eskomoravského fotbalového svazu. Upozor uje p itom na 
sociální aspekt ultras stylu, který zárove  nutí mladé lidi n co vytvá et. Spolupráce svazu a 
fanoušk  se informátorovi jeví jako mimo ádn  oboustran  výhodná, naopak ne innost je 
svázána se zhoršením stavu. Nutno íci, že tento postoj není stereotypním názorem celé scény. 
Impicitn  však v sob  obsahuje velmi d ležité sd lení, které r zným zp sobem potvzují 
jednotliví akté i: „Ultrasáctví je práce, kdežto chuligánství je zábava!“   
 

Impulsem zni ované specializace, je vznik prvních skupin zam ených na konkrétní 
proud radikálního fand ní. Tím se otev el prostor pro organizovanost scény.  
 

4.2. Vývoj radikální scény p i Bohemians 1905 

4.2.1. Berserk 
 
„Když jsem je potkal, byla to parta blázn , který se prali i mezi sebou.“89 
 

V roce 1998 je v Praze založena první chuligánská skupina p i Bohemians 1905 pod 
názvem Berserk90. Není jen první, ale i ídící skupinou celé chuligánské scény až do konce 
své aktivní innosti v roce 2008. Už p ed jeho vznikem docházelo v rámci utkání k 
symbolickým poty kám mezi fanoušky. Naproti tomu ultras produkce neexistovala v bec. 
Sdružuje na 50 m , kte í spolu navšt vují koncerty, hostince a mimo jiné pravideln  i 
zápasy Bohemians 1905 v té dob  Bohemians Praha. Vnit ní princip t chto prvotních 
chuligán  lze opsat známým eufemismem: „fotbal je jen záminka, d ležit jší je pivo a 
kamarádi“. V tšina ze zakládajících len  m la zkušenost s náhodnými st ety zpravidla p i 
cest  na stadion, systematické domluvání st et  však zažívali vyjím . 
 
H : „Starej styl chuligánství byl v ulicích“91 
 
H : „Nebyly mobily. Když už sme se dohodli jednou se Spartou na úterý a ekali na n  
v hospod , dopadlo to tak, že p išli ve st edu, kdy tam sed li 2 lidi a zdemolovali v 15 celou 
hospodu.“92 
 

K druhému citátu jen dodám, že moderní technologie skute  stojí za vzestupem 
chuligánské scény. Podobné experimenty v té dob  soub žn  charakterizují eskou scénu. 
Fanoušci Sparty Praha, Slezký FC Opava, Baníku Ostrava, FK Hradce Králové, Boby Brno i 
                                                
88 Informátor . 3, 39 let. 
89 Informátor . 8, 37 let O prvním setkání se skupinou Berserk. 
90 Berserkové neboli Berserkrové bylo ozna ení pro severské bojovníky, kte í se vyzna ovali svojí zb silostí v 
boji. Jejich název je odvozen bu  p ímo od slova berserkr - medv dí košile - (oblékající se do medv dích 
kožešin), nebo od bare serk - bez košile (tj. bez brn ní), nebo od slova björneserk - lov k ve zví ecí k ži, lov k 
zví ecí povahy. P ed bitvou upadali do bojové extáze, kdy okusovali okraje svých štít , a stávalo se, že vznikl 
boj mezi jimi samotnými, jak moc byli nabuzení do bitvy. Dostupné z:  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Berserkov%C3%A9. 
91 Informátor . 8, 37 let. 
92 Informátor . 11, 45 let. 
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Sigmy Olomouce zakládají své skupiny a je tedy s kým soupe it. Tyto souboje srší až do 
ukon ení aktivní innosti Berserku v roce 2008 atraktivitou. Na eské scén  dominují 
chuligánství práv  skupiny p i t chto klubech v tšinou dodnes p edevším vzhledem k po tu 

 p ipravených k boji. Jinými slovy jsou jediní, kte í dokáží postavit 20 a více muž  do 
bitky.  
 

Berserk nepovažuje za nutné reprezentovat jakýkoliv politický sm r i ideologii. O 
napojení na ultralevicové organizace nem že být . Tento gang je sm rem navenek zcela 
apolitický a soust edí se p edevším na organizaci st et  pod hlavi kou klubové identity. Proti 
Berserku se tedy netvo í ani uvnit  mate ského kotle ani v ostatních táborech chuligán  žádná 
politická opozice. Teze ultralevicového gangu spojeného jednotnou ideologií popsaná 
Baranem a Smolíkem93 se tedy nezdá býti nosnou. Jsem toho názoru, že není možné za adit 
skupinu mezi extremistické v p ípad , že je takto ozna ena fanouškovským fanzinem nebo 
proto, že se v ní objeví punker. Skupina se stává extremistickou, pokud deklaruje svou 
extremistickou povahu, což Berserk nikdy nesplnil. Opa nou cestou se vydali chuligáni 
Sparty Praha, Sigmy Olomouc nebo Zbrojovky Brno, kte í se po krátké dob  a vlastn  ješt  

ed založením konkrétních skupin profilují jako jednotné tábory ultrapravicových fans. Tuto 
skute nost i sami hrd  deklarují dodnes. Obecn  si na eské scén  chuligánství v této dob  
udržuje politický odstup a neutralitu: 
 
H: „Na Bohemce byly ty scény hodn  propojený, že do bitek chodili všichni, kdo cht li a bylo 
to za Bohemku. Bohemka držela dycky p i sob . Lidi, který tam tenkrát chodili, byli chuligáni 
a nev novali se moc politice. Kord jako Berserk.“94 
 
H: „Politika se tam rozhodn  ne ešila. Bylo to nepolitický.“95 
 
U: „V tej dob  sice byli jakoby Berserk  jakoby v olí ku, ale v bec ne ešili n jakou politiku 
nebo tyhle sra ky.“96 
 

Pro úplný p ehled p ipomenu, že skupina zažije i rozkol, když se z jejího jádra odšt pí 
nová skupina Tornádo Boys. Odluka je zp sobena nesouhlasem ásti chuligán  se stavem 
družeb. Nadále pak Tornádo p sobí p i Berserku pod novým názvem.  
 

4.2.2. Banditos 
 
„Když byli lidi z vedení Berserku ve v zení, organizovali jsme to my.“97 
 

V roce 1999 je založena skupina Banditos. Skupina se zam uje na fand ní jako takové, 
esto se v jejím jádru najde n kolik jedinc  schopných podpo it Berserk. Berserk si však 

ponechává zvláštní status, a tak lenové Banditos svou skupinu nikdy nereprezentují v 
samotných bitkách, ale pouze na stadionu, kde vyv šují svou zástavu.  
 

                                                
93 Viz. kapitola Chuligáni Bohemians Praha 1905. 
94 Informátor . 8, 37 let. 
95 Informátor . 11, 45 let. 
96 Informátor . 3, 39 let. 
97 Informátor . 10, 35 let.  
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H: „Já sem se za Berserk pral. Ale jako tam sem vstupoval jako Banditos, oni v li, že tam 
chodí pár lidí z Banditos. Ale pokud se lov k pral za Bohemku, tak sme se prali pod nima 
jako pod Berserkem.“98 
 
Tato skupina má svá specifika. P edevším se ve 3 bodech odlišuje od ryze chuligánského 
Berserku:  
 
1. Vzniká na širší platform . Jednotliví lenové se mnohdy seznamují až po vzniku skupiny. 
2. Pozd ji se ada len  zapojí do ultras aktivit a dodnes podporuje ultras scénu. 
3. Od po átku deklaruje svou otev enou podporu antifašismu. 
 
H: „Tenkrát jsem psal o nás na internet n jakej pr vodní text. Dodneška se sm ju, jak sem už 
tenkrát zd raz oval, že sme apolitický, ale že sme všichni antifašisté. Což pro spoustu v tu 
chvíli znamená, že sme levi áci, což jako já si teda nemyslim.“ 99 
 

Ani tato skupina však nemá extremistickou povahu a o podporu ultralevicových 
organizací nestojí. Tento po áte ní „antifašismus“ ješt  není ideovým a programovým 
„antirasismem“, který popisuje Novotný100. Tento se objeví až pozd ji. Prozatím je jen 
vymezením se proti naziskinheads, kte í jak už bylo zmín no, v 90. letech tvo í jádro 
radikální scény p i n kterých fotbalových klubech a jsou známí i mimo chuligánskou scénu 
z ulic, koncert , hospod: 
 
H: „Jako já nebyl antifák, ale ty náckové d lali všude jenom bordel a párkrát se mi stalo, že 
když jich bylo víc, tak se naparovali a pak t  se ezali v hospod .“101 
 
H: „Já sem to ne ešil, ale proto já sem byl antifašista, že jsem jako mladej potkal vožralej 
prost  deset náck . A už ty máš bombra s n jakou nášivkou a už to jelo. Byl si sám, byl si ve 
dvou a dostal si p es držku.“102 
 

Propojením skupin103 spole  s organizací bitek dostává chuligánský typ fand ní nový 
rozm r a smysl. Subkultura Hooligans proroste kotlem Bohemians a skrz n j vytvá í sít  
vztah , které by jinak nem ly možnost vzniknout ani p etrvat. Mezi léty 2002-08 je 
chuligánská skupina p i Bohemians 1905 na svém vrcholu a je schopna spolupracovat bez 
konkrétních p edsudk . Do bitek se zapojují punke i (výjime  již v po átcích), Sharpové 
nebo Rude boys, u kterých se nedá o ekávat p íklon k pravici, spole  s pravicov  
smýšlejícími zam stnanci ochranek a v tšinou, která se adí mezi apolitickou odnož 
subkultury Hooligans. Politické postoje jsou za azeny na druhou kolej. Zárove  se již 
chuligáni nedají vymezit skrze úzkou vazbu na region hlavního m sta, jako tomu bylo 
v po átcích. Zastoupeni jsou zde totiž nejen pražští chuligáni ale i pardubi tí, p íbramští. Zde 
hrají nezanedbatelnou roli již uvažované moderní informa ní technologie, které umož ují 
operativní domluvu st et  i sraz  koalic tzv. na as. V takto diferenciované a po etné skupin  
nepochybn  hraje úlohu i v í postavení jednotlivc . Legitimiza ní proces vedení skupiny je 
otázkou zkušeností a schopností jedince:  
 

                                                
98 Informátor . 8, 37 let. 
99 Informátor . 8, 37 let. 
100 Viz. kapitola Úvod. 
101 Informátor . 10, 35 let. 
102 Informátor . 8, 37 let. 
103 Berserk, Tornádo Boys, Banditos a Barflies. 
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H: „ lov k funguje v n jaký skupin  lidí, který se na sebe musí spolehnout. Kde funguje 
jaká ur itá hierarchie. Prost  tam se pozná lidi, který um j trošku s t ma lidma 

manipulovat, který um j vést lidi, který se um j rvát, tak ty tam maj n jaký prost  vyšší 
postavení.“104 
 
H: „ V tšinou jsou ve skupin  2-3 co to vedou a maj slovo a pak ostatní.“105 
 

Možná i díky tomu, že tato scéna není jasn  utvá ena skrze politicko-ideologické 
koncepty a zdá se být tzv. pro všechny, p itahuje kotel Bohemians od za átku nového tisíciletí 
vysokou pozornost nekonformních pražských fanoušk . Zatímco eský fotbal registruje 
výrazný úbytek zájmu o fotbal, Bohemians Praha navšt vuje mnohonásobný po et fanoušk , 
než tomu bylo v 90. letech.  
 
H: „No to víš, že tam chod j lidi levicov  zam ený. Práv  kv li tomu že si myslej, že tam 
nejsou náckové. Myslim teda do kotle.“106 
 

4.2.3. Barflies 
 
„To sou starý Skinheadi a Rudeboyové“.107 
 

V p ímé návaznosti na konec p edchozí kapitoly p edstavím nyní jednozna  st žejní 
skupinu ultras scény p i Bohemians 1905. Je to skupina Barflies založená v roce 2002. Stejn  
jako Berserk pak bez p estávky ovliv ují ultras scénu dodnes, a koliv jsou ob  skupiny ve 
svých aktivitách skromn jší. Už samotný vznik skupiny p edznamenává její pozd jší vývoj. 
Na fotbalovém turnaji fanoušk  v n meckém Hamburku, se p íznivci Bohemians seznamují 
s ultras scénou levicov  zam ených fanoušk  hamburského FC Sankt Pauli. Ješt  p ed 
odjezdem vznikají Barflies. Opticky se tedy skupina op t m že jevit jako radikáln  levicová. 
Zvlášt  když mezi Barflies a fanoušky St. Pauli okamžit  vzniká p átelská družba. Ani 
v tomto p ípad  tvrzení nestojí na faktickém podkladu. Skupina se profiluje zcela jinak. 

edevším se zam uje na kvalitní ultras produkci a podporu záchrany klubu Bohemians 
Praha, který sou asn  upadá do dluh . Vzhledem k tomu, že je celá ultra scéna po dlouhou 
dobu organizována jednou skupinou v ele s jednou osobou, oba své cíle napl uje 
s úsp chem. Krom  mnoha ultras aktivit, jako jsou pravidelné choreografie, výroba vlastního 
oble ení s klubovou tématikou a celozápasové podpory, je tato skupina na rozdíl od chuligán  
aktivní i sm rem ke klubovému vedení: 
 
„Za ali sme d lat fanzin, šály, chorea, komunikovat s vedením, že by sme cht li n jaký 
prostory v olí ku, aby sme tam mohli n co vytvá et. To nám vyšlo vedení docela vzt íc, jako 
že nám dali takový prostory, sice takový to bylo hnusný plesnivý ale aspo  n co, kam sme si 
mohli dávat v ci.“108 
 

Postupn  se za íná prezentovat jako skupina antirastická a dokonce v rámci družby se 
St. Pauli vstupuje do projektu F.A.R.E a za íná pravideln  v Praze organizovat fotbalový 
turnaj protirasistických fanoušk  „Love fotball, Hate racism.“ Tyto aktivity mimo stadion 
                                                
104 Informátor . 8, 37 let. 
105 Informátor . 4, 17 let. 
106 Informátor . 2, 37 let. 
107 Informátor . 6, 31 let. 
108 Informátor . 3, 39 let. 
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dostanou skupinu do obecného pov domí evropských fotbalových institucí, jako je UEFA109, 
která je jakýmsi nad ízeným orgánem fotbalových svaz  jednotlivých lenských zemí. UEFA 
od devadesátých let vede preventivní kampan  proti rasismu a snaží se zd raz ovat prvotní 
funkci fotbalu jako fenoménu založeného na toleranci a odstran ní rozdíl  ve spole nosti ne 

edsudcích a pocitu nad azenosti. P edevším F.A.R.E je pak projektem, který má cíle 
kampan  realizovat. Dalo by se íci, že Barflies v rámci eské scény jediná spolu libereckými 
ultras p ijme moderní sm r vnímání fotbalu. F.A.R.E se tedy poda ilo odst ihnout extémní 
rasisty od fotbalu v západní Evrop . Sm rem na východ však nenacházal tento projekt 
mechanizmy k uskute ní. Již o n co d íve, konkrétn  v 80. letech minulého století, za íná 
UEFA plošn  potírat i chuligánství a násilí ve fotbale. Eric Cantona110 byl za sv j kop, o 
kterém jsem se zmi oval v teoretické ásti, odsouzen mj. k 120 ve ejn  prosp šných prací atd. 
Tresty fanoušk m, kte í byli asto zatíženi recidivou, jsou ješt  tvrdší.  
 
U : „Bohemka je známá díky nám v UEF , že sme proti rasismu.“111 
 

Pojem antirasismus považuji v dnešním kontextu za daleko hlubší a d ležit jší co do 
rozsahu než nap . antifašismus nebo antinacismus. Má totiž konkrétního soupe e a ter  ve 
všech projevech rasismu a xenofobie. Zatímco neofašismus i neonacismus jsou v sou asnosti 
pom rn  abstraktní pojmy, rasismus se m že v kterémkoliv historickém momentu op ít o 
konkrétní spole enské pom ry. P esto termín antirasismus dle mého nemá politické konotace 
a zasahuje spíše do roviny ideové. Budu-li uvažovat s Bergerem112 a ideologii vložím motiv 
ospravedln ní, pak mohu rasismus považovat za ideologii „bílých“, která nepochybn  
z historického hlediska ur ovala v jistých regionech politickou skute nost a antirasismus za 
možnou reakci uvnit  spole nosti, ne však za ucelenou ideologii. P estože ani tento akt nemá 
politický kontext a v tšina len  Barflies jsou apoliti tí fanoušci, za ne být radikální scéna 
Bohemians 1905 vnímána eskou radikální scénou jako ultralevicová. Postoj k rasismu je 
totiž v o ích eské scény základním faktorem pro za azení doleva i doprava. P esto platí, že 
pokud byli ultras na eské scén  od po átku ovliv ováni subkulturou Hooligans, jak uvádí 
Voženílková, pak v p ípad  Bohemians 1905 rozhodn  nenásledovali profil svých 

edch dc , což by mohlo podpo it její tezi, že se ultras vyhýbají jakýmkoliv tlak m zven í a 
vždy volí svou vlastní vizi fandovství.113 
 
U: „Samoz ejm  kotel nejsou jenom levi áci. Já mam práv  pocit a to se mi líbilo, že je tam 
úpln  jedno, kdo jakej je, a p esto to bylo pospolitý“.114 
 

Barflies jsou také napojeni na Berserk a Banditos a tak se tu a tam u ástní ást z nich 
bitek a naopak Banditos za ínají vypomáhat Barflies. V tuto chvíli je na míst  otázka: Má 

bec pom rn  nenásilná myšlenka antirasismu n co spole ného s násilím fotbalového 
chuligánství? Pro  se ú astní antirasista t chto bitek? Poda ilo se mi nalézt p íklady, které m  
dovedli k formulaci dvou možných interpretací. Jednu bych mohl podpo it smolíkovým 
chuligánem, který na záv r svého desatera chuligánství uvádí: „z sta  co nejdéle pravým 
fanatikem“115, což je výrok, který platí obecn  pro celou radikální scénu p i Bohemians 1905 
a mimo jiné koresponduje s definicí „Mentality ultrà“116 užívanou Voženílkovou. K této 
                                                
109 Union of europian fotball associations. 
110 Viz. kapitola Vymezení pojm . 
111 Informátor . 3, 39 let. 
112 Viz. kapitola Vymezení pojm . 
113 Viz. kapitola Vznik a vývoj hnutí ultras v zahrani í. 
114 Informátor . 6, 31 let. 
115 Viz. kapitola Pravidla chuligánství. 
116 Viz. kapitola Vznik a vývoj hnutí ultras v zahrani í. 
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interpretaci se váže i snaha o nekonformní uvažovaní antirasistických skinhead  a Rudeboys, 
myšleno snaha být tak trochu extrémní. Druhá interpretace souvisí s tím, že bitka není optikou 
aktér  vnímána jako nep im ené násilí ale spíše jako fér souboj. Tento aspekt solidarity i 
mezi soupe ícími skupinami dob e post ehl Koleta117. V p ípad  vážného zran ní je bitka 
okažit  p erušena a oba tábory se v nují ošet ování, po bitce si v tšinou soupe i podají ruce: 
 
H : „No a dyž za al t etí, tak tam zrovna n jakej maník zkolaboval. Mu zapad jazyk, takže se 
ešil ten maník. No já sem p estal, ešt  tam n jak pomáhali Opaváci. Na konci se zatleskalo… 

-tlesk, tlesk- a rozešlo se to. Neuv itelný ty vle. Voni si ešt  zatleskaj klucí cheechee 
cheechee. To sem si jako íkal, to je docela férový. Na poli se kluci vožerou, dají do držky a 
dou pry .“118 
 
H: „To spojení s t ma bitkama mimo stadion, kdy se n kde na poli sejdou 2 party, který 
dodržujou stanovený pravidla, když se eklo beze zbraní, tak to bylo bez zbraní…,… 

kolikrát se stalo, že se tam pomáhalo se zapadnutym jazykem.“119 
 
U: „Každej kluk se chce n kde poprat. V civilu to je špatn . Takže myslim, že ta domluvená 
bitka k fotbali pat í.“120 
 

4.2.4. Politizace 
 

Od roku 2008 se eská chuligánská a ultras scéna m ní. Politická a ideologická složka 
vystupuje do pop edí. Nutnost politického vymezení nebyla do této chvíle na radikální scén  
pravidlem. Od nyn jška je však zcela zásadní a teprve nyní se vrací etapa politizace, jak o ní 
hovo í Smolík121. A koliv je možné, že se jedná pouze o vyvrcholení politizace scény, která 
má ko eny o n kolik málo let d íve. Hmatatelné následky na strukturu radikální scény však 

žeme pozorovat až nyní.  
Tato problematika zasáhne radikální scénu nap  republikou. Scéna se podruhé ve své 

historii rozd luje na „pravi áky“ a „levi áky. N kde dochází i ke konflikt m ultras a 
Hooligans jednoho klubu, jako tomu je nap íklad mezi fanoušky Slovanu Liberec a nedávné 
dob  také Viktorie Plze i práv  Bohemians 1905. A koliv p inu této zm ny výzkum 
neodhalil, d sledek je patrný p edevším na zp sobu po ínání chuligán . Jestliže platilo, že 
bitky jsou fér a v rámci pravidel, v této dob  tomu tak není. Prvním skute ným p íkladem je 
bitka p ed zápasem v Olomouci122. Berserk je p i domluvené bitce napaden chuligány Sigmy 
Olomouce ozbrojenými baseballovými pálkami: 
 
H: „Tim, že dotoho vstoupila politika, tak do toho vstoupily i zbran …,…70 lidí dva autobusy 
Bohemák  do boje, jich tam bylo t eba 90…,…odváželi sme do Prahy autobus kluk , který 

li zlomený nohy, ruce a ot esy mozku a odmítli ošet ení a tam se zlomilo, že se ta parta 
rozpadla.“123 
 

                                                
117 Viz. kapitola Pravidla chuligánství. 
118 Informátor . 2, 37 let. 
119 Informátor . 8, 37 let. 
120 Informátor . 12, 27 let. 
121 Viz. kapitola Vývoj subkultury hooligans v eské republice. 
122 Viz. Kapitola Grafická p íloha, obr. . 7 
123 Informátor . 8, 37 let. 
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Vrcholem stabilizované skupiny okolo Berserku, která má za sebou 10 let zkušeností na 
scén , pak má být domluvený, vysoce prestižní souboj se spar anskými chuligány v lét  téhož 
roku. Tentokrát jsou po ty ješt  vyšší. 100 chuligán  Bohemians proti 150 Spar an m. 
Nejmén  polovinu však netvo í Spar ané, ale p íznivci dnes již zapomenuté ultrapravicové 
extremistické organizace Národní odpor124. Ideologie se stává instrumentem rivality. V p ímé 
návaznosti na tuto akci je aktivita zdecimovaného Berserku utlumena a s podporou zbylých 
skupin již nelze po ítat. Chuligánská scéna p i Bohemians se na as rozpadá. 
  
H: „Tenkrát si ekli, že si nebudou nechávat šlapat na hlavu, že sou antifáci, protože Sparta 
si tam p izvala sebou Národní odpor a voni tam proti nim hajlovali.“125 
 

Žádná reakce ze strany antifašistické akce i jiných organizací, které jsou asto 
zmi ovány jako p ímo napojené na radikální fanoušky Bohemians 1905, a které bojují proti 
neonacismu i za použití násilí, se neuskute ní. I to nazna uje, jak mylná je interpretace 
napojení na extremistické organizace, kterou p ijali i v dci. P esto jsou fanoušci této radikální 
scény nadmíru spokojeni, pokud v jejich st edu nikdo „nezvedá pravici“, což pov tšinou platí 
dodnes. To je dáno p edevším tím, že dnes již programov  odmítají spojení klubu a své 
identity s rasismem a neonacismem, ale zárove  se domnívají, že otázky politických postoj  
k fandovství nepat í. ada aktér  si nep eje politizovat radikální scénu p i Bohemians 1905 
tak, jako je tomu nap íklad v p ípad  Sparty Praha, a projevy obou extremism  nevyhledávají: 
 
U: „Rasimus a politika v bec to ur it  na fotbal nepat í.“126 
 
H: „To je takový, že se to má ešit jinde a ne na Bohemce.“127 
 
U: „To je v ná otázka, co je vlastn  tahání politiky na fotbal? Já osobn  jako bych za rudou 
hv zdou na fotbale taky nemusel stát, ale m j základní postoj je, že nemam rád nácky. Je 
pravda, že jednotlivci na Bohemce tíhli v t ch letech 2005-2008 hodn  doleva, mam ale pocit, 
že to na stadion netahali.“128 
 

Mezitím dochází v rámci ultras ke genera ní vým , která v podstat  jen p esune 
bývalé aktivní leny do pozice adových fanoušk , kte í jistým zp sobem ovliv ují scénu 
nadále a uvolní místo mladším skupinám. Tak se tedy i Barflies pomalu stahují: 
 
U: „P išel tam, sem ho p edstavil, dal sem mu takle v ci a ek sem naschledanou a vodešel 
sem. Ale furt jim dávám jakoby rady, jako jak to d lat a co se má jak d lat. P edstavil sem je 
s tim vedenim a p ebrali to. Jako chodil sem tam ale už né tolik, jako spíš jim dávat rady.“ 129 
 

                                                
124 Národní odpor je eská neregistrovaná neonacistická organizace. Hlásí se k nacionálnímu socialismu, tedy 
eskému nacionalismu, který p ijímá prvky neonacismu s výjimkou tezí o vyvolenosti n meckého národa, dále 

se staví proti kapitalismu, sionismu, p ist hovalc m a Rom m. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_odpor. 
125 Informátor . 5, 20 let. 
126 Informátor . 1, 20 let. 
127 Informátor . 2, 37 let. 
128 Informátor . 6, 31 let. 
129 Informátor . 3, 39 let. 
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4.3.  Pohled na sou asnou radikální scénu 

4.3.1. Bohemians Ultras 
 
U: „A te  to choreo d laj kluci, který se nechcou prát.“130 
 

V roce 2008 je založena skupina Bohemians ultras. Druhá generace ultras p ijímá 
hodnoty a postoje ultra skupiny Barflies jako samoz ejmost a považuje je za sou ást historie 
klubu. Antirasismus už neobhajují, ale berou ho jako zcela nezpochybnitelné spole enské 
pravidlo.  Klub  už  nezachra ují,  ale  mluví  o  tom,  že  si  ho  pro  sebe  zachránili.  Pro  tentokrát  
prob hne genera ní p edání bez obtíží, možná i díky shod  ve sv tonázoru, a tak je nová 
skupina p irozen  absorbována stávající radikální scénou. P ipojují se k podpo e programu 
FARE a spolupo ádají turnaj pro fanoušky „Love fotball, Hate racism.“   

Vrcholem ultras scény p i Bohemians 1905 bylo nepochybn  období Barflies. Barflies 
si získali skute né uznání na celé eské scén  p edevším díky velmi originálním nápad m, ale 
i díky silné lenské základn  (200 len ). Bohemians ultras se od za átku potýkají 
s nedostatkem aktivních participant  pro p ípravu kvalitních choreografií: 
 
U: „…nás je t eba 15. 15, který do tý skupiny pat í a aktivních je nás tak 10. To jádro je naše 
skupina a je tam spousta dalších skupin se kterejma máme jakoby kamarádský vztahy. Jdem 
na pivo, koncert, ale že by nám p išli pomoct d lat choreo to jakoby ne.“131 
 
H: „To potom p evzali mladý tyjo, ale t ch moc neni. T ch je t eba mezi 5 – 15 lidma, ale 

lá to tak 5 lidí.“132 
 

V politické rovin  reprezentují tedy stále stejný proud jako skupina Barflies a to je 
apoliti nost s d razem na antirasistické postoje. V této etap , kterou m žeme vymezit lety 
2008-2013, se do jisté míry m ní eská ultras scéna. P edevším znovu p ipomenu, že v této 
etap  dochází k definitivnímu rozd lení aktivit proud  ultras a hooligans a specializaci aktér . 

ní se ale i možnosti a postoje ultras. Bohemians ultras mohou využít moderních 
informa ních technologií a prezentují se vlastní webovou stránkou, kolekcí oble ení, ale 
nap íklad i vlajkami namí enými proti rasistickým p edsudk m „Good night, white pride“. 
Oproti svým p edch dc m se za ínají vymezovat proti komercionalizaci sportu, diktátu 
televizních stanic (podle nichž se ur ují asy výkopu utkání) i vedení klubu. Tyto aktivity 
souhrnn  nazýváme tzv. „protest proti modernímu fotbalu“. Nejú inn jší formou takového 
protestu je zapln ný kotel, který v pravou chvíli vyv sí choreografii 30x30 metr  se vzkazem 
nap íklad tohoto zn ní: „Kartu leda pro Syneckého“133 Podobné postupy jsou pro 
západoevropskou scénu charakteristické prakticky od po átk  ultras a až nyní se eská ultras 
scéna také vydává tímto sm rem. Jen pro zajímavost, grafickému ztvárn ní choreografií 
dominují postavy z amerického animovaného seriálu Simpsonovi. P esto pro ultras z stává 

                                                
130 Informátor . 3 39 let. 
131 Informátor . 1, 20 let. 
132 Informátor . 2, 37 let. 
133 initel svazu Synecký navrhl zavedení osobních karet pro každého fanouška. Reakce fanoušk  Bohemians 
1905 p i jednom ze zápas . Dostupné z: http://sektor1905.cz/bohemians-praha-1905-fc-vysocina-jihlava/. 
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velmi d ležitá i sebeidentifikace s klubem. To se projevuje i v jejich popisu specifik eské 
scény, což popisují akté i takto: 
 
U: „Plze !! P ed p ti lety sme tam jeli a nem li ani h išt  vole. Dneska novej stadion a 10000 
tisíc návšt vy. Rozjetý super ultras. Velmi zál ží na tom co klub p edvádí. To bych se 
posral.“134 
 
U:  „Když se klubu da í, p ijdou lidi, postaví se stadion, p ijdou chorea, jako t eba v Plzni. 
Najednou sou aktivní na výjezdech, maj dobrý chorea.“135 
 

V rámci svých aktivit se jednotliví lenové nezú ast ují organizovaných bitek a vlastn  
ani nemohou, protože ty jsou vždy domlouvány chuligány, kte í radikální scénu opustili. 
Chuligánskou scénu nikterak nesledují. Pokud už absolvují st et, je to na stadionech soupe , 

i vyprovokovaných bitkách v pr hu zápasu. To je pon kud jiný typ násilí, než o kterém 
se v tomto textu v tšinou hovo í. Zmínku o tomto typu násilí najdeme u Voženílkové136. 
Ultras se skute  konfrontaci nebrání, pokud jsou napadeni, p estože, jak je patrno 
z úvodního citátu kapitoly, na rozdíl od Barflies zám rnou kombinaci ultras a Hooligans 
aktivit odmítají.  
 
U: „T eba v Opav  jsme byli p ed rokem, rokem a p l. Tam nás bylo 40 a z toho 10 lidí 
chuligáni, který fakt jako do t ch bitek chodili a jakoby sektor Opavy byl na druhý stran  a 
voni to celý obešli a za li tam po nás házet pyrotechniku a n jáký sklo a hrní ky porcelánový 
a do toho jsem se jakoby zapojil. To v tob  vyvolá n jakej adrenalin, což je jakoby super 
pocit.“ 137 
 
Hovo ím-li o násilí, musím se nyní ve výkladu vrátit až ke skupin  Berserk. 

4.3.2. Berserk young 
 
„Sme bu  pravi áci nebo apolitici, ale rozhodn  mezi náma není žádnej levi ák“138 
 

Asi nejkontroverzn jší skupinou p i radikální scén  Bohemians 1905 je ultrapravicov  
založená skupina mladých chuligán  Berserk young139. P íchod na scénu hlásí tato skupina 
v roce 2011, dva roky po rozpušt ní skupiny okolo Berserku, Banditos atd. Chuligáni mají 
vždy snahu p edat skupinu další generaci a tak jim torzo Berserku umož uje p evzít název 
slavné skupiny s dodatkem „mladí“. Jistá vazba se samoz ejm  nedá vylou it, p esto v tšina 

íve aktivních Berserk  již scénu nesleduje: 
 

U: „No tak 2-3 lidi ze starýho Berserku. Ten jeden, ten to trošku hrotí a u í tu mládež. Ten se 
v nich vidí. Chce, aby se u nás hajlovalo, a u í k tomu ty svoje d ti a dává jim p ednášky.“140 
 

 Vymezení skupiny by nebylo kompletní, bez zmínky o struktu e a dominantních 
charakteristikách. Skupina je organizována a vedena jedním, dv ma leny (struktura skupiny 

                                                
134 Informátor . 12, 27 let. 
135 Informátor .1, 20 let. 
136 Viz. kapitola Vývoj hnutí ultras v eské republice. 
137 Informátor .1, 20 let. 
138 Informátor . 5, 20 let. 
139 Viz. Kapitola Grafická p íloha, obr. . 6 
140 Informátor . 3, 39 let. 
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se tedy nem ní). Jak bylo nazna eno, jedná se o specializovanou skupinu pouze na 
chuligánství. Hlavní aktivitou je tedy domlouvání a ú ast na p edem domluvených bitkách 
s jinými chuligánskými skupinami. Zárove  se tato skupina nechce zapojovat do ultras aktivit. 
Specializace vede k tomu, že se v tšina len  skupiny p ímo nezná. Spojuje je zájem o bojové 
sporty a n kdy i politická orientace. Mají vazby na nacionalistické organizace, což i hrd  
deklarují. Nejedná se ovšem o naziskins, kte í se v mladší generaci prakticky nevyskytují, ale 
o mladé nacionalisty a nazichuligány. Samoz ejm  naprosto odmítají užívání jakýchkoliv 
drog. Na rozdíl od svých p edch dc  fotbal prakticky nesledují a klubovou identitu p ijímají 
tak nap l, do té míry dokud jim umož uje v nování se chuligánství, ehož si všímá i Baran141. 
Naprosté novum je zavedení spole ných trénink , které mají p ipravit na bitky: 
 
H: „M  fotbal nikdy nezajímal, ale snažíme se, aby kluci chodili i na zápasy a nejen na 
bitky.“142 
 
H: „Každý má své tréninky, ale momentáln  zavedeme kolektivní tréninky, aby sme se sehráli 
a zjistili co ekat jeden od druhého.“143 
 

ní se i pravidla pro samotné bitky. Na scén  je mnoho mladých a málo zkušených 
chuligán  a tak jsou vytvo eny dv  kategorie podle v ku. První je pro starší a druhá kategorie 
zahrnuje pouze bitky jedinc  pod 20 let v ku. Práv  v návaznosti na to vznikají skupiny, které 
nehledají vlastní název, ale pojmenují se podle zavedené skupiny a p idají do názvu „young“. 
Tak tedy vidíme mladé chuligány Bohemians pod názvem Berserk young, stejn  jako existuje 
nap íklad Sparta young atd. 

 
H: „Voni t eba sou mladý fighty. Prost  mladý proti mladejm. Te  m li s Duklou, teda se 
Spartou m li. To m lo bejt n jak 14 na 14 Youth X a proti n co Youth. Bohemák  p išlo asi 6-
7 tjo, druhejch 14.“144 
 

Stejn  jako Bohemians ultras nemá skupina pot ebnou základnu, jakou m li její 
edch dci a navíc od po átku musí obhajovat svoje hodnoty jaksi na dvou frontách. A koliv 

se to nemusí zdát a chuligánská parta m že p sobit jako útvar, který si vysta í sám a nehledá 
žádnou oporu. Jak jsme vid li na p íkladu p vodního Berserku, tyto skupiny jsou více než 
závislé na koalicích utvá ených uvnit  své mate ské scény, ale i mimo ni p i vazbách na 
chuligány jiných klub .  

Dynamický vývoj eské scény, kde skupiny vznikají a zanikají nebo jsou rozprášeny, 
což není jen p ípad Berserku, by zasloužil samostatnou studii. P esto se pokusím stru  
popsat situaci na celorepublikové chuligánské scén  v roce 2011. V tšina pevných skupin 
z minulosti p epustila místo mladším. Stabilní se jeví jen Chachar Boys z Baníku Ostrava a 
chuligáni Opavy, kte í se politice vždy v novali pramálo. Nejradikáln jší ultrapravicová 
uskupení jsou nadále skupiny Falanga p i Spart  Praha, skupina Brno Hooligans p i 
Zbrojovce Brno ale více i mén  i skupina Bad Boys From Eden p i Slávii Praha nebo Service 
Squat p i Viktorii Plzni 145, p esto všichni svorn  deklarují druho adou roli politických postoj  
a negativní vztah k užívání drog mezi chuligány. Užívání drog se vždy mezi chuligány 
vztahuje k levicovým, lépe eno alternativním scénám, jakou je nadále nap . Bohemians 

                                                
141 Viz. kapitola Pravidla chuligánství. 
142 Informátor . 5, 20 let. 
143 Informátor . 4, 17 let. 
144 Informátor . 2, 37 let. 
145 Dostupné z: http://hooligans.cz/interviews/. 
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1905. Tyto scény jsou považovány za „bandu ned ryhodných fetek“.146 Toto není 
marginální téma. Drogy anebo t eba krádeže jsou pevnou sou ástí chuligánské subkultury od 
jejího vzniku, a  jsou skupiny sebevíc ultrapravicové. Užívání tvrdých drog se v sou asnosti 

ní v užívání steroid : 
 

U: „Voni nadávaj na fe áky, ale p itom starej Berserk byli všechno fe áci a byli pozavíraný 
kv li tomu, že prodávali tvrdý drogy a sami zobou n jaký steroidy.“147 

 
H: „Je tam spousta blázn  pop ípad  i na drogách, steroidech. Ty se v tšinou nezastaví a 
vono, když ti n kdo minutu kope do hlavy nebo ti sko í na hlavu, tak to sranda není.“148 

 
Veškeré komentá e o d ní na chuligánské scén  se v této dob  již p esunuly na internet 

a zde se odehrává i velmi rychlé vyhodnocení popularity skupin v rámci celé scény. Pokud 
zde není n která z chuligánských skupin respektována, t žko se m že prosadit. Nová skupina 
si samoz ejm  nevybuduje dostate ný respekt pouze politickým postojem, to vyžaduje v tší 
úsilí, p esto se na eské chuligánské scén  p edstavuje skupina Berserk young jako 
ultrapravicová, která však politiku adí na druhou kolej a nejd ležit jší je pro ni chuligánství. 
To pramení z ejm  z obavy, aby neskon ila jako starý Berserk, který byl celou scénou 
za azen doleva a skrze toto azení také zdecimován, a jehož jméno nosí nadále: 
 
H: „V t ch bitkách t  nahán j, protože si levi ák Bohemák, ale není to jenom tam. Jdeš t eba 
na n jakou akci pravi ák  a dostaneš tam do držky, protože si Bohemák.“149 
 
H: „Já byl dycky trošku hrdej, že nás všichni nenávid j, protože jsme byli n co jinýho. Ale 
podle m , když bys sis ud lal complete menu a vobešel skupiny, zjistil bys, že ty pravicový 
tábory, kterejch je vlastn  v tšina, jsou v t ch bitkách k sob  fér.“150 
 
Tímto zárove  deklarují svou jednotu a bojového ducha, což by jim teoreticky mohlo pomoci 
v za átcích na eské scén . Klubovou identitu, která byla d íve aspektem jednoty, nahrazuje 
jaksi jednota politického sv tonázoru. Už to nejsou „chuligáni Bohemky“, jak se definovali 
jejich p edch dci, ale hovo í o tom, že podporují Bohemians 1905. Zatímco v západní Evrop  
už existují i chuligánské gangy koloniálních p ist hovalc 151, východní Evropa, která nezná 

ist hovalectví v takové mí e, generuje chuligány ultrapravicové. 
Na radikální antirasistické scén  Bohemians 1905, budí jejich p ítomnost p inejmenším 

rozpaky, což považuji za logické p edevším u t ch, kte í pamatují domácí lé ení zlomenin po 
útoku olomouckých neonacist  nebo spar anského Národního odporu152  a  rozhodn  nejsou  

irozen  absorbováni, jako tomu bylo u Bohemians ultras:  
 
H:  „Jako taky bych byl radši, kdyby tam byli jenom normální lidi na Bohemce, že jo a ne 
tydle malý blbe ci s ultrapravicovym náhledem.“153 
 
U:  „Bohemka jako fotbalovej klub d lá v ci proti rasismu a pro  jim teda klub ne ekne : hele 
jestli chcete mít vlajku Berserk a hajlovat k ní, tak si jí m jte, ale ne na našem stadionu.“154 
                                                
146 Dostupné z: http://hooligans.cz/interviews/. 
147 Informátor . 3, 39 let. 
148 Informátor . 10, 35 let o chuligánech Sparty Praha. 
149 Informátor . 5, 20 let. 
150 Informátor . 8, 37 let. 
151 Viz. kapitola Grafická p íloha, obr. . 5 
152 Viz. kapitola Politizace. 
153 Infromátor . 2, 37 let. 
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U: „Víš co, oholí si hlavu za nou chodit na bojový sporty, vezmou si kuklu na ksicht a myslí 
si, že jsou nejlepší na sv . Do toho zapadaj do tý party a za nou hajlovat, což v bec 
nechápu, jak to m žou tahat na fotbal.“155 
 

4.3.3. Násilí na mate ské scén  
 
„T ko to sektování na politiku je úpln  nesmyslný. Jestli bude Bohemák napadat Bohemáka, 
tak pro m  je prost  nep ítel!“156 
 

Vztahy Berserk youngs na mate ské scén  se diagonáln  zhoršují. Od roku 2011 
dochází k nahodilým otev eným konflikt m s vlastními ultras. V tšina z nich se odehrává p i 
venkovních utkáních. Mezi fanoušky je obecn  známo, že se t chto utkání ú astní pravideln  
skute  jen jádro radikální scény a nic zde neunikne pozornosti ostatních, jako je tomu na 
domácích utkáních uprost ed davu. Na t chto výjezdech je také asto nutností odbourat 
vzájemné p edsudky, jinak by byli chuligáni i ultras host  ohroženi mnohanásobnou p esilou 
domácích fanoušk : 
 
H: „Výjezdy jsou jako bitky. Musíš držet p i sob .“ 157 
 

„Držet p i sob “ na výjezdech se aktér m radikální scény p íliš neda í. Po déle trvající 
vzájemné averzi, p ichází první šarvátka, která vzniká v pr hu utkání p i návšt eských 
Bud jovic v roce 2011. Do sporu se tak vkládá násilí, což m ní kontext celého sporu. 
Bariérou bránící domluv  se jeví v první ad  neonacistická symbolika. Thor Steinar je 
proslulá ultrapravicová zna ka oble ení: 
 
H: „ Já sem m l Thor Steinar mikinu. Šel jsem se zeptat vo zapalova . ek mi, že mi 
zapalova  nedá, a  se podívám na ten buben a na bubnu byla nálepka good night, white 
pride…,…tak sme se sebrali a šli sme do nich.“158 
 

Od této chvíle za íná naprosté odd lení obou proud . Rok 2012 m ní obraz scény. Ob  
strany sporu vyhlašují vzájemné komunika ní embargo a prakticky p i každém utkání hrozí 
možnost st etu. Jedinou komunikací jsou anonymní „internetové války“ skrze fanouškovské 
fórum. Skupiny jednají, jak jim velí povaha subkultury resp. hnutí. Bohemians ultras zvyšují 
produkci symbol  s antirasistickou tématikou. Choreografie asto mluví o „Bohemce proti 
rasismu“, principech tolerance. Násilí tohoto typu se za ínají vyhýbat a možná i bát proto, že 
chuligáni mají fyzickou i po etní p evahu. Reakcí chuligán  je strhávání vlajek s touto 
tématikou a demonstrativní pálení. Zárove  se z hledišt  za ínají ozývat rasistické a 
antisemitské pok iky, jako je „Jude Slavie“. Ob as dojde i k napadení chuligány. Navenek 
mohou tyto p tky p sobit absurdn  nebo dokonce komicky, dokud jsou boje vedeny v této 
rovin . Na po átku roku 2013 však dojde k vážn jšímu incidentu mezi „mladými skupinami“:  
 
U: „V 7 lidech napadli 3 na zastávce, zbušili je, že šel 1 do nemocnice a vzali jim šálu a byli 
to Bohemáci Bohemáky.“159 
                                                                                                                                                   
154 Informátor . 3, 39 let. 
155 Informátor . 1, 20 let. 
156 Informátor . 8, 37 let. 
157 Informátor . 10, 35 let. 
158 Informátor . 5, 20 let. 
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Tento incident se dotkne i len  Barflies, kte í stále hojn  navšt vují hledišt , ale mén  

se zapojují do ultras aktivit. Ti se rozd lí na dva proudy. První proud zklamaných p estává na 
po tomto incidentu navšt vovat stadion a druhý proud inklinuje ke stup ující podpo e 
mladých ultras. Spor má ale ideologickou rovinu a v té je nakonec i ukon en tzv. zven í. Na 
turnaj „Love fotball, hate rascism“ p ijíždí antirasisticky zam ení fanoušci z celé Evropy. 

kte í z nich jsou fundamentáln  založení a tak se v rámci své návšt vy s podporou starších 
len  Barflies, kte í sympatizují s antifašistickou akcí, vydají na „hon nacist “. Najdou je na 

stadionu p i zápase. Zde se s nimi vypo ádají, ješt  než vstoupí do kotle, a p ipravený 
„výprask“ je velmi tvrdý. Je doplním, že jsou identifikováni znovu podle zna ek oble ení:
     
 
H: „Si do toho nab hli úpln  sami. Spíš mi bylo líto, že když tam dostali, tak šli žalovat do 
hospody. Tam si vymysleli, že tam sou n jaký chuligáni a je jich tam 30. No a tak tam starý 
Berserkové nab hli p i zápase do kotle a dostali taky. Takže se zamotali do politiky, kterou 
nikdy ne ešili.“160 
 

Mladí chuligáni však neukon ili svou innost. Pouze p estali navšt vovat kotel a 
esunuli se na hlavní tribunu a tím se definitivn  rozešli s radikální scénou. Zárove  se zcela 

izolovali nejen od radikální scény, ale v podstat  od všech fanoušk  Bohemians 1905, a 
nadále nemají jakoukoliv možnost na tuto scénu p sobit. P isp li svou m rou k rozkolu na 
scén , což není nic zvláštního. Zatím se jeví, že svou taktikou docházejí spíše neúsp chu, i 
když i to m že být zám rem chuligánské skupiny. 

 
U : „Bohemka je známá díky nám v UEF , že sme proti rasismu. A pak všechnu tudle práci 
Bohemce zni í tydle blbe kové. Všechno vnive . Celej západ už ten rasismus vykopal a 
v echách najednou za ína jít nahoru pravice.“161 

 
 Ultras, kte í se nadále siln  identifikují s klubem, v druhé generaci p ijali „mentalitu 

ultrá“. Nepot ebují podporu chuligán  ve svých aktivitách a projevují se zcela nezávisle. 
Rivality u nich vznikají p edevším na základ  klubové identity, p esto i v ideologické rovin  
hájí jistá stanoviska. Je to práv  jejich skupina, na kterou jsou hrdí a ješitní, což se promítá i 
sm rem navenek. Jako prvo adé se pro n  jeví vystupovat coby nejlepší ultra skupina na 
scén . Cítí silnou rivalitu v i ostatním ultras na eské scén , která je podložená sout živostí 
mezi ultras.     

                                                                                                                                                   
159 Informátor . 3, 39 let. 
160 Informátor . 8, 37 let. 
161 Informátor . 3, 39 let. 
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5. Záv r 

 
Tato studie si kladla za cíl p edložit ucelený obraz prost edí radikální scény klubu 

Bohemians 1905. Odborná literatura mi poskytla základní rozd lení mezi hnutím ultras a 
subkulturou hooligans, dv ma specifickými proudy scény. P esto jsem nenašel práci, která by 
se v novala samotným aktér m a pocházela z terénu. Dostupné práce vykazují spíše 
„u ebnicové“ rysy a tak se jen vzdálen  dotýkají podstaty jevu jako takového. I proto jsem se 
rozhodnul pro kvalitativní výzkum, op ený o hlavní výzkumnou metodu rozhovor. Tyto 
rozhovory jsem doplnil metodou zú astn ného pozorování a spole  utvo ily zdroj pro mé 
výstupní interpretace. Dobová vymezí z minulosti, které mohou být v rozhovorech zkreslené, 
jsem konfrontoval s popisem t chto událostí v internetových fanzinech fanoušk . Zárove  zde 
vypomohla osobní zkušenost s prost edím. Výzkumné otázky se vztahovaly k p vodu a 
vývoji chuligán  a ultras na této scén , vzájemné spolupráci a prolínání obou proud  a 
nakonec k roli spole né ideologie v rámci této scény. Pokusím se nyní o stru né shrnutí 
získaných odpov dí. 

Vývoj chuligánství m žeme shrnout do t í etap. Vznikající radikální scéna na 
elomu 80.-90. let 20. století není pod ízena organizovanosti, násilnosti jsou spontánní a 

soust edí se p edevším na st ety skupin, vymezené klubovou rivalitou. St ety jsou po etné, ale 
v zásad  nahodilé. Dochází k nim zpravidla p ed stadionem, kde se potkávají p íznivci obou 
klub . Vývoj se v tomto bod  st etne se „subkulturou“ naziskins, kte í se objevují p edevším 

i Spart  Praha, Sigm  Olomouc a Boby Brno. Scéna je poprvé mírn  politizována. Toto 
období je možné chápat jako samostatnou etapu, p esto se stane jakýmsi p edpokladem pro 
vznik organizovaného chuligánství, ale i podhoubím k dalším vlnám politizace. Druhá etapa 

ichází ke konci 90. let. Náhodných st et  ubývá a pro bitky jsou stanovena místa a as. 
Zodpov dnost za organizaci sraz  p ebírají zpravidla zkušení chuligáni, kte í tvo í páte  
prvních organizovaných skupin. Fanoušci Bohemians zakládají apolitický chuligánský gang 
Berserk. Smolík p edpokládá, že po roce 2002 p ichází nová vlna politizace scény. P esto je 
dlouhé období mezi léty 1998-2008 z pohledu Berserku ryze chuligánským obdobím 
s minimem politických st et  (st ety se týkají výhradn  klubové rivality). V roce 2008 však 
ukon í svou aktivní innost, práv  kv li politickému kontextu st et . T etí etapa chuligánství 

ichází v roce 2010. V tšina chuligán  se zabývá bojovým um ním a bitky jsou spíše 
tréninkem. Paradoxn  práv  p i Bohemians, kde do té doby politika ustupovala vazb  na klub, 
je založen jeden z nejortodoxn jších ultrapravicových gang  Berserk young, který je více 
„politický než bohemácký“. lenové této skupiny jsou bu  nacionalisté, nazichuligáni nebo 
apoli tí chuligáni tíhnoucí k pravici. 

Obecn  se ultras scéna vyvíjí soub žn  s druhou etapou chuligánství a také se oba 
proudy vzájemn  siln  ovliv ují. Ultras a chuligáni spolupracují na aktivitách obou proud . 
Od roku 2002, kdy je založena skupina Barflies, m žeme hovo it o konsolidované radikální 
scén  evropského typu p i Bohemians 1905 v tom smyslu, že zahrnuje skupiny zabývající se 
ultras produkcí (choreografie, pyrotechnika, výroba oble ení) a skupiny organizovaných 
bitka . Ultras scénu m žeme vymezit dv ma etapami. V první etap  mezi léty 2002-2008 se 
postupn  profilují jako antirasistická scéna, což se jeví jako hlavní jednotící prvek t chto 

vodních ultras. Druhá generace ultras, p edevším pak skupina Bohemians ultras, navazuje 
v tomto sm ru na jejich aktivity. Nov  však p ijímá i tzv. „mentalitu ultrá“, kterou popisuje 
Voženílková jako základní a jediný jednotící prvek ultras obecn . V d sledku toho je pak 
antirasimus mírn  upozad n, p esto nemizí, což se projeví v p ípad , kdy jsou tito ultras 
konfrontováni s neonacistickými projevy. Tato druhá etapa probíhá mezi léty 2008-2013 a 
není dosud završena, stejn  jako t etí etapa chuligánství. 
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I spolupráce obou proud  doznala jistých zm n. V první etap  tu máme pouze 
chuligánské skupiny. V druhé etap , která p ichází se vznikem ultras scény, se ást ultras 
nebrání chuligánským aktivitám a obdobn  n kte í chuligáni participují na p íprav  zápasové 
show. Skupiny nejsou odd lené ani uzav ené a aktivity se prolínají. Ve t etí, která p ichází 
v posledních letech, však dochází ke specializaci proud  a zárove  k silné politizaci uvnit  
scény, p edevším v souvislosti s p íchodem ultrapravicového gangu. Obojí vede k tomu, že se 
aktivity chuligán  a ultras zcela rozcházejí a skupiny se proti sob  vymezují jako nep átelské. 
Po incidentu v roce 2013 lze o takovém nep átelství hovo it p edevším mezi skupinami 
Berserk young a Barflies, tedy mezi p edstaviteli odlišných generací ale i proud  radikální 
scény Bohemians 1905. Dlouhodobý konflikt na radikální scén  je veden p edevším v rovin  
postoj  k rasismu.  

Je možné, že jsou evropské fotbalové stadiony centrem plebiscitních politických p tek. 
Výzkum p esto odhalil, že a koliv se v tšina aktér  radikální scény vyhýbá jakýmkoliv 
nedemokratickým ideologickým projev m i politizaci scény, v tšina hají antirasistické 
postoje a to p esto, že platí co skupina to jiný postoj. Tyto názory považuje za apolitické. 

koliv je v tuzemském prost edí mezi fanoušky považována tato scéna za radikáln  
levicovou, není p íkladem takové scény. P ímo na radikální scén  Bohemians 1905 byla vždy 
patrná pluralita politických názor  s tím, že za n  nikdo nebyl souzen, jako je tomu u 
ultrapravicových skupin („…ale rozhodn  mezi sebou nemáme levi áka.“). Variantu 
apolitické radikální scény bez p edsudk  mezi aktéry scény také v sou asné dob  preferuje 

tšina aktivních aktér  ultras scény a podporuje v tšina bývalých chuligán . P esto z stává 
otázkou, jak se radikální scéna bude profilovat nadále. Antirasismus bude nepochybn  vždy 
v nelibosti nazichuligán , odhodlaných dokon it poslání mesiáš  bílé rasy. P esto bych se na 
záv r rád vyhnul subjektivním postoj m a tak tuto predikci nelze pojmout jako autorovo 
hodnocení. Pramení spíše z obav fanoušk  Bohemians 1905, jak jsem se s nimi postupn  
setkával. 
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7. Grafická p íloha 
 

 
Obr . 1: 

 
Snímek dannerova stadionu(dnes olí ek) z roku 1932. (autor v archiv) 

 

 
Obr . 2 : 

Ukázka ultras produkce ultras Bohemians 1905. Dostupné z: http://sektor1905.cz/galerie/foto/choreo/ 
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Obr . 3.-4.: 

 
Ukázka ultras produkce fanoušk  Borussie Dortmund resp. FC Livorno Calcio. 

Dostupné z: 
http://www.bild.de/sport/fussball/champions-league-viertelfinale/pressestimmen-zu-dortmund-malaga-

29942842.bild.html 
resp. 

http://lefooteur.com/2013/01/22/la-fois-ou-le-che-guevara-sest-improvise-entraineur/ 
 
 



 - 41 -

 
Obr . 5: 

 
Britská chuligánská skupina Birmingham Zulus p i klubu FC Birmingham. Jediná svého druhu 

s p evahou koloniálních p ist hovalc  a Asiat . 
Dostupné z: 

http://www.fotolog.com/casuals1/41350823/ 
 
 

 
Obr . 6: 

 
Chuligánská skupina Berserk young pózuje s vlajkou skupiny. (archiv autora) 
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Obr. . 7: 

 
Chuligáni Sigmy Olomouc p i útoku se zbran mi na Berserk v roce 2008. (archiv autora) 
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