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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání reálného propojení politického extremismu 

s tvrdým jádrem příznivců Bohemians 1905, Slavie Praha a Sparty Praha. Samotný výzkum je 

tak zaměřen především na provázanost osob spojených s politickým extremismem se 

skupinami ultras a hooligans a jejich vliv na tyto skupiny. V teoretické části práce představuje 

teorii politického extremismu, typologii skupin osob navštěvujících fotbalová utkání, jejich 

vývoj a důvody jejich politizace. Analytická část je pak věnována rozboru jednotlivých 

pražských klubů a jejich příznivců. Část dat je použita ze čtrnácti  polostrukturovaných 

rozhovorů s představiteli ultras a hooligans těchto klubů. Cílem práce je tak objasnit na jedné 

stráně reálnou míru provázanosti politických aktivistů a tvrdých jader příznivců, na straně 

druhé si pak práce klade za cíl zaznamenat a vysvětlit hlavní pokusy politických extremistů o 

proniknutí do tohoto prostředí a zhodnocení míry jejich úspěšnosti. 

Abstract 

The Diploma thesis focuses on examination of real interconnection between political 

extremism and hardcore fans of Bohemians 1905, Slavie Praha and Sparta Praha. The 

research itself is therefore concentrated primarily on people associated with political 

extremism and their relation to groups of ultras and hooligans and furthermore their influence 

on these groups. The theoretical part of the thesis introduces theory of political extremism, 

typology groups of people attending football games, their development and the reasons of 

their politicization. The analytical part elaborates particulary the different Prague football 

clubs and their fans. Part of the data is applied from fourteen half-structured interviews with 

ultras and hooligans representatives of these clubs. The goal of the thesis is to clarify the real 



 

 

 

scale of interconnection between  political activists and hardcore fans on the one hand, and on 

the other hand to point out and explain the attempts of political extremist to penetrace into this 

enviroment and assess the degree of their success. 
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Anotace: Pro svou diplomovou práci jsem si vybral téma, které svým obsahem spadá pod 

problematiku tzv. extremismu. Zaměřím se na prorůstání tvrdých jader fotbalových fanoušků 

významných pražských klubů s krajně pravicovými či naopak levicovými skupinami. 

Samotný výzkum tedy bude zaměřen hlavně na postavení a vliv těchto skupin v prostředí 

fotbalových ultras a hooligans. Díky rozsahu práce se zaměřím na zkoumání pouze tří 

hlavních klubů v Praze, které jsou z pohledu politického aktivismu relevantní, jimiž jsou 

Slavia Praha, Sparta Praha a Bohemians 1905. Výběr těchto klubů má své opodstatnění, 

jednak se těší největší podpoře fanoušků, jak na domácích zápasech, tak i při výjezdech na 

zápasy venkovní a pak zejména proto, že platí nepsané pravidlo, že se tvrdé jádro fanoušků 

Sparty profiluje jako ultrapravicové, Ultras Slavia se snaží alespoň navenek působit apoliticky 

a Bohemians v poslední době lákaly zejména příznivce krajní levice. Jedním z ústředních 

motivů mé práce je ověřit platnost této teze, která pohled na skupiny fanoušků velmi 
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paušalizuje a nepočítá s výjimkami a odchylkami, které by má práce měla nejen zaznamenat, 

ale i vysvětlit. 

 

Druhá hypotéza, se kterou hodlám pracovat, zastává názor, že se žádné krajně pravicové či 

levicové organizaci nepodařilo úspěšně a dlouhodobě proniknout mezi tvrdé jádro fanoušků. 

Politika tak je tak v žebříčku priorit pro většinu členů ultras a hooligans v Praze až za 

fotbalem. V českém kontextu se většina ultras snaží působit buď apoliticky, nebo se hlásí ke 

krajní pravici, která má největší vliv v Brně a Mostě. Právě v těchto dvou městech je velmi 

těžké odlišit politické krajně pravicové organizace od skupin fanoušků, které nejenže splývají 

dohromady, ale dá se říct, že místní ultras jsou politickými skupinami přímo řízeny. Naopak 

krajní levice se u nás prosazuje o dost hůře, jediné dva kluby, kde hraje významnou roli, jsou 

Bohemians 1905 a donedávna divizní Doubravka. 

 

Pro zkoumání situace uvnitř klubu Bohemians 1905 budu vycházet z hypotézy, že existuje 

zcela zřetelný rozdíl ve směřování jejich ultras a hooligans, kdy zatímco ultras se zcela 

zřetelně projevují jako levicoví, u skupiny hooligans již situace tak jednoduchá není a proto 

krajně levicové směřování nelze paušalizovat na celé tvrdé jádro fanoušků Bohemky. 

 

Vzhledem k nedostatku dostupné literatury a relativní jedinečnosti vybraného tématu jsem 

nucen postavit výzkum na zúčastněném pozorování a rozhovorech s významnými postavami a 

členy jednotlivých tvrdých jader všech tří pražských klubů. Tato technika však sebou nese 

hned několik problémů. Zejména pak selekce respondentů a jejich ochota rozhovor 

poskytnout. V rámci selekce se pokusím postihnout všechny významné skupiny, čelní 

představitele, ale i některé osoby, jež se pokoušely určité politické směřování mezi fanoušky 

prosadit. Rozhovor je jedna z mála technik, jak takovéto téma zpracovat a získat užitečné 

informace. Samotné rozhovory, pak budu srovnávat s informacemi z relevantní literatury a 

analyzovat přes zakotvenou teorii, kdy použiji techniku kódování.  
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Seznam zkratek 
 

 

AFA – Antifašistická akce 

ACS – Sparta Praha 

CUB – Bohemians Praha 1905 

GNLS – Good night left side 

GNWP – Good night white pride 

JKG – Johny Kentus Gang 

MVČR – Ministerstvo vnitra České republiky 

NO – Národní odpor 

NSP4M – Národní socialisté Praha 4 Michle 

PB – Prague Boys 

RWS – Red White Supporters 

SHARP – Skinheads Against Racial Prejudice 

SKS – Slavia Praha  

TS – Tribuna Sever 
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1. Úvod 

 

Ve své diplomové práci se zabývám problematikou politického extremismu. Zaměřuji se na 

prorůstání tvrdých jader fotbalových fanoušků
1
 významných pražských klubů s krajně 

pravicovými či naopak krajně levicovými skupinami. Samotný výzkum je tak zaměřen 

především na reálné propojení osob spojených s politickým extremismem se skupinami ultras 

a hooligans a jejich vliv na tyto skupiny.  

Vzhledem k rozsahu své práce se zaměřím pouze na zkoumání nejznámějších fotbalových 

klubů v Praze, jimiž jsou Bohemians 1905, Slavia Praha a Sparta Praha. Selekce těchto tří 

pražských fotbalových klubů má své opodstatnění z několika důvodů. Primárně se jedná o 

jedny z nejpočetnějších táborů nejen v Praze, ale i v celé České republice. Sekundárně panuje 

všeobecný názor, že se tvrdá jádra příznivců těchto klubů profilují politicky zcela odlišně. 

Sparta bývá nejčastěji spojována s krajní pravicí, Slavia a její příznivci jsou řazeni do skupiny 

apolitických fanoušků a příznivci spojeni s Bohemians 1905 bývají zpravidla řazeni ke krajní 

levici. Přestože, zde používám slovo fanoušci, mám na mysli pouze tvrdá jádra, tedy 

hooligans a ultras daných klubů.  

Jedním z ústředních motivů mé diplomové práce je tak ověřit platnost této teze s důrazem na 

vysvětlení všech odchylek a výjimek uvnitř tvrdých jader všech tří pražských klubů. Nutno 

dodat, že tuto tezi nesdílí primárně odborná veřejnost, ale samotní fotbaloví příznivci. 

 

Druhá hypotéza, se kterou pracuji, zastává názor, že se žádné krajně pravicové či krajně 

levicové organizaci nepodařilo úspěšně a dlouhodobě proniknout mezi tvrdé jádro fanoušků. 

Politika je tak, dle této hypotézy, v žebříčku priorit pro většinu členů ultras a hooligans 

v Praze až za fotbalem. Cílem práce je zároveň představit hlavní pokusy extrémistů o 

proniknutí mezi tvrdá jádra fanoušků a zhodnocení jejich případných úspěchů. S touto 

hypotézou je tak spojena výzkumná otázka, do jaké míry jsou političtí extrémisté 

v současnosti propojeni s tvrdými jádry výše zmíněných pražských klubů. 

                                                 
1
 Ve smyslu ultras a hooligans skupin. 
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V rámci zkoumání situace uvnitř klubu Bohemians 1905, vycházím z předpokladu, že zde 

v současnosti existuje zcela zřetelný rozdíl v politických názorech aktuálně nejaktivnější 

chuligánské skupiny a zbytkem kotle. Bylo by chybné paušalizovat ultras na Bohemians jako 

krajně levicovou skupinu a hooligans jako krajně pravicovou. Proto si práce klade za cíl 

odpovědět na otázku, v čem se tyto skupiny nejvíce liší a z jakého důvodu se jedná o tábor, 

který je rozdělen na dvě skupiny především kvůli politice. Navíc hooligans Bohemians se 

dlouhodobě snažili vystupovat apoliticky, proto je mým cílem postihnout hlavní důvody jejich 

politického příklonu spíše na stranu krajní pravice. Situace uvnitř tvrdého jádra Bohemians je 

pro moji diplomovou práci velmi zajímavá, zejména díky násilnému střetu dvou skupin uvnitř 

vlastního kotle, který bývá interpretován jako politicky motivovaný, tedy jako střet krajní 

levice s krajní pravicí.  

 

Svou diplomovou práci jsem rozdělil na několik částí. Po úvodu a metodologické části, 

představuji teorii politického extremismu. Politický extremismus nejprve definuji a jasně 

vymezuji, jak s tímto termínem ve své diplomové práci pracuji, jelikož je tento pojem zatížen 

mnoha odlišnými interpretacemi. Zároveň představuji jeho pravicovou a levicovou variantu 

na základě hlavních definičních znaků. 

 

Další části se již věnují především fenoménu fotbalových fanoušků, ve smyslu ultras a 

hooligans. Postupně představují typologii diváků navštěvujících fotbalové utkání, politické 

vymezení a důvody politizace tvrdých jader fotbalových fanoušků. I zde je popsán vývoj této 

politizace, jak z hlediska krajní pravice, tak i z hlediska krajní levice. Další část tvoří 

představení vývoje v České republice, opět s důrazem na politizaci tohoto problému. 

 

Poslední část je pak věnována analýze jednotlivých pražských klubů a jejich příznivců, kdy je 

kladen důraz především na jejich rozbor, testování hypotéz a zodpovězení výzkumných 

otázek. V těchto kapitolách je část dat použita z polostrukturovaných rozhovorů s představiteli 

ultras a hooligans Bohemians 1905, Slavie Praha a Sparty Praha.  Každý tábor je pak 

zkoumán ze základních čtyř perspektiv, skrze které byly rozhovory kódovány.  
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První perspektivou je hodnocení aktuální politické situace uvnitř vlastního klubu. Druhou 

perspektivu tvoří jejich pohled na významné momenty, které politické názory daných kotlů 

formovaly, případně hodnocení pokusů o proniknutí politických extrémistů do této 

subkultury. Třetí perspektivu tvoří představení hlavních ultras či chuligánských skupin a 

rozbor motivací respondentů navštěvovat fotbalová utkáni svého klubu. Poslední perspektiva 

má za cíl na jednu stranu představit, jak je dané tvrdé jádro vnímáno představiteli jejich 

rivalů, opět zejména s důrazem na politické názory a vystupování. Na straně druhé je 

analyzován i to, jak aktéři daného klubu vnímají situaci v táborech pražských soupeřů. 
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2. Data a techniky 

 

V rámci své diplomové práce používám čtyři různé zdroje dat. První zdroj tvoří dostupná 

česká a zahraniční literatura vztahující se k tématu politického extremismus, krajní pravice, 

krajní levice, subkultur, fotbalového diváctví, fotbalového chuligánství a zejména jeho 

politizace. 

 

Sekundární zdroj dat tvoří analýza zpráv z tisku a dalších médií. Třetím zdrojem jsou oficiální 

tiskoviny a webové stránky zkoumaných subjektů. Dále pak internetové stránky zabývající se 

problematikou diváckého násilí a fotbalového chuligánství
2
 či aktivitami ultras skupin

3
, 

beletrie a filmy zachycující tuto problematiku a internetová fóra určená pro diskuse 

fotbalových chuligánů. 

 

Vzhledem k nedostatku dostupné literatury a relativní jedinečnosti vybraného tématu jsem 

nucen postavit výzkum i na čtvrtém zdroji dat, které tvoří zúčastněné pozorování vybraných 

fotbalových utkání a polostrukturované rozhovory s významnými postavami a členy 

jednotlivých tvrdých jader všech tří pražských klubů. Tato technika však s sebou nese hned 

několik problémů, zejména pak selekce respondentů a jejich ochota rozhovor poskytnout. 

V rámci selekce jsem se snažil postihnout všechny významné skupiny, čelní představitele, ale 

i některé osoby, jež se pokoušely prosadit určité politické směřování mezi fanoušky.  

 

Polostrukturované rozhovory vznikaly mezi říjnem 2013 a březnem 2014. Jedná se celkem o 

čtrnáct přímých a nepřímých rozhovorů. U nepřímých rozhovorů byl vždy prostor i pro 

doplňující či vysvětlující dotazy. Techniku rozhovorů jsem zvolil především z důvodu 

nedostatku relevantní literatury, zachycují mnou zkoumané téma. Bez vlastního výzkumu by 

se toto téma zpracovávalo jen velmi složitě. Zároveň tato technika přináší možnost dostat se 

k respondentům velmi blízko, což ve většině případů vedlo k tomu, že mi respondenti poskytli  

                                                 
2
 Zejména portál www.hooligans.cz 

 
3
 Především portál www.supporters.cz  

http://www.hooligans.cz/
http://www.supporters.cz/
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i informace a názory nad rámec stanovených otázek nebo mi byli ochotni pomoci při selekci a 

oslovování dalších potencionálních respondentů. Ačkoliv s technikou rozhovorů pracuji 

dlouhodobě zejména při zkoumání krajní pravice a krajní levice, musím konstatovat, že 

zejména skupiny chuligánů jsou nejhůře dostupné a jejich ochota odpovědět byla o mnoho 

nižší, než na příklad u představitelů oficiálních krajně pravicových občanských sdružení či 

politických stran. Drtivá většina ultras a hooligans poskytuje rozhovory velmi zřídka nebo 

dokonce nikdy, jedinou výjimku v tomto ohledu tvoří šéf Tribuny Sever vystupující pod 

přezdívkou „Strašák“. Tento fakt se dá demonstrovat i na poznámce zástupce Youngsters, 

který upozornil na fakt, že tato skupina poskytla za celou svou dvanáctiletou existenci v rámci 

mojí diplomové práce teprve svůj druhý rozhovor.
4
 

S tímto problémem souvisí zejména strach ze zneužití poskytnutých informací, proto byla 

vždy respondentům dána možnost na výběr, jak se pod rozhovor podepsat, zda použijí své 

jméno, iniciály, přezdívku či budou podepsáni pouze jako zástupce určité skupiny. Na rozdíl 

od politiky je v rámci tvrdých jader fanoušků vystupování pod přezdívkami zcela běžné a jen 

minimum ultras či hooligans používá svá civilní jména. 

Jako specifický typ rozhovoru jsem využil polostrukturovaný rozhovor. Jedná se o specifický 

způsob vedení rozhovoru, který dává výzkumníkovi určitý manévrovací prostor. Na jednu 

stranu má připravenou baterii otázek a témat, na stranu druhou není přísně vázán předem 

danou strukturou rozhovoru. Flexibilita a možnost dílčích změn bývá interpretována jako 

jedna z jeho největších výhod. Tento typ bývá většinou využíván pro zkoumání především 

nově založených, hůře organizovaných či málo prozkoumaných subjektů a skupin, tedy 

v momentě, kdy pro výzkumníka představuje problém vytvořit si zcela strukturovaný soubor 

otázek. (Blee, Taylor 2002, s. 92-93) 

 

 

 

 

                                                 
4
 První rozhovor poskytl zástupce Youngsters pro webový portál hooligans.cz. 
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Mnou zkoumané skupiny do značné míry naplňují tyto překážky. Výzkumník čelí zejména 

nedostatku relevantních informací. Navíc i dynamika změn, zejména pak personálních, je na 

vysoké úrovni, kdy se lidé uvnitř fotbalových kotlů velmi často mění. Na druhou stranu tyto 

skupiny jsou poměrně dobře organizovány, což můžeme vidět na organizování výjezdů na 

venkovní zápasy, smluvených střetů s ostatními chuligánskými skupinami a podobně. Přesto 

se však jedná o dosti uzavřené skupiny, které se mezi sebe snaží pouštět pouze prověřené 

jedince.
5
  

 

Hlavním úskalím získaných dat z polostrukturovaných rozhovorů je jejich správná 

interpretace. Nejčastější metodou pro správné využití získaných informací je pak jejich 

porovnávání s informacemi z jiných zdrojů. Tento typ porovnávání se nazývá triangulace a 

představuje práci s informace vzešlých z různých technik výzkumu. Triangulace snižuje rizika 

špatné interpretace získaných dat z rozhovorů a zároveň zvyšuje detailnost sledovaného 

tématu. (Blee, Taylor 2002, s. 109-111) 

 

Jednotlivé rozhovory jsem tedy skrze tuto techniku deskriptivně kódoval na základě témat, 

která ve své diplomové práci sleduji. Takto získaná data dále srovnávám s informaci 

získanými z odlišných zdrojů výzkumu, tedy především z literatury, webových portálů či 

tiskovin a fór chuligánů a ultras. 

 

Selekce jednotlivých respondentů byla zvolena podle následujícího klíče. Z každého klubu 

byl osloven respondent zastupující skupinu ultras, dále pak představitelé nejznámějších 

chuligánských skupin, ať už aktivních nebo v současnosti pasivních a představitelé spojeni 

především s politikou. 

 

 

                                                 
5
 To platí především pro chuligánské skupiny, nicméně i mezi čelní představitele ultras je nesnadné se dostat. 
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Spartu Praha reprezentuje jeden z hlavních představitelů Ultras Sparta
6
, dva zástupci starší 

generace hooligans, kteří byli v minulosti aktivní i na krajně pravicové scéně. Dále pak 

zástupce v současnosti nejaktivnější sparťanské chuligánské skupiny Prague boys, která se 

prezentuje jako apolitická a politický aktivista Filip Vávra, který byl jedním z hlavních 

představitelů Národního odporu
7
 a pohyboval se v prostředí chuligánů Sparty. 

Bohemians 1905 zastupuje představitel v současnosti nejaktivnější ultras skupiny Sektoru 

1905, jeden zástupce starší chuligánské generace, dále pak zástupce Berserk Young, tedy 

aktuálně nejaktivnější chuligánské skupiny Bohemians. Posledním respondentem je jeden 

z hlavních přestavitelů skupiny Barflies vystupující pod přezdívkou „Buqičák“. Tato skupina 

zastupuje antifašistické křídlo na Bohemians a subkultury, které jsou s ním tradičně spojeny. 

Slavii Praha reprezentuje šéf Tribuny Sever, tedy subjektu zastřešujícího ultras na Slavii, dále 

pak představitelé dvou v minulosti nejznámější chuligánských skupiny Youngsters a Red 

White Supporters. Dalšími dvěma respondenty jsou aktivní chuligán a politický aktivista 

Lukáš Rod, který je dlouhodobě aktivní uvnitř kotle Slavie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Od roku 2012 již neaktivní. 

 
7
 Národní odpor (NO) byl jednou z nejvýznamnějších neregistrovaných neonacistických subjektů v České 

republice. 
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3. Teorie politického extremismu 

 

3. 1 Vznik pojmu extremismus 

 

Navzdory faktu, že je termín extremismus zatížen mnoha významy a interpretacemi pracuji ve 

své diplomové práci s teorií politického extremismu. Z tohoto důvodu je nutné jasně vymezit, 

jak tento pojem využívám, jelikož je zcela běžné, že je rozšířen i mimo sociální vědy a 

objevuje se především v jazyce policejních či bezpečnostních složek
8
 a médiích. 

 

Největším nedostatkem tohoto pojmu je neexistence univerzálně uznávané definice, což má 

za následek to, že extremismus může být chápán a užíván ve zcela odlišných významech. 

Z termínu extremismus se tak do jisté míry stal zastřešující pojem pro všechny, kteří vystupují 

proti stávajícímu systému, bez ohledu z jakých pozic režim kritizují a jakou ideologii hlásají. 

(Charvát 2006, s. 9-11) 

 

Samotný etymologický původ slova pochází z latinského “extremus“, tedy nejvzdálenější či 

nejkrajnější. Rozšíření jeho používaní v oblasti politických postojů nalezneme až na počátku 

dvacátého století. Prvním, kdo tento pojem užil pro označení krajních konců pravo-levé osy 

byl s největší pravděpodobností Maxim Leroy v roce 1921. Jeho bližší vymezení však poprvé 

představil až 50. letech Martin Lipset
9
, který tento pojem postavil do protikladu k liberální 

demokracii. (Vejvodová 2005, s. 5) 

 

 

 

                                                 
8
 Využívá ho i Ministerstvo vnitra České republiky nebo Bezpečnostní informační služba. 

 
9
 Martin Lipset své pojetí extremismus detailněji představil v knize Political Man. V této publikaci hovoří o tzv. 

extremismu středu. Právě střední třída se může stát oporou pro krajní pravici, jelikož nižší vrstvy zpravidla 

inklinují k levicovým politickým subjektům. Tento názor demonstruje na fašismu, který byl podle něj 

dominantně podporován střední třídou. (Lipset 1960, s. 134-139) 
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Tento pojem byl však velmi často zaměňován či brán jako synonymum ke slovu radikalismus. 

Nicméně, záměna těchto pojmů či jejich vágní užívání je velkou chybou. Extremismus lze 

chápat jako krajní a nekompromisní soubor postojů, které směřují ke změně či dokonce 

úplnému odstranění demokratického zřízení. Pro účely tohoto cíle jsou extremisté ochotni 

využít všech dostupných prostředků v rámci demokratických pravidel a mnohdy jdou jejich 

aktivity až za právní rámec. Naopak radikalismus představuje určitou šedou zónu mezi 

demokratickým spektrem a extremismem. Jedná se tak o soubor postojů, které nevedou 

k odstranění demokratického ústavního státu jako celku, ale jeho jednotlivých aspektů, 

především si kladou za cíl zlepšení nebo změnu stávajících politických podmínek. Radikální 

postoje tak lze interpretovat jako výraznou nespokojenost a kritiku k formě demokratického 

uspořádání.  (Vejvodová 2005, s. 9-10) 
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3. 2 Politický extremismus 

 

V rámci zkoumání a vymezení politického extremismu pracuji s teorií, kterou představili 

němečtí politologové Uwe Backes a Eckhard Jesse. Jedná se tedy o německou školu 

výzkumníků zabývajících se teorií politického extremismu. Tuto teorii jsem zvolil hned 

z několika důvodů. Primárně je nejčastěji používána i v pracích českých autorů zabývajících 

se politickým extremismem.
10

 Sekundárně jsem přesvědčen, že studium politického 

extremismu v Německu je pro český případ vhodnější nejenom kvůli geografické blízkosti, 

ale především z důvodu inspirace německým vzorem u většiny současných představitelů 

politického extremismu v České republice. Z hlediska hooligans je situace samozřejmě 

složitější, jelikož inspirací se stává hned několik různých zemí, tradiční vzory Anglie a 

Německo jsou u některých chuligánských skupin nahrazovány zejména vzorem Polska. 

Nicméně inspirace Polskem je vždy napojena čistě na apolitické chuligánské skupiny, jelikož 

u skupin úzce provázaných s extrémní pravicí nikdy nebyli bráni polští chuligáni jako 

rovnocenný partner.  

Z hlediska extrémní levice je situace komplikovanější, z důvodu malého empirického výskytu 

takových skupin v rámci tvrdých jader fotbalových příznivců v České republice. Nicméně část 

kotle Bohemians 1905 aktivně spolupracuje s německým klubem St. Pauli
11

, jehož tvrdé jádro 

bývá zpravidla řazeno ke krajní levici. Navíc v minulosti byly zaznamenány snahy vytvořit 

z Bohemians české St. Pauli. Stejně tak i pro Antifašistickou akci
12

, která s části tvrdého jádra 

Bohemians spolupracuje, je Německo a aktivity tamní Antify častým zdrojem inspirace pro 

fungování u nás.  

 

 

                                                 
10

 S koncepcí Beckese a Jesse pracují ve svých dílech na příklad Petra Vejvodová, Josef Smolík či Miroslav 

Mareš. 

 
11

 Tvrdé jádro St. Pauli bývá považováno za antirasistické, antiautoritářské a antifašistické. 

 
12

 Antifašistická akce je podle Ministerstva vnitra České republiky neregistrovaná organizace sdružující radikální 

antifašisty. Běžně se v literatuře i na internetu můžeme setkat se zkratkami AFA či Antifa. 
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V rámci teorie německých politologů je politický extremismus definován takto: „Pojem 

politického extremismu má platit jako obecné označení pro všechny odlišné politické smýšlení 

a snahy, které se shodují na odmítnutí demokratického právního státu a jeho fundamentálních 

hodnot a pravidel, ať už se jedná o odmítnutí zásady fundamentální lidské rovnosti (pravicový 

extremismu) či o rozšíření zásady rovnosti na všechny oblasti života a popření ideje 

individuální svobody (komunismus) nebo o to, že každá forma státnosti platí jako ‚represivní‘ 

(anarchismus).“ (Backes, Jesse 1996, s. 45)
13

 

 

Politický extremismus vychází z jasné představy jediné možné politické síly, která je 

prezentována nejenom jako jediná možná, ale i jediná správná. Od demokratického systému 

se tedy liší striktní odmítnutím pluralismu, jelikož ten jde proti společnému blahu všech. 

Stejně tak i parlamentní procedury stojí proti společné vůli lidu. Právě myšlenka nutnosti 

společné jednoty spojuje extrémní pravici i levici. V provedení se však oba směry liší, 

zatímco pravice hlásá nutnost návratu k bezpečnosti tradičního společenství, levice volí 

zpravidla nutnost vytvořit nové uspořádání společnosti, které bude naplňovat nekonfliktní 

soužití. (Backes, Jesse 1996, s. 45-46) 

Pro politický extremismus jsou typické prvky intolerance, nesnášenlivosti a odmítnutí 

stávajících norem. Pro prosazení svých cílů jsou pak představitelé politického extremismu 

ochotni použít všechny dostupné prostředky, včetně těch násilných a protidemokratických. 

(Mareš, Vejvodová 2010, s. 44) 

Na druhou stranu je nutné dodat, že se političtí extremisté dokážou velmi dobře adaptovat 

v demokratickém systému, ve kterém jsou schopni efektivně využívat svých občanských práv 

především při kontaktu s dalšími skupinami, které proti režimu vystupují. (Vejvodová 2005, s. 

7) 

Samotný politický extremismus, je možno dále větvit na jeho pravicovou a levicovou 

variantu. Používání tohoto dělení má převážně deskriptivní a klasifikační účely, kdy klíčovým 

kritériem pro toto dělení je odlišný vztah k demokratickému ústavnímu státu, především skrze 

rozdílné strategie a ideologie extrémně levicových a pravicových subjektů a aktérů. 

(Vejvodová 2005, s. 12-13) 

                                                 
13

 Navzdory tomu, že byla tato definice představena již v roce 1996, je dodnes přejímána většinou českých a 

německých autorů zabývajících se politickým extremismem. 
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Přes všechny očividné rozdíly najdeme i mnoho shodných prvků pro obě varianty politického 

extremismu. Jedná se o nepřátelství k hodnotám a pravidlům demokratických systémů, které 

je hluboce zakořeněno v myšlení a politice těchto aktérů. (Backes, Jesse 1996, s. 54) 

Z tohoto důvodu je nutné zohlednit dvě skupiny definičních znaků: 

1) Prvky, které dokazují, že je možno politický subjekt řadit pod politický extremismus 

nehledě na to, zda je pravicový či levicový. 

2) Skupina znaků, které subjekt jasně řadí na stranu levicového nebo pravicového 

extremismu. 
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3. 2. 1 Pravicová varianta politického extremismu 

 

Uwe Backes a Eckhard Jesse pracují ve své teorii s typologií o sedmi definičních znacích, 

kterou představil Wolfgang Benz
14

: 

1) Agresivní nacionalismus, spojený s nenávistí vůči cizincům, menšinám, cizím 

národům a státům. 

2) Antisemitismus a rasismus, propagace biologických a sociálně-darwinistických 

idejí. 

3) Netolerance a víra na právo skrze sílu, neschopnost nebo neochota ke kompromisu 

v politických sporech. 

4) Militarismus a usilování o ‚vůdcovství‘ popř. bezpodmínečné podřízení a 

propagace odpovídajícího autoritářského a diktátorského státního a sociálního 

řádu. 

5) Sklon k militantnímu tajnému spolčování a ke konspiračním teoriím. 

6) Velebení národně socialistického režimu, popírání nebo zlehčování morální, 

politické a historické zátěže Hitlerova státu, viny na druhé světové válce, 

zodpovědnosti za zločiny spáchané ve jménu Třetí říše. 

7) Připravenost k násilné propagaci a prosazení cílů. 

Tento výčet obsahuje kromě znaků nutných i znaky, kterou jsou pouze možné. Navíc se na 

této typologii dá demonstrovat předpoklad, že jsou zde zastoupeny nejenom znaky typické pro 

pravicový extremismus, ale i ty, které se hodí pro celou oblast politického extremismu. 

Netolerance vůči odlišným názorům, chybějící schopnost a připravenost ke kompromisu, 

přesvědčení o svém poslání, tajné spolky, konspirační teorie a připravenost prosadit své cíle i 

násilnou cestou platí i pro extrémní levici. (Backes, Jesse 1996, s. 54) 

Pravicový extremismus odmítá princip lidské rovnosti. Namísto principu rovných politických 

práv má tedy nastoupit politický řád, ve kterém je nerovnost založená na původu, výkonu, 

národní etnické či rasové příslušnosti. Členové jednoho národa jsou zrovnoprávněni, nemají 

však disponovat stejnými politickými právy. (Backes, Jesse 1996, s. 59) 

                                                 
14

 Typologie je převzata z knihy: Organisierter Rechtsradikalismus in der Bundesrepublik Deutschland. 
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3. 2. 2 Levicová varianta politického extremismu 

 

Na rozdíl od pravicového extremismu neodmítá levicová varianta politického extremismu 

důraz na lidskou rovnost. Anarchismus i komunismus spojuje konečný cíl, kterým je 

osvobození člověk od politického, kulturního a ekonomického donucení a vytvoření 

společenství bez nadvlády, kde si budou občané rovni. Odlišný je však způsob, jak svého cíle 

hodlají dosáhnout. Anarchismus vkládá své naděje do spontánní proměny vědomí, 

komunismus jde cestou plného podřízení jedince zájmům celé společnosti, skrze tyto zájmy 

lze dojít k velkému revolučnímu cíli. Obě dvě doktríny pak pracují s konceptem vytvoření 

nového člověka, který není zatížen starými formami společenského uspořádání a na zemi 

bude zaveden stav spokojenosti a harmonie. I na základě tohoto předpokladu demonstrují 

autoři jistý utopický charakter extremně levicových ideologií. (Backes, Jesse 1996, s. 59) 

 

Politické subjekty zastupující levicový extremismus pracují s:  

a) revolučními prvky politického boje 

b) radikálním demokratismem předpokládající dominující roli státu 

c) egalitářským či rovnostářským chápáním politiky  

Tato charakteristika se zaměřuje především na činnost a ideologii subjektů hlásících se ke 

komunismu. (Danics 2002, s. 23) 
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4. Typologie návštěvníků fotbalových utkání 

 

 

V rámci zkoumání politického extremismu na fotbalových utkáních je nezbytné jasně vymezit 

hlavní skupiny osob, které fotbal navštěvují. Z hlediska české literatury se můžeme setkat 

s dvěma typologiemi. První byla představena v knize Fotbaloví chuligáni v roce 2004 a 

skupiny příznivců dělí takto: 

1) Fotbalové diváky 

2) Fotbalové fanoušky 

3) Fotbalové chuligány
15

 

Na tuto typologii v roce 2008 navázal ve své knize Sociologické problémy sportu sociolog 

Aleš Sekot, který do této typologie přidává i čtvrtou skupinu tzv. Ultras. V souvislosti se 

sportovním diváctvím vymezuje tedy čtyři velké skupiny: 1) Sportovní diváky 2) Sportovní 

fanoušky 3) Ultras 4) Hooligans (hoolifans). (Sekot 2008, s. 160) 

V případě aplikace na Českou republiku je zcela nezbytné pracovat i se skupinou ultras, 

jelikož ultras skupiny hrají v českém prostředí zásadní roli. Nutno si uvědomit, že výše 

zmíněná klasifikace je pouze obecným modelem a nedá se aplikovat na všechny evropské 

země. Vždy je nutné přihlížet i k historickému vývoji a k regionálním specifikům. 

 

Právě hlavní motivace jednotlivých aktérů stát se členem především ultras nebo 

chuligánských skupin se jen těžko paušalizují a silně se do nich promítají národní specifika 

například konflikty ohledně identit, politiky či náboženství. Příslušníci těchto skupin navíc 

přichází v každé zemi z odlišného socio-ekonomických a kulturních prostředí. (Tsoukala 

2009, s. 2-3) 

 

                                                 
15

 Tato skupiny bývá označována i anglickými výrazy hooligans či rowdies. 
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V případě, že tvrdé jádro definuji jako kombinaci skupin ultras a hooligans, je nutné 

představit odlišný vznik těchto skupin v Evropě. Zatímco hooligans skupiny začaly 

dominantně vznikat ve střední a severní Evropě, v jižní Evropě a Latinské Americe začaly 

jako první a dodnes jsou dominantní skupiny ultras, které v zemích jako Španělsko, Itálie 

nebo Portugalsko mají zpravidla velmi formální organizaci a oficiální členství. (Spaaij 2006, 

s. 22-23) 

 

Vzhledem k faktu, že se v současnosti v České republice objevují všechny čtyři skupiny 

zmíněné v Sekotově typologii, představuji je jednotlivě. Obecně však pro všechny skupiny 

platí, že lidé, co navštěvují fotbal, vyhledávají silné emoční zážitky. Průběh utkání tak u 

většiny z nich může vyvolávat nebo umocňovat pozitivní či negativní emoce. Prožitky 

jednoho diváka navíc mohou posilovat prožitky ostatních. Zároveň na jejich chování silně 

působí i podnětné situace na hřišti a opatření na stadionu proti agresi a násilí.  (Sekot 2008, s. 

158) 

 

Pro skupinu fotbalových diváků je příznačné jejich pasivní pozorování utkání. Jedná se o 

skupinu osob, které není spojena s žádným klubem a na utkání tak nahlíží zcela neutrálně. 

Fotbalovým divákům jde primárně o zážitek z kvalitní hry a o osobní výkony sportovců. Tato 

skupina je pak nejméně aktivní v pravidelném navštěvování fotbalových zápasů přímo na 

stadionu a velmi často volí pasívní sledování hry například v televizi nebo na internetu. Pro 

fotbalové diváky bývá fotbal na úrovni divadelních představení, a proto odchází spokojeni 

v případě silného prožitku získaného z předvedené hry. (Mareš. Smolík, Suchánek 2004, s. 

11-12) 

 

Na rozdíl od sportovního diváka, má sportovní fanoušek svůj oblíbený klub, ke kterému se 

hlásí. Každé utkání svého týmu tak prožívá o dost intenzivněji, než pouhý divák. Jeho pohled 

je navíc silně zaměřen na úspěch své strany. Klíčovým prvkem je, že se fanoušek identifikuje 

se svým klubem. (Slepička 1990, s. 83-85) 
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Tuto identifikaci fotbaloví fanoušci vyjadřují především svým oblečení a nošením klubových 

symbolů.
16

 Princip fandovství je založen na rivalitě a na jasném odlišení se od zbylých táborů. 

Pro fotbalové fanoušky je tedy typické dělení na “my“ (fanoušci našeho klubu) a “oni“ 

(fanoušci soupeře). (Mareš. Smolík, Suchánek 2004, s. 12) 

 

 

Se skupinou ultras pracuje původní typologie pouze okrajově, kdy ji autoři definují jako 

skupinu osob stojících na pomezí mezi fotbalovými fanoušky a fotbalovými chuligány. 

Obecná kvalifikace této skupiny je poměrně složitá, jelikož je v každé zemi specifickou 

záležitostí, nicméně některé rysy jsou společné. 

 

Jedná se o nositele vytváření atmosféry, choreografie a hlavní podpory svého klubu na 

domácích i na venkovních zápasech. Pojem ultras tak v našich podmínkách přibližně 

odpovídá dříve používanému termínu vlajkonoši. K fandění tato skupina používá 

pyrotechniku, transparenty a zpěv, zároveň je pro ni typická vysoká úroveň diváckých 

prožitků a zájem o klubový život. (Sekot 2008, s. 160)  

Dalším definičním znakem je pak vlastní sektor na domácím stadionu, kde se ultras sdružují. 

Jedná se o zpravidla sektory za brankou, které sám klub vymezuje pro vlastní ultras.  

 

 

Příslušníci skupin ultras tráví značnou část svého volného času přípravou na utkání svého 

týmu. Sami sebe pak vnímají jako nejaktivnější skupinu publika, jejímž posláním je vytvořit, 

co nejlepší atmosféru při utkáních. Panuje u nich přesvědčení, že svojí podporou jsou schopni 

ovlivnit výsledek zápasu. Hlavním projevem ultras jsou choreografie, které bývají náročné na 

zhotovení a velmi často jsou i finančně nákladné. Tyto tzv. chorea jsou v rámci prostředí 

ultras skupin navzájem hodnocena. Kromě choreografií řídí ultras skupiny i hromadné fandění 

na stadionech. Ultras jsou tak vizuálně i zvukově dominantním prvkem na stadionu, který při 

povzbuzování diriguje zbytek publika. (Slepička 2010, s. 150) 

 

 

                                                 
16

 Dresy, šály, vlajky, trička a podobně. 
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S atmosférou na stadionu je přímo vázáno i jejich hodnocení celého zápasu, který nehodnotí 

jen podle výkonu mužstva, ale také podle subjektivně vnímané kvality fandění a choreografií. 

Velmi často se v českém prostředí můžeme u těchto skupin setkat s názorem, že špatný fotbal 

může být zachráněn alespoň dobrou atmosférou. (Slepička 2010, s. 150-151) 

 

I na tomto příkladu lze demonstrovat nutnost odlišení této specifické skupiny, jelikož přináší 

třetí prvek do hodnocení aktivit spojených s fotbalem. Pro skupiny fotbalových diváků je 

prioritní předvedená hra, to platí i u fotbalových fanoušků, nicméně tato skupina hodnotí 

zápas především podle hry týmu, kterému fandí. Pro skupinu hooligans je hlavním cílem 

vítězný střet s táborem soupeře, naopak ultras prioritně hodnotí atmosféru přímo na stadionu. 

Jejich hlavním zájmem je vytvářet a společně prožívat atmosféru utkání, skrze kterou 

vyjadřují svou vlastní kreativitu. Nutno dodat, že předvedený výkon mužstva a atmosféra na 

stadionu spolu úzce souvisí a support týmu strmě klesá například v případě vysokých porážek.  

 

Skupinu ultras od chuligánů odlišuje jejich primární zájem o fotbal, kdy svůj boj nesvádí při 

střetech s chuligány soupeře, ale přímo na stadionu v rámci choreografií, pokřiků a podobně. 

Nicméně od ostatních běžných fanoušků je odlišuje míra jejich radikality. V Českém prostředí 

jsou to právě ultras, kteří doplňují nepočetné chuligánské skupiny v případě, že dojde k násilí 

a výtržnostem přímo na stadionu nebo cestou na venkovní zápasy. Naopak i část hooligans se 

účastní hromadného fandění a někdy dokonce pomáhají při přípravě choreografií. (Slepička 

2010, s. 152) 

 

V rámci mnou zkoumaných klubů jsou ultras skupiny přítomny u všech tří. Jednoznačně 

největší je v tuto chvíli ultras skupina na Slavii, která nese název Tribuna Sever.
17

 Tato 

skupina čítající několik stovek aktivních osob má svůj vlastní web, facebook stránky, youtube 

kanál a jeho vlastní produkty jsou prodávány nejenom přímo na stadionu, ale i v oficiálním 

fanshopu Slavie Praha. Na Spartě dlouhodobě funguje skupina nesoucí název Ultras Sparta, 

na Bohemians je to v současnosti Sektor 1905. 

 

 

 

                                                 
17

 Podle tribuny, kterou ultras navštěvující na domácích zápasech. 
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Čtvrtou skupinu tvoří fotbaloví chuligáni, kteří se ve většině případů sdružují do malých, 

dobře organizovaných skupin, které jsou tvořeny nejvíce militantními jedinci. Fotbalové 

chuligánství vychází z anglického prostředí. Samotné slovo chuligán je odvozeno od slova 

Hooligan či Houlihan.
18

 Tento termín se začal užívat pro označení kriminálního a 

výtržnického chování. Skupiny chuligánů přicházejí na fotbal s primárním cílem vyvolat střet 

s chuligány soupeřova týmu. Centra těchto střetu se však čím dál častěji přenášejí mimo 

stadion. (Mareš. Smolík, Suchánek 2004, s. 12-13) 

Díky zpřísněné legislativě a kamerovým systémům na stadionech a v jeho okolí jsou běžné i 

tzv. smluvené střety, kdy se dvě skupiny chuligánů předem dohodnout na střetu, mnohdy i 

v jiný den, než se koná fotbalové utkání jejich klubů. 

Některé z chuligánských skupin jsou navíc velmi dobře organizované a nespojuje je pouze 

rivalita a boj s chuligány soupeřova týmu, ale také velmi podobné politické, rasové, 

náboženské, národnostní nebo regionální přesvědčení. 

Na příkladech v minulosti můžeme vidět nepopiratelný vliv neonacistické ideologie na 

některé příslušníky chuligánských skupin, kteří se z části propojují s ultrapravicovou scénou. 

Na druhou stranu část politických aktivistů kritizovala samotnou podstatu chuligánství, tedy 

ochotu střetu i na příklad proti jiným skinheads pouze z důvodu klubové příslušnosti. 

(Charvát 2007, s. 128) 

Jako hlavní identifikační znak jsou určité preferované streetwearové značky oblečení
19

, šály, 

vlajky, chorea či graffiti. (Mareš. Smolík, Suchánek 2004, s. 12-13) 

Autoři zde mluví o tom, že chuligáni skrze své oblečení vyjadřují totožnost a identifikaci ke 

své skupině. Tento jev je však dle mého názoru v současnosti částečně upozaděn taktikou 

                                                 
18

 Jako původ tohoto slova je nejčastěji uváděna inspirace irskou imigrantskou rodinou Houlihanů, která 

proslula svým agresivním a výtržnickým chováním. Tato rodina žila v Londýně v 19. století. Odlišnými 

interpretacemi jsou odvození od jména Patricka Hooligana z Londýna nebo od irského slova hooley, který měl 

označovat neřízené pijáctví. (Mareš. Smolík, Suchánek 2004, s. 12) 

19
 Kromě dlouhodobě oblíbených sportovních značek jako Umbro, Lonsdale či Everlast, začaly vznikat i čistě 

chuligánské značky jako na příklad Hooligan či Troublemaker. 
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Black bloc
20

, kterou chuligáni a ultras začali přejímat z neonacistické scény. Snahou 

chuligánů je vypadat co nejvíce podobně a stěžovat tak svou případnou identifikaci.
21

  

V případě, že se zaměřujeme na typologii sportovního chuligánství, pak zpravidla musíme 

vycházet z krajně negativního chování těchto skupin na fotbalových stadionech i mimo ně. 

Zde se setkáváme nejčastěji s těmito projevy: vniknutí na hrací plochu, házení předmětů na 

hrací plochu, výtržnosti, vandalismus, konflikty verbálního nebo fyzického charakteru. (Sekot 

2008, s. 160-161) 

Přítomnost skupin chuligánů je tím, co nejvíce odlišuje fotbalové publikum od všech ostatních 

sportů v České republice. Fenomén hooligans je u nás výhradně spojen s fotbalovým 

diváctvím. Prvky ultras je však možné pozorovat i na dalších sportech, zejména na ledním 

hokeji, nicméně ne v takovém rozsahu, jako je tomu u fotbalu. (Slepička 2010, s. 149-150) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Jedná se o taktiku společného oblékání se do černého oblečení s cílem zhoršit svou identifikaci. 

 
21

 K tomu přispívají i tzv. Ninja mikiny, které po zapnutí kapuci nechávají pouze prostor na oči.  
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5. Politizace skupin navštěvujících fotbal 

 

 

Samotná politizace osob navštěvujících fotbalová utkání má dlouhý a komplikovaný vývoj, 

který je odlišný v každé zemi. V této kapitole popisuji primárně vývoj propojování politiky a 

skupin fotbalových příznivců. Z hlediska výše zmíněné typologie jsou s krajní pravicí a levicí 

spojeny zejména skupiny fotbalových chuligánů, částečně pak i skupiny ultras. V českém 

kontextu však drtivá většina ultras skupin vystupuje jako celek apoliticky, což ovšem neplatí 

u Bohemians 1905, kde se ultras skupina zcela zřetelně vymezuje proti nacismu, fašismu a 

rasismu. 

 

Samotná politizace především chuligánských skupin vzniká ve světovém měřítku již od 

sedmdesátých let, kdy se poprvé skupiny chuligánů začínaly propojovat se skupiny skinheads. 

Toto propojení pak bylo výhodné pro obě strany, představitelé extrémní pravice získávali 

v těchto skupinách nové příznivce, případně voliče pro své politické subjekty. Naopak pro 

samotné chuligány spojení se skinheady znamenalo doplnění svých skupin o další 

bojeschopné jedince. Politizace chuligánských skupin byla navíc částečně zapříčiněna 

socioekonomickou situací ve Velké Británii, kdy část zejména mladé mužské populace 

sváděla vznik svých problémů na velmi benevolentní migrační politiku tehdejší vlády. 

(Smolík 2008, s. 112) 

 

Právě vznik nové subkultury skinheads velmi záhy přinesl propojení politiky a fotbalu. 

V rámci této subkultury mající dělnické kořeny se tvoří společná identita, móda i identifikace 

nepřátel. Tyto prvky tak vedly k zesílené kolektivní teritoriální identifikaci a mezi-skupinové 

rivalitě. (Spaaij 2006, s. 78) 
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Velkou Británii v tomto období zasáhla silná vlna agrese proti přistěhovalcům
22

, která byla 

vedena především chuligány spojenými se skinheady. Toto násilí proti imigrantům pokračuje 

i v sedmdesátých a osmdesátých letech, velmi aktivní v rasových útocích byli příznivci 

neofašistických organizací.
23

 Rasistických názorů a aktivit u chuligánů se snažila využít 

především britská pravicová extremistická strana National Front, která se snažila tyto osoby 

rekrutovat do své mládežnické organizace Young National Front. Přímé zapojení skinheads a 

chuligánů do politické činnosti se později stalo charakteristickým rysem vývoje i v dalších 

zemích včetně České republiky. Nicméně zcela paralelně kromě oficiálních krajně 

pravicových stran vznikaly i neoficiální militantní subjekty
24

, které také oslovovaly část 

skinheads a chuligánů. Zcela nejznámější takovouto organizací je uskupení Combat 18, které 

bývá autory řazeno mezi semiteroristické organizace.
25

 (Smolík 2008, s. 63-67) 

 

Neonacisté z této organizace zejména na začátku devadesátých let pronikali mezi fotbalové 

chuligány s cílem získat mezi nimi nové příznivce. Zároveň pak využívali agresivity 

hooligans při svých akcích a při politicky motivovaném násilí. (Charvát 2007, s. 128-129) 

 

Na tomto příkladu se dá demonstrovat reálné propojení chuligánů s krajně pravicovou 

extrémistickou organizací. S Combat 18 velmi úzce spolupracovala skupina chuligánů hlásicí 

se ke klubu FC Chelsea nesoucí název FC Chelsea Headhunters. 

 

Nicméně tento vývoj v Británii je již dávno minulostí. Již od konce osmdesátých let začal vliv 

krajní pravice na fotbale systematicky slábnout a některé se chuligánské skupiny začaly 

otevírat i členům jiné než bíle pleti. (Jiřička 2005, s. 24) 

 

 

 

                                                 
22

 Zejména proti imigrantům z Pákistánu. 

 
23

 Národní fronta, Britské hnutí, Britská národní strana. 

 
24

 V anglické prostředí zejména Section 88 a National Socialist Action Party. 

 
25

  Skupina Combat 18 se zformovala z členů ochranky British National Party a National Front v roce 1992. Stojí 

za celou řadou rasistických útoků a napadání antirasistických organizací. Zároveň má na svědomí i několik 

pumových útoků, zejména proto je řazena mezi semiteroristické organizace. 
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Na počátku sedmdesátých let nevznikala pouze politizace zprava, ale v důsledku těchto 

revolučních roků se začaly na fotbale objevovat i skupiny hlásící se k extrémní levici. Tento 

druh politizace je však typický jen pro několik málo zemí Evropy, zejména pro Itálii, 

Španělsko a Německo. V rámci zkoumání politizace skupin osob navštěvujících fotbal je 

zcela klíčové zohledňovat odlišný vývoj v každé zemi. Zatímco například v Anglii jsou 

dominantní chuligánské skupiny, které se snaží vystupovat nenápadně a jejichž hlavním cílem 

jsou střety s chuligány soupeře, v Itálii či Španělsku se rozvinulo velmi silné a početné ultras 

hnutí. Ultras skupiny jsou dobře financované, organizované a často dokonce spolupracují 

s vedením klubu. Na zápasy svého týmu vyráží organizovaně ve velkých skupinách a 

prezentují se i klubovou symbolikou. Svou organizací pak značně připomínají politické 

subjekty. (Spaaij 2006, s. 22-23) 

 

Tyto skupiny jsou nebezpečné především v tom, že ačkoliv primárně jedou na fotbal, velmi 

snadno se uchylují k násilí a střetům s ultras soupeře či policií. Do těchto bojů se pak zapojuje 

velká většina jejich členů.  

 

Tvrdá jádra fanoušků by se dle politických názorů dala větvit na: 

1) Apolitické skupiny, které se nezajímají o politiku v souvislosti se svojí činností na fotbale. 

Tyto skupiny mohou, ale nutně nemusí odmítat rasismus a propojení s politikou, čímž se 

ovšem velmi snadno mohou do politického prostoru zapojit. 

2) Skupiny spojené s extrémní pravicí.  

3) Skupiny spojené s extrémní levicí. 

4) Etnicko - regionální skupiny, zpravidla jde o příslušníky etnických menšin nebo obyvatele 

marginalizovaných regionů. Tyto skupiny chtějí svým jednáním přispět k politické 

emancipaci nebo posílení pozice regionu. Tato kategorie je však velmi sporná, jelikož 

regionální rivalita je typickým prvkem nejenom ve fotbale, ale obecně ve všech sportech. 

5) Náboženské skupiny, které svým jednání chtějí podpořit svou vlastní víru, zpravidla vůči 

jiné. 
26

(Mareš. Smolík, Suchánek 2004, s. 19-20) 

                                                 
26

 Tyto skupiny jsou v rámci tvrdých jader poměrně ojedinělým jevem. Historicky byly typické pro Skotsko ve 

vztahu mezi příznivci Glasgow Rangers a Celticu Glasgow, kde však kromě náboženství hrála důležitou roli i 

politika. Fans Celticu jsou náboženstvím katolíci a politicky irští republikáni, podporující odtržení Severního 

Irska od Británie. Fanoušci Glasgow jsou protestanti a politicky loyalisté, příznivci monarchie a podporovatelé 
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V českém prostředí se nejčastěji setkáváme pouze s prvními dvěma typy. Jako krajně levicová 

skupina bývá mnohdy v literatuře popisováno tvrdé jádro Bohemians 1905, nicméně i u 

tohoto klubu je situace o mnoho složitější a nejednoznačná. Drtivá většina skupin zejména 

v posledních letech zaujala apolitické pozice, navzdory tomu, že občasně musí čelit snahám 

pravicových extrémistů o prosazení svých myšlenek uvnitř tvrdého jádra. Dlouhodobě se 

krajní pravici podařilo ovládnout skupiny chuligánů pouze v Brně, Olomouci a Mostě
27

, kde 

je velmi těžké odlišit politické krajně pravicové organizace od skupin chuligánů a tyto 

skupiny působí jako homogenní jednotka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
připojení (tj. unionisté) severovýchodní části irského ostrova k Británii. (Hooligans.cz – Skotsko: Old Firm 

Derby, 2. 1. 2012) 

 
27

 V Mostě to byla chuligánská skupina s názvem Brux Vandals, v Brně pak Johnny Kentus Gang (JKG). 

V Olomouci byla situace složitější z důvodů většího množství chuligánských skupin, nicméně političtí aktivisté 

byli v minulosti silně provázáni s celou tamní chuligánskou scénou. 
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5. 1 Fotbalové skupiny a extrémní pravice 

 

 

Jak již bylo popsáno výše, prototypem přímého propojení fotbalových skupin s organizacemi 

extrémní pravice byla spolupráce Combat 18 s chuligánkou skupinou Chelsea Headhunters. 

Nicméně tato organizace měla určitý vliv i v dalších chuligánských skupinách hlásicích se ke 

klubům jako je Oldham, Swansea, Sunderland, Reading. Charloton a Everton.
28

  

Stejně jako se fenomén samotného chuligánství rozšířil i do dalších zemí, byla i jeho 

politizace a napojení na extrémistické organizace inspirací pro vývoj v dalších zemích 

Evropy. Jednou z prvních bylo Německo, které je zajímavé v tom, že zde najdeme napojení 

na obě verze politického extremismu.  

Pravicový extremismus se začal do fotbalu dostávat na začátku osmdesátých let v souvislosti 

s rozmachem subkultury skinheads v Západním Německu. Hooligans v této době převzali od 

skinheads nejenom jejich styl oblékání, ale i většinu politických názorů a drtivá většina 

tehdejších skupin spolupracovala s neonacisty. Avšak po bruselské katastrofě a zpřísňující se 

legislativě se začíná vzájemná provázanost rozvolňovat a němečtí hooligans přebírají 

většinově styl chování i oblékání od hooligans z Británie.  (Jiřička 2005, s. 28-29) 

Nicméně jeho opravdový rozmach nastal až v devadesátých letech, především v zemích 

bývalého Východního Německa. Často složitá sociální situace na východoněmeckých 

sídlištích vedla k radikalizaci tamější mládeže, která začala navštěvovat fotbalová utkání 

s cílem vybít si zde svou frustraci. Zároveň zde začalo docházet i k silnému propojování 

s extrémní pravicí, která se u těchto skupin těší velké podpoře.
29

 (Mareš, Smolík, Suchánek 

2004, s. 74) 

                                                 
28

 Pro všechny chuligánské skupiny těchto klubů bylo typické, že byli jasně rasově vymezeni a jejich členi se 

mohli stát pouze bílí.  

 
29

U některých východoněmeckých klubů existují chuligánské skupiny používající zkratku HOOONARA, která 

znamená Hooligans Nazis Rasist. (Mareš, Smolík, Suchánek 2004, s. 74) 
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Navzdory tomu, že ve spolkových zemích bývalé NDR je znát silný posun k pravicovému 

extremismu uvnitř tvrdých jader fotbalových příznivců, řada početných a významných skupin 

se od politických postojů vědomě distancuje. (Jiřička 2005, s. 32) 

Dalším typickým případem je Itálie, kde se toto propojení začalo objevovat od osmdesátých 

let a podobně jako v Anglii souviselo s propojením fotbalových skupin se skinheady. Italský 

příklad je zajímavý především v tom, že mnoho ultras skupin spojuje fotbal a politika, takže i 

při fotbalových zápasech dochází k propagaci politických názorů. Tyto skupiny se navíc 

zapojují do násilných střetů i z důvodů odlišné politické profilace fanoušků soupeře. Oproti 

jiným zemím je zde každý klub jasně spojen s politickým směřováním jeho ultras. Většina 

ultras významných klubů
30

 se hlásí k extrémní pravici, nicméně i v Itálii najdeme 

antifašistické či extrémně levicové ultras skupiny. (Smolík 2008, s. 118-120) 

 

Stejně tak i pro Španělsko je typická politizace ze strany obou politických extrémů. U tvrdých 

jader příznivců baskických a katalánských klubů jsou navíc přítomny silně proti španělské a 

separatistické tendence. 

 

Samotná politizace fotbalových tvrdých jader se ve Španělsku rozvíjí až v souvislosti 

s koncem frankistického režimu a opět ji na fotbal dostávají především zástupci nově 

vznikajících subkultur. Navíc zde hrála roli i silná inspirace zahraničím, jelikož v Británii a 

Itálii ultras a hooligans skupiny již několik let existovaly. (Spaaij 2006, s. 105-106) 

 

Nicméně při samotném formování tvrdého jádra u klubů ve Španělsku hrály velmi zásadní 

roli regionální a národní identity. Vytváří se tak na jedné straně centralistické a krajně 

pravicové skupiny zejména v Madridu a na straně druhé krajně levicové, separatistické či 

komunistické skupiny z Baskicka a Katalánska. Španělsko je navíc ojedinělé v tom, že zde 

existují skupiny, které si prošly radikální přeměnou svých politických názorů od krajní levice 

až po krajní pravici nebo naopak.
31

 (Spaaij 2006, s. 110-112) 

 

                                                 
30

  K nejznámějším patří ultras Bologni, Interu Milán, Juventusu Turín a Hellasu Verona. Typické je projevování 

sympatií k fašismu i u ultras obou římských klubů, navzdory tomu mezi nimi existuje vzájemně velká nenávist, a 

to nejen mezi sebou, ale i se všemi kluby ze severu země. 

 
31

 Například krajně levicová, katalánská skupina Boixos Nois se přeorientovala ke krajní pravici, naopak skupina 

Riazor Blues, hlásící se ke klubu Deportivo La Coruňa, začínala jako krajně pravicová a dnes se hlásí ke krajní 

levici. 
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Nejsilnější propojení s krajní pravicí je u Atletica Madrid, zejména díky provázanosti 

politických aktivistů se skupinou Frente Atletico.
32

 Za krajní pravici lze považovat i kluby 

v Malaze, Valencii či Zaragoze.  

 

 

Obecně lze říci, že vliv krajně pravicových skupin na tvrdá jádra fanoušků v těchto zemích 

trvale klesá, snad s výjimkou klubů ležících v bývalé NDR. Tento jev však přímo souvisí 

jednak se slábnoucí pozicí těchto organizací, ale zároveň i se striktními policejními a 

legislativními opatření v boji proti diváckému násilí. Nicméně i přesto můžeme nalézt země, 

kde extrémní pravice hraje uvnitř tvrdého jádra stále významnější roli, jedná se především o 

země bývalého Sovětského svazu. Typickým příkladem jsou moskevské kluby a také Zenit 

Petrohrad. V řadách chuligánských skupin je mnoho příznivců extrémní pravice, což často 

vede k ozbrojeným útokům chuligánů proti cizincům. Tyto politicky motivované útoky si 

vyžádaly již několik mrtvých osob, většinou kavkazského původu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Tato skupina je na španělské poměry i velmi aktivní v chuligánských střetech. 
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5. 2 Fotbalové skupiny a extrémní levice 

 

 

Přestože počátky tohoto vývoje lze nalézt již na začátku sedmdesátých let, k nejvýraznějšímu 

propojení došlo až v letech osmdesátých. Extrémní levice se však prosadila v daleko menší 

míře a kluby, ve kterých je aktivní, jsou spíše ojedinělým fenoménem. Zcela nejznámější je 

klub sídlící v Hamburku s názvem FC St. Pauli.
33

 Tento klub proslul zejména bojem proti 

nacismu a rasismu a část jeho fanoušků je tvořena sharpskinheady
34

, punkery, anarchisty a 

imigranty.
35

 Typickým heslem jeho příznivců je pak heslo: St. Pauli gegen rechts!.
36

 Na 

stadionu klubu visí velký antifašistický transparent zaplacený klubem i fanoušky a FC St. 

Pauli oficiálně podporuje i akce svých fanoušků proti extrémní pravici. Fanoušci tohoto klubu 

jsou nenáviděni drtivou většinou ostatních klubů, největší rivalita panuje s kluby, které jsou 

silně napojeny na extrémně pravicové skupiny.
37

 (Smolík 2008, s. 122) 

Tento klub je z hlediska mé diplomové práce zajímavý i úzkým vztahem s částí kotle českého 

klubu Bohemians 1905, se kterým dlouhodobě spolupracují, nejenom při fotbalových 

utkáních, ale i v organizaci fotbalových turnajů proti rasismu.  

Z hlediska historie leží stadion klubu v části Hamburku, která proslula množstvím squatů, 

alternativními hudebními kluby a levicovými projekty. Tyto jevy se na konci osmdesátých let 

začaly z ulic dostávat i do hlediště. Právě v této době vzniklo antifašistické, ale také 

antiautoritářské směřování kotle St. Pauli. 

 

                                                 
33

 Z tohoto klubu a jeho symboliky se navíc stal určitý fenomén levicově subkulturní scény v Evropě. 

34
 SHARP – Skinheads Against Racial Prejudice. Jedná se o skupinu skinheadů vymezující se primárně proti 

rasismu. Nemusí se však nutně hlásit ke krajní levici a mohou vystupovat apoliticky. 

 
35

 Zejména tureckého původu. 

 
36

 Toto heslo vzniklo již na konci osmdesátých let jako reakce na sílící neonacismus na stadionech v Německu. 

Tento klub byl navíc prvním klubem, který se otevřeně postavil proti neonacistickým skupinám na fotbale. 

 
37

 Zejména pak s kluby z bývalé NDR a Hertou Berlín. Velmi komplikovaný vztah mají i s krajně pravicovými 

fanoušky městského rivala Hamburg SV, jehož fanoušci však nepatří k nejextrémnějším v Německu. 
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Nejvíce příkladů propojení s krajní levicí nalezneme v Itálii, kde existují ultras skupiny 

prezentující se jako antifašistické a antirasistické jako na příklad Ancona, ale i ultras hlásící se 

přímo ke komunismu, především ultras klubu ACS Livorno. Na domácích zápasech toho 

klubu jsou běžně k vidění vlajky a transparenty s J. V. Stalinem, Che Guevarou či srpem a 

kladivem. 

Jak již bylo řečeno, krajně levicové ultras a hooligans skupiny najdeme také ve Španělsku. 

Z historických a politických důvodů je většina z nich u fotbalových klubů z Katalánska a 

Baskicka, nicméně najdeme i kluby z centrálního Španělska. Jedná se především o skupinu 

Biris Norte, která podporuje fotbalový klub FC Sevilla a skupina Los Bukaneros stojící u 

menšího klubu Rayo Vallecano, který sídlí na předměstí Madridu. (Fanouškovská scéna ve 

Španělsku – supporters.cz) 
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6. Vývoj fotbalových skupin v České republice 

 

V této kapitole představuji historický vývoj a vznik chuligánských a ultras skupin v České 

republice, opět s důrazem na jejich případnou politizaci. Primárně vycházím z vývojových 

etap, které byly představeny v knize Fotbaloví chuligáni. V této publikaci jsou představeny 

dvě historické etapy a nástin počátku etapy třetí, která předpokládá silnou politizaci těchto 

skupin. Hlavní pozornost kladu směrem k jednotlivým variantám extremismu s důrazem na 

momenty, kdy se prohlubovalo spojení s některými extrémistickými organizacemi. Osobně se 

domnívám, že se tato predikce dlouhodobě nenaplnila a naopak významné chuligánské a 

ultras skupiny stále častěji sami sebe považují za apolitické. Z tohoto důvodu v rámci této 

kapitoly představím odlišnou třetí vývojovou fázi. 

 

Podobně jako i jiné země Evropy zasáhl problém fotbalového násilí a chuligánství i tehdejší 

Československo. V první jeho fázi můžeme hovořit o tzv. pre-chuligánské etapě 

neorganizovaného fotbalového násilí, výtržností a vandalismu.  

Problémy s návštěvníky fotbalových utkání začaly vznikat již na počátku osmdesátých let, 

zejména v souvislosti s určitou mírou emancipace mládeže. Vytváří se zde skupina mladých 

lidí, která je na jednu stranu imunní k režimní propagandě, avšak na straně druhé se 

nezapojuje do oficiálních protistátních protestů. Zejména vnitřní frustrace a touha po akci 

přispěly k tomu, že se tyto skupiny začaly vybíjet na fotbalových zápasech. Zároveň se 

v tomto období začínají tvořit první zárodky dnešních ultras skupin, tehdy nazývané jako 

vlajkonoši. (Mareš, Smolík, Suchánek 2004, s. 130-131) 

 

Zcela průlomovým okamžikem, kdy se násilí spojené s fotbalem začalo řešit uvnitř 

společnosti, byl výjezd fanoušků Sparty na zápas do Bánské Bystrice. Fanoušci pražského 

klubu zdemolovali na cestě zpět několik vagónů a způsobili velkou finanční škodu. O tomto 

incidentu byl natočen film Proč?, který je dodnes považován mezi chuligány za kultovní film. 
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Navzdory tomu, že byli někteří pachatelé odsouzeni a policejní složky začaly zpřísňovat 

bezpečnostní opatření, počet násilných incidentů neustále stoupal. Rozmohl se totiž naplno 

nový fenomén cestování s fotbalovým klubem na zápasy i mimo vlastní město. Především 

cestování s klubem ven bylo provázeno největším počtem výtržností. Tyto násilnosti pak 

vyvrcholily v roce 1988 v Plzni, kde byla při bitce mezi fanoušky domácího celku a pražské 

Sparty usmrcena žena, která byla sražena ze schodů a na následky svých zranění zemřela. 

(Mareš, Smolík, Suchánek 2004, s. 131-132) 

 

Avšak největší rozvoj přichází až po změně politického režimu po roce 1989. Uvolnění 

poměrů a osobní svoboda přispěla k velkému nárůstu mladých lidí hlásící se k tvrdým jádrům 

fotbalových klubů. Stejný rozmach v tuto dobu zažívala i subkultura skinheads, která měla 

přirozeně blízko k fotbalu a k jeho příznivcům. Již na počátku devadesátých let tak můžeme 

pozorovat zřetelné propojování politiky a fotbalu. Skinheads na stadion vnáší zejména 

rasismus, hajlování a stávají se inspirací pro mnoho členů tvrdého jádra. Nehledě na jejich 

vliv se v tomto období naplno rozvíjí vznik organizovaných kotlů, výjezdů na venkovní 

utkání a vznikají i první tiskoviny zaměřené na činnost ultras a hooligans.
38

 (Mareš, Smolík, 

Suchánek 2004, s. 133-134) 

Podle policejních statistik se toto propojení projevuje v nárůstu kriminální činnosti. Od roku 

1990 tak přibývá případů, jejichž pachateli jsou lidé z fotbalového prostředí, zatímco oběti 

s fotbalem nemají nic společného. (Jiřička 2005, s. 34) 

Zároveň vzájemné propojování vede k tomu, že se z většiny českých chuligánů stávají 

v tomto období příznivci a sympatizanty krajní pravice, se všemi doprovodnými jevy 

známými z Británie a Německa. V tomto období se velmi silně etabluje skinheadské hnutí 

v Brně a v Praze na Spartě. (Jiřička 2005, s. 38) 

 

 

 

                                                 
38

 První tiskovinou tohoto druhu u nás byl fanouškovsko-chuligánský zin Bazal, který byl vydáván fanoušky 

ostravského klubu Baník Ostrava od roku 1991. Název Bazal odkazuje na název stadionu Baníku – Bazaly. 
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Tento proces vrcholí v polovině devadesátých let, kdy se fotbalové skupiny zřetelně 

organizují a profesionalizují. V této době se dá hovořit o nástupu druhé vývojové etapy, která 

bývá definována jako moderní fotbalové chuligánství organizovaných gangů. Okolo každého 

většího fotbalového klubu
39

 se tvoří konzistentní skupiny s vlastními názvy, které zpravidla 

obsahují slova jako gang, parta, tlupa, komando, klan, divize či ultras. V této době bylo u 

některých klubů velmi nesnadné rozlišit chuligánské skupiny od ultras, jelikož se i 

chuligánské skupiny ve velké míře podílely na choreu a atmosféře na stadionech. Naplno se 

rozvíjí také tvorba fanzinů a webových stránek informujících o aktivitách skupin svého klubu. 

(Mareš, Smolík, Suchánek 2004, s. 134-135) 

Vzhledem k tématu své diplomové práce představím pouze významné skupiny Bohemians, 

Slavie a Sparty, kterým se detailněji věnuji v dalších kapitolách. 

Ačkoliv se v tomto období setkáváme s násilím a výtržnostmi i na fotbalových stadionech
40

, 

drtivá většina čistě chuligánských skupin volí novou strategii předem domluvených střetů. 

Domluva zpravidla probíhá mezi špičkami chuligánských skupin, kdy je dohodnuto místo, čas 

a počty zúčastněných.
41

 Tato strategie je volena čistě z pragmatických důvodů, tedy dostat se 

k chuligánům soupeře bez zájmu policie. (Mareš, Smolík, Suchánek 2004, s. 138-139) 

 

Do České republiky proniká i fenomén vytváření koalic s chuligány či ultras ostatních klubů, 

které jsou nazývány družbami. Přestože družby nehrály v českém prostředí nikdy tak zásadní 

roli jako například v Polsku, některé vydržely mnoho let a dlouhodobě fungují. Téměř 

všechny velké chuligánské skupiny se snažily spolupráci navázat s polskými či slovenskými 

chuligány.
42

 (Mareš, Smolík, Suchánek 2004, s. 139) 
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 Podobné skupiny vznikají i v jiných sportech, v českém prostředí zejména u hokejových klubů. Zde je však 

nutné rozlišovat ultras a hooligans, jelikož se hooligans skupiny na hokeji prosadily v daleko menší míře. 

 
40

 Agrese nemusí být namířena pouze proti fanouškům soupeře, ale i proti rozhodčím, policii, pořadatelské 

službě nebo vlastní hráčům či funkcionářům. 

 
41

 Drtivá většina chuligánských bitek v České republice probíhá beze zbraní. 

 
42

 Například Baník Ostrava má od roku 1996 družbu s GKS Katowice, chuligáni Brna spolupracují se Slovanem 

Bratislava, hooligans i ultras Bohemians a Slavie v minulosti spolupracovali s Gornikem Walbrzych. 
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Zároveň však dochází k dalšímu prohlubování propojení politického extremismu s tvrdými 

jádry fotbalových fanoušků, které se dají pozorovat zejména skrze rasistické a neonacistické 

projevy. Velká část tehdejších chuligánských skupin sympatizovala s extrémní pravicí, což 

vedlo k dalšímu prohloubení vzájemného propojení. Některé skupiny své politické názory 

začaly zohledňovat i ve své symbolice na vlajkách a transparentech, výběru nepřátel nebo 

v prezentaci sebe sama v zinech a internetových fórech. Na rozdíl od neonacismu, který se 

týkal pouze některých skupin, byly hromadné projevy rasismu poměrně častým jevem, který 

se ne vždy musel nutně vázat pouze na tvrdé jádro. V obou případech je však nutné detailně 

rozlišovat, zda se jedná o skutečný politický postoj nebo jde pouze o provokaci soupeře.
43

 

(Mareš, Smolík, Suchánek 2004, s. 141) 

Právě toto propojování a zájem o samotnou subkulturu skinheads naplno spustil zájem o 

problematiku fotbalového chuligánství. Od druhé poloviny devadesátých let je tak česká 

společnost naplno konfrontována s případy násilí na fotbale. (Smolík 2010, s. 160) 

Konzistentněji a dlouhodobě se toto propojení dalo pozorovat v souvislou s tvrdým jádrem 

pražské Sparty, kde příznivci krajní pravice nebyli napojeni pouze na organizované 

chuligánské skupiny, ale i na volnější struktury sparťanského kotle. Zde se například skrze 

Filipa Vávru snažil Národní odpor rekrutovat další příznivce a sympatizanty. Ačkoliv se 

sparťanští chuligáni objevili na některých akcích ve větším počtu, nikdy nebyla tato strategie 

dlouhodobě úspěšná. (Mareš, Smolík, Suchánek 2004, s. 143) 

Jednoznačně nejznámější skupinou spojenou s neonacismem je brněnská skupina Johny 

Kentus Gang, která vznikla v roce 1999 a funguje dodnes. Členové této skupiny se 

nezaměřovali pouze na fanoušky soupeře, ale útočili velmi často i na politické protivníky. 

(Mareš, Smolík, Suchánek 2004, s. 133-134) 

Samotní členové této skupiny se ve svých tiskovinách označili za white power skinheads. 

Navíc se jedná o chuligánskou skupinu, která dlouhodobě spolupracuje s krajně pravicovými 

subjekty na příklad v přípravě demonstrací a koncertů. Skupina se prezentovala i vlajkou 

HOOLIGANS BRNO, na jejíž kraje byly umístěny dva totenkopfy.
44

 (Smolík 2008, s. 138-

139) 

                                                 
43

 Zcela typické je hanlivé označení protivníka slovem žid, nejčastěji ve spojitosti s fanoušky Baníku Ostrava, 

kteří jsou označováni jako polští židi nebo ve spojitosti s pokřikem Jude Slavia proti Slavii Praha. 

 
44

 Později byla vlajka upravena a z vlajky zmizely kosti pod lebkou. 
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Podobně jako v některých dalších zemích Evropy i v České republice se s fotbalovými 

skupinami začaly spojovat i sympatizanti extrémní levice. Zde je však české prostředí 

atypické v tom, že drtivou většinu těchto osob přitahovala spíše případná konfrontace 

s neonacisty z jiných klubů, než prezentace vlastní politiky a ideologie. Utkání Bohemians tak 

začali navštěvovat i lidé spjati s Antifašistickou akcí, kteří se účastnili i chuligánských střetů 

po boku hooligans Bohemians. Zde bych však zásadně nesouhlasil s názorem, který se 

objevuje v literatuře, popisující zejména skupinu Berserk jako ultralevicový gang. I 

z rozhovorů s přímými aktéry vyplývá, že většina chuligánů Bohemky vyjadřovala apolitické 

postoje. 

 

Situace na začátku 21. století bývá prezentována jako krok k nové etapě ve vývoji v České 

republice, kdy se militantní politické střety mezi extremisty naplno přenesou do 

chuligánského prostředí. Jak však ukázal pozdější vývoj, tato předpověď se nenaplnila a 

paradoxně došlo k naprosto opačnému depolitizačnímu vývoji a to hned z několika důvodů. 

 

Politickým představitelům se nikdy nepodařilo naplno proniknout mezi chuligány do takové 

míry, aby celé tvrdé jádro dokázali ovládat a hlavně ideologicky ovlivňovat. Navíc 

v posledních letech se velmi dynamicky rozvijí jednotné skupiny ultras, které se shodují 

v názoru, že politika na fotbal nepatří a staví se do apolitických pozic. Představitelé extrémní 

pravice sice stále, ať už přímo nebo nepřímo, ovlivňují některé chuligánské skupiny, ale už se 

jedná o skupiny s maximálně několika členy, jejichž členové jsou navíc s krajní pravicí 

dlouhodobě spojeni.  

Velmi zásadní změnou je i postoj některých chuligánských skupin u klubů, kde měli příznivci 

krajní pravice dlouhodobě vliv. V tomto ohledu je třeba zmínit v současnosti nejaktivnější 

chuligánskou skupinu Sparty s názvem Prague boys, která jasně deklaruje, že je apolitická. 

Jedná se o poměrně velký průlom, kdy krajní pravice ztrácí vliv u klubu, s jehož chuligány se 

jí dařilo dlouhodobě spolupracovat. 
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V neposlední řadě je nutné reflektovat i současný stav a nízkou aktivitu subjektů politického 

extremismu, jelikož lze na historickém vývoji vypozorovat, že zejména u krajní pravice platí, 

že čím byla její pozice silnější, tím se politizace fotbalových skupin zvyšovala a naopak. 

Nicméně to neznamená, že politika z fotbalových stadionů vymizela. Na příkladu střetu uvnitř 

kotle Bohemians mezi levicovým a pravicovým křídlem je jasně vidět, že depolitizace 

fotbalových kotlů může být pouze dočasná a že stále fotbalová utkání navštěvují osoby, pro 

které je politika důležitější, než fotbal. Stejně tak i zapojení některých slávistických chuligánů 

do bojů s policií v Kyjevě je dalším ukazatelem toho, že fotbalové kotle stále představují pro 

pravicové extremisty místo, kde mohou mobilizovat pro své aktivity nové příznivce. 
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7. Bohemians Praha 1905 

 

 

Fotbalový klub Bohemians byl založen pod názvem AFK Vršovice již v roce 1905 a je jedním 

z tradičních pražských fotbalových klubů. Jeho moderní historii provází několik krizových 

momentů, které jsou zajímavé především kvůli faktu, že se do řešení problémů zapojili i 

fanoušci klubu. Existence klubu, který neustále balancoval mezi 1. a 2. nejvyšší fotbalovou 

soutěží a nikdy nedosahoval tak masové podpory, jako jeho pražští rivalové Sparta a Slavia, 

byla velmi výrazně ohrožena v roce 2005, kdy Bohemians hrozil kvůli finančním problémům 

úplný zánik a nebyla mu udělena profesionální licence od Českomoravského fotbalového 

svazu.
45

  

Fanoušci Bohemians se však se zánikem svého klubu nesmířili, založili Družstvo fanoušků 

Bohemians a vybrali téměř čtyři miliony korun na záchranu svého klubu, který i díky nim 

nastoupil v další sezoně alespoň do třetí nejvyšší soutěže. I na této iniciativě lze vidět velkou 

věrnost a oddanost fanoušků. Po znovuzrození se klub těší velkému nárůstu návštěvnosti a po 

období minimálně dvou sezon se fandění Bohemce stalo určitou módou.  

Tato éra však definitivně končí v roce 2010, kdy A-tým začíná hrát své domácí zápasy na 

stadionu Slavie v Edenu. Nejtvrdší jádro příznivců Bohemians se rozhodlo zápasy v Edenu 

bojkotovat, což se projevuje dvoutřetinovým propadem prodeje permanentních vstupenek a 

třetinovými návštěvami oproti předchozím ročníkům. Nicméně v Edenu stráví klub pouze dvě 

sezony a od sezony 2012/2013 se vrací domácí zápasy A-týmu zpět do Ďolíčku.
46

 

 

 

 

                                                 
45

 Bez této licence klub nemohl hrát 1. a 2. nejvyšší soutěž. 

 
46

 To se projevilo i v nárůstu návštěvnosti, která je v Ďolíčku přes 4 tisíce diváků, zatímco v Edenu byla v sezoně 

2010/2011 3459 a v následující sezoně dokonce jen 2966.  
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Právě domácí stadion nesoucí název Ďolíček je pro fanoušky Bohemians kultovním místem, 

kde klub prožil všechny úspěchy své historie. Příznivci Bohemians dokonce spustili sbírky na 

odkup stadionu a pravidelně se bezplatně účastní všech jeho rekonstrukcí. Za jednou z branek 

pak visí dva velké nápisy: ĎOLÍČEK NEDÁME a ĎOLÍČEK, VÍC NEŽ STADION. 

V současnosti má stadion kapacitu pouze pět tisíc diváků a tribuny jsou jen po třech stranách 

hřiště. Sektor pro tvrdé jádro je umístěn za brankou a nese název sektor B, zde se na domácí 

zápasy schází také drtivá většina ultras a hooligans.  
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7. 1 Hlavní aktéři a skupiny 

 

 

Hledání hlavních aktérů a skupin uvnitř kotle Bohemians je velmi komplikované především 

díky jejich velkému množství. Na rozdíl od ostatních pražských klubů se v rámci tvrdého 

jádra Bohemians hledají jen velmi těžko skupiny, které by zastřešovaly větší počet osob. 

Stejně tak je poměrně složité snažit se dělit jednotlivé skupiny na ultras a hooligans, jelikož se 

jejich aktivity velmi často překrývají.  

 

Za čistě chuligánskou skupinu se dá zcela bezpochyby považovat skupina s názvem Berserk, 

stejně tak i skupina mladších chuligánů, kteří založili v roce 2012 skupinu Berserk Young. 

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že mezi oběma skupinami dochází k systematické 

spolupráci, ve skutečnosti se o většinu aktivit stará pouze skupina mladých chuligánů a 

podpora starší generace je ryze příležitostná: „Starej Berserk nefunguje, nechodí lidi, proto to 

máme tak těžký, máme tam dva politický názory v jednom fotbalovým týmu a starý nás 

nepodporujou. Nejvýš jednou dvakrát do roka, když se nějak sejdou a to je ještě náhoda.“ 

(Rozhovor s Bulldogem, 5. 2. 2014) 

 

Samotná skupina Berserk začíná fungovat již v devadesátých letech a účastní se většiny 

násilných střetů, které jsou spojeny s příznivci Bohemians. Část mladších členů této skupiny 

vytváří po roce 2000, kvůli názorovým neshodám uvnitř Berserku, svou vlastní skupinu 

Tornádo boys, která minimálně v období po svém vzniku může být považována také za čistě 

chuligánskou. Samotná skupina Berserk velmi výrazně utlumuje svou aktivitu po roce 2008. 

Vrcholem této stagnace je pak střet se Slavií, do kterého staví Bohemka pouze osm chuligánů, 

kteří čelí šedesátičlenné přesile.
47

 

                                                 
47

 http://sektor1905.cz/slavia-praha-bohemians-1905-18-6-2011/ , samotný střet proběhl 8. 6. 2011. 
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Velmi diskutabilní je politické směřování Berserku, jelikož v některých publikacích bývá tato 

skupina uváděna jako příklad jediného krajně levicového chuligánského gangu v České 

republice. Nicméně osobně s tímto názorem absolutně nemohu souhlasit, jelikož z odpovědí 

většiny respondentů je patrné, že se skupina vždy snažila vystupovat apoliticky, dokonce jsem 

přesvědčen, že většina jeho členů měla dokonce blíže ke krajní pravici. Tento názor potvrzuje 

i rozhovor s jedním z jeho představitelů pro portál hooligans.cz, který politickou orientaci 

skupiny popisuje takto: „Berserk se vždy řadil mezi nepolitickou skupinu, která se soustředila 

jen na fotbalové bitky. Stejně jak zpívá Kategorie C "fotbal je fotbal, politika zůstává 

politikou", ale hlavní jádro skupiny mělo vždy krajně pravicové názory.“
48

 

 

Klíčové ovšem je, že Berserk své politické názory na fotbale neprezentoval. V žebříčku priorit 

tak fotbal a chuligánské aktivity byly vždy před politikou, což umožňovalo spolupracovat i 

s antifašistickými a protirasistickými skupinami. 

Tato na jednu stranu dlouhodobá, na druhou stranu velmi křehká spolupráce a smír se začíná 

rozpadat s nástupem nové generace vystupující pod jménem Berserk Young, kteří se 

vzhledem k absenci aktivní starší generace stávají jedinou čistě chuligánskou skupinou ihned 

po svém vzniku.  Nutno dodat, že se nejednalo o časově kontinuální výměnu generací. Tato 

skupina se začíná alespoň zpočátku otevřeně hlásit ke krajní pravici a své přesvědčení 

projevuje nošením značek jako je Thor Steinar či fotkou, kde jeho členové zvedají pravici u 

vlajky Berserk. Uvnitř kotle Bohemians tak vzniká politický konflikt, který vyvrcholil střetem 

ve vlastním sektoru. Ačkoliv sám hlavní představitel skupiny již politickou orientaci Berserk 

Young nehodnotí tak radikálně, stále je tato skupina považována za hlavního reprezentanta 

krajní pravice na Bohemce: „Tam je to těžký, jak kdo. Tam nejsou všichni pravičáci nebo 

levičáci. Je tam jeden člen, kterej se angažuje spíš v tý levici, jenomže chodí na ten fotbal 

odmala, vyrůstal tam mezi starejma, takže to se neřešilo a ten to dokáže skousnout. No a pak 

jsou tam i ultrapravicoví nebo kluci, co to neřešej.“ (Rozhovor s Bulldogem, 5. 2. 2014) 

 

 

                                                 
48

  Celý rozhovor lze nalézt na této webové adrese: http://www.hooligans.cz/interviews/3095-rozhovor-se-

skupinou-berserk-bohemians-1905 
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Zcela na opačném pólu politického spektra pak stojí skupina Barflies, vystupující také pod 

českým názvem Baroví povaleči. Pro tuto skupiny je příznačná zejména spolupráce 

s německým klubem St. Pauli, antifašistické a protirasistické názory. Jakékoliv spojování 

s krajní levicí však skupina odmítá: „My nejsme žádný levičáci, to je totální blábol! My jsme 

prostě proti rasismu a proti rasismu může bejt jak pravičák, tak levičák.“ (Rozhovor 

s Buqičákem, 5. 2. 2014) 

Tato skupina se podílí i na ultras produkci a v minulosti se její členové účastnili i 

domluvených střetů. V tuto chvíli však účast na bitkách spolu se členy Berserk young striktně 

odmítají: „Ale to je jejich chyba, my nepudeme na pole se zmrdama, u kterých nevíš, zda se 

najednou neotočí a nestoupnou si k nim a nepudou proti tobě. Tak s takovýma lidma si 

nepudeme stoupnout do jedný lajny a bojovat za jednu věc, když oni ani neví, která věc je pro 

ně přednější, zda Bohemka nebo fašismus.“ (Rozhovor s Buqičákem, 5. 2. 2014) 

Politickou orientaci skupiny pak dokreslují i informace z oficiálního facebookového profilu 

Barflies United: „BARFLIES are Baroví Povaleči/Rude Boys Bohemians (Prague) & St. Pauli 

Skinheads (Hamburg) who love Bohemians 1905, FC St. Pauli, beer and fun and hate nazi 

scum! SOMETIMES ANTISOCIAL, ALWAYS ANTIFASCIST.“
49

 

 

I v rámci ultras skupin neexistuje v tuto chvíli jedna skupina, která by zastřešovala celou 

ultras produkci, podobně jako například na Slavii, kde se ultras skupiny sjednotily v rámci 

Tribuny Sever. V kotli se tak o ultras produkci stará hned několik skupin: „…prostě na tý 

Bohemce máš spousta různých skupin, každá dělá něco. Není to tak, že by byla jednotná 

skupina, která vytváří atmosféru, dělá chorea, stránky, nálepky, trička, pyro a tak podobně.“ 

(Rozhovor s Václavem V., 28. 11. 2013) 

V tuto chvíli nejvíce viditelnou skupinou, která se snaží poskytovat informace z utkání, 

organizovat výjezdy na venkovní zápasy a podílet se na choreu při zápasech, je Sektor 1905. 

Tato skupina byla založena zejména s cílem zlepšit prezentaci ultras Bohemians na internetu a 

alespoň tak sjednotit různorodé skupiny pod jeden webový portál. Sektor 1905 je striktně 

apolitický, což demonstruje také vyjádření, které na svém webu zveřejnil po výše zmíněném 

střetu ve vlastním kotli: „Na závěr nám dovolte ještě jedno prohlášení z naší strany. První, a 

doufáme, že i poslední. V poslední době se na naši hlavu snáší řada nařčení, že je Sektor1905 

                                                 
49

 Dostupné zde: https://www.facebook.com/#!/pages/Barflies-United/94486214023?fref=ts 
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určitým ideovým směrem orientován. Cítíme potřebu uvést vše na pravou míru. Sektor1905 se 

nijak politicky neprofiluje, nenadržuje žádným skupinám a distancuje se ode všech bojůvek v 

kotli. Jediným zájmem Sektoru 1905 je dobro klubu a kvalitní prezentace fans na tribunách, v 

ulicích a na internetu. Stránky Sektoru byly založeny hlavně z důvodu, že neexistoval funkční 

bohemácký web zaměřený čistě na dění na tribunách, kde by si ostatní fanoušci mohli přečíst 

reporty ze zápasů, prohlédnout fotky, videa apod.“ (Sektor 1905) 

V rámci tvrdého jádra Bohemians se pak vyskytují i další skupiny jako například Greenhorns, 

Banditos, Vládci Vršovic nebo Girls of Bohemians. 

Velmi zajímavé je v případě příznivců Bohemians 1905 sledovat i motivace a důvody, proč 

navštěvují zápasy tohoto klubu. U respondenta z ultras skupiny Sektor 1905 hrála roli rodinná 

tradice, což je ostatně nejčastějším důvodem, jak se lidé z ultras dostali poprvé na fotbalová 

utkání. Naopak u ostatních respondentů byly motivy naprosto odlišné. U obou chuligánů 

Bohemians bylo jako hlavní důvod uvedeno určité vymezení se vůči Spartě, ať už z hlediska 

nesouhlasu s tamním personálním složením kotle
50

 nebo kvůli konkrétním problémům a 

střetům s jejími chuligány.
51

 Jedná se o poměrně zajímavý jev, tedy že aktivity chuligánů 

Sparty vedou u některých jedinců k tomu, že začnou navštěvovat kotel jednoho z jejích 

hlavních rivalů s pocitem určité nutnosti vymezit se proti Spartě a zařadit se do podobně 

orientované skupiny. 

Tvrdé jádro Bohemians má navíc určité specifikum, které lze u nás nalézt pouze v Ďolíčku a 

to je velmi liberální směřování kotle. Kotel Bohemky tak sdružuje i velmi různorodé 

spektrum osob a pro určité subkultury jako byly například punkeři, metalisti, nerasističtí 

skinheadi, se stal jediným fotbalovým kotlem v Praze, kde byly tyto subkultury vždy bez 

problému tolerovány.  

                                                 
50

 „Kluci chodili furt na Spartu, ale nelíbila se mi tam komunita lidí a celkově ta parta a zábava a násilí mezi 

sebou a hlavně ne ten klub. Spíš jsem, než k NO prahnul k vlastenectví a jedinej poslední pořádnej ČR klub 

v Praze byla Bohemka, kde se skládala z tehdejší Hools scény krásná parta, co držela při sobě.“ (Rozhovor 

s chuligánem Bohemians, 29. 1. 2014) 

 
51

 „Tak mě kvůli tomu začali nahánět sparťani, protože sem se tahal s bohemákem. Já sem se s něma kdysi dávno 

taky stýkal, občas sem s něma někam zašel, pochlamstal a tak. No, a když na mě čekali asi ve čtyřiceti před 

hospodou, že mi rozbijou hubu kvůli tomu, tak řikám, ať to je aspoň pravda. Tak sem začal chodit na Bohemku, 

nějak se angažovat, ale nevěděl sem vůbec jaká je tam situace, jak je to tam s politikou.“ (Rozhovor 

s Bulldogem, 5. 2. 2014) 

 



45 

 

 

Tato tolerance přispěla k tomu, že se návštěva zápasů Bohemky stala pro některé členy těchto 

subkultur určitým kulturním vyžitím, bez ohledu na to, zda je fotbal dlouhodobě zajímal.
52

 

V neposlední řadě je pro kotel Bohemians typická i tolerance k měkkým drogám, která se 

projevuje nejenom aktivním užíváním přímo na stadionu během zápasu, ale i několika 

choreografiemi s touto tématikou: „Jako dřív sme dělali chorea proti rasismu nebo třeba list 

trávy jako že sme byli spíš volnomyšlenkáři“ (Rozhovor s Buqičákem, 5. 2. 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52

 Tento pohled dokládá i názor Buqičáka, který svoji motivaci chodit na Bohemians popisuje takto: „Hele já 

když sem začal na Bohemku chodit v tom 94, tak sem tam začal chodit jen kvůli tomu, že tam chodili punkáči a že 

se tam fetovalo.“ 
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7. 2 Historie politizace tvrdého jádra Bohemians 

 

 

Kotel Bohemians prošel za svou existenci několika vlnami politizace, nicméně 

z dlouhodobého hlediska může být považován za nejvíce liberální a volnomyšlenkářský tábor 

v České republice, ve kterém se velmi těžko prosazovaly vlivy krajní pravice. Paradoxem je, 

že jedna z hlavních postav a symbolů vzniku českého skinheadství Daniel Landa, navštěvoval 

na konci osmdesátých let právě utkání Bohemians. Kotel Bohemky se na začátku 

devadesátých let stává místem, kde se schází i subkultury, které by se u ostatních zkoumaných 

klubů prosazovaly jen velmi těžko. Na Bohemce se tak schází anarchisté, punkeři, apolitičtí a 

antirasističtí skinheads. Nutno si uvědomit, že v divoké porevoluční době jsou téměř všechny 

ostatní kotle dominantně spojeny s krajní pravicí. 

 

Ačkoliv se v devadesátých letech nedají jasně vymezit skupiny ultras a hooligans, je klíčové, 

že aktivní chuligánské skupiny, od chvíle svého vzniku politiku aktivně neřeší, navzdory 

tomu, že někteří členové s krajní pravicí minimálně sympatizují. Vytváří se zde prostředí 

určité vzájemné tolerance, kdy platí, že se odlišné politické názory v kotli tolerují: „Na 

Bohemce jsou jak levice, tak pravice v zastoupení. Navzájem se tyto dvě strany tolerují, takže 

jsme jeden z mála klubů, u kterýho to nevadí.“ (Rozhovor s chuligánem Bohemians, 29. 1. 

2014) 

 

Od roku 2000 pak můžeme mluvit o zřetelné profilaci ultras skupin, které v drtivé většině 

zastávají protifašistické a antirasistické postoje. Na druhou stranu si osobně myslím, že je 

chybné řadit celé ultras pod extrémní levici. Za hlavní projev levicového extremismu byla 

považována vlajka s Che Guevarou, která se objevovala v minulosti na některých zápasech 

Bohemians. Ta však může být dle mého názoru opět interpretována jako projev určitého 

vzdoru a vymezení se oproti ostatním klubům. Dokonce i samotní členové tvrdého jádra 

Bohemians se za levicové extrémisty nepovažují. To však neznamená, že by se toto tvrdé 

jádro od ostatních neodlišovalo, a to hned v několika bodech. Jedná se o jediný tábor, který 
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striktně odmítá fašismus a rasismus, dále je kotel ve svém směřování nejvíce alternativní a 

sdružuje široké spektrum osob z různých subkultur a konečně i chuligánské skupiny 

Bohemians se v minulosti neřadily striktně na stranu krajní pravice, jak je v tuto dobu typické 

pro většinu chuligánských skupin v ostatních klubech v České republice.
53

 

Těchto postojů a silnějších vazeb na německý klub St. Pauli si začíná všímat i Antifašistická 

akce, která se od roku 2002 začíná aktivně infiltrovat i přímo do chuligánských skupin 

Bohemky. Toto spojení na jednu stranu sice přispělo k vyššímu počtu chuligánů při střetech 

se soupeři, na stranu druhou definitivně dotvořilo vnímání samotné chuligánky jako levicové 

a antifašistické skupiny. Z dlouhodobého hlediska pak představovaly střety s Bohemians, pro 

tábory tradičně spojené s krajní pravicí, spíše politický, než chuligánský souboj: „Já nevim 

vždycky se ty týmy, třeba když sme jeli do Olomouce, tak se k chuligánům vždy připojili i 

náckové, protože se chtěli porvat s levičákama…“ (Rozhovor s Buqičákem, 5. 2. 2014) 

 

Jestli na něčem u všech respondentů panuje shoda, tak právě na skutečnosti, že se do 

chuligánských střetů s Bohemians promítala velmi silně i politika. Na tomto názoru se pak 

shodují nejenom političtí aktivisté: „ …například střety s Bohemkou byly vždy brány jako střet 

s AFA a Bohemka si na takový střet za posledních 10 let troufla jen dvakrát a pokaždé byla 

tvrdě zbita. Je ale těžké v tomto případě rozlišovat, jestli člověk v tu chvíli vystupuje jako 

chuligán Sparty nebo pravičák. Ono se to dost překrývá.“ (Rozhovor s Filipem Vávrou, 25. 

11. 2013), ale i chuligáni, kterým jde primárně o fotbalové bitky: „Politický podtext má každý 

střet s Bohemkou, myslím tím, že přijdou i lidé, kteří by proti jinému soupeři nepřišli.“ 

(Rozhor s chuligánem Slavie, 21. 1. 2014) 

 

Hooligans Bohemians tak na svou pověst ve střetech doplácí nejenom kvůli vyšším počtům 

soupeře, ale i vyšší brutalitou a tvrdostí střetů. Při střetu s chuligány Sigmy Olomouc bylo 

chuligány Sigmy porušeno nepsané pravidlo domluvených střetů o nepoužívání zbraní a 

chuligáni Bohemians byli napadeni tyčemi, baseballovými pálkami a podobně.
54

 Velmi tvrdý 

střet poté následoval i se Spartou, jejíž chuligáni sice útočili beze zbraní, ale velmi tvrdě své 

                                                 
53

 Tento názor lze demonstrovat na fotce ze zápasu s Baníkem Ostrava z března tohoto roku: https://scontent-b-

vie.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/1965007_236374713233128_931120877_n.png  

 
54

 Popis celého střetu je k přečtení zde: http://sektor1905.cz/sigma-olomouc-bohemians-20-2-2008/ 

 

https://scontent-b-vie.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/1965007_236374713233128_931120877_n.png
https://scontent-b-vie.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/1965007_236374713233128_931120877_n.png
http://sektor1905.cz/sigma-olomouc-bohemians-20-2-2008/
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souboje s poraženými chuligány Bohemians dohrávali: „Že to bude tvrdá bitka i s nějakou 

ranou navíc nám bylo jasné, ale dobíjení lidí v bezvědomí, vracejících se fotografů a 

vykusování masa z našich ležících; dobíjení po boji lidí, kteří se starají o raněné, to je trošku 

z jiného soudku.“ (report o chuligánském střetu se Spartou, 20. 4. 2008)
55

, oba dva střety 

měly silný politický podtext, kdy významnou část soupeře tvořili krajně pravicoví aktivisté.  

 

Z hlediska zkoumání současného permanentního napětí uvnitř tvrdého jádra příznivců 

Bohemians jsou klíčové dva zásadní momenty. Tím prvním je již výše zmíněné stěhování 

z tradičního domácího stadionu Ďolíček na stadion pražského konkurenta do Edenu. Velká 

část ultras a hooligans se rozhodla zápasy v Edenu bojkotovat. Motivy pro tento bojkot byla 

jednak rivalita s pražskou Slavií a jejími fanoušky, ale i odmítnutí moderního stadionu, který 

sice představuje komfort a mnoho výhod zejména pro skupiny fotbalových fanoušků a diváků, 

nicméně drtivá část hooligans a ultras odmítá moderní pojetí fotbalu, ve smyslu kamerových 

systémů na stadionu, zpřísnění bezpečnostních kontrol při vstupu na stadion, ale i například 

dražší občerstvení v útrobách stadionu. V neposlední řadě zazníval názor, že Bohemka bez 

Ďolíčku přestává být tou pravou Bohemkou, protože její příznivci mají se svým stadionem 

nejužší vztah ze všech fotbalových klubů v České republice. Zajímavostí je, že přesun 

Bohemians do Edenu odmítalo i tvrdé jádro Slavie, které se sice většinově uchýlilo pouze 

k protestům, ale i uvnitř jejího kotle najdeme jedince, kteří začali domácí zápasy bojkotovat 

do chvíle, než se Bohemians odstěhují z Edenu. 

Domácí zápasy v Edenu tvrdé jádro Bohemians početně velmi oslabily, navíc ztratily určitou 

specifickou atmosféru, která byla typická pro zápasy v Ďolíčku a přestaly tak být atraktivní 

pro většinu zástupců subkultur, které byly tradičně spojené s Bohemians. 

Toto určité vakuum v kotli začíná postupem času využívat mladá generace, která se v roce 

2012 formuje v rámci skupiny Berserk young. Jak již bylo zmíněno, tato skupina se začíná 

otevřeně profilovat jako krajně pravicová, což v souvislosti zejména s návratem zpět do 

Ďolíčku, kam se vrací i skupiny, které zápasy v Edenu nenavštěvovaly, vytváří napětí a 

dochází i k několika násilným střetům uvnitř vlastního kotle. 

 

                                                 
55

  V celém znění k naleznutí: http://sektor1905.cz/bohemians-1905-sparta-praha-27-4-2008/   

http://sektor1905.cz/bohemians-1905-sparta-praha-27-4-2008/
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7. 3 Aktuální politické směřování tvrdého jádra Bohemians 

 

 

V případě, že se zaměřuji na současný vliv politiky na vztahy uvnitř kotle Bohemians, je 

nutné nejprve zmínit hlavní události, které současný stav determinovaly. V sezoně 2011/2012 

se uvnitř kotle Bohemians začíná prosazovat skupina mladých chuligánů, kteří využívají 

nepočetnosti tradičních skupin na domácích zápasech v Edenu. K prvním konfliktům však 

dochází při venkovních zápasech, které tvrdým jádrem bojkotovány nejsou. K prvním 

vzájemným bitkám došlo při utkáních v Hradci Králové a v Českých Budějovicích.
56

 

Záminkou pro tento konflikt bylo oblečení některých mladých chuligánů, kteří měli trička 

Good night left side.
57

  

V reakci na tyto události vzniká i nakonec nepříliš úspěšná kampaň některých příznivců 

s názvem: Miluj Bohemku, nenáviď nácky!. Důvody vzniku této kampaně autoři popsali takto: 

„Každý si jistě vzpomene na domácí zápasy v milovaném Ďolíčku, kde panovala atmosféra 

přátelství bez jakýchkoli předsudků. Skinhead, punker, rocker, hip hoper a kdokoli jiný, mohl 

kdykoli přijít do kotle Bohemky a užívat si fotbal bez strachu, že bude napaden jen proto, jak 

vypadá. Po nuceném odchodu do Edenu tohle sjednocení na Bohemce poněkud opadlo. 

Hodně fanoušků se rozhodlo pro bojkot domácích zápasů a osazenstvo v kotli se mírně 

pozměnilo. Snad každý musí cítit, že pohoda a sjednocení se z kotle Bohemky vytrácí. Veřejné 

vystoupení proti rasismu a předsudkům je v současnosti na Bohemce téměř 

nepřípustné.“(Prohlášení autorů kampaně)
58

, tato iniciativa však v rámci kotle Bohemky 

nikterak výrazně nerezonovala, navíc jedinou vnější prezentací kampaně byla vlajka, která 

byla mladými chuligány ukradnuta a spálena. 

 

 

 

                                                 
56

 Zápas v Hradci Králové se hrál 18. 9. 2011, v Českých Budějovicích pak 26. 2. 2012. 

 
57

 Jedná se o tradiční krajně pravicové heslo, naopak Antifa používá heslo Good night white pride. 

 
58

 V plném znění k naleznutí zde: http://mbnn.blog.cz/ 

http://mbnn.blog.cz/
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Vzájemné napětí uvnitř kotle Bohemians neustále eskalovalo, především díky návratu do 

Ďolíčku, kde sice velmi posílilo antifašistické křídlo, na druhou stranu na stadion začalo 

chodit i více alternativních příznivců, kteří se často stávali terčem útoků mladých chuligánů. 

Tyto útoky pak vrcholí po jednom z domácích zápasů, kdy je skupinka ultras zbita početně 

silnější skupinou mladých chuligánů: Šlo tam o to, že zápas předtim tyhle mladý napadli 

v sedmi lidech tři bohemáky, ukradli jim šálu a skopali je, že dva skončili v nemocnici. 

59
(Rozhovor s Buqičákem, 5. 2. 2014)  

Odpověď na tento střet přichází hned v dalším domácím zápase s Táborskem, které se hrálo 

v sobotu 28. dubna 2013.  V pátek před tímto zápasem se v Praze konal tradiční fotbalový 

turnaj Love Football Hate Rasicm, který je spoluorganizován Antifašistickou akcí a tradičně 

se ho účastní i část tvrdého jádra Bohemians.
60

 Část účastníků toho turnaje navštěvuje i 

sobotní zápas Bohemians, kde dochází k doposud největšímu střetu mezi mladými chuligány 

a protifašistickým křídlem. Konflikt však velmi závažně narušil vztahy i se členy původního 

Berserku, jelikož se jeho členové přítomní na tomto zápase, přišli zastat mladších chuligánů a 

podobně jako předtím oni byli ze sektoru vyhnáni a část z nich byla zbita. Tento konflikt je 

v rámci spojení politiky a fotbalu v České republice zcela ojedinělý. Hlavním motivem bylo 

totiž ideologické směřování jednotlivých skupin, navíc se konflikt odehrál přímo na stadionu 

během zápasu a zapojila se do něj poměrně početná část kotle. Podobně je zajímavý i fakt, že 

se konflikt odehrál v kotli Bohemians, kde panovala po mnoho let vzájemná tolerance mezi 

různými ideologickými proudy, navíc v době, kdy vliv politiky v rámci tvrdých jader 

systematicky klesá. 

Tento konflikt velmi silně rezonoval nejenom uvnitř subkultury hooligans, ale i v rámci 

skupin krajní pravice, které alespoň dle slov hlavního představitele skupiny Berserk Young a 

přímého aktéra střetu, nabízely svou pomoc: „Jako byly u nás i odezvy u Národního odporu, 

                                                 

59
 Tento důvod je potvrzen i druhou stranou v rozhovoru pro server hooligans.cz, ačkoliv se výpověď liší v počtu 

účastníků: „Konfliktu, který je na videu z tribuny, předcházel jiný konflikt, a tam jsme zaútočili na šest antifáků, z 

nichž 3 nebo 4 skončili v nemocnici.“(Rozhovor se skupinou Berserk, 11. 8. 2013)  

 
60

 Jednalo se o osmý ročník tohoto fotbalového turnaje, který se konal 27. 4. 2013, tedy den před zápasem 

s Táborskem na kolejích Strahov, pozvánka k naleznutí zde: http://lfhr.antifa.cz/turnaj.html, odkaz na tento 

turnaj je přímo na stránkách Antify, a jeho propojenost s některými skupinami tvrdého jádra Bohemians lze 

nejlépe demonstrovat na pozvánce na letošní ročník s nadpisem: „Barflies uvádí“ 

(http://lfhr.antifa.cz/index.html) 

 

http://lfhr.antifa.cz/turnaj.html
http://lfhr.antifa.cz/index.html
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že nás podpoří, ze Sparty, že nás podpoří, dokonce i z Polska, ale my sme řikali, že si to 

vyřešíme sami.“ (Rozhovor s Bulldogem, 5. 2. 2014) 

Sympatie skupin tradičně spojených s krajní pravicí dokládá i náhodné setkání na ulici 

chuligánů Berserk Young s chuligánskou skupinou Brna tvořenou i členy JKG.  Za 

normálních okolností by následoval velmi pravděpodobně střet obou skupin, nicméně zástupci 

Brna neměli zájem prát se s krajně pravicovou skupinou: „…oni k nám došli s tím, že nás 

nechtěj, že chtěj levičáky, že sem nejeli kvůli nám a že nás respektujou. Tak sme tam chvíli 

kecali a to bylo všechno.“ (Rozhovor s Bulldogem, 5. 2. 2014), na toto setkání upozorňuje 

server Love Football Hate Rasicm
61

, stejně tak jeho pravdivost potvrzují i některé příspěvky 

na fóru hooligans. 

Samotný průběh konfliktu
62

 ve své diplomové práci hodnotit nebudu, jelikož se výpovědi 

přímých aktérů i informace dostupné z internetových diskusí diametrálně liší. Hlavními body 

sporů jsou ohledně účasti cizinců v této bitce a používání zbraní. Zatímco zástupci chuligánů 

jsou přesvědčeni o významné podpoře antifašistického křídla od sympatizantů ze zahraničí a 

použití zbraní: „Na to oni využili tý příležitosti, že tady měli ten fotbal proti tomu rasismu, no 

a pozvali je na náš fotbal a už byli na nás přichystaný a my sme nevěděli vůbec, o co jde. Nás 

tam bylo čtvrtka starejch, pár lidí od nás a oni začali tahat zbraně, nože, boxery, tak sme 

všichni ustupovali dozadu a od tý doby chodíme na tribunu.“ (Rozhovor s Bulldogem, 5. 2. 

2014), zástupce ultras i Barflies přítomnost zbraní vylučují zcela a rozsah pomoci od lidí ze 

zahraničí velmi redukují: „Oni pak z toho pak udělali aféru, jak tam byli Maďaři a nevim co, 

ale vesměs to byli jen Češi, co se tam rvali a jeden Ukrajinec. A oni z toho udělali aféru, jak 

se tam rvala Afa z celýho světa…“(Rozhovor s Buqičákem, 5. 2. 2014)
63

 

Konflikt však znamenal jasné vítězství antifašistické skupiny a vyústil v to, že chuligánské 

skupiny Berserk i Berserk young odmítly nadále navštěvovat při domácích zápasech kotel 

Bohemky. V případě, že tyto skupiny navštíví zápasy doma, sdružují se jejich členové na 

hlavní tribuně. 

                                                 
61

 Celý článek o výjezdu chuligánů Brna do Prahy na zápas s Bohemians: http://lfhr.antifa.cz/cl_jkb.html 
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 Video z části bitky: http://www.youtube.com/watch?v=gvO-a8-2lUs 
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 Názor o významné podoře ze zahraničí vylučuje i další přímý účastník ze Sektoru 1905: „Upřímně to podle 

mě není pravda, já jediný, co jsem tam slyšel, byla slovenština a bylo tam spousta Brňáků…“ (Rozhovor 

s Václavem V., 28. 11. 2013)  
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Jestli naopak panuje u znepřátelených skupin na něčem shoda, tak na faktu, že se situace 

částečně zklidnila a žádnému dalšímu politickému konfliktu zatím nedošlo, nicméně 

vzájemná nevraživost je stále přítomna: „Ta atmosféra je možná na první pohled klidná, ale 

já si myslim, že ten šrám tam někde je a že to může vyplout napovrch brzo.“ (Rozhovor 

s Václavem V., 28. 11. 2013) 

 

V případě, že chceme pochopit kořeny tohoto politického pnutí, je nutné se ptát po hlavních 

důvodech krajně pravicové orientace mladých chuligánů z Berserk Young. Na základě 

získaných informací primárně z rozhovorů s aktéry docházím k přesvědčení, že se jedná o 

kombinaci motivů určitého vzdoru a odlišení se s motivy ryze pragmatickými v souvislosti s 

chuligánskými střety. Tyto motivy pak jasně převažují nad motivy ryze politickými. Jistěže 

neonacistická ideologie pro část členů může hrát významnou roli, ale i v rámci historie 

můžeme vidět, že takto orientovaní političtí aktivisté nikdy zápasy Bohemians 

nenavštěvovali. Navíc žádný z představitelů Berserk Young není znám jako angažovaný 

politický aktivista v některém z krajně pravicových hnutí či skupin. Své politické přesvědčení 

tak dávají najevo především svým oblečením a vymezením se proti zbytku kotle: „Oni se 

chcou ukázat těm staršim, že jsou jakoby IN, že nejsou jako my a že nemaj nic se St. Pauli a 

napadaj lidi.“ (Rozhovor s Buqičákem, 5. 2. 2014), do značné míry jde tedy o určitou pózu a 

hlavně jednotící prvek skupiny, než její skutečné politické přesvědčení. 

Jak již bylo zmíněno, v subkultuře fotbalových hooligans byli chuligáni Bohemky považováni 

za tábor, který je spojen s Antifou a krajní levicí, což je při střetech velmi znevýhodňovalo, 

jelikož ostatní tábory snadno rekrutovaly na bitky s Bohemians politické aktivisty. Mladá 

generace chuligánů se snažila této nálepky zbavit a změnit tak vnímaní své skupiny u 

ostatních chuligánských táborů, což se jim do značné míry podařilo: „Za to už nedostáváme 

šlapání, už nás respektujou, uznávaj nás. Už je to v klidu, já když sem byl poprvý, tak mi tam 

skákal na hlavu a řval, že sem levičácká špína. Nebo když sem byl v Opavě, tak tam měl kluk 

na tričku nápis, co já mám vytetovaný na ruce. To mě štvalo, mám sice nějaký přesvědčení, 

ale netahám to na ten fotbal. Od tý doby, co sme se teď párkrát postavili po tomhle střetu, tak 

nás ostatní týmy začaly oddělovat od nich, takže nás začaly uznávat a je to už v klidu.“ 

(Rozhovor s Bulldogem, 5. 2. 2014), i na této výpovědi lze demonstrovat, že krajně pravicová 

orientace se mohla jevit jako výhodná z čistě pragmatických důvodů z hlediska výhodnější 

pozice v chuligánských střetech. 
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7. 4 Jak vnímají příznivci Bohemians tvrdá jádra Slavie a Sparty 

 

 

V případě zkoumaní vztahu tvrdého jádra Bohemians s kotli pražských rivalů, je nejprve 

nutné zmínit zcela odlišný historický vývoj vzájemných vztahů. Zatímco s příznivci Sparty 

existují silné antipatie již od konce osmdesátých let a příznivci Bohemians berou Spartu jako 

svého největšího rivala, se Slavií prošel vztah několika vývojovými fázemi.  

 

Zejména pak nenávist proti Spartě a jejím příznivcům či geografická blízkost, jelikož oba 

kluby sídlí v pražské čtvrti Vršovice jen dvě tramvajové zastávky od sebe, přispěly k tomu, že 

k sobě tvrdá jádra obou klubů měla v určitých letech velmi blízko. Vrcholem vzájemné 

spolupráce bylo vytvoření chuligánské družby pro sezonu 1999/2000, ačkoliv tato družba není 

zpětně hodnocena jako úspěšná a hned po tomto ročníku byla zrušena, vzájemné dobré vztahy 

se promítly do nové dohody o vzájemném smíru, který představoval dohodu chuligánů obou 

klubů, že na sebe vzájemně nebudou útočit. První větší konflikt se objevil v roce 2006 při 

chuligánském střetu s Koalicí Sever
64

, kdy chuligány Slavie přišla podpořit i početná skupina 

chuligánů Bohemky, jejíž složení však odmítla akceptovat část politicky aktivních chuligánů 

Slavie a bitky se neúčastnila: „…čistě z taktických důvodů nás přišlo na náš sraz na severo-

českou koalici podpořit asi 35 bohemáků, mělo se jednat o staré přátele z Berserku, ale u 

některých lidí to bohužel neplatilo, což mělo za následek, že nás asi 12 ze srazu odešlo s tím, 

že s těmito lidmi po boku odmítáme válčit.“ (Rozhovor s Bc. Lukášem Rodem, 9. 3. 2014)  

 

Navzdory této události, smír vydržel až do října 2009, kdy se na stránkách slavistických ultras 

objevil článek ukončující vzájemný smír: „Závěrem snad jen vyjádření k současné situaci v 

Praze. Dlouholetý smír s Bohemians 1905 v poslední době zcela vyprchal a vzájemné vztahy 

na ose SKS-CUB se za poslední rok a půl staly více než mrazivými. Nedávno ustala i poslední 

záležitost, která nás s Bohemians spojovala, a to družba s polským Walbrzychem. Tímto 
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oficiálně rušíme smír s Bohemians 1905 a na příštím vzájemném zápase tedy již bohemáci 

nemohou doufat v naši shovívavost.“ (vyjádření SKS hooligans, 2. 10. 2009)
65

, vyvrcholením 

konce vzájemných dobrých vztahů byl oficiálně smluvený chuligánský střet v létě roku 2011, 

tomuto střetu však předcházelo několik spontánních bitek v ulicích, kdy mladá generace 

slávistických chuligánů začala napadat ultras Bohemians. 

 

Klíčovou otázkou je, do jaké míry hrála roli odlišná politická orientace obou klubů. 

Z hlediska vnímání vztahu se Slávií se politické motivy pochopitelně u zástupců tvrdého jádra 

Bohemians objevují, nicméně představují spíše určitý prvek ospravedlnění rozpadu družby a 

smíru, než reálný důvod. Tím je v očích příznivců Bohemians spíše výměna generací v obou 

kotlích. Tento postoj podtrhuje i fakt, že družba i smír fungovala nejenom na chuligánské 

úrovni, ale zejména na počátku 21. století bylo běžné, že i ultras navštěvovali a aktivně 

podporovali zápasy druhého týmu. Vytvořila se tak poměrně široká síť kontaktů a 

vzájemných přátelství, a dokud uvnitř kotlů hrála prim právě tato generace, neexistoval žádný 

silný zájem vzájemný vztah měnit. Nástupem nové generace, která po letech smíru neměla 

k druhému klubu žádný vztah, se však situace mění: „…myslim si, že to bylo fakt spíš tim, že 

vyprchaly ty starý vazby. Já znám furt spousta lidí, co se se Slávistama bavěj nebo choděj na 

Slavii, ale jsou to ty starší ročníky. Z těch mladejch, z těch ne.“ (Rozhovor s Václavem V., 28. 

11. 2013) 

 

Na druhou stranu se respondenti shodují, že napadání a bitky mladé generace chuligánů 

Slavie s ultras Bohemians politický podtext zcela určitě měly: „Pak ty slávisti napadli párkrát 

ty naše ultrasáky, ale to bylo spíš, že to bylo politický, ale to já nevim, zda jsou ještě aktivní 

na Slavii.“ (Rozhovor s Buqičákem, 5. 2. 2014), nicméně se jednalo spíše o aktivitu jedné 

skupiny a rozhodně se politika nedá brát jako hlavní a jediný důvod radikálního zhoršení 

vzájemných vztahů. Jak již bylo řečeno, primárním důvodem je nástup nových generací 

v obou klubech, které nemají v druhém klubu žádné kontakty a berou tak tvrdé jádro soupeře 

pouze jako svého přímého konkurenta a rivala. Neznamená to však, že by všechny vazby 

z minulosti byly přetrhány a mnoho členů zejména starší generace je s některými příznivci 

soupeře stále v osobním kontaktu, i když často již mimo fotbal. 
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Na rozdíl od vztahů s tvrdým jádrem Slavie, byl vztah s ultras a hooligans Sparty vždy velmi 

nenávistný. Vzájemná nevraživost byla v určitých letech vystupňována i díky politice, jelikož 

Sparta byla historicky tradičně spojena s krajní pravicí. Ačkoliv si podle členů tvrdého jádra 

Bohemians kotel Sparty stále drží krajně pravicovou pověst: „Tam moc nevidim, ale myslim 

si, že tam je to furt standartní, že tam si tu pověst pravicovou držej jakoby stabilně. A co já 

vim, tak tam přijít s dredama do kotle se nevyplací a i ta nevraživost je od nich naprosto 

evidentní a často tam zní i to politický odůvodnění.“ (Rozhovor s Václavem V., 28. 11. 2013), 

i příznivci Bohemians si všímají určité depolitizace sparťanského kotle, která se projevuje 

zejména skrze politické postoje v současnosti dominantní sparťanské chuligánské skupiny: 

„všude se říká, že ty starý jsou pravicoví, ale ty mladý nejsou. Jako Sparta young třeba jo, ale 

PB to nejsou pravicoví lidi ani náhodou, ty neřešej, jestli seš černej, bílej nebo támhle hulíš 

trávu. Těm jde jen o fotbal a poprat se.“ (Rozhovor s Bulldogem, 5. 2. 2014) 

Obecně lze vztah s tvrdým jádrem Sparty zobecnit na vztah permanentní vzájemné nenávisti 

obou kotlů. Politika se do těchto vztahů promítala pouze v jejím stupňování, to znamená, že 

čím byly oba kotle politicky aktivnější, tím více se stupňovala nenávist k soupeři. Z hlediska 

chuligánských aktivit byla Sparta ukázkovým klubem, který dokázal na bitky s Bohemians 

rekrutovat i politické aktivisty a pro část účastníků měla bitka silný politický podtext. Tento 

jev však v posledních letech zcela mizí, hned ze dvou důvodů. Zaprvé se dominantní 

chuligánská skupina Bohemians začala prezentovat jako krajně pravicová, zadruhé 

v současnosti nejaktivnější chuligánská skupina Sparty politiku naopak velmi upozaďuje a 

prezentuje se jako apolitická. 

Vztah s tvrdým jádrem Slavie prošel velmi komplikovaným vývojem a dnes je patrná silná 

rivalita obou táborů, nicméně minimálně na chuligánské úrovni lze další vývoj predikovat jen 

velmi těžko, jelikož slávističtí hooligans prochází silnou personální obměnou a v současnosti 

nejsou až na výjimky aktivní.  
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8. SK Slavia Praha 

 

 

Fotbalový klub Slavia Praha byl založen již v roce 1892 a je nejstarším fotbalovým 

profesionálním klubem působící v České republice. Zároveň jde o historicky druhý 

nejúspěšnější klub z hlediska zisku mistrovských titulů, který se těší podpoře druhého 

nejpočetnějšího fanouškovského tábora u nás.  Stejně jako Bohemians 1905 si i Slavia prošla 

ve své moderní historii určitými krizovými momenty, které ovlivnily i vztah s jejími příznivci. 

 

Prvním velmi negativním momentem bylo stěhování z tradičního stadionu v Edenu na Stadion 

Evžena Rošického
66

 na pražském Strahově, z důvodu nevyhovujícího technického stavu 

svého domácího stadionu. Toto stěhování se velmi drasticky promítlo do poklesu návštěvnosti 

domácích zápasů a drtivá většina tvrdého jádra nikdy Strahov nepřijala jako svůj domácí 

stadion. Ačkoliv vedení klubu mnohokrát deklarovalo začátek výstavby nového stadionu na 

místě původního stánku v Edenu, Slavia hrála své domácí zápasy na strahovském exilu 

dlouhých osm let. Nový stadion v Edenu se začal stavět až v roce 2006 a jeho slavnostní 

otevření proběhlo 7. května 2008.  

 

Díky návratu zpět na svůj domácí stadion v kombinaci s několika sportovními úspěchy bývají 

sezony 2007/2008 a 2008/2009 považovány u příznivců Slavie za nejúspěšnější období 

novodobé historie klubu. Nicméně již v roce 2011 se klub dostává do obrovských finančních 

problémů, kdy mu dokonce hrozí i zánik. Na tuto situaci samozřejmě reagují i fanoušci 

několika akcemi. Hlavní iniciativou bylo založení hnutí fanoušků Slavie nesoucí název: 

Sešívaní drží spolu. Toto uskupení je zajímavé zejména v tom, že zastřešuje několik 

různorodých skupin příznivců, od ryze fanouškovských fanklubů až po ultras skupinu Tribuna 

Sever. Součástí hnutí se staly tyto organizace: Fotbalový oddíl SK Slavia Praha – Odbor 
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přátel, Fanklub SK Slavia Praha, Tribuna Sever, Slavistické noviny, Desítka pro domácí – 

politické hnutí.  

Zatímco tato iniciativa sdružovala drtivou většinu fanouškovské obce Slavie, protest proti 

vedení na pohárovém zápase se Sigmou Olomouc byl podpořen především tvrdým jádrem, 

ačkoliv s jeho prvotní nenásilnou formou sympatizovala i část fanoušků mimo ultras. 

Příznivci Slavie vstoupili na hřiště a odmítli odejít, dokud jim nebude od vedení sdělen 

aktuální stav ohledně budoucnosti klubu, po domluvě s hráči klubu se ultras vrací na tribuny 

s příslibem, že jim v poločasové pauze bude stav sdělen od tehdejšího generálního ředitele 

Miroslava Platila, proto se po konci první půle opět vrací na hřiště. Po krátkém vystoupení 

generálního ředitele, který příznivce svou řečí spíše ještě více rozlítil, začínají ultras útočit na 

vstup do útrob stadionu a V.I.P.  prostor. Díky výtržnostem je zápas předčasně ukončen a 

kontumován v neprospěch Slavie.
67

 Situaci po tomto protestu lze popsat jako nejvyhrocenější 

z hlediska vztahu klubu s nejtvrdším jádrem svých příznivců.  

Díky změně vlastníka se podařilo klub v nejvyšší soutěži zachránit a nečekal ho tak osud 

sousedních Bohemians. Je zajímavé, že část tvrdého jádra po tomto scénáři volala a jejich 

vztah k současnému vedení je obdobně velmi negativní. Nutno dodat, že vlastnické struktury 

klubu jsou dodnes předmětem spekulací a klub nikdy nezveřejnil transparentní akcionářskou 

strukturu, což samozřejmě přispívá k averzi příznivců, stejně jako kontroverzní pověst 

současného majitele klubu Aleše Řebíčka. 

Jak již bylo zmíněno, klub hraje v současnosti své domácí zápasy opět v Edenu, na stadionu 

nesoucím název Eden Aréna, který má kapacitu 21 tisíc diváků. Ultras a hooligans se scházejí 

v sektorech 105-110 za brankou na severní straně stadionu. Právě poloha tribuny přispěla 

k jejímu názvu, který později převzali i samotní slávističtí ultras, kteří vystupují pod názvem 

Tribuna Sever. 

 

 

 

 

                                                 
67

 Video z protestů zde: http://www.youtube.com/watch?v=MUgsYKNJeT4 
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8. 1 Hlavní aktéři a skupiny 

 

 

Z hlediska zkoumání ultras a hooligans skupin je v současnosti zcela nejviditelnější skupinou 

Tribuna Sever, která pod tuto značku od roku 2008 sdružuje všechny aktivní skupiny z kotle. 

V čele této skupiny stojí především megafonista Lukáš Vala, vystupující také pod přezdívkou 

Strašák. Tribuna Sever stojí za drtivou většinou ultras produkce na domácích i venkovních 

zápasech Slavie, stará se o atmosféru na stadionu, organizuje výjezdy a v rámci slávistického 

fanshopu nabízí i věci s ultras tématikou. Na domácích zápasech kotel čítá až čtyři tisíce 

aktivně fandících příznivců a například v jednáních s vedením klubu zastupuje Tribuna Sever 

zájmy tvrdého jádra. Na rozdíl od některých menších skupin se Tribuna Sever snaží po celou 

dobu své existence vystupovat apoliticky, což ostatně nejlépe dokládá vyjádření Strašáka na 

ultras stránkách Slavie po zápase s Libercem
68

, na kterém v sektoru ultras vlála vlajka Good 

night left side: „Další nepříjemností je vlajka Good night left side, která se objevila na naší 

tribuně. V tu chvíli jsem nad tím opravdu nepřemýšlel, měl jsem plnou hlavu jiných starostí, 

ale je fakt, že ta vlajka se tam objevit neměla a už také neobjeví. Slavia byla, je a bude 

apolitická. Politické názory si řešte jinde…“ (Report ze zápasu se Slovanem Liberec 

zveřejněný na stránkách slávistických ultras)
69

, navzdory svému apolitickému vystupování 

není výjimkou, že i mezi ultras jsou příznivci a sympatizanti krajní pravice. Klíčovým faktem 

však je, že své politické preference skupina jako celek na fotbale nikdy neprezentuje.  

Otázka hooligans skupin je v současnosti těžko zodpověditelná, jelikož chuligánské aktivity 

v posledních letech velmi ustrnuly a složení aktivních chuligánů prochází silnou personální 

obměnou. Slávističtí hooligans tak v posledních letech téměř rezignovali na domluvené 

chuligánské střety a do povědomí se dostávají spíše příležitostnými rvačkami na stadionech 

při venkovních zápasech svého klubu nebo mimo stadion. 
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Aktuální situace však neznamená, že by historicky Slavia chuligánské skupiny neměla. Zcela 

nejznámější a dlouhodobě aktivní byla skupina YOUNGSTERS, která je považována za ryze 

chuligánskou skupinu po celou dobu své existence. Skupina byla založena již v roce 2002 a 

minimálně do roku 2010 stála v čele chuligánských aktivit na Slavii: „Seskupení Youngsters 

se dá označit jako jediná čistokrevná chuligánská skupina, která na Slavii aktivně fungovala a 

dala se označit za její pomyslný motor.“ (Rozhovor zástupce Youngsters pro server 

hooligans.cz z 3. 2. 2013). V posledních letech je však tato skupina pasivní, zejména kvůli 

problémům se zákonem většiny jejích členů. Skupina YOUNGSTERS je zajímavá také tím, 

že se po celou dobu své existence jednoznačně hlásila ke krajní pravici. 

 

Druhou významnou skupinou, která se dlouhodobě angažovala v chuligánských aktivitách, je 

skupina Red White Supporters (RWS). Skupina RWS byla založena již v roce 2001 a z 

hlediska budoucího vývoje byl její vznik klíčový nejenom pro hooligans, ale i ultras na Slavii, 

jelikož stála u zrodu tamní ultras produkce: „…v roce 2001 se slovo a úloha ultras teprve 

zabydlovali na naší scéně. Lidé v kotli byli buď chuligáni, nebo fanoušci.  V zásadě nic mezi 

tím. Ze startu jsme proto museli o svou existenci bojovat, protože nás nechápala ani jedna 

strana kotle, pro obyčejné fanoušky jsme byli radikálové (protože jsme dělali podobně jako 

chuligáni chorea), pro chuligány jsme byli příliš divní, protože jsme se ze startu vůbec neprali 

a chtěli se jen prezentovat choreem a fanděním na stadionu.“(Rozhovor se zástupcem RWS, 

26. 11. 2013) 

Postupem času se tato skupina přetransformovala v ryze chuligánskou skupinu, která je 

aktivní až do roku 2010, kdy skupina oficiálně rezignuje na chuligánské aktivity. Politika ve 

skupině nikdy nehrála zásadní roli: „Politickou orientaci absolutně nemáme, podobným 

tendencím se smějeme. Občas jsme se mezi sebou o politice i pohádali, ale vždy v dobrém, 

nikdy nás to nerozdělilo.“ (Rozhovor se zástupcem RWS, 26. 11. 2013) a skupina tak 

sdružovala osoby s odlišnými politickými názory. 
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Další významnou skupinou, která se angažovala v době svého vzniku primárně v ultras 

produkci a později se část jejích členů zapojilo i do chuligánských aktivit, je Gang of Slavia 

(GOS). Skupina založená v roce 2005 po roce 2008 přechází pod značku Tribuna Sever a 

v posledních letech samostatně vystupuje zcela zřídka. 

V rámci kotle Slávie byly dále nejaktivnější tyto skupiny: Fanatics, Brigate 97, Tlupa Toma 

Sojera, Výtržník, RWP, BBFE, Loyals, Beta Fans, SFE a mnoho dalších. 

 

Z hlediska zkoumání motivací a důvodů k navštěvování zápasů Slavie panuje u respondentů 

naprostá shoda. U všech pěti respondentů zazněly jako hlavní důvody rodinná tradice 

v kombinaci s kamarádskými vazbami, navzdory tomu, že každý rozhovor probíhal 

s respondenty individuálně. Je velmi zajímavé, že si mnoho členů tvrdého jádra Slavie prošlo 

ve svém vývoji několika fázemi. Od návštěv zápasů s příbuznými, přes aktivní zapojení se do 

aktivit v kotli až po v některých případech aktivní participaci v chuligánských aktivitách. 

Samozřejmě i v rámci tvrdého jádra Slavie najdeme skupiny osob, které svou příslušnost 

v kotli berou jako formu vymezení se proti tvrdým jádrům ostatních klubů, nejčastěji vůči 

Spartě nebo se do kotle Slavie dostanou díky kontaktům z politiky, nicméně významná 

většina je s klubem spojena dlouhodobě. 

Tento jev je navíc podpořen i historií formování se jednotlivých tvrdých jader v Praze. 

Zatímco kotel Bohemians byl díky svému alternativnímu směřování atraktivní i pro zástupce 

subkultur, které nejsou s fotbalem tradičně spojeny, kotel Sparty i Slavie byl vždy historicky 

úzce spojován s krajní pravicí, nicméně se tvrdému jádru Sparty dařilo rekrutovat největší 

množství skinheads a pravicových aktivistů v Praze, kteří mnohdy nejevili velký zájem o 

samotný fotbal.(Balcar 2000, s. 36)
70

 

 

 

 

 

                                                 
70

  Autor dále zastává názor, že k tomuto propojování docházelo výrazně v letech 1993-1995 a to především u 

Sparty, Slavie, Brna, Liberce a Ostravy. Nicméně z dlouhodobého hlediska se skinheads a krajně pravicoví 

aktivisté nejvýrazněji prosadili uvnitř kotlů Sparty a Brna. (Balcar 2000, s. 36) 
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8. 2 Historie politizace tvrdého jádra Slavie 

 

 

Podobně jako drtivá většina všech tvrdých jader velkých fotbalových klubů v České republice 

byl i kotel Slavie od počátku devadesátých let propojen s tehdejšími skinheads. Jak již bylo 

zmíněno, vzájemné prorůstání obou skupin nikdy nedosáhlo takové míry, jako tomu bylo 

v Praze na Spartě. Nicméně můžeme hovořit o permanentní přítomnosti pravicových 

extrémistů v tvrdém jádru Slavie. 

 

Zajímavé je však sledovat, z jakého důvodu si zvolil kotel Slavie apolitické vystupování, 

jelikož v průběhu devadesátých let byly i na Slavii běžné politické vlajky a transparenty 

směřující například proti bombardování Jugoslávie, přestože se nejednalo o tak častý jev jako 

ve sparťanském kotli: „Určitě, ale kotel Slavie od začátku v tomto hodně zaostával od toho 

Sparťanského, který byl v tomto směru mnohem, mnohem početnější, radikálnější a 

viditelnější.“(Rozhovor s Bc. Lukášem Rodem, 10. 3. 2014). Kromě zpřísňující se legislativy, 

přispělo k tomuto rozhodnutí zejména chování kotle Slavie v utkání proti Bohemians při 

minutě ticha za oběti 11. září: „Na začátku zápasu je držena minuta ticha za oběti v USA a po 

chvíli část našeho sektoru začíná skandovat „Jugoslavia" a „Fuck off USA". Za to jsme 

vypískáni od tribuny.“(Football Factory č. 13, 2009)
71

 

 

V rámci tehdy formujícího se ultras hnutí padá rozhodnutí o apolitickém vystupovaní kotle, 

kterého se ultras na Slavii dodnes drží: „Myslím, že někdy v té době se tehdejší vůdčí 

osobnosti hooltras na Slavii rozhodli, že kotel jako takový se nebude nějak extrémně politicky 

vymezovat a bude se tvářit apoliticky, což stejně sem tam nějakému kelťáku na plotě nebo 

hučením na typicky neevropského hráče nezabránilo, ale dá se říci, že od té doby se kotel na 

Slavii prezentuje tou nejvíce viditelnou formou více méně nepoliticky.“ (Rozhovor s Bc. 

Lukášem Rodem, 10. 3. 2014). 

                                                 
71

 Celý report o zápase: http://www.ultras.cz/reports/10years/2823-stalo-se-pred-10-lety-ff-c-13-bohemians-

praha-slavia-praha-1-0-17-9-2001 
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Naopak uvnitř chuligánských skupin byla politická témata stále přítomna. Zároveň jsou velmi 

zajímavé pokusy o užší propojení slávistických chuligánů se skinheady a politickými 

aktivisty. Drtivá většina slávistických příznivců spojených s krajní pravicí se zapojovala i do 

chuligánských aktivit, proto se několikrát objevily snahy využít svých kontaktů a přivést mezi 

chuligány nové posily z politiky. Tyto snahy však nikdy nebyly dlouhodobě úspěšné:  „Jeden 

čas byly snahy o větší „nacifikaci“ našeho kotle, ale protože NS jedinci stále jen mluvili o 

tom, že přivedou další NS lidi, co se s námi budou prát a nikdy jich nepřivedli dostatečný 

počet (občas se někdo ukázal, ale málokdy mu to vydrželo), tak to vždy nějak usnulo.“ 

(Rozhovor se zástupcem RWS, 26. 11. 2013).  

 

Navzdory tomu, že krajně pravicové politické názory byly vždy mezi chuligány dominantním 

politickým názorem, vždy zde existovala významná část chuligánů, kteří se o politiku aktivně 

nezajímali nebo ji neřešili vůbec. Tento fakt velmi ztěžoval případné snahy o jejich rozšíření 

od chuligánů i k ultras tak, aby je akceptoval celý kotel. 

 

Na rozdíl od Bohemians se antifašistické skupiny na Slavii nikdy neprosadily. Je samozřejmě 

otázkou, do jaké míry o to jejich samotní členové měli zájem, nicméně alespoň některé 

pokusy o prezentaci minimálně antifašistické politiky uvnitř kotle Slavie zaznamenány byly: 

„Vím, že se jednou na Slavii objevili dva jedinci, kteří si přinesli vlajku Good night white 

pride. Bylo to ještě v době Strahova. Ta vlajka nevisela ani pár minut a kluci raději odešli a 

již se neukázali.“ (Rozhovor se Strašákem, 5. 12. 2013). Permanentní přítomnost pravicových 

aktivistů v kombinaci s aktivním vyjasňováním náznaků vzniku takovýchto skupin přispěly 

k tomu, že po celou dobu historie tvrdého jádra Slavie nemůžeme mluvit o žádné, byť jen 

radikálně antifašistické skupině, která by se viditelně a dlouhodobě v kotli Slavie pohybovala. 

Pozici pro její vznik navíc velmi silně ztěžuje i fakt, že by se i apolitické skupiny byly 

ochotny postavit na stranu krajní pravice: „A nedokážu si je tam představit. Část lidí od nás 

by byla militantně proti. A pokud by vznikl na stadionu konflikt, asi i naše apolitická část by 

se postavila za lidi, které již známe…“(Rozhovor se zástupcem RWS, 26. 11. 2013). I na této 
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výpovědi lze demonstrovat, že ačkoliv slávistický kotel vystupuje apoliticky, nevytváří se zde 

žádný prostor pro vznik protifašistických či levicových skupin. 

Nicméně je nutné si uvědomit, že po celou historii v rámci slávistického kotle pravicové 

tendence existovaly: „V celé historii působení ultras a hooligans na Slavii kolísal vliv 

pravicových extrémistů. V jednu chvíli se dalo mluvit o naprosto dominantním hnutí, jindy 

bylo jejich působení marginální. Dá se však mluvit o konstantním působení pravicových 

extrémistů na Slavii.“ (Rozhovor se Strašákem, 5. 12. 2013), ačkoliv Slavie není historicky 

tak úzce spojena s krajní pravicí, vždy zde určitý vliv byl, jehož rozsah závisel na konkrétní 

specifické situaci a zejména na politických názorech vůdčích představitelů slávistického kotle. 
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8. 3 Aktuální politické směřování tvrdého jádra Slavie 

 

 

Současná pozice krajní pravice na Slavii je oproti minulým letům oslabena zejména díky 

absenci aktivní a početné chuligánské skupiny. Tvrdé jádro Slavie je tak tvořeno především 

ultras, kteří jak již bylo několikrát zmíněno, zastávají alespoň navenek apolitické postoje a své 

politické preference na fotbale neprezentují. 

 

Skupiny chuligánů jsou v současnosti neaktivní a to hned z několika důvodů. Primárně došlo 

ke generační výměně, kdy tradiční a dlouholetí lídři hooligans na Slavii přestali být 

chuligánsky aktivní. Nutno podotknout, že v mnoha případech hrály roli spíše problémy se 

zákonem, než samotný věk chuligánů. Tento vzniklý prostor začala zejména mezi lety 2009 

až 2011 zaplňovat mladá generace slávistických chuligánů. Tato generace je zajímavá 

zejména svými radikálními politickými postoji, kdy její významná část byla aktivní i 

v subjektu Národní socialisté Praha 4 – Michle (NSP4M), o jehož aktivitách a násilné činnosti 

několikrát informoval i server antifa.cz.
72

  

 

Skupinu slávistických chuligánů tak spojovaly nejenom chuligánské aktivity, ale i akce 

spojené s politikou. Tato ryze krajně pravicová politická profilace minimálně v těchto letech 

vytvářela určitý potenciál pro rekrutování mladých pravicových aktivistů do řad chuligánů 

Slavie. Zejména vzhledem k faktu, že se jejich vrstevníci na straně chuligánů Sparty, 

především ve skupině Prague Boys, začali stále více od politiky distancovat a zcela jasně u 

nich převážilo apolitické a ryze chuligánské směřování.  

 

 

                                                 
72

 http://www.antifa.cz/content/vsedni-dny-podle-nsp4m nebo http://hahaha.antifa.cz/4-ns/soumrak-chuliganu-

nejen-na-slavii 

 

http://www.antifa.cz/content/vsedni-dny-podle-nsp4m
http://hahaha.antifa.cz/4-ns/soumrak-chuliganu-nejen-na-slavii
http://hahaha.antifa.cz/4-ns/soumrak-chuliganu-nejen-na-slavii
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Tento potenciál však zůstal nenaplněn hned z několika důvodů.  Mladí chuligáni Slavie 

museli čelit velmi intenzivním útokům Prague Boys, které se v určitých vyhrocených fázích 

stávaly téměř každodenním koloritem a mnoha chuligánům Slavie velmi znepříjemňovaly i 

osobní život.
73

 K těmto útokům se přidaly i střety se členy Antifašistické akce, kteří se 

zaměřovali výhradně na chuligány aktivní v NSP4M. Některým členům navíc jejich fotbalové 

i mimo fotbalové aktivity přinesly soudní tresty či zákazy návštěv fotbalových utkání. To vše 

v kombinaci s vnitřními aférami jako byly například  gayporno videa některých mladých 

slávistických chuligánů
74

, vedlo k úplnému rozložení a rozpadu této skupiny.   

Ačkoliv krajní pravice nemá v tuto chvíli v rámci kotle Slavie svého tradičního spojence 

v podobě chuligánských skupin, neznamená to, že by její vliv z tvrdého jádra zcela vymizel. 

V prostředí slávistických ultras a hooligans se stále pohybují, či ještě donedávna pohybovali 

někteří známí političtí aktivisté jako například Lukáš Rod, Marek Ž. nebo Jan K.  

I na přítomnosti těchto osob je vidět, že na Slavii jsou krajně pravicové postoje stále 

zastoupeny, navzdory tomu, že nejsou v současnosti tolik viditelné jako v minulosti. 

V případě, že budu pracovat s předpokladem, že je jen otázkou času, než se chuligánská 

skupina na Slavii znovu zformuje, je pak z hlediska politizace klíčovou otázkou, zda vytvoří 

prostor pro infiltraci krajně pravicových myšlenek nebo zda se bude nově vzniklá skupina 

inspirovat modelem Prague Boys a stane se ryze chuligánskou a apolitickou. V případě 

druhého scénáře by vliv krajně pravicové politiky v rámci tvrdého jádra Slavie ještě více 

klesl. 

 

 

 

 

 

                                                 
73

 Typické bylo například čekání Prague Boys u domů a škol hlavních postav mladé generace chuligánů Slavie. 

 
74

 Tyto video jsou samozřejmě absolutně proti politickému přesvědčení krajně pravicových aktivistů, kteří vždy 

proti sexuálním menšinám ostře vystupovali. Více informací o této kauze ve článku: http://hahaha.antifa.cz/4-

ns/soumrak-chuliganu-nejen-na-slavii 
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8. 4 Jak vnímají příznivci Slavie tvrdá jádra Bohemians a Sparty 

 

 

V kapitole o Bohemians již byl popsán vzájemný vývoj vztahů mezi tvrdými jádry Bohemians 

a Slavie. Zajímavé však je, že z hlediska ultras a hooligans Slavie, přispěla politika 

k současnému vztahu vzájemné nenávisti daleko větší měrou než ve vnímání tvrdého jádra 

Bohemians. Politika, ve výpovědích čtyř z pěti respondentů hlásicích se ke Slavii, byla 

uvedena jako hlavní důvod ke zrušení vzájemného smíru. Panuje sice shoda na tom, že to 

nebyl důvod jediný a smír by stejně časem byl ukončen, nicméně odlišné politické postoje 

zásadní měrou přispěly k tomu, že byl zrušen již v roce 2009. 

 

Pouze zástupce RWS se víceméně shoduje s příznivci Bohemians v tom, že role politiky byla 

pouze využita jako záminka ke zrušení smíru, který dlouhodobě již oběma stranám nic 

nepřinášel: „ Hodně lidí tvrdí, že velmi, za mě to byla spíše vhodná záminka jak se od nich 

odtrhnout. Družba skončila již dávno, byl jen smír, a co si kdo vezme ze smíru? To 

nepomáhalo ani jedné straně, tak jsme vyvolali s bohemkou nenávist.“(Rozhovor se 

zástupcem RWS, 26. 11. 2013), ostatní členi tvrdého jádra Slavie se však s touto interpretací 

neshodují a připisují odlišnému politickému směřování obou kotlů daleko zásadnější vliv. 

Minimálně se vytvářel uvnitř kotle Slavie tlak ze strany krajně pravicových příznivců na 

konec vzájemného smíru, který eskaloval zejména po politických potyčkách mimo fotbal: 

„Bylo to naprosto logické řešení. Zvlášť, když se začaly častěji objevovat politické potyčky, 

kde na straně pravice stáli slavisté a na straně druhé bohemáci. Ovsem i bez těchto 

politických a subkulturních rozbrojů by vše dopadlo se stejným výsledkem. Bohemians byli 

vždy velcí rivalové a snad rekordně krátká družba (jedna sezona) s následným smírem na tom 

nic nemění.“(Rozhovor se zástupcem Youngsters, 12. 1. 2014) 

V současné chvíli panuje mezi oběma kotli velká rivalita, která je vystupňovaná zejména u 

osob, které jsou aktivní v krajně pravicové scéně.  V rámci slávistického kotle zároveň panuje 

shoda na propojení tvrdého jádra Bohemians s extrémně levicovými a antifašistickými 

skupinami, ačkoliv jejich vliv má v posledních letech sestupnou tendenci. Opět i zde platí, že  
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čím více je respondent spojen s politikou, tím více monitoruje i aktivity a propojení kotle 

Bohemians s mimo fotbalovými skupinami: „Celkově jsou ultras Bohemky jednoznačně 

provázáni s Antifašistickou akcí a všemi jejími projekty jako je GNWP nebo LFHF. Tomu 

odpovídá i jejich účast a pořádání antifašistických fotbalových turnajů či koncertů, jejich 

ultras prezentace také zahrnuje, anti nacionalistické samolepky, transparenty, choreografie 

atd.“ (Rozhovor s Bc. Lukášem Rodem, 10. 3. 2014). Na tomto příkladu lze demonstrovat 

fakt, že se do hodnocení respondentů silně promítá jejich politická příslušnost, která ovlivňuje 

jejich hodnocení reality. Samozřejmě výpověď vychází z pravdivých faktů, nicméně je zde 

zřetelná snaha o paušalizaci těchto aktivit na celé ultras na Bohemians, což samotní příznivci 

Bohemians striktně odmítají. 

Levicová pověst a napojení některých osob z kotle Bohemky na Antifašistickou akci 

vyvolávaly dlouhodobě tlak na zrušení vzájemného smíru. Fakt, že je politika pro některé 

členy tvrdého jádra přednější, než chuligánské aktivity se dá nejlépe demonstrovat na 

odchodu části chuligánů před bitkou s koalicí Sever. Samozřejmě, že svou roli sehrály i další 

důvody a zrušení smíru bylo pouze otázkou času, nicméně hlavním iniciátorem zrušení smíru 

v říjnu 2009 byli právě političtí aktivisté, kteří byli v tu dobu posíleni o mladou generaci 

slávistických chuligánů z NSP4M. 

Na rozdíl od Bohemians panuje s příznivci Sparty nenávist po celou historii obou klubů. 

Vzájemná sportovní, fanouškovská i chuligánská rivalita neodmyslitelně patří k fotbalovému 

koloritu v České republice. Vzájemné zápasy nazývané derby jsou pak brány jako vrchol celé 

sezony a tvrdá jádra k nim soustředí svou pozornost již několik týdnů až měsíců před 

samotným zápasem. Z hlediska politiky byly zejména chuligánské skupiny Sparty vždy úzce 

propojeny s krajní pravicí, což platilo i pro část chuligánů Slavie. Je tedy paradoxní, že se na 

vzájemných chuligánských bitkách proti sobě střetávali i osoby z politických akcí, které se 

dlouhodobě znali: „Při rvačkách s jinými kluby sem často narazil na kamarády z politických 

akcí. To si pak prostě vyberete někoho, koho neznáte.“(Rozhovor s Filipem Vávrou, 26. 11. 

2013) 
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Nicméně podobně jako u tvrdého jádra Bohemians si i ultras a hooligans Slavie všímají 

odklonu tvrdého jádra Sparty od politiky, ačkoliv se v rozsahu tohoto odklonu jednotliví 

respondenti liší. Shoda panuje na tom, že se část mladých chuligánů Sparty přesunuje do 

apolitických pozic: „Celkově se však chuligáni Sparty apolitičtějšími stávají. Podle mě za to 

může generační obměna. Skupiny, které dříve byly pravicové, už nejsou na poli hooligans 

tolik aktivní nebo nejsou aktivní vůbec. Nahrazují je nové mladší skupiny, které jsou 

apolitické.“ (Rozhovor s chuligánem Slavie, 21. 1. 2014). Je však otázkou, zda pokles vlivu 

extrémní pravice může být přisuzován čistě jen výměně generací nebo zda se jedná o 

dlouhodobý jev, kdy je extrémně pravicová pověst držena z pragmatických důvodů, jelikož 

umožňuje skrze politiku rekrutovat nové členy: „Sparta se dlouhodobě profiluje jako 

extrémně pravicová. Z části je to pravda, z části mýtus, který ACS rádi udržují, protože jim 

pomáhá přitáhnout další jedince k nim do kotle. Je pravdou, že část pražských významných 

NS se alespoň nějaký čas motala kolem ACS kotle. Nicméně osobně ACS za čistě pravicový 

tábor nepovažuji, je mezi nimi spouta názorových proudů a některé z nich rozhodně nejsou 

NS.“(Rozhovor se zástupcem RWS, 26. 11. 2013) 

 

Dle mého názoru se jedná opravdu o systematický a dlouhodobý jev. Určité odpolitizování 

fotbalových kotlů je celorepublikovým trendem
75

 a souvisí zejména s aktuálně dost pasivním 

krajně pravicovým hnutím u nás. Přesto však v některých městech mladší chuligáni mnohdy 

tvoří jedinou akceschopnou složku neonacistického hnutí.
76

 Na druhou stranu je také pravdou, 

že byl tento vývoj mladou generací velmi urychlen a v rámci kotle Sparty se tak vytváří 

štěpení mezi generacemi zejména kvůli politické orientaci. S touto interpretací však 

nesouhlasí Lukáš Rod, který tvrdé jádro Sparty stále považuje za jasného reprezentanta krajní 

pravice: „Mnoho lidí namítá, že v tomto ohledu není dnes Sparta a její zdravé jádro to, co 

dříve. Je pravdou, že část mladé sparťanské krve (rozhodně ne však drtivá většina) politice 

nějak extra neholduje, což tedy nutně neznamená, že by je nezajímala, ale někteří se 

prezentují, jak se prezentují. I tak si Sparta podle mého názoru v této linii drží dosti vysoký 

standart a je jasně pronárodní skupinou.„ (Rozhovor s Bc. Lukášem Rodem, 10. 3. 2014), 

zde je samozřejmě otázkou, do jaké míry se jedná o reálné zhodnocení politické situace a do 
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 Rozhovor s Buqičákem: „Já si hlavně myslim, že v dnešní době už jde ta politika totálně do prdele z toho 

fotbalu. Všude to mizí ve všech klubech, máš tam vždy malý skupinky dvaceti neonacistů, který dělaj nějakou 

aktivitu, ale to jsou vesměs kluci mezi 20-25 lety.“ 

 
76

 Článek Sigma hooligans hlásí návrat, zveřejněný na severu antifa.cz, 6. 2. 2012. 

(http://www.antifa.cz/content/sigma-hooligans-hlasi-navrat) 
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jaké míry se jedná o přání respondenta, jelikož depolitizací fotbalových kotlů přichází krajní 

pravice o svého tradičního a dlouholetého spojence. Politická příslušnost tak odpověď 

respondenta i v této otázce silně determinuje a je zde zřetelně vidět snaha problémy dotýkající 

se i krajní pravice marginalizovat a naopak například propojení Bohemians s Antifou 

zveličovat. 

Obecně se dá tvrdit, že kromě chuligánských střetů s Bohemians v minulosti nehrála politika 

pro chuligány Slavie důležitou roli z hlediska rekrutace osob na tyto střety. Největší nenávist 

totiž panuje s chuligány Sparty a mimo Prahu s chuligány Sigmy Olomouc, tedy dvěma 

chuligánskými skupinami, kde měla krajní pravice vždy velmi dobré až vůdčí postavení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

9. AC Sparta Praha 

 

 

Tento fotbalový klub byl založen již v roce 1893 pod názvem AC Královské Vinohrady, 

nicméně již v následujícím roce přidal klub do názvu tradiční slovo Sparta. Z hlediska naší 

fotbalové historie se jedná o sportovně nejúspěšnější klub, který má nejpočetnější 

fanouškovskou základnu v České republice. Dlouhodobě navíc disponuje největším finančním 

rozpočtem. 

Na ose vztahů mezi vedením klubu a tvrdým jádrem fanoušků hrály důležitou roli sportovní 

úspěchy. Pro příznivce Sparty zvyklé na mistrovské tituly je příznačné, že o sobě dávali vědět 

zejména v období horších sportovních výsledků. Tvrdé jádro pak velmi často své protesty 

spojovalo s násilím či vandalismem, kdy byl například dvakrát zastaven a napaden autobus 

s hráči.
77

 

Nicméně doposud největší konflikt nastal na podzim roku 2007, kdy po sérii špatných 

výsledků zástupci tvrdého jádra vnikli v noci na stadion, kde položili nápis s textem 

„Poslední varování“. Tři dny poté reaguje vedení Sparty spuštěním programu: „Sparta fandí 

slušně“, který měl zamezit vstupu problémových osob na stadion, skoncovat s projevy 

antisemitismu a používání zakázané pyrotechniky. Tyto opatření
78

 se týkala zejména sektoru, 

                                                 
77

 Na jaře 2002 cestou z Jablonce, na podzim 2008 cestou z Liberce 

78
 Konkrétní znění opatření vedení klubu: 

 - Konkrétní fanoušci, kteří se dopustí nepřípustného jednání, budou identifikování a v budoucnosti jim nebude 

povolen přístup na stadion Sparty  

- Na pachatele podezřelého ze spáchání trestného činu (zejména nedovoleného ozbrojování a rasové trestné 

činy) bude vždy podáno trestní oznámení. 

- V případě nepřípustného chování mimo prostor kotle bude pořadatelská služba oprávněna po předchozím 

upozornění takového fanouška vyvést. 

- Do sektoru Ultras bude zakázán vstup osobám mladším 15ti let. 

- Na stadionu bude instalován nejmodernější kamerový systém, umožňující dokonalou identifikaci problémových 

fanoušků. 

- Bude upraven návštěvní řád AXA Areny a výrazně posílena pořadatelská služba. Vznikne její zcela nová složka, 

pověřená výhradně dohledem na dodržování jednotlivých pravidel přímo v ochozech. 

- Bude vybudován samostatný vchod do sektoru Ultras a provedena evidence Ultras (oficiální stránky klubu 

Sparta Praha, 6. 11. 2007) 
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který navštěvovalo tvrdé jádro Sparty, kde byla zavedena zpřísněná bezpečnostní opatření, 

povolen vstup až od 15 let a klub inicioval vytvoření evidence svých ultras. 

S těmito opatřeními však silně nesouhlasí tvrdé jádro Sparty, které vyhlašuje bojkot domácích 

zápasů do chvíle, než budou splněny tyto požadavky: 1) Volný vstup do kotle bez evidence a 

omezení 2) Dohoda o povolení choreografie a pyrotechniky 3) Podpora fanouškovských 

aktivit 4) Odstranění plotu a stažení ochranky ze sektoru. Jelikož klub v první fázi neustoupil, 

přestal na určité období kotel zápasy navštěvovat. Až po několika měsících krize se ultras a 

hooligans na Spartu vrací, nicméně se formují na horním ochozu, nikoliv na svém původním 

místě dole za brankou. Zajímavostí je, že požadavky Ultras podpořil na svých stránkách i 

největší internetový portál fanoušků Sparty – Sparta Forever, důvody pro tuto podporu 

zdůvodňuje server takto: „Vzhledem k hrůzostrašné atmosféře na domácím stadionu na Letné 

v posledních zápasech, kdy si hráči Curychu nebo Bohemians 1905 museli připadat jako 

doma a my fanoušci Sparty jako v divadle, jsme se rozhodli podpořit aktivitu ULTRAS 

SPARTA a vystoupit tak proti nesmyslným represím ze strany vedení AC SPARTA PRAHA. V 

žádném případě neschvalujeme jakékoli násilné akce namířené proti Spartě, ale vedení musí 

vědět, že nechceme na stadionu mrtvou atmosféru, ale bouřící, elektrizující a skvělou 

atmosféru, která strhne hráče ke kvalitním výkonům a zaryje se do paměti každého 

návštěvníka zápasu.“ (Boj proti vlastním fans není kultivace fotbalu, 8. 11. 2007)
79

, i na 

tomto prohlášení lze demonstrovat, že se aktivita klubu nesetkala s podporou nejenom uvnitř 

tvrdého jádra, ale i u části skupiny fanoušků Sparty, kteří kotel nenavštěvují. 

Vztahy se postupem času normalizovaly navzdory tomu, že některá opatření zůstala dodnes 

v platnosti, například zákaz vstupu do sektoru Ultras osobám mladším patnácti let. Pro kotel 

Sparty je tak na domácím stadionu vyhrazeno celkem šest sektorů, čtyři na dolním ochozu 

(D45-48) a dva na ochozu horním (H37-38). V současnosti se kotel schází primárně 

v sektorech na horním ochozu za brankou. Historicky však bylo jeho místo tradičně spojeno 

se sektory dole. 

 

 

                                                                                                                                                         
 
79

 Prohlášení v kompletním znění: http://www.spartaforever.cz/ukaz_clanek.php?clanek=1110 
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9. 1 Hlavní aktéři a skupiny 

 

 

Podobně jako u ostatních fotbalových klubů se i uvnitř tvrdého jádra Sparty tvoří velké 

množství ultras a chuligánských skupin. Drtivá většina ultras skupin a jejich produkce je 

zastřešena pod subjekt Ultras Sparta. Po mnoho let to samé platilo i o chuligánských 

skupinách, které se rvaly vždy jednotně jako kolektiv pod značkou Sparta hooligans, nicméně 

v posledních letech začíná eskalovat uvnitř chuligánských skupin konflikt, který vede k tomu, 

že se některé skupiny začínají prát samostatně. Důvodů pro toto rozdělení je hned několik, 

jednak dochází k určitému štěpení mezi mladou a starou generací chuligánů, které vychází 

z odlišných politických názorů, ale i sporů ohledně bojových schopností jednotlivých skupin. 

Na druhou stranu je nutné zmínit i aktuální trend chuligánských bitek, kdy se mění formát 

velkých smluvených střetů, které byly zpravidla policií odhaleny a přechází se na střety okolo 

dvaceti osob na každé straně, což samozřejmě nahrává tomu, aby se jednotlivé skupiny bitek 

účastnily samostatně. 

 

Naopak ultras skupiny jsou stále sdružovány v Ultras Sparta, tato skupina zajišťuje drtivou 

většinu ultras produkce, stará se o atmosféru na domácím stadionu i na venkovních zápasech. 

Ačkoliv je místní ultras produkce organizovanější, než na Bohemians, za svým největším 

pražským rivalem naopak zaostává. Pro Ultras Sparta jsou typické období pasivity, které jsou 

zapříčiněny, buď bojem s vedením klubu, neaktivitou či personální obměnou jeho lídrů a 

zejména sportovními úspěchy klubu: „Ultras Sparta měla často výkyvy v aktivitě. Byly 

sezóny, kdy vše klapalo, ale pak přišel útlum a naopak. Je to dáno hlavě tím, jaké má Sparta 

výsledky.“(Rozhovor s Cíbou, 19. 1. 2014). V současnosti je například naprosto neaktivní 

webová stránka Ultras Sparta
80

 a tak je většina akcí a výjezdů organizována osobně nebo 

skrze facebookovou stránku. Z hlediska početnosti dosahuje kotel Sparty na významných 

zápasech návštěv přesahující osm set příznivců. 

 

                                                 
80

 Poslední příspěvek je ze srpna 2013. 
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Z hlediska chuligánských skupin jsou v současnosti nejaktivnější zejména skupina mladých 

chuligánů Prague boys, naopak starší generace se sdružuje ve skupině Falanga. Skupina 

Prague Boys vzniká v září roku 2007 a v této době se podílí zejména na ultras produkci. 

Podobně jako například RWS na Slavii se z ní postupem času stává čistě chuligánská 

formace, jejíž počet členů se pohybuje okolo patnácti. Toto číslo je silně ovlivněno důrazem 

na aktivitu členů skupiny: „…máme takové nepsané pravidlo, kdo pravidelně netrénuje nebo 

nejezdí pravidelně na výjezdy, tak nemá v PB, co pohledávat, proto je nás pouze 15, jedná se 

u nás o 100% aktivitu ve všech směrech.“(Rozhovor se zástupcem Prague Boys, 16. 3. 2014) 

Důležitým faktem je, že skupina nesdružuje výhradně všechny mladé chuligány na Spartě, 

vedle ní v současnosti funguje například skupina Youth Firm. Při společných chuligánských 

akcích mladších ročníků vystupují chuligáni pod kolektivním názvem Sparta Young.  

Skupina Prague Boys porušila během svého působení minimálně dvě nepsaná pravidla, která 

pro tvrdé jádro Sparty platila. Primárně se jedná o první ryze chuligánskou skupinu, která 

velmi silně upozadila politiku: „Pořád nás zajímá jen fotbal a věci okolo něj. Tím nechci říct, 

že nikoho ve skupině ta politika nezajímá, ale prostě pro většinu lidi je chuligánství na prvním 

místě.“ (Rozhovor se zástupcem Prague Boys, 16. 3. 2014)
81

. Z hlediska priorit jsou 

chuligánské aktivity u této skupiny daleko přednější, než politika. Samozřejmě tento nezájem 

o politiku, který byl navíc podpořen reakcí Antify v jednom z jejích článků: „Gratulujeme 

Prague Boys k nové tělocvičně a přejeme jim, aby jim současná apolitičnost vydržela co 

nejdéle!“
82

, vyvolal kritiku politicky aktivních chuligánů, kteří se sdružují zejména ve 

skupině Falanga. 

Sekundárně se jednalo o vůbec první skupinu na Spartě, která navázala kontakty s chuligány 

v Polsku, nejprve se jednalo o Widzew Lodž, v současnosti jde o chuligány klubů Stal 

Rzeszow a Karpaty Krosno. Spojení s Poláky vidí Filip Vávra jako primární důvod štěpení 

uvnitř do té doby jednotné chuligánské skupiny na Spartě: „Prague Boys se začali trhat od 

zbytku kvůli svým vztahům s Poláky a snahám o družbu s nimi (proti tomu Sparta vždy stála = 

žádné družby s Poláky).“(Rozhovor s Filipem Vávrou, 25. 11. 2013) 
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 Tento postoj byl potvrzen i v rozhovoru se zástupcem Prague Boys, který byl zveřejněn na serveru 

hooligans.cz: http://www.hooligans.cz/reports/czech/36-cr2011/1157-rozhovor-s-prague-boys-ze-sparty 

 
82

 Tato gratulace se objevila v článku Soumrak chuligánů nejenom na Slavii, který byl uveřejněn na serveru 

hahaha.antifa,cz, zde kompletně k přečtení: http://hahaha.antifa.cz/4-ns/soumrak-chuliganu-nejen-na-slavii 

http://www.hooligans.cz/reports/czech/36-cr2011/1157-rozhovor-s-prague-boys-ze-sparty
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Osobně si myslím, že spolu obě dvě věci velmi úzce souvisí, zatímco pro krajně pravicové 

skupiny je spojenectví či družba s polskými kluby nepřijatelné z ideologických důvodů, pro 

čistě chuligánské skupiny, které politiku primárně neřeší, představují polští chuligáni určitý 

vzor. Tento názor nejlépe potrhuje i vyjádření zástupce Prague Boys ke kontaktům s Poláky: 

„Nechápu, že někomu zrovna Poláci vadí. Každý se vidí v Němcích, Srbech, Italech, 

Angličanech, tak proč nemůžeme my v Polácích? Jsou to trénovaní sportovci a ne výpitky 

v Pubech (samozřejmě nemam nic proti Srbům).“ Na tomto vyjádření se dá jasně 

demonstrovat apolitičnost skupiny, která se oprostila od ideologické zátěže, a Poláci jsou 

z jejich pohledu posuzováni čistě z hlediska chuligánských dovedností.  

Na opačném pólu stojí v současnosti chuligánská skupina Falanga,
83

 která byla založena 

v roce 2008 a je po celou dobu své existence čistě chuligánskou skupinou. Skupina má 

stabilně okolo 15 členů, ale stejný je i počet členů externích, kteří s ní velmi úzce 

spolupracují. Z hlediska ideologie se jedná jednoznačně o krajně pravicovou chuligánskou 

skupinu: „Jednoznačně ultrapravice. Levicové tábory nebo dokonce rasově smíšené 

nepovažujeme za chuligánské a nemůže s nimi existovat férové jednání – viz dvojzápas 

s Feyenoordem.“ (Rozhovor se zástupcem Falangy pro server hooligans.cz, 21. 12. 2013). 

Stejně tak i vztah s Poláky v žádném případě není tak vřelý jako u Prague Boys, navzdory 

tomu, že se i členi Falangy jednou do Polska vypravili.
84

  

Kontakty a spolupráce s polskými chuligány jsou tak čistě na úrovni jednotlivých skupin a 

v žádném případě neplatí pro všechny chuligány na Spartě. Spory s Prague Boys však nemají 

čistě politický charakter, ale promítly se do nich i odlišné názory na bojovou kvalitu 

jednotlivých skupin po prohrané bitce s chuligány Dnětropetrovsku: „Myslíme si, že bez PB 

mohl střet vypadat zajímavěji. Většina lidí z této skupiny se může měřit s českými skupinami, 

ovšem na mezinárodní úroveň nemá zejména psychicky. Zároveň touto cestou reagujeme na 

jejich prohlášení (report Sparta-Dynamo Moskva), že jsme jim nebyli schopni nějak pomoci. 

Ano to skutečně nebyli, neboť po zkušenosti s Dněprem nemáme zájem o spolupráci s touto 

skupinou proti takovým  mančaftům z Ruska či Ukrajiny.“ (Rozhovor se zástupce Falangy pro 

server hooligans.cz, 21. 12. 2013). Od tohoto střetu se obě skupiny účastní bitek jednotlivě 

čistě za svou skupinu.  
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 Dle vyjádření zástupce skupiny v rozhovoru pro server hooligans. cz má název odkazovat k bojové formaci 

z dob staré Sparty. Nikoliv tedy k stejnojmenné fašistické straně ve Španělsku. 
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  Členové Falangy se účastnili oslav k výročí sta let od založení Widzewu Lodž. 
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Dalšími aktivními skupina na Spartě jsou Rafani, Youth Firm, City boys. Z dřívějších skupin 

nutno vyjmenovat Brigade Drápek z Lasičky, Frakce Rudý Úder a Red Pirates Sparta. 

Posledně zmiňovaná skupina se v této sezoně znovu zformovala pod názvem Veteranos 

Pirates a je v ní aktivní mimo jiné i Tomáš Kebza,
85

 který byl v minulosti jednou z hlavních 

postav české krajně pravicové a neonacistické scény.
86

 

Z hlediska motivací navštěvování tvrdého jádra Sparty jsou u respondentů přítomny dva 

hlavní prvky. Primárně jde opět o rodinnou tradici, která je zde umocněna zejména faktem, že 

Sparta Praha měla vždy nejvíce příznivců a zároveň se jedná i o sportovně nejúspěšnější 

fotbalový klub v historii, což samozřejmě velmi výrazně zvyšuje počet potencionálních 

návštěvníků. Opět se zde můžeme podobně jako u Slavie setkat s vývojem některých osob od 

normálních fanoušků přes ultras až po aktivní chuligány.  

Druhá část kotle se pak rekrutuje skrze přátelské vazby, ve kterých hrála často roli i politika. 

Lidé z politického prostředí zpravidla fotbal jako hra nikdy nezajímal: „Na fotbal jsem chodil 

asi od roku 1992 a to jak na Spartu, tak i na Viktorku. Fotbal, jako hra, mě ale nikdy 

nezajímal. Chodil jsem tam za kamarády. A ti všichni chodili na Spartu nebo právě Viktorku. 

Fotbal mě nezajímá dodnes. Jen věci okolo něj.“ (Rozhovor s Filipem Vávrou, 25. 11. 2013), 

ale uvnitř fotbalových kotlů nacházeli mnoho příznivců a sympatizantů krajně pravicových 

myšlenek. Nutno dodat, že díky své pověsti i reálné činnosti byl kotel Sparty v rekrutaci osob 

z krajně pravicového prostředí vždy v Praze nejúspěšnější. 

 

 

 

 

                                                 
85

 Není žádný dohledatelný důkaz, že by se Tomáš Kebza účastnil chuligánských střetů Sparty. Na jeho účasti při 

výjezdu však chci demonstrovat fakt, že stará generace chuligánů na Spartě má s krajně pravicovými aktivisty 

natolik vřelé vztahy, že byli přizváni k vytvoření nové skupiny Veteranos Pirates. Fotka vlajky skupiny i 

s Tomášem Kebzou zde: http://hahaha.antifa.cz/exoti/svalnati-alkoholici 

 
86

 Video z výjezdu této skupiny na zápas do Ostravy: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=rs10Sayqkc0 
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9. 2 Historie politizace tvrdého jádra Sparty 

 

 

Počátky politizace tvrdého jádra Sparty souvisí se vznikem a rozmachem subkultury 

skinheads. Ačkoliv se členi této subkultury začali na konci osmdesátých let a zejména v letech 

devadesátých zapojovat do rodících se fotbalových kotlů ve všech významných klubech 

v České republice, jejich infiltrace do kotle Sparty byla dlouhodobě nejviditelnější, alespoň 

v rámci Prahy. S chuligány Sparty byl dlouhodobě spojen i Filip Vávra, který se několikrát 

pokoušel o ještě užší propojení a o větší zapojení chuligánů Sparty do politické činnosti. 

Ačkoliv se chuligáni Sparty na některých demonstracích objevili ve větším počtu, nejde 

hovořit o dlouhodobě úspěšné agitaci. Na druhou stranu se dařilo ovlivňovat nejenom 

chuligánské skupiny, ale i volnější struktury sparťanského kotle. 

 

Nutno si uvědomit, že až do vzniku chuligánské skupiny Prague Boys platilo, že všechny 

významné chuligánské skupiny deklarovaly krajně pravicové směřování. Při zkoumání reálné 

politizace těchto skupin však narážíme na problém, že drtivá většina chuligánských elit na 

Spartě neměla zájem se v politice aktivně angažovat. Tvrdé jádro Sparty tak vytvářelo spíše 

určitý prostor pro ventilaci krajně pravicových myšlenek a názorů, než reálnou politickou sílu 

a oporu pro krajně pravicová hnutí a skupiny. Nic to však nemění na faktu, že pro tvrdé jádro 

jako celek bylo vždy typické krajně pravicové vystupování. 

Co Spartu však výrazně odlišuje zejména od jejího úhlavního rivala Slavie, je skutečnost, že 

se Ultras Sparta nikdy nesnažili politické názory z kotle vytěsnit a vystupovat jako celek 

apoliticky. Tvrdé jádro je dodnes spojeno s celou řadou politických transparentů, které odráží 

jeho politické názory. Dlouhodobě sparťanský kotel vyjadřuje podporu Srbsku. 

V devadesátých letech nejsilněji odsuzoval bombardování Bělehradu a svou aktivitu 

stupňoval opět po uznání Kosova, kdy se na podzim roku 2008 uvnitř kotle objevil 

transparent: „Kosovo je Srbsko!“. Ačkoliv bylo tvrdé jádro na Spartě jediné v Praze, které 
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Srbsko podpořilo, v rámci České republiky a Slovenské republiky se objevily podobné 

transparenty na fotbale ještě v mnoha dalších městech.
87

 

Zcela nejkontroverznější byl pak transparent, který se objevil uvnitř kotle v srpnu 2008 na 

podporu hlavních představitelů bosenské Republiky srbské Radovan Karadžiče a Ratko 

Mladiče. Transparent: „Mladič, Karadžič, držte se! Slovany nerozdělíte. Smrt EU“ byl 

roztažen na domácím zápase jen několik dnů po zatčení Radovana Karadžiče a vyvolal velké 

kontroverze, kdy o něm informovala i chorvatská média. Shodou náhod narazila jen o pár 

týdnů později Sparta v pohárovém zápase na Dinamo Záhřeb, jejíž největší chuligánská 

skupina Bad Blue Boys
88

 pojala zápas jako odvetu za tento transparent a v Záhřebu napadala 

skupinky sparťanských fanoušků. Stejně tak i její pobyt v Praze provázelo velké množství 

výtržností. 

V letošní sezoně podpořil sparťanský kotel i revoluci na Ukrajině, když na únorovém 

domácím zápase s Brnem roztáhl transparent: „Stop komunismu, Stop EU. Respect Maidan.“, 

který byl později doplněn vlajkou krajně pravicového Pravého sektoru. 

Kromě politických projevů se dostával sparťanských kotel do častých kontroverzí i díky svým 

antisemitským pokřikům: „Jude Slavie“ nebo „Polský židi“, který je směřován proti 

fanouškům Baníku Ostrava. Po derby na podzimu roku 2007 na pokřik Jude Slavie reagovala 

Židovská obec v Praze, která upozornila vedení klubů na systematické projevy antisemitismu 

během fotbalového utkání. Klub i na základě tohoto upozornění přistoupil k výše 

popsané iniciativě: „Sparta fandí slušně“ a dostal se tak do střetu s vlastním tvrdým jádrem. 
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 Například v Brně, Jablonci, Nitře, Trnavě, Bratislavě. 

 
88

 Bad Blue Boys je největší chuligánskou skupinou Dinama Záhřeb. Mnoho členů této skupiny bojovalo 

v občanské válce v Jugoslávii v policejních nebo dobrovolnických sborech. K Srbsku uvnitř této skupiny panuje 

obrovská nenávist (server hooligans.cz, Chorvatsko: Bad Blue Boys, 27. 9. 2009), která byla přenesena i na 

Spartu za podporu srbských představitelů.  
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9. 3 Aktuální politické směřování tvrdého jádra Sparty 

 

 

I na příkladu posledních politických transparentů podporující Pravý sektor na Ukrajině je 

patrné, že nelze mluvit o celkové depolitizaci tvrdého jádra Sparty. Sparťanský kotel po celou 

dobu své historie nikdy nevyhlásil apolitické směřování a vždy byla jeho činnost spojena i 

s politikou. Na rozdíl od Slavie se zde nikdy dominantně neprosadil názor, že politika na 

fotbal nepatří.  

 

Naopak v rámci chuligánských skupin došlo k narušení jednoznačného krajně pravicového 

směřování aktivitami a názory skupiny Prague Boys. Tato ryze chuligánská skupina rozděluje 

v názorech i samotné přímé účastníky. Hlavní bodem sporu je, zda lze PB považovat za určitý 

signál měnícího se vývoje a složení tvrdého jádra na Spartě nebo zda se jedná o anomální 

skupinu, která jde proti proudu a pouze ona narušuje krajně pravicovou jednotu. Do tohoto 

sporu se samozřejmě velmi silně promítá i politická orientace respondentů. 

 

Osoby, pro které je na prvním místě zcela jednoznačně chuligánství, mluví o přirozeném 

vývoji: „…je to prostě klasickej vývoj, všechno jednou končí a začíná nová éra a je to i 

osvobození od nějakýho škatulkování, kdo a k jakým politickým názorům patří.“ (Rozhovor 

s Jirkou Lálou, 21. 1. 2014), který však nutně nesouvisí pouze se vznikem skupiny Prague 

Boys, ale i se značnou personální proměnou samotného kotle: „Tak dřív byl kotel jasně 

pravicovej a bylo to podle mě lidma, který ten sektor navštěvovali. Když se podiva člověk teď 

do sektoru, tak věkovej průměr 18 let a je tam převážně směska lidí (hopeři,skini) a 

nejaktivnější pravice byla podle mého kolem toho roku 2005.“ (Rozhovor se zástupcem 

Prague Boys, 16. 3. 2014). Politika je tak podle nich z fotbalu vytlačována zcela přirozeně a 

jedná se o dlouhodobý přirozený vývoj, nikoliv o rozhodnutí elit tvrdého jádra politiku z kotle 

odstranit. 
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S tímto názorem striktně nesouhlasí osoby úzce napojené na krajní pravici. Z jejich pohledu 

dochází pouze k tomu, že nejaktivnější chuligánská skupina na sebe strhává nejvíce 

pozornosti, což v reálu znamená, že je podle ní hodnocen i zbytek kotle. Nicméně reálně 

k žádné systematické depolitizaci dalších skupin nedochází. Samotná apolitičnost skupiny 

Prague Boys pak je ryze pragmatická a nemá hlubší názorové kořeny.
89

 Chuligánské skupině 

totiž úzká vazba na politiku může velmi snadno ztěžovat aktivitu: „Každopádně politika (kor 

ta nekorektní) s sebou nese taky mnoho postihů a ulehčuje to perzekuci takové skupiny i bez 

udání důvodu. Stačí ji prostě označit nějakou ze závadových nálepek.“ (Rozhovor s Truth 

over Ignorance, 17. 3. 2013), pro skupinu, která je čistě chuligánská, je tak z pohledu 

politických aktivistů výhodné zastávat apolitické názory.  

 

V případě reálného zhodnocení aktuálního propojení politiky s tvrdým jádrem příznivců na 

Spartě, je nutné brát v úvahu opět oba pohledy. V důsledku systematického slábnutí krajní 

pravice v České republice se opravdu mění i početnost jejích příznivců uvnitř fotbalových 

kotlů. Ke stejnému vývoji v posledních letech dochází i na Spartě, kde toto místo zaplňují 

osoby, které nejsou s krajně pravicovou politikou nijak spojeny. Nicméně to v žádném 

případě neznamená, že by pravicoví aktivisté své pozice vyklidili zcela, zejména pro starší 

generaci tvrdého jádra jsou krajně pravicové názory stále zcela dominantním politickým 

názorem. I díky tomu se názorově velmi rozchází s částí mladých chuligánů, kteří přešli na 

tzv. polský styl chuligánství. Ze svých priorit tato generace vypouští politiku a zajímají je 

především chuligánské aktivity a samotný boj. Takovéto skupiny pak nejsou tvořeny 

politickými aktivisty, ale de facto poloprofesionálními a mnohdy i profesionálními sportovci, 

kteří většinu svého volného času tráví v tělocvičnách. Nutno dodat, že tento nový chuligánský 

styl je spojen především se skupinou Prague Boys a nedá se aplikovat na celou mladou 

generaci na Spartě,
90

 přesto se však jedná o nejsilnější a nejaktivnější chuligánskou skupinu 

této generace. 

 

 

                                                 
89

 Ostatně i samotná skupina deklaruje určité sympatie ke krajní pravici, nicméně chuligánské skupiny jsou pro 

ni prioritní. 

 
90

 Například chuligánská skupina Youth Firm nevystupuje apoliticky. 
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Predikovat budoucí vývoj politizace sparťanského tvrdého jádra je pochopitelně velmi složité, 

nicméně v tuto chvíli vidím jako klíčové, která strategie bude do budoucna atraktivnější pro 

nové osoby začleňující se do kotle Sparty. Jak krajně pravicové, tak i apolitické směřování je 

v současnosti zastoupeno jednou významnou chuligánskou skupinou.  Velkou roli v dalším 

vývoji však bude mít i samotný stav krajní pravice v České republice, jelikož na historickém 

vývoji můžeme jasně demonstrovat, že tvrdá jádra fotbalových příznivců až na výjimky 

fungovala spíše jako ideální místo pro rekrutaci nových členů a ventilaci krajně pravicových 

názorů, než jako skutečný lídr a iniciátor krajně pravicových akcí a politiky. 
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9. 4 Jak vnímají příznivci Sparty tvrdá jádra Bohemians a Slavie 

 

 

Příznivce Sparty pojí k oběma pražským rivalům dlouhodobě silná nenávist, zatímco ke Slavii 

byla čistě sportovní a fotbalová, do vztahů s Bohemians se po znovuzrození vršovického 

klubu silně promítla politika, která vzájemný vztah a střety více vyhrocuje. V tomto období 

vrcholí propojení kotle Bohemky s apolitickými skiny, punkery či antifašisty, což samozřejmě 

vyhrocuje vztah s tradičně krajně pravicovou Spartou. Zejména politika přispěla k tomu, že se 

mnoho střetů přeneslo z fotbalového prostředí i na ulice.  

V současnosti si tvrdé jádro velmi pozorně všímá vzniku a poltické profilace skupiny Berserk 

Young, která v tuto chvíli představuje jedinou chuligánskou sílu na Bohemians. O krajně 

pravicových postojích této skupiny uvnitř tvrdého jádra Sparty pak není pochyb i díky 

svědectví účastníků vzájemných střetů: „Bohemians hooligans je podle mě pravice i podle 

symboliky, co jsem viděl na posledním vzájemném střetu na Smíchově.“(Rozhovor se 

zástupcem Prague Boys, 16. 3. 2014).  

 

Právě politika byla hlavním důvodem střetu ve vlastním kotli Bohemians, který je ve všech 

případech Sparťany interpretován jako nerovný boj, který vznikl díky početní převaze 

antifašistických skupin.
91

 Ačkoliv jsou současní chuligáni Bohemians považováni za krajní 

pravici, o ultras Bohemians panuje přesvědčení, že se jedná o skupinu napojenou na 

antifašistické a krajně levicové subjekty: „Jinak jako „ultras“ se do sektoru stahovala 

nejrůznější sebranka. Včetně feťáků, levičáků atd. A ti ani jinam chodit nemohli.“ (Rozhovor 

s Truth over Ignorance, 17. 3. 2013), s důrazem na vazby na německý klub St. Pauli: „Podle 

mě dost jsou napojený na německý klub St. Pauli a ten je hodně levicově zaměřenej.“ 

(Rozhovor s Jirkou Lálou, 21. 1. 2014) 

 

                                                 

91
 Například: „No přišla mi to jako sviňárna od levot. Pořádat turnaj a přivést si tam posily ze zahraničí umí 

každý, ale je fakt, že na Bohemce pravice tahá za hodně kraťoučký konec a je tomu tak už nějaký ten rok.“ 

(Rozhovor se zástupcem Prague Boys, 16. 3. 2014), nicméně podobný pohled zazněl i u ostatních respondentů. 
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Podobně jako u politických aktivistů na Slavii je i zde vidět snaha o jasnou paušalizaci 

problému a vymezení boje uvnitř kotle Bohemians na dva tábory: „Ten konflikt trvá dál. 

Existuje přímá nenávist mezi levicovými ultras, a pravicovými hooligans.“ (Rozhovor 

s Filipem Vávrou, 25. 11. 2013), ve skutečnosti se však tento politický konflikt týká pouze 

několika osob. V žádném případě nelze s levicovou pověstí spojovat kompletně celé ultras 

hnutí na Bohemians a jak již bylo zmíněno výše i krajně pravicové směřování chuligánské 

skupiny Berserk Young jako celku je v určitých ohledech napadnutelné. 

Avšak z hlediska historie je určitým paradoxem, že v současných chuligánských střetech mezi 

mladými chuligány Bohemians a Sparty je za více pravicovou považována chuligánská 

skupina Bohemians. 

 

Vztahy s tvrdým jádrem Slavie jsou determinovány dlouhodobě nejvyšší rivalitou obou 

tvrdých jader., která byla provázena nejenom oficiálními bitkami, ale i velkým množstvím 

mimo fotbalových střetů. Tyto střety vyvrcholily kolem roku 2011, po kterém byla skupina 

mladých slávistických chuligánů de facto aktivitami Sparťanů rozpuštěna. Tento fakt si velmi 

dobře uvědomují i členi tvrdého jádra Sparty, kteří sice z hlediska historie řadí rivaly ze 

Slavie mezi krajně pravicové tábory, nicméně poukazují na současnou neaktivitu chuligánů na 

Slavii: „Jak je to teď, nemám přesné informace, jelikož většina chuligánů už tam nechodí.“ 

(Rozhovor s Truth over Ignorance, 17. 3. 2013) 

 

Velmi zajímavé bude do budoucna sledovat i vývoj vzájemné rivality. Samozřejmě z hlediska 

historie budou pro fotbalové fanoušky i ultras brány zápasy se Slavií stále jako nejvíce 

prestižní, nicméně neaktivita chuligánských skupin Slavie, která trvá již několik let, oslabuje 

tradiční rivalitu mezi chuligány, kteří si tak musejí hledat nového úhlavního nepřítele: „Náš 

největší rival je jednoznačně Baník Ostrava. Dříve to byla Slávie, ale teď již v klidu můžeme 

říct, že našimi každo-zápasovými i mimo zápasovými akcemi, jsme jejich chuligánku 

rozpustili.“ (Rozhovor se zástupcem Prague Boys pro server supporters.cz, 21. 1. 2013), na 

druhou stranu je nutné zmínit i fakt, že mladí chuligáni Sparty ve svých aktivitách proti Slavii 

nepolevili a stále se objevují v okolí stadionu po některých zápasech Slavie, což samozřejmě 

případné vytvoření nové chuligánské skupiny velmi komplikuje a vzbuzuje obavy u 

potencionálních chuligánů z mladší generace. 

 



83 

 

 

 

10. Závěr 
 

 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na prorůstání tvrdých jader příznivců Bohemians, 

Slavie a Sparty s krajně levicovými a pravicovými skupinami. Na základě všech získaných 

dat jsou zodpovězeny základní výzkumné otázky. Cílem práce byl na jedné straně rozbor 

skutečného propojení a spolupráce hooligans a ultras s politickými extremisty. Na straně 

druhé pak vysvětlení momentů, kdy politika ve fotbalovém kotli hrála důležitou roli. 

Z hlediska testování teze, že Sparta bývá nejčastěji spojována s krajní pravicí, Slavia a její 

příznivci jsou řazeni do skupiny apolitických fanoušků a příznivci spojeni s Bohemians 1905 

bývají zpravidla řazeni ke krajní levice, jsem došel k jednoznačnému závěru, že z hlediska 

tvrdých jader příznivců není tato paušalizace možná a hlavně se dlouhodobě nepotvrzuje. 

Ačkoliv může být kotel Sparty právem považován za hlavního reprezentanta propojení 

s krajně pravicovými aktivisty v Praze, v současnosti se část chuligánů Sparty začíná od 

politiky distancovat a krajní pravice tak přichází v tomto kotli o svého dlouholetého spojence 

v podobě části aktivních chuligánů. Apolitičnost tvrdého jádra Slavie pak lze aplikovat pouze 

na její vůdčí ultras skupinu s názvem Tribuna Sever, která ji i jednoznačně deklaruje. 

V žádném případě to však neznamená, že by toto směřování platilo pro celé tvrdé jádro 

Slavie, jelikož se nejvýznamnější chuligánská skupina Slavie vždy považovala za krajně 

pravicovou. I současná absence aktivních chuligánských skupin nezměnila fakt, že se uvnitř 

kotle Slavie dlouhodobě pohybují významní političtí aktivisté krajní pravice. V neposlední 

řadě tato teze neplatí ani u tvrdého jádra Bohemians. Obecně je velmi diskutabilní a dle mého 

názoru i chybné považovat ultras na Bohemians za krajní levici. Co je však 

neoddiskutovatelné, je silné protirasistické a antifašistické směřování některých ultras skupin 

na Bohemians. Nicméně ani toto směřování neplatí pro celý kotel, kdy se v posledních letech 

vytváří mladá skupina chuligánů, která se alespoň v době svého vzniku jasně názorově 

profiluje jako krajně pravicová. 
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V případě komplexního zhodnocení je nutné zmínit skutečnost, že osoby spojené s krajní 

pravicí jsou přítomny dlouhodobě, jak v kotli Sparty, tak i na Slavii. Jejich propojenost byla 

vždy vyšší s chuligánskými skupinami, než se skupinami ultras. Na Bohemians se dlouhodobě 

snažila nejvýznamnější chuligánská skupina vystupovat apoliticky a změnu přinesla až nově 

vzniklá skupina s nástupem mladé generace, naopak pro významnou část ultras na Bohemce 

bylo typické antifašistické směřování. Zejména to je nejvíce odlišovalo od Slavie a Sparty, 

kde se takovéto skupiny dlouhodobě nikdy neprosadily. 

Z hlediska zkoumání míry propojení politických extrémistů s tvrdými jádry výše zmíněných 

klubů se potvrzuje hypotéza, že se žádné krajně pravicové či levicové organizaci nepodařilo 

úspěšně a dlouhodobě proniknout mezi tvrdé jádro příznivců. 

Neznamená to však, že by takovéto pokusy nebyly, zejména u Sparty, která se stala symbolem 

propojení s krajní pravicí díky rekrutaci velkého množství skinheads ze začátku devadesátých 

let. Potenciálu tvrdého jádra Sparty se pak snažil využít především Filip Vávra, nicméně jeho 

pokusy o větší zapojení chuligánů Sparty do politiky nikdy nebyly dlouhodobě úspěšné.  

Na Slavii měli političtí aktivisté ještě složitější pozici, jelikož některé významné chuligánské 

skupiny politiku nikdy neřešily a vystupovaly apoliticky, čímž ještě zužovaly prostor pro 

spolupráci s krajní pravicí, proto veškeré pokusy byly velmi krátkodobé a nepřinesly žádný 

významný efekt.  

Antifašistických postojů tvrdého jádra Bohemians a silnějších vazeb na německý klub St. 

Pauli si začíná všímat Antifašistická akce, která se od roku 2002 začíná aktivně infiltrovat i 

přímo do chuligánských skupin Bohemky. Nicméně toto spojení se záhy ukázalo jako velmi 

nevýhodné zejména pro apolitické chuligány Bohemians, jelikož se dotvořila u ostatních týmu 

představa o chuligánské skupině Bohemians jako extrémně levicové a striktně antifašistické, 

čehož začaly využívat chuligánské skupiny soupeře, které na bitky s Bohemkou velmi snadno 

rekrutovaly velké množství pravicových aktivistů, kteří se jiných bitek neúčastnili a střety 

z Bohemians tak měly silný politický podtext. I tato složitá situace v bojích se soupeři 

přispěla k dočasnému rozkladu chuligánských skupin na Bohemians a současná chuligánská 

skupina jakékoliv vazby na krajní levici či Antifu striktně odmítá. 
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S tím souvisí i třetí výzkumná otázka hodnotící složitý vztah mezi částí ultras a chuligánskou 

skupinou Berserk Young. Do vzájemných vztahů se opravdu velmi zřetelně promítla politická 

orientace obou skupin. Konflikt vyvrcholil hromadnou bitkou v rámci kotle na domácím 

zápase Bohemians. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že se jedná o klasický konflikt 

antifašistů s příznivci krajní pravice, je situace o něco složitější. Samotná prezentace 

chuligánské skupiny jako krajně pravicové vychází spíše z pragmatických důvodů, než 

reálného politického přesvědčení. Krajně pravicová orientace se stala jednak určitým 

jednotícím prvkem skupin, zároveň silně přispěla k vylepšení vnímání skupiny v táborech 

ostatních klubů. V rámci kotle Bohemians však toto směřování naráželo na odpor u striktně 

antifašistických skupin, které využily početní převahy a vyhnaly mladé chuligány ze sektoru. 

Tento konflikt vyústil tím, že chuligáni Bohemians nenavštěvují tribunu, kde se sdružují 

ultras na domácích zápasech. Nicméně žádné další významné střety se již nestaly. Tento 

konflikt na jedné straně ukázal, že se stále dokážou zmobilizovat radikální antifašisté na 

Bohemians, na straně druhé, se projevilo, že politika pro skupinu Berserk Young není natolik 

prioritní, aby se tato skupina uchýlila k odvetě či využila nabídnuté pomoci od chuligánských 

skupin jiných klubů či krajně pravicových aktivistů. 

 

Z hlediska analýzy rozhovorů a dalších zdrojů dat je nutné zmínit i vztah politického 

aktivismu a schopnost reálného zhodnocení situace. V drtivé většině případů je vidět snaha se 

zvyšující se politickou angažovaností aplikovat na realitu ideologická měřítka, což vede 

k větší míře zkreslení než u respondentů mimo politiku. Dá se tedy tvrdit, že platí, že čím je 

respondent více zapojen do politiky, tím stoupá jeho snaha o interpretaci situace v duchu jeho 

ideologie. To se projevuje zejména marginalizací problémů spojených s politickým křídlem, 

ke kterému se hlásí a naopak zveličováním problémů v politickém křídle protivníků, které pak 

zpravidla političtí aktivisté paušalizují na celou skupinu jako celek. 
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Závěrem lze tedy konstatovat, že propojenost tvrdých jader těchto klubů s politickými 

extremisty nikdy nedosáhl takové míry jako v některých jiných klubech v České republice. 

Z dlouhodobého hlediska měla krajní pravice vždy nejlepší pozici zejména uvnitř 

chuligánských skupin Sparty, kde však své pozice v posledních letech ztrácí kvůli 

apolitičnosti nejaktivnější skupiny Sparty. Fotbalové kotle představovaly historicky pro krajní 

pravici vždy důležitého spojence a krajně pravicová hnutí rekrutovala uvnitř chuligánských 

skupin část militantních příznivců i pro své aktivity. Nicméně platí, že drtivá většina vůdčích 

osobností chuligánských skupin v Praze, nikdy netvořila i jádro místního krajně pravicového 

hnutí. Chuligáni jsou tak většinou pouze rekrutováni na akce a demonstrace krajní pravice 

skrze politické aktivisty, kteří se na fotbale pohybují. 

Kotel Bohemians pak z dlouhodobého hlediska představuje nejvíce liberální a alternativní 

tvrdé jádro nejen v Praze, ale i celé České republice. Jedná se o jediný klub, jehož příznivci se 

zcela otevřeně projevují antifašisticky a protirasisticky, což však platí výhradně jen pro 

některé ultras skupiny, které jsou napojeny na Antifašistickou akci a německý klub St. Pauli.   
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Summary 
 

 

My Diploma thesis is focused on hardcore fans of Bohemians, Slavie and Sparta and their 

interconnection with extreme left and right groups. Elementary research questions are 

answered based on all the gathered data. 

Within testing the thesis, that Sparta is usually associated with extreme right wing, Slavia and 

its supporters are classified as a nonpolitical fans group and Bohemians 1905 related 

supporters are generally reputed as extreme left orientated, I came to an unambigous 

conclusion, that regarding hardcore supporters this very thesis can't be generalized and above 

all, it is unapproved in the long term horizon. 

Concerning analysing the scale of interconnection between political extremists and hardcore 

fans of the clubs mentioned above, the thesis that no extreme right or left organisation 

succeded in interfering hardcore fans, was proved to be valid. Still, it doesn't exclude any 

attempts in the past, mainly regarding Sparta, which became a symbol of extreme right 

relation owing to vast skinhead recruiting in the early nineties. 

Sparta's hardcore fans potential was endeavoured to exploit mainly by Filip Vávra, however, 

his attempt to increase the integration of Sparta hooligans into the politics has never been 

successfull in the long term horizon. Political activists had even more difficult position 

concerning Slavia, while its several significant hooligan groups had never had any interest in 

politics and had always presented themselves as nonpolitical, which more narrowed the space 

for any cooperation with extreme right organisations, therefore every attempt was just a short 

term cul de sac.  

Anti-fascist attitude of Bohemians 1905 hardcore supporters and close relations to a German 

club St. Pauli were noticed by a group called "Anti-fascist action". Since 2002, this group had 

been actively infiltrating Bohemians 1905 hooligans groups, yet this relation soon transpired 

as greatly incompatible, mainly for nonpolitical Bohemians 1905 hooligans, as the other 

teams fans visualized a complex image of Bohemians 1905 as an extreme left and strictly 

anti-fascist only. This complication was a contributory element that lead to a temporary 
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Bohemians 1905 hooligans groups decomposition. Contemporary Bohemians 1905 hooligans 

group any assossiations with extreme left or Antifa strictly refuses. 

 

The third research question, evaluating a complex relation between ultras group and a 

hooligans group Berserk Young, is closely connected to all mentioned above. Particular 

political orientation of both groups manifested very distinctly into their relations and it came 

to a mutual head inside the hardcore fans sector. 

In the conclusion, it could be stated, that all the scrutinized teams hardcore supporters 

connection to political extremists has never reached such degree, as it has in some others in 

the Czech Republic. Long term speaking, the best position for a rightward group has been 

mainly among the hooligans groups of Sparta Prague, however, these positions declined in the 

recent years because of nonpolitical orientation of the most active Sparta groups. 

Footbal hardcore fans sectors have historically always represented an important ally for 

extreme right wing, thus, the extreme right organisations used to recruit some of their militant 

supporters among the hooligans groups even for their own political activities. Nevertheless, 

the fact is, that the overwhelming majority of hooligans leaders in Prague has never formed 

any core of any local extreme right organisation. Hooligans are therefore usually merely 

recruited for events participation or right-wing demonstrations through political activists, that 

attend football games. 

Bohemians hardcore fans sector then represents the most liberal and alternative hardcore fans 

not only in  Prague, but also in the Czech Republic, considering the long term horizon. It is 

the only club, that has supporters, who overtly show anti-fascist and antiracist attitude. This 

attitude is, however, only related to some of ultras groups, that are connected to "Anti-fascist 

action" and German club St. Pauli. 
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