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Abstrakt

Tato bakalářská práce je zaměřena na jednání a chování fanoušků a chuligánů na fotbalových 

stadionech. Bakalářská práce je rozdělena na celkem tři části.

V úvodní části budou představeny základní pojmy, jako jsou hooligans nebo ultras. Další část je 

zaměřena na historii fotbalového chuligánství v České republice a zároveň popisuje aktivity spojené 

s touto scénou, zejména pak střet neboli "třetí poločas".

Závěrečná  část  bakalářské  práce  je  věnována  subkultuře  hooligans  ve  fotbalovém  klubu 

Bohemians Praha 1905. V této části je po vlastním terénním výzkumu přiblížena fanouškovská a 

chuligánská situace u tohoto tradičního pražského fotbalového klubu a také je zde popsána historie 

fotbalového klubu Bohemians Praha 1905.
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Abstract

This bachelor thesis is focused on the action and behavior of fans and hooligans in football 

stadiums. Bachelor thesis is divided into three parts.

In the first part will introduced basic concepts such as hooligans or ultras. Another part focuses 

on  the  history of  football  hooliganism in  the  Czech  Republic  and also  describes  the  activities 

associated with this scene, especially the conflict or "third half".

The final part of the bachelor thesis is devoted subculture of hooligans in the football club 

Bohemians Prague 1905. This section is for their own fieldwork approached fan and hool situation 

in these traditional Prague football club and there is also described the history of the football club 

Bohemians Prague 1905.
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1. Úvod

Fotbal je v dnešním světě jednou z důležitých oblastí života, protože proniká jak do kultury, tak 

ekonomiky, ale i do dalších sfér, které nás obklopují.

Návštěva fotbalu a s tím spojené diváctví se stalo v průběhu 20. století masovou formou zábavy, 

jednou z alternativ trávení volného času a do určité míry životním stylem nejen v České republice, 

ale na celém světě.1 Pro mnoho fotbalových fanoušků je víkendový zápas jejich oblíbeného klubu 

prostředkem  pro  odreagování  po  náročném  pracovním  týdnu.  Zároveň  návštěva  fotbalu  může 

například nahradit něco, co člověk, zejména muž postrádá. Mám tím na mysli například pasivní 

prožitek,  potřebu fyzické zdatnosti,  sounáležitost,  hravost, nebo i  boj s jistou dávkou agresivity 

(testosteron), který se tímto pasivním prožitkem ventiluje. V neposlední řadě zde člověk může najít 

spřízněnou duši nebo přátele a má pocit, že se realizuje. Navíc ztotožnění se s nějakým klubem dává 

životu fotbalového fanouška, i tomu všednímu, jistou novou dimenzi, obohacuje ho a přispívá i 

k upevnění pocitu identity. Proto také fotbal dokáže přilákat na stadiony velké množství diváků, 

kteří se tak stávají pravidelnými návštěvníky fotbalového zápasu. Tito lidé se postupem času mění 

na  fanoušky jednotlivých klubů s kterým následně prožívají  všechny úspěchy,  ale  i  neúspěchy. 

Toto fandění konkrétnímu klubu se dokonce v některých rodinách dědí z generace na generaci. 

Kromě  toho  jsou  fotbaloví  diváci  hnací  silou  fotbalových  hráčů  a  vytvářejí  svojí  přítomností 

atmosféru,  která  často  nabudí  fotbalisty  k  heroickým  výkonům,  nebo  je  naopak  svými 

nesympatiemi srazí na dno.

Fotbal je z těchto důvodů nepochybně jednou z nejoblíbenějších her na světě a v některých 

zemích je dokonce považován téměř za „náboženství“ (například v Turecku a Brazílii).2 V tomto 

případě  se  ovšem  fotbal  stává  spíše  prostředkem,  nikoli  cílem  a  je  takovým  ventilem 

pro odreagování napětí, které někde z nějakých důvodů vzniká a společnost takový ventil potřebuje, 

a zdá se, že fotbal v současné době u velké části (převážně mužské) populace tuto funkci plní.  

Svoji oblíbenost si fotbal získal i díky své nenáročnosti na sportovní vybavení a v neposlední 

řadě také díky mediální pozornosti.

Fotbalem se proto v současnosti zabývá velká část populace a to buď aktivně nebo pasivně. 

Právě toto pasivní sportování, tedy jinak řečeno sportovní diváctví však nemá jenom kladné stránky, 

mezi které patří například to, že dokáže přilákat mladé lidi ke sportu, ale má bohužel i ty negativní 

stránky. Tyto negativa se čím dál tím více projevují, a to především, v podobě problémů s diváky. 

Ty jsou nejvíce vidět, především, ve fenoménu fotbalového chuligánství o kterém se čím dál tím 

více hovoří a píše.
1  SMOLÍK, J., Fotbalové chuligánství: Sociálně psychologický fenomén, Brno, 2002.
2  www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/fotbal-a-nabozenstvi—477423, 5.5.2016
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Právě výtržnosti, násilnosti a s tím spojené konfliktní jednání a chování fotbalových fanoušků 

při  zápasech  jsou  velkým  problémem  dnešní  společnosti,  protože  těmito  projevy  agresivního 

chování fotbalových diváků, které v posledních letech nabývá na intenzitě, jsou postiženy takřka 

všechny země Evropy a vyjímkou není  ani  Česká republika.  Také proto se mnoho lidí  s  tímto 

chováním setkalo osobně nebo prostřednictvím médií.

K  zásadní  „propagaci“  fotbalového  chuligánství  přispěla  zejména  média,  která  rozšířila 

povědomí o tomto fenoménu, jelikož začala být přítomna při vrcholných fotbalových zápasech a 

vandalismus,  rvačky a výtržnosti  mezi  fanoušky se pro ně staly zajímavým tématem, které jim 

zaručí finanční zisky. Z tohoto důvodu se stává, že reportáže jsou psány pouze v touze po senzaci a 

bez  hlubších  znalostí  problému a  proto  byly  tyto  reportáže  často  psány i  s  řadou  nepřesností.  

Z tohoto důvodu, tyto mediálně předkládané informace,  často nevystihují  celou podstatu tohoto 

problému. Dochází tak velmi často ke zkreslování informací a tím jsou ovlivněni i koncoví příjemci 

zpráv, tedy veřejnost. Proto také díky této neznalosti prostředí, nebo zkreslené informovanosti, pak 

může dojít, a také dochází k tomu, že i slušný občan s klubovou šálou nebo odznakem je v očích 

veřejnosti označován za výtržníka, nebo fotbalového chuligána. Já sám osobně nechci obhajovat to, 

co chuligáni kromě vzájemných bitek provádějí, jen chci poukázat na skutečnost, že vše není tak 

černobílé, jak nám média předkládají.

Zároveň pak této medializace využívají fotbaloví chuligáni, kteří cítí příležitost zviditelnit svoje 

aktivity, například na televizních obrazovkách.  „Uvádí se, že již v roce 1961, kdy proběhl jeden  

z prvních přenosů z fotbalové Premiér League (anglická fotbalová liga), zachytila média nepokoje  

na stadionu vyvolané chuligány po vyrovnávacím gólu v zápase Sunderlandu proti  Tottenhamu.  

Právě tyto nepokoje pravděpodobně povzbudily k obdobným činům i výtržníky z jiných klubů, kteří  

se chtěli „předvést v televizi“.3

Tato negativní vlna fotbalového diváctví se tedy „rozlila“ z britských ostrovů do celého světa a 

jedná se o tzv. „britskou nemoc“.4 Angličtí  hooligans (jako synonymum pro označení fotbalového 

chuligána,  někdy bývá používáno také slovo  rowdies,  znamenající rváč nebo neurvalec) se stali 

inspirací a vzorem pro skupiny radikálních fanoušků po celé Evropě a následně i po celém světě. 

Přejaty byly jejich modely chování, terminologie, symboly, chorály a pokřiky (angličtí fotbaloví 

chuligáni,  kteří  byli  často  v  den zápasu  posilněni  alkoholem,  hlásali  a  vyvěšovali  transparenty 

s projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu). Ovšem, i přes napodobení tohoto britského modelu, 

má fotbalové chuligánství v jednotlivých zemích svá vlastní národní specifika.5

V poslední době se na fanoušky pohlíží zejména jako na nositele vandalismu a násilí.  Tato 

3  BEYER, D. Fotbalové násilí: subkultura hooligans, Brno: Masarykova univerzita, 2002.
4  SEKOT, A. Sociologické problémy sportu, Praha: Grada, 2008, s. 128.
5  MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni,  Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 9.
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skutečnost je ovšem doložena faktem, že reakce některých fotbalových diváků nejednou překračují 

hranice společenských norem. Násilných a agresivních akcí v poslední době přibývá a často se 

u nich rovněž odrážejí případné sociální konflikty ve společnosti. Je pravda, že část fotbalových 

fanoušků tomuto pohledu skutečně odpovídá, ale i přesto si dovolím, na základě mých zkušeností a 

pozorování  tvrdit,  že  většina  mladých  fanoušků chodí  na  fotbalové  zápasy především sledovat 

fotbal, pobavit se s přáteli, nebo jednoduše podpořit svůj oblíbený tým, a ne z důvodu někoho nebo 

něco poškodit. Z tohoto důvodu by bylo velkou škodou na všechny aktivní fanoušky pohlížet jako 

na problematické osoby, když tomu tak není.

Hlavním důvodem proč jsem si vybral toto téma, je i mé osobní zaujetí fotbalem a také to, že 

jsem  příznivcem  fotbalového  klubu  Bohemians  Praha  1905  (dále  také  „Bohemians“  nebo 

„Bohemka“). Pomocí této práce bych chtěl ukázat, že fanoušci fotbalových klubů nejsou všichni 

stejní a najdou se i slušní příznivci, kteří jsou schopni se spojit a zachránit například fotbalový klub 

před zánikem. Fanoušky Bohemians Praha 1905 jsem si vybral proto, že svému klubu nejen fandí,  

ale že pro něj doslova žijí. Zároveň se jako jedni z mála fotbalových fanoušků se aktivně podílejí na 

boji proti rasismu, xenofobii a diskriminaci. Dalším důvodem je, že mám dobrou znalost prostředí 

kolem Bohemians a také na fotbalových stadionech v České republice a částečně i v zahraničí, a to 

včetně samotného fotbalového chuligánství. Mimo to považuji tento jev za velmi důležitý a není 

radno jej  podceňovat.  Obzvláště,  když v posledních letech stále  více  pozorujeme výtržnosti  na 

stadionech  i  mimo nich.  Tato  práce  má  z  výše  uvedených  důvodu jako hlavní  cíl,  za  pomoci 

fotbalových  fanoušků  Bohemians,  tyto  příznivce  fotbalu  předvést  v  lepším světle,  než  nám je 

prezentují angažovaná média, například prostřednictvím televize a novin.

V této mé bakalářské práci  se budu věnovat  především subkultuře hooligans u fotbalového 

klubu Bohemians Praha 1905, o které neexistuje mnoho prací a materiálů.

V úvodní  části  se  budu snažit  čtenáři  představit  základní  pojmy,  jako jsou  hooligans nebo 

ultras, které jsou spojeny s problematikou fotbalového chuligánství a které se vyskytují v celé této 

práci. V této části rovněž uvedu základní rozdělení fotbalového publika. Další část seznámí čtenáře 

s  poměrně  nedávnou historií  fotbalového chuligánství  v  České  republice,  které  prošlo  určitými 

etapami  a  také  s  dalšími  jevy souvisejícími  s  tímto  negativním fenoménem na  našem území, 

zejména  pak  se  střetem mezi  chuligánskými  skupinami,  kterému neřekne  tato  subkultura,  jejíž 

základní charakteristikou je zejména sklon k násilným interakcím, jinak než „třetí poločas“. Rovněž 

se budu v této práci stručně věnovat protichuligánské politice v České republice.

Třetí část bakalářské práce je věnována subkultuře hooligans u fotbalového klubu Bohemians 

Praha 1905. V úvodu této části bude čtenář seznámen také s historii fotbalového klubu Bohemians 

Praha 1905, který má více jak 110 letou tradici. Tato část práce bude zaměřena především na rok 
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2005,  který  znamenal  pro  tento  klub  takřka  zánik  a  jen  díky  fanouškům  tohoto  tradičního 

vršovického týmu byl zachráněn, když založili, například Družstvo fanoušků Bohemians. Následně 

bude  tato  práce  postupně  přecházet  až  k  organizovaných  skupinám,  které  fungují  u  tohoto 

fotbalového klubu a které lze zařadit do subkultury hooligans. 

V této části je po vlastním intenzivním terénním výzkumu, který probíhal v letech 2015 a 2016, 

přiblížena fanouškovská a chuligánská situace u tohoto tradičního pražského fotbalového klubu. 

V  průběhu  tohoto  výzkumu  jsem  realizoval  mnoho  neformálních  i  formálních  rozhovorů 

s  obyčejnými  fanoušky,  ale  také  s  aktéry  tzv.  radikální  scény.  Věk  dotazovaných  se  pohybuje 

v rozmezí mezi 16 a 53 lety.  Většina těchto dotazovaných fanoušků jsou členy organizovaných 

skupin v kotli Bohemians. Jedná se zejména o aktivní členy Bohemians Ultras, Berserk, Berserk  

young, Barflies a také o členy Sektoru 1905 a All-in.

Závěrem  bych  chtěl  dodat,  že  jsem  velkým  fotbalovým  nadšencem  a  téma  fotbalového 

chuligánství je mi blízké, jelikož jsem při návštěvách fotbalových zápasů zažil několikrát různé 

typy negativního chování fotbalových fanoušků. 
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2. Základní pojmy

V úvodní kapitole této bakalářské práce se budu snažit seznámit čtenáře se základními pojmy, 

které jsou spojeny s fotbalovými fanoušky a také se subkulturou hooligans6. Zároveň bude v této 

kapitole  uvedeno  i  základní  rozdělení  fotbalového  publika,  které  se  dělí  na  tři  hlavní  skupiny 

příznivců. Tyto jednotlivé skupiny mají své specifické znaky, které je od sebe odlišují. Rozlišujeme 

především skupiny fotbalových diváků, fotbalových fanoušků a hooligans.

2.1 Vymezení fotbalového chuligánství

Chuligán  je  slovo,  které  pochází  z  anglického  slova  Hooligan  a  označuje  člověka 

neukázněného, rváče, nebo výtržníka.

Samotné toto slovo vzniklo v 19. století v Londýně, a to zřejmě podle irské imigrantské rodiny, 

která se jmenovala Hooligan.7 Její mladíci se totiž vyznačovali dost agresivním chováním, které 

„údajně“ mělo vyjadřovat nespokojenost s anglickou nadvládou nad Irskem. Od drsné legrace a 

výtržností, jejich jednání časem přerostlo ve rvačky a loupeže. Z tohoto důvodu, se později stalo 

jméno Hooligan, obecným označením pro všeobecné kriminální nebo výtržnické chování.  Tento 

pojem se stal také vhodným pro označení některých negativních jevů spojených s fotbalem. Od této 

doby tak jsou jedinci,  kteří  páchají  násilnosti  na fotbalových stadionech, známí pod označením 

hooligans.8

Samotný fotbal9 a chuligánství se propojily v šedesátých letech 20. století, kdy bylo potřeba 
6 Subkultura je minoritní skupina se specifickými kulturními znaky, které je odlišují od většinové kultury. Přestože 

subkultura nese odlišné znaky v rámci životního stylu, chování, hodnot a norem, je nedílnou součástí této většinové 
kultury. Mezi takovéto skupiny patří i členové hooligans.
www.wikipedia.org/wiki/subkultura, 5.5.2016.

7 Beyer (2002) v této souvislosti cituje Petera Marshe a kol. (1978), kteří vysvětlují označení hooligans jako 
odvozeninu od příjmení Houlihan, které nosila v 19. století ve východním Londýně irská rodina proslulá svým 
„asociálním“ chováním (srov. Marsh, Rosser, Harré 1978, s. 335-336). Slovník cizích slov (Klimeš, 1998) pod 
heslem „chuligán“ konstatuje, že název se do češtiny dostal přes ruštinu, přičemž uvádí příjmení Hooligan.
Wann a kolektiv (2001) uvádějí, že slovo chuligán je starší více než 100 let, a je odvozeno od Patricka Hooligana 
z Londýna.
MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno, Barrister a Principal, 2004, s. 30.

8 V současné době se s výrazem hooligans setkáváme především při pojmenování radikálních fanoušků, kteří se 
organizují za účelem střetů s fanoušky ostatních fotbalových klubů, a vytvářejí tak skupiny, které fungují na principu 
gangu.

9 V Evropě se poprvé objevila hra podobná fotbalu ve starověkém Řecku. Tato hra se jmenovala episkyros a z Řecka 
ji následně převzali Římané, kteří hře poněkud změnili pravidla a pojmenovali ji harpastum. Pomocí římských legií 
se posléze rozšířila tato hra do všech koutů Římské říše a zejména na území dnešní Francie a Anglie.
OLIVOVÁ, V. Lidé a hry. Historická geneze sportu. 1. vyd. Praha, Olympia, 1979, s. 640.
Samotný vznik dnešní podoby fotbalu má své kořeny v Anglii 16. století. V této době se anglické soukromé střední 
školy pokoušeli dostat studenty ke sportu, a právě fotbal se stal jednou z nejoblíbenějších her na půdě těchto škol. 
Každá škola však používala vlastní pravidla, která odrážela místní podmínky, například se jednalo o velikost hřiště 
apod. Postupem času vznikla potřeba vytvořit pro fotbal nějaký ucelený soubor pravidel. Roku 1863 tak vzniká tzv. 
Fotbalová asociace (Association Football), která ve spolupráci s univerzitami a soukromými školami, vytváří první 
ucelená pravidla fotbalu. V roce 1872 se odehrál první ročník FA Cupu (Anglický pohár), který je tak nejstarší 
fotbalová klubová soutěž na světě. V roce 1888 vznikla anglická fotbalová liga.
SMOLÍK, J. Fotbalové chuligánství: historie, teorie a politizace fenoménu, Karlovy Vary: Zdeněk Plachý, 2008.
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pojmenovat  nově  vzniklý  jev  na  anglických  fotbalových  stadionech,  kdy  se  například  začaly 

skupiny radikálních fanoušků organizovat. Zároveň se objevovali i první násilné střety, které byly 

v  této  době  namířeny  především  proti  imigrantům  v  Anglii.  Britští  sociální  psychologové  a 

sociologové  po  čase  pojmenovali  tento  fenomén  jako  football  hooliganism.10 Toto  označení 

následně začala používat i média a posléze tento termín přijali i samotní fotbaloví fanoušci.

Moderní fotbalové chuligánství bylo utvářeno a ovlivňováno i některými subkulturami té doby, 

jako byli například skinheads, mods nebo bootboys. V ostatních evropských zemích bylo podobné 

chování fotbalových příznivců pozorováno přibližně o deset let později než ve Spojeném království 

Velké Británie a Severního Irska.11

Hlavní  výzkumná  a  teoretická  východiska  fotbalového  chuligánství  vznikala  od  konce 

šedesátých let 20. století díky sociologickým, psychologickým a antropologickým výzkumům, které 

byly prováděny britskými  vědci.  Jednalo se například  o Ianema Taylora,  Johna Clarka,  Stuarta 

Halla, Petera Marshe a další12 13. Pro zajímavost ještě uvádím, že jedním z prvních vědců, který 

tento jev zkoumal na našem území byl Pavel Slepička, jenž popsal vulgární a mírně násilné chování 

sportovních diváků na českém území již od počátku vývoje fotbalu.14

I přes výše uvedené, do dnešní doby neexistuje zcela přesná definice diváckého násilí. Samotný 

pojem je vykládán několika způsoby. Jeden z názorů, například popisuje fotbalové chuligánství jako 

vzrušující  zábavu,  která  se  stává  jakýmsi  únikem od  všednosti  každodenního  života  a  rovněž 

vysvětluje  rozšíření  subkultury hooligans  do  ostatních  států  Evropy a  posléze  do  celého světa. 

Hooligans  jsou  zde  představováni  jako  příklad  vyhledávání  extrémních,  vzrušujících  nebo 

adrenalinových zážitků a zkušeností. Vysvětlením potřeby těchto extrémních zážitků je potom snaha 

o  osvobození  od  systému  sociálních  kontrol  a  o  vyjádření  silných  emocí.  Hooligans  jsou  tak 

výsledkem střetu zejména mladých lidí  a sociálních institucí.15 Podle mého názoru, tady ovšem 

musí být i nějaká nastřádaná frustrace u fanoušků, která pak využije příležitost fotbalového zápasu 

jako určitý ventil pro uvolnění těchto pocitů.

Vrcholem fotbalového chuligánství se stala  především osmdesátá léta  20.  století,  která  byla 

charakteristická  zejména  eskalací  násilí,  agrese  a  také  nepokoji  při  fotbalových  zápasech. 

Problémem se stávaly také střety mezi skupinami fotbalových chuligánů, které se po přijetí nových 

bezpečnostních opatření na fotbalových stadionech přesunuli  mimo dosah policie a kamerových 

systému  do  ulic  měst,  daleko  od  nich.  Tyto  chuligánské  akce  byli  zároveň  mnohem  lépe 
10 SMOLÍK, J. Fotbalové chuligánství: historie, teorie a politizace fenoménu, Karlovy Vary: Zdeněk Plachý, 2008.  
11 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 43.
12 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 10.
13 V současné době se této problematice věnují i další sociální vědci, jako jsou G. Carnibella, A. Fox, J. Mc Cann,  A. 

King, T. Smith a mnoho dalších.
14 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 10.
15 SLEPIČKA, P., Sportovní diváctví, Praha: Olympia, 1990.
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organizovány, než tomu bylo doposud.

Místem konání  diváckého násilí,  jak  jsem již  uvedl,  nejsou pouze  stadiony.  Díky přijatým 

bezpečnostním  opatřením  se  násilí  v  posledních  letech  přesunulo  ze  stadionu  i  do  ulic  měst,  

restaurací,  nádražních  prostor  nebo  na  jiná  veřejná  místa.  Velmi  často  dochází  ke  střetu  mezi 

chuligány  také  na  příjezdových  a  odjezdových  trasách  fanoušků.  Zdaleka  se  to  už  netýká  jen 

potyček  uvnitř  samostatných  států,  protože  současná  sjednocená  Evropa  umožňuje  chuligánům 

cestovat bez omezení a střetávat se téměř kdekoliv.

Tito „fanoušci“ využívají střetnutí mužstev především jako možnost uvolnění svých agresivních 

tendencí a nálad, často pod vlivem alkoholu. Příčinou tohoto agresivního chování, pak často bývá 

například špatné rozhodnutí rozhodčího, provokace fanoušků soupeře nebo nepříznivý vývoj utkání. 

Vznik  těchto  agresivních  tendencí  u  fotbalového  chuligána  může  být  motivován,  například 

sebepotvrzením, tedy vyvolání a obnovení respektu. Hlavním cílem tak není vzbudit strach, ale 

zejména získat si respekt a uznání z okolí, především pak ve své skupině.

Dále se může jednat také o motiv odplaty,  zde se jedná zejména o útok oběti,  která oplácí 

zejména proto, aby se útok na její osobu již neopakoval. Tento motiv se vyskytuje v případě, že 

chuligáni jednoho týmu se cítí být podvedeni chuligány druhého týmu, například při nedodržení 

počtu osob při  jejich domluveném střetu,  motiv spravedlivého rozhořčení  (tento motiv se často 

projevuje zejména při chybném výroku rozhodčího či nesportovním chování hráče soupeře) nebo 

o motiv opovržení, jehož cílem je záměrná verbální či neverbální inzultace vyjadřující opovrhování 

a nerespektování druhých.16

Slepička a Pekárek při zkoumání agresivity fotbalových fanoušků tvrdí že:  „Agresivní prvky 

v  chování  se  obvykle  objevují  jako  následek  nezvládané  emocionality,  dynamiky  aspirací  

(očekávání), interpersonálních konfliktů a frustračních stavů.“ Frustrační stavy samy o sobě a také 

nenaplněné očekávání (např. očekávání vývoje utkání), které frustraci vyvolávají, jsou tedy faktory, 

které působí na agresivitu fanoušků.17

 Divácké násilí  se tedy vymezuje jako jednání,  které  je naplánováno předem, opakuje se a 

dopouští  se  ho  víceméně  homogenní  skupina18 lidí,  jejichž  sjednocujícím  faktorem  bývá 

sounáležitost  k  určitému  klubu  nebo  národnímu  mužstvu.  „Využívají  toho,  že  jsou  schováni  

v anonymitě společných prožitků a projevů s ostatními příznivci a účastníky akce, mnohdy ještě  

před  vlastním  zápasem  (bez  ohledu  na  výsledek,  na  oslavu  vítězství  nebo  odreagování  pocitu  

16 ČERMÁK, I., HŘEBÍČKOVÁ, M., MACEK, P. Agrese, identita, osobnost, Brno: Psychologický ústav akademie 
věd ČR, 2003, s. 32 - 37

17 SLEPIČKA, P., PEKÁREK, J. Sportovní diváctví: rozbor negativních jevů na stadionech: prevence proti diváckým 
výstřelkům. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1990, s. 104.

18 Homogenní skupina je skupina, která má obdobné názory a postoje a také zájmy, nebo aktivity.
KOLÁŘ, Z. a kolektiv, Výkladový slovník z pedagogiky, Havlíčkův Brod: Grada, 2012, s. 126.
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zklamání),  i  při  nástupu  do  dopravních  prostředků  (kde  se  spojí  s  ostatními  potencionálními  

účastníky a posilují svou agresivitu i alkoholem) či živelného nebo organizovaného pěšího přesunu  

(s vlajkonoši, nebo chuligány apod.) na místo střetnutí“.19

Do pojmu diváckého násilí je nutné zahrnout ještě další formy rizikového chování. Jedná se 

o  urážky s  rasistickým podtextem,  používání  symbolů  extrémismu a  o  chování,  které  ohrožuje 

diváky, rozhodčí a samotné hráče. Mezi ně se řadí především házení předmětů na hrací plochu. 

Musím zde ovšem také uvést, že fotbaloví chuligáni často extrémistickými projevy spíše provokují, 

ačkoliv v krajní poloze mohou být přinejmenším někteří  členové skupiny skutečně fanatickými 

extrémisty.20  

Na fotbalových stadionech se také od šedesátých let 20. století můžeme setkat s hajlováním, 

provoláváním nacistických, rasistických a antisemitských pokřiků nebo poznámek. Přesto ani zde 

nemůžeme tvrdit,  že všechny tyto osoby,  které  toto činí  mají  vazbu na pravicové extrémistické 

skupiny, jelikož se jedná většinou o jednotlivce, kteří tak konají především pod vlivem alkoholu.

Geograficky je divácké násilí rozšířeno hlavně v evropských zemích.21, 22 Osobně sám neznám 

důvod, proč právě v Evropě je tento fenomén tak silný, ale podle mého názoru je to způsobeno 

především velkou hustotou obyvatel a množstvím národů, které na území Evropy žijí. Taktéž se na 

tom nejspíš  podílí  lepší  ekonomická situace  obyvatel  Evropy,  kteří  tak  mohou prakticky pořád 

cestovat a doprovázet „své“ mužstvo.

Mimo Evropu je divácké násilí rozšířené především v Jižní Americe a v Africe.23 Oproti tomu 

19 MIKŠÍK, O. Hromadné psychické jevy, Praha: Karolinum, 2005, s. 185
20 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004.
21 Jedná se především o Velkou Británii, Německo, Rusko, Polsko, Chorvatsko, Srbsko, Řecko a Turecko.

MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004.
22 V Evropě došlo i k jedné z nejtragičtějších událostí. 29. května 1985 se v Bruselu na Heysel stadionu, při tehdejším 

finálovém utkání o Pohár mistrů evropských zemí (dnešní Liga mistrů) střetli fanoušci Liverpoolu a Juventusu 
Turín. Tehdy organizátoři umístili sektory pro fanoušky obou týmů vedle sebe. Liverpoolští fanoušci před samotným 
zápasem prolomili plot a zaútočili na fanoušky Juventusu. Ti se bránili únikem, v cestě jim však stála zeď, která se 
pod náporem zhroutila. Výsledkem bitky bylo 39 mrtvých a více než 600 zraněných. Fanoušci při této bitce proti 
sobě používali tyče, nože, ale dokonce i palné zbraně a došlo i k „bitvě“ mezi fanoušky a policií.
I přes tuto tragédii se utkání nakonec odehrálo a Juventus vyhrál Platiniho gólem z penalty 1:0. S odstupem času se 
mluví o tom, že se zápas vůbec neměl odehrát, ale organizátoři měli obavy, že se výtržnosti přesunou do města. 
Nešlo sice o největší tragédii ve fotbalových dějinách, ale to, co se odehrálo 29. května 1985 před tímto zápasem, 
dolehlo na světovou veřejnost určitě nejvíc. Tento masakr totiž běžel v přímém televizním přenosu a odhalil skrytý 
fenomén fotbalového chuligánství. Brusel se tak stal takřka synonymem pro fotbalové chuligánství.
V důsledku Bruselské tragédie byla Radou Evropy přijata Evropská úmluva k diváckému násilí a nevhodnému 
chování při sportovních utkáních, zvláště při fotbalových zápasech, podepsaná 19. srpna 1985 ve Štrasburku. Dále 
byly všechny anglické fotbalové kluby vyloučeny ze všech evropských soutěží po dobu pěti let.
zdroj: www. fotbal.idnes.cz/fotbalova-tragedie-v-bruselu-liverpool-vs-juventus-heysel-stadion-
1f6-/fot_pohary.aspx?c=A150528_223823_fot_reprez_ald, 5.5.2016.
SMOLÍK, J. Fotbalové chuligánství: historie, teorie a politizace fenoménu, Karlovy Vary: Zdeněk Plachý, 2008.

23 V Africe došlo počátkem roku 2010 k napadení autobusu převážející fotbalisty Toga, kteří cestovali na Mistrovství 
Afriky. Následkem střelby z automatických zbraní byli tři lidé usmrceni a několik dalších zraněno.
Fotbalový svaz Toga v reakci na útok odvolal své národní mužstvo ze šampionátu.
www.sport.cz/fotbal/ostatni/clanek/162296-fotbaliste-toga-poslechli-vladu-na-mistrovstvi-afriky-nebudou.html, 
5.5.2016.
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téměř  žádný  výskyt  není  zaznamenán  ve  Spojených  státech  amerických  (USA).  To  bude 

pravděpodobně tím, že v USA se o fotbal lidé příliš nezajímají, ačkoliv je tam v posledních letech 

na velkém vzestupu. V USA je zejména populární americký fotbal a zejména baseball. Tomu ovšem 

fandí i ženy a možná tak „zjemňují“ svými rituály kolem zápasu a při zápase atmosféru.

Divácké násilí na stadionech vždy představuje riziko pro ostatní diváky.24 Jeho vlivem může 

totiž dojít k nezvladatelným davovým situacím. Preventivní opatření k potlačení diváckého násilí na 

stadionech jsou tak spojeny především s fyzickou bezpečností lidí.

V dnešní době přichází každý účastník fotbalového zápasu s jiným očekáváním. Někdo chodí 

pozorovat  především  samotnou  hru,  druzí  přicházejí  podporovat  svůj  oblíbený  tým  a  někteří 

navštěvují  stadion s  vidinou páchání  násilí  a  výtržností.  Podle  tohoto  schématu  můžeme podle 

Mareše, Smolíka a Suchánka vymezit tři základní skupiny diváků a to: fotbalové diváky, fotbalové 

fanoušky a nakonec samotné fotbalové chuligány.25 Já osobně s tímto rozdělením i charakteristikou 

víceméně souhlasím, jelikož tyto základní skupiny návštěvníků fotbalových stadionů lze skutečně 

pozorovat.  Pouze  bych  nesouhlasil  se  zařazením  ultras  mezi  fotbalové  fanoušky  a  fotbalové 

chuligány,  jelikož  podle  mého  názoru,  se  jedná  o  samostatnou  skupinu  fotbalových  příznivců. 

Zároveň  bych  také  vymezil  ještě  skupinu  fanoušků  tzv.  roligans,  které  lze  pozorovat  zejména 

ve skandinávských zemích (Dánsko, Švédsko, Norsko a Finsko).

2.2 Fotbalový divák

Fotbal jako nejmasovější sport, se rychle rozšířil po celém světě, k jeho rozšíření došlo zejména 

v průběhu první poloviny 19. století26 a fotbaloví diváci vytvořili nejpočetnější skupinu ze všech 

sportovních  diváků.  Logicky  je  tedy  nejvíce  negativních  akcí  spojováno  právě  s  fotbalovými 

diváky.

Fotbalovým divákem je označován podle Mareše,  Smolíka a Suchánka pasivní pozorovatel, 

jenž pozoruje hru z  neutrálního  pohledu (zajímavý je  fakt,  že  pasivní  pozorovatel  nemusí  znát 

pravidla  hry,  je  samozřejmě  ale  lepší,  když  je  zná)  a  zajímá  ho  zejména  průběh  a  výsledek 

fotbalového  zápasu.  Utkání  je  tak  pro  fotbalového  diváka  na  stejné  úrovni  jako  divadelní 

představení,  nebo  zhlédnutí  filmu  v  kině,  s  čímž  naprosto  souhlasím,  jelikož  fotbalový  divák 

odchází po zhlédnutí zápasu spokojen se silným prožitkem, který je získán průběhem hry.27

24 Z vlastní zkušenosti vím, že pro mladého fanouška může být návštěva fotbalového utkání v dresu nebo šále 
oblíbeného klubu velmi nebezpečná. Stadion totiž může být nebezpečným prostředím i pro malé dítě, které se může 
bát o své zdraví, jehož jediným cílem návštěvy stadionu je na rozdíl od chuligánů, pouze sledování fotbalového 
utkání. To jsou také možná důvody proč fotbalová utkání v České republice nemají takovou diváckou návštěvu, 
jakou by si zasloužila.

25 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barister Principal, 2004, s. 10
26  OLIVOVÁ, V. Lidé a hry. Historická geneze sportu. 1. vydání, Praha: Olympia, 1979.
      SMOLÍK, J. Fotbalové chuligánství: historie, teorie a politizace fenoménu, Karlovy Vary: Zdeněk Plachý, 2008.
27 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrster a Principal, 2004, s. 12.
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Fotbalový divák také není spjat s žádným konkrétním klubem, který by podporoval a není tedy 

ovlivněn ani rivalitou dvou klubů. Nenosí ani žádné klubové symboly, není tedy identifikovatelný 

podle klubových šál, dresů, případně ani podle jiných symbolů. Fotbalový divák také nezná klubové 

pokřiky  ani  rituály,  které  jsou  běžné  pro  fotbalové  fanoušky  nebo  chuligány.  Tato  skupina  je 

nejméně aktivní v pravidelném navštěvování fotbalových zápasů a proto často sleduje fotbalové 

utkání nejen na stadionu, ale i prostřednictvím médií, jako je televize, internet, rádio, tisk a pod. 

Po  ukončení  utkání  odchází  uspokojen  pouze  prožitkem  získaným  z  průběhu  hry  a  na  rozdíl 

od fotbalových fanoušků a chuligánů bývá jejich hodnocení hry zpravidla nejobjektivnější, jelikož 

není zatížen přízní k žádné z hrajících stran. Fotbalový divák ovšem nesleduje často jen jeden sport, 

ale navštěvuje i jiné sporty a často také další kulturní akce. Proto je zcela jedno, zda se na těchto 

akcích objeví za účelem jejich samotného sledování, nebo proto, že si je zvolí jako místo vhodné 

k pracovním schůzkám nebo osobním setkáním.

Takovýchto lidí není příliš mnoho, spíše jsou diváci spojeni s nějakým konkrétním fotbalovým 

klubem a mimo svůj fotbalový klub sledují i ostatní kluby a fotbal jako takový. I přesto bych do této 

kategorie,  na  základě  zúčastněného  pozorování,  ještě  přidal  takového  diváka,  který  je  jen 

„vlažným“ příznivcem nějakého klubu, nemá potřebu být na každém zápase a nemá pevnější vazby 

s ostatními fanoušky. Nepotřebuje se tedy identifikovat s klubem pomocí vnější symboliky (nenosí 

symboly klubu, například dres, šálu atd.).

2.3 Fotbalový fanoušek

Fotbalový fanoušek je  na rozdíl  od diváka s fotbalem spjat  více,  a  to  buď prostřednictvím 

„svého“ oblíbeného klubu, hráče nebo dokonce trenéra. Nejčastěji tak navštěvuje zápasy „svého“ 

klubu, nebo klubu za který hraje jeho oblíbený hráč.

Na rozdíl  od  fotbalového  diváka  prezentuje  fanoušek  svoji  příslušnost  ke  klubu,  například 

symboly klubu, a to především oblečením.28 Klíčovým prvkem je,  že se fotbalový fanoušek se 

„svým“ klubem  identifikuje a prožívá s ním vítězství i porážky. Z tohoto důvodu považuje vítězství 

svého týmu za vlastní úspěch a porážku naopak za vlastní neúspěch.29 Svoji spřízněnost s klubem 

dávají  najevo tím,  že na zápasech,  které  zpravidla  nevynechají  (tím se podílí  na ekonomickém 

příjmu svého klubu),  ho povzbuzují,  ať  už  svými  hlasivkami,  potleskem,  nebo prostřednictvím 

některých nástrojů jako jsou například řehtačky, bubny nebo trumpety.  Fotbalové fanoušky také 

zajímá vše, co se okolo jejich oblíbeného klubu děje, mají například přehled o všech hráčích klubu a 

současně znají i celou historii svého týmu a jeho největší úspěchy.30

28 Jedná se především o klubové dresy, šály, čepice, vlajky, trička a další drobné předměty.
29 SLEPIČKA, P. Sportovní diváctví, Praha: Olympia, 1990, s. 83-85.
30 Zde však musím dodat, že mnoho lidí svoji sounáležitost k nějakému klubu vyjadřuje pouze v období, kdy klub slaví 

jeden úspěch za druhým a proto je nelze za opravdové fotbalové fanoušky považovat, jelikož jedním z hlavních 
znaků pravého fotbalového fanouška je jeho věrnost ke „svému“ klubu.
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Fotbalový fanoušek už také není nestranný jako fotbalový divák a na rozdíl  od něho zápas 

velmi prožívá. Proto se může stát, že například stejný faul posuzuje jinak u hráče „svého“ týmu než 

u soupeřova, nebo tvrdí pravý opak toho co viděl. Fotbalový fanoušek také často pod vlivem emocí 

reaguje na tyto situace i užitím vulgárních slov, nadávek, gest nebo pískotu.31 Na stadionech jsou 

fanoušci  snadno  k  rozeznání,  protože  postávají  v  jasně  identifikovatelných  skupinách,  jelikož 

mohou být členy oficiálních nebo neoficiálních skupin fanoušků, nebo také fanklubů. Fotbaloví 

fanoušci tak tvoří na stadionech většinu.

Rovněž  je  pro  fotbalového  fanouška  charakteristické  dělení  na  „my“a  „oni“,  kdy  „my“ 

představuje vlastní klub a fanoušky (například vyprávějí o výsledku svého oblíbeného týmu tak, 

jako by měli na dosaženém výsledku přímý podíl) a „oni“, představuje fanoušky jiných klubů.32

V případě prohry je fanoušek zklamaný a často nese prohru špatně. Z tohoto důvodu nesděluje 

své pocity do okolí  a  je spíše uzavřený.33 Zklamání  bývá o to  silnější,  jestliže potká příznivce 

soupeře, kteří oslavují. Takováto setkání velmi často končí urážkami.

Fotbaloví fanoušci tak mají vlastní identitu a vzniká také určitá rivalita mezi fanoušky různých 

klubů.  Přesto  se  však  většinou  jedná  o  chování  v  mezích  slušného  chování,  jelikož  se  jedná 

většinou „pouze“ o verbální útoky na hráče, nebo fanoušky soupeřova týmu. Tyto verbální útoky 

jsou poměrně běžné, především v napjatých situacích (například špatný výsledek oblíbeného klubu, 

nebo  sporné  výroky  rozhodčích),  avšak  fyzickému  násilí  se  snaží  fotbaloví  fanoušci  vyhýbat, 

jelikož ví, že by tímto způsobem mohli svůj klub jen poškodit. Z tohoto důvodu nemají fotbaloví 

fanoušci často příliš v oblibě menší skupiny fotbalových chuligánů.34

2.4 Fotbaloví chuligáni

Poslední  skupinou  jsou  fotbaloví  chuligáni.  Mezi  fotbalové  chuligány  se  řadí  především 

převážně  mladí  militantně  orientovaní  (neboli  bojechtiví  jedinci),  nespokojení,  zklamaní  a 

frustrovaní  lidé,  kteří  jsou  sdruženi  ve  skupinách  s  typickými  znaky,  jako  je  stabilita, 

strukturovanost,  integrita,  soudržnost,  stálost,  uzavřenost,  interaktivita  jednotlivých  členů, 

specifický  hodnotový  systém  a  systém  jeho  kontroly,  zaměřenost,  skupinové  cíle,  uspokojení 

jednotlivých členů, hodnota norem a typické je rovněž stanovování určitých „pravidel hry“ jako je 

například neudávání policii, omezování nebezpečných zbraní, nenapadání nezainteresovaných lidí 

31 Útok na „vlastního“ hráče například označuje ihned jako faul a také se dovolává potrestání viníka, ovšem pokud se 
faulu dopustí někdo z hráčů jeho oblíbeného týmu, zraněný protihráč je označen většinou za simulanta.

32 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 12.
33 Z vlastní zkušenosti vím a rovněž jsem si všiml, že fotbaloví fanoušci přicházejí na utkání s očekáváním a přáním 

vítězství vlastního týmu. Pokud se jim toto přání splní, tak se intenzivně radují a jsou také ochotni se s každým 
fanouškem „svého“ týmu podělit o svůj názor a pocity.

34 SMOLÍK, J. Fotbalové chuligánství: historie, teorie a politizace fenoménu, Karlovy Vary: Zdeněk Plachý, 2008.
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apod.35 Smolík  zároveň  uvádí,  že  důležitým  impulsem  pro  utváření  chuligánských  skupin  je 

například určitá simulace bitvy a s ní i pocity vítězství. Z tohoto důvodu často přicházejí členové 

těchto skupin na samotné fotbalové utkání s cílem vyvolat konflikt nebo alespoň rvačku s podobně 

smýšlející skupinou soupeřova týmu.36, 37

Proto se může stát, že tyto akce fotbalových chuligánů, mohou vést i k davové reakci, která je 

pro společnost nežádoucí.  „Nezákonné davy většinou od samého počátku překračují společenské  

normy a sklouzávají do roviny sociální patologie.“38

Tyto  skupiny  jsou  velmi  dobře  organizovány  a  často  je  sjednocuje  například  nenávist  ke 

klubovému  rivalovi  nebo  dokonce  i  politické,  náboženské39,  národnostní,  regionální  a  sociální 

motivy.40 Dalo by se tedy říct, že tyto skupiny tvoří jedinci, kteří nejsou spokojeni se svým životem 

a v organizované skupině se cítí silnější, dává jim to například pocit aspoň částečného naplnění, 

jistoty, odreagování, identifikace a také seberealizace. Jedná se tak o lidi, kteří mají podobné názory 

a zájmy. Fotbal je pro tyto jedince jen jakýsi zástupný prvek, i když si to nejspíše neuvědomují.  

Obecně by se tak dalo říct, že pro některé chuligány je chuligánství i smysl života, ve kterém už 

původní záminka, tedy fotbal, nehraje žádnou roli. Musím zde však dodat, že většina fotbalových 

chuligánů má k fotbalu vřelý vztah a pravidelně navštěvuje zápasy svého oblíbeného klubu. Je sice 

pravda, že je výsledky zápasů příliš nezajímají, to však neznamená, že stadion navštěvují jen kvůli 

tomu, aby na něm vyvolávali především nějaké konflikty.  

Struktura těchto skupin je podobná pouličním gangům, nebo menším organizovaným skupinám, 

jelikož je zde jasně určené vedení, které se skládá většinou ze starších a zakládajících členů. Tyto 

skupiny tak mají nějaké fungující jádro, které je doplněné „náborem“ mladých sympatizantů, kteří 

se můžou stát členy skupiny, jen pokud si osvojí pravidla a způsoby chování, které daná skupina 

uznává a dodržuje. Z tohoto důvodu může chuligánská skupina fanoušků fungovat i několik let, 

neboť  odcházející  členové  jsou  nahrazováni  stále  novými.  Zároveň  však  platí,  že  každý  člen 

takovéto  skupiny má  velkou  hodnotu  a  proto  si  chuligáni  navzájem pomáhají.  Členové  těchto 

skupin  se  také  pravidelně  scházejí  v  hospodách  a  barech,  nebo  spolu  chodí  i  sportovat. 

35 SMOLÍK, J. Fotbalové chuligánství: historie, teorie a politizace fenoménu, Karlovy Vary: Zdeněk Plachý, 2008.
36 SMOLÍK, J. Fotbalové chuligánství: historie, teorie a politizace fenoménu, Karlovy Vary: Zdeněk Plachý, 2008.

MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 12-13.
37 Často se také může stát, že jednotlivé chuligánské skupiny ani na fotbalový zápas nedorazí a své „utkání“ realizují 

zcela mimo čas sportovního klání.
38 BURIÁNEK, J. Sociologie II. vyd. Praha: Fortuna, 2003, s. 62-63
39 Jako příklad náboženské nenávisti bych uvedl vztah fanoušků nejznámějších skotských fotbalových klubů, které 

sídlí v největších skotském městě Glasgow. Jedná se o příznivce Celtic Glasgow, kteří jsou katolického vyznání a 
o příznivce Glasgow Rangers, kteří jsou protestantského vyznání. Střety mezi těmito fanoušky můžeme bez 
nadsázky označit jako velmi vyhrocené a agresivní.

40 DUFKOVÁ, I., POKORNÁ, J., PUDIL, J., ZLÁMAL, J. Extrémismus jako sociálně patologický jev, prevence a 
etika v práci policie, Praha, 2004, s. 16-18.
SMOLÍK, J. Fotbalové chuligánství: historie, teorie a politizace fenoménu, Karlovy Vary: Zděněk Plachý, 2008, 
s. 16-19.
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V současnosti je věkové rozmezí mezi členy těchto skupin od 14 do 30 let. Chuligánské skupiny lze 

tedy definovat jako poměrně stabilní a integrované skupiny s vysokou soudržností a věrností svých 

členů.  Zároveň  lze  konstatovat,  že  někteří  členové  těchto  skupin  se  často  neidentifikují 

s fotbalovým klubem, ale pouze se svoji skupinou.41

Svoji  totožnost  ke  skupině  zdůrazňují  především  svými  vlajkami,  šálami,  nebo  svými 

webovými stránkami, které slouží jako vnější symboly. Tyto symboly skupinu sjednocují a mají 

také vysokou vypovídací hodnotu a zároveň slouží jako odlišující prvky od jiných skupin. Svoji 

totožnost s chuligánskou skupinou umocňují  jeho členové nezřídka i  tetováním. Mimo to,  mají 

skupiny chuligánů své vlastní názvy a těmi se odlišují i distancují od neorganizovaných a jiných 

skupin. Skupina tak vytváří pro své členy sociální zázemí, kterého se jim zřejmě jinde nedostává a 

používáním skupinových symbolů jim napomáhají k pocitu sounáležitosti ke skupině.

Skupiny chuligánů tak představují jakousi sociální jednotku, tedy malou skupinu, kterých je 

několik druhů. Fotbaloví chuligáni patří do pozitivně vztahové skupiny.  „To jsou takové skupiny,  

k  nimž  má jedinec  kladný vztah  a  je  rád  jejich  členem,  protože  mu členství  v  takové  skupině  

umožňuje uspokojování některých jeho potřeb.“42

Fotbaloví  chuligáni  však  netvoří  homogenní  celek,  jelikož  můžeme klasifikovat  sedm typů 

sociálních rolí mezi aktivními osobami v „kotli“.43, 44 Všem těmto rolím je přisouzen určitý význam, 

který je patrný i z jejich pojmenování, jenž je pro život v hledišti charakteristický a zajišťuje tak i  

jeho funkčnost.

První takovou sociální roli zastává tzv.  caller, který je iniciátorem chorálů, zpěvů a pokřiků. 

Často  reaguje  jako  první  na  pokřiky  soupeřových  fanoušků.  Tento  člověk  má  většinou  v  ruce 

megafon, kterým organizuje zbytek fanoušků, zejména v kotli,  a občas je motivuje a uklidňuje. 

Úloha callera je tedy při zpěvu chorálů na stadionech velmi důležitá, jelikož právě on udává jejich 

tempo a také přibližnou tóninu, následně také často organizuje i prezentaci choreografie.

Druhá sociální role je tzv. aggro leader. Zde se jedná o typické útočníky, kteří v případě vzniku 

konfliktu s rivalskou skupinou stojí  vždy v první řadě.  Tento jedinec je tak zpravidla ostřílený 

41 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno, Barrister a Principal, 2004.
42 NAKONEČNÝ, M. Úvod do psychologie I. vyd. Praha: Academia, 2003, s. 368
43 „Kotel“ je místo na fotbalovém stadionu, kam chodí fanoušci fandit, tím je myšleno, že zpívají chorály a aktivně 

povzbuzují „svůj“ tým během celého utkání. Setkávají se zde jak nejvěrnější, tak i nejradikálnější fanoušci, tedy 
členové chuligánských skupin. Právě z tohoto důvodu někteří lidé, kteří navštěvují fotbalové zápasy, toto místo 
nikdy nenavštíví, protože ho považují za nebezpečné místo. Na druhé straně však, někteří jedinci se na tomto místě 
cítí jako doma.
Pojmenovaní tohoto sektoru pro fanoušky, vzešlo především z toho, že člověk má pocit, jakoby zde neustále něco 
vřelo, a bez nadsázky tomu tak opravdu je, jelikož právě z tohoto místa vzejde nejvíce pokřiků, nadávek a pískotu. 
Jednoduše řečeno, nikde jinde se na stadionu nerodí tolik vášní jako právě na tomto místě, kterému se neřekne jinak 
než kotel.

44 Na základě zkoumání chování fotbalových fanoušků klubu FC Oxford, klasifikovali angličtí sociologové, 
psychologové a antropologové Marsh, Rosser a Harré, těchto sedm typů sociálních rolí.
MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 17.
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„bitkař“. Příležitostně se stává, že použijí i různé druhy zbraní, nebo okované boty.

Třetí sociální rolí je tzv. nutter neboli „šašek“. Tento jedinec je takto označován, jelikož jeho 

chování v kotli je ostatními fanoušky vnímáno jako šílené nebo bláznivé. Tento člověk se například 

může uprostřed kotle fanoušků svléct do naha a ukazovat přirození na soupeřovi fanoušky.

Čtvrtým typem sociální  role  jsou  chuligáni,  jinak  řečeno  „hooligans“.  Pátou roli  zastupuje 

organizátor, který organizuje a sjednává „pořádek“ v kotli a šestou tzv. fighter neboli „rváč“. Právě 

tito zástupci jsou velmi aktivní při podněcování ostatních ke střetu s jinou skupinou a také jako 

první vedou útoky na fanoušky z jiných týmů. Zároveň také rádi provokují soupeřovi fanoušky.

Poslední, sedmou sociální rolí jsou tzv.  heavy drinkers, neboli „opilec“, kteří dokážou vypít 

neskutečné množství alkoholu, především piva. Na fotbalových zápasech se objevují zejména pod 

vlivem  alkoholu  a  proto  bývají  často  vyvedeni  policií.  Podle  mého  vlastního  výzkumu  mezi 

fanoušky fotbalového klubu Bohemians Praha 1905 tyto sociální role skutečně lze pozorovat a to 

především na venkovních zápasech „jejich“ klubu.

Asi nejzajímavější osobou každé chuligánské skupiny je však její vůdce, ve kterém můžeme 

vidět sjednotitele  skupiny,  ale  i  velmi respektovanou osobu a jelikož svou vůdčí  pozici  nedává 

najevo,  ostatní  členové skupiny si  ho  také  váží.  Právě  na  vůdci  zejména záleží,  jak bude celá 

skupina fungovat a zda bude silná a pevná. Většinou se jedná o nejinteligentnějšího jedince skupiny, 

který se umí vyjadřovat, zachovat klid a dobře reagovat na složité situace. Jeho pozice tak bývá 

přirozená a nikoli vynucená, protože vůdcem skupiny se stává většinou její nejstarší člen, který je 

tím pádem i nejzkušenější.

V  tomto  prostředí  je  také  obvyklé,  že  u  jednoho  klubu  vzniká  i  několik  skupin.  To  je 

zapříčiněno  například  prostředím ve  kterém tyto  skupiny vznikají,  nebo  drobnými  názorovými 

rozpory. Tyto skupiny však spolu většinou spolupracují a navenek vystupují jako jeden celek, který 

„reprezentuje“ svůj klub. Někdy je proto těžké zjistit, že kdo do takovýchto skupin patří, jelikož 

počty členů se nijak nezjišťují.45

Samotné fotbalové chuligánství existuje ve většině evropských zemí. Vzorem ve výtržnostech, 

projevech nacionalismu, rasismu a xenofobie a požívání alkoholu před utkáním se stali zejména 

angličtí chuligáni, neboli rowdies. Z tohoto důvodu je téměř u všech chuligánských skupin, mimo 

britských militantních skupin, používána britská terminologie a anglické symboly.46

Fotbaloví chuligáni jsou často poznatelní také podle značkového oblečení, které nosí (jedná se 

především o značky Umbro, Thor Steinar, Pitbull nebo Lonsdale) a většinou kratšího sestřihu, který 

však nebývá vždy podmínkou. Musím však uvést, že zmíněně značky oblečení jsou většinou velmi 

45 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004.
46 Velmi oblíbená je britská vlajka a také vlajka svatého Jiří, který je patronem Anglie. Zároveň používání vlajky 

sv. Jiří znamená přihlášení se ke kořenům vzniku samotné subkultury hooligans.
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drahé  a  proto  si  ho  všichni  členové  chuligánských  skupin  nemohou  dovolit.  Z  tohoto  důvodu 

upřednostňují levnější oblečení od jiných značek, ale i přesto, až na výjimky, se nejedná o padělky, 

jelikož nosit oblečení, které se nedá koupit v „každém“ obchodě, patří k jedné z forem vymezování.  

V současné  době však  dochází  k  nové taktice  společného  oblékání,  kdy hlavním cílem tohoto 

jednání  je  především stěžovat  bezpečnostním složkám jejich  případnou  identifikaci  a  z  tohoto 

důvodu se začínají fotbaloví chuligáni oblékat podobně jako fotbaloví diváci a fanoušci.

Nejčastějšími formami chuligánského chování jsou následující projevy:

➢ vniknutí na hrací plochu

➢ házení předmětů na hrací plochu (například dýmovnice) a na aktéry hry (rozhodčího, 

nebo hráče)

➢ výtržnosti (rvačky s policií, nebo pořadatelskou službou)

➢ vandalismus (například vytrhávání sedaček)

➢ konflikty s užitím verbálního (zejména se jedná o hlásání rasistických názorů na  

hráče odlišné pleti, nebo rasistické nadávky) nebo fyzického násilí.47

Chuligánské skupiny při vzájemných střetech používají převážně své pěsti, ale často sahají i 

k použití boxerů, baseballových pálek, železných tyčí nebo nožů. Ve výjimečných případech může 

být použita i střelná zbraň. Tyto případy se však v České republice naštěstí nevyskytují, ovšem lze 

je pozorovat nejčastěji při střetech chuligánských skupin v Jižní Americe.48

Kromě agrese a výtržností přímo na stadionech se můžeme setkat ještě s jiným druhem agrese a 

to například s tzv. odloženou agresí,  která je vlastní právě chuligánům.  „Ve sportu se vyskytuje  

odložená agrese,  kdy vlastní  agresivní  chování  je  odloženo na pozdější  dobu.  Důvodem tohoto  

odložení bývá například aktuální nedostupnost objektu agrese, což bývá časté v agresivních akcích  

zaměřených  vůči  hráčům,  nebo  fanouškům  soupeře  nebo  nepřijatelnost  agresivních  projevů  

sankcionovaných pravidly,  například v případě napadení rozhodčího ze strany hráčů. Agrese je  

odložena na čas či místo, které se zdá pro tyto akce přijatelnější nebo umožňuje jejich realizaci.  

Jsme  pak  svědky  napadení  autobusu  vezoucího  hráče  ze  zápasů  domů,  napadení  fanoušků  

soupeřova družstva, či rozhodčích po jejich odchodu ze stadionu.“49

Fotbalové  chuligánství  rovněž  ovlivnilo  i  texty  některých  hudebních  skupin,  především 

repertoár  punkových  a  skinheadských  skupin.  V  České  republice  se  jedná  například  o  první 

významnější skinheadskou skupinu Orlík.50

47 SMOLÍK, J., Fotbalové chuligánství: Sociálně psychologický fenomén, Brno, 2002, s. 15.   
MAREŠ, M. SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 15.

48 Zdroj: Hooligans: zákon tribuny, díl šestý Brazílie. Jedná se o televizní seriál, který se vydává přímo mezi hooligans 
po celém světě a moderátorovi tohoto seriálu dovolí nahlédnout do svých skupin.

49 SLEPIČKA, P. a kolektiv, Psychologie sportu, Praha, 2006, s. 162
50 SMOLÍK, J. Fotbalové chuligánství: historie, teorie a politizace fenoménu, Karlovy Vary: Zdeněk Plachý, 2008.

21



Fotbalové chuligány lze také rozlišovat podle politické orientace a to na  apolitické chuligány 

(tito jedinci nemají zájem o politiku v souvislosti se svoji chuligánskou činností),  ultrapravicové 

chuligány (některé  skupiny  ani  příliš  netají  své  neonacistické  postoje,  které  jsou  ovlivněny 

především  touto  ideologií,  avšak  opravdových  pravicových  extrémistů  je  jen  malé  množství), 

ultralevicové  chuligány,  nebo  etnicko-religionalistické  chuligány.  Poslední  uvedená  skupina 

zahrnuje především chuligány, kteří pochází z určité etnické menšiny, ale vyskytuje se zde i určité 

propojení s náboženskou dimenzí.51, 52

Fotbaloví chuligáni jsou spojováni i společnou nenávistí k policii, kterou titulují mezinárodní 

zkratkou A.C.A.B. (all cops are bastards), která v překladu do češtiny znamená, že všichni policisté 

jsou bastardi.  Tuto zkratku původně používalo hnutí  punk,  ale  následně ho převzali  i  fotbaloví 

chuligáni.53

Fotbaloví fanoušci a chuligáni mají i svoje rituály, které se vyznačují ustálenou formou chování. 

Rituálem může být například provádění mexických vln54, zvedání šál při zpěvu chorálů, děkovné 

rituály po vyhraném zápase, nebo pískot pokud se děje podle jejich pohledu nějaká nespravedlnost, 

jako je neodpískání faulu na hráče jejich klubu.

2.4.1 Typologie fotbalových chuligánů

Jak  jsem  již  uvedl  dříve,  fotbaloví  chuligáni  netvoří  homogenní  celek,  ale  naopak  tvoří 

heterogenní.55 To také vedlo odborníky k tomu,  aby se zaměřili  na zkoumání typů fotbalových 

chuligánů. Jednu z prvních typologií  přinesl  v roce 1978 Peter Marsh,56 kterému se na základě 

analýzy videozáznamů a  výsledků zúčastněného pozorování  podařilo  rozlišit  6  skupin,  které  se 

pravidelně vyskytovaly na fotbalových utkáních a označil je písmeny a) až f).57 Pojmenování je sice 

v anglickém jazyce, neboť toto rozdělení chuligánů pochází z Anglie, ale i přesto je tento popis 

totožný se skupinami v České republice.

a) „Rowdies“: jde o chlapce ve věku 12 až 17 let, kteří dělají největší hluk a média je označují 

jako „hooligans“.58

51 NIKL, J., VOLOVECKÝ, P. Divácké násilí, Praha: Vydavatelství PA ČR, 2007, s.. 8-9.  
52 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barister Principal, 2004, s. 19-20.
53 www.futbal.rasizmus.sk/wp-content/uploads/hooligans-sk_web.pdf>, 5.5.2016.
54 Mexické vlny vznikají plánovaným vstáváním a usedáním návštěvníků stadionu a tribuny se tak rozvlní jako mořská 

hladina
55 Heterogenní skupina má různorodé názory. Jedná se tedy o opak homogenní skupiny.
56 Peter Marsh vycházel při koncipování této typologie z vlastních zkušeností a rovněž ze sledování fanoušků 

oxfordského fotbalového týmu.
MARSH, P. a kolektiv, Football Violence in Europe, Oxford: The Social Issues Research Centre, 1996.

57 SMOLÍK, J. Fotbalové chuligánství: historie, teorie a politizace fenoménu, Karlovy Vary: Zdeněk Plachý, 2008.
58 V České republice bývají největší problémy s fanoušky, kterým často nebylo ani 18 let. Hlavním smyslem proč 

navštěvují fotbalová utkání není primárně fotbal, ale zejména touha ukázat se před ostatními vulgarními pokřiky, 
nebo ničením vybavení fotbalového stadionu.
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b) Tato skupina je proměnlivějšího složení, vyššího průměrného věku, v niž se častěji objevují 

osoby s kriminální minulostí.

c) „Town  Boys“  jsou  mladí  muži  okolo  25  let,  jejichž  vzhled  se  neodlišuje  od  jiných  

návštěvníků  zápasu  a  neprezentují  svou  příslušnost  ke  klubu  vlajkami,  šálami  a  ani  

transparenty.

d) V této skupině jsou zahrnuti chlapci a mladí muži, kteří mají sice rádi atmosféru v ochozech, 

ale do fandění se nijak nezapojují.

e) Zde se vyskytují i ženy a dívky. Členové této skupiny jsou starší než členové předchozí  

skupiny.

f) „Novices“  („nováčci“)  tvoří  asi  desetileté  děti,  jejichž  hlavní  zábavou  je  sledování  

„Rowdies“.

Tyto skupiny umožňují fanouškům budovat svou vlastní „kariéru“ v ochozech stadiónu, mohou 

tedy  postupovat  od  „Novices“  přes  „Rowdies“  k  „Town  Boys“,  kteří  společně  tvoří  lineární 

hierarchii. Toto rozdělení skupin podle mého názoru platí do současnosti.

Z dalších typologií stojí za zmínku zajímavost, že mezi chuligány se často vyskytují i  ženy 

(samozřejmě v mnohem menší míře), které také někdy samy realizují násilí,  a to nejenom vůči 

ženám z nepřátelských skupin, ale i přímo vůči mužským chuligánům. Musím však dodat, že tyto 

ženy spíše přímo násilné jednání nerealizují, ale akceptují ho a nezřídka ho i obdivují, především 

neskrývají svůj obdiv vůči nejlepším rváčům, čímž toto chování ještě přiostřují a zveličují. Zároveň 

přispívají  i  k  jeho  rozšiřování,  zejména  tím,  že  pořizují  fotografie,  nebo  videonahrávky těchto 

násilných střetů.59

Během těchto  zkoumání  fotbalových  chuligánů  rovněž  vyšlo  najevo,  že  individuální  podíl 

nositelů  jednotlivých  rolí  na  vyvolávání  nepokojů  a  násilností  se  liší.  Skutečně  problémových 

jedinců,  kteří  tvoří  tzv.  tvrdé  jádro  je  relativně  malé  množství,  avšak  skupina  umírněnějších 

chuligánů, která je obklopuje, hraje mnohdy významnou roli. Jejich pasivní, nebo aktivní podpora, 

či nesouhlas velmi přispívají k vystupňování, nebo utlumení rodícího se konfliktu.60

Také  se  zjistilo,  že  někteří  členové  chuligánských  skupin  nejsou  uspokojeni,  pokud  jejich 

fotbalové mužstvo zvítězí, ale až v případě, kdy se jim podaří napadnout chuligány, nebo fanoušky 

soupeře a připravit  je o klubové symboly (jedná se zejména o šály a vlajky), nebo se střetnout 

v  ulicích  či  ochozech  stadiónu  s  policií  nebo zdemolují  zařízení  stadiónu  (zpravidla  pokud se 
59 V této souvislosti bych chtěl ještě dodat, že počet žen, které navštěvují fotbalová utkání se začal navyšovat mezi 

dvěma světovými válkami. Tento stav byl zapříčiněn i tím, že ženám bylo v této době přiznáváno volební právo a 
byly taktéž zrovnoprávňovány s muži. V této době také nedocházelo takřka k žádným násilnostem, což bylo 
zapříčiněno pravděpodobně i tím, že mladí muži, kteří se vraceli z války, se nechtěli doma zúčastňovat žádného 
násilí.
MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 18 a 40.

60 BEYER, D. Fotbalové násilí: subkultura hooligans, Brno, Masarykova univerzita, 2002.
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nachází  na  stadiónu  soupeře).  Ovšem  asi  největším  vítězstvím  pro  fotbalové  chuligány  je, 

především dobytí „kotle“ fanoušků soupeře, které chuligáni buď podnikali tak, že útočili přímo přes 

hrací plochu, po ochozech stadiónu, nebo dokonce přímo z ulice. S přibývajícími bezpečnostními 

opatřeními bylo toto dobývání stále složitější a postupně se napadání fanoušků soupeřova klubu 

přesunulo do okolních ulic poblíž stadionu. Závěrem by se tedy dalo říct, že těmto skupinám tak 

o fotbal ani nejde, jelikož hlavním smyslem jejich odreagování je především agrese vůči jiným 

osobám.   

2.4.2 Hooligans současnosti

Od  devadesátých  let  20.  století  se  stal  fotbal  ještě  populárnějším  a  to  zejména  díky 

mezinárodním utkáním  Ligy mistrů a  Poháru UEFA (dnešní Evropská liga), které byli  mediálně 

prezentovány po celé Evropě. Fanoušci, ale i hooligans, tak začali cestovat se „svým“ klubem na 

všechny zápasy. Tyto výjezdy však vedly pouze k tomu, že se hooligans v jednotlivých zemích 

potkávali čím dál tím častěji,  což mělo za následek, že začalo docházet k novým střetům, ale i 

například k uzavírání tzv. družeb s jinými chuligánskými skupinami. Hooligans tak začali objevovat 

nová města,  nové zápasy a nové možnosti  ke střetům. K tomuto novému dění přispěl nemalou 

mírou i rozvoj komunikačních technologií, a to zejména internetu a mobilních telefonů. Mobilní 

telefony například umožnili  chuligánům se lépe a  rychleji  domluvit  na místo a na podmínkách 

střetu.  Tyto střety trvají  většinou jen několik minut a účastníkům se poté často podaří  uniknout 

dříve, než policie stačí dorazit, jelikož ta je proti této strategii chuligánů mnohdy bezbranná.

Hooligans mimo Anglii, začali rovněž projevovat obrovský zájem o anglické rowdies, jejichž 

přítomnost  byla  často  považována  za  výzvu  k  boji,  ovšem  tato  výzva  pro  anglické  rowdies 

nekončila vždy dobře.61

Novinkou také bylo zapojení hooligans do organizovaného zločinu. Chuligáni, kteří vyjížděli se 

svými kluby do jiných měst, ale i do zahraničních měst, byli mnohdy využíváni k nelegální činnosti, 

jako jsou například trestné výpravy, nebo vymáhání výpalného. Zároveň byly zjištěny také případy, 

kdy členové chuligánských skupin pašovaly do zahraničí drogy, ale i jiné ilegální zboží. Následné 

výdělky z této trestné činnosti byly poté často zdroji financí, které umožňovaly existenci a cestování 

chuligánských skupin. Musím zde však uvést, že trestnou činností tohoto charakteru se zabývala jen 

malá část fotbalových chuligánů.62

61 Počátkem dubna 2000 sehrál anglický tým Leeds United zápas semifinále Poháru UEFA na hřišti Galatasaraye 
Istanbul. Před tímto utkáním došlo k incidentu, kdy jeden z anglických rowdies vyprovokoval skupinu Turků, kteří 
seděli v zaparkovaném autě ke konfliktu (podle výpovědí měli opilí angličtí fanoušci vystrčit na Turky holý zadek, 
což je v Turecku považováno za jednu z největších urážek). Nastalý konflikt přerostl v hon na Brity. Tyto nepokoje 
uklidnila až přivolaná policie, avšak i přesto byli během střetu ubodáni dva příznivci Leedsu United.
MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 62

62 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 10-14.
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V České republice docházelo k trestné činnosti  zejména při  výjezdech do vzdálených míst. 

Členové těchto chuligánských skupin například opakovaně přepadávali čerpací stanice a brali vše 

co jim přišlo pod ruce.  V současnosti  se toto jednání  však vyskytuje pouze sporadicky,  jelikož 

Policie České republiky doprovází fanoušky při jejich cestě na fotbalový zápas a následně i zpět do 

domovského města.  

2.5 Další organizované skupiny

Ve fotbalovém, popřípadě fanouškovském prostředí existuje celá řada dalších organizovaných 

skupin, které jsou často s hooligans ztotožňovány, avšak jejich chování, ideologie a projev se od 

chování hooligans často velmi liší. Je proto nutné tyto skupiny od hooligans a od sebe navzájem 

odlišovat.  Mezi  skupiny nejčastěji  zaměňované se skupinou hooligans  patří  zejména  roligans a 

ultras.

2.5.1 Roligans

Roligans (z anglického slova rolig, které znamená mírumilovný) je skupina fanoušků, kteří se 

aktivně účastní ligových i reprezentačních zápasů. Obvykle je tvořena velkým počtem účastníků a 

můžeme mezi nimi nalézt celé rodiny s jejich dětmi. Výjimkou není ani velké množství žen, které 

se mezi roligans pohybují. Tato skupina se také chová bezkonfliktně a neohrožuje ostatní účastníky 

utkání  a  je  tedy jakýmsi  protestem proti  násilnému chování  fotbalových chuligánů,  jelikož  pro 

roligans je fotbal především zábavou.

Každá větší i menší roligans skupina je na první pohled jasně patrná, zejména díky sladěné 

barevnosti,  podle klubových nebo národních barev.  Kromě oblečení,  zejména replik dresů,  jsou 

často k vidění pomalované obličeje, „žertovné“ čepice, masky, šály a další předměty s klubovou 

tématikou. Tito fanoušci tak vyznávají tzv. „karnevalový“ způsob fandění. Do této skupiny spadají 

především  dánští  a  rakouští  fanoušci,  ale  v  současnosti  se  tito  fanoušci  ve  velkém  množství 

vyskytují i v některých dalších skandinávských zemích.

Nejvíce  se  tento  styl  fandovství  objevuje  při  reprezentačních  zápasech,  zejména 

skandinávských zemí. Právě například v Dánsku jsou roligans často přítomni i na přátelských a 

ligových zápasech.63 To je zapříčiněno pravděpodobně i tím, že Dánsko je jednou z nejšťastnějších 

zemí na světě, jak ukázala i nedávná studie z roku 2013, která je nazvána Zpráva o štěstí ve světě,  

kterou pro OSN vypracovala Columbijská univerzita v New Yorku.64 Některé tyto studie je potřeba 

brát pochopitelně s rezervou, ale na tomto příkladě lze pozorovat, že se například v Dánsku fandí na 
63 BEYER, D. Fotbalové násilí: subkultura hooligans, Brno, Masarykova univerzita, 2002.
64 www.zpravy.idnes.cz/nejstastnejsi-zeme-na-svete-je-dansko-d8m-/zahranicni.aspx?

c=A130909_193856_zahranicni_brm, 5.5.2016.
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fotbalových  stadionech  dost  odlišným  způsobem,  protože  zde  není  zřejmě  tak  silná  potřeba 

nějakého „ventilu pro agresivitu“.   

Roligans jsou tedy protikladem hooligans a důkazem, že pokud jsou vytvořeny společenské 

podmínky, lze podporovat tým i bez projevu násilí.

2.5.2 Ultras

Ultras se podobně jako hooligans skládá z lidí, kteří se zdržují pouze ve skupinách, které ovšem 

nejsou v České republice oficiální. Stále však musíme mít na paměti, že ultras nejsou stejní jako 

hooligans, i když někteří členové ultras jsou bývalí chuligáni. Veřejnost však mezi těmito dvěma 

pojmy většinou nerozlišuje. Tento omyl je z velké části způsoben nesprávným popisem v médiích.

Ultras na rozdíl od chuligánů „bojují“ za svůj tým tím, že vytvářejí různé nové chorály, slogany, 

hesla,  samolepky,  vlajky,  plakáty,  nebo  velkolepé  choreografie,  které  bývají  často  náročné  na 

zhotovení  a  někdy  i  finančně  nákladné65,  zvláště  jedná-li  se  o  městské  derby,  nebo  o  utkání 

s  fanouškovsky atraktivním soupeřem.  Zároveň  můžou  v  těchto  choreografiích  ukázat  členové 

ultras skupin svou kreativitu a zručnost,66 jelikož pro tyto fanoušky je tento způsob trávení volného 

času spíše hobby. Zjednodušeně řečeno, ultras vytvářejí jedinečnou atmosféru pro „své“ hráče.

Samotní ultras se považují za divácky aktivní složku publika, která má za „poslání“ vytvořit co 

nejlepší atmosféru při fotbalovém utkání a proto disponují také záplavou vlajek, deštěm konfet, ale 

například  i  pyrotechnikou.  Proto  můžeme členy ultras  považovat  za  hlavní  organizátory  téměř 

veškerého dění na tribunách stadionu, jelikož pro tyto skupiny je důležité, aby byli vidět a slyšet.

Tato skupina není sice na rozdíl od roligans bezkonfliktní, ale rovněž nevyvolává násilné střety 

jako hooligans, ovšem i přesto mnohdy zapříčiňuje narušení hry na hřišti.  Typické pro ultras je 

například  házení  konfet,  dýmovnic,  dělobuchů  a  jiných  pyrotechnických  věcí  se  světelným  a 

zvukovým efektem na fotbalové hřiště, za což jsou v České republice často velmi kritizováni. Ultras 

však používání pyrotechniky, která představuje asi největší třecí plochu mezi oficiálními kruhy a 

fanoušky, obhajují svým heslem „pyro není zločin“, jelikož podle těchto aktivních fanoušků toto 

používání pyrotechniky na stadion patří, protože dokáže náležitě umocnit atmosféru zápasu.

Výhradním místem, kde se členové ultras skupin schází je domácí „kotel“, který organizují a 

kde mají spolu se členy chuligánských skupin hlavní slovo. Tento sektor na domácím stadionu se 

zpravidla nachází za brankou, který samotný klub vymezuje pro vlastní ultras.

Ultras posuzují hru o něco objektivněji než fotbaloví fanoušci, jelikož fanouškům jde zejména 

o to, aby jejich klub vyhrál, zatímco členové ultras berou vítězství spíše jako odměnu za jejich 
65 SEKOT, A.  Sociologické problémy sportu, Praha: Grada, 2008, s. 160.  
66 Choreografie se skládají většinou z obrazů a nápisů, které jsou vyrobeny pomocí různobarevných kartonů, 

obrovských plachet nebo různých papírů.
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povzbuzování, které je jejich hlavním zájmem. Ultras se snaží vytvořit především efektní aranžmá 

zápasu, které především povzbudí hráče jejich oblíbeného klubu. Dalo by se říci,  že obstarávají 

něco jako „nevyžádanou scénografii“ a fungují jako chór v klasickém řeckém divadle. Pochopitelně 

se také radují z každé vstřelené branky vlastního klubu.

Dalším bodem zájmu ultras je nepochybně sledování kvality fandění, rovnoměrné rozprostření 

transparentů a samozřejmě i činnost soupeřových fanoušků. Proto se snaží sjednotit celý kotel tak, 

aby povzbuzování bylo co nejlépe slyšet. Vztah ke klubu je pro členy ultras srdeční záležitostí a 

taktéž se zajímají o aktuální přestupy a hostování hráčů a také o tiskové zprávy klubu. Zajímavostí  

může být také to, že ultras uvažují o věcech o kterých by ostatní fanoušky ani nenapadlo přemýšlet, 

například jak dlouho zpívat chorály, jestli ho zpívají dost nahlas, jestli se zapojuje dostatečný počet 

fanoušků, jestli je nový chorál dostatečně originální a pod.

V  České  republice  se  dříve  používal  pro  označení  ultras  pojem  vlajkonoši.  Ultras  je  ale 

přesnější, protože zahrnuje jak jsem uvedl výše širší aktivity, než pouhou prezentaci vlajek.67 Přesto 

má každá ultras skupina vlastní vlajku, kterou se prezentují a která bývá často velmi pěkně graficky 

provedená  a  bývá  na  ní  označen  název  určité  ultras  skupiny.  Vlajky jsou  také  považovány za 

důležitý prvek reprezentace klubu, jelikož poukazují na hrdost fanoušků k týmu. Z tohoto důvodu 

jsou vlajky velmi ceněné a stávají se žádanou kořistí pro soupeře, protože pokud se podaří vlajku 

ukrást, znamená to pro okradenou skupinu nejvyšší stupeň zneuctění. V tomto případě tak dochází 

k plánovaným akcím, u nichž je nejdůležitější výsledek a proto se stává, že jsou fanoušci, kteří 

vlastní vlajku, nebo jiné symboly napadeni v přesile.

Ve  většině  případů  tvoří  ultras  mužská  část,  ale  ženy zde  nejsou  výjimkou,  podobně  jako 

mládež. Vztah ke klubu dávají najevo hlavně nošením oblečení s motivy oblíbeného klubu, které si 

nechávají často vyrábět sami. Věková hranice se nejčastěji pohybuje v rozmezí 14-35 let.68 Většina 

těchto členů skupin ultras investuje do svých aktivit spoustu času, ale i nemalé finanční prostředky, 

které používají zejména na tvorbu dříve zmíněných choreografií.

Hlavní  rozdíl  mezi  ultras  a  hooligans  je  tedy  zejména  ten,  že  hooligans  naprosto  cíleně 

zneužívají prostředí fotbalových zápasů k násilnostem, zejména ke střetu s chuligánskou skupinou 

soupeře a fotbalový zápas je tedy jen určitou záminkou. Ultas naproti tomu zajímá především fotbal 

jako takový a  také  klub,  který  podporují.  Ultras  tak  na  rozdíl  od  hooligans  vytvářejí  pozitivní 

atmosféru na stadionech, především prostřednictvím choreografií nebo pokřiků a zároveň se snaží 

působit na vedení klubu, nebo fotbalové asociace v zájmu všech fanoušků svého klubu. Ultras tak 

vždy patří  k  těm nejvěrnějším podporovatelům klubu  a  nikdy nelitují  svého  volného  času  ani 

vynaložených finančních prostředků pro svůj oblíbený klub. Musím zde však dodat, že i některá 
67 SLEPIČKA, P. a kolektiv, Divácká reflexe sportu. vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010, s. 150.  
68 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 92
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seskupení ultras se účasní rvaček, ale pouze sporadicky a jejich hlavním zájmem je, jak jsem uvedl 

dříve, zejména podpora klubu ke kterému patří.

Závěrem uvádím, že vznik fanouškovských skupin,  kterým se ve většině států Evropy říká 

ultras, se datuje do 60. let 20. století, kdy začali v Itálii vznikat první takto označené skupiny.69

2.6 Další členění chuligánství

Fotbalové  chuligánství  by se,  podle  mého  názoru,  mohlo  dále  členit  na  základě  toho,  zda 

členové chuligánských skupin jednají  jako přívrženci  nějakého klubu,  nebo národních mužstev, 

jelikož pro utkání národních týmů se často odkládá vzájemná rivalita chuligánských skupin z jedné 

země. Tento proces je například vidět především v zápasech mezi Chorvatskem a Srbskem.70

Právě v duelu  mezi  Chorvatskem a Srbskem lze často pozorovat  i  nacionalistický podtext.  

V těchto státech bývalé Jugoslávie, existují nejspíše čtyři nejradikálnější chuligánské skupiny na 

světě, které jsou známé jako „Velká čtyřka“ a jedná se o fanoušky celků Crvene Zvezdy Bělehrad 

(skupina Delije), Partizanu Bělehrad (skupina Grobari), Hajduku Split (skupina Torcida) a Dinama 

Záhřeb (skupina Bad Blue Boys).71

V současné  době,  ve  které  existuje  celá  řada  sociálních  sítí,  lze  pozorovat  také  nový  typ 

chuligánů. Jde o tzv. internetové chuligány, pro které je typické, že často na webových stránkách 

publikují  nesprávné  informace  o  této  subkultuře,  které  se  mohou  stát  určitým  spouštěčem 

„nekonečných“  debat  a  hádek  mezi  znepřátelenými  skupinami.  Z  tohoto  důvodu  se  jednotlivé 

skupiny vzájemně před těmito lidmi upozorňují, aby nedošlo ke zbytečným rozepřím.

69 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004. s. 82-84.
70 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 20.
71 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 105
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3. Historie fotbalového chuligánství v České republice

Česká  republika,  stejně  jako  ostatní  evropské  země,  byla  fotbalovým  chuligánstvím  také 

zasažena a zaznamenala i značný vývoj tohoto fenoménu. Tento vývoj ovšem nebyl zcela paralelní 

s  vývojem  hooligans  v  západní  Evropě,  jelikož  projevy  fanoušků  nebyly  v  tehdejším 

tzv. východním bloku namířeny proti sobě. Z tohoto důvodu je vývoj fotbalového chuligánství do 

jisté míry specifický pouze pro Českou republiku.

V první polovině 20. století se fotbaloví diváci na území Čech podobali spíše návštěvníkům 

divadla,  jelikož  návštěva  sportovního  utkání  se  často  neobešla  bez  společenského  obleku  a 

klobouku. Toto chování se však mění zejména v období socialismu, které lze v některých případech 

spojovat i s prvky odporu vůči tehdejšímu režimu, který vládl v Československu.

Subkultura hooligans se proto na území České republiky objevuje především v 70. a 80. letech 

20. století, kdy mladí lidé, kteří navštěvují fotbalové zápasy v tehdejším Československu, začali 

napodobovat anglické hooligans a dochází tak k nárůstu počtu i závažnosti násilných incidentů. 

Tento  „export“  fotbalového  násilí,  o  kterém  Margaret  Thatcherová  svého  času  prohlásila,  že 

„hooligans  jsou  jedním z  nejznámějších  britských  vývozních  artiklů  ...“  a  Britové  sami  říkají 

chuligánství  „britská  nemoc“72,  pravděpodobně  stojí  za  vznikem tohoto  fenoménu  fotbalového 

chuligánství  i na našem území.

3.1 Skladba fotbalového publika v České republice

V roce 2007 uskutečnila  Fakulta  tělesné  výchovy a sportu  Univerzity Karlovy projekt  pod 

názvem  Divácká  reflexe  sportovních  zápasů  za  účelem  srovnání  rozdílů  mezi  fotbalovými  a  

basketbalovými  fanoušky. Z  následných  výsledků  dotazníkového  šetření,  který  byl  proveden  u 

1 631 fotbalových diváků na stadiónech nejvyšší fotbalové soutěže vyplynuli následující informace:

➢ v publiku převažují mladí lidé,

➢ ženy tvoří nanejvýš 1/5 fotbalového publika,

➢ podíl diváků s vysokoškolským vzděláním je menší než 10%,

➢ nejpočetněji zastoupeni jsou studenti, na druhém místě následují dělnické profese,

➢ největší skupina diváků navštěvuje zároveň fotbalové i hokejové zápasy,

➢ publikum je většinou složeno z „obecných“ sportovních diváků (ne z diváků „specialistů“ 

preferujících jeden určitý sport).73

72 SMOLÍK, J. Fotbalové chuligánství: historie, teorie a politizace fenoménu, Karlovy Vary: Zdeněk Plachý, 2008.
73 SEKOT, A. Sociologické problémy sportu. Praha: Grada, 2008, s. 167-168.

29



Právě  nejpočetnější  skupina  mladých  lidí,  která  se  nejvíce  podílí  na  vytváření  atmosféry 

v hledišti, je zároveň tou nejrizikovější. Proč jsou mladí lidé náchylnější k negativnímu chování, 

vysvětluje Slepička ve své knize takto: „Mladí lidé jsou v tomto věku ve svých reakcích obvykle  

spontánnější,  mají menší míru sebekritičnosti a sociability ve svém chování. Snáze se ztotožňují  

se svými idoly a více podléhají atmosféře hlediště.74   

Slepička taktéž upozorňuje i na souvislost mezi snižujícím se průměrným věkem fotbalového 

diváka v České republice a zvyšující  se důležitostí potřeby prožívat utkání v partě.75 Fotbalový 

stadion je totiž v neposlední řadě místem mnoha emocí, kde člověk zažije například vztek, lítost, 

nebo nefalšovanou radost. Toto vše mladý člověk (adolescent) prožívá velmi silně a jelikož se může 

nacházet v období ve kterém je emocionálně velmi nestabilní, je velmi důležité, aby své pocity 

s někým mohl sdílet.  

Nicméně je nesmírně obtížné vystihnout základní charakteristiku takového českého fotbalového 

chuligána, jelikož neplatí, v návaznosti na zeměpisné, sociální, ekonomické, nebo politické aspekty, 

že každý člen chuligánské skupiny je stejný. Z tohoto důvodu není například chuligán z Liberce 

stejný jako chuligán z Ostravy, i když si to většina veřejnosti myslí.

3.2 Divácké násilí v České republice

Fotbalové násilí  (chuligánství)  se začalo v tehdejším Československu objevovat na přelomu 

19. a 20. století,76 kdy můžeme registrovat první rozmíšky mezi návštěvníky fotbalových utkání.

Charakteristika českého fotbalového chuligánství je poměrně obtížná a nelze ho jednoznačně 

zařadit do kategorií a utvořit typologii. Vzhledem k dynamickým procesům, které v něm probíhají, 

například se jedná o nejasné rozčlenění na hooligans, nebo ultras, a to i přesto, že v roce 1995 došlo 

k vymezení ultras od fotbalových chuligánů. Přesto i nadále mnozí lidé z jednotlivých skupin a 

veřejnosti považují tyto dva pojmy za synonyma, ačkoliv se jedná o naprosto odlišné termíny. 

České  chuligánské  skupiny  také  stále  hledají  jistá  pravidla  a  ustálenější  mechanismy  své 

existence. V mnoha případech zastupují roli fotbalových chuligánů skupiny při hokejových klubech, 

což je způsobeno zejména velkou popularitou ledního hokeje v České republice. Jedním z důvodů 

je také fakt, že v některých městech je lepší a úspěšnější hokejový klub než fotbalový.

V České republice můžeme rozeznat tři etapy fotbalového chuligánství, přičemž třetí z nich je 

teprve na svém počátku.77 Vymezení těchto etap je však pouze orientační a také nepřesné, jelikož se 

tyto etapy značně překrývají a proto nelze určit jejich přesné hranice.

74 SLEPIČKA, P. Sportovní diváctví. Praha: Olympia, 1990, s. 30-31.
75 SLEPIČKA, P. Sportovní diváctví. Praha: Olympia, 1990, s. 30-31.
76 SMOLÍK, J. Fotbalové chuligánství: historie, teorie a politizace fenoménu,  Karlovy Vary: Zdeněk Plachý, 2008.
77 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni,  Brno: Barrster a Principal, 2004, s. 129.
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Na počátku fotbalu v českých zemích78 se jednalo o tzv.  etapu pre-chuligánskou, na kterou 

následovala tzv. etapa moderního fotbalového chuligánství. Od roku 2001 dochází ovšem k výrazné 

politizaci a o rok, nebo dva později, dochází k propojení s některými militantními extrémistickými 

organizacemi.  V  tomto  období  tedy  začíná  třetí  etapa  politizace  a  extremizace  fotbalového 

chuligánství.79

3.3 Pre-chuligánská etapa fotbalového chuligánství

Pre-chuligánská etapa začíná s počátky fotbalu na našem území (přelom 19. a 20. století). Tato 

etapa se především vyznačovala svou neorganizovaností, jelikož fanoušci jakéhokoliv fotbalového 

klubu byli v minulosti poměrně nesourodou skupinou lidí, kteří se nahodile scházeli na fotbalových 

zápasech svého klubu. Toto období trvalo až do poloviny devadesátých let 20. století. 

V zárodcích  fotbalového chuligánství  se  jednalo  především o různé  nekorektní  až  vulgární 

nadávky  hráčům,  rozhodčím,  pořadatelské  službě  a  fanouškům  soupeře.  Nejednalo  se  tak 

o  závažnější  provinění  a  docházelo  pouze  někdy  k  menším  strkanicím,  které  někdy  přerostly 

v  drobné  potyčky,  které  však  byly  přímými  reakcemi  na  dění  na  hřišti  a  neznamenaly  větší 

nebezpečí pro ostatní přihlížející. 

Velkou  roli  tehdy,  ale  i  dnes,  hraje  i  regionální  nevraživost  a  s  tím spojený  patriotismus. 

Z tohoto důvodu se fanoušci  i  kluby snaží  „podmanit“  určitý  kraj.80 Například mezi Slávisty a 

Sparťany se bojuje  o pomyslnou nadvládu Prahy,  mezi  Baníkem Ostrava  a  Brnem o nadvládu 

Moravy a mezi Baníkem a Opavou o nadvládu Slezska. S nadsázkou nám proto můžou tyto boje 

připomínat dávné střety z minulosti, kdy se panovnické rody snažili uzmout jiným rodům jejich 

půdu.

Za  doby  socialismu  se  ovšem  fandění  v  tehdejším  Československu  také  někdy  stávalo 

primitivním projevem vzdoru proti tehdejšímu režimu. Ten mohl být „reprezentován“ rozhodčím, 

nebo údajně „vládním klubem“ Spartou Praha.81 Více než ve fotbale byl podobný odpor vůči vládní 

straně a jejím „bratrským zemím reprezentovaným SSSR“ vidět v ledním hokeji. Nejvíce to bylo 

patrné při mistrovství světa, které proběhlo těsně po okupaci Československa v roce 1968. I když 

tehdy tým Československa nezískal titul, projevem vzdoru obyvatel proti okupaci se stal především 

hokejový výsledek proti SSSR, kdy Československo zvítězilo 3:2. Následně bylo možné sledovat 
78 Přesná dokumentace, jak se do našich zemí dostal fotbal, není přesně známá. Nicméně podle různých zdrojů, se 

k nám dostal koncem 19. století z Anglie, kde se tomuto sportu vyučil Josef Rössler-Ořechovský. Tento sport se poté 
dále šířil nejdříve v Praze, odkud se dostal do dalších českých měst a na Moravu. Ještě pro zajímavost uvádím, že 
první veřejné utkání se odehrálo v roce 1892 v Roudnici nad Labem.
JELÍNEK, R., JENŠÍK, M. Atlas českého fotbalu, od roku 1890. 1 vyd. Praha, 2006.

79 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 129 - 146  
80 SLEPIČKA, P., Sportovní diváctví, Praha: Olympia, 1990, s. 48-93.
81 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 130.
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takřka všude transparenty a nápisy s tímto výsledkem. Je však nutné podotknout, že emoce v této 

době byly velmi vypjaté, především z důvodu vzniklé politické situace.82

3.3.1 Fotbalové chuligánství v období normalizace

Důležitým  mezníkem pro  fotbalové  chuligány  se  stal  zejména  nástup  Gustáva  Husáka  do 

funkce prezidenta Československa v roce 1975, a probíhající období tzv. normalizace.83

Větší  potíže  s  fotbalovými  fanoušky  se  začínají  objevovat  na  počátku  osmdesátých  let 

dvacátého století. V hledištích vzrůstala vandalská činnost, vulgárnost, ale i intenzita brutálnějších 

zákroků,  které  lze  v  této  době  pozorovat  a  kterými  byla  tehdejší  společnost  zaskočena.  Tyto 

násilnosti a výtržnosti se týkaly nejen stadiónů a okolí, ale stále častěji i trasy přeprav „fanoušků“. 

Příčinou  této  situace  byla  nejspíše  jistá  „emancipace“  části  mládeže,  především  z  dělnických 

profesí,  která  se  stala  v  normalizačním období  imunní  vůči  režimní  propagandě,  ale  současně 

nebyla ochotna k protirežimnímu, nebo jakémukoliv zásadnějšímu politickému protestu. Útočištěm 

pro tuto mládež se tak staly fotbalové zápasy, kde si při fandění vybíjeli svou agresivitu a frustraci 

z tehdejší doby.84 Zároveň docházelo také k určitému přimknutí ke klubu, kde tito jedinci nacházeli 

sobě podobné a rovněž ty, kteří jim rozuměli.

Nejvíce byla vidět tato rostoucí vlna násilí na zápasech první československé fotbalové ligy, 

kde začalo docházet čím dál tím častěji k menším či větším excesům. Tyto projevy chuligánství 

bylo možné pozorovat především v utkáních velkých československých fotbalových klubů z našich 

největších měst Prahy, Brna, Ostravy a Olomouce.

Přestože existovala v tehdejším Československu určitá cenzura tisku, některé deníky, například 

Rudé právo nebo Zemědělské noviny, někdy přinesly reportáže o nějakém větším incidentu, který se 

týkal chuligánství a příznivců fotbalových klubů. V jednom z výtisků Rudého práva byly například 

zveřejněny události z konce osmdesátých let ze zápasu Baníku Ostrava se Sigmou Olomouc, který 

se odehrál v hanácké metropoli.85 Zajímavé na tom je to, že jinak měly být všechny tyto fotbalové 
82 www.hokej.idnes.cz/hokejova-pomsta-za-okupaci-d0y-/hokej_ms2004.aspx?c=A040325_111628_reprezentace_rav, 

5.5.2016.
83 Normalizace (tento termín pochází z Moskevského protokolu, podepsaného 27. srpna 1968) je pojmenování pro 

represivní opatření po násilném potlačení Pražského jara v roce 1968 armádami Varšavské smlouvy, jako byly čistky 
v tehdejší komunistické straně (bylo vyloučeno nebo vyškrtnuto přes 300 000 členů strany), propouštění ze 
zaměstnání (o práci tehdy přišlo asi 350 000 lidí), obnovení cenzury, zrušení mnoha zájmových a politických 
sdružení a organizací. Nástup normalizace probíhal v několika fázích, podle toho jak postupně ztráceli vliv a moc 
představitelé tzv. Pražského jara a na jejich pozice nastupovali nový členové Komunistické strany Československa.
PERNES, J. Dějiny v obrazech. Československo 1946-1992, Praha: Albatros, 1999, s. 40-43.

84 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 131.
85 Mareš a kolektiv mluví o výtržnostech vlajkonošů procházejících v den zápasu Olomoucí. Zmiňují reportáž 

zveřejněnou Rudým právem na konci 80. let z před zápasového pochodu příznivců Baníku Ostrava centrem 
Olomouce s následující bilancí: přibližně 400 ostravských vlajkonošů, asi 80 olomouckých, 29 výtržníků 
předvedených na stanici VB, 3 odesláni na záchytnou stanici, z toho 1 mladistvý, 5 zraněných. Zajištěno 6 kovových 
tyčí. Škody: zdemolovaná telefonní budka, rozbitá výkladní skříň, vývěsky kin, převrácené a zapálené popelnice.
MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 150.
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excesy tvrdě cenzurovány a redakce novin byly pod dohledem stranického aparátu. Tehdejší vrchní 

představitelé  Československa  si  totiž  nepřáli,  aby  byla  Československá  socialistická  republika 

spojována s nešvary, které jsou charakteristické pro kapitalistický „Západ“.86 Z tohoto důvodu také 

bezpečnostní složky často velice razantně zakročily proti jakémukoli porušování veřejného pořádku 

a účastníci těchto výtržností byli soudy exemplárně potrestáni.87 

Zlomovým okamžikem tohoto období se stala zpáteční cesta fanoušků pražské Sparty po utkání 

s Bánskou Bystricí v roce 1985.88 Vlak, kterým cestovali, byl částí sparťanských fanoušků, kteří 

byli značně opilí, zdemolován do té doby nevídaným způsobem. Při tomto incidentu také napadali a 

bili ostatní cestující a dokonce se pokusili vyhodit osamělou průvodčí vlaku z okna, což se jim 

naštěstí nepodařilo. Celkové škody na zařízení vlaku se vyšplhaly do statisíců. Veřejností byl tento 

incident vnímán jako velmi alarmující, neboť k této události shodou okolností došlo jen několik 

týdnů po tragédii na Heyselově stadionu v Bruselu. Toto řádění sparťanských fanoušků ve vlaku 

se bohužel stalo vzorem pro vznikající subkulturu hooligans v Československu.  

Po  tomto  incidentu  se  tehdejší  představitelé  veřejné  moci  rozhodli  přestat  tento  vzrůstající 

problém s fotbalovými fanoušky zamlčovat a začali se tímto případem detailně zabývat, jelikož si 

zvolili tento incident jako jakýsi precedens.89 Zároveň se rozhodli ukázat veřejnosti, že nehodlají 

v  českém,  respektive  československém fotbale  podobné situace  tolerovat.  V souvislosti  s  tímto 

řáděním  fotbalových  chuligánů  bylo  nakonec  uvězněno  třicet  fanoušků  a  zároveň  se  začala 

realizovat  první  protichuligánská  opatření  proti  fotbalovému  násilí  na  českých  fotbalových 

stadionech.  Na  všech  stadionech  první  ligy  následně  vznikly  oddělené  sektory  pro  fanoušky 

hostujícího  mužstva  a  pořadatelé  fotbalových zápasů  dostali  pravomoc kontrolovat  návštěvníky 

utkání při vstupu na tribuny stadionu. Další tehdejší opatření v zápolení s fotbalovým násilím na 

stadionech se vztahovalo ke konzumaci alkoholických nápojů. Z tohoto důvodu se od této doby 

mohlo v útrobách stadionu prodávat pouze pivo s menším obsahem alkoholu.90

V roce 1987 natočil na motivy tohoto incidentu z roku 1985 režisér Karel Smyczek celovečerní 

film s názvem Proč?, který paradoxně místo zamýšleného výchovného efektu, naopak působil jako 

inspirace  pro  u  nás  vznikající  subkulturu  hooligans.  Tento  film  tak  nechtěně  přispěl  ke 

zpopularizování fotbalového násilí mezi dospívající mládeží.91 Vše bylo ještě navíc umocněno tím, 

86 Jednalo se zejména o Velkou Británii, kde měli s fotbalovými chuligány pravděpodobněji nějvětší problémy.
87 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004.
88 Tato událost je považována za zrod fotbalového chuligánství na našem území.

MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004.
89 Precedens je soudní rozhodnutí, které zpravidla v budocnosti slouží jako příklad, pro rozhodování obdobných 

soudních případů.
90 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 131.
91 Film Proč? je dodnes kultovním filmem českých fotbalových chuligánů a řada pasáží tohoto filmu patří k „povinné 

výbavě“ každého chuligána v České republice.
MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 131.
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že jednu z hlavních rolí ztvárnil Daniel Landa, který byl v této době zpěvákem první významnější 

české skinheadské skupiny Orlík. Tímto incidentem tedy vešlo fotbalové chuligánství do povědomí 

československé veřejnosti a začaly se tímto fenoménem zabývat také bezpečnostní složky státu.92

I přes velice důkladná bezpečnostní opatření a zvýšenou snahu státního aparátu o potlačení 

násilí  na  fotbalových  stadionech se  policejním složkám nedařilo  zamezit  v  narůstajícím trendu 

diváckých výtržností  na stadionech a počet násilných incidentů na konci osmdesátých let  strmě 

narůstal.  Hlavním důvodem byla zvýšená účast  fotbalových příznivců,  zejména pak radikálních 

fanoušků. Venkovní zápasy svých týmů začaly navštěvovat například i militantní skupiny Baníku 

Ostrava a Sparty Praha,  které mají  na svědomí největší výtržnosti  na utkáních tehdejší nejvyšší 

fotbalové soutěže v Československu.93, 94

Stále se rozmáhající fenomén fotbalového násilí „podporovaly“ i další skupiny kolem klubů ze 

Zbrojovky Brno,  Sigmy Olomouc,  Škody Plzeň  (dnes  Viktoria  Plzeň)  nebo  Bohemians  Praha. 

Velkým problémem se stává výtržnictví také na druhém břehu řeky Moravy, u našich dnešních 

sousedů  na  Slovensku,  kde  se  začaly  formovat  dvě  velmi  početné  agresivní  skupiny.  Jednalo 

se o příznivce Slovanu Bratislava (nejúspěšnějšího slovenského klubu) a fanoušky Spartaku Trnava. 

Chuligáni  jak z  Čech,  tak  ze  Slovenska  se začali  také  násilně  projevovat  i  při  evropských 

utkáních, především s celky Maďarska a tehdejší NDR (Německá demokratická republika), jelikož 

nemohli například národní tým doprovázet do zahraničí směrem na Západ.

Mezi  fanoušky jednotlivých  klubů  rovněž  začalo  docházet  k  stále  častějším rvačkám,  jako 

například při utkání Bohemians Praha se Spartou Praha v roce 1983, které muselo být dokonce 

přerušeno,  protože  střet  mezi  fanoušky  proběhl  přímo  na  stadioně.95 K  další  smutné  události, 

spojené s fotbalovým chuligánstvím, došlo v Plzni roku 1988. Na plzeňském vlakovém nádraží se 

strhla rvačka mezi fanoušky Plzně a Sparty Praha. Jeden z fanoušků pražské Sparty v zápalu boje 

strčil do staré paní a ta spadla ze schodů. Na následky svého poranění bohužel o několik dní později 

zemřela. Po této tragédii byl následně nařízen zákaz věšet veškeré vlajky a symboly klubu na všech 

stadionech na několik ligových kol.96

3.3.2 Fotbalové chuligánství po roce 1989

Klíčovým rokem nejen pro společnost, ale i pro vývoj fotbalového chuligánství se stává rok 

1989,  kdy došlo  k  „sametové“  revoluci  a  ke  změně  režimu.  Do  této  doby totiž  byla  tehdejší 
92 CHARVÁT, M. Hostilita ve sportovním prostředí. Brno: BMS Creative, 2008, s. 72-73.
93 SLEPIČKA, P. Sportovní diváctví, Praha: Olympia, 1990, s. 102.
94 V současnosti se v České republice nachází několik desítek chuligánských skupin. Nejvíce chuligánů se sdružuje ve 

skupinách podporující fotbalový klub Baník Ostrava a Sparta Praha. Tito chuligáni jsou považováni za 
nejradikálnější v České republice.
www.hooligans.cz/counts/2012/1435-czech-scene, 5.5.2016.

95 www.hooligans.cz, 5.5.2016.
96 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 132.
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společnost do určité míry schopna projevy násilí regulovat a omezovat.

Nově získané sebevědomí a uvolnění možností projevování v důsledku změny režimu, však 

přineslo  nárůst  agresivity  ve  všech  oblastech  a  formách.  Toto  období  rovněž  usnadnilo  vznik 

nových  chuligánských  skupin,  které  začínají  mít  jasná  pravidla  a  které  jsou  velmi  dobře 

organizované. Kromě toho chuligánské skupiny, které fungovali už před rokem 1989 využívají této 

situace a rozšiřují své řady o nové členy z dospívajících generací. Svoboda slova, která je spojena se 

změnou režimu, pak navíc umožňuje daleko větší  informovanost o těchto negativních stránkách 

chování fotbalových fanoušků na našem území.97

V  tomto  období  se  také  negativně  podepsala,  na  schopnosti  potlačovat  některé  negativní 

projevy  spojené  s  fotbalovými  chuligány,  dočasná  neschopnost  Policie  ČR,  která  vznikla 

z dřívějšího SNB (Sboru národní bezpečnosti). Tuto situaci zapříčinilo zejména to, že v této době 

muselo  například  odejít  mnoho  policejních  odborníku,  kvůli  jejich  politické  minulosti  a  zbylí 

příslušníci nevěděli, jaké metody použít v boji s těmito negativními projevy fotbalových chuligánů. 

Tyto časy tak byly ideální pro vývoj extrémismu v České republice.98

Po roce 1989 dochází též k nacionalistickým výpadům v souvislosti s rostoucím napětím mezi 

Čechy a Slováky, které doprovázely zápasy federální fotbalové, ale i nejvyšší hokejové soutěže a 

také reprezentace před a během rozdělování státu. V této souvislosti se jednalo zejména například 

o  pokřiky Čechů na  Slováky:  „Bi  a  bi,  a  bi  Slováka do hlavy“  a  následné odpovědi  Slováků 

v podobném duchu: „Česi peši do Prahy“, nebo „Bi Pražáka do hlavy“. Častý byl také pískot na část 

státní hymny soupeře. 99

Velkým  problémem  se  stávají  rovněž  návštěvy  fotbalových  stadionů  členy  subkultury 

skinheads. Tato subkultura zažívá po uvolnění poměrů, po roce 1989, velký vzestup a velký nárůst 

nových členů, což mělo za následek, že začala mimo jiné páchat násilné trestné činy, například se 

začínají množit rvačky mimo fotbalový stadion, podobně jako tomu bylo v západní Evropě. Na 

stadionech se také začíná příchodem skinheads nově objevovat i nová vlna xenofobie a rasismu, 

a současně se začínají chuligánské skupiny politizovat.100 Silné postavení si subkultura skinheads 

postupně získala především po proniknutí do sparťanských, slávistických, brněnských, ostravských 

a libereckých „kotlů“ v letech 1993 až 1995. V těchto letech se začala také zvyšovat organizovanost 

v „kotlích“ a začala se zvyšovat podpora fanoušků i  při venkovních zápasech „svého“ týmu na 

97 SÁDKOVSKÝ, S. Právní aspekty násilí ve sportu. Praha: Karolinum, 2010, s. 13.
98 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni,Brno:  Barrister a Principal, 2004.
99 HARSAYI, L. „Správa o stave chuliganismu, rasizmu, antisemitismu a intolerance v slovenskom futbale.“ (Tento 

materiál je dostupný na www.futbal.rasizmus.sk/wp-content/uploads/hooligans-sk_web.pdf>, 5.5.2016.
100 Politizace fotbalového chuligánství by podle Mareše mohla znamenat další etapu ve vývoji české chuligánské scény, 

kde by se chuligánské skupiny staly jakousi bojovou silou extrémistických organizací. Proti tomuto konceptu se 
však staví jak řada fotbalových chuligánů, tak i organizace z okrajů politického spektra.
MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 129-146.
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cizích hřištích, kde byly příležitosti ke střetu s fanoušky soupeře mnohem větší, než v domácím 

prostředí.101

 Skinheads však začali  nejvíce navštěvovat zápasy tehdy nepříliš  známého pražského klubu 

Viktoria Žižkov. Do mediálního povědomí se tento fotbalový klub z druhé a později  z nejvyšší 

fotbalové soutěže dostal zejména díky písni Viktoria Žižkov skupiny Orlík, která měla na skinheads 

silné vazby.102 Domácí  zápasy Viktorie  Žižkov tak byly skinheady hodně navštěvovány a kvůli 

tomu se na fotbalových utkáních začínají objevovat rasistické, nebo neonacistické prvky, které se 

projevují  například v podobě skandovaných hesel,  nadávek a hajlování (toto bych ale spíše,  na 

základě zúčastněného pozorování, pokládal za snahu některých jedinců se před ostatníma předvést, 

než  za  vyjádření  jejich  skutečného  smýšlení).  Tímto  chováním  se  nechávají  ovlivnit  i  ne-

skinheadské výtržnické skupiny, které se často přidávají ke skandování skinheadů samotných.103 

Tím docházelo zároveň k posilování a inspiraci dalších chuligánských skupin. 

Fotbalové  utkání  začali  také  navštěvovat  lidé  známí  z  anarchistických  a  antiglobalizačních 

demonstrací  za  účelem konfrontace  s  neonacisty.  Se zvyšující  se  agresivitou  při  chuligánských 

střetech docházelo také k dalším tragickým událostem, kdy dochází ke zranění nevinných.

Nehledě  na  tyto  problémy se  počátkem devadesátých  let,  jak  jsem uvedl  výše,  se  výrazně 

zvýšila organizovanost lidí v tzv. kotlích a začalo docházet také k vyšší frekvenci návštěv fanoušků 

na  zápasech  svého  týmu  venku,  stejně  jako  styl  povzbuzování  a  fandění  se  stává  vizuálně  i 

akusticky  působivější  a  propracovanější.  Nicméně  velké  množství  nových  pokřiků  se  skládá 

zejména z rasistických a xenofobních hesel.104 

V  první  polovině  devadesátých  let  narůstá  rovněž  počet  střetů  fotbalových  fanoušků  na 

stadionech, ale i mimo nich. Agresivita fotbalových chuligánů zároveň stoupala a stávaly se další a 

další incidenty, zejména při návratu fanoušků z venkovních zápasů, kdy například demolovali vlaky 

a autobusy. Tyto události se snaží zachytit první časopisy a noviny zabývající se „mimo diváckou“ 

fotbalovou sférou. Například příznivci Baníku Ostrava začali v roce 1991 vydávat fanouškovsko-

chuligánský  zin105 ostravský  Bazal,  který  baníkovci  vydávají  dodnes.  Také  příznivci  našeho 

nejúspěšnějšího fotbalového klubu AC Sparta Praha začali v této době vydávat  svůj časopis, který 

pojmenovali Hooligan. Tento zin byl vydáván v Bystřici nad Pernštejnem.106

101 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligání, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 130-133.
102 www.texty-pisni.video-klipy.cz/pisen/98895-viktorka-zizkov-orlik.html, 5.5.2016.
103 www.supporters.cz/clanek/britska-nemoc-ceskoslovensko-po-roce-1989/3867.html>, 5.5.2016.
104 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligání, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 130-133.
105 Zin, nebo také fanzin je neprodejný občasník, který je vydáván skupinou fanoušků-chuligánů a je distribuován 

pouze mezi nimi samotnými a jim podobně smýšlejícími osobami a skupinami. Ziny mapují dění na chuligánské 
scéně, kde se zabývají právě i střety mezi dvěma tábory, rozebírají dění na zahraničních chuligánských scénách, 
obsahují fotografie, někdy i humorné fejetony. Z těchto důvodů je možné považovat zin za uznávanou komunikační 
platformu fotbalových chuligánů a mezi podobnými tištěnými médii také za nejprofesionálnější a nejrozšířenější.

106 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 133.
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V současné době se však pozornost soustřeďuje zejména k internetu (od začátku devadesátých 

let 20. století), kde vzniká celá řada webových stránek, které slouží ke komunikaci a k přípravám na 

jednotlivé  zápasy  a  zároveň  k  hodnocení  například  použitých  choreografií  na  fotbalových 

stadionech. Pravděpodobně nejznámější takovouto stránkou zabývající se chuligánskou scénou je 

www.hooligans.cz. Tato webová stránka obsahuje velké množství diskuzí, fotografií a také videí 

s touto tématikou. Na těchto stránkách jsou shromážděny i podstatné informace z dění ve světě.107

První polovina devadesátých let  je,  jak jsem uvedl výše,  spojena především s narůstajícími 

konflikty na fotbalových stadionech, ale i mimo ně. Zde uvádím pár příkladů, které jsou jakýmsi 

předvojem nové podoby chuligánství na území České republiky:

➢ Srpen 1990 – sparťanští hooligans při derby proti Slavii Praha prolomili oplocení za 

brankou a napadli policisty. Na trávník létaly láhve, kameny, střepy a byla poničena

dvě služební policejní auta,

➢ Březen 1991- Po utkání mezi AC Sparta Praha a Baník Ostrava se okolí stadionu a 

část Prahy změnilo v bojiště, bylo zatčeno 117 výtržníků a se čtyřmi bodnými ranami 

skončil v nemocnici jeden fanoušek Baníku Ostrava,

➢ Říjen  1994  –  brněnští  fotbalový  fanoušci  zmlátili  a  vyhodili  z  jedoucího  vlaku  

vojáka, který se zastal napadeného staršího muže. Vojáka ležícího v kolejišti              

s těžkým zraněním následně usmrtil projíždějící rychlík. Tento incident z října 1994 

byl nejzávažnější mimo fotbalový stadion.

➢ Srpen 1999 – chuligáni Baníku Ostrava napadli kamením rychlík jedoucí do Ostravy, 

kterým cestovali fanoušci Sigmy Olomouc. Jedna žena byla následně těžce zraněna 

jedním z hozených kamenů.108

3.4 Moderní fotbalové chuligánství

V  druhé  polovině  devadesátých  let,  po  vzoru  anglických  hooligans,  vznikly  postupně  při 

několika fotbalových klubech chuligánské skupiny, které mají  stabilní názvy a členy. Tyto nově 

vzniklé skupiny se stali součástí chuligánské scény a pravidelně se zúčastňují fotbalových zápasů a 

rvaček.109 Tady musím dodat, že tyto nové skupiny se jakkoli distancují od přímé „fanouškovské“ 

vazby na daný klub, jelikož používají vlastní název, symboly, fanziny a také webové stránky. 

V tomto období narůstá také množství střetů mimo stadion, na kterých se domlouvají zejména 

vůdčí osobnosti těchto skupin chuligánů většinou mobilními telefony, které jsou určitou zárukou, že 

o těchto rvačkách bude vědět jen velmi málo jedinců a tím pádem nedojde k jejich prozrazení. 
107 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 134.
108 www.hooligans.cz/nejzavaznejsi-incidenty/, 14.4.2016.
109 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 134.
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Hlavní  představitelé  skupin se prostřednictvím nich  domlouvají  především na místě,  kde dojde 

ke střetu, počtech účastníků a v některých případech dokonce i na jejich věku.110  

Pojmenování  takovýchto  organizovaných  skupin  zpravidla  obsahuje  slova  jako  „gang“, 

„banda“,  „ultras“,  „komando“ nebo „divize“  (například  Apple  Commando z  Prahy,  nebo  Johny 

Kentus gang z Brna)111. Účelem těchto názvů je, vyčlenit se od neorganizovaných, nebo krátkodobě 

fungujících skupin a taktéž i od jiných chuligánských skupin. Zároveň tím dávají tyto skupiny také 

najevo svůj distanc od běžných fanouškovských vazeb na klub. 

„Prvním chuligánským gangem s názvem pravděpodobně vznikl při Spartě Praha (tzv. Brigáda  

Drápek z Lasičky).“112 Tato skupina je první ultrapravicovou chuligánskou skupinou u nás a funguje 

dodnes.  Naproti  tomu  nejspíše  nejvýznamnějším  ultralevicovým gangem v  České  republice  je 

Berserk při Bohemians Praha 1905 (s tímto zařazením této skupiny ovšem nesouhlasím, viz další 

část této práce). Kromě toho existuje i mnoho antifašisticky zaměřených skupin, ale pravděpodobně 

nejznámější nese název Bohemians Tornado Boys.113

V roce 1995 dochází také k rozlišení českých chuligánů, jelikož se od nich vyčleňují tzv. ultras, 

tedy fanoušci, pro něž nehraje významnou roli násilí, ale naopak vizuální a zvuková podpora klubu.

V současné době má každé větší město hrající první nebo druhou fotbalovou ligu minimálně 

jednu skupinu fotbalových chuligánů. V závislosti na velikosti města pak čítají tyto chuligánské 

skupiny  i  několik  desítek  členů.  Je  také  hrubým  omylem  domnívat  se,  že  součástí  těchto 

chuligánských skupin jsou pouze lidé s nižším vzděláním. Při těchto skupinách totiž působí i celá 

řada vysokoškolsky vzdělaných lidí a dokonce i jedinci, kteří jsou zaměstnáni v prestižních profesí. 

Paradoxem  se  proto  může  jevit  fakt,  že  mezi  fotbalové  chuligány  patří  i  pár  právníků  nebo 

advokátů, kteří berou chuligánství jako adrenalinovou zábavu.114 Z tohoto důvodu se proto můžeme 

v  současnosti  na  chuligánství  dívat  jako  na  aktivitu  ne  zrovna  nemajetných  obyvatel  České 

republiky, jelikož všechny akce, oblečení, vstupné, cestovné na výjezdy za svým oblíbeným týmem 

a  občerstvení,  stojí  nemalé  finanční  prostředky a  proto  nelze  tyto  aktivity  přisuzovat  sociálně 

slabým a nevzdělaným lidem.115

Pro lepší přehled uvádím názvy některých chuligánských skupin i s příslušností k fotbalovému 

klubu:

➢ Sparta Hooligans, Prague Boys, Brigade Drápek z Lasičky (AC Sparta Praha),

110 JIŘIČKA, V. Osobnostní profil českých hooligans: psychologická studie k osobnostní struktuře a pozadí motivů 
agresivního chování členů tvrdého jádra fotbalových fanoušků. Praha, 2005. Rigorózní práce na filozofické fakultě 
University Karlovy na katedře psychologie. Vedoucí rigorózní práce Miluše Urbanová, s. 147.  

111 SMOLÍK, J., Fotbalové chuligánství: Sociálně psychologický fenomén, Brno, 2002
112 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 134.
113 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004.
114 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004
115 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 134.
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➢ Youngsters, Brigate 97 (SK Slavia Praha),

➢ Death Boys Slovan (Slovan Liberec),

➢ Brigade Gauners (České Budějovice),

➢ Apple Commando (FC Baník Ostrava),

➢ Pilsen bois (FC Viktoria Plzeň),

➢ Ultras Brno, Torcida (Zbrojovka Brno),

➢ Bulldog Corps (SFC Opava),

➢ Hooligans Hovada Zubr (SK Sigma Olomouc) nebo

➢ Berserk (Bohemians Praha 1905).116

Mezi nejpočetnější a co do střetů nejaktivnější základny hooligans patří u nás týmy Sparty Praha 

a  Baníku Ostrava.  Podle  odhadů policie  tvoří  sparťanské  jádro asi  200-300 chuligánů,  z  nichž 

zhruba 50 řadí Policie České republiky do kategorie C (nejnebezpečnějších).117 Baník Ostrava jich 

má asi o 100 méně a fanoušci Slavie Praha se vejdou do stovky. Podle politické orientace je policie 

označuje následovně: sparťanské chuligány jako ultrapravicové extrémisty, fanoušky Baníku jako 

levicové, Bohemians ve srovnání s ostravským klubem jako levicovější a Slavii jako smíšenou.

Policejní odborníci rovněž vytvořili profil průměrného českého chuligána:

➢ věk 15-25 let,

➢ týdenní režim – tvrdě vydělává, peníze utrácí o víkendu, při výjezdu je setkání            

v hospodě den před zápasem, následuje odjezd,

➢ fyzická průprava v bojových sportech, práce v ochrance a

➢   často má na kontě přestupky či trestné činy i jiné násilné činnosti, než jsou bitky na 

fotbale či hokeji.118

Z hlediska fotbalového násilí v souvislosti s fotbalovými zápasy vyhodnotila Policie ČR, že 

mezi  nejrizikovější  zápasy  české  nejvyšší  fotbalové  ligy  patří  zejména  duely  mezi  FC  Baník 

Ostrava, AC Sparta Praha, Zbrojovka Brno, SK Slavia Praha a Bohemians Praha 1905. U fanoušků 
116 www.hooligans.cz/chuligani-v-cechach/, 14.4.2016.
117 Bezpečnostní složky, včetně Policie ČR dělí návštěvníky fotbalových zápasů do třech rizikových skupin. Toto 

rozdělení kopíruje rozdělení fotbalových příznivců, které jsem uvedl v úvodní části této bakalářské práce. Fotbaloví 
diváci tak tvoří skupinu A, což jsou nejméně rizikový návštěvníci, tedy zcela bezkonfliktní fanoušci. Fotbaloví 
fanoušci tvoří skupinu B, tedy kategorii méně rizikových návštěvníků, ovšem hrozí zde určitá možnost výtržností. 
Skupinu C tvoří zejména fotbaloví chuligáni, kteří jsou považováni za velmi rizikové návštěvníky fotbalového 
utkání, kteří vyhledávají násilí nebo ho organizují. Zde však musím dodat, že lidé, kteří jsou řazeni do skupiny B se 
mohou velmi snadno dostat do skupiny C, především kvůli vlivu okolností, které se dějí na fotbalovém stadionu. 
Například se může jednat o chyby rozhodčích nebo o provokace fanoušků soupeře.
SMOLÍK, J. Fotbalové chuligánství: historie, teorie a politizace fenoménu, Karlovy Vary: Zdeněk Plachý, 2008, 
s. 18-20.

118 Internetový portál UNIE-SVOBODY – DEMOKRATICKÁ UNIE. Za fotbalový rasismus až tři roky vězení. 2. 10. 
2005. Dostupný na www.unie.cz/indexphp?typ=UEA, 17.3.2016.
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zmiňovaných  klubů  se  hovoří  i  o  nárůstu  radikalizace  jejich  chování.  Avšak  v  porovnání 

se zahraničními kluby, kde skupiny hooligans mají i tisíce členů, se Česká republika řadí na nižší 

příčky pomyslné tabulky co do počtu příznivců.

3.4.1 Chuligánská střetnutí

V dnešní době, jak jsem uvedl už výše, dochází i k chuligánským střetnutím ve kterých jde 

zejména o prestiž a jsou označována jako „třetí poločas“119. Tyto střety se odehrávají především na 

loukách, okrajích lesů nebo na odlehlých místech120. Původní chuligánská střetnutí, tak jak je známe 

z Velké Británie (dva tábory na sebe spontánně narazí a servou se), v současnosti nahrazují setkání 

dvou  znesvářených  táborů  po  předešlé  komunikaci.  Vzájemná  komunikace  probíhá  pomocí 

internetu  a  mobilních  telefonů.  Přípravy na  střet  jsou  mimo  den  zápasu  zpravidla  řešeny přes 

internet a samotná komunikace mezi špičkami jednotlivých gangů v den zápasu je řešena především 

telefonicky.  Tato  komunikace  probíhá  často  ještě  před  fotbalovým utkáním,  někdy i  s  denním 

předstihem, jelikož je potřeba sjednat místo, počet účastníků a další pravidla boje. Domluva mezi 

skupinami je potřebná, protože zformovat skupinu během zápasu, nebo těsně po jeho skončení je 

takřka nemožné, jelikož státní orgány (hlavně Policie ČR) pohyb těchto problémových fanoušků 

neustále monitoruje. Z tohoto důvodu se místo střetu do poslední chvíle mění.121

Rvačka chuligánů má tak většinou dohodnutá pravidla,  často prostřednictvím vůdců skupin. 

Počet  chuligánů na  každé  straně  je  většinou na dohodě znesvářených stran  a  proto bývají  obě 

skupiny stejně početné. Mezi českými chuligány jsou v poslední době moderní boje „na počet“. To 

znamená,  že  se  dopředu  domluví  počet  lidí  v  každé  ze  zúčastněných  skupin.  Jedná  se  tak 

o tzv. „férovky“. Současní hooligans, kteří se zapojují do těchto střetů jsou zpravidla velmi dobře 

trénovaní jedinci,  kteří  se většinou věnují  nějakému druhu bojového umění,  které pak uplatňují 

v těchto domluvených střetech.

Při  těchto  domluvených střetech  je  rovněž  nutné  od sebe  jednotlivé  skupiny odlišit,  což  je 

vyřešeno buď tím, že se jedna skupina svleče do půl těla,  nebo se označí  barevnými páskami. 

Mnoho chuligánů si také nasazuje do úst chrániče zubů. Při rvačce je rovněž zakázáno používat 

zbraně a proto se na začátku bitky někdy tleská, aby bylo vidět, že nikdo nemá v rukou zbraně, 

jelikož užití zbraní ve střetu je mezi českými chuligány považováno za nežádoucí, avšak i přesto je 

chuligáni někdy použijí. Například při střetu mezi chuligány Sigmy Olomouc a Bohemians Praha 

1905 bylo chuligány Sigmy porušeno toto nepsané pravidlo  domluvených střetů o nepoužívání 

119 Toto pojmenování chuligánských střetů především odkazuje k sepětí chuligánských aktivit s fotbalem a s jeho 
dvěma poločasy.

120 VOCHOCOVÁ, L. Třetí poločas-fotbaloví chuligáni v České republice a násilí, Rexter, 2007.
121 VOCHOCOVÁ, L. Třetí poločas-fotbaloví chuligáni v České republice a násilí, Rexter, 2007.
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zbraní  a  chuligáni  Bohemians  byli  napadeni  tyčemi  a  baseballovými  pálkami.  Toto  porušení 

následně  vyvolalo  vlnu  kritiky  ostatních  chuligánských  skupin  z  celé  České  republiky 

k olomouckým chuligánům.122

Dalším takovým pravidlem při  rvačce je,  že pokud někdo z účastníků střetu leží  na zemi a 

chrání si rukama obličej, nikdo do něj už nekope, jelikož ležící soupeř je považován za poraženého 

a je férové neuplatňovat vůči němu další násilné jednání. Při vážném zranění (bezvědomí) účastníka 

bitky se boj na nezbytně nutnou dobu přeruší. 

Po dohodnutí těchto pravidel se obě strany od sebe vzdálí a pokřikují na sebe, aby se vzájemně 

vyhecovali. Následuje rvačka, která  většinou trvá jen několik minut, zpravidla dokud jedna ze stran 

nevyhraje, nebo dokud nepřijede policie. Po skončené rvačce si následně oba tábory zatleskají, čímž 

stvrzují úspěšnost celé akce.123

Bohužel, i přes stanovené zásady, často dochází k vážným zraněním, protože v zápalu boje je 

těžké ovládnout své emoce (nejčastěji se jedná o zlomeniny, otevřené rány, nebo zapadlé jazyky). 

Poslední dobou se ovšem chuligánských rvaček v České republice odehrává stále méně, a pokud 

ke střetu dojde, tak připomínají spíše hospodské rvačky, jelikož se domlouvají střety v počtu tři na 

tři  nebo pět  na  pět.  I  přesto se  však  na území  České  republiky vyskytnou i  velké  střety mezi 

skupinami, které lze pozorovat v zahraničí.124  

Akce chuligánských skupin nejsou často jen záležitostí akcí sami mezi sebou. Cílem akcí se 

někdy stanou i fotbalisté a činovníci vlastního klubu jako například hráči pražské Sparty, kteří byli 

napadeni v roce 2002 příznivci Sparty Praha při návratu autobusem z prohraného utkání v Jablonci. 

Tehdy několik osobních vozidel zablokovalo silnici a kameny napadlo autobus. Výsledkem bylo 

zničené čelní sklo za několik desítek tisíc korun.125

„Tradiční  obětí“  chuligánských  útoků  jsou  také  často  rozhodčí.  Nejedná  se  ovšem  pouze 

o  hlavního,  ale  i  o  postranní  rozhodčí  (dnes  se  označují  jako  asistenti  rozhodčího).  Silného 

mediálního ohlasu se dostalo zejména napadení postranního rozhodčího při utkání mezi Bohemians 

Praha  1905  a  Spartou  Praha  v  roce  2003.  Z  táboru  fanoušků  Bohemians  tehdy  vyběhl  jeden 

fanoušek a fyzicky napadl rozhodčího za údajně špatně odmávaný ofsajd. Výsledkem bylo ukončení 

utkání a sankce pro domácí Bohemians, v podobě pokutované částky 500 000 Kč a také uzavřením 

hřiště na tři domácí zápasy, které museli následně odehrát nejméně 100 km od Prahy.126 Musím však 

122 www.tyden.cz/rubriky/sport/fotbal/gambrinus-liga/hrozi-ozbrojena-valka-fotbalovych-chuliganu, 5.5.2016.
123 www.fotbal.idnes.cz, 5.5.2016.
124 VOCHOCOVÁ, L. Třetí poločas-fotbaloví chuligáni v České republice a násilí, Rexter, 2007.
125 www.fotbal.idnes.cz/fanousci-sparty-napadli-autobus-s-hraci-f0e-/fotbal.aspx?c=A020331_133033_fotbal_hdv, 

5.5.2016.
126 SMOLÍK, J. Fotbalové chuligánství: historie, teorie a politizace fenoménu, Karlovy Vary: Zdeněk Plachý, 2008, 

s. 141.
www.fotbal.idnes.cz/byl-jsem-vozralej-kal-se-ritchie-da2-/fotbal.aspx?c=A030805_193751_fotbal_mn, 5.5.2016.
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uvést, že se jednalo vesměs o náhodné incidenty a ne o cílené útoky. To však nic nemění na jejich 

závažnosti.

3.4.2 Rasismus a antisemitismus na fotbalových stadionech 

Zatím  nejproblematičtějším  jevem  českých  (a  nejen  českých)  fotbalových  chuligánů  jsou 

v poslední době projevy politického extrémismu, který je vázaný na fotbalové chuligánství. Ten je 

především  zastoupen  rasistickými  a  neonacistickými  projevy,  protože  veliká  část  fotbalových 

chuligánů má ultrapravicové, nebo rasistické názory, i když je ne vždy otevřeně vyjadřují. Pouze 

někteří chuligáni se však začali konzistentněji profilovat ve smyslu příklonu k propracovanějšímu 

pravicovému  extrémismu,  což  se  může  například  projevit  v  heslech,  nebo  symbolice  na 

transparentech  (keltské  kříže,  sig-runy  nebo  číselné  kryptonymy  a  pod.),  ve  výběru  nepřátel, 

„společensko-politických“ úvahách v zinech, nebo na internetu a pod.127    

Rasismus je předsudek založený na postoji a víře v existenci vyšších, nadřazených a nižších,  

méněcenných  ras  a  zdůrazňování  rasových  znaků  a  rozdílů  a  z  nich  odvozených  teorií  

o nadřazenosti nebo podřízenosti ras a z toho vyplývajících názorů o podřízenosti nebo likvidaci  

„nižších ras“.128 Zde bych proto uvedl také názor pana Coakleye, který říká, že právě toto rasistické 

smýšlení  může  být  zdrojem sportovní  divácké  diskriminace  a  to  především v  případě  těch,  co 

zástupně  vyjadřují  svoji  hořkost  nad  vlastním  životním  směřováním  a  bezmocným  odcizením 

se okolnímu světu.129

V České republice se rasistické pokřiky objevují od počátku 90. let 20. století. V té době totiž 

začali za české kluby nastupovat první hráči tmavé pleti. Mezi nejčastější urážky patří bučení na 

hráče černé pleti, nebo skandování „hu, hu, hu“ při jeho dotyku s míčem. Někteří fanoušci dokonce 

po vzoru  anglických chuligánů házeli  na hráče  tmavé pleti  banány.  Takové chování  bylo často 

k vidění na zápasech Viktorie Žižkov ke konci devadesátých let, kdy hrál za Viktorii Žižkov hráč 

tmavé  pleti  Kenedy  Chihury.130 V posledních  letech  se  ovšem i  u  nás  začali  mnohem častěji 

objevovat  hráči  tmavé  pleti,  kteří  se  stali  výraznými  posilami  „svých  klubů“  a  také  oblíbenci 

fanoušků. Z tohoto důvodu se tyto rasistické pokřiky vyskytují už jen sporadicky.

Na českých fotbalových stadionech se můžeme setkat také s projevy antisemitismu. Nejčastěji 

bývají  antisemitská  hesla  používána  při  zápasech  Slavie  Praha.  Poměrně  časté  je  používání 

označení  „židi“,  například  „polští  židi“  nebo „jude  Slavia“,  které  má odkazovat  na  zakladatele 

127 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 142.
128 DAVID, R. Politologie: základy společenských věd, Olomouc: nakladatelství Olomouc, 2003, s. 347.
129 HOGENOVÁ, A. Násilí a jeho význam dnes. Násilí ve výchově, umění a sportu. Sborník příspěvků z mezinárodní 

konference konané 4. května 2006 na Univerzitě Karlově v Praze. Praha: Univerzita Karlova, 2006, s. 56.
130 Diváci mu nadávali rovněž do opic a házeli po něm dokonce banány.
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fotbalových klubů. Tím jsou označováni příznivci Baníku Ostrava a Slavia Praha.131 Podle mého 

názoru  ovšem  tyto  hesla,  jako  například  „jude  Slavia“,  nemají  příliš  mnoho  společného 

s antisemitismem, jelikož jde spíše o prostředek, jak například zesměšnit fanoušky tohoto klubu.

3.4.3 Přátelské vztahy mezi fanoušky, tzv. družby

V souvislosti  s  moderním chuligánstvím je  potřeba  také  uvést,  že  fanoušci  začali  uzavírat 

tzv. družby s fanoušky jiných týmů.132 Nejčastěji jsou tyto družby uzavírány s kluby ze Slovenska a 

Polska,  avšak družby mohou  vznikat  i  mezi  českými  kluby.  Výjimku  tvoří  například  i  družba 

fanoušků AC Sparta Praha a německého Unionu Berlín, nebo Bohemians Praha 1905 a německého 

St. Pauli.       

V těchto družbách jde o jakési přátelské vztahy mezi fanoušky dvou týmů, kteří se navzájem 

podporují. Členové jednotlivých skupin si vzájemně vypomáhají na domluvených i nedomluvených 

střetech, jezdí spolu na výjezdy na venkovní zápasy a sami na sebe neútočí133.

Nejznámějšími družbami českých fanoušků jsou:134

➢ Zbrojovka Brno a Slovan Bratislava (od roku 1999),

➢ Baník Ostrava a GKS Katovice (od roku 1996),

➢ Bohemians Praha a St. Pauli (od roku 2004),

➢ Slavia  Praha  a  Bohemians Praha (fanouškové z  těchto  dvou klubů založili  dokonce  

politické hnutí Desítka pro domácí viz další část této práce)  tato družba v současné době 

již  neexistuje,  i  když  fanoušci  z  obou  klubů  i  nadále  působí  ve  výše  uvedeném

politickém hnutí nebo

➢ SFC Opava a Slask Wroclaw (od roku 1998).

Především družby s polskými kluby jsou pro české chuligány velmi rizikové. Polští fotbaloví 

chuligáni totiž často při domluvených střetech používají zbraně, jako jsou například sekery, železné 

tyče,  nože,  nebo dokonce i  mačety a  to  je  v  rozporu se zásadami většiny českých fotbalových 

chuligánů bít se pouze holýma rukama beze zbraní.

Družby mezi kluby nehráli v České republice nikdy tak důležitou roli jako tomu je například 

v Polsku, ovšem i přesto, některé z nich vydrží i několik let. Tyto družby mezi kluby však spíše 

často nevydrží, například kvůli velké vzdálenosti měst, nebo generační výměně chuligánů.

131 SMOLÍK, J. Fotbalové chuligánství: historie, teorie a politizace fenoménu, Karlovy Vary: Zdeněk Plachý, 2008, 
s. 97-99

132 Slovo družba znamená vzájemnou spolupráci mezi dvěma nebo více tábory, ať už domácími, nebo zahraničními.
www.wikipedia.org/wiki/Družba, 5.5.2016.

133 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004.
134 www.hooligans.cz a www.supporters.cz, 5.5.2016.
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3.5 Protichuligánská politika v České republice

V České  republice  se  problematikou  fotbalového  chuligánství  zabývá  celá  řada  vládních  i 

nevládních  organizací  a  institucí.  Násilnosti  provázející  fotbalová  utkání  se  snaží  například 

eliminovat  Policie  ČR135 ve  spolupráci  s  pořadatelskou  službou136,  funkcionáři  klubu,  zástupci 

města, dopravní služby a další složky. Fotbalové chuligánství je v České republice řešeno v rámci 

politiky vnitřní bezpečnosti.  Spadá do působnosti Ministerstva vnitra České republiky a postupy 

vůči němu jsou spojeny i s činností proti extremistických složek Policie ČR. Ministerstvo vnitra ČR 

zároveň  začalo  se  vzrůstajícími  problémy  s  fotbalovými  chuligány  řadit  divácké  násilí  do 

každoročních zpráv o extrémismu s odvoláním na skutečnost, že mezi těmito lidmi se pohybují i 

příznivci subkultury skinheads, kteří často páchají trestnou činnost s extrémistickým podtextem.137

V České republice existují  různé vládní  i  nevládní  organizace,  které  se věnují  problematice 

fotbalového  chuligánství.  Na  základě  usnesení  vlády  č.  27  ze  dne  11.  ledna  1995  byla  při 

Ministerstvu vnitra ČR zřízena Koordinační komise k problematice diváckého násilí a nevhodného 

chování  při  fotbalových  utkáních.  Na  základě  téhož  usnesení  přistoupila  Česká  republika 

k  Evropské  úmluvě  k  diváckému násilí  a  nevhodnému chování  při  sportovních  utkáních.  Tato 

komise slouží zejména k zlepšení spolupráce mezi Policií ČR a sportovními kluby pří přípravě a 

realizaci  bezpečnostních  opatření  při  sportovních  utkáních  a  k  prevenci  násilí  pomocí  bariér, 

oplocení a kamerových systémů.138  
V roce 2008 byly zavedeny legislativní postupy umožňující potrestat fotbalové výtržníky podle 

platného  trestního  řádu  okamžitě  přímo  na  stadiónech  v  tzv.  zkráceném  přípravném  řízení. 

Podstatou zkráceného přípravného řízení je urychlit a zjednodušit přípravné trestní řízení a v co 

nejkratší době postihnout pachatele méně závažných trestných činů.139

Na stadionu jsou během fotbalového zápasu přítomni i pracovníci tzv. mobilních soudů (soudce, 

státní  zástupce,  obhájce,  policejní  vyšetřovatel  a  zástupce  přestupkové  komise).  Pokud  policie 
135 Policie ČR působí na stadionech pouze preventivně a svojí činností se nijak nevměšuje do práce pořadatelské 

služby. Policie ČR zasáhne pouze tehdy, když pořadatelská služba už není schopna svými silami urovnat vzniklou 
situaci, nebo když dochází k ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku, nebo k rušení veřejného pořádku. V současné 
době musí hlavní pořadatel Policii ČR o pomoc požádat a až potom může policie zaskočit. Samotná utkání bývají 
předem kategorizována podle rizikovosti do tří rizikových skupin, podle kterých se stanovují počty policistů. Zde 
bych ještě dodal, že o dění před stadionem a v jeho okolí se stará především městská policie.

136 Pořadatelská služba je skupina lidí, kterou si vybírá a zaměstnává domácí mužstvo. Každý člen pořadatelské služby 
musí být viditelně označen, aby ho bylo možné odlišit od běžných návštěvníků utkání. Její povinností je dbát na to, 
aby na stadionu byl dodržován návštěvní řád. Každý klub má povinnost na svém stadionu viditelně umístit návštěvní 
řád, na kterém je mimo jiné uvedeno, co je na stadionu zakázáno. Takový řád bývá většinou vyvěšen u vchodu na 
stadion, u pokladen nebo bývá vytištěn na lícové straně vstupenky. Pořadatelům často v jejich práci pomáhá 
kamerový systém, nebo například prodej vstupenek na občanský průkaz.

137 SYNECKÝ, M. Násilí při sportovních podnicích, Kriminalistický sborník 4/2008, s. 45.
138 SMOLÍK, J. Fotbalové chuligánství: historie, teorie a politizace fenoménu, Karlovy Vary: Zdeněk Plachý, 2008.
139 www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/projekt-mestskeho-soudu-v-praze-k-rychlemu-a-ucinnemu-postihu-nasili-

pri-fotbale-34865/, 28.3.2016. 
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zadrží  pachatele  výtržnosti  přímo  na  zápase,  nebo  těsně  po  něm,  předvede  jej  před  státního 

zástupce. Ten ve zkráceném přípravném řízení může rozhodnout o jeho předání přítomnému soudci, 

který na místě vydá trestní příkaz, nebo v případě těžších činů nařídí hlavní líčení.140

V souvislosti s přijetím zákona o Policii ČR č. 273/2008 Sb., přijal Parlament ČR v červenci 

2008 zákon č. 274/2008 Sb., podle něhož od ledna 2009 nově za bezpečnost diváků na stadiónech 

odpovídá organizátor utkání a ne policie, jako tomu bylo dříve. Novela přesunula podstatnou část 

odpovědnosti na kluby, které samy zajišťují pořadatelskou službu, včetně udržování klidu a pořádku 

na stadiónech.  Policie  je  připravena na případnou pomoc mimo stadión a na stadiónu zasahuje 

pouze tehdy, když selže bezpečnostní služba. Novela taktéž ukládá organizátorovi povinnost při 

nezvládnutí pořadatelských povinností za zásah policie zaplatit.141

Ministerstvo vnitra při  této příležitosti  vydalo i  manuál  „Bezpečí na sportovních utkáních“,  

který obsahuje řadu oprávnění a doporučení pro fotbalový svaz ČR a jednotlivé fotbalové kluby. 

V manuálu se rovněž uvádí, že pořadatelé mají možnost diváky legitimovat, nebo je prohledávat a 

zároveň  je  v  jejich  kompetenci  konkrétní  diváky  na  stadión  nevpustit.  „Neexistuje  zákonem 

založené, a tudíž vymahatelné právo účastnit se sportovního utkání jako divák.“ Součástí manuálu 

jsou i konkrétní návody pro pořadatele, jak se vypořádat s tím, když na stadiónu dojde k potyčkám. 

Nově  může  pořadatelská  služba  použít  například  pouta.  Na  druhou  stranu  manuál  doporučuje 

klubům konzultovat rozhodnutí o bezpečnostních opatřeních s fotbalovými návštěvníky. Větší kluby 

by měly založit dokonce oddělení práce s fanoušky. „Mnohé evropské kluby na podobných pozicích  

zaměstnávají samotné fanoušky, kteří fungují jako prostředníci.“142

Od ledna 2010 vstoupila v platnost nová zákonná úprava znemožňující fotbalovým chuligánům, 

podobně jako jinde v Evropě, účast na fotbalových utkáních. Zavedeny byly tzv. alternativní tresty 

zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, a to až na dobu 10 let. Tento trest byl 

odborníky  navržen  speciálně  s  ohledem na  divácké  násilí  na  fotbalových  stadionech  v  České 

republice. Odsouzený musí v tomto případě spolupracovat s Policií ČR a v době konání sportovního 

utkání se musí dostavit takto odsouzený jedinec na policejní služebnu v místě svého bydliště.143

    I přes tato všechna opatření, se však boj s fotbalovými chuligány nedaří vyřešit. To ukázaly 

například i výtržnosti fotbalových fanoušků v Ostravě při zápase Baníku Ostrava a Sparty Praha, 

který se uskutečnil  v březnu 2014, že problém násilí  na stadionech zůstal  nedořešen.  Po tomto 
140 První zkrácené řízení proběhlo při zápase mezi Spartou Praha a Baníkem Ostrava v květnu 2008. Dnes se ho 

využívá pouze při rizikových zápasech.
141 Policie musela zasahovat na stadiónu hned v únoru 2009 při utkání mezi 1. FC Brno s Baníkem Ostrava. Brněnští
      pořadatelé tehdy nezvládli agresivní fanoušky Baníku, kteří vnikli na hrací plochu a napadli ochranku. Policie poté
      brněnskému klubu naúčtovala náklady za zásah ve výši 80 tisíc korun.
142 Internetový portál MINISTERSTVA VNITRA ČR. Dokument: Divácké násilí – Bezpečí na sportovních utkáních:    
      Manuál pro fotbalové kluby[online]. 13.5.2009 [cit. 2010-01-15]. www.mvcr.cz/clanek/kriminalita.aspx?q     
     =Y2hudW09Mw%3D%3D, 5.5.2016.
143 Zdroj: zákon č. 40/2009 Sb. - trestní zákoník
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incidentu se spustila Českou republikou hotová mediální  smršť.  Politici,  fotbaloví funkcionáři  i 

média společně volali po tvrdém postupu proti nebezpečným fanouškům. Došlo to tak daleko, že 

FAČR144 se  ve  svém tažení  za  zlepšení  prostředí  na  stadionech,  rozhodla  zakázat  i  urážlivé  a 

vulgární skandování. V takovém případě nyní má dojít k přerušení, případně ukončení utkání.145

Na závěr  bych  chtěl  uvést,  že  v  poslední  době  je  Policie  ČR  a  také  pořadatelská  služba 

kritizována nejen od fotbalových chuligánů,  ale  i  od obyčejných fanoušků kvůli  nepřiměřeným 

zásahům,  které  jsou  často  zbytečné  a  během kterých  se  nerozlišuje  mezi  pravými  pachateli  a 

obyčejnými fanoušky. Velká kritika se snáší i na velké peněžní částky, které jsou vynakládány na 

opatření  proti  fotbalovému  násilí,  jelikož  při  mnoha  zápasech  jsou  zcela  zbytečně  používány 

vrtulníky, policejní antony s těžkooděnci nebo policie na koních.146

144 Fotbalová asociace České republiky.
145 Podle mého názoru je toto řešení poněkud nešťastné. Toto řešení, že se bude přerušovat fotbalové utkání jenom 

kvůli tomu, že se fandí vulgárně je nesmyslné, protože už od počátků fotbalu tady  vulgarismy byly a budou se 
vyskytovat i nadále, jelikož pramení zejména z emocí fanoušků. 

146 Jako další problém bych mohl ještě uvést, že často dochází k potížím s antikonfliktním týmem, který mnohdy svým 
chováním vzniklý problém s fanoušky pouze zhoršuje.
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4. Subkultura hooligans u fotbalového klubu Bohemians Praha 1905

4.1 Výběr vzorků 

4.1.1 Volba způsobu získání dat

Pro získání dat, z kterých jsem především vyvozoval jednotlivé závěry a popisoval činnosti a 

historii jednotlivých organizovaných skupin fanoušků, které podporují fotbalový klub Bohemians 

Praha 1905,  jsem použil  metodu zúčastněného pozorování, které  je  jednou ze stěžejních metod 

mého  výzkumu.  Zároveň  jsem  použil  i  výsledky,  které  jsem  získal  pomocí  formálních 

i  neformálních rozhovorů s několika členy těchto skupin,  ale i  s obyčejnými fanoušky,  kteří  se 

v žádných skupinách nevyskytují. Volil jsem tedy především fanoušky, kteří se výrazně angažují 

v ultras produkci a kteří aktivně podporují tento fotbalový klub. Tento vlastní intenzivní terénní 

výzkum probíhal v letech 2015 a 2016, ovšem v prostředí Bohemians se pohybuji více než deset let, 

během kterých jsem byl schopen neformálně nashromáždit mnoho poznatků o fanoušcích a také 

o historii tohoto fotbalového klubu. V této práci byly zároveň použity i rozhovory s některými členy 

organizovaných skupin, které jsou uveřejněny na webových stránkách www.hooligans.cz.147 Na tyto 

rozhovory  mě  upozornili  fanoušci  Bohemians  Praha  1905  během  našich  rozhovorů.  Takto 

nashromážděné informace následně posloužili ke konečné interpretaci jednotlivých částí, ke kterým 

byly  vyhledány  shodné  a  rozdílné  interpretace  jednotlivých  informátorů.  Následně  bylo 

identifikováno několik ústředních témat.

4.1.2 Použité metody a techniky výzkumu 

Jako výzkumná strategie  pro získání  dat  byl  zvolen kvalitativní  výzkum, který mi  umožnil 

soustředit se na určitou skupinu a o ní nashromáždit co nejvíce informací v terénu. Zároveň mi tato 

varianta výzkumu umožnila od počátku udělat analýzu shromážděných dat. 

Pro  potřebu  výběru  vhodných  jedinců  a  jejich  následné  zkoumání  jsem  zvolil  metodu 

zúčastněného pozorování.  Jak uvádí Hendl,  zúčastněné pozorování nám umožňuje popsat  co se 

děje, kdo nebo co se účastní dění, kdy a kde se věci dějí, jak se objevují a proč. Tato strategie se  

používá především v etnografickém výzkumu, nebo v případových studiích, které se soustřeďují na 

hloubkový popis a analýzu nějakého jevu. Zúčastněné pozorování je zvláště vhodné, jestliže jev, 

který se bude zkoumat, je málo zkoumaný. Existují také velké rozdíly mezi pohledy členů a nečlenů 

sledované skupiny. Jev tak často není přístupný pohledu osob mimo skupinu, což je z velké části i 

tento případ.148 Hlavní výhodu tohoto zúčastněného pozorování vidím v tom, že jsem měl možnost 

147  www.hooligans.cz, 5.5.2016.
148 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, s. 407.
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se zapojit  do rozhovorů mezi účastníky a lépe tak pochopit  co a proč dělají,  nebo zjistit  jejich 

pohled  na  zkoumaný  jev.  Zároveň  se  mi  podařilo  dosáhnout  velké  blízkosti  s  prostředím 

zkoumaných skupin fanoušků a také s jejich členy, což se mi podařilo zejména tím, že v tomto 

prostředí se pohybuji již několik let a také s pomocí přátel. Tato skutečnost měla nakonec pozitivní 

dopad na získaní velkého množství dat, které jsem použil v této bakalářské práci, jelikož mnozí 

členové těchto skupin by vnějšímu pozorovateli zůstali zcela nedostupní, nebo nesrozumitelní.149

Tento způsob získání dat jsem vyhodnotil jako nejefektivnější i z toho důvodu, že rozhovory a 

zúčastněné pozorování se mi zdály lepší, nežli získat informace pomocí ankety nebo dotazníku. 

Drtivá většina informátorů navíc odmítla nějakou anketu, nebo dotazník vyplňovat a byli spíše pro 

tzv.  etnografický  rozhovor,  který  je  jednou  z  metod  kvalitativního  výzkumu  a  během kterého 

výzkumník nepokládá předem připravené přímé otázky, ale spíše se rozhovor spontánně vyvíjí.150 

Tento jejich postoj vnímám spíše jako pozitivní skutečnost, protože informátor může po nějakém 

čase  brát  výzkumníka  jako  člena  zkoumané  skupiny.  Proto  může  dojít  k  větší  otevřenosti  a 

výzkumník se tak může dozvědět mnohem více informací. Z těchto důvodů jsem tak nevytvořil 

žádnou anketu ani dotazník, i když je tato metoda tradičním prostředkem pro získání dat. Zároveň 

jsem  nabyl  přesvědčení,  že  by  prostřednictvím  ankety  nebo  dotazníku  bylo  obtížné  zachytit 

například identitu fotbalových fanoušků.

Tyto  informace,  které  se  mi  podařilo  získat  prostřednictvím  formálních  i  neformálních 

rozhovorů a také pomocí zúčastněného pozorování jsem použil především ve zpracování poslední 

části této bakalářské práce, která se věnuje zejména fanouškům a také chuligánům, kteří podporují 

Bohemians Praha 1905 nejen na domácích, ale i na venkovních zápasech.

Přestože nebyl ve sběru dat ze kterých jsem vycházel ve tvorbě této práce použit dotazník ani 

anketa,  lze  z  prováděných  rozhovorů  s  respondenty  vymezit  několik  otázek,  které  by 

pravděpodobně taková anketa obsahovala. Rozhovory vždy obsahovaly informace o tom, kolik je 

jednotlivým respondentům let,  jaké je jejich maximální dosažené vzdělání, kdo a kdy je přivedl 

k fotbalu a k fotbalovému klubu Bohemians Praha 1905 a také důvod proč tomuto fotbalovému 

klubu fandí.  Tento  typ  výzkumu,  který  jsem zvolil  pro získání  dat  byl  velice  pracný,  zejména 

z  hlediska  jeho  časové  náročnosti,  ale  na  druhou  stranu  v  průběhu  tohoto  sběru  dat  došlo 

k intenzivnímu kontaktu s respondenty a také k dlouhodobému pobytu v terénu. Z tohoto důvodu 

byl proto použit kvalitativní výzkum.

V tomto bodě však může dojít i ke kritice zvoleného výzkumu, jelikož interpretace získaných 

dat může být subjektivní,  protože výzkumník se může považovat za člena zkoumané skupiny a 

149 MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu, Praha: Grada, 2006.
150 DOUŠEK, R., HOLUB, P., HOLUBOVÁ, Z., JANEČEK, P., OBROVSKÝ, J. Úvod do etnologického výzkumu, 

Brno: Masarykova univerzita, 2014.
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z tohoto důvodu by mohlo dojít k ovlivnění výsledku výzkumu svými názory, nebo předsudky.151 

Ovšem v  tomto  případě  měla  tato  skutečnost  spíše  kladný  vliv,  především proto,  že  jsem byl 

považován za člena skupiny a proto došlo k snadnějšímu poskytování informací od respondentů. 

Proto tento vzniklý vztah mezi výzkumníkem a respondentem vnímám jednoznačně kladně, jelikož 

bylo získáno velké množství informací, na které tento vztah neměl zásadní vliv a proto nedošlo 

k  žádnému  ovlivnění  výsledku  výzkumu.  Zároveň  díky  kvalitativnímu  výzkumu  jsem  mohl 

informace  od  jednotlivých  respondentů  zjišťovat  více  do  hloubky,  což  například  kvantitativní 

výzkum nenabízí.

4.1.3 Charakteristika vzorku 

Výše zmíněné rozhovory, které měly za účel získat informace pro tuto bakalářskou práci, jsem 

úspěšně absolvoval s celkem 32 členy různých fanouškovských skupin. S těmito 32 lidmi jsem 

průměrně vedl rozhovor 70 minut, ovšem tato doba závisela většinou na znalostech problematiky 

informátorů. Tyto rozhovory většinou probíhaly na veřejných místech, které si zvolil dotazovaný a 

jednalo se především o restaurace, bary nebo hospody, které se nacházejí v Praze a ve kterých se 

tito respondenti scházejí, po i před fotbalovými zápasy Bohemians Praha 1905. Zároveň jsem vedl 

rozhovory také na cestách těchto fanoušků na venkovní zápasy na tzv. výjezdech.

Informátorům byl na začátku našeho rozhovoru představen záměr a cíle, které chci na základě 

těchto rozhovorů s nima dosáhnout a také byli upozorněni na to, že rozhovor bude anonymní a že 

jejich  jména  nebudou  v  práci  uveřejněna.  Zároveň  také  bylo  za  jejich  souhlasu  změněno 

pojmenování těchto lidí a to především z toho důvodu, jelikož slovo informátor vyvolává negativní 

asociace v prostředí aktivních fanoušků v celé České republice. Slovo informátor je totiž spojováno 

zejména s jedinci, kteří spolupracují s Policií ČR. Tito fanoušci jsou proto často označováni za 

„udavače“ a „práskače“.152 Z tohoto důvodu budu tyto lidi od této chvíle nazývat jako respondenty.

Respondenti  byli  získáni  především  za  pomoci  osob  z  blízkého  okolí,  kteří  se  pohybují 

v  prostředí  Bohemians  Praha  1905,  internetových,  zejména  sociálních  sítí  (facebook153)  a  také 

pomocí metody snow ball sampling (řetězový výběr), která funguje na principu výběru jedinců, kdy 

původní respondenti pomohou nalézt další vhodné respondenty, kteří splňují zvolená kritéria.154

V drtivé většině jsem vedl rozhovor s  muži,  kteří  z  celkových 32 respondentů tvořili  hned 

29 dotazovaných.  Věk těchto  respondentů  se  pohybuje  mezi  16  a  53  lety.  Z  toho  vyplývá,  že 

převládají mladí lidé nad těmi staršími, jelikož druhý nejstarší dotazovaný měl pouze 31 let.

151 DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele, Praha: Karolinum, 2000.
152 SLEPIČKA, P. a kolektiv, Psychologie sportu, Praha, 2006.
153 Tito respondenti byli získáni zejména v těchto facebookových skupinách: Bohemáci, Družstvo fanoušků 

Bohemians, Fanoušci Bohemians Praha 1905!, Sektror 1905 a Bofor (Bohemians forever).  
154 DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele, Praha: Karolinum, 2000.
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Většina těchto respondentů jsou svobodní a pouze čtyři z nich jsou ženatí, respektive vdané. 

Co  se  maximálního  dosaženého  vzdělání  týče,  nejvíce  těchto  lidí,  kterých  je  celkem  20,  má 

ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitou, následuje 5 vyučených a zbytek, tedy 7 lidí 

má vysokoškolské vzdělání.  Celkem 12 těchto respondentů,  kteří  mají  dokončené středoškolské 

vzdělání v současnosti studuje na vysoké škole, nebo vyšší odborné škole. Nejčastěji studují na 

Univerzitě  Karlově v Praze,  Českém vysokém učení technickém a Vysoké škole ekonomické v 

Praze. Tato skutečnost tak jednoznačně vyvrací předsudek, týkající se nízké vzdělanosti fotbalových 

fanoušků a zejména chuligánů, že se rekrutují především z řad negramotných a nevzdělaných lidí.

Celá  řada těchto lidí  také uvedla,  že ve  volném čase aktivně sportuje.  Nejčastěji  se  věnují 

fotbalu, který je následován návštěvami fitness klubů a také provozováním bojových sportů jako je 

například box, aikido, thajský box nebo karate.

K fotbalu a k navštěvování fotbalového klubu Bohemians Praha 1905, uvedlo hned 23 těchto 

respondentů, že je přivedli přátelé, kteří Bohemians již nějaký čas navštěvovali. Zajímavý je proto 

také fakt, že utkání poprvé navštívili nejčastěji mezi 10 až 14 rokem života, tedy ještě v době kdy 

navštěvovali  základní  školu.  Většina  respondentů  také  uvedla,  že  si  při  návštěvách  zápasů 

Bohemians  našla  nové  přátele  se  kterýma  se  střetávají  i  mimo  fotbalové  stadiony.  Zbytek 

respondentů, tedy 9 lidí uvedlo, že je k Bohemians a k fotbalu přivedla rodina, nejčastěji pak jejich 

táta, sourozenec nebo děda. V tomto případě tak lze pozorovat, že fandění tomuto populárnímu 

klubu z Vršovic se dědí z generace na generaci, což může pozitivně ovlivnit a upevnit vztahy v celé 

rodině. Za hlavní důvod, proč fandí právě Bohemians Praha 1905, prakticky všichni respondenti 

(celkem 30 lidí) uvedli, že Bohemians je pro ně srdeční záležitostí a takovou druhou rodinou, kterou 

mají. Celkem 6 lidí také dodalo, že Bohemians není pro ně jen obyčejný fotbalový klub, ale je to 

určitý životní styl,  jelikož Bohemka není pro ně jen koníček na pár let,  ale láska na celý život. 

S touto skutečností dochází i k dobrovolnému podřízení svého volného času fotbalovým aktivitám, 

které posilují jejich identitu klubového fanouška. Zajímavostí také je, že většina těchto respondentů 

(celkem 23), uvedla, že je politika víceméně nezajímá, 3 uvedli, že jsou orientováni pravicově a 

zbytek, tedy 6  respondentů uvedlo, že jsou orientováni levicově.

4.1.4 Sumarizace výzkumu

Pokud bych měl shrnout tuto spolupráci s těmito fanoušky, tak ji považuji za dobrou, velmi 

zajímavou a  zároveň také  jako obohacující.  Bohužel  se  objevil  i  problém,  když  většina  těchto 

respondentů odmítla vyplnit jakoukoliv anketu nebo dotazník a proto, jak jsem uvedl o něco výše, 

nebyla  ani  žádná  anketa,  nebo  dotazník  vytvořen.  Naopak  má  snaha  získat  co  největší  počet 

vhodných respondentů, aby byla tato práce pokud možno co nejobjektivnější, byla poměrně snadná, 
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jelikož mám s těmito lidmi a skupinami většinou dobré vztahy.

Na závěr bych chtěl dodat, že rozhovory s jednotlivými členy byli z menší části zaznamenávány 

na  diktafon  a  z  tohoto  důvodu  obsahují  některé  přepisy  rozhovorů  do  této  bakalářské  práce  i 

vulgarismy, slang, nebo přeřeknutí. Jelikož se v těchto rozhovorech často vyskytují i údaje, které by 

mohli respondenta poškodit, tak z tohoto důvodu nepřikládám k této práci písemné znění těchto 

rozhovorů mezi mnou a respondenty. Ačkoliv sám vyznávám zelenobílé barvy týmu Bohemians, 

budu se hlavní části této bakalářské práce věnovat nezaujatě. 

4.2 Představení a historie Bohemians Praha 1905

Fotbalový klub Bohemians Praha 1905 je jedním z tradičních pražských fotbalových klubů, 

který vyznává zelenobílé barvy. Tento klub sice nikdy nedosahoval tak velké podpory fanoušků, 

jako například Sparta nebo Slavia Praha, avšak i přesto, jsou příznivci Bohemians Praha 1905 jedni 

z  nejznámějších  fotbalových fanoušků v  České  republice.  Sportovní  veřejností  jsou  dokonce 

považováni za nejvěrnější fanoušky v české nejvyšší soutěži. Za toto své postavení vděčí především 

svému vztahu ke klubu, který je v českém prostředí zcela výjimečný. Fanoušci Bohemians totiž 

podporují svůj klub i v těžkých dobách, jinak řečeno i v době kdy se klubu příliš nedaří, například 

v době kdy přicházejí sestupy do nižších soutěží, nebo postihnou klub značné finanční potíže, které 

by vedli  bez jejich pomoci  k zániku tohoto tradičního fotbalového klubu.  Fanoušci  Bohemians 

Praha  1905,  jsou  tak  skutečným dvanáctým hráčem svého  týmu.155 I  přes  uvedené,  však  patří 

fanoušci  tohoto klubu z hlediska svého chování  při  fotbalových zápasech mezi  velice rizikové, 

zejména kvůli tomu, že Bohemians podporuje i jedna z nejrizikovějších skupin hooligans v Praze. 

Musím zde ovšem dodat, že se jedná o velice malou skupinu, která může mít zhruba 70 členů.

Kromě již zmíněných fanoušků je to také bojovnost (o které se zpívá, mimo jiné, i v klubové 

hymně156) a přezdívka klokani, co zdobí klub z Vršovic už dlouhá léta. Avšak poslední roky nebyly 

pro Bohemians a jeho fanoušky až tak radostné jako ty minulé, kdy se jim například podařilo získat 
155 PIVODA, A. Bohemka milovaná a znovuzrozená, 1. vydání, Praha: Sdružení MAC, 2007.
156 Hymny u fotbalových klubů mají stejně jako u národních hymen především slavnostní charakter. V těchto hymnách 

se zejména vyzdvihují kvality a vlastnosti vlastního klubu, případně se mu prokazuje věrnost. Tyto hymny se 
většinou pouští prostřednictvím přehrávače těsně před samotným začátkem fotbalového zápasu a fanoušci se často 
připojují se zpěvem a zároveň zvedají své šály v klubových barvách.
Jako příklad uvádím klubovou hymnu Bohemians Praha 1905, kterou složil pro tento fotbalový klub významná 
osobnost české lidové a dechové hudby, pražský klarinetista a flétnista Čestmír Preclík.

Klokani bojují, kopanou milují,
hrajou jí všem lidem jenom pro radost.
V tom svém malém Ďolíčku
fotbalovou písničku
když hrají vždy mají jen jeden cíl
aby gól gól a zas gól gól síť rozvlnil!!!
A proto:
Bohemka do toho!!! Bohemka do toho!!!

Zdroj: PIVODA, A. Bohemka milovaná a znovuzrozená, 1. vydání, Praha: Sdružení MAC, 2007, s. 92.
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v roce 1983 titul mistra tehdejšího Československa ve fotbale. V posledních letech ho provází i 

několik krizových momentů, které jsou zajímavé především kvůli faktu, že se do řešení problémů 

zapojili právě i fanoušci klubu.

K tomuto radostnému i smutnému období Bohemians se dostanu ale až o něco později, nejdříve 

bych  se  zmínil  o  slavné  historii  tohoto  populárního  klubu  z  Vršovic,  který  patří  mezi  pětici 

historicky nejúspěšnějších fotbalových klubů České republiky.

Fotbalový klub Bohemians Praha 1905, jak už podle názvu napovídá, vznikl v roce 1905, ale 

podle některých pramenů jeho existence sahá až do roku 1895, kdy ve Vršovicích, v té době, v malé 

vesnici poblíž Prahy, vzniká sportovní kroužek Kotva k provozování cyklistiky a kopané. Tento 

kroužek  při  svém  vzniku  měl  jako  klubové  barvy  zelenou  a  bílou,  stejně  jako  v  současnosti 

Bohemians Praha 1905.157 Právě SK Kotva vstupuje v roce 1905 do českého svazu fotbalového, 

který  vznikl  v  roce  1901,  již  pod  novým názvem AFK  Vršovice  (Atletický  a  fotbalový  klub 

Vršovice)158. AFK Vršovice se hned po svém vzniku stává jedním z předních českých fotbalových 

klubů a získává i mnoho úspěchů na sportovním poli, například v roce 1916 získává AFK Vršovice 

po  prohře  ve  čtvrtfinále  Poháru  dobročinnosti,  tzv.  Pohár  útěchy  o  který  hráli  poražení 

čtvrtfinalisté.159 Po první světové válce začali tehdejší fotbalisté AFK Vršovice propagovat kopanou 

po  českém  venkově  a  zároveň  šířit  slávu  československého  fotbalu  i  v  zahraničí.  Díky  této 

propagaci fotbalu se fotbalisté AFK Vršovice zasloužili o založení mnoha nových mužstev.160

Velkou změnou do života fotbalového klubu přinesl  rok 1924, ve kterém se AFK Vršovice 

stávají profesionálním klubem a každý hráč měl zajištěný příjem nejméně 200 korun měsíčně.161

Jedním ze zlomových okamžiků Bohemians Praha 1905 je  rok 1927,  kdy přichází  nabídka 

z Austrálie na fotbalový zájezd, která byla původně určena národnímu týmu Československa. Ten 

ale  nemohl  tuto  nabídku  přijmout,  poněvadž  by  to  znamenalo  ochromení  programu  několika 

fotbalových klubů. Následně byly pozvány jiné pražské kluby, ale jak funkcionáři Sparty Praha162, 

Slavie Praha, tak i Viktorie Žižkov se této nabídky vzdávají.163

Na řadu posléze přichází vršovický klub, který pozvání přijímá. AFK Vršovice tak 8. dubna 

1927 odjíždí  na slavný zájezd do Austálie, po kterém zbylo vršovickému klubu nové jméno (AFK 

Bohemians) a klokan ve znaku.164 K přejmenování AFK Vršovice došlo zejména z toho důvodu, že 

pro obyvatele  Austrálie  byl  název tohoto týmu nevyslovitelný a také kvůli  tomu, že se jednalo 
157 www.bofor.cz/historie-bohemians, 5.5.2016.
158 Fotbalový almanach 1905/1906, vydaný roku 1907 Českým svazem fotbalovým.
159 Pohár dobročinnosti byl první pohárovou soutěží ve fotbale, která byla organizována na českém území.

www.rvibohemkapage.wz.cz/historie_03.htm, 5.5.2016.
160 www.rvibohemkapage.wz.cz/historie_03.htm, 5.5.2016.
161 www.rvibohemkapage.wz.cz/historie_03.htm, 5.5.2016.
162 Sparta Praha odmítla pozvání do Austrálie, protože měla za sebou tříměsíční zájezd do Ameriky.
163 ŠLIK, P. H. 14 míčů pro Bohemians, aneb cesta z Vršovic do Austrálie a zpátky, Praha: ARSCI, 2012, s. 29.
164 Tento zájezd po Austrálii, který trval pět měsíců, je nejdelším turné fotbalového klubu v historii českého fotbalu.
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o reprezentativní a propagační záležitost. Proto byl nakonec zvolen název Bohemians neboli Češi, 

který připomínal zemi, odkud hráči pocházejí. Musím ale zároveň dodat, že byl název Bohemians 

původně vršovickému klubu jen půjčen, ale jelikož byli hráči Vršovic v Austrálii velmi úspěšní a 

udělali zde dobré jméno Československu, mohl si klub název Bohemians jako odměnu od svazu 

ponechat.165

Tento zájezd byl, jak jsem již uvedl, nesmírně úspěšný a to nejen sportovními výsledky, kdy 

Bohemians z 19 zápasů během pěti měsíců, hned 14 vyhráli a pouze ve třech prohráli, ale zejména 

společensky.  Během  tohoto  zájezdu  se  totiž  mnoho  Australanů  poprvé  dozvědělo  o  existenci 

Československa.166 Je však potřeba zmínit, že relativně velkou propagaci zajistil především místní 

tisk, ale na druhou stranu je nutno připomenout, že hráči Bohemians hráli vynikající fotbal, který 

Australany a jejich tisk nadchnul. Lze proto konstatovat, že tato výprava byla výbornou propagací 

celého  československého  sportu,  ale  i  celého  československého  národa.  To  dokumentuje 

i skutečnost, že po návratu fotbalistů Bohemians do Československa byly uspořádány velké oslavy, 

které byly symbolizovány zejména zaplněnými železničními peróny, a to sportovními fanoušky a 

muzikanty ve  všech  stanicích,  kudy se  fotbalisté  vraceli  domů.  V Praze  byl  o  vršovický  klub 

dokonce takový zájem, že pořadatelé museli vydávat povolení pro vstup na nádraží a na koho se 

nedostalo,  musel  se  spokojit  pouze  s  vyčkáváním  před  nádražní  budovou,  nebo  následným 

průvodem do Vršovic, kterého se účastnili i lidé, kteří na fotbalovém zápase nikdy nebyli.167, 168

Proč má však fotbalový klub Bohemians Praha 1905 ve svém znaku klokana? Tuto otázku si 

kladou fotbaloví fanoušci snad z celé České republiky. Odpověď na ní je však jednoduchá. Z tohoto 

zájezdu do Austrálie  si  fotbalisté  vršovického klubu přivezli  také párek klokanů,  které  věnoval 

ministr veřejných záležitostí Queenslandu tehdejšímu prezidentovi T.G. Masarykovi.169 Ten je od 

Bohemians přijal jen symbolicky a vzápětí je daroval zpět do Vršovic do zoologické zahrady na 

Grébovce. Klokan se během této doby stal novým maskotem klubu a zároveň se dostal i do znaku, a 

zůstal součástí tohoto klubu z Vršovic až do současnosti.170 Zároveň díky úspěchu a zvyšující se 

oblibě  nového názvu  se  funkcionáři  klubu rozhodli,  že  změní  název  z  AFK Vršovice  na  AFK 

Bohemians  napořád.  Končí  tak  období  AFK  Vršovice  a  začíná  éra  Bohemians  s  klokanem 

ve znaku.171

165 ŠLIK, P. H. 14 míčů pro Bohemians, aneb cesta z Vršovic do Austrálie a zpátky, Praha: ARSCI, 2012, s.26-27.
166 www.historiebohemians.blogspot.cz/2009/10/vse-o-bohemce.html, 5.5.2016.
167 ŠLIK, P. H. 14 míčů pro Bohemians, aneb cesta z Vršovic do Austrálie a zpátky, Praha: ARSCI, 2012, s. 189-204.
168 www.historiebohemians.blogspot.cz/2009/10/vse-o-bohemce.html, 5.5.2016.
169 ŠLIK, P. H. 14 míčů pro Bohemians, aneb cesta z Vršovic do Austrálie a zpátky, Praha: ARSCI, 2012.
170 Od té doby je tento symbol klokana spojován s fotbalovým klubem z Vršovic a následně i s dalšími oddíly. Proto 

jsou hráči tohoto klubu a jeho fanoušci nazýváni jako „klokani“.
171 V roce 2014 se vydala třináctičlenná výprava fanoušků Bohemians Praha 1905 na cestu do Austrálie. Na této cestě 

putovali po stopách týmu AFK Vršovice a následně vytvořili dokumentární film s názvem Z Ďolíčku až na kraj světa 
aneb cesta po stopách historie jedné legendy. Tento film dokumentuje obě cesty, a to jak cestu hráčů AFK Vršovice 
z roku 1927 z které si přivezli klokana do znaku, tak cestu fanoušků Bohemians z roku 2014.
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Fotbalový  klub  Bohemians  se  po  tomto  zájezdu  stal  nesmírně  populární  a  na  jeho  zápasy 

chodilo i několik tisíc diváků. Z tohoto důvodu bylo potřeba vybudovat nový a větší stadion. Proto, 

pět let  po historickém zájezdu do Austrálie,  byl 27.  března 1932 zápasem Bohemians se Slavii 

Praha a druhým utkáním mezi Viktorii Žižkov a Teplitzer FK slavnostně otevřen nový stadion pro 

18 000 diváků pod názvem Dannerův172, 173. 

Dannerův stadion174 byl  už v této  době přezdíván jako Ďolíček,  což je  také  od roku 2009 

oficiální  název  domovského  stadionu  Bohemians  Praha  1905.  V  současné  době  má  Ďolíček 

kapacitu  5  000  míst,  ale  i  přesto  zde  panuje  stejně  výborná  atmosféra  jako  v  minulosti,  a  to 

především proto, jelikož tribuny pro diváky jsou umístěny blízko hrací plochy.

V roce 1940 byl klub přejmenován z Bohemians na Bohemia, protože tento název byl více 

přijatelný pro tehdejší Německo, jelikož němečtí okupanti nebyli spokojeni s anglickým původem 

klubového názvu.  Během druhé světové  války byl  stadion Bohemians také  částečně zničen  při 

bombardování Prahy spojeneckým náletem v únoru 1945.175

V roce 1948, po únorové revoluci v Československu, se název fotbalového klubu změnil na 

Železničáři  Praha,  později  na  Spartak  Praha  Stalingrad  a  následně  na  ČKD  Praha.  Název 

Bohemians  se  vrátil  klubu  až  v  roce  1965  a  byl  přijat  s  velkou  radostí  nejen  fanoušků,  ale  i 

veřejnosti.176

V roce 1963 začal pro fanoušky Bohemians vycházet magazín Klokan177 a v roce 1965 byl 

založen Klokanklub, jehož prvním předsedou se stal známý herec Jiří Vala.178

Po roce 1973 nastává pro Bohemians nejúspěšnější období, kdy se klub natrvalo usazuje ve 

špičce  československé  fotbalové  ligy a  kdy se  v  Ďolíčku  začali  objevovat  hráči  jako je  Karol 

Dobiáš, Přemysl Bičovský nebo Antonín Panenka179, který se později stal i legendou klubu a rovněž 

národního týmu. Toto období vrcholí získáním titulu mistra československé fotbalové ligy v sezoně 

www.bohemians.cz/clanek/16223/z-dolicku-az-na-kraj-sveta.aspx, 5.5.2016.
172 www.rvibohemkapage.wz.cz/historie_04.htm, 5.5.2016.
173 Nový stadion Bohemians neměl jen sportovní, ale i společenský význam. V roce 1932 se zde uskutečnil Slovanský 

fotbalový turnaj, kterého se zúčastnili kromě Bohemians, také kluby z Chorvatska, Bulharska a Polska.
174 Stadion byl pojmenován podle Zdeňka Dannera (1888-1936), tehdejšího ředitele Vršovické záložny a předsedy 

Bohemians, který se o jeho vznik významně zasloužil.
175 www.historiebohemians.blogspot.cz/2009_10_01_archive.html, 5.5.2016.
176 www.historiebohemians.blogspot.cz/2009_10_01_archive.hrml, 5.5.2016.
177 Magazín Klokan je celobarevný tištěný časopis, který vychází před každým domácím zápasem. Obsahuje například 

rozhovory s hráči, aktuality týkající se zápasu a také další informace pro diváky.
178 www.wikipedia.org/wiki/Jiří_Vala, 5.5.2016. 

www.rvibohemkapage.wz.cz/sin_slavy_boh_ostatni.htm, 5.5.2016.
179 Antonín Panenka je historicky nejúspěšnějším hráčem Bohemians. Za tento klub odehrál v devíti sezónách 221 

zápasů a nastřílel 76 branek. Do fotbalové historie se však nesmazatelně zapsal proměněnou penaltou, tzv. 
vršovickým dloubákem, ve finále Mistrovství Evropy v roce 1976. Touto penaltou Antonín Panenka zajistil pro 
Československo titul mistra Evropy.
V současné době je Antonín Panenka prezidentem fotbalového klubu Bohemians Praha 1905.
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1982/83180 a účastí v semifinále tehdejšího Poháru UEFA (současná Evropská liga) v témže roce.181 

V této sezoně chodilo na Bohemians do Ďolíčku pravidelně přes 10 000 diváků, klub byl nesmírně 

populární  a  dokonce  na  jeho zápasy chodilo  nejvíce  diváků v  celém Československu.  Tehdejší 

popularity  Bohemians  využil  i  podnik  Sfinx  Holešov,  který  začal  vyrábět  zelené  mentolové 

bonbony pod názvem Klokanky, které se vyrábějí doposud.182

Po získání titulu zůstával tým Bohemians pořád ve špičce československé fotbalové ligy, ale 

toto období  se  pomalu blížilo  ke konci.  Od devadesátých let  hrál  klub,  s  pár  výjimkami,  vždy 

o záchranu a zároveň se dostával do finančních problémů. Tato stagnace vyvrcholila v roce 2005 

bankrotem  a  neudělením  profesionální  licence  od  Českomoravského  fotbalového  svazu.183, 184 

Bohemians tak hrozil zánik, protože na něj byl uvalen i konkurz.185, 186 

V této  době se  však  za  klub  postavili  nejvěrnější  fanoušci  Bohemians  a  založili  iniciativu 

SOS Klokan,187 která  měla  sdružovat  všechny osoby,  kterým nebyl  lhostejný osud fotbalových 

Bohemians  a  zároveň  měli  zájem  jakkoliv  pomoci  tomuto  fotbalovému  klubu  podle  svých 

možností.188 SOS Klokan se posléze stalo,  21. března 2005, právnickou osobou a změnilo svůj 

název na Družstvo fanoušků Bohemians (DFB)189, 190. Cíle DFB byly tehdy jednoznačné: zachránit 

klub Bohemians Praha a navázat na jeho historii, tím že koupí veškerá práva na hráče a soutěže 

od  správce  konkursní  podstaty,  najít  spolehlivé  sponzory,  zaplatit  pokutu  tehdejšímu 

Českomoravskému  fotbalovému  svazu  a  bude-li  to  jen  trochu  možné,  přihlásit  Bohemians  do 

soutěžního ročníku třetí nejvyšší fotbalové soutěže (ČFL – česká fotbalová liga) 2005/2006.191

Fanoušci,  ale  i  například  bývalí  hráči  Bohemians,  a  také  osobnosti  politického,  veřejného 

života, kultury, novináři i podnikatelé, ihned po založení DFB, začali do tohoto družstva ve velkém 

180 V roce 2012 vytvořili fanoušci Bohemians Praha 1905 unikátní projekt s názvem Cesta za titulem. Tento projekt v 
„reálném čase“ sleduje sezonu 1982/1983, kdy Bohemians získali svůj jediný mistrovský titul. Projekt nabízí online 
přenosy všech zápasů, vzpomínkové rozhovory s hráči i pamětníky. Díky této práci s historickými prameny je 
fanouškům nabídnuta možnost se podívat do historie a prožit tak nejúspěšnější rok Bohemians znovu.
www.cestazatitulem.cz, 5.5.2016.

181 Bohemians se stali prvním československým klubem, který se probojoval do semifinále tohoto poháru. Bohemians 
tehdy přešli přes Admiru Vídeň, St. Etienne, Servette Ženeva a Dundee. Až v semifinále nestačili na belgický 
Anderlecht Brusel. Úspěch lze přirovnat tažení Sparty Praha Evropskou ligou v letošní fotbalové sezoně 2015/16, 
protože Evropská liga je nástupcem Poháru UEFA.

182 www.zpravy.idnes.cz/slavny-fotbalovy-stadion-zvany-dolicek-bude-mozna-zase-slouzit-bohemce, 5.5.2016.
183 www.bohemians.cz/data/media/konkurs/konkurs-chronologie.pdf, 5.5.2016.
184 Bez této licence nemůže klub hrát první ani druhou nejvyšší fotbalovou soutěž v České republice.
185 NOVÁK, Jaromír. Klokani ztratí body, pak nejspíš konkurz. iDnes.cz[online]. 2004-12-07
186 Bohemians přišli o licenci, druhou ligu nedohrají. Sport.cz [online]. 2005-02-28 / 5.5.2016.
187 Iniciativa SOS Klokan byla zpočátku jakousi sondou , která měla zjistit jak moc jsou fanoušci ochotni zmobilizovat 

své síly k záchraně klubu.
188 www.bohemians.cz/clanek/4974/zrod-iniciativy-sos-klokan.aspx, 5.5.2016.
189 www.bohemians.cz/DFB/kdojsme.aspx, 5.5.2016.
190 Tento typ družstva nevznikl u Bohemians náhodou, jelikož podobná Družstva fanoušků byla zakládána i v jiných 

zemích Evropy, zejména v Anglii. I zde byl jedním z hlavních důvodů založení dopad finanční krize, která negativně 
ovlivnila budoucí vývoj klubu. Toto zapojení družstev fanoušků vedlo k záchraně nejméně dvaceti klubů od zániku.
www.vse.cz/polek/download.php?jnl=eam.pdf=88.pdf, 5.5.2016.

191 PIVODA, A. Bohemka milovaná a znovuzrozená, 1. vydání, Praha: Sdružení MAC, 2007, s. 34.
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vstupovat. Pro zajímavost uvádím, že prvním řádným členem DFB se stal známý český herec Ivan 

Trojan, který byl následován asi nejznámějším „klokanem“ Antonínem Panenkou. Členy DFB se 

stali  dokonce  i  cizinci,  například  občané  Rakouska,  Německa,  Velké  Británie,  ale  i  z  jiných 

kontinentů, např. z USA, Venezuely nebo z Austrálie.

Členem družstva se mohl, a doposud může stát každý, kdo do jednoho roku od svého vstupu 

zaplatil členský příspěvek ve výši 1000 Kč. V současnosti seznam členů DFB zahrnuje více jak 

2000 jmen a na vlastnictví klubu se podílí 10,24%, což je v České republice raritou.192, 193

V roce 2005 Družstvo fanoušků Bohemians uspořádalo ve prospěch záchrany a znovuzrození 

Bohemians sbírku. Zároveň paralelně probíhali i další akce fanoušků Bohemians, jejichž cílem bylo 

získat co nejvíce financí, například Bohemians Ultras uspořádali Koncert pro Bohemku. Celkově se 

tak podařilo nashromáždit více než tři miliony Kč. Tyto finance, které fanoušci Bohemians vložili 

do záchrany klubu nakonec dodali DFB, ale také i celé Bohemce, jistou váhu a následně přišel i 

zájem  z  Fotbalové  asociace  České  republiky  (tehdy  Českomoravský  fotbalový  svaz),  jednat 

s fanoušky o budoucnosti klubu.194 Samozřejmě musím dodat, že pouze iniciativa DFB by nestačila, 

ale byla jednou z hlavních hybných sil, které zachránili tradiční klub z Vršovic, jelikož tento projekt 

fanoušků Bohemians byl pečlivě sledován všemi médii a dostával se i do hlavních zpráv každé 

televizní stanice v České republice.

S  obdobným  cílem  jako  družstvo  vznikla  také  akciová  společnost  AFK  Vršovice.  Tato 

společnost měla stejné zájmy jako Družstvo fanoušků Bohemians a tak začali tyto dva subjekty 

spolupracovat.195 Společně začali  jednat se zástupci fotbalového svazu i  se správcem konkurzní 

podstaty. V této době však nastal další problém, jelikož pro souhlas fotbalového svazu s odkupem 

klubu Bohemians a jeho další činností, bylo zapotřebí vyřešit vzniklé dluhy za minulých majitelů 

Bohemians.  Tento  problém  se  nakonec  podařilo  vyřešit  zejména  díky  DFB,  které  dokázalo 

přesvědčit  věřitele  o  odprodeji  svých pohledávek  AFK Vršovice.  Následně  byla  podepsáná,  se 

souhlasem tehdejšího Českomoravského fotbalového svazu, smlouva o koupi a převodu členských 

práv a povinností ve vztahu k ČMFS a také o převodu historického dědictví Bohemians Praha mezi 

správcem konkurzní  podstaty  a  zástupci  AFK  Vršovice.  Tím se  stává  oficiálně  AFK  Vršovice 

nástupnickým subjektem původních Bohemians a  dochází  k  přejmenování  klubu na Bohemians 

1905 a také k přihlášení do následující sezony třetí nejvyšší fotbalové soutěže v České republice.196

V  návaznosti  na  tento  akt,  proběhla  16.  května  2005  v  pražském  hotelu  Hilton  tisková 

192 www.bohemians.cz/DFB/cochceme.aspx, 5.5.2016.
193 Tento vlastnický podíl nedává sice Družstvu fanoušků Bohemians formálně velkou sílu při rozhodování v klubu, 

přesto však může i z pozice minoritního akcionáře řadu věcí ovlivnit.
194 LESCHTINA, Jiří. Pohádka o klokanech, která se stala pravdou. iHNed.cz[online]. 2006-02-24
195 www.bohemians.cz/data/media/konkurs/konkurs-chronologie.pdf, 5.5.2016.
196 PIVODA, A. Bohemka milovaná a znovuzrozená, 1. vydání, Praha: Sdružení MAC, 2007. 
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konference, na které zástupci AFK Vršovice a Družstva fanoušků Bohemians oznámili, že fotbalový 

klub Bohemians byl zachráněn.197, 198

Fanoušci  Bohemians však neměli  ještě  vyhráno,  jelikož  smlouva mezi  správcem konkurzní 

podstaty a AFK Vršovice, se kterou souhlasil fotbalový svaz, se stala podstatou několika soudních 

procesů ze strany původního majitele FC Bohemians Praha Michala Vejsady, který se snažil od 

počátku zablokovat znovuzrození Bohemians. Zároveň také došlo ke sporu o název Bohemians, 

protože tento název si pro dvě sezony pronajal fotbalový klub FC Střížkov Praha 9 a nechtěl se ho 

po vypršení lhůty vzdát. V létě 2005 tak chtěli do třetí nejvyšší fotbalové soutěže nastoupit dva 

fotbalové kluby s názvem Bohemians a to Bohemians 1905 a FK Bohemians Praha (Střížkov).199 

Fotbalový svaz na tento stav reagoval tak, že zakázal FK Bohemians Praha vstup do třetí nejvyšší 

soutěže  s  tímto  názvem  a  zároveň  znovu  uznal,  jako  právoplatného  nástupce  zkrachovalého 

fotbalového  klubu  FC Bohemians  Praha,  klub  Bohemians  1905.200 FK  Bohemians  Praha  však 

rozhodunutí  fotbalového svazu neuposlechl  a  proto  byl  tento  klub  z  ligy následně vyloučen.201 

Zástupci FK Bohemians Praha ovšem tento verdikt fotbalového svazu napadli u civilního soudu, 

který  posléze  tento  fotbalový  klub  vrátil  zpět  do  soutěže  a  tak  od  sezony  2005/2006  působí 

ve fotbalových soutěžích FAČR dvě Bohemky.202, 203

Následovali  čtyři  roky soudních  sporů  o  název Bohemians.  25.  května  2009 rozhodl  Úřad 

průmyslového vlastnictví, že fotbalový klub Bohemians 1905 (původní AFK Vršovice) má jako 

jediný subjekt v České republice právo užívat pro sportovní účely tradiční znak a název Bohemians, 

načež klub z Vršovic vyzval střížkovský tým aby jej přestal používat.204 Toto rozhodnutí však znovu 

napadl klub FK Bohemians Praha u soudu.

Následně,  1.  dubna  2011  rozhodl  Městský  soud  v  Praze  o  tom,  že  smlouva  o  převodu 

nástupnických  práv  z  FC Bohemians  Praha  na  Bohemians  1905  není  platná,  ale  proti  tomuto 

rozhodnutí se zástupci Bohemians 1905 odvolali.

Dne 7. července 2011 se u Úřadu průmyslového vlastnictví rozhodlo, že práva na ochrannou 

známku v  podobě  klokana  v  dvojkruží  a  nápisem Bohemians  Praha,  pro  provozování  činnosti 

197 www.bohemians.cz/data/media/konkurs/konkurs-chronologie.pdf, 5.5.2016.
198 V této době vznikl také známý slogan fanoušků Bohemians „Vždycky jsme s vámi“. Ačkoliv se může na první 

pohled zdát, že tento slogan sloužil pouze jako marketingová propagace, není tomu tak. V tomto případě se jedná 
spíše o skutečné vyjádření vztahu fanoušků Bohemians ke svému klubu.

199 www.fotbal.idnes.cz/bohemians-procitaji-k-novemu-zivotu-dvd-/fot_dsouteze.aspx?c=A050627_165054_fotbal_mn
200 www.fotbal.idnes.cz/strizkov-se-nemuze-prejmenovat-zanikne-f0x-/fot_dsouteze.aspx?

c=A050803_112821_fot_dsouteze_no, 5.5.2016.
201 www.fotbal.idnes.cz/fotbaliste-strizkova-byli-vylouceni-z-cfl-fjr-/fot_dsouteze.aspx?

c=A050805_174541_fot_dsouteze_rou, 5.5.2016.
202 www.fotbal.idnes.cz/fot_dsouteze.aspx?r=fot_dsouteze_c=A50812_145819_fot_dsouteze_min, 5.5.2016.
203 Od sezony 2009/2010 navíc znovu hrál soutěž Fotbalové asociace České republiky i původní fotbalový klub s 

názvem Bohemians, který se nacházel v konkurzu. FC Bohemians Praha začala nastupovat v  nejnižší pražské 
fotbalové soutěži, což je III. třída skupina B. V současné době již tento klub neexistuje.

204 www.ctsa.cz/logo-a-nazev-patri-bohemce-ve-vrsovickem-dolicku?sibling_page=146, 5.5.2016.
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oddílu kopané, náleží Bohemians 1905. Bohemians 1905 následně na toto rozhodnutí reagovalo 

přejmenováním klubu na Bohemians Praha 1905.205 Posléze Vrchní soud v Praze rozhodl, že název 

Bohemians smí mezi fotbalovými kluby využívat jen vršovický klub s tímto názvem a klub ze 

Střížkova se  musí  ihned  přejmenovat  a  nesmí  v  budoucnosti  tento  název  užívat  v  jakýchkoliv 

sportovních souvislostech.206

Fotbalový klub ze Střížkova, ovšem ani po tomto rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, nepřestal 

používat název Bohemians, který tak používá neprávem dodnes, a podal proti tomuto rozhodnutí 

žalobu pro zmatečnost. Zde bych chtěl proto uvést zajímavost, že fanoušci týmu ze Střížkova si 

přejí, aby se klub vrátil ke svému původnímu názvu, ale vedení Střížkova si to nepřeje a chce se i 

nadále soudit o název Bohemians.

V roce 2013 však dochází k dohodě o koupi akcií FC Bohemians Praha a jeho pohledávek 

v konkurzním řízení Fotbalovým svazem České republiky. Tyto akcie následně přešli, po dohodě 

o koupi mezi svazem a Bohemians Praha 1905, do vlastnictví tohoto fotbalového klubu. Tímto 

aktem byl fotbalový klub z Vršovic legislativně potvrzen za následníka původních Bohemians.207 

Nadále však probíhá spor se střížkovským fotbalovým klubem o název Bohemians.

V roce 2015, kdy fotbalový klub Bohemians Praha 1905 slavil své 110. výročí od založení 

klubu a deset let od svého znovuzrození, došlo ke schůzi věřitelů původního klubu FC Bohemians 

Praha, který se nachází v konkurzu a v současnosti jediným akcionářem společnosti v konkurzu, 

kterým je právě fotbalový klub Bohemians Praha 1905. Na této schůzi došlo k dohodě, kterou lze 

považovat za zásadní krok k ukončení konkurzního řízení.

Fotbalový klub Bohemians Praha 1905 by tak, podle této dohody, měla do konce roku 2016 

uhradit všechny dohodnuté závazky a konkurz, který zatěžuje fotbalovou Bohemku více jak deset 

let, by se měl stát minulostí.208

4.3 Problémy Bohemians s fotbalovým stadionem Ďolíček a boj fanoušků za jeho záchranu

Po znovuzrození se fotbalový klub Bohemians Praha 1905 těší velkému nárůstu návštěvnosti a 

fandění Bohemce se stalo určitou módou. Na podzim roku 2005, u příležitosti 100. výročí založení 

klubu vzniklo  například  společenství  Legendy Bohemians  a  symbolicky první  legendou se stal 

Antonín Panenka.209

Bohemians také v návaznosti na tuto módu otevřelo v roce 2009 své vlastní muzeum, které 
205 www.zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/zvrat-v-boji-bohemians-znacka-miri-klokanum-z-dolicku/r-

i:article:709053, 5.5.2016.
206 www.nv.fotbal.cz/scripts/detail.phd?id=102318.tmplid=1484, 5.5.2016.
207 www.ceskatelevize.cz/sport/fotbal/cesky-fotbal/249103-spor-tri-bohemek-se-chyli-ke-konci-facr-bude-na-dohode-

tratit/, 5.5.2016.
208 www.bohemians.cz/clanek/17262/kauza-konkurzu-bohemians-se-blizi-ke-konci.aspx, 5.5.2016.
209 www.rvibhemkapage.wz.cz/sin_slavy_boh_legendy.htm, 5.5.2016.
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začalo sloužit veřejnosti a odkazuje na historii tohoto fotbalového klubu.210, 211 Zajímavostí určitě 

je, že do tohoto muzea chodí i členové ultras a hooligans, kteří se zde chovají skoro jako v kostele, 

jelikož na tomto místě  jsou zachyceny všechny slavné okamžiky Bohemians Praha 1905,  které 

velmi ctí a uznávají.

Tato nová éra končí v roce 2010, kdy se fotbalový klub Bohemians Praha 1905 rozhodnutím 

vedení  klubu  a  většiny  majitelů  musel  přestěhovat  ze  svého  tradičního  stadionu  na  stadion 

konkurenční  Slavie  Praha  v  Edenu.  Proti  tomuto  kroku  se  však  z  pozice  akcionářů  postavilo 

Družstvo fanoušků Bohemians a také Jiří Dienstbier mladší. Následně se také tvrdé jádro fanoušků 

rozhodlo zápasy v Edenu nenavštěvovat, což se projevilo především na značně snížené návštěvnosti 

domácích zápasů Bohemians.212

Příznivci Bohemians Praha 1905 pod vedením Družstva fanoušků v reakci na tuto vzniklou 

situaci spustili sbírku na odkup stadionu od jeho majitele Bohemians Real, ale pro svoji finanční 

náročnost,  a  v  té  době také  kvůli  nezájmu majitele  stadion  prodat,  od  tohoto  úmyslu  upustili. 

Následně všechny vybrané finanční prostředky na koupi stadionu použili fanoušci Bohemians Praha 

1905 na jeho rekonstrukce, kterých se také bezplatně účastní na pořádaných brigádách.213 V tomto 

období  byl  také  vytvořen  pro  fotbalový  stadion  Ďolíček  vlastní  symbol,  který  mohli  fanoušci 

Bohemians použít jako projev svého názoru, při záchraně tohoto stadionu.

V roce 2010 společně s fanoušky Slavie Praha, kteří se bouřili kvůli stěhování Bohemians na 

jejich stadion a zároveň cítili s fanoušky Bohemians solidaritu, založili příznivci Bohemky politické 

hnutí Desítka pro domácí214, které úspěšně kandidovalo v komunálních voleb, které se uskutečnili 

na podzim roku 2010. Desítce pro domácí se podařilo v těchto volbách získat celkem tři mandáty 

v zastupitelstvu Prahy 10, což lze označit za velké překvapení a úspěch.215 Právě i tato skutečnost, 

210 www.bohemians.cz/clanek/9358/dolicek-ma-logo-a-stadion-muzeum-klubu.aspx, 5.5.2016.
211 Muzeum připomíná nejdůležitější historické okamžiky klubu i stadionu v Ďolíčku. Jeho součástí jsou jak vnitřní 

prostory muzea, které se skládají z osmi expozic, tak vnější plášť muzea připomínající legendy klubu i slavná 
mužstva Bohemians. Vnitřní prostory muzea dávají možnost seznámit se jak s historií zdejšího fotbalového klubu, 
tak částečně s historií městské části Vršovice, jehož je klub součástí více než 110 let. Uvnitř muzea si lze na mnoha 
fotografiích prohlédnout příběh vršovického stadiónu, cestu Bohemians do Austrálie, odkud si přivezli svůj symbol 
klokana, nebo účast klubu v evropských pohárech. Samostatný prostor je vyhrazen největší vršovické legendě 
Antonínu Panenkovi.
Expozice končí příběhem fanoušků, kteří v roce 2005 zachránili klub před zánikem. Vedle fotografií je v muzeu 
k vidění mnoho dobových suvenýrů a dokonce i vycpaný klokan.

212 Návštěvnost domácích zápasů Bohemians v Ďolíčku byla přes 4 000 diváků, zatímco v Edenu byla návštěvnost 
okolo 3 000 diváků. V sezoně 2010/2011 to bylo 3 459 diváků a v následujícím ročníku nejvyšší fotbalové soutěže 
to bylo dokonce jen 2 966 diváků.

213 www.fotbal.idnes.cz/fanousci-fotbalovych-bohemians-1905-se-dolicku-nechteji-vzdat-koupi-si-ho-1n4-/fotbal.aspx?
c=A100522_104630_fotbal_ald, 5.5.2016.

214 Politické hnutí Desítka pro domácí vzniklo zejména kvůli nespokojenosti dvou fanouškovských táborů s přesunem 
Bohemians z Ďolíčku na stadion Eden. Proto vznikl nápad založit politické hnutí hájící návrat Bohemians do 
Ďolíčku. Oba tyto tábory bojovali především proti komerčním zájmům s potenciálem finančního výnosu a ačkoliv 
jsou Bohemians a Slavia Praha tradičními rivaly, v otázce záchrany fotbalových tradic na Praze 10 byli fanoušci 
ochotni spolupracovat.

215 www.desitkaprodomaci.cz/cz/o-nas, 5.5.2016.
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že fanoušci Bohemians stáli za vznikem tohoto politického hnutí, je odlišuje od ostatních fanoušků 

v Evropě, protože se stali vůbec prvními příznivci fotbalového klubu, kteří založili vlastní politické 

hnutí.  Zároveň  se  ukázalo,  že  téma  jako  je  stadion  Ďolíček,  není  jen  o  fotbale,  ale  také 

o historickém odkazu tohoto tradičního místa, které má své specifické kouzlo.

Bohemians  Praha  1905 se  tak,  po  sestupu do druhé  nejvyšší  fotbalové  soutěže,  vracejí  od 

sezony 2012/2013 zpět na svůj domácí stadion do Ďolíčku. Tímto krokem se znovu zvedá průměrná 

návštěva domácích zápasů Bohemians, což je v českých podmínkách určitý paradox, jelikož druhou 

nejvyšší soutěž navštěvuje z pravidla daleko méně lidí než nejvyšší fotbalovou soutěž. V případě 

Bohemians je to způsobeno zejména tím, že domácí stadion nesoucí název Ďolíček je pro fanoušky 

Bohemians kultovním místem a srdeční záležitost, kde klub prožil všechny své úspěchy i neúspěchy 

a sehrál velké množství slavných zápasů. Zaznívají dokonce i názory, že Bohemians bez Ďolíčku 

přestává být tou pravou Bohemkou, jelikož její příznivci mají se „svým“ stadionem nejužší vztah ze 

všech fotbalových klubů v České republice a zároveň berou Ďolíček jako svůj druhý domov, kde 

mají rodinné prostředí. Jednoduše řečeno, tento fotbalový stadion znamená pro celou řadu fanoušků 

Bohemians Praha 1905 víc, než samotný fotbalový klub. Tento vztah fanoušků ke stadionu můžou 

dokumentovat například i dva velké nápisy za jednou z branek: ĎOLÍČEK NEDÁME a ĎOLÍČEK, 

VÍC NEŽ STADION.216

Mnoho fanoušků Bohemians,  ale  také  mnoho občanů z  řad  veřejnosti  považují  Ďolíček  za 

nedílnou součást Vršovic, ale i Prahy jako takové, jelikož sportovní stavby spoluvytvářejí a formují 

identitu  jednotlivých městských čtvrtí  i  části  jejich obyvatel,  přesahující  fotbal.  Proto by,  podle 

mého názoru, bylo nenahraditelnou ztrátou o fotbalový stadion Ďolíček přijít.

Fanoušci Bohemians Praha 1905 proto měli velké obavy z odprodeje Ďolíčku, jeho následného 

zbouraní a vybudování luxusních bytů, nebo obchodního střediska, a to především z toho důvodu, 

že stadion stojí na lukrativním pozemku v širších centru Prahy. Proto, podobně jako při záchraně 

klubu, se rozhodli příznivci Bohemians vzít situaci do svých rukou, založili politické hnutí Desítka 

pro domácí a společně s fanoušky Slavie Praha se dostali do zastupitelstva Prahy 10 (viz výše). Na 

půdě zastupitelstva této městské části se o získání stadionu do rukou města jednalo od roku 2011. 

Na  podzim 2014  následně  zástupci  Prahy 10  schválili  výměnu  stadionu  za  sousední  pozemky 

216 Tento vztah ke stadionu se může zdát pro nestranného pozorovatele poněkud zvláštní, ale fanoušci jakéhokoliv 
klubu jsou nejvíce spojeni právě s domovským stadionem svého klubu, jelikož pro ně jde o místo až náboženských 
rozměrů. Jedná se totiž o místo, které je pevně spjato s historii klubu a i když se hřiště upravuje a modernizuje, tak i 
přesto z každého kousku doslova čiší historie v podobě živých vzpomínek, například jásot fanoušků při vstřelené 
brance nebo smutek a někdy i slzy, když je tomu naopak. Na tomto místě se také střetávají lidé všech třídních, 
věkových a politických skupin, které by se za jiných okolností třeba nestřetli a při vstřelené brance spolu jásají a 
objímají se radostí, nebo se navzájem podporují a utěšují. Toto všechno co jsem uvedl je nejvíce viditelné právě ve 
vztahu fanoušků Bohemians ke svému domovskému stadionu a z tohoto důvodu se ho rozhodli zachránit, jelikož 
považují Ďolíček také za určité komunitní centrum, kde se setkávají lidé různého zaměření a různého vzdělání již 
několik generací.
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v odhadní ceně 60 milionů. Radnice Prahy 10 tak měla na místo 109 milionu zaplatit za stadion 

Bohemians 49 milionů Kč.217 Proti této schválené dohodě se však postavilo tehdejší vedení Prahy, 

jejíž souhlas je nutný pro všechny majetkové převody městských částí nad 50 milionů.

V srpnu 2015 dal vlastník stadionu Bohemians Real fotbalovému klubu Bohemians Praha 1905 

výpověď a byla mu prodloužena pouze najemní smlouva do června 2016. Bohemians tak hrozilo, že 

nedostane  od  Fotbalové  asociace  České  republiky  (FAČR)  licenci  na  profesionální  ligu  a 

Bohemians by tak nemohli hrát první ani druhou nejvyšší fotbalovou soutěž v České republice.218

31.  března  2016 byl  návrh  o  koupi  stadionu  Bohemians  předložen zastupitelstvu  Hlavního 

města  Prahy,  a  za  vydatné  podpory  několika  stovek  fanoušků  Bohemians  a  také  herce  Ivana 

Trojana,  byl  návrh  schválen  56  zastupiteli  (dva  se  zdrželi).  Budoucnost  fotbalového  klubu 

Bohemians Praha 1905 a tradičního stadionu, který stojí na svém místě více jak 80 let, byla tak 

zachráněna i  pro  další  generace.219 Zde  bych jen dodal,  že  pokud by nedošlo  ke  koupi  tohoto 

fotbalového stadionu, znamenalo by to pro vršovický klub velký problém. Při nejlepším, by tato 

situace znamenala, stěhování Bohemians na jiný fotbalový stadion v Praze (pravděpodobně by se 

jednalo znovu o stadion Slavie Praha), ale při nejhorším by Bohemians hrozila ztráta licence na 

profesionální  soutěže  a  pád  do  amatérských  soutěží.  Zároveň  tak  hrozil  i  opravdový  zánik 

fotbalového  klubu  Bohemians  Praha  1905,  jak  také  zmínil  na  půdě  magistrátu  hlavního  města 

Prahy, bývalý radní a v současnosti zastupitel Prahy za Top 09 pan Lukáš Manhart.220

V této snaze fanoušků Bohemians Praha 1905, která byla nakonec úspěšná, zachránit fotbalový 

stadion Ďolíček  i  pro  další  generace,  jsme mohli  být  svědky toho,  jak sdílené  hodnoty dokáží 

semknout lidi a doslova je hnát kupředu za vytyčeným cílem. V tomto případě lze také pozorovat, 

jak z mála lze udělat mnoho, a také za jak málo finančních prostředků jsou lidé ochotni se obětovat 

něčemu, v co věří.

4.4 Vztah fanoušků Bohemians ke klubu a k jeho vedení

Všechny tyto problémy Bohemians, od vyhlášení konkurzu až po snahu zachránit fotbalový 

stadion  Ďoliček,  fanoušky Bohemians  stmelilo  natolik,  že  v  současné  době,  jak  říkají  samotní 

fanoušci, působí v Ďolíčku jako jedna velká rodina, která drží při sobě. Tato skutečnost tak dělá 

z  fanoušků tohoto  vršovického  klubu opravdové specifikum mezi  fanoušky v  České  republice. 

Tento vztah připomínající velkou rodinu, lze pozorovat i na unikátním vztahu fanoušků s vedením 

217 www.fotbalportal.cz/cesko/gambrinus-liga/36598-praha-10-schvalila-zamer-koupe-stadionu-bohemians-1905/, 
5.5.2016.

218 www.denik.cz/fotbal/odkup-stadionu-dolicek-se-zasekl-klubu-dochazi-cas-20160307-52h4.html, 5.5.2016.
219 www.novinky.cz/articleDetails?ald=399135.sld=mld=, 5.5.2016.
220 www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/763281-dobra-zprava-pro-bohemians-1905-praha-koupi-stadion-

dolicek.html, 5.5.2016.
61



klubu. Ten má své kořeny v roce 2005, kdy probíhalo „znovuzrození“ Bohemians. Tento vztah je 

dokonce  označován  za  naprosto  rovnocenný  a  to  bez  známek  povyšování  a  neúcty.  Krásným 

důkazem je  například  i  celá  řada  akcí,  které  uspořádává  klub  pro  fanoušky Bohemians.  Mezi 

nejznámější  takové akce,  které  se  konají  každý rok,  patří  zejména Vršovický masopust,  během 

kterého klub připraví v Ďolíčku pro fanoušky tradiční zabijačkové hody a také různé soutěže pro 

nejmenší příznivce Bohemins221, nebo  populární Vánoce s Klokanem, které se konají vždy před 

Vánoci přímo na fotbalovém stadionu Bohemians v Ďolíčku. Během této akce probíhá například i 

dražba fotbalových dresů a  následný finanční  výtěžek je  věnován dětem z  dětských domovů a 

z Klokánků. Fanoušci Bohemians také s finanční pomocí klubu přispívají na Konto Bariéry, kde 

klub prodává společně s Družstem fanoušků Bohemians červené klaunské nosy.222

Fotbalový klub Bohemians Praha 1905 zároveň využívá ke komunikaci s fanoušky několik 

komunikačních kanálů. Mezi ně patří například webové stránky Bohemians, které jsou dostupné na 

www.bohemians.cz a které se jmenují „Virtuální Ďolíček“. Právě, i tento název, webových stránek 

dokumentuje vztah fanoušků k tradičnímu domovskému stadionu Bohemians. Na těchto stránkách 

se  může  každý  fanoušek  dozvědět  aktuální  informace  z  klubu,  ale  také  výsledky  všech  týmů 

Bohemians.  Tyto  stránky  zároveň  obsahují  historii  klubu  a  také  diskuzní  fórum  pro  všechny 

příznivce Bohemians, kam mohou psát i své dotazy směřované přímo vedení Bohemians.

Jedním z nejdůležitějších komunikačních prostředků Bohemians ke komunikaci s fanoušky je 

také facebook a twitter, které jsou nejčastěji využívanými sociálními síťemi v České republice.

Fanoušci Bohemians, zároveň po komunikaci s klubem, pořádají například i hudební koncerty. 

Vzhledem k tomu, že většina fanoušků Bohemians  patří k příznivcům punks,  nebo posluchačům 

hudby  hardcore,  jsou  pořádány  hudební  koncerty  většinou  v  tzv.  alternativního  rázu.  Mnoho 

koncertů je pořádáno fanoušky,  zejména s cílem podpořit  klub,  ať už finanční sbírkou, kdy jde 

vybrané  vstupné  do  pokladny  klubu  či  Družstva  fanoušků  Bohemians,  nebo  jde  především 

o propagaci a zviditelnění fotbalového klubu Bohemians Praha 1905.223, 224

Dalším  způsobem,  jakým  se  Bohemians  dostává  do  povědomí  široké  veřejnosti,  díky 

fanouškům,  jsou  hudební  kapely,  které  jsou  složené  především z  příznivců  nebo sympatizantů 

tohoto klubu. V České republice se jedná například o punkovou skupinu Kadence, punk-streetovou 

221 www.bohemians.cz/clanek/17457/pred-zapasem-s-duklou-vrsovicky-masopust.aspx, 5.5.2016.
222 Konto bariéry je projekt, který příspívá na zlepšení života handicapovaných spoluobčanů.

www.bohemians.cz/clanek/14453/druzstvo-fanousku-bohemians-prispelo-na-konto-bariery, 5.5.2016.
223 Jako příklad bych uvedl  uspořádaný koncert členy Sektoru 1905, který proběhl 24.března 2016 na Zelený čtvrtek. 

Veškeré finanční prostředky ze vstupného šli na podporu fotbalového klubu na účet Družstva fanoušků Bohemians, 
jakožto příspěvek fanoušků na uhrazení poslední milionové splátky z konkurzu.
www.sektor1905.cz/zeleny-ctvrtek-party-nejen-pro-bohemku/, 5.5.2016.

224 Fanoušci Bohemians Praha 1905 za účlem propagace klubu uspořádali několikrát například akci s názvem 
Bohemácký pařník, na které vystoupili hudební skupiny podporující Bohemians (většina z těch, které jsem uvedl v 
této práci). Zajímavostí je určitě i to, že tato akce byla uspořádána na parníku Tyrš.  
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skupinu Muerti, hiphopovou skupinu Fullhouse, punk-rockovou skupinu Moomraj, nebo veřejnosti 

známější  rockovou skupinu Prohrála  v kartách.  Všechny jmenované hudební  skupiny a  mnoho 

dalších hrají pravidelně na koncertech na podporu Bohemians, ale také na akcích namířených proti 

rasismu.

K velkým fanouškům Bohemians patří i jeden z nejuznávanějších rapperů v České republice 

Orion.  Hudební  podpora  Bohemians,  ale  sahá  i  do  zahraničí.  Například v  Austrálii,  odkud  si 

Bohemians přivezli svůj název a znak klubu, má velké fanoušky v  členech kapely Mouthguard, 

kteří každý svůj koncert začínají klubovou hymnou Bohemians Praha 1905.   

Kromě těchto zmíněných hudebních skupin se za dlouhé roky existence Bohemians přihlásilo 

k tomuto klubu i mnoho veřejně známých osobností. Mezi nejznámější fanoušky Bohemians patří 

již  dříve  zmíněný  Ivan  Trojan,  který  se  stal  prvním  členem  Družstva  fanoušků  Bohemians  a 

dokonce v roce 2009 v zápase proti Ústí nad Labem za Bohemians nastoupil na čtyři minuty jako 

hráč225, dále bavič a moderátor Karel Šíp, herec Josef Dvořák, moderátor Jan Rosák, zakladatel a 

frontman skupiny Olympic Petr Janda, politik Jiří Dienstbier mladší a také bavič Richard Genzer. 

V minulosti fandili Bohemians také herci Jiří Vala a Josef Vinklář.226

V této kapitole bych ještě uvedl jednu zajímavost, která je v České republice považována za 

unikátní a velice netradiční. V roce 2013 navázal fotbalový klub Bohemians Praha 1905 spolupráci 

s Vysokou školou finanční a správní, která má své sídlo ve Vršovicích. Hlavní cílem této spolupráce 

je především podpora rozvoje sportu jak na vrcholové tak i  rekreační  úrovni.  Z tohoto důvodu 

založila tato vysoká škola Univerzitní sportovní klub a Bohemians Praha 1905 studentům této školy 

nabídla  možnost  využít  stadion  Bohemians  k  rekreačnímu  sportování.  Tato  spolupráce  rovněž 

usiluje o posílení vztahu studentů k fotbalu.227

4.5 Organizované skupiny fanoušků u Bohemians Praha 1905

Příznivci Bohemians Praha 1905 jsou vnímáni jako jedni z nejnápaditějších na české fotbalové 

scéně.  Zároveň  je  však  fanouškům  tohoto  tradičního  klubu  z  Vršovic  připisována  orientace 

k levicovému proudu, jelikož jsou známí svým odmítavým postojem k otázkám rasismu, fašismu a 

nacismu. Tyto své postoje dávají najevo například účastmi na sportovních, nebo kulturních akcích 

pořádaných proti rasismu. Proto se také často ze strany pravicově orientovaných táborů fanoušků 

225 Zde bych ještě dodal, že fotbalový klub Bohemians Praha 1905 věnoval za každou minutu, kterou Ivan Trojan 
odehrál v zápase, 5 000 Kč na klub nemocných cystickou fibrózou.
www.sport.tn.nova.cz/clanek/sport/fotbal/gambrinus-liga/herec-trojan-nastoupil-za-bohemians-byl-jsem-dojaty-
priznava, 5.5.2016.

226 PIVODA. A. Bohemka milovaná a znovuzrozená, 1. vydání, Praha: Sdružení MAC, 2007.
227 www.sport.cz/fotbal/2liga/clanek/478472-bohemians-praha-1905-zacal-spolupracovat-s-vrsovickou-univerzitou, 

5.5.2016.
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jiných klubů objevují při zápasech s Bohemians Praha 1905 politicky orientované choreografie.228 

Samotný kotel Bohemians však nikdy nepoužil choreografii s politickou tématikou, neboť jejich 

použité choreografie jsou především založené na klubismu nebo rivalitě klubů. Bohemians ultras 

pouze veřejně oznámili svůj nesouhlas s rasismem ve fotbale. Právě tento nesouhlas s rasismem, 

nejspíše  vedl,  k  výše  zmíněnému  označení,  že  fanoušci  Bohemians  Praha  1905  jsou  politicky 

levicově orientováni. Zde bych proto uvedl i pohled Terezy Voženílkové, se kterým souhlasím: „Za 

výjimky v rámci české scény mohou být považovány kotle Bohemians a Liberce. Obě tyto scény  

tvrdí, že jsou apolitické, nicméně se obě otevřeně vyjadřují proti rasismu, a proto jsou některými  

tábory označovány za levicové“.229

Je  pravda,  že  například  i  pan  Smolík  ve  své  knize,  považuje  fanoušky  Bohemians  za 

ultralevicové: „Již předtím vznikl nejvýznamnější ultralevicový gang, kterým je Berserk Bohemians.  

Antifašisticky jsou zaměřeny i další gangy Bohemians Tornado Boys a Banditos (ti ultralevicové  

označení odmítají)“230 Já osobně s tímto názorem však nesouhlasím, protože tyto aktivní skupiny, 

od chvíle svého vzniku, politiku neřešili a to i navzdory tomu, že někteří členové těchto skupin 

sympatizovali s krajní pravicí. Dokonce i samotní členové tvrdého jádra Bohemians Praha 1905 se 

za  levicové  extrémisty  nepovažují.  Na  druhou  stranu  je  však  pravda,  že  po  vzniku  družby 

s  fanoušky fotbalového klubu FC St.  Pauli,  kteří  jsou známí  antirasistickým a anitifašistickým 

myšlením231, ale také spoluprací s organizací FARE (Football against rascism in Europe)232, 233, si 

začala všímat činnosti Bohemians i organizace Antifašistická akce, která se od roku 2002 začínala 

aktivně připojovat k chuligánským skupinám existujících u fotbalového klubu Bohemians Praha 

228 VOŽENÍLKOVÁ, T. Ultras. Nové fanouškovské hnutí v ČR. Bakalářská práce obhájená na FHS UK v Praze, 2009, 
s. 137.

229 VOŽENÍLKOVÁ, T. Ultras. Nové fanouškovské hnutí v ČR. Bakalářská práce obhájená na FHS UK v Praze, 2009.
230 SMOLÍK, J. Fotbalové chuligánství: historie, teorie a politizace fenoménu, Karlovy Vary: Zdeněk Plachý, 2008.
231 Tento německý fotbalový klub sídlící v Hamburku, je považován za nejlevicovější klub na světě. Proto se z tohoto 

klubu a jeho symboliky stal určitý fenomén levicově subkulturní scény v Evropě.
232 Hlavním cílem této mezinárodní organizace je především rozvoj společných strategií proti projevům rasismu na 

fotbalových zápasech a vytváření organizovaných kampaní namířených proti tomuto fenoménu.
Organizace FARE byla založena v roce 1999 jako reakce na stupňující se rasistické projevy na fotbalových 
stadionech po celém světě.
V současné době sdružuje FARE přes čtyřicet organizací ze třinácti evropských zemí (jedná se zejména 
o antirasistické kampaně, fanouškovské projekty a fankluby, sportovní kluby a také o organizace na ochranu 
lidských práv.
Organizace FARE spolupracuje ve svých projektech mimo jiné s UEFA ( Unie evropských fotbalových asociací. 
UEFA je hlavní řídící organizací evropského fotbalu, futsalu a plážového fotbalu), FIFA (Mezinárodní federace 
fotbalových asociací . FIFA je hlavní řídící organizací světového fotbalu, futsalu a plážového fotbalu), Evropskou 
unií a také s organizátory a pořadateli nejen mezinárodních turnajů. Tyto všechny organizace se snaží především 
zdůrazňovat prvotní funkci fotbalu jako fenoménu založeného na toleranci a chtějí také odstranit rozdíly ve 
společnosti a to zejména pocit nadřazenosti.
Zároveň se snaží tato organizace bojovat i proti sexistickým postojům na všech úrovních hry, ale také na 
fotbalových ochozech, v hráčských kabinách, tréninkových hřištích nebo kancelářích klubů.
MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004, s. 170.

233 Bohemians Praha 1905 se stala společně se Slovanem Liberec prvními českými fotbalovými kluby, které začali 
spolupracovat s organizací FARE.
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1905. Toto spojení sice na jednu stranu přispělo k vyššímu počtu chuligánů při střetech se soupeři,  

ale na druhou stranu začala být definitivně subkultura hooligans u Bohemians Praha 1905 vnímána 

jako levicová a antifašistická. Pro ostatní tábory chuligánů, které jsou propojené zejména s krajní 

pravicí, pak tato skutečnost představovala při rvačkách s chuligány Bohemians, spíše politický střet.

Takzvané tvrdé jádro u fotbalového klubu Bohemians Praha 1905 má na české chuligánské 

scéně jisté specifikum, které lze nalézt pouze zde. Jde zejména o velmi liberální směřování kotle, 

neboť na tomto místě se od začátku devadesátých let sdružuje velmi různorodé spektrum lidí a pro 

určité subkultury, jako byly například punkeři, anarchisti, metalisti a nerasističtí skinheadi, se stal 

stadion Bohemians jediným fotbalovým místem v České republice, kde byly tyto subkultury vždy a 

bez  problému  tolerovány.  Musím  zde  však  dodat,  že  tato  skutečnost  je  spojená  i  s  tím,  že 

v tzv. porevoluční době byli  téměř všechny kotle fanoušků většinou provázány s krajní pravicí.  

Z tohoto důvodu se může zdát, jako paradox, že jedna z hlavních postav a symbolů vzniku českého 

skinheadství Daniel Landa, navštěvoval v tomto období fotbalová utkání Bohemians Praha 1905.234

Tato skutečnost byla jedním z důvodů, že se návštěva fotbalových utkání Bohemians Praha 

1905 stala pro některé členy těchto subkultur určitým kulturním vyžitím, bez ohledu na to, zda je 

fotbal  vůbec  zajímal  a  tito  lidé  se  chodili  na  stadion Bohemians  Praha  1905 především bavit. 

Od roku 2005, se navíc kromě těchto subkultur, začínají v kotli Bohemians vyskytovat i pražští 

hipsteři a hiphopeři. V tomto období tak dochází i k tomu, že některé pražské hotely a turističtí 

průvodci Prahy, doporučují turistům návštěvu fotbalových zápasů a akcí klubu Bohemians. Rodí se 

tak fenomén „Bohemians“,  založen na znovuzrození fotbalového klubu Bohemians Praha 1905.235

Kromě  toho,  je  kotel  Bohemians  znám,  i  svoji  tolerancí  k  měkkým  drogám  a  zejména 

k marihuaně. To se projevuje, zejména, aktivním užíváním přímo na stadionu během fotbalového 

zápasu, ale například, i několika vytvořenými choreografiemi ve kterých se objevuje list marihuany.

Na tribunách stadionu Bohemians, se tak vytváří, prostředí určité vzájemné tolerance, kde platí, 

že se odlišné politické názory v kotli tolerují. Proto je fotbalový klub Bohemians Praha 1905, je 

jedním z mála sportovních klubů, u kterého tento stav můžeme objevit.

Hledání hlavních aktérů a skupin uvnitř kotle Bohemians, který se nachází za jednou z branek, je 

velmi komplikované, zejména kvůli jejich velkému množství. „U nás v kotli máš spoustu různých  

skupin a dá se říct, že každá dělá něco. Tady prostě na Bohemce zatím není jedna skupina, jako  

třeba vedle na Slavii,  kde by jako patřili  všichni  ti  fanoušci  co fanděj.  Teď je  tady tak dvacet  

fanouškovskejch part, ale jako všichni se víceméně známe a respektujem se.“236 Stejně tak je dost 

obtížné,  se  pokusit,  o  dělení  jednotlivých  skupin  na  ultras  a  hooligans,  protože  aktivity  těchto 

234 www.hooligans.cz/reports/czech/86-cr2013, 5.5.2016.
235 PIVODA, A. Bohemka milovaná a znovuzrozená, 1. vydání, Praha: Sdružení MAC, 2007
236 Respondent číslo 6.
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skupin se velmi často překrývají. V každém případě se projevy xenofobie, rasismu nebo propagace 

politických ideologií při radikální scéně Bohemians Praha 1905 příliš neobjevují.

V minulosti fungovali v kotli Bohemians dvě hlavní skupiny, a to tzv. „Holasovci“, ke kterým 

se  víceméně  řadila  i  skupina  Gang  of  Greens,  vedena  dlouholetým  „šéfem  kotle“  Michalem 

Holasem a tzv.  „Kolisovci“,  mezi  které  se řadila  například skupina Táborité.  Tyto dvě skupiny 

se  starali převážně o fandění a tvoření choreografií, a vůbec se nezajímali o chuligánské střety.237

V současné době, patří mezi nejznámější organizované skupiny fanoušků, které se vyskytují u 

fotbalového klubu Bohemians Praha 1905, zejména Bohemians Ultras, Sektor 1905, Tornado Boys, 

Berserk,  Berserk  young,  Banditos  a  Barflies.  Členové  těchto  skupin,  především  pak  členové 

z Berserku a Barflies, se řadí i mezi fotbalové chuligány.

4.5.1 Bohemians Ultras

Skupina Bohemians Ultras byla založena  v roce 2008, v současné době shromažďuje druhou 

generaci ultras, která je ochotna dělat pro svůj klub něco víc, než jen pasivně fandit. Členové této 

skupiny zároveň zasvěcují fotbalovému klubu Bohemians Praha 1905 svůj život, chtějí se také stát 

součástí klubu, podporu tomuto fotbalovému klubu považují za určitý způsob života a nikoliv pouze 

za víkendovou kratochvíli.

Díky  tomuto  postoji  byla  tato  skupina  jedním  z  důvodů  toho,  že  se  z  fotbalového  klubu 

Bohemians  Praha  1905  stal  doslova  celosvětově  známý  fotbalový  klub  s  ještě  známější 

fanouškovskou základnou. Členové Bohemians Ultras dokázali využít, zejména svých jazykových 

znalostí,  aktivně  se  zúčastňovali  různých  mezinárodních  setkání  fotbalových  fanoušků,  a  také 

setkání  a  konferencí  mezinárodních  organizací  zabývajících  se  otázkami,  které  se  zabývají 

vymýcením rasismu z fotbalových stadionů. Z těchto důvodů se začali na Bohemians Ultras obracet 

i fanoušci z jiných klubů, o čemž se zmiňuje i Pivoda ve své knize: „Ultras, jejichž barvami jsou 

zelená a bílá, považují fanoušci některých jiných klubů  za jakési průkopníky. Nejde jen o kluby  

z  ČR,  ale  i  ze  zahraničí.  Máme-li  být  konkrétní,  ozvali  se  fandové  z  Uherského  Hradiště,  

z Bratislavy, z běloruského Minska a z Polska. A tak se na vršovické Ultras obracejí,  žádají je  

o zkušenosti a  o konzultace.“ 238

V politickém kontextu je tato skupina apolitická, avšak s důrazem, zejména, na antirasistické a 

antifašistické postoje. Právě tento odmítavý postoj k rasismu, xenofobii a fašismu, který sjednocuje 

většinu příznivců Bohemians Praha 1905, je jakýmsi odlišujícím znakem těchto fanoušků. Zatímco 

většina  fotbalových  fanoušků se  v  politickém směřování  nikterak  nevymezuje,  a  když  už,  tak 

směrem k pravici až krajní pravici, členové Bohemians Ultras se aktivně  hlásí k postojům spíše 
237 PIVODA, A. Bohemka milovaná a znovuzrozená, 1. vydání, Praha: Sdružení MAC, 2007, s. 98.
238 PIVODA, A. Bohemka milovaná a znovuzrozená, 1. vydání, Praha: Sdružení MAC, 2007, s. 105.
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levicového směru, i když ani tento fakt není vždy pravdivý. Na druhou stranu ale, musím přiznat, že 

někteří členové této skupiny tíhnou k Antifě, přičemž většina ale jen odmítá fašismus a rasismus. 

Z těchto důvodů považují fanoušci jiných klubů, ale i autoři různých publikací, tuto skupinu za 

levicovou.

Členové Ultras se také striktně staví proti násilí směřované proti obyčejným fanouškům, kteří 

se nehlásí k ultras, ani hooligans. Proto se někteří členové skupiny Bohemians Ultras nezúčastňují 

organizovaných rvaček. Na druhou stranu je ale pravda, že se ani zúčastnit nemohou, protože tyto 

rvačky jsou domlouvány především chuligány. Samotní členové ultras říkají, že se na stadion chodí 

zejména bavit a ne se rvát. Pokud i přesto absolvují střet, je to především na stadionech soupeřů,  

a  to  při  vyprovokovaných  rvačkách,  kdy  se  snaží  soupeřovi  chuligáni  ukrást  symboly  klubu, 

především vlajky, které jsou vyvěšeny v době zápasu na tribunách stadionu. Zmínku o tomto typu 

násilí nalezneme například u paní Voženílkové.239

V současné době má Bohemians Ultras asi třicet členů a jejich věk se pohybuje v rozmezí 16 až 

37 let. Ve skupině jsou zastoupeny ženy i muži a momentálně není nikdo z nich nezaměstnán. Tuto 

skupinu,  a  zpravidla  i  celý  kotel  Bohemians,  vede  tzv.  rozeřvávač  neboli  speaker,  který  stojí 

většinou zády ke hře a obvykle s megafonem v ruce, „volí“ po celý zápas chorály a pokřiky pro 

danou situaci, která se odehrává na fotbalovém hřišti. Tento vůdce tak napomáhá vytvořit bouřlivou 

atmosféru, která tak trvá prakticky celé fotbalové utkání a zároveň, mimo jiné, demonstruje tak 

jednotu  kotle.  Zajímavostí  také  je,  že  skupina  Bohemians  Ultras  se  skládá  z  několika  menších 

skupin  fanoušků,  které  fungují  v  kotli  Bohemians.  „Co se  týče  naší  skupiny,  tak  ta  se  skládá  

z několika menších skupin, které mezi sebou vzájemně spolupracují. Vlastně se všichni velmi dobře  

známe a máme spolu dobré vztahy.“240 K uvedenému bych ještě  dodal,  že  členové Bohemians 

Ultras  mají  s  ostatními  aktivními  fanoušky vesměs  pozitivní  vztahy,  a  k  případným roztržkám 

dochází spíše z názorových důvodů, kdy fanoušci nesouhlasí s jednáním ultras nebo naopak241. Tato 

skupina zároveň klade důraz na svou „neúspěchovost“  především v tom ohledu,  že Bohemians 

Praha 1905 podporují a fandí i za nepříznivého stavu, výsledkové krizi, nebo i v nižších fotbalových 

soutěžích, které se v České republice hrají.

Hlavní  činností  Bohemians  Ultras  je  vytvoření  co  nejlepší  atmosféry  na  stadionu  (často 

s podporou bubnů, které udávají rytmus náročnějším chorálům), kterou projevují svoji náklonnost a 

věrnost svému milovanému klubu. Zároveň u členů Bohemians Ultras panuje přesvědčení, že svoji 

podporou  jsou  schopni  ovlivnit  výsledek  zápasu.  Za  tímto  účelem  vytvářejí  členové  skupiny 

239 VOŽENÍLKOVÁ, T.: Ultras: nové fanouškovské hnutí v ČR. Bakalářská práce obhájená na FHS UK v Praze, 2009.
240 Respondent číslo 6.
241 Ke konfliktu může docházet především se staršími fanoušky, kteří sledují především vývoj fotbalového zápasu a 

proto často vyčítají ultras údajný nedostatek zájmu o dění na hřišti. Je to zapříčiněno především tím, že členové 
ultras často nepřestanou povzbuzovat Bohemians ani v okamžiku, kdy Bohemka obdrží branku.
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zajímavé  choreografie,  které  jsou  často  náročné  na  zhotovení,  a  také  pokřiky  a  chorály. 

V současnosti se k výrobě choreografií schází zhruba devět členů Bohemians Ultras, ovšem pokud 

se jedná o choreografii na atraktivní zápas, například na fotbalové derby se Slavii nebo Spartou 

Praha, na výrobu choreografie se schází i třicet lidí.  „Můžu ti říct, že některá chorea dělal i jen  

jeden člověk. Většinou se však sejdem třeba dva, někdy tři, ale když se jedná třeba o derby tak se  

nás sejde klidně i třicet, ale je fakt, že to už jsou fakt extrémy. Ale průměry bych vidět tak okolo těch  

devíti lidí.“242 Témata k výrobě choreografií si sami vymýšlejí, ale inspiraci často berou zejména 

v aktuálních událostech,  které se týkají  soupeřů Bohemians. Častým námětem choreografií  také 

bývá kritika Fotbalové asociace České republiky (FAČR), nebo proti střížkovské produkce, které 

reagovali  na  vleklý  spor  mezi  Bohemians  a  Střízkovem  v  kauze  Bohemians.  Choreografie 

Bohemians Ultras mají také často i sdělovací funkci, vztahující se ke klubové identitě, a v poslední 

době bývá námětem choreografií také situace kolem fotbalového stadionu Ďolíček, ke kterému mají 

členové Bohemiasn Ultras velký citový vztah.  „Ďolíček je pro mě druhý domov, taková srdeční  

záležitost.  Jednou bych tady  chtěl  mít  i  svou svadbu.“243  Jen pro zajímavost  také  uvádím,  že 

nejčastěji používaným materiálem pro výrobu choreografií je papír, igelit a různé druhy látky, které 

se dohromady slepují průhlednou lepenkou. 

Čas a doba přípravy takové choreografie závisí především na počtu a náročnosti naplánovaných 

akcí, ale ty nejpracnější můžou zabrat i několik hodin až několik dní. Jelikož výroba choreografií 

není levná záležitost, členové skupiny shánějí finance i materiál pro výrobu s pomocí sponzorů a 

dárců z řad fanoušků Bohemians. Proto se můžeme setkat s tím, že po příchodu na stadion můžeme 

vidět, jak členové ultras vybírají dobrovolné finanční prostředky, nejčastěji, do kelímků. Může se 

však i přesto stát, že peněžních financí na výrobu je nedostatek, a proto musejí použít i své vlastní  

finance. Jedním z hlavních důvodů, proč jsou tyto choreografie všeobecně tak náročné na finanční 

prostředky je ten, že tyto prezentace, které jsou představeny prostřednictvím ilustrovaných plachet 

jsou využity pouze jednorázově, a na každý další zápas se následně vytvářejí nové.

Členové  skupiny  také  navrhují  a  vytvářejí  oblečení,  zejména  trička,  mikiny  nebo  šály 

s tématikou týkající se především jejich skupiny, kotle a také fotbalového klubu Bohemians Praha 

1905. Na tomto oblečení tak převládají zejména klubové barvy zelená a bílá, ale často i černá, která 

je  více  nenápadná.  Současně  vyrábějí  i  samolepky,  které  mění  svůj  vzhled  každou  sezonu  a 

propagují, zejména, samotný fotbalový klub Bohemians Praha 1905. Tyto samolepky mají velký 

úspěch a díky tomu se staly jedním ze základních příjmů Bohemians Ultras na jejich aktivity.

Bohemians  Ultras  se  také  prezentují  svojí  vlastní  internetovou  stránkou 

www.bohemiansultras.ic.cz, která ale v současné době není aktualizována.  V minulosti vydávala 
242 Respondent číslo 12.
243 Respondent číslo 10.

68



skupina také fanouškovský  časopis  Bohemák,  který byl  k dostání  na všech domácích zápasech 

Bohemians. Jeho poslední číslo však vyšlo na podzim roku 2007. V tomto časopise, který vycházel 

nepravidelně a pouze v papírové podobě, byly k nalezení například články s komentáři o utkáních 

Bohemians, novinky z klubu i z ultras scény a také další zajímavosti.

Bohemians Ultras používají často i pyrotechniku, která je pro ně nedílnou součástí. Musím zde 

ale uvést, že to nejsou pouze členové této skupiny, kdo používá zmíněnou pyrotechniku na zápasech 

Bohemians Praha 1905, ale jsou to také členové jiných organizovaných skupin, které se vydávají na 

tyto zápasy. Nejčastěji používanou pyrotechnikou jsou bengálské ohně, stoboskopy a různé barevné 

dýmovnice. Zde však nastává problém, jelikož užívání pyrotechniky na stadioně považuje zákon za 

obecné ohrožení osob. Proti  tomuto se postavili nejen členové Bohemians Ultras, ale i všechny 

skupiny ultras v České republice, jelikož podle těchto fanoušků pyrotechnika na fotbalový stadion 

patří, ale jen v případě, že je pyrotechnika v zodpovědných rukách, protože poté může jen těžko 

dojít ke zraněním. Já s tímto tvrzením můžu jen souhlasit.

4.5.2 Skupina Berserk, Tornado Boys a Banditos

První,  čistě  chuligánskou  skupinou  při  fotbalovém  klubu  Bohemians  Praha  1905,  se  stala 

v devadesátých letech skupina Berserk,244 která se hned od svého založení účastní většiny násilných 

střetů spojených s činností příznivců Bohemians. Za vznikem této chuligánské skupiny tehdy stáli 

dva muži, kteří se právě vrátili z vojny. Zároveň však musím dodat, že tato skupina nevznikla ze 

dne na den, jelikož jeho členové chodili na zápasy Bohemians více než deset let. „Za vznikem naší  

skupiny tehdy byl Petr W., který bohužel již zemřel a také Lála. Oni se tehdy vrátili nějak z vojny a  

byli tedy na tom fakt dost dobře co se fyzičky týče. Ono by se vlastně dalo říct, že oni byli u toho  

vzniku skutečného chuligánství na Bohemce.“ 245

Berserk se stal tehdy nejen první, ale také až do konce své aktivní činnosti v roce 2008 i řídící 

skupinou celé chuligánské scény u Bohemians Praha 1905. Zde bych jen dodal, že skupina Berserk 

i přes ukončení své aktivní činnosti v roce 2008, nadále funguje a členové této skupiny navštěvují 

společně domácí i venkovní fotbalová utkání Bohemians.

Berserk měl po svém založení celkem asi 60 členů, kteří spolu navštěvovali koncerty, hospody 

a také zápasy Bohemians Praha 1905, v té době Bohemians Praha. Zajímavostí určitě je, že členové 

této skupiny nepovažovali za nutné reprezentovat jakýkoliv politický směr nebo ideologii.  Proto 

s  tvrzením  některých  publikací,  že  Berserk  je  napojen  na  ultralevicové  organizace,  osobně 
244 Berserkové, neboli berserkrové bylo označení pro bojovníky evropského severu, kteří se vyznačovali svou zběsilostí 

v boji. Jejich název je odvozen buď přímo od slova berserkr-medvědí košile (oblékající se do medvědích kožešin), 
nebo od bare serk-bez košile (tj. bez brnění), nebo od slova björneserk-člověk ve zvířecí kůži, člověk zvířecí 
povahy.
www.cs.wikipedia.org/wiki/Berserkové, 5.5.2016.

245 Respondent číslo 4.
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nesouhlasím, neboť tato skupina se vždy snažila vystupovat apoliticky a dokonce někteří členové 

měli  blíže  ke krajní  pravici,  což  dokumentuje  i  fakt,  že  hlavní  jádro skupiny mělo  vždy spíše 

pravicové názory. Tento můj názor potvrzuje i rozhovor s jedním z představitelů Berserku pro portál 

hooligans.cz,  který  politickou  orientaci  skupiny  popsal  takto:  „Berserk  se  vždy  řadil  mezi  

nepolitickou skupinu, která se soustředila jen na fotbalové bitky. Stejně jak zpívá Kategorie C "fotbal je  

fotbal, politika zůstává politikou", ale hlavní jádro skupiny mělo vždy krajně pravicové názory.“246

Tato skutečnost je velice zajímavá, protože většinou to u takto nově vzniklých chuligánských 

skupin je právě naopak, neboť většinou tyto skupiny reprezentují určitý politický směr, jako je tomu 

například  u  chuligánských  skupin  podporující  například  Spartu  Praha,  které  od  svého  založení 

reprezentují pravicovou politickou ideologii.

Jak jsem uvedl výše, skupina Berserk je navenek zcela apolitická a ve své aktivní chuligánské 

činnosti se soustředila zejména na organizaci střetů s jinými skupinami chuligánů. Tyto střety měli 

být vedeny zejména pod hlavičkou klubové identity. Tuto skutečnost potvrzuje i rozhovor s jedním 

členem této skupiny. „Tenkrát ty scény, které se tehdy vyskytovali v Ďolíčku byly dost propojené a  

to byl taky důvod, že do těch chuligánských bitek chodili vlastně všichni, kdo chtěli a bojovali za  

Bohemku.“247 Zde bych jen dodal, že v této době se fanoušci a ani chuligáni, kteří podporovali 

Bohemians příliš nezajímali o politiku. Z tohoto důvodu se střetů zúčastňovali jak levicově, tak 

pravicově orientovaní chuligáni Bohemians.

V žebříčku priorit tak pro všechny skupiny, které se v té době vyskytovali u fotbalového klubu 

Bohemians Praha 1905,  byl  fotbal  a chuligánské aktivity vždy před politikou,  což umožňovalo 

spolupracovat i s antifašistickými a protirasistickými skupinami. Tato dlouhodobá, ale na druhou 

stanu  křehká  spolupráce  a  smír  se  začíná  rozpadat  až  s  nástupem nové  generace  fotbalových 

chuligánů vystupující pod jménem Berserk young (viz níže).

V roce 1992  započala nevraživost mezi členy Berserku a chuligány Sigmy Olomouc, která trvá 

doposud.  Hlavním  důvodem  byla  zejména  skutečnost,  že  tehdejší  fanouškovská  skupina 

„Holasovci“ udržovala s  fanoušky Sigmy Olomouc přátelství,  což se tehdejším členům skupiny 

Berserk příliš nelíbilo. Zdá se to jako absurdní důvod, ale v této době se členové Berserku s členy 

„Holasovců“ neměli příliš rádi a proto zaútočili na venkovním zápase v Olomouci na fanoušky 

místního fotbalového klubu.  Podle  mého názoru,  však už v této  době hrála  důležitou  roli  také 

politická  orientace,  jelikož  chuligáni  Bohemians  byli  bráni  jako levice  a  chuligáni  Sigmy jako 

pravice.

Skupina Berserk ovšem zaznamenala ve vlastní skupině také rozkol, když se z jejího středu 

246 Celý rozhovor lze nalézt na této webové adrese: www.hooligans.cz/interviews/3095-rozhovor-se-skupinou-berserk-
bohemians-1905, 5.5.2016.  
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odtrhla  část  mladších  členů,  pocházejících  zejména  z  Pardubic  a  okolí,  která  založila  skupinu 

Tornado Boys. Toto odtrhnutí zapříčinil zejména nesouhlas části členů se stavem tzv. družeb, dále i 

celá řada dalších názorových neshod, například neutralita s chuligány Sparty Praha, která se však 

netýkala vzájemných zápasů. I přesto, že došlo k rozdělení na dvě skupiny, tak i nadále, členové 

Tornado  Boys  působí  při  Berserku.  Skupina  Tornado  Boys  může  být  považována,  především 

v  období  po  svém vzniku,  také  za  čistě  chuligánskou  skupinu  působící  při  fotbalovém klubu 

Bohemians Praha 1905.  

Další  fanouškovskou  skupinou,  u  fotbalového  klubu  Bohemians  Praha  1905,  je  skupina 

Banditos, která byla založena v roce 1999. Členové téro skupiny se od samého počátku zaměřují  

především na fandění  a podporu Bohemians.  Po nějaké době,  však několik členů této skupiny, 

začíná podporovat skupinu Berserk při domluvených střetech s jinými chuligány. Pro zajímavost 

ještě dodávám, že členové této skupiny nikdy nešli do domluvených bitek sami, ale pouze se členy 

Berserku. Tuto skupinu lze jako jedinou u Bohemians identifikovat jako levicovou a to zejména 

proto, že jako jediná prezentuje svoji otevřenou podporu antifašismu. Je však nutné zdůraznit, že 

ani tato skupina nemá extrémistickou povahu, a o podporu ultralevicových organizací jejich členové 

zásadně nikdy nestáli. Zajímavostí u této skupiny také je, že někteří její členové se zapojují i do 

ultras aktivit.

Propojení skupin Berserk, Tornado Boys, Banditos a také Barflies (viz níže) pod již zmíněnou 

klubovou identitou dává možnost chuligánům Bohemians spolupracovat při organizaci bitek bez 

konkrétních  předsudků  a  dává  chuligánskému  typu  fandění  nový  rozměr  a  smysl.  Zároveň  se 

připojují také chuligáni z Pardubic nebo Rumburku. Z těchto všech důvodů, byla proto chuligánská 

scéna při Bohemians Praha 1905 mezi lety 2002-2008 na svém vrcholu, což také vnímala celá česká 

scéna:  „Tenkrát sme se všichni rvali hlavně za Bohemku a musím říct, že sme měli fakt respekt a  

bylo to fakt znát, když sme šli do nějaké rvačky“.248

Aktivita chuligánské scény, zejména aktivita skupiny Berserk, se velmi utlumuje po roce 2008, 

kdy po střetech s chuligány Sigmy Olomouc249 a  Sparty Praha,250 již  nelze počítat  s  podporou 

zbylých skupin jako tomu bylo doposud,251 neboť v těchto rvačkách šlo především o politické střety, 

například chuligány Sparty Praha ve velkém počtu podpořili příznivci ultrapravicové extrémistické 

organizace Národní odpor,252 a  u těchto politických střetů byla navíc patrná absence pravidel a 

248 Respondent číslo 4.
249 Při tomto střetu byly podle svědků poprvé v České republice dokonce slyšet výstřely.

www.isport.blesk.cz/clanek/fotbal/40714/hrozi-valka-u-stadionu.html, 5.5.2016.
250 www.sektor1905.cz/bohemians-1905-sparta-praha-27-4-2008/, 5.5.2016.
251 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004.
252 Národní odpor je česká neregistrovaná neonacistická organizace, která se hlásí k národnímu socialismu, tedy 

českému nacionalismu, který příjímá prvky neonacismu s vyjímkou tezí o vyvolenosti německého národa. Dále se 
také staví proti kapitalismu, sionismu, přistěhovalcům a Romům.
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tolerance k soupeři. Vrcholem této stagnace je pak střet s příznivci Slavie Praha, do kterého staví 

příznivci Bohemians pouze osm chuligánů, kteří čelí šedesátičlenné přesile.253 Po tomto střetu tak 

dochází, na nějaký čas, k úplnému rozpadu chuligánské scény při Bohemians Praha 1905, zejména, 

kvůli  politickému kontextu  střetů,  což  dokládá  i  rozhovor  s  jedním ze  členů  skupiny Berserk. 

„Většina chlapů si tehdy řekla, že na tyhle bitky nemá vůbec cenu chodit, že se nenechají zmrzačit.  

Oni tenkrát ty rvačky byli dost zlý, některým z nás tam šlapali po hlavách jenom kvůli tomu, že si  

mysleli  že  jsme  levičáci,  což  byl  naprostej  blábol.  A ještě  navíc  proti  nám,  například  Sparta,  

pozývala ty borce z Národního odporu, kteří to brali spíš jako možnost jak přizabít levičáky“.254

Po těchto událostech  začali  členové skupiny Berserk  vystupovat  pouze  jako menší  skupina 

v prostředí chuligánské scény Bohemians Praha 1905.

4.5.3 Skupina Berserk young

V roce 2012 byla při radikální scéně Bohemians Praha 1905 založena asi nejkontroverznější 

skupina mladých chuligánů Berserk young, která se zaměřuje pouze na chuligánství a vzhledem 

k absenci aktivní starší generace se stávají jedinou, čistě chuligánskou skupinou u Bohemians.

Vznik této skupiny umožnili někteří členové Berserku, kteří dovolili této skupině převzít název 

„slavné“ skupiny, ovšem pouze s dodatkem „mladí“, tedy young. „Pokud vím, tak na začátku se  

s těma mladejma scházeli tak 2 nebo 3 staří Berserkové, ale teď je s nima tak jeden, který je učí a  

dává jim přednášky,  pač  se v  ních  vídí.  On třeba po těch  mladejch  chce  aby se  na Bohemce  

hajlovalo.“255  Ještě bych dodal, že tento dodatek byl také možná zařazen z toho důvodu, neboť na 

české  chuligánské  scéně  začali  vznikat  v  návaznosti  na  již  zavedené  skupiny  chuligánů  nové 

skupiny, které nehledají vlastní název a přidají si pouze dodatek do názvu, například výše zmíněný 

„young“. V tomto případě můžeme také pozorovat skutečnost, která je charakteristická pro většinu 

chuligánských skupin, kdy starší generace chuligánů předává zkušenosti mladší generaci a následně 

starší členové odcházejí do chuligánského „důchodu“.

Na první pohled by se mohlo zdát, že mezi těmito dvěma skupinami dochází k systematické 

spolupráci,  ale  ve  skutečnosti  se  o  většinu  chuligánských  aktivit  stará  pouze  skupina  mladých 

chuligánů z Berserk young a podpora starší  generace je pouze příležitostná:  „Starej Berserk už  

nefunguje jako dřív, nechodí lidi, proto to máme tak těžký, máme v kotli dva politický názory a starý  

Berserkové nás prostě nepodporujou. Maximálně jednou dvakrát do roka, když se nějak sejdou a to  

je ještě většinou náhoda.“256

Berserk young, se navíc na rozdíl od Berserku, vymezuje jako čistě ultrapravicová skupina, jde 
253 www.sektor1905.cz/slavia-praha-bohemians-1905-18-6-2011/, 5.5.2016.
254 Respondent číslo 4.
255 Respondent číslo 6.
256 Respondent číslo 7.
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tedy spíše  o  „politickou  nežli  bohemáckou“  skupinu,  která  má  určité  vazby na  nacionalistické 

organizace. Tuto orientaci projevují například nošením značek jako je Thor Steinar, nebo fotografií, 

na které členové Berserk young zvedají pravici u vlajky Berserku. I přesto, však členové Berserk 

young,  řadí  politiku až na druhou kolej  a  nejdůležitější  je  pro ně chuligánství.  Tato skutečnost 

možná pramení i z obavy, aby nedopadli jako „starý“ Berserk, který byl celou českou chuligánskou 

scénou zařazen doleva a díky tomu byl také zcela zdecimován.

Dokonce i  jeden z hlavních představitelů Berserk young nehodnotí,  v jednom z rozhovorů, 

politickou orientaci tak radikálně, jaká je této skupině přisuzována, no i přesto lze považovat tuto 

skupinu za hlavního reprezentanta krajní pravice u Bohemians Praha 1905: „Tam je to těžký, jak kdo.  

Tam nejsou všichni  pravičáci  nebo levičáci.  Je  tam jeden člen,  kterej  se angažuje  spíš  v  tý  levici,  

jenomže chodí na ten fotbal odmala, vyrůstal tam mezi starejma, takže to se neřešilo a ten to dokáže  

skousnout. No a pak jsou tam i ultrapravicoví nebo kluci, co to neřešej.“257

Hlavní  aktivitou  skupiny  Berserk  young  je  především  domlouvání  a  účast  na  předem 

domluvených rvačkách s jinými chuligánskými skupinami. V případě této skupiny můžeme také 

pozorovat  změnu  ke  vztahu  k  fotbalovému  klubu,  jelikož  tato  skupina  upustila  od  klasického 

fandění, například se nechtějí zapojovat do ultras aktivit a namísto toho se soustřeďuje zejména na 

tzv.  třetí  poločasy,  tedy na  předem domluvené  střety,  což  dokumentují  i  tato  slova:  „Jako mě 

osobně fotbal nikdy v životě vůbec nezajímal a chtěl jsem hlavně chodit na bitky. No ale teď se  

snažíme ty mladý vodit i na ten fotbal, aby nechodili jen na ty střety“.258

Celkový  počet  členů  této  skupiny  se  pohybuje  mezi  dvaceti  a  třiceti,  ale  u  některých 

domluvených střetů,  zejména s atraktivními soupeři  jako je například Sparta Praha, nebo Baník 

Ostrava, může jejich počet dosáhnout čtyřiceti až padesáti lidí. Uvnitř této skupiny panuje pevná 

hierarchie mezi staršími a mladšími členy a často se stává, že mladší členové musí skládat řadu 

zkoušek,  aby  prokázali  svou  oddanost.  Zároveň  však  musím dodat,  že  pro  většinu  členů  této 

skupiny znamená Berserk young jakousi druhou rodinu, která při sobě drží za jakýchkoliv situacích. 

Členy Berserk young spojuje především zájem o bojové sporty a v některých případech i jejich 

politická  orientace.  Velice  zajímavé  je  zjištění,  že  tato  skupina  zavedla  na  chuligánské  scéně 

Bohemians Praha 1905 novinku v podobě společných tréninků, které mají připravit členy skupiny 

zejména na rvačky s ostatními chuligánskými skupinami. Členové Berserk young současně naprosto 

odmítají užívání jakýchkoliv drog, čímž dávají najevo, že se neřadí mezi chuligány s levicovou 

orientací, jelikož užívání drog se přisuzuje vždy k levicovým, nebo alternativním chuligánským 

skupinám.259

257 Respondent číslo 7.
258 Respondent číslo 14.
259 www.hooligans.cz/ceska-scena, 17.3.2016.
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Přítomnost této skupiny na chuligánské antirasistické scéně Bohemians Praha 1905 však budí 

přinejmenším rozpaky a jejich vztahy na mateřské scéně se neustále zhoršují. Od roku 2011 dochází 

dokonce  i  k  určitým otevřeným konfliktům  s  ultras  Bohemky a  to  především na  venkovních 

zápasech Bohemians (viz níže). To je zapříčiněno například tím, že venkovních utkání se účastní 

pravidelně zejména členové radikální scény a proto zde nic neunikne pozornosti ostatních, jako je 

tomu například na domácích zápasech Bohemians, kde se členové určité skupiny tzv.„ztratí“ v davu.

4.5.4 Skupina Barflies

V roce  2002 vznikla  při  fotbalovém turnaji  fotbalových fanoušků v  německém Hamburku, 

kterého se zúčastnila i skupina příznivců Bohemians, skupina Barflies, která vystupuje také pod 

českým názvem Baroví povaleči.260

Na výše zmíněném fotbalovém turnaji, se nově založená skupina Barflies seznamuje s ultras 

scénou levicově zaměřených fanoušků hamburského fotbalového týmu St. Pauli,  a ihned vzniká 

mezi  členy Barflies  a  fanoušky St.  Pauli  přátelská  družba.  Z  tohoto  důvodu,  se  může skupina 

Barflies zdát jako levicově zaměřená,  ale ani v tomto případě nelze s tímto tvrzením souhlasit, 

protože skupina Barflies se prezentuje zcela jinak, i když je na druhou stranu pravda,  že jejich 

původním a současným jednotícím prvkem je antirasismus. I přesto členové této skupiny odmítají 

spojování s krajní levicí a spíše se o politiku nezajímají. Tento fakt lze přiblížit i slovy jednoho 

z předních reprezentantů Barflies:261 „My nejsme žádní levičáci, to je totální nesmysl! My jsme prostě  

jen proti rasismu a proti rasismu může bejt přece jak pravičák, tak levičák.“

Zároveň   můžeme,  v  souvislosti  se  vznikem  této  skupiny,  začít  hovořit  o  konsolidované 

radikální  scéně  evropského  typu  při  Bohemians  Praha  1905,  která  se  zabývá  ultras  produkcí. 

Barflies  se  totiž,  především,  zaměřuje  na  kvalitní  ultras  produkci,  zejména  pomáhá  s  tvorbou 

choreografií  a  vyrábí  vlastní  oblečení  s  klubovou tématikou.  Tato  skupina  také  začala  pořádat 

fotbalové výjezdy na zápasy Bohemians, různé koncerty a také fotbalové turnaje. Současně členové 

této skupiny začali, na rozdíl od předešlých chuligánských skupin Bohemians Praha 1905, aktivně 

komunikovat s vedením klubu, které jim po vzájemné komunikaci dokonce poskytlo prostory na 

fotbalovém stadionu, kde si mohli nosit věci na výrobu choreografií. „Naše skupina začala dělat  

například šály, chorea a také se bavit s vedením Bohemky na které jsme se obrátili, že by jsme  

potřebovali nějaké místo na stadionu, kde by jsme něco tvořili pro Bohemku. Vedení nám nakonec  

po nějakém čase vyšlo docela vstříc a dali nám takovou mrňavou, docela hnusnou místnost, ale  

aspoň sme měli prostor kam jsme si mohli dávat své věci. Takže to bylo fajn a na Bohemce něco do  

té doby nepředstavitelného“.262   
260 www.facebook.com/Barflies-United-94486214023/?fref=ts, 5.5.2016.
261 Respondent číslo 5.
262 Respondent číslo 5.
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Barflies jsou také napojeni na již zmíněný Berserk, ale také na skupinu Banditos a proto se část  

členů Barflies účastnila také domluvených rvaček. V současnosti však účast na rvačkách po boku 

Berserk  young  razantně  odmítají,  zejména  kvůli  konfliktu,  který  proběhl  uprostřed  kotle 

Bohemians.

Skupina  Barflies  si  dokázala  získat  velké  uznání  na  celé  české  fanouškovské  scéně,  a  to 

především díky velmi originálním nápadům, ale i díky silné členské základně, která měla na svém 

vrcholu až 200 členů.  Tento velký počet členů byl také jedním z důvodů, proč byla skupina Barflies 

u vzniku nové skupiny, která dostala jméno Bohemians Ultras (viz výše).

V roce 2015  tato skupina vyslovila, zatím jako jediná skupina fanoušků v České republice, 

podporu uprchlíkům, kteří v poslední době proudí na území Evropy. Za tuto podporu si následně 

členové Barflies vyslechli značnou kritiku od ostatních fanoušků Bohemians Praha 1905, ale také 

od ostatních organizovaných skupin z České republiky,  které převážně vyjadřují protiislámské a 

antisemitské postoje a jsou spíše proti příchodu utečenců do Evropy.263

V současnosti skupina Barflies, podobně jako skupina Berserk, ovlivňuje i nadále chuligánskou 

scénu Bohemians Praha 1905. Musím však dodat, že obě skupiny nejsou už tak aktivní jako tomu 

bylo v minulosti. Pro zajímavost bych ještě dodal, že tato skupina pořádá fotbalový turnaj v malé 

kopané „Love football, hate racism“ proti rasismu, kterého se účastní skupiny fotbalových fanoušků 

z celé Evropy.

Jak  jsem  již  zmiňoval  výše,  Bohemians  Praha  1905  a  jeho  fanoušci  začali  spolupracovat 

s organizací FARE. Hlavní podíl na vzniku této spolupráce má zejména skupina Barflies. Přestože 

ani tento čin nemá politický podtext,  a i většina členů skupiny Barflies jsou apolitičtí fanoušci, 

začne  být  chuligánská  scéna  Bohemians  Praha  1905  vnímána  českou  radikální  scénou  jako 

ultralevicová. To je způsobeno především tím, že postoj k rasismu je v očích české chuligánské 

scény jedním ze základních faktorů pro zařazení, ať již k pravici nebo levici.

4.6 Konflikt mezi fanoušky Bohemians a jeho následky

Prostředí  české  chuligánská  scény  se  postupně  od  roku  2008  mění,  jelikož  politická  a 

ideologická  složka  vystupuje  do  popředí.264 Chuligánská  scéna  se  tak  znovu  rozděluje  na 

„pravičáky“ a „levičáky“ jako před několika lety. V tomto případě však u některých chuligánských 

scén dochází dokonce i ke konfliktům ve vlastním klubu, především mezi členy ultras a hooligans.

Hlavním důvodem, těchto střetů mezi fanoušky, je zejména postoj dané skupiny k rasismu. 

Takovíto konflikt lze pozorovat například mezi fanoušky Slovanu Liberec a v nedávné době i mezi 

263 www.ceskatelevize.cz/sport/fotbal/zahranici/320722-evropske-kluby-se-sdruzuji-na-pomoc-uprchlikum/, 5.5.2016.
264 MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni, Brno: Barrister a Principal, 2004.
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fanoušky Bohemians Praha 1905. Zde bych chtěl jen dodat, že do této doby se politika nikdy u 

fotbalového  klubu  Bohemians  Praha  1905  neřešila  a  vztahy  mezi  levicově  a  pravicově 

orientovanými fanoušky byli více než dobré.

U Bohemians začíná tento konflikt, mezi těmito skupinami fanoušků, v sezoně 2011/2012, kdy 

se začíná v kotli postupně prosazovat skupina mladých chuligánů z Berserk young. Tato skupina se 

začíná  dostávat  do  popředí  chuligánské  scény  především  v  době,  kdy  hrál  fotbalový  klub 

Bohemians Praha 1905 své domácí zápasy v Edenu, kam chodilo na zápasy mnohem méně lidí, 

například i z tradičních fanouškovských skupin, než tomu bylo na tradičním stadionu v Ďolíčku. 

V Edenu zároveň již nevládne taková pohodová atmosféra, kvůli které se lidé na Bohemians tak 

rádi vraceli a také neexistuje už ani jednota, díky které byli fanoušci Bohemians tak silní a známí.

Tyto  problémy mezi  skupinami  a  také  politickými  proudy se  nejdříve  projevují  vzájemnou 

averzí, zejména na venkovních zápasech Bohemians. Následně dochází i k první velké rvačce, která 

vznikla v průběhu fotbalového utkání v Českých Budějovicích dne 26. února 2012. Hlavní příčinou 

pro  tento  konflikt  byla  neonacistická  symbolika,  zejména  pak  oblečení  členů  Berserk  young 

od Thor Steinar,  což je proslulá ultrapravicová značka oblečení.  Do tohoto sporu se tak vkládá 

prvek násilí, který tím mění dosavadní vztahy mezi těmito znepřátelenými skupinami.

V  reakci  na  tuto  událost  vznikla  následně,  nepříliš  úspěšná  kampaň  některých  příznivců 

Bohemians, s názvem: „Miluj Bohemku, nenáviď nácky!“. Jedním z hlavních důvodů, proč vznikla 

tato kampaň, bylo, že v kotli Bohemky už nepanovala přátelská atmosféra. Hlavní důvody vzniku 

této kampaně popsali  její  autoři  takto:  „Každý si  jistě  vzpomene na domácí  zápasy  v  milovaném  

Ďolíčku,  kde panovala atmosféra přátelství  bez jakýchkoli  předsudků. Skinhead,  punker,  rocker,  hip  

hoper a kdokoli  jiný,  mohl  kdykoli  přijít  do kotle  Bohemky a užívat  si  fotbal  bez strachu,  že bude  

napaden jen proto, jak vypadá. Po nuceném odchodu do Edenu tohle sjednocení na Bohemce poněkud  

opadlo.  Hodně  fanoušků  se  rozhodlo  pro  bojkot  domácích  zápasů  a  osazenstvo  v  kotli  se  mírně  

pozměnilo.  Snad  každý  musí  cítit,  že  pohoda  a  sjednocení  se  z  kotle  Bohemky  vytrácí.  Veřejné  

vystoupení proti rasismu a předsudkům je v současnosti na Bohemce téměř nepřípustné.“265

Tato kampaň byla tedy zaměřena především na vytvoření pohodového prostředí v kotli, které by 

se  alespoň částečně  podobalo  tomu,  které  panovalo  na  stadionu  v  Ďolíčku.  Zároveň  měla  tato 

kampaň pomoci sjednotit  fanoušky Bohemians,  mimo jiné i  prostřednictvím různých kulturních 

akcí pořádaných pod vlajkou sjednocených fanoušků Bohemians.

Podle autorů této kampaně nešlo o zpolitizování kotle na stadionu, což dokládají i jejich slova: 

„Kampaň rozhodně nemá za cíl zpolitizování kotle Bohemky, ale naopak jeho udržení od jakékoli  

formy extrémní politiky. Fašismus, neonacismus, ale i bolševismus nemají, nikdy neměli a nebudou  

265 www.mbnn.blog.cz, 5.5.2016.  
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mít na Bohemce místo.“266 Z tohoto důvodu se mi zdá, že název této kampaně byl zvolen poněkud 

nešťastně, jelikož název Miluj Bohemku, nenáviď nácky! má podle mého názoru spíše politický 

podtext a také samotné logo této kampaně, kde je vyobrazen klokan jak mlátí člověka, vyzývalo 

především k agresi a násilí.

V rámci  této  kampaně  vznikla  také  vlajka,  která  tak  byla  jedinou  vnější  prezentací  této 

kampaně, ta ovšem byla po čase ukradena a spálena členy Berserk young.

Od tohoto okamžiku dochází k naprostému oddělení obou těchto proudů. Nejdříve obě strany 

vyhlašují vzájemné komunikační embargo, což má také za následek, že prakticky při každém zápase 

Bohemians Praha 1905 hrozí, že se obě strany střetnou.

Bohemians  Ultras  společně  se  skupinou  Barflies  na  tento  stav  reagují  zvýšenou  produkcí 

symbolů s antirasistickou tématikou a také vytvořené choreografie často mluví o „Bohemce proti 

rasismu“.  Reakcí  členů Berserk  young na  tuto  skutečnost  je  například  strhávání  vlajek  s  touto 

tématikou a následné jejich demonstrativní pálení (viz výše). Zároveň se začínají z hlediště stadionu 

občas ozývat rasistické pokřiky a občas také došlo z jejich strany i k napadení členů znepřátelené 

strany.

Navenek mohou tyto neshody působit poněkud absurdně nebo dokonce i komicky, zejména 

dokud byli vedeny v této rovině, no situace uprostřed kotle Bohemians byla čím dál tím více vážná. 

Vzájemné  napětí  uvnitř  kotle  Bohemians  tak  neustále  eskalovalo,  a  to  především,  po  návratu 

fotbalového klubu Bohemians Praha 1905 do domácího prostředí na stadion v Ďolíčku.

Na  začátku  roku  2013  došlo  k  vážnějšímu  incidentu  mezi  těmito  skupinami,  kdy členové 

Berserk young napadli na tramvajové zastávce nedaleko stadionu Bohemians tři členy druhé strany, 

tedy skupiny ultras.267 „No oni  tenkrát  nějak  ti  mladí  z  Berserk young napadli  na tramvajový  

zastávce u Ďolíčku v přesile tři  naše hochy a vlastně je ti hrdinové skopali  a nějak pár z nich  

skončilo  dokonce  v  nemocnici.  No  tenkrát  nás  to  dost  sebralo,  že  vlastně  Bohemák  napadá  

Bohemáka, ale zároveň jsme jim to po nějakém čase chtěli nějak vrátit.“268

Tento  incident  se  dotkl  zejména  členů  skupiny Barflies,  kteří  stále  ve  velkém  počtu 

navštěvovali zápasy Bohemians, ale méně  se zapojovali do ultras aktivit.  V návaznosti na tento 

incident se skupina Barflies dělí na dva proudy. První proud členů této skupiny přestává po tomto 

incidentu navštěvovat zápasy Bohemians Praha 1905. Naproti  tomu druhý proud členů Barflies 

začíná čím dál tím více podporovat členy ultras. Spor mezi skupinami fanoušků Bohemians má 

však politickou rovinu a proto je nakonec ukončen tzv. zvenčí. Na fotbalový turnaj „Love football, 

hate rascism“, který je spoluorganizován Antifašistickou akcí a tradičně se ho účastní i část tvrdého 

266 www.periferia.cz/clanky/miluj-bohemku-nenavid-nacky—740/, 5.5.2016.
267 www.hooligans.cz/incident-bohemians/, 17.3.2016.
268 Respondent číslo 5.
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jádra  Bohemians269,  přijíždí  antirasisticky  zaměření  fotbaloví  fanoušci  z  celé  Evropy.  Někteří 

z těchto fanoušků se následně vydávají společně s některými členy Barflies, kteří je podporují, na 

stadion Bohemians Praha 1905.

V sobotu 28. dubna 2013 tak dojde při zápase druhé nejvyšší české fotbalové soutěže mezi 

domácími  Bohemians  Praha  1905  a  Táborskem  k  doposud  největšímu  střetu  mezi  těmito 

stranami.270 Tento konflikt však také narušil doposud dobré vztahy i se členy původního Berserku, 

protože někteří  jeho členové, kteří  byli  přítomni na tomto fotbalovém zápase se přišli  mladších 

chuligánů  z  Berserk  young  zastat  a  proto  byli  podobně  jako  předtím  Berserk  young  z  kotle 

„vyhnáni“  a  část  z  nich  byla  dokonce  zbita.  Jen  doplním,  že  členové  Berserk  young  byli  

identifikováni znovu podle značek svého oblečení, které měli v den zápasu na sobě.

Tento konflikt,  který proběhl mezi Berserk young a Bohemians Ultras a Barflies je v rámci 

spojení politiky a fotbalu v České republice naprosto unikátní, jelikož hlavní příčinou bylo politické 

směřování jednotlivých skupin. Tento střet byl také ojedinělý tím, že se odehrál přímo na domácím 

stadionu Bohemians v průběhu fotbalového utkání a zapojila se do něj poměrně velká část kotle. 

Zarážejíci je proto i skutečnost, že v kotli Bohemians do této doby panovala po mnoho let vzájemná 

tolerance mezi různými politickými proudy. Ke střetu navíc došlo v období, kdy vliv politiky na 

prostředí nejradikálnějších fanoušků, kteří se shromažďují v jednotlivých kotlích, soustavně klesal.

Já osobně tento konflikt ve své bakalářské práci hodnotit nebudu, a to zejména z toho důvodu, 

neboť  výpovědi  přímých  účastníků  a  také  dostupné  informace  na  internetových  stránkách  se 

naprosto liší, například v otázce, zda zde byly použity zbraně. Na tomto místě bych však mohl uvést 

většinový názor fanoušků Bohemians na tento incident, kdy většina fanoušků incident odsoudila, 

především kvůli tomu, že se v tomto střetu jednalo o politické přesvědčení, které na fotbal nepatří. 

Zaznívali také názory, že namísto toho, aby se kotel Bohemians sjednotil a pořádně podporoval 

klub, tak se rozděluje a oslabuje před fanoušky jiných klubů.271

Tento  střet  mezi  skupinami  fanoušků  Bohemians  nakonec  skončil  jasným  vítězstvím 

antifašistické skupiny, podporované především skupinou Barflies, a vyústil v to, že členové skupiny 

Berserk young a dokonce i původního Berserku, se přesunuli z kotle, kde se sdružují ultras při 

domácích utkáních, na hlavní tribunu stadionu Ďolíček a tím se také definitivně rozešli s radikální 

scénou u Bohemians Praha 1905. Zároveň s tím, se také izolovali nejen od chuligánské scény na 

269 Jednalo se o osmý ročník tohoto fotbalového turnaje, který se konal 27. dubna 2013, tedy den před zápasem 
s Táborskem na kolejích Strahov. Pozvánku na tento turnaj lze nalézt zde: www.lfhr.antifa.cz/turnaj.html, odkaz na 
tento turnaj je tak přímo na stránkách Antify, a jeho propojenost s některými skupinami tvrdého jádra Bohemians lze 
nejlépe demonstrovat na pozvánce na letošní ročník s nadpisem: „Barflies uvádí“ (www.lfhr.antifa.cz/index.html)  
V červnu tohoto roku (2016) proběhne již 13 ročník tohoto turnaje v malé kopané.

270 www.hooligans.cz/reports/czech/2974-bitka-v-sektoru-bohemians-1905-28-04-2013, 5.5.2016.
www.sektor1905.cz/bohemians-praha-1905-fc-mas-taborsko/, 5.5.2016.

271 www.sektor.cz, 5.5.2016.
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kterou nemají tak žádnou možnost působit, ale v podstatě i od všech fanoušků Bohemians Praha 

1905. V návaznosti na tento střet, který proběhl uprostřed kotle Bohemians, přerušila v roce 2014 

skupina Berserk young svoji činnost. V současné době však její členové znovu fungují jako skupina 

na české chuligánské scéně.

Řada aktérů tohoto konfliktu si v současnosti nepřeje politizovat radikální scénu při Bohemians 

Praha  1905  tak,  jako  tomu  je  například  v  případě  Sparty  Praha  a  projevy  obou  extrémismů 

nevyhledávají, protože jak říká většina fanoušků Bohemians, ovšem ne jen oni, rasismus a politika 

vůbec nepatří na fotbal. „Já ti to řeknu takhle, politika se má řešit třeba v hospodě, nebo prostě  

někde jinde a ne na fotbale a už vůbec ne na Bohemce, kde se tohle neřešilo nikdy.“272 Přesto, i 

nadále  zůstává  mezi  oběma  stranami  vzájemná  nevraživost  a  klidně  se  může  stát,  že  někdy 

v  budoucnosti,  může  opět  dojít  k  dalšímu  politickému  konfliktu  uprostřed  kotle  Bohemians. 

Z  tohoto  důvodu  byla  v  roce  2015  svolána  schůze  vedení  Družstva  fanoušků  Bohemians, 

za přítomnosti několika zástupců z různých skupin, které podporují Bohemians Praha 1905. Na této 

schůzi  bylo  nakonec  dohodnuto  určité  příměří,  které  má  znovu vést  k  jednotě  všech  fanoušků 

Bohemians Praha 1905.273

V současnosti však dochází uprostřed kotle Bohemians ke generační výměně, která v podstatě 

jen přesune bývalé aktivní členy těchto skupin do pozice řadových fanoušků. Tito lidé, ale i přesto 

budou jistým způsobem nadále ovlivňovat ultras scénu Bohemians Praha 1905, například svými 

radami, ale na druhou stranu uvolní místo mladším skupinám fanoušků, zejména pak Sektoru 1905.

4.7 Skupina Sektor 1905

V současnosti je nejvíce viditelnou skupinou u Bohemians Praha 1905 bezesporu Sektor 1905. 

Skupina  Sektor  1905  vznikla  především  kvůli  tomu,  aby  zlepšila  prezentaci  ultras  scény 

u Bohemians Praha 1905, například na internetu a také aby sjednotila různorodé skupiny pod jednu 

velkou ultras skupinu, která by zastřešovala celou ultras produkci Bohemians, podobně jako je tomu 

například na Slavii Praha, kde se ultras skupiny sjednotily v rámci Tribuny Sever. „Jediným zájmem 

Sektoru 1905 je dobro klubu a kvalitní prezentace fans na tribunách, v ulicích a na internetu.“274

Sektor 1905 se snaží poskytovat například reporty z utkání, které si mohou ostatní fanoušci 

Bohemians přečíst  a k tomu si  můžou prohlédnout  i  fotky,  videa apod. Pro tyto účely vytvořil 

Sektor 1905 vlastní internetové stránky275. Tato skupina zároveň organizuje výjezdy na venkovní 

zápasy a také se podílí  na choreografii  při  zápasech.  Sektor 1905 rovněž vytváří  atmosféru při 

272 Respondent číslo 27.
273 www.sektor1905.cz/zapis-ze-schuze-dfb-slovem-ludvy/, 5.5.2016.
274 Respondent číslo 11.
275 www.sektor1905.cz, 5.5.2016.
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fotbalových zápasech Bohemians a vyrábí  také samolepky,  které  jsou daleko propracovanější  a 

v grafické kvalitě jsou téměř jako od profesionála. Tato skupina dělá taktéž různé oblečení s motivy 

vršovického klubu. 

S příchodem Sektoru 1905 přibylo i mnoho nových chorálů a pokřiků, a v poslední době začalo 

také jezdit  daleko více fanoušků na venkovní zápasy Bohemians.  Tato skupina také,  jako první 

v kotli  Bohemians,  podněcuje fanoušky i  k pohybovému zapojení se do fandění,  kdy například 

vznikl nový chorál, který motivuje fanoušky Bohemians ke skákání ve vzájemném objetí kolem 

ramen,  a  to  i  zády  ke  hřišti.  Musím zde  proto  dodat,  že  tento  chorál  se  stal  uprostřed  kotle 

Bohemians velmi populární a může na stadioně znít i několik minut v kuse.

Sektor 1905 je zásadně apolitický a nenadržuje žádným skupinám, zároveň se distancuje od 

všech potyček v kotli Bohemians Praha 1905. Jediným zásadním zájmem Sektoru 1905 je dobro 

klubu a také kvalitní prezentace fanoušků Bohemians na tribunách stadionu.

Tato fanouškovská skupina, taky ve spolupráci s klubem, pořádá různé akce. Jako příklad bych 

uvedl dobročinnou sbírku pro nemocné děti v nemocnici Motol, která proběhla v roce 2015. Během 

této dobročinné akce se vybralo přes 40 027 Kč a k tomu ještě mnoho věcných darů, jako jsou různé 

hračky, knížky nebo výtvarné potřeby.276

Členové Sektoru 1905 zároveň začali podporovat mimo fotbalového klubu i jiné týmy hrající se 

jménem Bohemians.  V poslední době se jedná především o návštěvy florbalového klubu hrající 

nejvyšší  soutěž  v  České  republice,  kterému  Sektor  1905  vytváří  bouřlivou  atmosféru  při  jeho 

zápasech.277

4.8 Další skupiny fanoušků a nově vzniklé fankluby

V rámci ultras scény Bohemians Praha 1905 se vyskytují i další skupiny. Mezi ty nejznámější 

patří skupiny Greenhorns278, Vládci Vršovic, All-in, Calveras, Kenguru team, Dědkové z Vršovic, 

Klokani  z  Grébovky,  Piš-Piš  Klan,  nebo  dokonce,  i  čistě  dívčí  skupina  fanoušků  Girls  of 

Bohemians.

Příznivci Bohemians se nesdružují ovšem jenom ve fanouškovských skupinách, ale zároveň i 

v  nově  vzniklých  fanklubech,  které  navazují  na  dřívější  Klokan  kluby.  Tyto  fankluby  fungují 

především pro  mimopražské  fanoušky Bohemians  Praha  1905,  kteří  tak  jsou  v  osobním styku 

276 www.sektor1905.cz/klokani-jste-skveli/, 5.5.2016.
277 www.florbal.cz/46748-46748/, 5.5.2016.
278 Zde bych jen uvedl ještě jednu zajímavost. Vlajka skupiny Greenhorns se stala vítězem soutěže Souboj vlajek, ve 

které získala největší počet vítězných hlasů. V této soutěži mohli dát fanoušci Bohemians Praha 1905 svůj hlas jedné 
z 37 fanouškovských vlajek, které lze vídat na zápasech Bohemians. Tato soutěž se zároveň stala největší anketou, 
jaká kdy byla mezi fanoušky Bohemians zorganizována. Do této soutěže se celkem zapojilo 3 994 fanoušků 
Bohemians Praha 1905.
www.bofor.cz, 5.5.2016.
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s  fotbalovým  klubem  a  zároveň  mohou  čerpat  i  z  některých  výhod,  které  pro  ně  Bohemians 

připravilo,  například  mají  možnost  si  zajistit  vstupenky  na  atraktivní  zápasy  s  předstihem. 

V  současné  době  fungují  pobočky  oficiálního  fanklubu  Bohemians  ve  Zruči  nad  Sázavou, 

Soběslavi,  Vejprtech,  Staré  Boleslavi,  Čelákovicích,  Šluknově,  Žďáru  nad  Sázavou,  Slavičíně, 

Krupé u Kolína, Lounech, Veltrusech, Voznici, Nymburku a Kounove, který se nachází v okrese 

Rakovník.279

 

4.9 Shrnutí chuligánské scény

Jak  jsem  uvedl  již  výše,  v  subkultuře  hooligans  byli  chuligáni,  ale  i  obyčejní  fanoušci 

Bohemians Praha 1905, vždy považováni za tábor, který je spojen s Antifou a také s krajní levicí, 

což se zejména při střetech velmi zneužívalo, protože ostatní chuligánské tábory snadno získávali 

do  svých  řad  na  dohodnutá  střetnutí  s  chuligány Bohemians  politické  aktivisty,  kteří  se  chtěli 

především od začátku devadesátých let střetnout s levicí. „Při těch rvačkách s jinými chuligány tě  

často naháněj jen kvůli tomu, že si Bohemák, proto dostaneš od těch pravičáků často víc přes hubu  

než by to bylo při jiných střetech, pač ty pravicový tábory jsou při těch bitkách k sobě částo fér.“280

Nová generace chuligánů Bohemians, zejména pak členové skupiny Berserk young, se proto 

snažila  tohoto  označení  zbavit  a  změnit  tak  vnímání  chuligánské  scény  i  ostatních  fanoušků 

Bohemians Praha 1905, u ostatních chuligánských skupin a fanoušků jiných klubů. Toto se skupině 

mladých chuligánů do určité míry podařilo, ovšem na druhou stranu tato jejich otevřená prezentace 

vůči levicové části publika vedla ke konfliktu ve vlastním táboře fanoušků, především se skupinou 

Barflies, která nemá v historii české chuligánské scény obdoby. Paradoxem také je, že tento střet 

vznikl právě v kotli Bohemians, kde do této doby politika ustupovala vazbě na klub.

Skupině Berserk young se tak alespoň podařilo změnit pozici chuligánů Bohemians Praha 1905 

při chuligánských střetech, jelikož tato pozice je v současné době mnohem lepší než tomu bylo 

dříve. Tato scéna u Bohemians Praha 1905 je nyní respektována a její členové nejsou bráni už jen 

jako  „levičáci“.  Jinak  řečeno,  střety  s  chuligány  Bohemians  už  nejsou  brány,  zejména,  jako 

politické. „Musím říct, že teď už nedostáváme přes hubu jako dřív, teď už nás respektujou. Vlastně  

je to od toho střetu, co jsme měli tady na Bohemce a od tý doby už nás neberou jako levičáky a na  

střetech už nás berou.“281

Závěrem bych ještě uvedl, že na fotbalová utkání Bohemians Praha 1905 v současnosti chodí 

lidé, kteří jsou politicky orientováni levicově i pravicově, ale drtivá většina fanoušků v kotli se 

o politiku nezajímá, nebo svůj politický názor na fotbalových utkáních neprezentují.  „Teď je na 
279 www.bohemians.cz/clanek/16595/spoustime-projekt-fanklubu-bohemians.aspx, 5.5.2016.
280 Respondent číslo 5.
281 Respondent číslo 7.
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Bohemce zase levice, i pravice. Ovšem teď se už konečně zase tolerujem a ne jako před pár roky.  

Takže můžu říct, že jsme momentálně asi jeden z mála klubů v Česku, kde se v kotli vyskytují jak  

pravičáci, tak levičáci“.282 

Z těchto důvodu se vrací na půdu fotbalového klubu Bohemians Praha 1905 a do Ďolíčku, 

znovu vzájemná tolerance mezi fanoušky, která na tomto místě, před výše zmiňovaným incidentem, 

panovala  několik  desítek  let.  Současně  se  i  fotbalový  klub  Bohemians  Praha  1905  snaží 

spolupracovat  s  kotlem svých  fanoušků,  aby tak  předcházel  možným problémům na  tribunách 

stadionu.

282 Respondent číslo 5.
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5. Závěr

Díky médiím a obrovské fanouškovské základně se stal fotbal jedním z nejpopulárnějších a 

nejsledovanějších  sportů  na  celém  světě.  S  rostoucí  popularitou  ovšem  narůstal  i  problém 

fotbalového  chuligánství.  Proto  jsem  se  také  snažil  ve  své  práci  přiblížit  ucelený  pohled  na 

problematiku diváckého násilí a současnou situaci ve fotbalovém chuligánství v České republice a 

zejména u fotbalového klubu Bohemians Praha 1905.

V České republice bylo možné sledovat drobné potyčky mezi fanoušky, vulgární nadávky na 

rozhodčí, hráče nebo příznivce soupeře už od počátku fotbalu. Po změně režimu v listopadu 1989 

došlo k vzniku nových chuligánských skupin, které začaly mít jasná pravidla a které byly velmi 

dobře  organizované.  Zvyšoval  se  také  počet  fanoušků  na  venkovních  zápasech  svých  týmu  a 

narůstal rovněž počet střetů fanoušků mimo fotbalové stadiony. Rozvíjel se i styl povzbuzování a 

fandění,  nicméně  velké  procento  pokřiků  se  skládalo,  a  dále  skládá,  zejména  z  rasistických  a 

xenofobních hesel, která jsou v současnosti jedním z největších problémů českého i evropského 

fotbalu.  Zároveň  také  masovost  a  anonymita  davu  umožňuje  projevovat  pocity  a  názory  bez 

jakýchkoliv zábran. Proto je toto prostředí živnou půdou pro extrémistické názory, fyzické násilí a 

verbální napadaní, které ani nemají přímou souvislost s děním na fotbalovém hřišti.

V České republice se snaží bojovat proti fotbalovým chuligánům protichuligánskou politikou. 

Ta ovšem zatím nemá příliš velký úspěch, protože k úplnému vymýcení, nebo alespoň ke snížení 

počtu  incidentů  na  fotbalových  stadionech  je  potřeba  zkvalitnit  legislativu,  zlepšit  činnost  těch 

orgánů,  které  se  podílejí  na  zajištění  bezpečnosti  při  fotbalových  utkáních,  jako  jsou  kluby  a 

zejména jimi zajišťovaná pořadatelská služba, nebo státní a obecní (městská) policie. Faktem však 

zůstává, že fotbalové diváctví, fandovství a především chuligánství ze stadionů nezmizí dříve než 

hra  samotná.  Fotbalové  chuligánství  tak  lze  vnímat  jako  sociální  fenomén,  který  však  nelze 

dostatečně potlačit.

Prostřednictvím fotbalového klubu Bohemians Praha 1905 a jeho fanoušků, jsem se proto snažil 

ukázat, že tento negativní fenomén fotbalového chuligánství může mít i své pozitivní stránky, neboť 

na tomto příkladě lze pozorovat identifikaci fanoušků s klubem, a to dokonce i mimo fotbalový 

stadion. Samotní fanoušci tohoto klubu vnímají svůj vztah k Bohemians jako životní styl a svůj klub 

podporují jak finančně, tak i morálně v každé situaci, ať již v časech zlých nebo dobrých. Z tohoto 

důvodu jsem se zaměřil na záchranu tradičního fotbalového stadionu Ďolíček a také na záchranu 

klubu, což se fanouškům Bohemians Praha 1905 povedlo, když založili projekt Družstva fanoušků 

Bohemians a vybrali mezi sebou nemalé finanční prostředky. Tento projekt je tak dobrým příkladem 

toho,  jak může „obyčejný“ fanoušek pomoci  svému klubu a stát  se aktérem fotbalové politiky. 
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Na této iniciativě lze také pozorovat velkou věrnost a oddanost fanoušků Bohemians. Taky jsem se 

zaměřil  na  fanouškovské  skupiny,  které  podporují  Bohemians  Praha  1905,  po  provedených 

rozhovorech a také pomocí zúčastněného pozorování jsem popsal historii, aktivity těchto skupin a 

současně jsem se pokusil o popsání a přiblížení chuligánské scény u tohoto klubu. Prostřednictvím 

popisu fanouškovské situace u Bohemians Praha 1905 jsem se pokusil přiblížit i to, že fotbal může 

spojovat lidi rozličných věkových kategorií, ideových, politických (v nedávné době se sice objevili 

politické neshody mezi fanoušky Bohemians, ty však v současnosti opět ustupují) i náboženských 

vyznání a také z různých subkultur, které se v České republice vyskytují. Toto vše dělá z fotbalu 

hru, a z Bohemians místo, které podporuje společné soužití mnoha rozdílných lidí, kteří by se za 

normálních okolností vůbec nemuseli setkat. Z těchto důvodů vnímám fotbalový klub Bohemians 

Praha 1905 jako určitý fenomén, který vytvořili předešlé generace fanoušků Bohemians.

Z  dlouhodobého  hlediska,  je  tak  kotel  fanoušků  Bohemians  Praha  1905,  jedno  z  nejvíce 

liberálních a  zároveň i  alternativních míst,  které  se  otevřeně  hlásí  k  protirasistickým postojům. 

Z tohoto hlediska, se dokonce, jedná o jediné takové místo v České republice.

Zároveň  věřím,  že  po  značných  problémech,  kdy takřka  došlo  k  zániku  tohoto  tradičního 

fotbalového  klubu,  se  situace  v  klubu  stabilizuje  a  fotbalový  klub  Bohemians  Praha  1905 

v budoucnosti naváže na slavné jméno a obrovskou tradici, která trvá více než 110 let.

Na  úplný  závěr  bych  chtěl  ještě  zdůraznit,  že  fotbalové  chuligánství  nedosahuje  v  České 

republice  takového  stupně  společenské  nebezpečnosti  a  agresivnosti  jako  v  jiných  evropských 

zemích, ale českému fotbalu rozhodně na prestižnosti a sledovanosti nepřidává.
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7. 1 Příloha číslo 1

 

Chuligáni Baníku Ostrava při zápase se Spartou Praha, který se odehrál na ostravském stadionu 
Bazaly 22. března 2014.

(http://isport.blesk.cz/galerie/fotbal-gambrinus-liga-rocnik-13-14/192577/kouc-sparty-lavicka-
nebyl-s-bodem-spokojeny-banik-byl-bojovnejsi?foto=24) 

 
Bohemians Ultras při fotbalovém zápase se Zlínem 28. července 2015.

(http://sektor1905.cz/bohemians-praha-1905-fc-fastav-zlin-01/zlin-pyro/) 
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Fanoušci dánského národního fotbalového týmu tzv. roligans.
(http://www.golf.dk/content/danmark-holland-22-4) 
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7. 2 Příloha číslo 2

 

Choreografie fanoušků Borussie Dortmund.
(http://www.noz.de/deutschland-welt/sport/artikel/438432/choreografien-die-hohe-kunst-des-fan-

seins#gallery&24492&0&438432) 

Choreografie fanoušků Bohemians Praha 1905 při zápase se Zbrojovkou Brno.
(http://www.supporters.cz/clanek/fotoreport-bohemians-praha-x-zbrojovka-brno/5535.html) 
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Další ukázky choreografií z produkce Bohemians Ultras, které jsou dostupné na www.supporters.cz
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7. 3 Příloha číslo 3

Samolepky z produkce skupiny Bohemians Ultras.

 

Samolepky z produkce skupiny Sektor 1905.
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7. 4 Příloha číslo 4

Snímek fotbalového stadionu Bohemians Praha 1905, který v této době nesl název Dannerův 
stadion a v současné době nese jméno Ďolíček. 

(http://praha.idnes.cz/pred-80-lety-fotbaliste-bohemians-otevreli-dolicek-zapasem-se-slavii-
11j-/praha-zpravy.aspx?c=A120322_135610_praha-zpravy_ab) 

 

Fotbalový stadion Ďolíček, který má v současnosti kapacitu 5 000 diváků.
(http://www.fotbalovestadiony.cz/dolicek-bohemians) 
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7. 5 Příloha číslo 5

 

Skupina Berserk young.
(http://www.failfaf.antifa-net.fr/tag/football/) 

  

Skupina Barflies s nápisem Refugees Welcome (uprchlíci vítejte).
(www.facebook.com/94486214023/photos/pb.94486214023.2207520000.1461618725./1015321998

1529024/?type=3&theater) 
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7.6 Příloha číslo 6

Hráči fotbalového klubu Bohemians Praha 1905 s transparentem „Bohemka proti rasismu“ ze dne 
27. října 2007, v rámci akce „Action week“, která byla vyhlášena FARE.

(www.bohemians-ultras.editboard.com/t174-bohemka-proti-rasismu) 

Historicky první člen Družstva fanoušků Bohemians Ivan Trojan.
(www.facebook.com/bohemi1905/photos/a.268700393215681.64719.122011821217873/68082230

5336819/?type=3&theater) 
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Muzeum Bohemians Praha 1905 v Ďolíčku.
(http://www.rvibohemkapage.wz.cz/muzeum.htm) 
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7.7 Příloha číslo 7

Respondent č. 1 je studentka Vysoké školy ekonomické, ve věku 20 let. Fanouškem fotbalového 
klubu Bohemians  Praha  1905 se stala  přibližně  před  11 lety díky svému tátovi.  V současnosti 
navštěvuje zápasy Bohemians se svým přítelem a kamarády.

Respondent č. 2 je žena ve věku 30 let. Tento respondent vlastní permanentní vstupenku na domácí 
zápasy Bohemians Praha 1905 a zároveň vlastní nespočet klubových předmětů. Jedná se o člena 
Družstva fanoušků Bohemians. V současné době navštěvuje domácí zápasy Bohemians se svým 
manželem. 

Respondent č. 3 je žena ve věku 26 let. Patří mezi členy skupiny Bohemians Ultras a navštěvuje 
pravidelně domácí i venkovní zápasy Bohemians Praha 1905. Fotbal a Bohemians pro ni znamenají 
životní styl.

Respondent č. 4 je muž ve věku 53 let.  Jedná se o člena skupiny Berserk. V současnoti zápasy 
Bohemians Praha 1905 navštěvuje se svým malým synem. Pravidelně finančně přispívá Družstvu 
fanoušků Bohemians. 

Respondent č. 5 je muž ve věku 31 let.  Jedná se o člena skupiny Barflies. Navštěvuje všechny 
domácí zápasy Bohemians Praha 1905 a venkovní zápasy navštěvuje občas. 

Respondent č.  6 je muž ve věku 30 let.  Bohemians Praha 1905 pro něj znamená smysl života, 
životní styl. Patří mezi členy skupiny Bohemians Ultras. 

Respondent  č.  7  je  muž ve  věku  30 let.  Pravidelně  navštěvuje  zápasy Bohemians  Praha  1905 
s kamarády. Jedná se o člena skupiny Berserk young. 

Respondent č. 8 je muž ve věku 28 let. V současné době studuje na Univerzitě Karlově v Praze. 

Respondent č. 9 je muž ve věku 27 let. Je bezdětný a veškerý svůj volný čas věnuje podporování 
klubu Bohemians Praha 1905. Patří mezi členy Družstva fanoušků Bohemians. 

Respondent  č.  10 je muž ve věku 27 let.  V současné době studuje na Českém vysokém učení 
technickém. Jedná se o člena Bohemians Ultras. 

Respondent č. 11 je muž ve věku 25 let.  Zápasy Bohemians Praha 1905 navštěvuje pravidelně. 
Pravidelně také finančně přispívá Družstvu fanoušků Bohemians a dochází na pořádané brigády. 
Patří mezi členy skupiny Sektor 1905. 

Respondent č. 12 je muž ve věku 25 let. Hlavní činností tohoto respondenta je tvorba choreografií 
na fotbalové zápasy Bohemians Praha 1905. Jedná se o člena skupiny Bohemians Ultras. 

Respondent  č.  13  je  muž ve  věku  24 let.  Pravidelně  finančně  přispívá  a  dochází  na  pořádané 
brigády. Patří mezi členy skupiny All-in a Družstva fanoušků Bohemians. V současnosti studuje na 
Univerzitě Karlově v Praze. 

Respondent  č.  14  je  muž ve  věku  24 let.  V současnosti  studuje  na  Vysoké  škole  ekonomické 
v Praze. Jedná se o člena Berserk young. 
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Respondent č. 15 je muž ve věku 24 let. Zápasy Bohemians Praha 1905 navštěvuje pravidelně. Patří 
mezi členy skupiny Barflies a Družstva fanoušků Bohemians. 

Respondent  č.  16  je  student  Univerzity  Karlovy v  Praze,  ve  věku  23  let.  Pravidelně  přispívá 
v diskuzích na sociálních sítích. Jedná se o člena skupiny Sektor 1905. 

Respondent č. 17 je muž ve věku 23 let. V současné době navštěvuje pravidelně všechny zápasy 
Bohemians Praha 1905 se svými kamarády. Patří mezi členy skupiny Bohemians Ultras.

Respondent č. 17 je muž ve věku 23 let. Zápasy Bohemians Praha 1905 navštěvuje s přítelkyní a 
kamarády. V současnosti studuje na Univerzitě Karlově v Praze. 

Respondent č. 18 je muž ve věku 22 let. Klubu Bohemians Praha 1905 fandí od malička. Jedná se 
o člena skupiny Barflies a Družstva fanoušků Bohemians. 

Respondent č. 19 je muž ve věku 20 let.  Klubu fandí krátce, přibližně 2 roky, a to díky svému 
tátovi. V současné době je studentem Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Respondent  č.  20  je  student  Vysoké  školy  ekonomické  v  Praze,  ve  věku  20 let.  V současnoti 
navštěvuje všechny zápasy Bohemians Praha 1905. Patří mezi členy skupiny Sektor 1905. 

Respondent č. 21 je muž ve věku 20 let. Pravidelně navštěvuje venkovní zápasy Bohemians Praha 
1905. Patří mezi členy Berserk young. 

Respondent  č.  22  je  muž  ve  věku  20  let.  Vlastní  permanentní  vstupenku  na  domací  zápasy 
Bohemians Praha 1905. V současnosti  studuje na Univerzitě Karlově v Praze. Jedná se o člena 
skupiny Barflies.

Respondent č. 23 je muž ve věku 18 let. Zápasy Bohemians Praha 1905 navštěvuje s přítelkyní a 
kamarády. Pravidelně navštěvuje i venkovní zápasy Bohemians. 

Respondent č. 24 je muž ve věku 18 let. K fandění ho přivedl otec v roce 2006. Jedná se o člena 
skupiny Bohemians Ultras. 

Respondent č. 25 je muž ve věku 17 let. V současné době navštěvuje pravidelně všechny zápasy 
Bohemians Praha 1905. 

Respondent č. 26 je muž ve věku 16 let. Vlastní nespočet klubových předmětů a zúčastnňuje se 
pravidelně venkovních zápasů Bohemians Praha 1905. 
 
Respondent č. 27 je muž ve věku 28 let. Pravidelně navštěvuje zápasy Bohemians Praha 1905 a také 
klubové akce. Jedná se o člena skupiny Barflies. 

Respondent č. 28 je muž ve věku 25 let. Zápasy pravidelně navštěvuje se svým malým synem. Patří  
mezi členy Družstva fanoušků Bohemians. 

Respondent č. 29 je muž ve věku 27 let. V současné době studuje na Českém učení technickém. 
Domácí zápasy Bohemians Praha 1905 navštěvuje pravidelně a venkovní zápasy občas. Jedná se 
o člena skupiny Sektor 1905. 
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Respondent č. 30 je student Univerzity Karlovy v Praze, ve věku 24 let. K Bohemians Praha 1905 
ho přivedl táta v roce 2000. Pravidelně se účastní pořádaných brigád. 

Respondent č. 31 je muž ve věku 22 let. Pravidelně navštěvuje všechny zápasy Bohemians Praha 
1905. Patří mezi členy skupiny Sektor 1905. 

Respondent č. 32 je muž ve věku 29 let. K Bohemians Praha 1905 ho přivedl jeho děda v roce 1990. 
V současnosti navštěvuje pravidelně zápasy Bohemians s manželkou a malým synem. 

7.8 Příloha číslo 8

1.) Respondentům byl představen záměr a cíle, které chci na základě vedených rozhovorů          

s nima dosáhnout.

2.) Kolik je respondentovi let a jaké je jejich maximální dosažené vzdělání.

3.) Kdo a kdy přivedl respondenta k fotbalu a k fotbalovému klubu Bohemians Praha 1905.

4.) Co pro respondenty znamená fotbalový klub Bohemians Praha 1905.

5.) Jak respondent podporuje fotbalový klub Bohemians Praha 1905. 

6.) Zda respondent navštěvuje domácí i venkovní fotbalová utkání Bohemians Praha 1905.

7.) Je respondent členem nějaké organizované skupiny fanoušků u Bohemians Praha 1905.

8.) Představení fanouškovské skupiny. 

9.) Jaké jsou aktivity fanouškovské skupiny. 

10.) Jaký je názor respondenta na incident, který proběhl mezi fanoušky Bohemians Praha 1905.

11.) Jaký je názor respondenta na používání pyrotechniky na stadionu.
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