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Úvod 

Fotbaloví fanoušci. Koření populárního týmového sportu i nevyzpytatelná 

subkultura, která podle mnohých kopané víc škodí, než prospívá. V očích veřejnosti 

jsou často chuligány, ničiteli, vandaly. Samotní fotbalisté je označují za svého 

dvanáctého hráče v hledišti. Zasvěcení příznivci stojí při svém klubu, který je pro ně 

vším. Odpůrci budou vždy poukazovat na fakt, že podpora oblíbeného mužstva bývá 

ruku v ruce s porušováním zákona. Různorodé pohledy na fandění jsou způsobeny 

několika faktory. Tato práce se věnuje jevům spojeným s chováním fotbalových 

fanoušků za poslední roky. Na začátku zkoumá vývoj fanouškovských skupin z hlediska 

historického kontextu a jeho vlivů, poté příčiny a důsledky jejich sociálních interakcí. 

Dále zkoumá otázku možného posunu vývoje pod vlivem médií.  

Druhá část práce pracuje s teorií, že média formují sociální skupiny, mezi které 

fanoušci bezpochyby patří. Fotbalové zápasy, jako jedny z dlouhodobě 

nejsledovanějších a nejnavštěvovanějších událostí v Čechách, jsou pokrývány 

sdělovacími prostředky, které reflektují dění na hřišti stejně jako v hledišti. Ty se jeví 

jako jeden z nejdůležitějších faktorů, který utváří kulturu a obraz fotbalových fanoušků 

současnosti. Tradiční i nová média ovlivňují jejich behaviorální reakce a do značné 

míry mohou klíčovým způsobem určovat směr, kterým se fanouškovská subkultura 

vydá. Sami fotbaloví příznivci poté mohou médií využít k propagaci vlastních zájmů - 

ať už formou webových stránek, sociálních sítí nebo například sloupků ve sportovních 

rubrikách tištěných periodik. 

Jako protipól fanouška vnímáme fotbalovou veřejnost, řídící orgány a v krajních 

případech také bezpečnostní složky. Vedle faktu, že sportovní novináři jsou tvůrci 

obrazu fotbalových příznivců, nepochybně také ovlivňují veřejné mínění. Proto se 

pomyslný vztah mezi fanouškem a novinářem může pohybovat na velmi tenkém ledě. 

Některé současné příklady ale ukazují, že by do budoucna mohli působit v jisté 

symbióze. V konvergenci nových „mediálních“ fanoušků a sportovních žurnalistů. 

Na základě pozorování, diskuze s vybranými sportovními médii, zástupci 

fanouškovské obce, funkcionáři klubů a dalšími, tato práce hledá odpověď na otázky, 

které se při pozorování chování fotbalových fanoušků v souvislosti se sdělovacími 

prostředky nabízejí. Kdy je médium možným hybatelem děje, kdy objektivním 

informačním servisem a kdy prostředkem k prosazení zájmů fanouškovské obce? 
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Výstupem této práce je ale především objasnění hlavní výzkumné otázky: V jaké fázi 

vývoje je český fotbalový fanoušek, jeho chování a hrají v nich média zásadní roli? 

1. Kultura českého fotbalového fanouška 

„Je zřejmé, že média se svou možností a formou sociální konstrukce reality mají 

velký význam v utváření povědomí o subkultuře v očích majoritní společnosti. Fotbaloví 

rváči se svým zděděným „bojovým" titulem se stali vděčným objektem žurnalistů, 

účastnících se prakticky všech zápasů vyšších soutěží, kteří neváhali při popisování 

událostí volit senzační, šokující a odsuzující titulky a výrazy, a občas také trochu 

přehánět.“
1
 

Popis z publikace Fotbalové násilí: subkultura hooligans nastiňuje názor, který 

panoval v mnoha (nutno dodat především skalních) fanouškovských táborech v letech 

na přelomu milénia. Tisk, rozhlas, televize i nová média prezentovaly subkulturu 

především ve špatném světle. Dodnes podobné názory můžeme vidět v diskuzích na 

sociálních sítích nebo slyšet v ochozech. Je to ale důsledkem toho, že fanoušci 

představují vedle očividných pozitiv pro fotbal také neméně podstatná negativa, nebo 

česká sportovní média zachovávají zbytky zažitého stereotypu, který velí, že z tribun se 

valí především problémy? Než se dostaneme k bližšímu zkoumání teorie vlivu médií na 

fanoušky, je potřeba popsat dosavadní vývoj vlajkonošů u nás. V první části práce si 

přiblížíme historický kontext a na něj navážeme kapitolami o faktorech, které mohou 

přímo ovlivňovat chování fotbalových fanoušků na stadionech a mimo ně. Jde o 

kategorie vlivů, které utvářejí jednání skupin v ochozech, a to z hlediska psychologie, 

motivace nebo vztahů s klubem, a které později reflektují následky, pokud jejich 

chování překročí určité hranice. 

1.1 Vymezení pojmu 

Jako chování fotbalových fanoušků označujeme interakce sociálních skupin, 

popřípadě subkultur, které hromadně navštěvují zápasy fotbalové ligy nebo se sdružují 

v souvislosti s konáním zápasů fotbalové ligy svého oblíbeného týmu. Fanoušky 

můžeme definovat jako dav, který je ovlivňován několika různými vlivy. Mluvíme  

o projevech člověka, který je vystavený těmto vlivům ve svém okolí. V našem případě 

                                                 
1
 BEYER, SMOLÍK, SUCHÁNEK (2002), s. 16  
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je okolím většinou fotbalový stadion. Jako vliv můžeme označit osoby spojené přímo 

s fotbalem - hráči, klub; specifické prostředí – stadion, tribuny; okolnosti – zápas, 

výjezdy; emoce – atmosféra, fanatismus a v neposlední řadě psychologii jedince i 

větších skupin v davu. 

1.2 Fotbalový fanoušek a jeho vývoj v Čechách 

Fenomén, který se rozšířil z kolébky kopané Anglie, se u nás začal výrazně 

objevovat až na konci devadesátých let, tedy těsně před pádem komunismu. První větší 

incident, který později inspiroval Karla Smyczka k natočení snímku Proč? (1987), se 

odehrál 19. června 1985 v rychlíku Hrom z Prahy do Bánské Bystrice. Fanoušci Sparty 

poničili vybavení vlaku, dvanáct odhalených vandalů bylo později odsouzeno  

a bezpečnostní složky se začaly o problematiku chuligánství více zajímat.
2
 Rudé právo 

chování sparťanů odsoudilo a nazvalo jej „stínem nad fotbalovou ligou“.
3
 Komunistický 

tisk, který chování západních (především anglických) fanoušků do té doby zdůvodňoval 

frustrací z nejisté budoucnosti kapitalistické mládeže, měl vážný problém. Jako opatření 

se přestaly prodávat alkoholické nápoje v den zápasů, zpřísnily se prohlídky u vstupu na 

stadion a vlajkonoši Sparty měli na několik zápasů zakázaný vstup do hlediště. 

Fotbaloví funkcionáři začali také striktně oddělovat hostující fanoušky od domácích, se 

záměrem předcházet případným konfliktům. Smyczkův film namísto výchovného 

efektu paradoxně inspiroval komunitu k většímu rozvoji a s národním uvolněním po 

roce 1989 se nově nabytá svoboda začala projevovat i v rámci fotbalových střetnutí.  

Mareš, Smolík a Suchánek rozlišují v souvislosti s vývojem tuzemských 

hooligans dvě etapy: pre-chuligánskou etapu neorganizovaného fotbalového násilí, která 

díky politické situaci nebyla příliš výrazná, a etapu moderního fotbalového chuligánství 

organizovaných gangů. Autoři dále připouští třetí etapu, která je ve fázi rozvoje – 

politizaci fanoušků ve spojení s rasismem a xenofobií.
 4

 Jejich rozdělení kategorizuje 

fotbalové fanoušky podle jejich jednání a struktur, které jsou především 

připodobňovány k pouličním extremistickým skupinám, rváčům nebo vandalům. 

Poukazuje na to, jak byli fanoušci vnímáni na přelomu nového tisíciletí. Téměř jedenáct 

let od vydání knihy se ale hlavně díky fanouškům samotným začal rozvíjet jejich obraz 

                                                 
2
 MAREŠ, SMOLÍK, SUCHÁNEK (2004), s. 131 

3
 Stíny nad fotbalovou ligou. 1985. Rudé právo ústřední orgán komunistické strany 

Československa. 65(144). ISSN 0032-6569. 
4
 MAREŠ, SMOLÍK, SUCHÁNEK (2004), s. 129-130 



   

 

5 

  

za hranice pouhého černobílého vjemu typických zločinců. Myšlení, na jehož základu 

autoři člení jednotlivé etapy, ale musíme určitě zmínit, jelikož je nedílnou součástí 

fanouškovské historie. 

Fotbalový fanoušek nového milénia prošel výraznými změnami. I když můžeme 

tvrdit, že se za posledních 25 let vývoj o značný kus posunul, stále narážíme na případy, 

které připomínají chuligánskou minulost. Ta určitě z fotbalového prostředí úplně 

nevymizela. Sportovní divák ji ale vídá daleko méně, protože se násilí ve valné míře 

přesunulo ze stadionů na domluvená místa, kde je záležitostí policie a nenarušuje běh 

fotbalových utkání. Při rizikových zápasech se ale incidenty místy objevují a ovlivňují 

veřejné mínění. Případy jsou samozřejmě i velmi medializované a mají dlouhodobý 

dopad. „Pět let v kuse by se nesmělo nic stát, aby se fanoušci v tomto hledisku očistili,“
5
 

říká v rozhovoru sportovní komentátor David Kozohorský, který podporuje zavedení 

povinných registrací fanoušků. „Je to jako ukázat průkaz pojištěnce u doktora,“
6
 

dodává. Níže si připomeňme několik příkladů závažných provinění fotbalových 

příznivců v posledních letech. 

Slavia Praha – Olomouc (5. května 2011) 

Semifinále poháru České pošty se kvůli výtržnostem fanoušků Slavie nedohrálo. 

Domácí příznivci před zápasem zaplnili hrací plochu a dožadovali se vysvětlení 

nejasných vlastnických struktur v klubu. Po zklidnění kapitánem Slavie Karolem 

Kiselem, se o poločasové přestávce znovu vrátili na hřiště, aby vyslechli generálního 

ředitele Miroslava Platila. Ten je svým projevem vyprovokoval k vandalismu. Tvrdé 

jádro fanoušků poničilo tunel u vstupu na trávník a pokoušelo se dostat do VIP prostor. 

Pořadatel následně utkání ukončil a výtržníky rozehnala Policie.
7
 

Mladá Boleslav – Ostrava (19. února 2012) 

 Fanoušci hostujícího Baníku neunesli nepříznivý vývoj utkání s Mladou 

Boleslaví a krátce po začátku druhého poločasu surově napadli pořadatelskou službu. 

Rozhodčí přerušil zápas na deset minut a násilné chování uklidnila až policie. 

V šestnáctiminutovém nastavení stačila Ostrava pouze snížit na 2:1. 

                                                 
5
 Příloha č. 1 – Rozhovor s Davidem Kozohorským 

6
 Příloha č. 1 – Rozhovor s Davidem Kozohorským 

7 NOVÁK, Jaromír. 2011. Slavia - Olomouc 1:1, kvůli výtržnostem domácích fanoušků 

nedohráno. iDnes.cz [online]. [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/slavia-olomouc-1-1-

kvuli-vytrznostem-domacich-fanousku-nedohrano-phf-

/fot_dsouteze.aspx?c=A110505_181200_fot_dsouteze_vl 
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Slovan Bratislava – Sparta Praha (23. října 2014) 

 Federální derby v Evropské lize, které mělo jasného favorita z Letné, 

musel na čtyřicet minut přerušit rozhodčí. Po vhozené dýmovnici ze sektoru Sparty 

následovaly výtržnosti, které zastavili těžkooděnci až po dlouhých minutách. Hostující 

chuligáni napadli příznivce Slovanu i díky nedostatečnému zabezpečení na stadionu 

v Pasienkách, který téměř neprošel schválením UEFA.
8
 

Liberec – Sparta Praha (18. dubna 2015) 

 Zatím poslední incident v nejvyšší soutěži. Fanoušci Sparty napadli 

liberecké po prohraném utkání pod novým trenérem Ščasným. Obhájcům titulu se po 

výsledku 2:1 pro domácí vzdálila šance na první místo v lize. Frustrování sparťané 

napadli fanoušky Liberce jen pár desítek metrů od stadionu před hotelem Atrium. 

Policie obvinila devět lidí z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví.
9
 

 

1.3 Struktura fotbalového fanouška 

Pokud hovoříme o struktuře fotbalových diváků, existuje základní členění, které 

popsal ve své knize Josef Kasal. 

Fotbaloví diváci 

První skupinou jsou nezávislí pozorovatelé, kteří chodí zejména na prestižní 

utkání. Podle Kasala ale nejsou s klubem zvlášť spjati. V příkladu uvádí VIP osoby, 

významné hosty, sponzory, a tak dále. Fotbal zde není primárním cílem návštěvníka.
 10

 

Pokud ale mluvíme o divácích typu otec se synem, musí do této skupiny patřit také. 

Vznikla by tedy možná podkategorie, kam bychom zařadili pasivní pozorovatele, kteří 

kromě obecné zábavy dávají najevo příslušnost ke klubu. Kromě výše zmiňovaného 

příkladu bychom zařadili i diváky v seniorském věku, kteří mohli v mládí patřit do 

kategorie fanoušků. Jako pamětníci slavných dnů české kopané stále mají zápal do hry a 

                                                                                                                                               
 
8
 TRUNEČKA, Ondřej. 2014. Čtyřicet minut se nehrálo. Federální derby přerušilo násilí v 

ochozech.iDnes.cz [online]. [cit. 2015-03-14]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/slovan-sparta-vytrznosti-

fanousku-d65-

/fot_pohary.aspx?c=A141023_203707_fot_pohary_ot#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&ut

m_content=clanek-box 
9
 ČTK. 2015. Devět obviněných! Fanoušci Sparty v Liberci napadli domácí příznivce. iSport.cz[online]. 

[cit. 2015-05-14]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-synot-liga-rocnik-2014-

15/233898/devet-obvinenych-fanousci-sparty-v-liberci-napadli-domaci-priznivce.html 
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nosí klubové symboly. Místo účasti na výjezdech a fandění „v kotli“ už ale volí klidné 

pozorování z hlavní tribuny. 

Fotbaloví fanoušci 

Důvodem, proč nezařadíme tuto podkategorii do skupiny fotbaloví fanoušci, je 

Kasalovo definování fanouška jako aktivního účastníka všech domácích i venkovních 

utkání. I kdyby tátové s diváckými veterány navštěvovali každý zápas na stadionu svého 

klubu, není příliš pravděpodobné, že by cestovali s týmem po republice. V druhé 

kategorii zmiňuje autor významný vliv fotbalu na život jedince, který může být součástí 

tzv. ultras – tedy skupin, které mají hlavní podíl na vytváření atmosféry na stadionu. 

Nezapojují se do výtržností a nevyhledávají fyzický kontakt s táborem soupeře.
 11

 Proto 

jsou zároveň hraničním bodem mezi aktivní účastí fanoušků v rámci pravidel a zákonů. 

Fotbaloví chuligáni 

Za touto hranicí jsou chuligáni nebo také z angličtiny hooligans (původ slova 

najdeme ve spojitosti s nechvalně známou londýnskou rodinou Hooliganů
12

) a rowdies 

(rowdy = výtržnický, neurvalý). Tvrdé jádro, které fotbal přijímá jako zábavné divadlo, 

vyhledává primárně střety s dalšími skupinami podobného zaměření. Rovněž se velmi 

identifikují s klubem. V minulosti byli velkým přínosem v rozvoji subkultury, když na 

počátcích fenoménu fanouškovství v Čechách vydávali magazíny, tzv. fanziny, a 

spravovali první webové stránky. Extrémním případem chuligánů jsou fotbaloví 

vandalové, pro které je fandění pouze zástěrkou.
13

 Vandalové využívají anonymity 

v davu k interakcím, kdy opakovaně porušují zákony, způsobují pohoršení a samotné 

hře velmi škodí v očích veřejnosti i médií. Pokud se vrátíme k rozdělení fanoušků 

v knize Fotbaloví chuligáni: evropská dimenze subkultury, reprezentuje tato skupina 

přesně to, co měli Mareš, Smolík a Suchánek na mysli. 

Další skupinou, která v Kasalově publikaci není zmíněna, je fanoušek, který 

mění svou příslušnost, potažmo vztah k fotbalu, na základě očividných úspěchů 

některého z týmů. Tento případ můžeme ilustrovat na nedávném tažení Viktorie Plzeň, 

která se kromě vítězství v první lize (sezóny 2010/11 a 2012/13) radovala také 

z postupu do Ligy mistrů (2011/12). Plzeň, která do té doby měla spíše menší 

                                                                                                                                               
10

  KASAL (2013), s. 25 
11

 KASAL (2013), s. 26 
12

 Britská nemoc – díl první (Anglie). 2012. Supporters.cz [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: 

http://www.supporters.cz/clanek/britska-nemoc-dil-prvni-anglie/3785.html 
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fanouškovskou základnu, získala velký počet příznivců. Odliv fanoušků naopak 

pozorujeme u Dukly Praha. Tým s velkou tradicí, jehož slavné fotbalové okamžiky 

popsal ve své knize i Ota Pavel, hraje sice po několika letech opět nejvyšší soutěž (od 

sezóny 2011/12), ale zápasy Na Julisce nemají velkou návštěvnost – v průměru přijde 

na domácí utkání pouze 2580 diváků.
14

 

Skupiny definované Josefem Kasalem se s postupujícím vývojem prolínají. 

Veřejnost už zdaleka nepředpokládá, že jakýkoliv fanoušek v barvách svého týmu je 

nebezpečný. Klasifikování jednotlivců podle skupin je obtížné, jelikož se všechny 

většinou shromažďují ve stejné části stadionu. Rozhodně se ale dávno nepředpokládá, 

že fanoušci jsou do jednoho chuligáni. Dle vlastního pozorování je však nutné dodat, že 

člen ultras se může pod vnějšími vlivy snadno chovat jako chuligán nebo dokonce jako 

vandal. To se projevuje i v důsledku psychologie davů, které se budu věnovat v jedné 

z dalších kapitol. Většina publikací s tématikou chování fotbalových fanoušků se 

zaměřuje především na skupiny ultras a tvrdší. Není to z důvodu, že by obyčejný divák 

neměl pro klub, fandění a fotbal samotný váhu. Z hlediska vývoje však není tolik 

zajímavý, jelikož jeho sociální postavení se v kultuře fanoušků po léta nemění. Tato 

práce jistě označuje vlivy, které působí na všechny typy fotbalových fanoušků. Ale 

stejně jako u jiných autorů převládají příznivci, kteří se v souvislosti s fotbalovými 

zápasy účastní většího množství pozitivních či negativních aktivit. Později se 

v kapitolách o vlivu médií na fanoušky věnuji i myšlence, že v určitých případech 

funguje fotbalový divák spíše v roli protipólu společně s názory nezaujaté sportovní 

veřejnosti. 

2. Vlivy na chování fotbalových fanoušků 

Je přirozené, že fotbaloví fanoušci reagují na vnější vlivy daleko více než běžní 

jedinci. Samozřejmě to vychází z faktu, že sport – a zvláště fotbal – je plný emocí. 

Adrenalin, který proudí sportovci v žilách při vrcholném výkonu, se přenáší na tribuny, 

kde fanoušci prožívají každý dotek s balónem. Základní věc, kterou ale spojujeme 

s jejich chováním, je realita toho, že každý příznivec funguje jako článek v davu. Staré 

pořekadlo praví, že každý řetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek. V psychologii 

                                                                                                                                               
13

 KASAL (2013), s. 26 
14

 Synot liga: Statistiky [online]. 2015. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

http://www.synotliga.cz/statistiky.html?unit=7 
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davu to platí dvojnásob. I ten nejvzdělanější člověk ve skupině se promění v naprosto 

obyčejný kus skládačky.  

2.1 Psychologie fanoušků 

Rozumově stojí dav vždy pod úrovní osamoceného člověka.
15

 

Myšlenky a objevy Gustava Le Bona v knize Psychologie davu se staly 

základem pro rozvoj moderní psychologie. I když uplynulo více než 100 let od prvního 

vydání knihy, stále lze jeho ideje aplikovat v širokém spektru analýzy davů. Fotbalový 

fanoušek je součást velmi specifického davu. I když Le Bon ověřuje své teorie na zcela 

jiných příkladech, lze u něho najít podobnosti. Emoce, které vyvolává fotbal, lze 

přirovnat ke slavným bitvám minulých desetiletí a staletí. Ne nadarmo se jeden ze 

špičkových klubů ligy jmenuje Sparta. Místo krvavých bojů vidí fotbaloví diváci 

souboje na trávníku. Hráči pro ně představují gladiátory v aréně, které mohou 

povzbuzovat a oslavovat. Emoce mají v davu dvě prosté vlastnosti – jsou velmi 

jednoduché a velmi přehnané. Jedinec se v tomto směru, jako i v tolika jiných, blíží 

bytostem primitivním.
16

 Můžeme to pozorovat na křiku, skandování, ale také na 

odvrácené straně fandění – vandalismu nebo násilí. Skupina na stadionu pro fanouška 

představuje určité zázemí. Je to prostor, kde mu stačí velmi málo k tomu, aby zapadl. 

Musí jen projevit náklonnost ke klubu a povzbuzovat ho z hlediště. 

 U některých jedinců můžeme mluvit také o jistém útěku z reality. Na 

stadionu „mezi svými“ totiž nikoho nepotká samota. Atmosféra v hledišti pro mnoho 

diváků znamená - nebo v jistou chvíli znamenala - pocit strachu. Hrozící nebezpečí 

z nevyzpytatelného davu. Pro někoho, kdo je ale součástí zmiňovaného řetězu, 

představuje tento dav bezpečný přístav. Stane se na okamžik tou primitivní částí 

skládačky, je součástí něčeho unikátního. 

 Davy podle Le Bona rozdělujeme do dvou kategorií. Na různorodé 

(které dále dělíme na anonymní a neanonymní) a stejnorodé (další dělení na sekty, 

kasty a třídy).
17

 Fotbaloví fanoušci zapadají do té první, ale paradoxně můžou mít 

vlastnosti té druhé. Možnost anonymity je pro fotbalového fanouška jedním z velmi 

důležitých prvků. Můžeme si to ukázat na jednoduchém příkladu. Fanoušek Jiří fandí na 

                                                 
15

 LE BON (1994), s. 21 
16

 LE BON (1994), s. 32 
17

 LE BON (1994), s. 114 
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vyprodaném stadionu. Rozhodčí nařídí pokutový kop proti týmu, kterému fandí. Když 

pomineme fakt, že Jiří v takové situaci ztrácí objektivitu a podléhá primitivnímu davu, 

jak bylo zmíněno dříve, ztrácí zodpovědnost za svoje jednání. Proto hlasitě protestuje – 

pravděpodobně použije i několik vulgarismů a skupina kolem něj ho v tom podpoří, 

protože bude dělat to samé. Jiný den. Jiří je na zápase a na jeho tým se přišly podívat 

necelé dvě tisícovky fanoušků. Kapacita hlediště je desetkrát větší a fanoušci, kteří jsou 

rozprostřeni po celém stadionu, mlčí. Jejich klub totiž prohrává o čtyři branky a šance 

na bodový zisk je mizivá. Rozhodčí znovu píská pokutový kop, ale Jiří se maximálně 

zmůže na krátký protest. Nejbližší fanoušek sedí čtyři místa od něj. Síla davu 

exponenciálně roste s jeho počtem. I když by se našli fanoušci, kteří by se hlasitě 

projevovali i v malém počtu, valná většina z nich bude stejný typ jako Jiří. Anonymita 

je pro fanouška zárukou svobody projevu, kterou by za normálních okolností 

nevykazoval. Nejvíc však z této anonymity těží fotbaloví chuligáni, kteří ve stínu davu 

vyvolávají hromadné rvačky a ničí vybavení stadionů. Schovaní snadno uniknou 

obvinění ze strany policie. V posledních letech se situace zlepšuje díky moderní 

technice a médiím. Vandal je často nafilmován nebo vyfocen a později identifikován 

bezpečnostními složkami. Tématem k diskuzi je také už zmiňovaná povinná registrace 

diváků. 

 Pokud mluvíme o davech neanonymních, jde o organizované skupiny – 

nikoliv gangy nebo chuligány – které se aktivně zasazují o prosperitu klubu. Jsou to 

fankluby nebo odbory přátel, ve kterých jsou členové registrovaní. Úplně jiným 

případem je poté jednotlivec, který se neanonymně projevuje v anonymním davu. 

Většinou jde o vůdce – osobnost, která reguluje chování své skupiny. Je to jedinec, 

který má stejný zájem, motivaci a podporuje emoce v davu. O jeho úloze je následující 

podkapitola. Nejdříve ale krátce o vlastnostech stejnorodých davů, které nabývají 

hodnoty různorodých.  

 Logicky se nabízí srovnání anonymních davů se sociálními třídami. 

Fotbaloví fanoušci se ale stávají davem teprve pod vnějšími vlivy v prostředí stadionu. 

Nemá to souvislost s původem ani se sociálním prostředím, ze kterého pocházejí. Jak 

bylo zmíněno, každý příznivec klesá na úroveň (nebo dokonce pod ni) celého davu. Je 

tu ale jistá podobnost se sektami. Sekta, kterou slovník cizích slov definuje jako 
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uzavřenou politickou nebo náboženskou skupinu
18

, má sice převážně negativní 

konotace
19

, ale její členové se ztotožňují s jistou ideologií. Pokud připustíme, že 

v určitých ohledech je fotbal pro fanouška formou náboženství, dopátráme se stejných 

znaků. Klub by pro fanouška představoval instituci, kterou uctívá. Na fotbal chodí 

v dresech, které nesou symboly jejich klubu. Fandění spojí jednotlivce do davů, které 

jsou hnány emocemi. A v neposlední řadě to nejdůležitější - pro některé je fandění 

nedílnou součástí jejich života a jsou kvůli němu schopni obětovat a vykonat mnohé. Ať 

už to znamená následovat svůj tým kamkoliv nebo se pustit do rvačky. Stejně jako u 

anonymity vnímáme pozitivní a negativní stránku věci. 

2.1.1 Vůdčí role v davu 

Důležitost vůdčí role v davu, jakým jsou fotbaloví fanoušci, je neocenitelná. I 

když o davu mluvíme jako o primitivní skupině, která je řízena jednoduchými emocemi, 

musí existovat jedinec, který má takovou autoritu, že ho dokáže do jisté míry regulovat. 

O značné úloze vůdce se zmiňuje Le Bon v Psychologii davu. Označuje jeho vůli za 

jádro, kolem kterého se formují a sjednocují názory. Dav je podle něj stádo, které se 

nemůže obejít bez pána.
20

 Vůdce tak může působit jako hlava skupiny, která udrží dav a 

jeho emoce za hranicí. Především se ale jedná o schopnost organizace. Fanoušci mají 

motivaci a cíle, kterých chtějí dosáhnout. S pomocí vedoucího článku onoho 

pomyslného řetězu, mohou efektivně podporovat svůj klub – připravovat choreografii, 

zkoušet chorály a pokřiky, organizovat výjezdy, projevovat svůj názor na témata 

související s fotbalem a jejich klubem. Pokud se jedná o stížnosti, o protestu nebo snahu 

o vyřešení problému, je potřeba mít zástupce, který je schopen komunikovat na úrovni a 

předá zprávu do správných míst. Vůdce fanouškovských táborů většinou pochází přímo 

z jeho jádra. Měl by představovat osobnost, která inspiruje svým nadšením do fandění a 

zápalem do hry samotné. Zároveň by mělo jít o inteligentního člověka, který funguje do 

jisté míry jako tiskový mluvčí. Základem je také dobrý vztah a komunikace s vedením 

klubu, popřípadě oddělením vztahů s fanoušky. V kritických situacích by měl zachovat 

chladnou hlavu a zabránit incidentům, které by mohly vrhnout na fanoušky špatné 

světlo. Příkladem za všechny je Lukáš Vala neboli Strašák, který donedávna vedl 

„Tribunu Sever“, hlavní fanouškovský sektor pražské Slavie. V rozhovoru popisuje 

                                                 
18

 Slovník cizích slov: Sekta. Slovník cizích slov [online]. 2015. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/sekta 
19

 FURSETH, REPSTAD (2006), s. 133  



   

 

12 

  

řešení konkrétní situace ve dříve zmíněném pohárovém utkání s Olomoucí, kdy 

gradovala snaha fanoušků o očištění klubu ve vandalismus přímo na hrací ploše (viz 

kapitola Fotbalový fanoušek a jeho vývoj v Čechách). „Průběh akce jsem měl 

vymyšlený, ale v té době (2011) existovala ještě webová stránka superslavia.com a 

poměrně hodně lidí na ni chodilo. Administrátor té stránky mi den před zápasem zavolal 

a řekl, že už ze situace ztrácí nervy – i proto, že neměl dostatek informací o dění v klubu 

a nevěděl o mém plánu. Sdělil mi, že zveřejní výzvu k vniknutí na hrací plochu, kde 

potom s fanoušky vykope hroby jako výstrahu a zaútočí. Vytušil jsem průšvih a začal 

jsem jednat. Lidi totiž čekali na impuls. Na někoho, kdo se toho chopí a udělá něco 

radikálního.“
21

 Vala musel v té chvíli najít kompromis mezi extrémem a nečinností, 

která by jistě vyústila v ještě horší výsledek. Vydal na stránkách slaviaultras.cz vlastní 

článek, ve kterém rovněž fanoušky vyzval k protestu na hrací ploše – ale bez extrémní 

dohry, kterou ve svém příspěvku vůbec nezmínil. V jedné věci měl ale jasno. Pokud 

budou fanoušci protestovat, musí jasně promyslet, s čím půjdou za vedením klubu. 

Proto stanovil konkrétní cíle, které chtěl protestem naplnit. Utkání se nedohrálo kvůli 

skupině chuligánů, které Vala neměl šanci zastavit. Přesto měla celá akce výrazný efekt. 

Vůdce fanoušků bývá často v obtížné pozici, ale bez něj by se interakce na 

tribunách brzy změnily v chaos. Obecně tedy také platí, že čím je schopnější vůdce, tím 

je situace na tribunách spořádanější a má smysl.  

2.2 Klubismus 

Velmi silným faktorem při utváření fotbalových fanoušků je klubismus. Jejich 

chování je totiž přímo závislé na tom, v jakém postavení se nachází tým. Základním 

kamenem klubismu je bezmezná věrnost fanoušků. Těm ve výsledku není lhostejné, 

když jejich klub prožívá finanční potíže, sérii porážek nebo obvinění z korupce. Takové 

situace fotbaloví příznivci aktivně řeší a stávají se přímým odrazem dění kolem klubu. 

Představa, že by více než stoletá historie mohla zaniknout kvůli úplatným 

funkcionářům, je pro fotbalového příznivce nejhorším možným scénářem. 

 Nejsilnější vlnu klubismu vnímáme zejména u týmů s dlouholetou tradicí. 

Vznik nejstaršího fotbalového klubu u nás se datuje k roku 1892, kdy byl založen 

cyklistický klub Slavia. Ten se o tři roky později vyvinul ve fotbalový tým. To už byla 
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21
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založená i Sparta (1893), dále také Viktoria Žižkov (1903), AFK Vršovice – Bohemians 

(1905) nebo Viktoria Plzeň (1911). Tuzemský fotbal vychoval za svou historii hvězdy 

světového formátu. Na českých trávnících běhali Panenka, Masopust, Bican a později 

Nedvěd, Poborský nebo Šmicer. Hluboce zakořeněné úspěchy (ale i pády) jednotlivých 

klubů a jejich legend jsou základem fanouškovské víry a klubismu samotného. 

Pošlapání tradice, ať už jakýmkoliv způsobem, je pro fanouška ekvivalentem uražení 

jeho cti. K tomu patří znevažování dobrého jména klubu, nedůstojné zacházení 

s klubovými symboly a v neposlední řadě také jakékoliv jednání, které může vést k jeho 

zániku. Klubová historie a tradice je také jedním z případů, kdy se fanoušci různých 

týmů vzájemně respektují. Klubismus je postavený na několika možných základech. 

Jedním z nejčastějších je klubová příslušnost jednoho z rodičů.
22

 

2.3 Fotbal jako byznys 

V době, kdy se cena fotbalistů pohybuje v miliardách korun, vnímá fanoušek sílu 

peněz a její vliv na samotnou hru. To, že se fotbal stal nepochybně velkým byznysem, 

fanouškům vadí. Celkem logicky za tím totiž vidí narůstající možnost korupce, která 

narušuje čistotu fotbalu. Velké reklamní společnosti využívají úspěšné kluby a dobře 

fungující tým se neobejde bez silného sponzora, který zajišťuje stálou finanční podporu. 

O vysílací práva se přetahují televize a cena za licence rok od roku roste nejen v Anglii, 

ale i v Česku. Reakce fanoušků na velké částky ve vrcholovém fotbale jsou různorodé. 

Obecně ale platí názor, že peníze fotbalu škodí. A zatímco v zahraničí je toto úsloví 

daleko více vnímáno v souvislosti s kluby, které koupili bohatí podnikatelé (Chelsea, 

Manchester City nebo Paris Saint- Germain), v tuzemských kruzích to znamená úplatky 

nebo tunelování klubů. Majitelé řídí prvoligové týmy jako naprosto běžné firmy a 

v momentě, kdy upadnou do ztrát, se zdráhají utrácet další peníze. Pokud jejich svěřenci 

nejsou dostatečně úspěšní a nevydělávají klubu peníze účastí v evropských pohárech, 

stává se vlastnictví klubu těžkým pasivem. Fotbaloví příznivci chápou moc financí 

v moderním fotbale, pokud je prostředkem ke zlepšení hry. Velmi tvrdě se ale ohrazují 

proti úplatkářským aférám. K nejznámějším patří případ spojovaný s osobou Ivana 

Horníka z roku 2004.
23

 Horník společně s dalšími zainteresovanými osobami ovlivňoval 

výsledky zápasů nejvyšší fotbalové soutěže. Po řádném vyšetřování byla většina 
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zúčastněných pokutována společně se zákazem činnosti ve fotbale. Ten ale většinou 

trval pouze dva roky a mnozí z usvědčených funkcionářů dnes znovu ve fotbale působí. 

Celou kauzu dokumentovala známá divadelní hra Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? 

nebo také s nadhledem psaná kniha Silnější pes, která vtipně glosuje smutnou situaci 

naší kopané.
24

 Podobné incidenty vždy vyprovokují u fanoušků vášnivé reakce, jelikož 

základem fotbalu zůstává čistá hra. Opak vrhá špatné světlo na český fotbal, díky němuž 

není o tuzemskou ligu ani hráče zájem. To vede k odlivu fanoušků. 

2.4 Současný stav fotbalu v Čechách 

Bývalý anglický reprezentant a současný moderátor BBC Gary Lineker kdysi 

definoval fotbal jako „hru dvaadvaceti hráčů, kteří se honí za balónem devadesát minut  

a kterou nakonec vyhrají Němci.“
25

 I když to vynikající anglický forvard spojoval se 

štěstím německých fotbalistů v zápasech světových šampionátů, dala by se jeho slova 

využít jako ilustrace vysoké úrovně kopané v Německu v posledních letech. Úřadující 

mistři světa svou dlouhodobou prací s mládeží vychovali fotbalisty, kteří jsou schopni 

dostát evropským i světovým parametrům. V porovnání s Českem jde pochopitelně také 

o nesrovnatelnou ekonomickou situaci. Tuzemský fotbal těšil fanoušky hlavně krátce 

před vypuknutím nového milénia, kdy čeští reprezentanti přivezli stříbrné medaile 

z Eura 1996. Poté nabral klesající tendenci, která vyvrcholila již zmíněnou úplatkářskou 

aférou a celkovou pasivitou vůči nekalým praktikám špiček fotbalové veřejnosti. 

Problémem nové éry českého fotbalu je malá návštěvnost první fotbalové ligy, práce 

s fanoušky a obecně nečinnost v oblasti komunikace. Pokud se o fanoušcích mluví, jde 

o zpátečnickou negativitu v souvislosti s občasnými epizodami na tribunách. Fotbalové 

kluby také předčasně prodávají talentované hráče do zahraničí a s vydělanými penězi 

nehospodaří efektivně. Práce s mládeží se tak nerozvíjí správným směrem a finance, 

které by mohly zlepšit atraktivitu fotbalu, mizí neznámo kam. Věrohodnost českého 

fotbalu jde ruku v ruce s jeho kvalitou a na to fanoušci pochopitelně reagují. Stav 

českého fotbalu má na fotbalové publikum dlouhotrvající účinek. V základu můžeme 

určit několik kategorií, které významně ovlivňují rozpoložení fanoušků v hledišti. 

                                                                                                                                               
23

 NOVÁK, Miloslav. 2014. Ivánku, kamaráde.. Od vypuknutí úplatkářské aféry uplynulo 10 

let. iDnes.cz [online]. [cit. 2015-04-23]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/deset-let-od-vypuknuti-

korupcni-afery-ve-fotbale-synot-zizkov-p7g-/fotbal.aspx?c=A140429_170919_fotbal_min 
24

 ČÁP (2013) 
25

 Players: Lineker, still at the top. 2009. FIFA.com [online]. [cit. 2015-04-23]. Dostupné z 

http://www.fifa.com/classicfootball/players/do-you-remember/newsid=1010260/index.html 



   

 

15 

  

 

1) Čistota fotbalu – jak jsme již zmiňovali v předchozí kapitole, úplatkářské 

aféry byly nechtěnou alfou a omegou české kopané posledních let. Divák 

musí nabývat dojmu, že se na hřišti i v zákulisí hraje fair-play. Pokud má 

pochybnosti, fotbal pro něj ztrácí atraktivitu, protože v jeho očích 

představuje pouhé obchodování s výsledky. 

2) Úroveň hry – Jeden ze základních aspektů, který zajišťuje návštěvnost na 

stadionech. Když se týmu daří, přibývají diváci v hledišti. Dlouhodobá série 

porážek nebo odevzdaných výkonů hráčů, se negativně odrazí nejen na počtu 

fanoušků, ale i na jejich frustraci – a tudíž chování. 

3) Vize budoucnosti – český fotbal musí hledět dopředu. Častá kritika práce 

s mládeží nebo rozprodávání mladých, talentovaných hráčů do zahraničí, 

přináší obavy z příštích let. S tím souvisí i úspěchy národního týmu a jeho 

konkurenceschopnost na velkých mezinárodních turnajích. Úroveň českého 

koeficientu, který kromě reprezentace vytvářejí ligové týmy v evropských 

pohárech, potom znamená větší prestiž, možnost pravidelné komparace 

s evropskými velkokluby v Lize mistrů a Evropské lize a v neposlední řadě 

také významné finanční odměny. 

4) Český fotbal pro fanoušky – stokrát opakované heslo je odrazem 

nespokojenosti fotbalových příznivců. Nejčastější stížnosti putují na 

nesmyslné restrikce stran fotbalového svazu, posuny termínů a časů 

fotbalových utkání (kvůli programu přímých přenosů), nedostatečná 

komunikace s fanoušky a nesmyslná brutalita policejních složek při 

udržování pořádku na stadionech. 

 

3 Důsledky vlivů na chování fotbalových fanoušků 

Fotbalový fanoušek se pod tíhou vlivů na jeho chování projevuje různě. U 

některých vznikne popud k trestné činnosti, která způsobí důsledky, se kterými musí 

počítat. Dochází k přeměnám členů ultras na chuligány, ať už v krátkodobém či 

dlouhodobém měřítku. Mnozí si vypěstují mírnou formu fanatismu, která může (ale 

nemusí) v určitých případech vést až k porušování zákona. Pro jiné je fanatismus a 

vášeň pro klub impulsem k aktivismu. 
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3.1 Fanoušek fanatik 

Fanatismus, definovaný internetovou encyklopedií Wikipedia jako slepá, 

vášnivá zaujatost
26

, vychází podle Jana Kasala ze stejného obsahového smyslu jako 

fandovství. Kasal poukazuje na to, že oba pojmy – fanum a fanaticus – mají základ ve 

snaze vyčlenit ze světského světa prostor a způsob jednání, které umožňuje člověku 

přesah k metafyzickému, záhadnému a přitažlivému. Fandovství poté překračuje hranici 

k fanatismu tehdy, kdy fanoušek podcení etické důsledky svých postojů.
27

 Dle 

pozorování příznivců kopané lze usoudit, že otázka etiky nemá v jejich jednání takovou 

důležitost, a proto je jeho výskyt mezi fotbalovými nadšenci běžný. Pokud se 

fanatismus projevuje v míře, ve které významně ovlivní pouze život jedince - případně 

skupiny či davu - v nenásilné formě, musíme na jeho vznik nahlížet ze dvou stran. 

Fanatismus totiž jednoznačně nelze srovnávat s násilím. “Motivy agrese, jako 

vypočítavé úsilí o moc a hromadění majetku, závist a žárlivost, nenávist nebo pomsta, 

nemají s fanatismem v první řadě nic společného,“ cituje Kasal ve své knize Násilí na 

stadionech jako odraz kultury autora knihy Fanatismus, psychiatra Güntera Hola. Pokud 

se fotbalový fanoušek nadchne pro podporu svého týmu, můžeme pokládat jeho projev 

fanatismu jako jednoznačný klad. Nepočítáme přitom případný negativní vliv na osobní 

život, protože se jedná o určitý druh závislosti. Fanatismus na jedné straně může tedy 

v praxi znamenat návštěvu stadionu při každém zápase oblíbeného klubu, sběr 

autogramů od hráčů, velké emoce při vítězství nebo porážce, výzdobu domácnosti 

klubovými symboly nebo upozadění jiných volnočasových aktivit na úkor fandění. 

V negativní konotaci je pak zmiňován právě v souvislosti s násilím. I když podle 

zmíněné Holovy citace nemůžeme rovnat oba pojmy vedle sebe, mnohdy dochází 

k výtržnostem kvůli nadměrné podpoře, která nezná hranice. I pod vlivem psychologie 

davů ztrácí fanoušek smysl pro sebekázeň a v nejhorším případě jeho chování vrcholí 

trestnou činností.   

3.2 Fanoušek v poutech 

„Každý návštěvník Arény je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým 

jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení 

Arény a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby při sledování akce, 

                                                 
26

 Fanatismus. 2001-. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation [cit. 2015-04-23]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Fanatismus 
27

 KASAL (2013), s. 34 
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která v Aréně právě probíhá. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny 

pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a 

hlasatele.“
28

  

Citace z návštěvního řádu Synot Tip Arény v Praze ukazuje běžný výklad předpisu 

pro chování fanoušků na fotbalových stadionech. Pokud se předpisy porušují, dochází 

k zásahu bezpečnostních složek. Od jarní části sezóny 2009 se pořadatelé musí obejít 

bez pomoci policie, která dál splňuje pouze rezervní roli.
29

 Při rizikových zápasech tak 

zasahuje jen na signál z kontrolní místnosti, která funguje na každém prvoligovém 

stadionu. Předseda FAČR Miroslav Pelta usiluje o zkvalitnění pořadatelské služby, na 

kterou má český fotbal vydělat prodejem vysílacích práv. V posledním vývoji potom 

fotbalová asociace přesunula odpovědnost za bezpečnost na stadionech Ligovému 

shromáždění.
30

 

Fanoušci si léta stěžují na přílišnou brutalitu pořadatelské služby na stadionu a 

příslušníků policie mimo něj.
31

 
32

 Podle nich k ní dochází bezdůvodně, mnohdy 

v souvislosti s přehnanou prevencí. Pro nenávist fanoušků směrem k policii se vžila 

zkratka A. C. A. B. („All Cops Are Bastards“), kterou vymysleli britští vězni v minulém 

století.
33

 Ta je většinou skandovaná fanoušky při jakémkoliv zásahu policie – například 

při pochodech na stadion.  

Statistika počtu fotbalových příznivců, kteří se kvůli svému chování dostanou do 

rozporu se zákonem, neexistuje. Policie vede pouze počet osob omezených na osobní 

svobodě, dále však nekategorizuje.
34

 Při rizikových utkáních ale bývá běžné, že 

bezpečnostní složky zadrží několik desítek fanoušků ještě před začátkem zápasu. Jak už 

                                                 
28

 Návštěvní řád SYNOT TIP ARÉNA: Provozní řád. Slavia.cz [online]. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

http://www.slavia.cz/zobraz.asp?t=vstupenky-navstevni-rad-stadionu 
29

 ČT24. 2009. Fotbalová liga se chystá na zápasy bez policie na stadionech. ČT sport [online]. [cit. 2015-

05-01]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/sport/fotbal/45447-fotbalova-liga-se-chysta-na-zapasy-

bez-policie-na-stadionech/ 
30

 KUNA, František a Petr HAŠEK. 2015. Výkonný výbor FAČR svěřil bezpečnost na stadionech 

Ligovému shromáždění. Český rozhlas [online]. [cit. 2015-05-02]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/fotbal/_zprava/vykonny-vybor-facr-sveril-bezpecnost-na-stadionech-

ligovemu-shromazdeni--1451372 
31

 RICHI. 2011. Policejní brutalita pokračuje. Slávistické noviny [online]. [cit. 2015-03-14]. Dostupné z: 

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/6042-policejni-brutalita-pokracuje 
32

 STEHNO, Bohuslav a Radomír MACHEK. 2012. Bezdůvodně nás zmlátili, tvrdí o těžkooděncích 

fotbaloví fanoušci Hradce. iDnes.cz [online]. [cit. 2015-03-14]. Dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/policejni-zasah-proti-fotbalovym-fanouskum-fz8-

/krimi.aspx?c=A121126_170116_hradec-zpravy_kvi 
33

 Značky oblečení: Historie značky Troublemaker a zkratky A.C.A.B. 2008. Hooligans.cz [online]. [cit. 

2015-04-20]. Dostupné z: http://hooligans.cz/clothes/389-historie-znacky-troublemaker-a-zkratky-a-c-a-b 
34
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bylo zmíněno, chuligáni často spoléhají na to, že v davu fanoušků uniknou zadržení. 

Mnohé stadiony už ale využívají moderní záznamovou technologii, která zachytí 

trestnou činnost a umožní později identifikovat pachatele. Předseda FAČR Pelta 

prosazuje také vytvoření databáze problémových fanoušků, společně s funkcí 

takzvaného „ochránce fanouškovských práv.“
35

 Kroky k omezení trestných činů na 

fotbalových stadionech, jakkoliv ještě nedořešené, přispívají k odklonění násilí z 

fotbalových zápasů. Je příliš brzy na to, abychom mohli spekulovat o zkvalitnění 

pořadatelské služby, ale v současnosti daleko více vídáme výtržnosti především mimo 

ochozy. 

Pokud se fanoušek chová slušně a jen podporuje svůj klub, neměl by se dostat do 

střetu s policií. Chuligáni a vandalové, kteří se přicházejí na stadion vybít, musí počítat 

s jejich zásahem. Problémem je, že fanoušek funguje jako součást davu a bezpečnostní 

složky mnohdy nerozlišují viníky a reagují proti celé skupině. Příslušník policie to 

v těchto případech nemá jednoduché, jelikož se musí rozhodnout v řádu sekund a je 

pochopitelné, že může dojít k pochybení. Takové chyby se ale musí řádně prošetřit a 

kluby s fanoušky mají plné právo na podobné postupy upozornit.
36

 V porovnání s jinými 

evropskými zeměmi se pomyslná „válka“ mezi policií a fanoušky drží v rozumné míře, i 

když je nutné problémy nepřehlížet. V nedávném utkání čtvrté polské ligy to ukázal 

zásah policie při vniknutí fanoušků na hrací plochu, kdy jednotka pálila do příznivců 

gumovými projektily. Jeden z nich smrtelně zranil fanouška Concordie Krunów.
37

 

3.3 Fanoušek aktivista  

Kromě negativních důsledků chování fanoušků můžeme zaznamenat také 

aktivistickou činnost, která působí na úrovni, kde kluby nemůžou nebo z nějakého 

důvodu nechtějí zasáhnout. V roce 2010 založili fanoušci Slavie a Bohemians 1905 

občanskou iniciativu s názvem Desítka pro domácí. Hlavním důvodem k založení byla 

situace kolem stadionu „Ďolíček“, který je po dlouhá léta domovem právě Bohemians. 

Vlastník stadionu, firma Bohemians Real, toužila po naplnění svého plánu na 

                                                 
35
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ambiciózní developerský projekt. Ten měl vyrůst právě na území fotbalového stánku, 

který stojí v pražských Vršovicích od roku 1932. Zastupitelstvo Prahy 10 chtělo 

zachovat tradiční domov „klokanů“ a vyjednalo se společností směnu za přilehlé 

pozemky. Obchod ale neschválil magistrát hlavního města Prahy a celá věc uvízla na 

mrtvém bodě. Fotbalisté Bohemians 1905 mají aktuálně nájemní smlouvu do června 

roku 2015. Náplní Desítky pro domácí se kromě záchrany vršovického stadionu stala 

podpora sportu a zdravého životního stylu. Strana usiluje také o respektování a realizaci 

konkrétních přání obyvatel Prahy 10.
38

 Velkým úspěchem byly pro DPD komunální 

volby v roce 2010, kdy získala tři mandáty v zastupitelstvu městské části. Fanoušci 

obou klubů byli základním kamenem vzniku této iniciativy a svou participací na řešení 

problémů nejen svých klubů, ale také občanů městské části Prahy 10, vystupují 

z pomyslného kruhu nadšenců, aby se zasadili o zlepšení všedního života. 

Druhý případ velkého vlivu fanoušků je také spjatý s fotbalovým klubem 

z Ďolíčku. V roce 2005 tehdy druholigoví Bohemians Praha čelili finančním 

problémům, které vedly až ke konkursu. Pohledávky, které se pohybovaly okolo 40 

milionů korun, přispěly k následné ztrátě licence a klub nedohrál ročník 2004/2005. 

Fanoušci se následně zapojili do nevídané záchranné akce, jejíž cílem bylo zachovat 

tradiční tým ve fotbalové lize. Vzniklá iniciativa s názvem SOS Klokan, později 

Družstvo fanoušků Bohemians, si dala za cíl vybrat 3 milióny korun a smazat tak 

klubový dluh. Ve spolupráci s AFK Vršovice se hned ze začátku podařilo získat několik 

desítek tisíc korun. Mezi prvními přispěvateli jsou zapsáni dlouholetý fanoušek, herec 

Ivan Trojan, a také legenda klubu Antonín Panenka, který odpustil klubu nesplacené 

dluhy vůči své osobě. Příznivci vršovických darují malé i větší částky. Dne 16. května 

2005 je na mimořádné tiskové konferenci v hotelu Hilton oznámeno, že klub bude 

zachráněn.
39

 

Nebývalá vlna solidarity je barometrem angažovanosti fanouška fotbalu. Nehraje 

totiž roli jenom při podpoře hráčů v hledišti, ale také v aktivitách mimo stadion, které 

představují zřetelné pozitivum pro příznivce kopané. I zde se pochopitelně nabízí 

otázka, kteří fanoušci byli ochotni přispět svým dílem. Nebude se zřejmě jednat o 
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skupinu chuligánů a vandalů, kterým – jak bylo dříve zmíněno – o fotbal vůbec nejde. 

Ale pro ultras skupiny je taková iniciativa ekvivalentem pro občasné překročení hranice 

chování na stadionu. Jejich aktivita v jakémkoliv směru vychází z emocí a ochrany 

tradice klubu. Kritika za nevhodné vystupování na zápasech je v některých případech 

oprávněná. Na druhé straně jsou to ale právě ti fanoušci, kteří v nejhorším momentu 

dokážou pomoci. 

4 Fanoušek jako objekt mediálního zájmu 

V minulých kapitolách jsme si přiblížili, jaké vlivy působí na chování 

fotbalových fanoušků, jak na ně reagují a v jakém rozmezí se mohou rozvíjet, včetně 

důsledků. Nyní se zaměříme na chování příznivců kopané při působení médií. Média 

mají podstatný vliv na společnost. V historii měla určující roli, ať už jako zdroj 

informací nebo i nástroj politické propagandy. Jejich účinek na jednání jednotlivce i 

skupin nejlépe popisuje kapitola z knihy Média a společnost: „(Média) ovlivňují 

chování, postoje či názory jedinců, mohou rozšiřovat obzory poznání, vzdělávat, 

pomáhat v politickém i spotřebitelském rozhodování, ovlivňovat životní styl (a tím i 

zdraví), ale také děsit, vyvolávat napětí, navádět ke společensky nežádoucímu jednání či 

uvádět v omyl. A také mohou posilovat i ohrožovat stabilitu společnosti, podporovat 

nebo naopak brzdit společenské změny od změn strukturních po technologické 

inovace.“
40

 Především zmínka o vlivu na názory a vzdělání společně s vytvářením 

napětí i naváděním k nežádoucímu jednání je specifická pro kulturu fotbalových 

fanoušků. Média podávají výklad reality, kterou jedinec může přijmout, anebo zcela 

odmítnout. Jak se dozvíme v následujících kapitolách, výklad může mít různé formy a 

postoje fanoušků jsou jeho odrazem. V jednotlivých bodech této části o fanouškovské 

obci, jako objektu mediálního zájmu, se zastavíme i u využití mediálního prostoru 

fanouškem samotným a v neposlední řadě si celý mediální obraz ukážeme ve světle 

protipólů na příkladu činnosti klubu, fotbalového svazu a diváků, kteří se vyčleňují 

z radikálnějších skupin fotbalových příznivců, aby zaujali postoj v opozici. Ve snaze 

zodpovědět výzkumnou otázku „v jaké fázi vývoje je český fotbalový fanoušek, jeho 

chování a hrají v nich média zásadní roli“ se text opírá kromě literatury o pozorování – 

podložené nebo vyvrácené – osobnostmi fotbalového dění a jejich názory. 
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4.1 Bulvarizace sportovních médií 

V současném světě čím dál víc pozorujeme mediální příklon k bulvarizaci. 

V souvislosti s tradičními médii jde o závažné téma. Žurnalistika se v mnohém 

zjednodušuje a i s příchodem nových médií je nepochybně větší tlak na velkou čtenost 

článků. Bulvár je podle Praktické encyklopedie žurnalistiky a masové komunikace 

označován jako „neseriózní, neověřený a pokleslý typ novin“
41

, který se soustřeďuje na 

senzace. Ve sportovním odvětví jde ale o trochu odlišný pohled. K němu se hodí popis 

z příbuzného termínu encyklopedie - „bulvární“, který už zmiňuje i jednoduchou a 

zábavnou formu, která je pro sport přesnější.
42

 Pokud se máme zabývat otázkou, zda je 

sport správně jakýmsi typem bulvárního média, musíme postupovat s myšlenkou, že 

jeho cílem není podávání neověřených, soukromých informací a živení afér, ale 

zdůraznění emocí pomocí bulvárních prvků – například velikostí titulků, zabarvenější 

slovní zásobou nebo grafickými úpravami.  

Za vlajkovou loď bulvárního sportu můžeme označit Deník Sport, případně jeho 

virtuální odnož iSport.cz. V jejich provedení je sportovní žurnalistika hravá, úderná a 

také jednoznačně jiná než u jiných sportovních médií. Po vzoru jeho čistě bulvárního 

„bratra“, deníku Blesk, převládá červená barva, výrazné titulky a články jsou založené 

na emocích. „Je to světový trend, média ze sportovců dělají celebrity a jsou hledané i 

jiné než čistě sportovní atributy, což netvrdím, že je ve všech případech špatně.“ myslí 

si tiskový mluvčí fotbalové Viktorie Plzeň Pavel Pillár.
43

 Sportovní novinář David 

Čermák také v rozhovoru upozornil na nepřesné označení sportovních rubrik coby 

bulvárních. „…Novináři se jen v některých případech snaží doplňovat zpravodajský 

pohled i příběhy a emocemi, což nepovažuji nutně za projev bulvarizace. Tu si spojuji 

spíš se způsobem, jakým si někteří novináři obstarávají informace, a jak se je snaží 

"prodat". Konkrétně ve sportu se dá najít mnoho na první pohled skrytých příběhů a 

zajímavostí, které často nemusí souviset přímo s děním na hřišti, proto mají lidé 

tendenci takové informace označovat za bulvární. Podle mě ale ve sportovních médiích 

své místo mají.“
44

 Dlouholetý redaktor samotného Deníku Sport, Stanislav Hrabě, 

přiblížil, proč je takový způsob zpracování textů přirozený. „Není sám o sobě sport 

bulvár? Nejde v něm přece o život, o životní existenci - přináší emoce, pocity, zábavu. 
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Slavní sportovci přinášejí určitou společenskou hodnotu, jsou vzory mládeži, 

identifikátory. Ale pořád je sport pouze nadstavba společenského dění.“
45

    

 

Deník Sport má navíc v prostředí sportovních médií určitý monopol. Na trhu se 

drží už od roku 1953 a žádné jiné, čistě sportovní periodikum v Čechách neexistuje. 

V tomto případě můžeme polemizovat, zda by se vůbec finančně udrželo. Sám Deník 

Sport musí odolávat nástupu nových médií. I když si ho denně přečte na 249 000 lidí, 

není pochyb o tom, že zisk mu zprostředkovává spíš inzerce a činnost internetového 

iSportu. 

Otázka, zda patří „bulvární“ postupy do činnosti sportovních periodik, je 

podstatná i z hlediska vlivu na fotbalové fanoušky. Pro žurnalistickou veřejnost je 

bulvár kazem současné novinařiny, i když je nadále nejčtenějším tiskem v zemi. Jak už 

ale bylo řečeno, sport je výjimkou, protože u něj se zvýrazňují emoce a příběhy, které 

jsou spojeny s aktéry čistě ve sportovním duchu. Reakce fanoušků na jednotlivé události 

je několikanásobně větší, pokud se o nich píše zmíněným volnějším způsobem. Pokud 

jde o mimořádně kladnou událost, bulvarizace jen zvyšuje emocionální prožitek, který 

je alfou a omegou sportovních klání. Opět se ale musíme vrátit i k negativním 

incidentům, které pochopitelně dostávají prostor stejný – podle některých fanoušků  

i větší. Ať už budeme zastánci nebo odpůrci „žluté žurnalistiky“ ve sportu, nemůžeme 

pominout výrazný vliv na fanouškovskou obec. Nutno však zmínit, že počítáme s tím, 

že fanoušek média sleduje a neodklání se od jejich role ve společnosti (viz kapitola o 

fanoušcích, kteří média neuznávají).  

4.2 Nová média jako prostor pro vyjádření 

Technologický pokrok zasáhl mnohá odvětví a zásadním způsobem změnil náš 

život. Z hlediska sociálních interakcí zjednodušil vzájemné vazby mezi lidmi, usnadnil 

komunikaci a umožnil, což je podstatné u tématu chování fotbalových fanoušků, 

sebeprezentaci jednotlivce i skupin. Polský sociolog Karol Jakubowicz ve své knize 

Nová ekologie médií označil nová média za „taková, která se od předchozích liší 

změnou v základních vlastnostech svého fungování a v modelech komunikačních situací 

a sociální komunikace, které vytvářejí.“
46

 Fanouškům, kteří mají potřebu poukazovat na 

problémy českého fotbalu, situace v klubech nebo jen vyjádřit názor na fotbalová 
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témata, se otevřel nekonečný prostor, kde může roli soudce a hodnotitele zaujmout 

každý. Nabízí se samozřejmě otázka, zda by každý měl mít právo – nebo chcete-li 

možnost – aby řešil taková témata, když je rozebírají fotbaloví experti, novináři apod. 

Odpověď zní, že ano. Selekce kvalitních a přínosných příspěvků je na samotném 

čtenáři, ale z demokratického hlediska mohou být fanoušci téměř nekonečné názorové 

fórum. Po zániku tzv. fanzinů, které začínající hooligans založili za účelem posílení 

fanouškovské komunity – nejslavnější z nich Football Factory vydal poslední číslo 

v roce 2008 – se největší příznivci fotbalových klubů obrátili k tvorbě webových 

stránek. Později se v masovém měřítku přesunuli i na sociální sítě. 

4.2.1 Webové stránky fanoušků 

Před rešeršemi k tématu vlivu médií na chování fanoušků se k práci nabízela 

analýza zmíněné pokročilé etapy fanouškovské prezentace, obsahu webových stránek 

ultras jednotlivých ligových klubů. Při bližším výzkumu se ale ukázalo, že podoba webů 

je až na výjimky velmi jednotvárná. Reprezentativní stránky má jen několik příznivců, 

zpravidla úspěšných tradičních klubů v zemi. V tabulce v příloze č. 7 je přehled 

webových fanstránek všech klubů první fotbalové ligy.
47

 Ve sloupku stav sice můžeme 

vidět, že velké množství webů je aktualizovaných, ale prezentace jsou často na 

amatérské úrovni. Nejlepší stránky spravují fanoušci klubů, jako jsou Sparta, Slavia 

nebo například Brno. Pokud jde o zbývající webové počiny, fanoušci mnohdy fungují 

pouze na bázi oficiálních fanklubů nebo jsou jejich weby neaktualizované. Co se týče 

obsahu, převažují organizační pokyny pro výjezdy na hostující utkání, fotoreportáže 

z choreografií nebo použití pyrotechniky na stadionech. Mnohdy nechybí také 

komentáře k fandění s prostorem pro návštěvníky webu. Pokud dojde k většímu 

incidentu, který je široce medializován, vyjde zpravidla na stránkách vyjádření 

samotného jádra fanouškovské skupiny. 

Nejlepší ukázkou webových prezentací jsou potom nepochybně stránky, které se 

zabývají fotbalovým fanděním obecně. Jde o http://www.supporters.cz, 

http://www.hooligans.cz a http://www.fanaticky.cz. Zatímco první dvě se hojně věnují 

české fotbalové scéně, třetí z nich se zaměřuje spíš na zahraniční produkci. Stejně jako u 

stránek jednotlivých klubů převládají fotoreportáže a komentáře k fandění, které autoři 
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selektují objektivně od všech klubů. I tak ale mají pochopitelně největší prostor fanoušci 

s nejnápaditější choreografií či efektní pyrotechnikou. Mimo jiné tyto stránky také 

přinášejí aktuální informace o fanoušcích v Čechách i zahraničí, dávají prostor 

uceleným pohledům na dění v jednotlivých skupinách prostřednictvím blogů a nechybí 

ani originální příspěvky – kupříkladu rubrika na supporters.cz „Klobásový poločas.“
48

 

Tyto webové prezentace mohou sloužit jako inspirace pro klubové stránky, které 

mnohdy zaostávají za očekáváním. 

Fanouškovské stránky fungují – pokud jsou aktualizované – jako ucelený 

informační servis. Přinášejí základní informace a platformu pro diskuzi. I díky 

„undergroundové“ podobě se webové stránky těší velké oblibě u fanoušků, kteří je 

považují za prostor, který mohou samostatně ovládat. Mediální platformu, která je 

pouze jejich, a se kterou mohou konfrontovat pro ně tak neoblíbená tradiční média. 

Daleko větší možnost sebeprezentace ale někteří fanoušci našli u její nadstavby – na 

sociálních sítích. V následující podkapitole zmíníme možné výhody populárního 

komunikačního světa, ale představíme i pohled, který může svět Facebooků a Twitterů 

přeměnit v nežádoucí prostor. 

4.2.2 Sociální sítě jako fanouškovská základna 

Sociální sítě se staly nejnovějším nástrojem pro prezentaci fanoušků. Kromě 

vlastností běžné webové stránky splňují i další, pro fanouška nepostradatelnou funkci. 

K odběru informací musí být totiž každý návštěvník „přihlášen“. Na nejrozšířenější 

sociální síti Facebook to znamená dát stránce tzv. „like“, který se zobrazí na osobním 

profilu uživatele. V praxi to znamená, že pokud si fanoušek Hradce Králové „oblíbí“ 

fanstránku na Facebooku, poskytuje tím jakousi identifikaci ostatním uživatelům a 

přátelům na sociální síti, že je fanouškem konkrétního klubu. V rámci tohoto 

internetového prostoru lze rovněž zakládat „tajné skupiny“, které představují ekvivalent 

společenství, kam mají přístup jen oprávnění, nebo chcete-li – ti správní fanoušci klubu. 

Částečně se tím eliminuje starost, že se do záležitostí ultras bude plést někdo nezvaný. I 

kdyby totiž byla stránka veřejně přístupná, přidáním ke svému profilu by byl 

nepřátelský fanoušek s nadsázkou řečeno „ocejchován“ logem cizího klubu. Z tohoto 

důvodu bylo i velmi složité jakkoliv stránky fanoušků na sociálních sítích blíž zkoumat. 
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Každý administrátor takové stránky, by v případě uživatele, který má v profilu všech 16 

mužstev Synot ligy, neváhal s jeho vyřazením. 

V rozhovoru s fanouškem Sparty, který chtěl zůstat v anonymitě, se objevila jiná 

stránka věci. Pochybnost o zařazení těchto „sociálních“ příznivců do některé 

z fanouškovských struktur. „Na Facebooku jsou aktivní fans, kteří jdou na fotbal jednou 

za sezónu a ty nemám v oblibě. Dělají ostudu. Například specialisté z Brna a Teplic. Já 

sám si čtu komentáře k zápasům na stránkách pro opravdové fanoušky, kteří podporují 

svůj klub na každém zápase,“ předkládá svůj názor.
49

 Tento pohled může být zajímavý 

s ohledem na příznivce, které si přiblížíme v kapitole fanoušci v konvergenci s médii. 

Pokud totiž fanoušek ze zásady neuznává činnost médií, musí vnímat sociální sítě velmi 

podobně – jako prostředek povrchní komunikace pro příležitostné fanoušky bez 

hlubšího zájmu o klub. Sociální sítě mohou v tomto případě představovat věc příbuznou 

tzv. modernímu fotbalu, proti kterému ultras bojují. Tento pojem vnímají fanoušci 

v souvislosti s narůstajícím ekonomickým vlivem ve fotbale, jehož důsledky degradují 

úlohu tradiční fanouškovské kultury ve sportu. Na rozdíl od klasických webových 

stránek je fanoušek pouze součástí nebo prostředníkem jakéhosi systému, což mu 

nevyhovuje. Sociální sítě nemají už zmíněný „undergroundový“ základ, ve kterém je 

fanoušek středobodem dění. Mají větší moc a tím pádem ztrácejí na atraktivitě. To 

nejhorší, co se totiž může běžnému ultras příznivci přihodit, je zásah další organizace, 

která může cíleně působit na jeho přesvědčení.  

Pokud přihlédneme k internetovému universu jako prostředku komunikace, která 

zaručuje jistou bezúhonnost uživatele, nabízí se možnost, že si fanoušek z řad hooligans 

nebo chuligánů dostatečně vybije svou frustraci pod rouškou anonymity na webu – 

vyjma sociálních sítí jde o diskuzní fóra nebo komentáře k příspěvkům, které 

nevyžadují přihlášení. Tato představa ale z hlediska psychologie davů pokryje jen 

mizivé procento zúčastněných. Jak bylo naznačeno v kapitole o roli psychologie na 

chování fanouška, jedinec povětšinou vědomě nepředpokládá, že by měl být součástí 

aktivity, která překračuje hranice. Výjimku pochopitelně tvoří chuligáni, kteří jdou na 

stadion pouze vyvolat konflikt. Tento předpoklad potvrzuje i názor redaktora 

sportovního portálu iDnes.cz Davida Čermáka. „Pokud se někdo chce jít na stadion 

poprat, psaní na sociální síti ho asi od toho nápadu neodradí. Může to fungovat u 

jednotlivce, ale nemyslím si, že kdyby nejtvrdší jádro fanoušků před zápasem hromadně 
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zasedlo k počítačům a "vypsalo" se, že by pak na stadionu byli jako beránci. Bohužel je 

to asi nereálná představa.“
50

 

4.3 Fanoušci v konvergenci s médii 

V posledních letech se fotbalový fanoušek objevil v nové roli, která je 

důsledkem stále větší potřeby kontrolovat dění nejen kolem svého klubu, ale i fotbalu 

samotného. Běžný příznivec kopané, který se v minulosti především držel ve svém 

fanouškovském světě, dospěl do fáze vývoje, kdy se kontrolovaně pokouší o styk 

s médii, aby tím prospěl své komunitě. Do té doby častý dojem, že novináři nemohou 

být s fanoušky na stejné lodi, už není tak zřetelný. Pojem konvergence v tomto případě 

vnímáme jako sbližování fanouška se sdělovacími prostředky, za účelem dosažení 

společných cílů. Obě skupiny tak mohou fungovat ve vzájemné symbióze. Fanoušci 

skrze média prosazují své názory, propagují činnost a na oplátku poskytují sportovním 

novinářům do té doby ojedinělou protislužbu – ochotu medializovat svojí subkulturu. 

Chování fotbalových fanoušků je citlivé téma, které bez názorů protistrany ztrácí 

úplnost. Právě nepřesné informování médií o fotbalových fanoušcích bývá nejčastěji 

předmětem sporu. I když je tento konvergentní postup teprve v rané fázi, přinesl oběma 

stranám možnost posunu vpřed. Je však nutné zdůraznit, že stále převládá skupina 

fanoušků, která média ignoruje a v zásadě se jim vyhýbá. V některých případech 

fotbaloví příznivci sportovní novináře zcela neuznávají (viz kapitola 4.3.2). Krok vstříc 

medializaci udělal člověk, o kterém padla zmínka v kapitole o vůdčí roli v davu - Lukáš 

Vala, přezdívaný Strašák. Komentátor České televize David Kozohorský, který s Valou 

několikrát spolupracoval, přiblížil svůj názor na nový trend, jehož je někdejší 

slávistický vůdce průkopníkem. „On pochopil, že aby byl respektovaný nejen 

fanouškem, ale i elitami kolem fotbalu, tak se musí chovat jinak. Nemůže být neustále 

v opozici. A má na to intelekt chovat se jinak a začlenit se do mainstreamového vnímaní 

co by se mělo.“
51

 

4.3.1 Lukáš Vala jako prostředník fanoušků a médií 

Deset let na složité pozici vůdce fanoušků týmu, který patří k nejslavnějším u 

nás. Bývalý šéf slávistického kotle Lukáš Vala se na podzim roku 2014 na vlastní 

žádost stáhl do pozadí, kde podle svého vyjádření bude dál pracovat na rozvoji 
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fanouškovské obce ve vršovickém Edenu.
52

 Vala, který v současnosti pracuje jako 

obchodní manažer, se velkou měrou postaral o vzestupnou úroveň fandění. Pro něj 

samotného to znamenalo klubovou oddanost. V rámci vývoje fanoušků obecně ale 

otevřel novou kapitolu, která může předznamenat větší styk fotbalových příznivců 

s médii. Sám zdůrazňuje, že podobná spolupráce je především o odhadu jednotlivých 

novinářů. Do jisté doby byl ve stejné opozici jako ostatní fanoušci z ultras pražské 

Slavie. Mladickou nerozvážnost ale nahradil smyslem pro kompromis. Vůbec první 

rozhovor udělal jako laskavost pro starší sestru. „Několikrát jsem odmítl žádost o 

rozhovor. Až za mnou přišla starší sestra a přesvědčila mě k rozhovoru s Radimem 

Trusinou (MF Dnes). Znali se spolu dobře a sestra se mi zaručila, že rozhovor nebude 

zkreslený, bude férový - přesně tak, jak má být. Já jsem k němu svolil a povedlo se. A 

v tu chvíli jsem si řekl: Ono je to všechno jenom o lidech. Když bude člověk férový, tak 

nemám problém mu něco říct.“
53

 Úspěšné interview znamenalo milník v jeho přístupu 

k médiím. Vala si začal uvědomovat jejich velkou sílu a přemýšlel, jakým způsobem by 

je mohl využít ve prospěch komunity. V rozhovorech pokračoval a postupně se dostal 

do povědomí fotbalové veřejnosti. V nové roli prostředníka mezi fanoušky a 

sdělovacími prostředky ale nebyl jen bezchybný. „O spoustě věcí, o kterých jsem chtěl, 

aby se mluvilo a vyvinul se nějaký tlak, média začala psát. Někdy mi ale uklouzla 

informace, kterou některá média využila proti nám,“
54

 přiznává. Asi největším 

incidentem pod jeho vedením bylo pohárové utkání Slavie s Olomoucí, které jsme si 

přiblížili v minulých kapitolách. I tam ale pod tlakem volil kompromis mezi naprostou 

anarchií a racionálnějším řešením. I přes nezpochybnitelný respekt, který – nyní už 

bývalý – vůdce slávistického kotle mezi fanoušky červenobílých má, se objevily i 

názory, že Strašák překročil jakousi hranici. Ve svém jednání musel totiž najít 

vyváženou cestu mezi věrností klubu, zachování statutu jednoho z členů ultras a 

sdílností k médiím. To, že to není snadný úkol, dokazují právě negativní poznámky na 

adresu bývalého šéfa slávistické Tribuny Sever. Sám Vala bere podobné příspěvky 

s nadhledem. „Když chcete být dobrým obchodníkem, musíte si zvolit cílovou skupinu, 

které prodáváte produkt. Drahý produkt prodáte bohatým lidem, ale nezavděčíte se 

chudým. A s fanoušky je to stejné. Já jsem to nedělal pro ty lidi, kteří na mě potom 
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„plivou“. Nikdy vás nemůžou mít rádi všichni. Vybral jsem si cestu pomoci (…), hájím 

lidi, kteří jsou mi názorově blízcí. A oni to chápou a rozumí mi. Co si myslí ostatní 

někde na fóru je jedno.“
55

 

Díky Valově iniciativě vznikla silná fanouškovská základna, která je schopná 

poukazovat na problémy, aniž by je řešila násilnou formou. Jeho přínos přispěl i ke 

vzniku občanských sdružení, jako je například zmiňovaná Desítka pro domácí. Pro 

fotbalovou veřejnost představoval osobnost, která dokázala spojit skvělou atmosféru na 

stadionech s promyšlenou PR strategií. Fanoušci Slavie jsou tak respektováni nejen díky 

stálé podpoře klubu, který se v posledních letech zmítá v herní i strukturální krizi, ale i 

kvůli novému směru, který našel základy právě v činnosti Strašáka. Celá kapitola 

věnovaná Valovi je i praktickou ukázkou faktu, že nikdo jiný podobným způsobem 

s fanoušky nepracuje. Média jsou stále pro mnoho fanoušků nepřítelem číslo jedna.  

4.3.2 Média neuznáváme 

Jako naprostý kontrast s prací Lukáše Valy, můžeme zprostředkovat postoj 

příznivců fotbalové Viktorie Plzeň. Jejich vztah ke sdělovacím prostředkům přiblížil 

v rozhovoru tiskový mluvčí západočeského klubu Pavel Pillár, který v březnu 2015 již 

potřetí v řadě převzal v anketě Fotbalista roku cenu Lukáše Přibyla za nejlepší práci 

s fanoušky. Pillár, který je několikaletým zástupcem klubu v komunikaci s ultras Plzně, 

zdůrazňuje potřebu plzeňských o mediální klid. Zároveň doplňuje, že fanouškovské 

spektrum je široké a i mezi příznivci Viktorie se najde někdo, kdo je ochotný, a také 

schopný poskytnout médiím rozhovor.
56

 Příklad plzeňských fans je odrazem poněkud 

zpátečnického a zarputilého postoje, který udržují nejradikálnější členové fanouškovské 

komunity. Ti sice nemusí tvořit většinu, ale mají stále zásadní slovo. I vzhledem 

k podvědomému pocitu, že chování fotbalových fanoušků je stále velmi nevyzpytatelné, 

přikračuje PR manažer Plzně k defenzivnímu postoji a udržování vzájemného respektu. 

„(Fanoušci Plzně) obecné média jako taková neuznávají, nemají k nim pozitivní vztah. 

Je to dáno tím, že mají své názory na jejich práci (…) Oni prostě fandí a nemají potřebu 

se víc prezentovat. Já ten jejich názor respektuji.“
57

 Pillár chápe důležitý vliv ultras na 

chování fanoušků. Včetně toho, že pro sportovní novináře je tato skupina zdaleka 

nejzajímavější. Plzeňští ale vyslali jasný signál a i přesto, že existují věci, se kterými se 
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mohou fanoušci Západočechů pochlubit, už je s žádostmi médií nezatěžuje. Z hlediska 

vývoje fotbalového fanouška uvízli příznivci Viktorky na mrtvém bodě, který jim 

zřejmě vyhovuje. Dalo by se říct, že pro mnohé z nich bude fotbal znamenat pouze 

tradiční víkendový program. Vzrušující podívanou bez povinností a zábran.
58

 Může to 

mít souvislost i s velmi dobrou formou fotbalistů ze Štruncových sadů, díky které je 

plzeňský fanoušek vystavován převážně kladným zážitkům. Otázkou je, jak by se 

fanoušci zachovali v krizi podobné té z tábora červenobílých. 

4.4 Role médií v působení na fotbalové fanoušky 

„Teorie masové komunikace se soustřeďuje na studium procesů masového 

komunikování, institucí, jež tyto procesy zajišťují, obsahů, které jsou těmito institucemi 

produkovány a šířeny, a konečně skupin příjemců, které se kolem těchto obsahů 

ustavují, a jejich chování.“
59

 

McQuailova definice masové komunikace otevírá kapitolu, která naznačuje, 

jakou úlohu mají v rámci chování fotbalových fanoušků hrát média samotná. Ještě 

jednou si připomeňme, že tábory fotbalových příznivců vnímají sdělovací prostředky 

s rezervou. Mezi nejčastější původ vzájemných střetů patří přílišné zveličování 

fanouškovských incidentů, selektování převážně negativních témat či bulvarizace za 

účelem pošpinění fotbalových příznivců. Fanoušci dále zpochybňují nestrannost a 

objektivitu nebo upozorňují na silný mediální vliv jejich protipólů (o nich se podrobněji 

zmiňují další kapitoly). Oproti tomuto předpokladu se média zaměřují na atmosféru na 

stadionech - choreografie v hledišti nebo vytrvalá podpora od první do poslední minuty 

může být, a také často je vděčným tématem sportovní žurnalistiky. Jak už bylo dříve 

zmíněno, sport je založen na emocích, a tak informování čtenáře v tomto odvětví 

podléhá většímu uvolnění. Fanoušci ale často tento způsob žurnalistiky zaměňují za 

nedůslednost ve zpracovávání témat nebo dokonce úmyslnou démonizaci fanouškovské 

obce. Jde v těchto případech skutečně o zbytečné zdůrazňování negativních skutečností, 

kupříkladu kvůli lepší čtenosti (sledovanosti)? 

 Z prvního úhlu pohledu musíme jmenovat fakta mluvící pro média. Fanoušci, 

kteří samotní vyčítají sdělovacím prostředkům nedostatek objektivity, musí také hledět 

na „domácí hřiště“. Negativní kauzy totiž přirozeně působí větší mediální silou. Pokud 
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to úplně zjednodušíme, noviny nebudou psát o letadle, které bezpečně přistálo na stokrát 

opakované trase. Článek se objeví pouze v případě, když se zřítí do oceánu. „To 

negativum má vždycky bohužel ten silnější hlas. Neřekl bych ale, že by média hledala a 

priori nějaký konflikt fanoušků. Jsme audiovizuální médium, takže můžeme obrazově 

ukazovat fandící diváky. To my můžeme udělat pro ta pozitiva,“
60

 říká sportovní 

komentátor David Kozohorský. 

Pro fotbalové příznivce naopak mluví neustálé připomínání vlny chuligánského 

vývoje, která z velké míry ze stadionů vymizela nebo také podvědomé vytváření dojmu, 

že se podobné nefotbalové okamžiky dějí v hledišti vlastně pořád. Nezaujatý čtenář 

může být lehce ovlivněn a nabývá často dojmu, že by „takoví fanoušci“ neměli na 

stadionu vůbec být. 

Obecně můžeme souhlasit s tím, že do očí bijící neobjektivita médií na denním 

pořádku skutečně není. V následující podkapitole si ale ukážeme jisté aspekty 

novinářské práce, které mají velkou váhu při působení médií na fanoušky. 

4.4.1 Nestrannost jako kostlivec ve skříni 

Nepsaným smyslem života je mimo jiné potřeba jedince, najít si práci, která ho 

nejen uživí, ale především bude bavit. Americký prozaik a básník William Faulkner 

kdysi řekl, že nic tak neoslabuje charakter člověka jako myšlenka, že najde životní štěstí 

v něčem jiném než ve vlastní práci.
61

 Sportovní žurnalistika je v tomto ohledu velmi 

specifická. Dobrý novinář ví o konkrétních sportech první a poslední. Zvládá statistiky, 

jména hráčů i zajímavosti mimo sportovní kolbiště. Pokud v našem případě mluvíme o 

kopané, záliba v ní pravděpodobně vznikla u jednotlivců v raném věku. Tátové je vzali 

na Duklu na Masopusta nebo na Slavii, aby obdivovali Bicana. Pokud připustíme širší 

úhel pohledu, většina sportovních novinářů jsou fanoušci konkrétní hry. Každý má 

subjektivní pohled, který k novinařině neodmyslitelně patří. V momentě, kdy se zaváží 

k práci v médiích, se z nich stávají nestranní profesionálové. „Když chceš fandit, tak si 

kup lístek na tribunu, ale nedělej komentátora,“
62

 uvádí ve své autobiografii populární 

komentátor České televize Jaromír Bosák. 

Přesto se logicky fotbalovým fanouškům může zdát, že komentátor při zápase 

nebo redaktor v novinách, nadržuje klubu soupeře. Linie, kterou musí média udržovat 
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mezi svou prací a chováním fanoušků, je pro každého konkrétního novináře jiná. Žádná 

konkrétní pravidla ale pochopitelně neexistují. Co se týká nestrannosti vůči fotbalovým 

příznivcům obecně, nelze se divit, že se bude víc kritizovat násilí chuligánů než 

choreografie v hledišti. Svůj pohled nastínil David Kozohorský. „I podle reakcí mých 

kolegů z televize mám tu hranici dál. Je na každém z nás do jaké míry jsme schopni 

angažovat svoje názory (…) V takových případech se celkem vyžívá kolega Bosák, který 

narovinu řekne, že jsou fanoušci například „paka“. Taky se můžeme bavit o tom, zda by 

to měl říkat v přímém přenosu. Netroufám si říct, že by měl novinář neustále chránit 

klub nebo chránit fanoušky.“
63

 I v tomto ohledu ale dochází k vývoji. Zatímco 

v předchozích letech se řešilo především chování fanoušků, dnes se média zaměřují i na 

neefektivní pořadatelskou službu, zásahy policie nebo podivná jednání fotbalové 

asociace. Vše ale samozřejmě přidávají postupně a dávkují svoji kritiku přiměřeně. 

4.4.2 Výchovná funkce veřejnoprávních médií 

Výchova společnosti mediální cestou zcela určitě již není hlavním posláním 

současné novinařiny, i když každé médium by mělo mít funkci výchovnou
64

. 

Nepochybně ale utváří veřejné mínění a tak musí existovat určitá pravidla, kterým se 

redaktoři řídí. Samostatnou kapitolou jsou potom veřejnoprávní média. Podívejme se, 

jak v případě sportovních klání řeší tuto skutečnost kodex ČT. 

12.6 Sportovní vysílání České televize se musí zdržet podněcování nebo podpory 

nesnášenlivosti mezi sportovními fanoušky. Česká televize zvláště nepřipustí, aby do 

sportovního vysílání pronikl nacionalismus, rasismus či jiné extrémní postoje. 

Zpravodajská povinnost informovat diváky o výskytu takových projevů v souvislosti se 

sportovní akcí tím není dotčena. 

12.7 Česká televize nevyvolá v divácích pocit, že v rozporu se sportovními hledisky 

upřednostňuje určitý sportovní klub či komerční zájem spojený se sportem. Česká 

televize musí přistupovat zvláště citlivě k otázkám klubové rivality a zůstat televizí pro 

sportovní fanoušky bez rozdílu jejich klubové přízně.
65

 

V uvedených případech můžeme ilustrovat i vliv na nestrannost médií, který jsme 

zmínili v předchozí kapitole. Obecně platí, že ustálené morální hranice, jsou základem 
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pro práci veřejnoprávních subjektů. Jak má ale „výchova“ fanoušků vypadat v praxi 

nelze prezentovat pouze na etických hranicích. Je také třeba zvážit její míru v rámci 

reportáží, ale i dokumentárních cyklů v ČT. Redaktor serveru iDnes.cz David Čermák 

odkazuje na nesprávný příklad podobného „vychovávání“ v reportáži Pavla Čapka a 

Otakara Černého z roku 1988, která je dostupná na internetovém serveru Youtube.
66

 

V ní oba pánové upozorňují na narůstající počet ultras v hledišti a jasně prezentují 

názor, že fanoušci tohoto typu do hlediště nepatří. Ačkoliv je pohled redaktorů značně 

zaujatý, je nutné připomenout, že od zmíněného příspěvku uběhlo již 27 let. 

To část dokumentární série Kmeny, která je výrobkem České televize, byla 

odvysílána na jaře roku 2015. Jejím obsahem je sonda do subkultury, která je zde 

prezentována fanoušky Viktorie Plzeň. Příznivci západočeského klubu jsou vyobrazeni 

jako opilci, kteří si vychutnávají výjezd na hostující utkání jako formu velmi podřadné, 

hospodské zábavy. Celý díl potom protkávají amatérské záběry z domluvených rvaček, 

které sice v prostředí fotbalových hooligans přetrvávají, ale mají mizivou výpovědní 

hodnotu. V titulcích pořadu byl jako spolupracovník zmíněn tiskový mluvčí Viktorie, 

Pavel Pillár. Z jeho vyjádření ale vyplývá, že hrál pouze minimální roli. „Já jsem pouze 

autorovi udělil akreditaci na utkání, protože se prokázal jako redaktor České televize a 

nebyl tudíž důvod, aby ji nedostal. A to byl jediný kontakt mezi námi. Co se týče 

dokumentu Kmeny, já na něj samozřejmě mám názor a ten je a priori negativní. A velmi 

mi osobně vadilo, že jsem tam byl z neznámých důvodů uveden jako někdo, kdo se na 

tom podílel.“
67

 Určitá skupina fanoušků Plzně byla mimo klub kontaktována Českou 

televizí a Pillár pouze zprostředkoval vstup na stadion. Tito příznivci navíc zdaleka 

nenaplňují hodnoty současné hooliganské skupiny v Čechách. Nepřesný mediální obraz, 

který Kmeny přinesly, potvrzuje i Lukáš Vala, který srovnává dokument se zkušenostmi 

ze Slávie. „Když jsem jel na fotbal, myslel jsem, že zažívám extrémy. Že je to banda 

primitivů, kteří vesměs mají vzdělání, ale jdou si na fotbal vypustit základní lidské pudy. 

Ale když jsem viděl tohle, tak my jsme zápaďáci z Německa. Slavia je v tom úplně jiná. 

Vystupování, diskuze a průběh cesty jsou u nás naprosto odlišné. Lidé mají vzdělání, 

dobře vypadají, jsou zajištění. Plzeň v Kmenech je zájezd z Hoštic“
68

 Vala dále 

odkazuje na diskuze na fanouškovských webech, které spekulují, zda fanoušci přesně 
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věděli, za jakým účelem se natáčí. I tak se ale podle něj jedná o zásadní organizační 

chybu, jelikož on by kameru při podobných záležitostech nepovolil. Celou záležitost 

završilo vyjádření plzeňských skupin Ultra Side & Young Service, které se od Kmenů 

jednoznačně distancovali a v reakci na jednání jednotlivců, kteří se na natáčení podíleli, 

zahájili bojkot fandění na domácím stadionu.
69

  

Pokud pomineme povrchnost a nepřesnost části o fanoušcích, měla by obecně 

díla, která upřednostňují formu nad obsahem, končit na komerčních televizích. 

Výchovnou roli veřejnoprávního média tedy můžeme demonstrovat jako snahu o 

objektivní informování s důrazem na morální principy a rovněž na selekci jednotlivých 

pořadů. V této souvislosti zmíníme ještě jeden příklad, kdy naopak Česká televize volí 

správnou cestu. Jakékoliv násilí na stadionu a jiné nefotbalové situace kamery zabírají. I 

když by mohla televize navázat na činnost mezinárodních fotbalových organizací – 

UEFA v zápasech Ligy mistrů neposkytuje záběry výtržníků – rozhodla se podobné 

incidenty ukazovat, protože ovlivňují hru. „Někdy je nutné násilí ukázat, aby divák 

pochopil význam sdělení,“ dodává k tomu David Čermák.
70

 

5 Protipóly fotbalových fanoušků 

V závěrečné kapitole se podíváme na protipóly fotbalových fanoušků, které 

v kladném či negativním smyslu působí na jejich chování. Až na jednu výjimku jde o 

organizace či osoby, které nejsou přímou součástí fanouškovské obce, ale mají značný 

vliv na její stav a vývoj.  

5.1 Zlá sudička FAČR 

Je logické začít tím největším protipólem ze všech. Orgán, který by měl ve 

vlastním zájmu pracovat s fanoušky na nejvyšší úrovni, se v novém tisíciletí stal 

synonymem pro korupci, zákulisní intriky a je přesným indikátorem špatné pověsti 

české kopané. Fotbaloví fanoušci se s Fotbalovou asociací České republiky, která 

donedávna ještě fungovala coby Českomoravský fotbalový svaz, pravidelně střetávají 

v názorech na „čistotu“ kopané a dalšími závažnými tématy. Špatné vztahy 

s fanouškovskou obcí se prohloubily zejména po nástupu Miroslava Pelty do funkce 

předsedy. Bývalý fotbalový brankář, politik a nyní podnikatel, je pro mnohé skupiny 
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ultras představitelem fotbalového podsvětí. Jako hlava fotbalového svazu navíc čelí 

tvrdé kritice kvůli střetu zájmů. Současně s funkcí předsedy má totiž nadále podíl ve 

fotbalovém Jablonci, kde působil už od hráčské kariéry. Na utkáních první ligy dochází 

k ostrým verbálním útokům na jeho osobu, na což Pelta reagoval přerušováním zápasů 

za účelem „odstranění vulgarit“ z ochozů.
71

 Tato protifandovská politika se ale 

nesetkala s úspěchem, jelikož poškozovala fotbal samotný. Válka oběma stranám 

jednoznačně škodí. Svaz by se měl snažit přivést fanoušky na svou stranu, ale vypadá 

to, že v dohledné době se tak nestane. Především, pokud bude na Strahově vládnout 

stále jablonecký funkcionář. Podle Davida Kozohorského je to znamení, že je český 

fotbal stále hodně pozadu. „My tady máme nějakou představu o profesionalismu. Ti, 

kteří dělají práci v televizi, politici, funkcionáři atd. Přitom ta úroveň, kterou 

považujeme za profesionalismus, je třeba na západ od nás úplně jinde.“
72

 

Možné řešení nabízí dohoda o nové samostatné lize, která by nepodléhala 

FAČR. Nápad na možnost organizace ligy bez vlivu svazu, je odrazem zoufalého volání 

po jakémsi restartu a očištění dvou nejvyšších fotbalových soutěží. Funkcionáře by 

potom delegovaly samotné kluby pod záštitou Ligové fotbalové asociace, která byla 

založena jako nezávislé sdružení profesionálních klubů.
73

 Pokud by se podařilo 

„odstřihnout“ FAČR od českého fotbalu, znamenalo by to uvolnění v řadách fanoušků. 

S čistým štítem by se vztahy špiček české kopané s jejími příznivci mohly zlepšit a 

nastartovat novou, lepší etapu v jejich vývoji.  

5.2 Klub jako nejlepší přítel 

Opakem Fotbalové asociace jsou vztahy fanoušků s klubem samotným. 

V kancelářích na stadionu si totiž dobře uvědomují, jak mohou věrní příznivci týmu 

prospět. Pro správnou komunikaci se skupinami z ochozů kluby volí především tiskové 

mluvčí. Jejich úkolem je vyjít fanouškům vstříc a zároveň prohlubovat důvěru 

v klubové záměry. Interakce fanoušků se potom odvíjí i od vzájemné spolupráce. Jeden 

z příkladů dobré práce s příznivci kopané jsme zaznamenali v osobě Pavla Pillára, který 

                                                                                                                                               
70

 Příloha č. 4 – Rozhovor s Davidem Čermákem 
71

 PTA. 2014. Přerušení zápasu kvůli nadávkám? Změňte to, žádají kluby Peltu. iSport.cz [online]. [cit. 

2015-05-01]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-gambrinus-liga-rocnik-13-

14/202501/preruseni-zapasu-kvuli-nadavkam-zmente-to-zadaji-kluby-peltu.html 
72

 Příloha č. 1 – Rozhovor s Davidem Kozohorským 
73

 ŠEDIVÝ, Petr a Radim TRUSINA. 2015. Kluby si odhlasovaly samostatnost, fotbalové lize chtějí 

šéfovat samy. IDnes.cz [online]. [cit. 2015-05-01]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/fotbalove-kluby-si-

odhlasovaly-samostatnost-prvni-a-druhe-ligy-pwr-/fotbal.aspx?c=A150224_133509_fotbal_pes 



   

 

35 

  

zastává úlohu tiskového mluvčího ve Viktorii Plzeň. A i když nejsou plzeňští 

nejotevřenějšími fanoušky, časem se to může díky lidem jako Pillár změnit. Kromě jeho 

nepochybného vlivu ještě zmiňme dalšího funkcionáře, který svým ojedinělým 

přístupem působil ve fotbalovém světě jako malé zjevení. Tím byl zesnulý Lukáš Přibyl. 

Bývalý sportovní redaktor České televize působil jako místopředseda představenstva ve 

Spartě Praha nebo ředitel ve vršovických Bohemians 1905, kterým celý život fandil. 

Vynikal i v komunikaci s fanoušky, se kterými navázal vztah jako žádný jiný. Kolegové 

na něj vzpomínají jako na pozitivního člověka s neobyčejným nadáním. Zasadil se o 

záchranu své „Bohemky“ a ve fotbalovém světě působil jako čestný člověk s touhou 

zlepšit jeho pověst. Pro budoucí vývoj byl ideálním člověkem na své pozici. Jako 

bývalý novinář, vášnivý fanoušek a spravedlivý funkcionář představoval kombinaci 

vlastností, které dnešní fanoušek v českém fotbale nenalézá.  

Kluby se čím dál víc snaží o zapojení fanoušků do procesů, které s nimi hýbou. 

Dobrý marketing a podpora fanoušků jsou základem pro jeho zdravý chod.  

 

5.3 Fotbalový divák na opačné straně barikády 

Při popisu struktury fanoušků jsme mluvili o fotbalových divácích. Příznivci, 

kteří klubu přejí, ale zároveň mohou přijít na stadion jen úplnou náhodou, se často staví 

do opozice vůči skupinám ultras či hooligans. Běžný divák může na radikálnější fandění 

reagovat velmi impulsivně a stává se zdrojem pro názory, že podobní „vlajkonoši“ 

nemají na stadionu co dělat. Přitom se nemusí jednat o žádný větší incident. Zatímco 

v táborech fanoušků emoce vyvolávají narůstající povzbuzování, divák by si raději 

fotbal vychutnal v klidu. Tím se zařazuje do fotbalové veřejnosti, která se proti 

fanouškům ohrazuje – ať už na základě osobní antipatie nebo bulvárněji pojatých 

informací v tisku. Dalším důvodem může být také fakt, že mnozí nerozlišují struktury 

fanoušků, jak jsou v této práci popsány. V momentě, kdy dojde k násilnostem nebo 

vulgaritám, všichni se stávají součástí jednoho subjektu a proti tomu se diváci ohrazují. 

Atmosféra na zápase a hlasitá podpora týmu na hřišti je odstavena na vedlejší kolej. 

V případě, kdy se divák vyjadřuje na adresu fotbalových fanoušků, často přejímá názory 

policie nebo pořadatelské služby. 
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5.4 Chování fanoušků jako odraz společnosti 

Po sametové revoluci se Čechům otevřely nové možnosti. Veškerá společnost se 

začala rozvíjet rychlým tempem a fanouškovská subkultura s ní. Sportovní novinář 

Stanislav Hrabě vtipně poznamenal, že fotbalový fanoušek je určitě odrazem 

společnosti, protože „nepřilétl z Marsu“
74

, toto tvrzení je ale prostá pravda. Analýza 

české společnosti a jejího vývoje po roce 1989 by jistě byla na obsáhlejší text. 

V souvislosti s fotbalovými fanoušky jsou ale fakta velice jednoduchá. Nefotbalový svět 

je nejobecnějším protipólem jejich chování. Příznivci tohoto oblíbeného sportu jsou jen 

jednou z mnoha skupin, která se utváří dle toho, jak na ni působí okolí. Fanoušek je 

jedinec, který mimo fotbalové dění chodí do práce, stýká se s přáteli, projevuje se 

navenek. Jako malý článek nastavuje zrcadlo, aby se viděl, coby součást veškerého dění. 

Tuzemský příznivec je také pochopitelně jiný než zahraniční. „My jsme přesně něco 

mezi. Ve Švýcarsku chodí na stadion dobře zajištění lidé a mají fotbal jako takové 

vytržení z té všední reality. A je to i dané tím, že tam žije spousta Srbů a Albánců. 

V Německu je to podobné – je to pro ně forma odreagování. My se máme velmi dobře, i 

když si stále na něco stěžujeme,“ přispívá svým názorem Lukáš Vala. Pro Davida 

Čermáka je naopak tvrzení o odrazu společnosti zavedeným klišé. Chování fanoušků je 

podle něj určené tím, co si mohou dovolit. Zároveň přiznává, že jde o vzestupný vývoj. 

Ilustruje to na menším výskytu rasismu a xenofobie při fandění.
75

 

Média společnost ovlivňují, ale také se s ní mění. Doba, kdy člověk věřil všemu, 

co si přečetl v novinách, je dávno pryč. Fotbal jako tradiční lidová zábava je vděčným 

tématem sdělovacích prostředků. Mají ale takový vliv, aby se jeden z mnoha článků 

společnosti pohnul jiným směrem? Není dojem z velkého vlivu médií na fanoušky dán 

pouze tím, že jsou odnoží společnosti, která se díky médiím rozvíjí? Hrají v chování 

fotbalových fanoušků média zásadnější roli než ostatní zmíněné vlivy? 
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Závěr 

Fotbaloví fanoušci jsou v oblasti sportu zvláštním úkazem. Z hlediska struktury 

by mohli být jakoukoliv skupinou, která se věnuje určité činnosti s emočním základem. 

Jsou to ale jedinečné vlivy a okolnosti, které mění povahu a chování této sledované 

subkultury. Je to nepopiratelná oblíbenost kopané v Čechách. Také směr národního 

uvolnění po událostech listopadu 1989. A v neposlední řadě stav současného českého 

fotbalu. Na začátku této práce jsme ilustrovali, že fanoušek může nabývat mnoha 

podob. Mohou na něj působit vlivy, které v rámci skupiny či davu expandují na zcela 

jinou úroveň. Zmínili jsme rizika, kterým se vystavují ti fanoušci, kteří překračují 

hranice zdravého rozumu.  

Vliv médií působí na společnost už od jejich prvopočátků. Od propagandy přes 

informační hodnotu po možnost sebeprezentace. Zatímco svět postupně podléhá novým 

médiím, fanouškovská obec si drží odstup, který vychází z jejich hodnoty soukromí a 

specifického řešení nastalých problémů. Můžeme spekulovat, zda fanoušci ještě 

nedozráli do chvíle, kdy média plně využijí. S pocitem, že se děje přesně opačná věc, 

však zůstávají při zemi a vyčkávají. I když se mezi nimi objevují případy ukazující 

novou cestu, která může znamenat nejen revoluci ve způsobu fandění, ale i porozumění 

tajemné fanouškovské komunitě. V jaké fázi vývoje tedy je český fotbalový fanoušek a 

jeho chování? Hrají v nich média zásadní roli? 

Chování fotbalového fanouška odráží především stav fotbalu jako takového. 

Nemluvíme tu přesně o odrazu společnosti, ale o prvcích, které jsou s fotbalem 

podobné. V neposlední řadě také záleží na přístupu jednotlivých skupin. Média hrají 

velkou roli, jelikož podrobně analyzují fanouškovskou subkulturu, která je nedílnou 

součástí fotbalového světa. Chování fanoušků se odvíjí od událostí, o kterých sdělovací 

prostředky informují a někdy je snad i bulvarizují. Zdrojem ale nejsou média. Ty 

fungují pouze v roli zprostředkovatele. Zásadní vliv na chování fanoušků tedy nemají. 

Fotbalový fanoušek je nyní ve stádiu vývoje, kdy očekává masivní impuls ze 

strany fotbalových organizací. Dlouhodobé očištění fotbalu by mohlo vést k ještě 

většímu omezení výtržností a postupně i k prohloubení spolupráce se sportovními 
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žurnalisty. Pokud by k tomuto propojení skutečně došlo, byl by český fotbal zajímavější 

nejen z hlediska her, ale i jejich dvanáctých hráčů.  

Summary 

Football fans are specific phenomenon in sport. In terms of structure, they could 

be any group, that is dedicated to certain activities with emotional foundation. But they 

are unique influences and circumstances, that change the nature and behavior of the 

monitored subculture. It's undeniable popularity of football in the country. Also, the 

direction of the national freedom after the events of November 1989. Finally, the 

current state of Czech football. At the beginning of this paper, we illustrate that a fan 

could take many forms. It can cause effects, which within a group or crowd expanding 

to another level. We also mention the risks, they may incur those fans, who cross the 

borders of sanity. 

Influence of the media has power on society since the very beginning. From the 

propaganda, value of the information, across to the possibility of self-representation. 

While the world is gradually subject to new media, fan community keeps a distance, 

based on their values of privacy and solutions to specific problems encountered. We can 

speculate, whether the fans don‘t reach the point, where the media is fully utilized. 

Feeling that it was going exactly the opposite thing, however, they remain in the ground 

and waiting. Even if among them there are cases showing a new path, that can lead not 

only to revolution in the way of cheering, but also understanding the mysterious fan 

community. At what stage of development, therefore, is a Czech football fan and his 

behavior? Are media play a crucial role? 

Football fan behavior mainly reflects the status of football as such. We're not 

talking about just a reflection of society, but on the elements that are similar to football. 

Finally, it also depends on the approach of individual groups. The media play a big role, 

as they analyzed in detail fan subculture, which has a big part of the football world. The 

behavior of fans is based on the events that the media inform, and sometimes perhaps 

even goes „yellow“. But they are not the source. They act only as an intermediary. 

Therefore they don’t have a major impact on the behavior of supporters. 

Soccer fan is now in the development stage, which expects a massive boost by 

football organizations. Long cleansing football could lead to even greater restrictions of 
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riots and gradually can increase cooperation with sports journalists. Should this 

connection actually occurred, the Czech football would be interesting not only for 

games but also their twelfth players. 

 

Poznámka autora 

Na tomto místě bych rád vysvětlil či opravil konkrétní části v souvislosti se 

psaním této práce:  

- Odklon od teze: Při psaní teze bakalářské práce jsem se zaměřil především 

na webové stránky fanoušků a jejich porovnání s tradičními médii. Po 

konzultaci s vedoucím práce, který žádal o přístup, ve kterém bych na danou 

tématiku pohlížel jiným, zajímavým způsobem, jsem nakonec zvolil vývoj 

chování fanoušků pod vlivem médií. 

- V tezi je chybně uvedená položka v základní literatuře. Kniha Fotbalové 

násilí: subkultura hooligans, je ve skutečnosti diplomová práce, která nemá 

ISBN. Ostatní údaje sedí, při tvorbě jsem knihu použil a je v seznamu 

literatury. 
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