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Abstrakt 

 

Název:      Postoje k agresivním projevům fanoušků SK Slavia Praha 

 

Cíle:   Hlavním cílem této práce je zjistit a popsat rozdíly mezi postoji 

k agresivním projevům fanoušků SK Slavia Praha navštěvujících „kotel“ 

a ostatními fanoušky SK Slavia Praha. 

 

Metody:   V této práci jsem použil kvantitativní metodu dotazníkového šetření. 

Dotazník byl umístěn na dvou internetových stránkách fanoušků SK 

Slavia Praha. 

      

Výsledky:  Zjistil jsem, že k nejrozdílnějším postojům mezi fanoušky z „kotle“ a 

ostatními fanoušky dochází u odpalování pyrotechniky. Naopak 

k nejmenším dochází u pískání. Oba soubory fanoušků jsou také jednotní 

v tom, proti kterému soupeři bývá agresivita v hledišti zpravidla nejvyšší. 

 

Klíčová slova: Agresivita, Fotbal, Hooligans, Tribuna Sever  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:           Attitudes to the aggressive manifestations of SK Slavia Praha 

 

Objectives: The main goal of this thesis is to analyse attitudes to the aggressive 

manifestations of SK Slavia Praha and describe differences between fans 

who activelly participate on foible and those who only watch the matches.   

 

Methods:  In this thesis is used quantitative method of questioning. The answer sheet 

was placed on two internet websites among fans of SK Slavia Praha.  

 

Results: I found out that the most different opinion between fans is on batting 

pyrotechnics and the greatest conformity is about whistle and also measure 

of aggressive behaviour on different football clubs. 

 

Keywords: Aggressivity, Football, Hooligans, The North Tribun
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1  ÚVOD 

 

 V dnešní době má člověk spoustu možností jak trávit volný čas. Chce-li ho trávit 

aktivně, může provozovat některý sport. Je-li člověk nakloněn více pasivnímu 

sportování, může některý ze sportů sledovat a stát se fanouškem určitého klubu. 

Sport v jakékoliv podobě nabízí uvolnění od stresu. Při aktivním sportování 

člověk zapomene na současné problémy a odreaguje se. U pasivního sportu (např. u 

sledování fotbalového zápasu) může jedinec, krom odreagování se, také nechat volný 

průchod svým emocím.  

 Právě u fotbalových zápasů fanoušci své emoce dávají znát nejvíce. Agresivita 

fotbalových fanoušků je celosvětově velmi probírané téma. Média často píší o 

nevhodném či agresivním chování fandů různých klubů. Objevují se zde nadávky, 

urážky, rasistické narážky a dokonce i napadení. Cílem těchto útoků bývají hráči, 

rozhodčí, fanoušci ostatních klubů, funkcionáři klubů i České fotbalové asociace. Právě 

tyto negativní jevy můžou odrazovat některé fanoušky od návštěvy fotbalového utkání, 

čímž kluby přicházejí o finance ze vstupného.  

 Fanoušci fotbalového klubu SK Slavia Praha nejsou v tomto ohledu výjimkou a 

divácké výstřelky v negativním slova smyslu se jim nevyhýbají. V sezóně 2014/2015 se 

právě Slavie stala jedním z nejtrestanějších klubů v Synot lize, což klub stálo velké 

finanční výdaje na pokuty nařízené od Fotbalové Asociace České Republiky. 

 Tato práce zkoumá vnímání a postoje fanoušků SK Slavia Praha k těmto 

agresivním projevům a to zvlášť vnímaní fanoušků, kteří se soustřeďují v tzv. kotli a 

zvlášť vnímání fanoušků, kteří navštěvují ostatní tribuny a následně postoje a názory 

těchto dvou skupin srovnává. Data byla zajištěna dotazníkovým šetřením, které bylo 

provedeno na dvou internetových stránkách, které navštěvují příznivci SK Slavia Praha.  
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2  TEORETICKÁ  VÝCHODISKA 

  

Účelem této kapitoly je shrnout to, co je již v odborné literatuře k problematice 

napsáno. Na začátku je vysvětleno co je agrese a násilí, jak agresi dělí různí autoři, čím 

je agrese zdůvodňována, jaké jsou motivační příčiny agrese, a dále je zde popsána 

agresivita diváků. Druhá podkapitola je věnována členění sportovních a fotbalových 

fanoušků. V další podkapitole je popis dějin fotbalového násilí a vznik fotbalových 

chuligánů. Předposlední podkapitola se již věnuje fotbalovým chuligánům v České 

republice a poslední chuligánským skupinám stojících při fotbalovém týmu SK Slavia 

Praha.    

 

2.1   AGRESE A NÁSILÍ  

   

SPURNÝ
1
 definuje násilí jako „patologický způsob interakce konkrétního 

jedince (skupiny) s okolím. Řadí se zde všechny aktivity, pomocí nichž si jedinec či 

skupina (subjekt, aktér) vytváří a reguluje vztahy vůči sociálnímu okolí způsobem, který 

je vnímán jako agresivní či manipulativní.“ Podle způsobu, jakým bylo násilí pácháno, 

se rozlišuje násilí v podobě agrese, manipulace a kombinace obou typů a podle délky 

trvání na násilí dlouhodobé, situační (postupně gradující) a na násilí ve formě incidentů 

(neočekávané, náhlé, převážně násilné s krátkým a intenzivním průběhem). S násilím se 

člověk může setkat v roli oběti jako náhodný účastník (vyskytl se tam a tehdy) nebo 

jako člověk, který násilí přitahuje pomocí určitých znaků, vlastností, projevů nebo jako 

člen určité skupiny či davu. Stejně tak i násilník může být jednotlivec, člen skupiny či 

dav. V určitých případech (gambler, sebevrah) může být násilník i oběť jedna a ta samá 

osoba. Následky násilí mohou být nehmotné (pomluva), hmotné (finanční) nebo fyzické 

(zdraví, život). 

 S agresí se každý během svého života pravidelně setkává. Každý by také svými 

slovy dokázal tento pojem popsat. ČERMÁK
2
 však poukazuje na to, že „zdánlivá 

                                                 
1
SPURNÝ, Joža. Psychologie násilí: o psychologické podstatě násilí, jeho projevech a způsobech 

psychologické obrany proti němu. Vyd. 1. Praha: Eurounion, 1996. s. 5 - 7 
2
ČERMÁK, Ivo. Lidská agrese a její souvislosti. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1998. s. 8  



 

12 

 

snadnost porozumění agresi se přemění v pravý opak v okamžiku, chceme-li agresi 

seriózně studovat.“ V tomto případě si autoři nevystačí s běžnými významy, kterých je 

nepřeberné množství, ale musí se zamýšlet nad tím, co je pro agresi 

nejcharakterističtější a čím se odlišuje od jiných druhů chování.       

SPURNÝ
3
 definuje agresi jako „destruktivní chování, směřující k fyzickému 

(brachiálnímu), slovnímu (urážka, pomluva) nebo symbolickému (pomocí gest) útoku 

vůči jinému jedinci (předmětu).“ Agresi rozlišuje na primitivní - krátkodobou agresi a 

na agresi promyšlenou – dlouhodobou. Tendence jednat agresivně vzniká vždy, když je 

potřeba překonat určitou překážku k uspokojení nějaké potřeby. Pokud se nedaří 

překážku odstranit, narůstá vnitřní napětí a s ním obvykle i agresivita. Agrese se dá 

rozdělit na agresi přímou (vůči jedné konkrétní osobě), nepřímou (vůči hodnotám 

významným pro jedince), přesunutou (vůči „náhradnímu“ objektu), imitativní 

(šikanování nováčků jako nápodoba chování svých předchůdců) a na invertovanou 

agresi (autoagrese – extrémní formou je sebevražda).  

 HARTL, HARTLOVÁ
4
 definují agresi jako „útočné či výbojné jednání vůči 

osobě, předmětu, či překážce na cestě k uspokojení potřeby.“ U člověka jsou 

rozlišovány čtyři stupně agrese. První probíhá pouze v myšlení, druhý navenek – 

verbálně, třetí bouchnutím dveří, rozbíjením předmětů a čtvrtý fyzickým napadením 

druhé osoby.   

PŘIBILOVÁ
5
 chápe agresivitu jako „tendenci k útočnému a násilnému chování, 

stav organismu a připravenost k agresivnímu chování.“ Dále rozlišuje agresi na dva 

typy: 

1) Agrese afektivní – projevuje se útočením a snahou poškodit nebo zničit cíle 

útočení  

2) Agrese instrumentální – není provázána vztekem a je typická snahou o 

hrozbu“ 

NAKONEČNÝ
6
 nastiňuje problém vrozenosti agresivního chování. Vzteklou 

agresi, která je reakcí na frustraci považuje za vrozenou (pudový základ). Kdežto 

                                                 
3
SPURNÝ, Joža. Psychologie násilí: o psychologické podstatě násilí, jeho projevech a způsobech 

psychologické obrany proti němu. Vyd. 1. Praha: Eurounion, 1996. S. 17 - 20  
4
HARTLOVÁ, Helena a HARTL, Pavel. Velký psychologický slovník. Vyd. 4. Praha: Portál, 2010. S. 18 

5
PŘIBYLOVÁ, Jana. In Pedagogický a psychologický slovník: terminologický slovník zaměřený na 

primární a neprimární vzdělávání. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. S. 6 
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instrumentální agresi, považuje za naučenou. Existuje li agresivní pud, znamená to, že 

je každý vybaven určitým pudovým potenciálem a (analogicky jako u sexu) musí tento 

potenciál čas od času odreagovávat. U člověka se objevuje také útlum agrese, který je 

zapříčiněn hrozícím trestem, přičemž tato utlumená agrese má silný energetický náboj a 

je často přenášena na jiný objekt. Vzteklá agrese se v tomto případě přenáší na 

„obětního beránka,“ čímž může být kdokoli a cokoliv, co je zrovna agresorovi 

k dispozici. Instrumentální naučená agrese se přenáší podle principu zobecnění na 

podobné terče (např. fyzická podobnost).  

PONĚŠITSKÝ
7
 poukazuje na rozbroje mezi zastánci teorie vrozené agrese 

(agrese jako lidská konstanta) a zastánci teorie o agresi jako získané vlastnosti 

v důsledku reakce na frustraci (naučená agrese). Zastánci pudové teorie jsou většinou 

označováni za konzervativní a zastánci vlivu prostředí za pokrokové.   

Definice od Hartla a Hartlové je pro účel této práce nejvýstižnější. Dále v práci 

nebude brán zřetel na rozdíl mezi agresí a násilím, neboť většina fanoušků 

(respondentů) bere tyto dva pojmy jako synonyma.  

 

2.1.1   TEORIE VYSVĚTLUJÍCÍ AGRESI  

 

V zásadě existují 3 teorie, které agresi vysvětlují. PETRUSEK
8
 je označil jako: 

 

2.1.1.1   TEORIE VROZENÉHO SKLO NU    

Nejvýznamnější reprezentací tohoto směru je Freudova psychologická koncepce, 

která předpokládá existenci dvou soupeřících instinktů v lidské osobnosti – Erotu a 

Thanata, přičemž právě Thanatos se vně osobnosti mění v agresi.  

 

2.1.1.2   TEORIE REAKTIVNÍ    

Tyto teorie vysvětlují agresi jako odpověď na soubor vnitřních nebo vnějších 

podnětů. Z těchto teorií je nejdůležitější Dollardova teorie frustrace – agrese. Radikální 

                                                                                                           
6
NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Academia, 2009. S. 233 - 

234  
7
PONĚŠITSKÝ, Jan. Agrese, násilí a psychologie moci. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. S. 21    

8
PETRUSEK, Miloslav. In Velký sociologický slovník. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. S. 44  



 

14 

 

frustrační teorie předpokládá, že každá frustrace vede k agresi a zároveň každá agrese je 

zapříčiněna frustrací. Z této teorie také částečně vychází SLEPIČKA a PEKÁREK
9
 při 

zkoumání agresivity fotbalových fanoušků: „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. 

 

2.1.1.3   TEORIE POKLÁDAJÍCÍ AGRESI ZA FORMU SOCIÁLNÍHO NAUČENÉHO  

CHOVÁNÍ  

Podle této teorie není agresivita ani vrozená, ani není pouze reakcí na soubor 

vnitřních či vnějších podnětů, ale je naučeným vzorcem sociálního chování, naučeným 

způsobem reagování na určitý soubor opakujících se situací. Na toto učení mají vliv tři 

činitelé – averzivní zkušenost (zkušenost s podnětem, který potenciálně vyvolává 

agresivní reakci), předvídané zisky z agresivního chování a pozorování jiných. 

 

2.1.2   MOTIVAČNÍ ZDROJE AGRESE 

 

Motivační zdroje agrese rozdělil ČERMÁK, HŘEBÍČKOVÁ a MACEK
10

 do 

šesti oblastí. 

 

2.1.2.1   MOTIV SEBEPOTVRZENÍ  

 Agrese slouží k vyvolání či obnovení respektu. Hlavním cílem není vzbudit 

strach, ale získat respekt od okolí. V extrémních případech agresoři iniciují boj i 

s cizími osobami, u nichž není patrný náznak provokace. U dětí, které se ve škole špatně 

chovají, se často potvrzuje hypotéza, že se pokoušejí v očích svých vrstevníků nastolit 

pozitivní obraz o sobě. U šikanujících agresorů je patrná snaha získat dominanci nad 

zranitelným objektem, což bývá zpravidla osoba nižšího statusu (mladší, nepopulární v 

kolektivu, slabší). Pro motiv sebepotvrzení je typická účast třetí osoby (diváka).  

                                                 
9
SLEPIČKA, Pavel a PEKÁREK, Jiří. Sportovní diváctví: rozbor negativních jevů na stadionech: 

prevence proti diváckým výstřelkům. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1990. S. 104 
10

ČERMÁK, Ivo, HŘEBÍČKOVÁ, Martina, MACEK, Petr. Agrese, identita, osobnost. Vyd. 1. Brno: 

Psychologický ústav akademie věd ČR, 2003. S. 32 - 37  
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2.1.2.2   MOTIV ODPLATY  

 Pokud se lidé domnívají, že jim někdo záměrně ublížil, často začnou uvažovat o 

odplatě, někteří se ji pokusí realizovat a někteří ji dokonce provedou. Oběť, která útok 

oplácí je hnána touhou po spravedlnosti. Může nastat i situace, kdy oběť útok oplácí 

proto, aby se útok na její osobu již neopakoval. Motiv spravedlnosti však nevysvětluje, 

proč se oplácející snaží vyhrát a nestačí mu pouze dosáhnutí spravedlnosti. Konflikt 

může získat podobu spirály, kdy si jedinec nenechá líbit odvetný úder protivníka, což 

vyvolá opět protiútok. Tato eskalace násilí může vyústit až do fyzického kontaktu, či 

dokonce až vraždy. Kromě odplaty za skutečnou nebo domnělou nespravedlnost se 

setkáváme ještě s odplatou za zpochybnění autority či jiné kompetence (typický např. 

pro vztah rodič – dítě, kdy je dítě po neuposlechnutí trestáno).  

 

2.1.2.3   MOTIV SPRAVED LIVÉHO ROZHOŘČENÍ  

 Spravedlivé rozhořčení (hněv) je intenzivní emocionální reakce a jeho zkoumání 

pomáhá objasnit roli emoce v útoku na identitu a na vědomí vlastní hodnoty. 

Fyziologické děje klasického hněvu a spravedlivého rozhořčení budou přibližně stejné. 

Rozdíl je v jasnějším vědomí pocitů ublížení a křivdy spojených s pocitem ponížení. 

Pocity ponížení se dostavují, když je cíl útoku přesvědčen o tom, že ho útočník 

znevažuje.  

 

2.1.2.4   MOTIV OPOVRŽENÍ  

 Cílem tohoto motivu je záměrná verbální či neverbální inzultace vyjadřující 

opovrhování a nerespektování druhých. Podobně jako u motivu odplaty je zde velká 

pravděpodobnost „roztočení“ spirály. Příčinou eskalace je „boj charakterů“, kdy urážka 

provokuje protiurážku. 

 

2.1.2.5   MOTIV ATRIBUCE ÚMYSLU  

 Jedinec dosahuje osobních cílů a při tom se nevyhne ohrožení osobní hodnoty 

jiných. Naše chování obsahuje potenciál negativního hodnocení svých bližních, kteří si 

mohou myslet, že jde o záměrný útok. Zpochybnění nějakého názoru bývá většinou 

vnímáno jako útok na kompetenci, než jako výraz odlišného názoru. 
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2.1.2.6   MOTIV ZAJIŠTĚNÍ VÝHOD Y PRO POSÍLENÍ VLASTNÍ HODNOTY  

 Vychází z homeostatického principu, tedy principu upevňování svojí hodnoty 

snižováním hodnoty ostatních.  

 Tyto motivy musí být brány v úvahu při zkoumání agresivity fotbalových 

fanoušků. V hledišti se často setkáváme s motivem spravedlivého rozhořčení, zejména 

po chybném výroku rozhodčích nebo nesportovním chování hráče soupeře. 

V subkultuře fotbalových hooligans (pojem hooligans viz kapitola 2.2.3) se často 

vyskytuje motiv sebepotvrzení, kdy se jedinci, kteří nejsou uznáváni vůdčími chuligány, 

snaží pomocí agrese získat jejich respekt a uznání. Naopak vůdčí osobnosti využívají 

agresi k upevnění svého postavení. Motiv odplaty se vyskytuje v případě, že chuligáni 

jednoho týmu se cítí podvedeni chuligány druhého týmu (např. při nedodržení 

domluveného počtu osob nebo použití určitých předmětů či zbraní). Hrozba roztočení 

spirály je veliká, zejména pokud dva týmy pochází z jednoho města a příležitostí k 

odplatě je tím pádem více.    

           

2.1.3   AGRESIVITA SPORTOVNÍCH DIVÁKŮ  

 

SLEPIČKA
11

 považuje chování sportovního diváka za velice dynamické, kde se 

ve velmi krátkém časovém horizontu u diváka mohou objevit klidné a racionálně 

zvládnuté reakce a vzápětí může dojít k výbuchům projevů agresivity. U sportovních 

diváků vzniká frustrace buď v průběhu utkání, nebo do hlediště přicházejí již 

frustrováni. Pokud u fanouška vzniká frustrace během utkání, bývá to většinou 

v důsledku neúspěchu „jeho“ týmu či sportovce, se kterým se ztotožňuje. Následkem je 

zvýšení strachu a vzteku, přičemž právě zvýšení vzteku vede ke zvýšené agresivitě. 

Pokud nastane intenzivní vztek, agrese se u fanouška projeví v několika stupních. U 

nejmírnější se dá hovořit o zvládnutém „vnitřním vzteku“, pokud fanoušek vztek 

nezvládne, následuje druhý stupeň vyznačující se slovním napadením lidí v okolí (často 

rozhodčí, hráči soupeře, někdy i vlastní hráči). Právě tento druhý stupeň je pro sportovní 

hlediště nejtypičtější, nelze však opomenout i zbývající dva stupně, pro které je typické 

ničení zařízení stadionů a v nejvážnější formě i napadení druhých diváků, pořadatelů 

rozhodčích a někdy i sportovců. Často se jedná o přímou agresi (např. napadení 

                                                 
11

SLEPIČKA, Pavel a PEKÁREK, Jiří. Sportovní diváctví: rozbor negativních jevů na stadionech: 

prevence proti diváckým výstřelkům. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1990. S. 104 - 107 
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fanoušků druhého týmu), nicméně objevují se i případy agrese nepřímé (rozbití auta 

rozhodčího, demolování autobusu, kterým přijel druhý tým), či agrese přesunuté 

(sedačky na stadionu). Důležitou úlohu u agrese sportovních diváků, zejména 

fotbalových fanoušků hraje agrese odložená, neboť fanoušci jsou odděleni sektory a 

agrese se projeví až po setkání znepřátelených skupin fanoušků např. před stadionem 

nebo v dopravním prostředku. 

TSOUKALA
12

 tvrdí, že vznik agrese diváka souvisí s mnoha faktory i s různými 

psychologickými parametry v závislosti na architektuře stadionu, špatného výroku 

rozhodčího, nezodpovědným chováním hráčů, novinářů nebo klubu samotného.  

Vedle agrese vyvolané emočním prožitkem se na stadionech můžeme setkat též 

s agresí instrumentální, kterou popisují HARTL, HARTLOVÁ
13

 jako nepřátelskou 

činnost zaměřenou na získání určité věci, teritoria nebo výhody, která není provázána 

zlostnými emocemi a vyvíjí pouze tlak na objekt agrese. Jedná se o různé agresivní 

akce, které mají za účel vyprovokovat jinou část divácké obce. 

Jako hlavní motivy pro agresivní chování fanoušků vymezují LEŠKA, JŮVA, 

OBORNÝ A SEKOT
14

:  

1) snahu uškodit soupeři a pomoct vlastnímu mužstvu  

2) touhu po sociálním uznání  

3) potřebu patřit k sociální skupině (pocit skupinové identity, snaha mít jistotu a 

být v bezpečí)  

4) touhu po moci 

 SLEPIČKA, HÁTLOVÁ a HOŠEK
15

 rozdělil psychologické a sociologické 

příčiny, které mají vliv na diváckou agresi do 4 oblastí. Jedná se o:  

 

 

 

 

                                                 
12

TSOUKALA, Anastassia, Football hooliganism in Europe: security and civil libertin in balance. Vyd. 

1. Paříž: Palvagre Macmillan, 2009. S. 100  
13

HARTLOVÁ, Helena a HARTL, Pavel. Velký psychologický slovník. Vyd. 4. Praha: Portál, 2010. S 18 
14

JŮVA, Vladimír, LEŠKA, Dušan, OBORNÝ, Jozef, SEKOT, Aleš. Sociální dimenze sportu. Vyd. 1. 

Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2004. S. 152   
15

HÁTLOVÁ, Běla, HOŠEK, Václav a SLEPIČKA, Pavel. Psychologie Sportu. Vyd. 2. Praha: 

Karolínum, 2011. S. 176 - 178  
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2.1.3.1   PŘÍČINY DANÉ SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM A SO CIÁLNÍM 

ZAČLENĚNÍM DIVÁKA   

Jedná se např. o deprivaci z absence sociálních vztahů, ekonomické problémy jako 

nezaměstnanost, krize morálních hodnot, rozpad sociálních norem v procesu 

celospolečenských změn. 

 

2.1.3.2   PŘÍČINY DANÉ SPECIFIC KÝM PROSTŘEDÍM SPORTU   

Možnost identifikace s klubem či sportovcem, což přináší prožitek úspěchu při 

vítězství, ale i frustraci při prohře nebo špatném výkonu, což zvyšuje pravděpodobnost 

agresivního chování. Další možnou příčinou je nápodoba agresivního chování sportovců 

během utkání, kdy agresivní chování sportovce vede k odezvě mezi diváky. 

 

2.1.3.3   PŘÍČINY DANÉ S ITUAČNÍMI PODMÍNKAMI V  HLEDIŠTI A NA HŘIŠTI    

Roli hraje např. to, zda se jedná o přátelské, či soutěžní utkání. Důležitou úlohu 

hraje také zvýšená emocionalita sportovních diváků, podpořená i alkoholem a určitá 

anonymita hlediště snižující odpovědnost za vlastní chování. V neposlední řadě je 

stupeň agresivity ovlivněn také vývojem utkání – za nepříznivého vývoje vzniká 

frustrace a tím i větší pravděpodobnost agresivního chování. 

 

2.1.3.4   ÚLOHA SDĚLOVACÍCH PROSTŘED KŮ   

Sdělovací prostředky dovedou předem emocionálně „vyladit“ sportovní diváky 

např. komentáři o důležitosti utkání. Média, která běžně prezentují násilí, pak mají vliv 

na to, že se určitá míra agresivity stává jakousi normou. 

SEKOT
16

 rozlišuje dva typy diváckých konfliktů: 

1) Intrapsychycké  

Ty vyplývají z frustrace či stresujícího nesouladu očekávání na jedné straně a 

vývojem utkání na straně druhé, výsledkem může být až agrese. 

2) Interpersonální  

Konflikty zasahující dvě a více osob nebo skupin a to z důvodu střetu 

individualizovaných nebo skupinových představ, názorů, postojů a zájmů.  

                                                 
16

SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. S. 140  
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 Nejčastěji se podle SEKOTA
17

 na fotbalových stadionech můžeme setkat 

s těmito projevy agrese: 

1) Vniknutí na hrací plochu 

2) Házení předmětů na hrací plochu 

3) Výtržnosti (potyčky s policií, pořadatelskou službou) 

4) Vandalismus (Vytrhávání sedaček, ničení stadionu) 

5) Konflikty s užitím verbálního a fyzického násilí (vůči jiným fanouškům, 

hráčům, managementu klubu atd.) 

Tyto projevy agrese podle Sekota byly základní kostrou pro stavbu dotazníku 

v praktické části této práce.  

SLEPIČKA
18

 analyzuje výsledky výzkumu, který se zabývá možnými 

souvislostmi agresivního chování a dalšími zjišťovanými skutečnostmi. Výzkum 

zkoumá odlišnosti dvou fanouškovských skupin. Soubor „neagresivní“ skupiny čítal 

3094 diváků a soubor „agresivní“ skupiny 2409. Potvrdila se hypotéza, že ženy jsou ve 

svých projevech méně často agresivní, když 64% žen uvedlo, že preferují neagresivní 

chování, kdyžto mužů neagresivní chování preferuje pouze 53%. Z hlediska věkového 

se nejagresivněji projevují diváci do 15 let (64,3%) a poté s přibývajícím věkem 

procento agresivních diváků stále klesá. Z hlediska zaměstnání jsou nejagresivnější učni 

(72,5%), studenti (52,9%), nekvalifikovaní dělníci (51,1%), nezaměstnaní (48%) a 

kvalifikovaný dělník (42,2%). I zde se potvrzuje, že nejrizikovějšími diváky jsou spíše 

mladší, neboť u učňů a studentů se předpokládá nižší věk než u lidí, kteří již nestudují. 

Zajímavý výsledek poskytlo kritérium subjektivního vnímání ekonomické situace, 

neboť nejčastěji se agresivně projevují bohatí (57,5%), následují chudí (54,8%), spíše 

bohatší (44,1%), spíše chudí (41,3%). 

 

 

 

 

 

 
                                                 

17
SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. S. 161 

18
SLEPIČKA, Pavel a kol. Divácká reflexe sportu. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. S. 79 - 84  
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2.2   STRUKTURA NÁVŠTĚVNÍKŮ  FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ  

 

 MAREŠ, SMOLÍK, SUCHÁNEK
19

 rozdělují návštěvníky fotbalových utkání do 

3 velkých skupin, jsou jimi fotbaloví diváci, fotbaloví fanoušci a fotbaloví chuligáni. 

 

2.2.1   FOTBALOVÝ DIVÁK  

 

MAREŠ, SMOLÍK, SUCHÁNEK
20

 definují fotbalového diváka jako „pasivního 

pozorovatele hry, který není ovlivněn rivalitou obou týmů, na utkání pohlíží zcela 

neutrálně.“ Zpravidla sleduje i jiné sporty. Zajímá ho výsledek a děj zápasu. Není spjat 

s klubem, nenosí jeho symboly. Hru a výkon hráčů hodnotí objektivně. Utkání je pro něj 

divadelní představení. 

 

2.2.2   FOTBALOVÝ FANOUŠEK  

 

Fotbalový fanoušek je někdo, kdo je k fotbalu vázán prostřednictvím oblíbeného 

klubu či konkrétního hráče. Díky identifikaci s mužstvem emotivně prožívá úspěchy a 

neúspěchy klubu. Fotbal bývá oproti divákům často jediným oblíbeným sportem 

fanouška. Fanoušci se také většinou oblékají do barev a dresů „svého“ klubu. 

 

 

2.2.3   FOTBALOVÍ CHULIGÁNI  

 

Sdružují se ve skupinách tvořenými většinou mladými militantně orientovanými 

„příznivci“ a přicházejí na fotbalové stadiony s primárním cílem vyvolat konflikt 

s obdobnými skupinkami fanoušků soupeře. Tyto skupiny mají vlastní názvy, kterými 

se odlišují od jiných skupin a jsou velice dobře organizovaní. Chuligáni se často ani 

neidentifikují s fotbalovým klubem, ale pouze se svojí skupinou (na rozdíl od 

                                                 
19

MAREŠ, Miroslav, SMOLÍK, Josef, SUCHÁNEK, Marek. Fotbaloví chuligáni: Evropská dimenze 

subkultury. Vyd. 1. Brno: Centrum strategických studií, 2004. S. 10 
20

TAMTÉŽ. S. 12 
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fanoušků). Svoji totožnost chuligáni prezentují streetwearovým oblečením, vlajkami a 

šálami typickými pro určitou chuligánskou skupinu, fanziny
21

, webovými stránkami atd.  

NIKL, VOLOVECKÝ
22

 zmiňují sociální role mezi aktivními osobami v „kotli“ 

a rozlišují role jako: iniciátor chorálů, útočník, šašek chuligán, organizátor, rváč a 

opilec. Dle politické orientace rozlišují apolitické chuligány, ultrapravicové chuligány, 

ultralevicové chuligány, etnicko-regionalistické chuligány (etnické menšiny, ale i 

propojení s náboženskou dimenzí) a náboženské skupiny (chtějí podpořit vlastní 

náboženskou skupinu).  

SEKOT
23

 kromě rozdělení na diváky, fanoušky a chuligány definuje ještě 

čtvrtou skupinu – ultras jako „vysoce homogenní „skalní“ fanoušky usilující o co 

nejspektakulárnější průběh utkání a vyhýbající se přitom přímým konfliktům, násilí a 

vandalismu. Jsou nositeli „choreografie“ utkání, k fandění používají pyrotechniku, 

transparenty, zpěv, jsou charakterizováni vysokou úrovní diváckých prožitků a zájmem 

o klubový život.“ 

 Pro realitu českého fotbalového prostředí je nejvýstižnější rozdělení na diváka, 

fanouška, ultras a chuligána. SLEPIČKA
24

 přirovnává pojem ultras ke dříve 

používanému termínu vlajkonoši. Ultras je ale přesnější, neboť zahrnuje širší škálu 

aktivit, než pouhou prezentaci vlajek. Příslušník skupin ultras tráví značnou část svého 

volného času přípravou na zápas.  Sami se považují za divácky aktivní složku publika, 

která má za poslání vytvořit co nejlepší atmosféru při utkání. Jejich aktivitou je 

vytváření choreografií
25

, kde můžou ukázat svou kreativitu a zručnost, organizování 

fandění na stadionu, příprava oslavných chorálů a písní a vše co se týká verbální, 

zvukové a vizuální podpory jejich týmu. Choreografie bývají často náročné na 

zhotovení a někdy i finančně nákladné.  

JIŘIČKA
26

 rozděluje fanoušky na 3 kategorie – nenásilné fanoušky, rizikové 

fanoušky a fanoušky vyhledávající násilí. 

                                                 
21

Fanzín = časopis vydávaný samotnými fanoušky či chuligány  
22

NIKL, Jaroslav, VOLOVECKÝ, Petr. Divácké násilí. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2007. S. 8-9  
23

 SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. S. 160 
24

 SLEPIČKA, Pavel a kol. Divácká reflexe sportu. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. S. 150 
25

 viz. Příloha A – ukázka choreografií Tribuny Sever 
26

 JIŘIČKA, Václav. Osobnostní profil českých hooligans: psychologická studie k osobnostní struktuře a 

pozadí motivů agresivního chování členů tvrdého jádra fotbalových fanoušků. Praha, 201 s. Rigorózní 

práce na filozofické fakultě University Karlovy na katedře psychologie. Vedoucí práce rigorózní práce 

Miluše Urbanová. S. 17-19 
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2.2.4   KATEGORIE A  (NENÁSILNÍ FANOUŠCI)    

 

Největší část návštěvníků utkání (90 – 98%), část těchto fanoušků jsou členy 

organizovaných fanklubů, fandí svému klubu a identifikují se s ním.  

 

2.2.5   KATEGORIE B  (RIZIKOVÍ FANOUŠCI) 

 

Za jistých okolností inklinují k agresi a někdy i k násilí. Často se to děje pod 

vlivem alkoholu. Příčiny jejich zpravidla spontánních reakcí jsou: špatné rozhodnutí 

sudího, provokace fanoušků soupeře, výzvy fanoušků z kategorie C nebo nepříznivý 

vývoj utkání. Věková skladba je stejná jako u kategorie C (14 – 30 let). Těmto 

fanouškům jde primárně o vítězství svého týmu – kvalita hry je druhořadá. 

 

2.2.6   KATEGORIE C  (FANOUŠCI VYHLEDÁVAJÍCÍ NÁSILÍ)   

 

Představují zhruba 1% návštěvníků zápasu. Utkání jako takové není hlavním 

motivem návštěvy zápasu. Důležité je pro ně dění na tribuně, resp. v „kotli“, 

choreografie a napadání fanoušků soupeře, případně policie. 

 

2.3   POČÁTKY FOTBALOVÉHO NÁSILÍ V ANGLII 

 

Za kolébku fotbalu je považována Anglie. Stejně tak je Anglie považována za 

kolébku fotbalového násilí a vzniku tzv. hooligans či rowdies. Je velice obtížné 

konkretizovat právě jedno datum, kdy tento fenomén vznikl, neboť fotbalové násilí se 

postupně vyvíjelo.  

CHARVÁT
27

 bere za počátek fotbalového chuligánství rok 1961 jako důsledek 

sílící profesionalizace a internacionalizace anglického fotbalu. Podotýká, že 

dekolonizace britského impéria přinášela vnitřní potřebu sociálního pnutí a oživovala se 

                                                 
27

CHARVÁT, Michal. Hostilita ve sportovním prostředí. Vyd. 1.  Brno: BMS creative, 2008. S. 75 
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tradice klubového vyznavačství. To vše přispělo ke vzniku třídně zakotvené subkultury 

chuligánů. 

KASAL
28

 dává vznik chuligánství do souvislosti s procesem regenerace 

britského hospodářství, kdy do výroby vstupuje větší množství automatizace a 

robotizace, načež je propuštěno velké množství dělníků. A právě z mladých dělníků se 

rekrutují různé subkultury, které se podílejí na vzniku hooligans.  

MAREŠ, SMOLÍK, SUCHÁNEK
29

 považují za vznik chuligánství počátky 

organizovanosti radikálních fanoušků, které probíhaly od konce 50 let 19. století. 

Nejdůležitější události co se vzniku hooligans týče, se ovšem staly až po přelomu do 

dalšího desetiletí. Dále rozdělují fotbalové chuligánství v Anglii do tří etap. První etapa 

se věnuje období do počátku šedesátých let, druhá se věnuje počátkům chuligánství v 

šedesátých letech a třetí popisuje léta sedmdesátá a osmdesátá, kdy chuligánství dosáhlo 

svého vrcholu.  

 

2.3.1   VÝVOJ DO POČÁTKU 60.  LET  

  

Podle OLIVOVÉ
30

 je jisté, že ve 12. století tvořil fotbal stabilní faktor v životě 

měst. Ve 13. a 14. století už existuje celá řada záznamů o fotbalu. První zaznamenaná 

tragédie se stala již v roce 1280, kdy se hráč jménem Henry srazil se svým protivníkem 

a probodl ho nožem, který měl u pasu. V roce 1303 napadla a smrtelně zranila skupina 

irských studentů studenta Oxfordu, když předváděl své fotbalové umění. Tento lidový 

fotbal však neměl podobu fotbalu jako nyní. Jednalo se o velmi drastický sport, kde 

cílem bylo dostat míč do brány za každou cenu a de-facto bez pravidel. Fotbal byl tedy 

už tehdy spojen s rvačkami a násilím a najednou se ho účastnilo i několik set lidí. 

Roztrhané šaty, rány a hlavě, zlomeniny a jiná lehčí či těžší zranění byla viděna 

v každém fotbalovém utkání. Divokost této hry potvrzuje i fakt, že obchodníci během 

utkání zavírali a zabarikádovávali své obchody. 
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 MAREŠ, SMOLÍK, SUCHÁNEK
31

 poukazují na to, že byl fotbal pro svou 

brutalitu a ničení majetku často zakazován a stavěn mimo zákon. Trvalo několik století, 

než se fotbal v 19. století stal mírnějším. Důležitým bodem je rok 1863, kdy v Anglii 

vznikla Fotbalová asociace (Association Football), která zavedla pevná pravidla. Roku 

1888 byla založena anglická fotbalová liga. Počátek 20. století byl spojen se 

spontánními a neorganizovanými vpády fanoušků na hřiště, většinou v důsledku 

špatného výroku rozhodčích, či nežádoucím chování hráčů. Mezi světovými válkami 

tato agresivita během fotbalových zápasů ustávala a utkání začaly navštěvovat ve větší 

míře i ženy. I tak se zde ale určité násilnické události odehrávaly – např. zdemolování 

vlaku fanoušky Leicester city. V 50. letech minulého století narůstá popularita 

rockenrolu a s ním se objevují tzv. Teddy boys
32

, kteří byli zapleteni ve velkém 

množství spontánních vniknutí na hrací plochu a bitek. Nedá se však hovořit o 

chuligánství, neboť chyběla organizace. Ke konci 50. let ubývá spontánnosti a přibývá 

organizovaných forem výtržnictví, čímž vzniká fenomén hooligans.        

 

2.3.2   VÝVOJ V 60.  LETECH  

  

Podle KASALA
33

 jsou šedesátá léta charakteristická přeměnou dřívějších 

subkultur na subkultury spojované s fotbalem. V Londýně a okolí vznikají dvě 

navzájem soupeřící skupiny tzv. „mods“(mladí a elegantní reprezentanti pracovní třídy, 

jejich program je zaměřen na módu, eleganci a úhlednost) a „rockers“ (působící 

převážně na jihu Londýna), kteří ve spojení s novými hudebními styly odráželi jiný styl 

života a hodnoty.  V polovině 60. let se mods rozdělili na 2 podskupiny, přičemž vliv na 

rozdělení mělo to, že dělnická mládež nedokázala držet krok s nákladným konzumním 

životem mods. Právě z těchto odtržených mods vzniká subkultura skinheads, která 

prezentuje svůj původ (dělnická mládež, nezaměstnaní) vyholenými hlavami a 

pracovním oblečením. Pro skinheady se stala jednou z dominačních činností návštěva 

fotbalových zápasů. V druhé polovině 60. let vznikají skupiny, které nemají žádnou 

spojitost s fotbalovým týmem. Nazývají se odlišně a hrací dny berou jako příležitost ke 
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konfrontaci s jinými skupinami chuligánů a fanoušků. Jako příklady těchto nově 

vzniklých skupin uvádí MAREŠ, SMOLÍK, SUCHÁNEK
34

 skupiny Steamers, Villa 

Youth (Aston Villa), Inter-City Tykes (Barnsley), Zulu Wariors (Birmingham), SS – 

Suicide Squad (Burnley), Headhunters (Chelsea), Sly Crew (Exeter), Folk Devils 

(Liverpool), Inter-City Firm (West Ham United), Service Crew (Leeds United), Inter-

City Jibbers, The Cockney Reds (Manchester United), F-Troops, Bushwackers 

(Millwall).  

 SPAAIJ
35

 popisuje šíření tohoto modelu chuligánských skupin, který se 

postupně rozmáhal do zemí, jako je Itálie nebo Španělsko a do části Francie. Tyto země 

pak dále ovlivnily vznik fanouškovských skupin v severní Evropě, konkrétně 

v Německu, Rakousku a v částech Skandinávie.   

 MAREŠ, SMOLÍK, SUCHÁNEK
36

 také uvádí, že v sezóně 1968/1969 se začaly 

formovat první velké skupiny skinheadů a mods, které doprovázely zejména Leeds 

United, Liverpool, Everton a Manchester United, při jejich utkáních a tyto skinheadské 

skupiny obsahovaly až několik tisíc lidí. V období mezi roky 1961 – 1968 se v Anglii 

stalo okolo 25 závažných incidentů za sezónu. 

 

2.3.3   VÝVOJ V 70.  A 80.  LETECH  

  

MAREŠ, SMOLÍK, SUCHÁNEK
37

 popisují 70. léta jako léta, kdy dochází 

k určité transformaci výše zmíněných subkultur na vlastní fotbalovou subkulturu. Pro 

policii byla také obtížná změna image, kdy fotbaloví chuligáni přestali být na první 

pohled rozeznatelní od normálních návštěvníků fotbalových zápasů. V této době také 

přichází velká politizace chuligánů, kde chuligáni především Chelsea, Leedsu, 

Millwallu, Newcastlu a West Hamu tíhli k ultra pravicové politické scéně. Velký vliv na 

tento trend měla Národní fronta
38

, která kritizovala (až rasisticky) vlnu přistěhovalectví, 

kterou v té době Anglie zažívala. Postupem času se na utkáních začala objevovat 
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nacistická symbolika a stále častější byly projevy rasismu. Stále větší opatření ze strany 

státu, fotbalových týmů a organizací mělo za následek vytlačení chuligánských aktivit 

mimo stadion na ulici.  

KASAL
39

 podotýká, že pro tato léta je vlivem evropských pohárů a 

reprezentačních utkání typický export fotbalového násilí do Evropy a vyvrcholení násilí 

v Anglii. 

V povědomí většiny lidí se usadilo datum 29. 5. 1985, kdy je finálové utkání 

Poháru mistrů evropských zemí v Bruselu doprovázen velkými střety mezi příznivci FC 

Liverpoolu a Juventusu Turín. Před zápasem zaútočili fanoušci FC Liverpool na Italy, 

kteří utíkali až ke zdi, která se vlivem paniky a tlačenice zhroutila. Na stadionu zemřelo 

39 lidí a dalších zhruba 400 bylo zraněno. Následně byly anglické fotbalové kluby na 5 

let vyloučeny z evropských pohárů a Liverpool ještě o rok déle.
40

 

 Po tragédii v Bruselu britská ministryně Margaret Thatcherová prosadila zákony, 

které pomohly zvýšit bezpečnost na stadionech (např. zákaz prodávání alkoholických 

nápojů během utkání) a v následující sezóně se počet zatčených snížil o více než 

polovinu. Svoji strategii změnila také policie, která se soustředila na vůdčí postavy 

chuligánských gangů, sbírala informace a důkazy a poté tyto osoby zatýkala. Jako 

největší policejní operace v této době uvádějí MAREŠ, SMOLÍK, SUCHÁNEK
41

 např. 

operaci „vlastní gól“ (zaměřená na chuligány Chelsea), konec zápasu (West – Ham a 

Millwall) nebo Červená karta (Birmingham).  

Ačkoliv je tragédie v Bruselu tou nejznámější DUNNING
42

 poukazuje na ještě 

tragičtější události jako např. zápas Peru proti Argentině v roce 1964, kde zemřelo 

okolo 300 lidí a dalších 500 bylo zraněno nebo utkání z roku 1968, River Plate proti 

Boca Juniors, kde přišlo o život 74 lidí. 
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2.4   HOOLIGANS V ČESKÉ REPUBLICE  

  

Napodobování anglických hooligans a export fotbalového násilí v 70. a 80. 

letech se nevyhnulo ani Československu. MAREŠ, SMOLÍK, SUCHÁNEK
43

 nazývají 

první etapu vývoje fotbalového chuligánství v ČR „prechuligánskou etapou 

neorganizovaného fotbalového násilí, výtržností a vandalismu“, a druhou „etapou 

moderního fotbalového chuligánství organizovaných gangů“. 

 

2.4.1   PRECHULIGÁNSKÁ ETAPA NEORGANIZOVANÉHO 

FOTBALOVÉHO NÁSILÍ ,  VÝTRŽNOSTÍ A VANDALISMU  

  

Tato etapa začíná s počátky fotbalu u nás (přelom 19. a 20. stol.), kdy na 

stadionech bylo možné slyšet vulgární kritiku rozhodčích, hráčů, pořadatelské služby či 

nadávky na příznivce soupeře a bylo možné pozorovat potyčky mezi diváky. Tyto 

incidenty však nebyly příliš závažné. Za počátky problémů s návštěvníky fotbalových 

utkání se dá považovat počátek 80. let. Příčinou byla jistá „emancipace“ dělnické 

mládeže, která se stala imunní vůči režimní propagandě, ale zároveň nebyla ochotna 

proti režimu vystoupit a svoji frustraci a touhu po „akci“ si začala vybíjet na fotbale. 

Zlomovým okamžikem se stala událost v červnu 1985, kdy sparťanští fandové cestou 

z Bánské Bystrice zdemolovali vlak. Tímto případem se inspiroval film „Proč?“. Jeho 

efekt však nebyl příliš „výchovný“ a naopak ještě posílil fenomén fotbalového násilí 

v ČR. Na vývoj chuligánství měla velký vliv změna režimu. Uvolnění svobody přineslo 

nárůst sebevědomí problémových fanoušků. Vliv mělo také dočasné přerušení 

kontinuity práce některých bezpečnostních složek a jejich „dezorientace“ způsobená 

novými poměry. V této době také zažívalo obrovský vzestup hnutí skinheads a na 

fotbalových zápasech se skrze skinheady začíná prosazovat skandování rasistických 

hesel, hajlování, antisemitismus apod.  

K největší tragédii došlo v roce 1988, kdy při potyčkách mezi sparťanskými a 

plzeňskými fans na vlakovém nádraží jeden z fanoušků Sparty omylem strčil do starší 

ženy a ta následně zemřela. K druhému úmrtí došlo v roce 1994, kdy podnapilá 
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skupinka fanoušků Zbrojovky Brno zmlátila a vyhodila z vlaku muže, kterého následně 

přejel druhý vlak.  

 

2.4.2   ETAPA MODERNÍHO FOTBALOVÉHO CHULIGÁNSTVÍ  

  

V druhé polovině devadesátých let vznikly první chuligánské gangy se 

stabilními názvy i stabilními členy, které se pravidelně účastní jak fotbalových zápasů, 

tak bitek. V této době je již patrná organizovanost jednotlivých gangů. Narůstá také 

množství střetů mimo stadion, na kterých se domlouvají vůdčí osobnosti daných skupin 

hooligans většinou telefony na místě střetu, počtech a v některých případech i na věku.  

Tento trend také potvrzuje JIŘIČKA
44

, který ve svém průzkumu publikovaném 

v roce 2005 zpracoval data, která mu poskytli respondenti, kteří byli starší 18 let a byli 

v minulosti či současnosti prokazatelně členy tvrdého jádra hooligans na území České 

Republiky. V jeho výzkumu 58,3% respondentů uvedlo, že přibývá domluvených bitek, 

25% uvedlo, že domluvených bitek je stále stejně a 16,67% uvedlo, že domluvených 

bitek ubývá. Oproti tomu ani jeden z respondentů neuvedl, že by přibývalo spontánních 

bitek. 58,3% respondentů si myslí, že spontánních bitek je stále stejně a 41,7% uvedlo, 

že spontánních bitek ubývá. Hlavním důvodem je větší důslednost policie a soudů.  

Výsledky bojů byly prezentovány v tiskovinách - zinech, které vydávaly různé 

fanouškovské skupiny. V dnešní době přebírá tuto úlohu internetový server 

www.hooligans.cz.  

V souvislosti s moderním chuligánstvím je potřeba ještě zmínit existenci tzv. 

družeb.  Jedná se o přátelské vztahy mezi fanoušky dvou týmů, kteří se navzájem 

podporují. Podpora se může týkat dojíždění „normálních“ fanoušků na zápasy 

družebního týmu, ale i na poli hooligans, kdy si chuligáni spřátelených týmů navzájem 

pomáhají v domluvených i nedomluvených střetech. Za nejdůležitější hooligans družby 

se v ČR dají považovat družby Zbrojovky Brna se Slovanem Bratislava, Baníku Ostrava 

s GKS Katowice a Spartakem Trnavou.  
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2.5   FANOUŠKOVSKÉ SKUPINY SK SLAVIA PRAHA 

 

Tato kapitola se bude věnovat nejdůležitějším slávistickým fanouškovským 

skupinám a to jak ultras skupinám, tak skupinám čistě chuligánských. DYTRYCH
45

 

považuje za největší slávistickou skupinu občanské sdružení „Sešívaní drží spolu“, které 

je zvláštní tím, že zastřešuje několik různorodých organizací od fanklubů až po ultras 

skupinu Tribunu Sever.   

 

2.5.1   TRIBUNA SEVER  

  

Tribuna Sever (dále TS) je název pro „kotel“ Slavie. Nejedná se vlastně o 

skupinu v pravém slova smyslu, ale spíše o jakousi organizaci, která pod sebe zastřešuje 

všechny aktivní fanoušky a dílčí skupiny fanoušků. Na domácích zápasech tento kotel 

čítá až 4000 aktivně fandících fanoušků. Zástupci TS také zastupují radikálnější část 

fanoušků na jednáních s vedením fotbalového klubu. Starají se zejména o atmosféru a 

choreografie na stadionu, ale také o výrobu a prodej suvenýrů s logem a motivy TS 

nebo organizací společných výjezdů na venkovní utkání. Dá se říci, že TS se stará o vše, 

co se týká aktivního fandění a je tvořena všemi slávisty, kteří přijdou do kotle. 

Různorodost této skupiny potvrzuje oficiální prohlášení TS
46

 na internetovém serveru 

www.hooligans.cz, kde píší: „Snažíme se být sdružením aktivních fanoušků, kotelníků, 

vlajkonošů a vůbec příznivců Slavie. Kotel je živé uskupení, ve kterém jsou zastoupeny 

všechny možné profese. Věkové rozpětí je od malých dětí až po fanoušky v důchodovém 

věku. Jsou mezi námi dobře placení vysokoškolsky vzdělaní lidé a stejně tak nevzdělaní 

a nezaměstnaní. Snažíme se v tom navzájem nerozlišovat, protože jsme všichni fanoušci 

SK Slavia Praha.“ 

V čele Tribuny sever stojí více lidí, za nejvýraznější osobu a vůdce TS se však 

dá označit Lukáš Vala, přezdívaný „Strašák“, který plnil do poloviny sezony 2014/2015 
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funkci megafonisty a v současné době se stará zejména o přípravu choreografií, jednání 

s vedením a zastupováním TS jako celku.   

  

2.5.2   YOUNGSTERS  

  

Skupina Youngsters vznikla roku 2002 a je považována jako jedna 

z nejdůležitějších slávistických chuligánských skupin v historii. V rozhovoru
47

 na 

serveru www.hooligans.cz označil člen Youngsters svoji skupinu jako „jedinou 

čistokrevně chuligánskou skupinu, která na Slavii aktivně fungovala a dala se označit za 

její pomyslný motor.“ Počet členů býval vždy okolo deseti osob a obměna probíhala 

velice zřídka. V současné době již skupina není aktivní tolik jako v minulosti. Příčinami 

tohoto poklesu aktivity jsou problémy členů se zákonem. Na závěr rozhovoru člen 

youngsters popisuje slávistické chuligány jako celek a tyto poslední věty dobře vystihují 

chuligánské smýšlení: „nejsme nejsilnější, ani nejpočetnější tábor, ale podařilo se nám 

dostat do pozice, kdy prakticky skoro v každém městě jsme byli první anebo druhý nejvíc 

nenáviděný tábor a to i bez nějakých leváren, jak mají jiné tábory ve zvyku. Tomu se 

říká světový unikát! Slávisté se tak jednoznačně stali nejvíc nenáviděným táborem a 

tento odkaz i přes značný úpadek stále trvá! A na to jsme hrdí, protože k čemu je ti 

banda, která nedokáže rozvařit soupeřovu krev!?“  

 DYTRYCH
48

 uvádí, že zajímavostí skupiny Youngsters je, že se po celou dobu 

své existence hlásila ke krajní pravici.  

Na stadionu byla také po mnoho let vidět vlajka skupiny Youngsters
49

. 

 

2.5.3   RED WHITE SUPPORTERS  

  

Skupina Red white supportes (dále RWS) byla založena roku 2001 a jednalo se o 

první ultras skupinu při SK Slavia Praha, která čítala 20 zakládajících členů ve věku 
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dostupné z: http://hooligans.cz/interviews/2491-rozhovor-se-clenem-skupiny-youngsters-slavia-praha 
48

DYTRYCH, Martin. Prorůstání krajně levicových a krajně pravicových skupin s tvrdým jádrem 

fanoušků fotbalových klubů Bohemians 1905, Slavia Praha a Sparta Praha. Praha, 2014. 139 s. 
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viz Příloha B – Vlajka Youngsters  
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zhruba od 17 do 20 let
50

. V této době slovo ultras na Slavii de-facto neexistovalo a 

sektor se dělil pouze na fanoušky a chuligány. Proto musela tato skupina o svou 

popularitu tvrdě bojovat, neboť pro „normální“ fanoušky byla příliš radikální 

(odpalovala pyrotechniku a dělala choreografie, o které se do té doby starali výhradně 

chuligáni) a pro chuligány byli „divní“ protože se z počátku vůbec neprali.
51

 Členové 

RWS stáli u zrodu prvních náznaků ultrasovin na Slavii. Po nějaké době se RWS 

transformovali na čistě chuligánskou skupinu a stali se jednou z hlavních chuligánských 

skupin na Slavii.
52

  

Členové RWS také pomáhali organizovat protestní akce proti Vladimíru 

Leškovi
53

, vytvářeli první série samolepek s chuligánskými a ultras motivy, z jejichž 

prodeje byly financovány nákladnější choreografie. Za roky působení na českých 

stadionech a ulicích museli členové RWS přečkat hodně věcí, od hromady paragrafů a 

trestních stíhání po třídenní boj jednoho člena na jednotce intenzivní péče po pobodání 

nožem. Na stadionech je známá jejich vlajka
54

, která skupinu doprovází od jejího 

vzniku. Jejich motto „RWS nikdy nespí“ se váže na bujaré alkoholové večírky zejména 

z počátku působení skupiny. Sami za největší přednost považují RWS soudržnost, což 

také potvrzuje oslava deseti let od založení na výjezdu v Hradci Králové v roce 2011, 

kde se objevilo 14 z 20 zakládajících členů.
55

  

O nových členech RWS hlasují, přičemž velkou úlohu při tomto hlasování hrají 

vůdčí osobnosti skupiny. Doba přijetí je různá, někdy se navrhovaný člen ukáže jako 

schopný (je dobrý rváč, umí přidat peníze na společné aktivity, je na něj spoleh, chodí 

na všechny srazy, snadno si mezi RWS najde kamarády) a někdy navrhovaný člen 
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viz Příloha C – Vlajka RWS  
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s RWS kamarádí několik let a i tak je nepřijat. Jako vstupní rituál musí nový člen vypít 

RWS drink, skládající se z rumu, whisky a slivovice.
56

   

Na rozdíl od Youngsters u RWS nikdy nehrála politika žádnou roli. RWS 

vystupují jako apolitická skupina, kolem které se pohybovali ultra pravicově smýšlející 

lidé, ale třeba i metalisté a lidé s dlouhými vlasy.  V současné době RWS není tolik 

aktivní jako dříve, může za to postupující věk, rodinné záležitosti, problémy s policií a 

prostá změna priorit, přesto však RWS čas od času někam společně vyjedou a část lidí 

se občas i popere.
57

 

Mezi další skupiny, které měli nebo pořád mají vliv na dění okolo chuligánských 

a ultras aktivit na Slavii je možné zahrnout: Brigade 97, Tlupu Toma Sojera, Red White 

Power (RWP), Gang of Slavia (GOS), Bad boys from Eden (BBFE), MFSO, Maisner 

Gang (MG) nebo BETA fans.  

 Velký význam v dění okolo slávistických fanoušků má také družba s  polským 

Górnikem Walbrzych (dále KSG), která oficiálně vznikla 15. 10. 2000. Toto přátelství 

probíhalo jak na úrovni „normálních“ fanoušků tak na úrovni hooligans
58

. Například 

v roce 2010 se účastnilo střetu proti Spartě 67 chuligánů Slavie a 45 chuligánů KSG
59

. 

V současné době je však družba nefunkční. Dobré vztahy mají slávisté také 

s chorvatským Hajdukem Split.   
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3  CÍLE A ÚKOLY  PRÁCE,  HYPOTÉZY 

 

 Fenomén fotbalového chuligánství a agresivity fanoušků různých fotbalových 

klubů je často probíraným tématem nejen v médiích. Fotbalové asociace, svazy i kluby 

se snaží tento problém řešit a agresivním projevům zabraňovat, zmírňovat a trestat je. 

Málokdy s těmito opatřeními souhlasí celá část fanouškovské základny, kdy část 

fanoušků s těmito opatřeními souhlasí a část fanoušku zastává názor, že toto nebo jiné 

chování k fotbalu prostě patří.   

Fotbalový klub SK Slavia Praha bývá v posledních letech pravidelně jedním 

z nejtrestanějších fotbalových klubů v Synot (dříve Gambrinus) lize za chování svých 

fanoušků. Právě na fanoušky Slavie se zaměřuje tato bakalářská práce. Práce zkoumá, 

jak vnímají agresivní výstřelky samotní slávisti a to jak aktivně fandící fanoušci na 

Tribuně Sever v čele s ultras, tak „normální“ příznivci navštěvující ostatní tribuny. 

Zjistit rozdíl ve vnímání agresivních projevů mezi „severními“ a ostatními fanoušky je 

hlavním cílem této práce. Dílčími cíly je zjistit jaká část fanoušků se již zúčastnila 

různých forem agresivního chování, jaká část toto chování schvaluje, jaká část se 

s tímto chováním již setkala a zjistit jaké jsou hlavní spouštěcí mechanismy pro daný 

typ agresivního chování.   

K dosažení tohoto cíle bylo potřeba splnit několik základních úkolů: 

 Vyhledat potřebné teoretické znalosti v odborné literatuře 

 Definovat základní pojmy, popsat vývoj fotbalového chuligánství ve 

světě a v České republice a charakterizovat hlavní chuligánské skupiny 

při klubu SK Slavia Praha  

 Sestavit seznam nejčastějších druhů agresivního chování vyskytujících se 

na fotbalových stadionech 

 Sestavit dotazník a provést dotazníkové šetření mezi fanoušky SK Slavia 

Praha 

 Analyzovat a zhodnotit získaná data 
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V souvislosti s tématem bylo zvoleno několik pracovních hypotéz: 

 Fanoušci, nenavštěvující Tribunu Sever považují za projev agrese 

průměrně více zkoumaných znaků než fanoušci navštěvující Tribunu 

Sever 

 U všech zkoumaných znaků označí větší část fanoušků z TS než 

fanoušků z ostatních tribun, že tyto aktivity schvaluje  

 Většina respondentů považuje venkovní zápasy za zápasy, kde bývá míra 

agresivity zpravidla vyšší než na zápasech domácích 

 Většina respondentů považuje za zápasy s vyšší mírou agresivity zápasy 

proti AC Spartě Praha, FC Viktorii Plzeň a FC Baníku Ostrava   
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 4  METODIKA PRÁCE 

  

V této kapitole jsou rozebrány postupy a metody, které byly použity a které 

vedly k dosaženým výsledkům a závěrům. Kapitola obsahuje popis výzkumného 

souboru, použité metody a dále se věnuje sběru a analýze dat.   

 

4.1   POPIS VÝZKUMNÉHO SOUBORU 

  

Výzkum je zaměřen na fanoušky fotbalového klubu SK Slavia Praha, kteří 

pravidelně navštěvují zápasy a to buď pouze domácí, pouze venkovní (např. v důsledku 

nějakého bojkotu) nebo pravidelně navštěvují domácí i venkovní zápasy. Cílem 

výzkumu bylo analyzovat postoje k agresi u fanoušků, kteří pravidelně navštěvují 

zápasy fotbalového klubu SK Slavia Praha, proto z celkového souboru nasbíraných 

odpovědí, který čítá 984 odpovědí, byli vyškrtnuti ti respondenti, kteří odpověděli, že za 

rok navštíví méně než polovinu domácích utkání a zároveň navštíví méně než polovinu 

utkání venkovních.  

Celkem 551 respondentů odpovědělo, že navštěvuje 7 a více domácích nebo 7 a 

více venkovních utkání. Z tohoto souboru 407 respondentů většinou navštěvuje Tribunu 

Sever a 144 respondentů většinou tribunu sever nenavštěvuje.  

Podrobnější složení je znázorněno ve výsledcích v kapitole 5. 

 

4.2   POUŽITÉ METODY  

 

Použitou metodou v této práci je elektronické dotazování. Dotazník
60

 obsahoval 

celkem 13 otázek, přičemž otázky použité v dotazníku byli uzavřené, kromě otázky č. 5, 

která byla polouzavřená. U otázek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 12 bylo možné zvolit pouze jednu 

správnou odpověď, u otázek 7 a 11 se dalo zvolit více správných odpovědí. Otázky č. 8, 

                                                 
60

viz. Příloha D - dotazník 
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9, 10 a 11 byly položené tzv. maticovou formou, přičemž na jeden zkoumaný znak (na 

jednom řádku) se u otázky č. 11 dalo odpovědět více než jednou variantou. Otázky č. 1, 

2 a 5 jsou demografické (věk, vzdělání, typ fanouška), otázka č. 3. 4 a 6 jsou filtrační 

otázky (četnost návštěv na domácích, venkovních utkáních a přítomnost v „kotli“), 

otázky č. 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 se již týkají samotné agresivity. Otázky č. 7, 8, 9, 10 a 

11 se týkají přímo zkoumaných typů agresivního chování. Těmito typy jsou: odpalování 

pyrotechniky, pískání, vběhnutí na hrací plochu, vulgární skandování celého kotle 

(např. smrt spartě, Haná prdel zakopaná), vulgární individuální projev (vulgární výkřik 

jednotlivce), fyzické napadení fanoušků soupeře na stadionu, fyzické napadení PČR či 

security, domluvený chuligánský střet mimo stadion, vhazování předmětů na hrací 

plochu, demolování stadionu a další výtržnosti, projevy rasismu.  

 

4.3   SBĚR DAT 

 

 Sběr dat probíhal elektronicky. Dotazník byl umístěn na internetové stránce 

www.survio.cz. Odkaz na tento dotazník byl umístěn nejdříve na facebookové stránce 

Tribuny Sever, kde odpovídali převážně mladší fanoušci a fanoušci navštěvující tribunu 

sever. Druhým internetovým portálem, na kterém byl umístěn dotazník, byla webová 

stránka www.slavistickenoviny.cz, kde odpovídali i starší fanoušci a fanoušci 

nenavštěvující Tribunu Sever. Na facebooku Tribuny Sever probíhal sběr dat od 11. 11. 

2014 do 18. 11. 2014 a dotazník vyplnilo 687 respondentů. Na slavistických novinách 

probíhal sběr dat od 9. 12. 2014 do 20. 12. 2014 a vyplnilo jej 297 respondentů. 

Celkově tedy sběr dat probíhal od 11. 11. 2014 do 20. 12. 2014 a dotazník vyplnilo 984 

respondentů.   

 

4.4   ANALÝZA DAT  

 

 U analyzování dat je celkový soubor rozdělen na fanoušky navštěvující TS a 

fanoušky navštěvující ostatní tribuny. U každé otázky je zpracován procentuální poměr 

daných variant jak u TS, tak u lidí, kteří na TS nechodí a následně je vyhodnocen 

procentuální rozdíl a popsány zajímavé výsledky (např. neočekávané, největší shoda, 

http://www.survio.cz/
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největší rozdíl). Výjimku tvoří otázka č. 11, kde jsou odpovědi obou skupin spojeny do 

jedné.  
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5  VÝSLEDKY 

 

 Následující kapitola obsahuje výsledky dotazníkového šetření a jejich 

interpretaci a to pomocí tabulek, grafů i psaného textu. Pro větší přehlednost je diskuze 

provedena ihned po znázornění výsledků.  

 

Otázka 1: Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání? 

TABULKA 1: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ 

  TS Mimo TS  Rozdíl TS - mimo TS 

Základní 16,7% 8,3% 8,4% 

Středoškolské bez maturity 11,1% 9,7% 1,4% 

Středoškolské s maturitou 44,5% 41,0% 3,5% 

Vysokoškolské 27,8% 41,0% -13,2% 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 

 

GRAF 1: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ 

 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření)  
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Otázka č. 2: Jaký je Váš věk? 

TABULKA 2: VĚK RESPONDENTŮ 

  TS Mimo TS TS - mimo TS 

15-18 17,7% 5,6% 12,1% 

19-25 39,3% 27,5% 11,8% 

26-35 32,9% 28,5% 4,4% 

36+ 10,1% 38,2% -28,1% 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 

 

GRAF 2: VĚK RESPONDENTŮ 

 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 

 

Z výsledků otázky č. 1 plyne, že na Tribuně Sever je oproti ostatním tribunám 

procentuálně více fanoušků se základním a středoškolským vzděláním, kdežto 

vysokoškolsky vzdělaných fanoušků je více na ostatních tribunách (o 13,2%). Z tohoto 

pohledu lze tedy považovat fanoušky z Tribuny Sever za méně vzdělané a na nižší 

intelektuální úrovni nežli fanoušky z ostatních tribun. S ohledem na toto tvrzení je však 

důležité upozornit na fakt, vycházející z otázky č. 1, že na TS se soustřeďují převážně 

mladší příznivci než na ostatních tribunách a lze tedy předpokládat, že část fanoušků TS 

v budoucnu na vyšší vzdělání dosáhne. Podíl příznivců na TS pod 25 let je 57%, kdežto 

u příznivců nenavštěvující TS je tento podíl pouze 33,1%. Zejména rozdíl v podílech 
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fanoušků nad 35 let je významný. Počet fanoušků nenavštěvující TS nad 35 let je více 

než trojnásobný (38,2% oproti 10,1%). 

Toto mladší věkové složení u TS také odpovídá faktu, které je nastíněno 

v kapitolách 2.1.3 a 2.2.5, a sice že agresivnější chování je pozorováno především u 

mladších fotbalových fanoušků (cca do 30 let).  

 

Otázka č. 3: Kolik  domácích ligových utkání SK Slavia Praha během sezóny 

sledujete přímo z hlediště? 

TABULKA 3:ÚČAST RESPONDENTŮ NA DOMÁCÍCH ZÁPASECH 

  TS Mimo TS TS - mimo TS 

Zpravidla všechny (14-15) 30,0% 38,2% -8,2% 

Většinu zápasů (9-13) 34,4% 35,4% -1,0% 

Polovinu zápasů (7-8) 35,1% 26,4% 8,7% 

Méně než polovinu zápasů (0-6) 0,5% 0,0% 0,5% 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 

 

GRAF 3: NÁVŠTĚVNOST RESPONDENTŮ NA DOMÁCÍCH ZÁPASECH 

 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 
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Otázka č. 4: Kolik venkovních ligových utkání SK Slavia Praha během sezóny 

sledujete přímo z hlediště? 

TABULKA 4: ÚČAST RESPONDENTŮ NA VENKOVNÍCH ZÁPASECH 

  TS  Mimo TS TS - mimo TS 

Zpravidla všechny (14-15) 2,2% 0,0% 2,2% 

Většinu zápasů (9-13) 9,6% 3,5% 6,1% 

Polovinu zápasů (7-8) 17,4% 7,6% 9,8% 

Méně než polovinu zápasů (0-6) 70,8% 88,9% -18,1% 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 

 

GRAF 4: NÁVŠTĚVNOST RESPONDENTŮ NA VENKOVNÍCH ZÁPASECH 

 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 

 

 U otázek č. 3 a 4 je potřeba brát na vědomí, že do výsledků nejsou zařazeni 

odpovědi respondentů, kteří odpověděli, že navštěvují méně než 7 domácích utkání a 

zároveň méně než 7 venkovních utkání za sezónu (celkem vyřazeno 433 respondentů). 

Zajímavostí jsou dva fanoušci TS, kteří u otázek č. 3 a 4 odpověděli, že navštěvují méně 

než 7 domácích zápasů ale zároveň navštěvují více než 7 utkání venkovních. Z výsledků 

otázky č. 4 vyplývá, že na venkovní zápasy jezdí převážně fanoušci z Tribuny Sever, 

kde více než polovinu venkovních zápasů navštíví 29,2%. Oproti tomu více než 

polovinu venkovních zápasů navštíví pouze 11,1% fanoušků z ostatních tribun. Tento 
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fakt je také patrný přímo na stadionu, když na většině venkovních utkání (s výjimkou 

venkovních utkání v Praze) je většina příznivců SK Slavie Praha soustředěna v kotli, 

kdežto na ostatních tribunách se pohybuje pouze malý zlomek ostatních fanoušků 

červenobílých. Že na venkovní utkání jezdí převážně fanoušci z kotle, si uvědomují také 

hráči a čas od času si připraví transparent, kterým zvou fanoušky na příští venkovní 

zápas a tento transparent roztáhnou právě před kotlem. 

 

Otázka č. 5: Považujete se za: 

TABULKA 5: ROZDĚLENÍ FANOUŠKŮ 

  TS Mimo TS TS - mimo TS 

Chuligán 1,7% 0,7% 1,0% 

Ultras 35,9% 1,4% 34,5% 

Fanoušek 59,5% 93,8% -34,3% 

Jiné 3,0% 4,2% -1,2% 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 

 

GRAF 5: ROZDĚLENÍ FANOUŠKŮ 

 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 

 

 Podle předpokladu se na TS vyskytuje více ultras (35,9%) a chuligánů (1,7%) 

než na ostatních tribunách (dohromady 2,1%), kde se za chuligána označil pouhý 1 
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respondent a za ultras 2 respondenti ze 144. Tato otázka byla polouzavřená. 3% 

respondentů z TS a 4,2% respondentů TS nenavštěvující využili možnosti vyplnit 

kolonku „jiné“. U respondentů z Tribuny Sever se v kolonce jiné často objevovaly 

možnosti „mezi“ například: „ultras – hools“, „ultras fanoušek“, „dříve ultras s pár 

grilovačkami
61

, nyní fanoušek“, „dříve ultras, dnes už jen fanoušek“, „aktivní fanoušek“ 

nebo „fanoušek se sklony k chuligánství“. Jeden z respondentů se označil za MSFO
62

. U 

fanoušků nenavštěvující TS se celkem ve dvou případech objevilo označení za 

fanouška, který fandí Slávii více než 60 let. Další interpreti se považují za: „fanouška a 

zaměstnance klubu u mládeže“, „vynikajícího fanouška“, „slušného a dívajícího se 

fanouška“ nebo „bývalého ultras, v současnosti zapáleného fanouška“. Co se chuligánů 

týče, tak celkově se za chuligána označilo 7 návštěvníků TS (1,7%) a 1 návštěvník 

ostatních tribun (0,7%), jeden chuligán byl „odfiltrován“ jelikož nenavštěvuje více než 

7 domácích ani více než 7 venkovních utkání. Jelikož byl dotazník zcela anonymní, není 

možné se s dotyčným respondentem spojit a zjistit, proč se považuje za chuligána a 

nenavštěvuje zápasy. Možným vysvětlením by mohl být soudně nařízený zákaz vstupu 

na stadion, nebo že se dotyčný o fotbal nezajímá a zajímají ho pouze rvačky a střety 

s fanoušky jiných klubů mimo stadion.  

 

Otázka č. 6: Chodíte většinou do kotle Slavie?  

Tato otázka sloužila výhradně k rozdělení souboru na dva dílčí podsoubory, 

které jsou v této práci srovnávány. Tedy respondenty navštěvující Tribunu Sever a na 

respondenty, kteří Tribunu Sever nenavštěvují. Celkové množství nasbíraných odpovědí 

(po selekci respondentů, kteří zápasy pravidelně nenavštěvují) z řad návštěvníků TS je 

407 a celkové množství nasbíraných odpovědí u návštěvníků ostatních tribun je 144. 

 V dalších otázkách se dotazník již věnuje samotné agresivitě, typům agresivního 

chování a postojů k nim. 

  

                                                 
61

Grilovačka je běžně používaný pojem na webové stránce www.hooligans.cz označující chuligánský 

střet.  
62

MFSO je zkratka slávistické fanouškovské skupiny, která však celý název skupiny prozrazuje pouze 

svým členům, proto vystupuje pouze pod zkratkou.  

http://www.hooligans.cz/
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Otázka č. 7: Kterou z těchto aktivit považujete za projev agrese (verbální či 

fyzické)? 

TABULKA 6: PROJEVY AGRESE DLE FANOUŠKŮ 

  TS Mimo TS TS – mimo TS 

Odpalování pyrotechniky 9,1% 33,3% -24,2% 

Pískání 2,0% 1,4% 0,6% 

Vběhnutí na hrací plochu 44,2% 68,8% -24,6% 

Vulgární skandování celého kotle 10,1% 25,0% -14,9% 

Vulgární individuální projev 8,4% 17,4% -9,0% 

Fyzické napadení fanoušků soupeře na stadionu 73,2% 91,7% -18,5% 

Fyzické napadení security či PČR 63,1% 88,2% -25,1% 

Domluvený chuligánský střet mimo stadion 26,8% 52,1% -25,3% 

Vhazování předmětů na hrací plochu 57,2% 81,9% -24,7% 

Demolování stadionu a další výtržnosti 85,3% 97,2% -11,9% 

Projevy rasismu 57,7% 80,6% -22,9% 
Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 

 

GRAF 6: PROJEVY AGRESE DLE FANOUŠKŮ 

 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 
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 U této otázky mohli respondenti zaškrtnout více odpovědí, pro výzkum je 

důležité, jaká část fanoušků označila danou aktivitu jako projev agrese. Podle 

předpokladu poměr lidí, kteří označili danou aktivitu jako agresivní je vyšší u 

návštěvníků z jiných tribun. Jediná výjimka je pískání, které označilo za agresivní více 

lidí z TS (2% oproti 1,4% mimo TS), tento rozdíl je však zanedbatelný. Více než 

polovina návštěvníků TS označila za agresivní chování fyzické napadení fanoušků 

soupeře na stadionu, fyzické napadení PČR či security, vhazování předmětů na hrací 

plochu, demolování stadionu a další výtržnosti a projevy rasismu. Více než polovina lidí 

nenavštěvující TS navíc ještě považuje za agresivní chování vběhnutí na hrací plochu a 

domluvený chuligánský střet mimo stadion. U obou souborů nejvyšší procento považuje 

za agresivní demolování stadionu a další výtržnosti a nejmenší procento pískání, které u 

obou souborů označilo pouze zanedbatelné množství respondentů (2% na TS a 1,4% 

mimo TS). 

 Procentuálně nejvyšší rozdíl (25,3%) se vyskytuje u domluveného 

chuligánského střetu mimo stadion. Více než 20 procentní rozdíl se objevuje také u 

fyzického napadení security či PČR - 25,1%, vhazování předmětů na hrací plochu – 

24,7%, vběhnutí na hrací plochu – 24,6%, odpalování pyrotechniky - 24,2% a projevy 

rasismu – 22,9%. Za nejkontroverznější se dá označit odpalování pyrotechniky, které 

oproti fanouškům z TS považuje za agresivní 3,6 krát více fanoušků nenavštěvující TS.  

Naopak k největší shodě dochází u pískání, kde se výsledky liší pouze o 0,6%. 

 Fanoušci z TS označili za agresivní průměrně 4,37 aktivit. Fanoušci TS 

nenavštěvující označili průměrně 6 aktivit. Tyto výsledky naznačují pravdivost pracovní 

hypotézy, že fanoušci z jiných tribun průměrně považují více zkoumaných znaků jako 

agresivní chování než fanoušci z TS. 
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Otázka č. 8: Jak často se setkáváte s těmito projevy u ostatních fanoušků? 

GRAF 7: SETKÁNÍ S AGRESÍ U FANOUŠKŮ NENAVŠTĚVUJÍCÍ TS 

 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 
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GRAF 8: SETKÁNÍ S AGRESÍ U FANOUŠKŮ NAVŠTĚVUJÍCÍ TS 

 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 
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Pro snadnější srovnání výsledků v této otázce byly spojeny možnosti „Na 

každém zápase“ a „Na většině zápasů“. Výsledky po tomto spojení odpovědí 

znázorňuje následující tabulka. 

 

TABULKA 7: ROZDÍL V SETKÁVÁNÍ SE  S AGRESÍ (NA KAŽDÉM ZÁPASE + NA VĚTŠINĚ 

ZÁPASŮ) 

 

TS Mimo TS TS – mimo TS 

Odpalování pyrotechniky 84,0% 91,0% -6,9% 

Vulgární skandování celého kotle 77,9% 79,2% -1,3% 

Vulgární individuální projev 83,8% 80,6% 3,2% 

Fyzická agrese vůči fanouškům soupeře na stadionu 9,6% 4,2% 5,4% 

Fyzická agrese vůči PČR a security 10,3% 4,2% 6,2% 

Domluvený chuligánský střet mimo stadion 6,1% 1,4% 4,8% 

Vhazování předmětů na hrací plochu 26,3% 40,3% -14,0% 

Demolování stadionu a další výtržnosti 6,1% 5,6% 0,6% 

Projevy rasismu 12,3% 12,5% -0,2% 

Pískání 83,5% 85,4% -1,9% 

Vběhnutí na hrací plochu 1,0% 0,0% 1,0% 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 

 

Více než polovina respondentů se u obou souborů na většině nebo na každém 

utkání setkávají s odpalováním pyrotechniky, vulgárním skandováním celého kotle, 

vulgárním individuálním projevem a pískáním. 

Výsledky této otázky jsou u obou skupin velice podobné, jedinou výjimku však 

tvoří kritérium vhazování předmětů na hrací plochu, kde 40,3% fanoušků nenavštěvující 

TS označilo, že se s tímto jevem setkává na každém nebo na většině utkání, kdežto 

fanoušků navštěvující TS označilo tyto dvě varianty pouhých 26,3%. Tento rozdíl může 

být způsobený odlišným vnímáním na to, co je „vhazování předmětů na hrací plochu“ a 

určitým posunutím hranic, co do této kategorie spadá a co ne (např. část fanoušků z TS 

do této kategorie nezahrnuje chrstnutí piva, kdežto fanoušci z ostatních tribun ano). 
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Otázka č. 9: Jak často se sám/sama účastníte těchto aktivit? 

GRAF 9: ČETNOST AGRESIVNÍHO CHOVÁNÍ U RESPONDENTŮ NENAVŠTĚVUJÍCÍ TS 

 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 
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GRAF 10: ČETNOST AGRESIVNÍHO CHOVÁNÍ U RESPONDENTŮ NAVŠTĚVUJÍCÍCH TS 

 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 
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U fanoušků nenavštěvující TS u každého typu agrese nejvíce respondentů 

odpovědělo, že se nikdy této aktivity neúčastní. Naproti tomu fanoušci, kteří navštěvují 

TS u „vulgárního skandování celého kotle“ a „pískání“ nejčastěji odpovídali, že se 

účastní na každém utkání.  

 Jelikož nejčastější odpověď ve většině případů byla „nikdy“ budou u této otázky 

interpretovány výsledky právě této odpovědi a celkové výsledky tedy rozděleny na 

„nikdy“ a „ostatní varianty“, které budou spojeny. 

 

TABULKA 8:ROZDÍL V CHOVÁNÍ RESPONDENTŮ (NIKDY) 

  Mimo TS TS Rozdíl 

Odpalování pyrotechniky 96,5% 67,6% 29,0% 

Vulgární skandování celého kotle 61,8% 9,3% 52,5% 

Vulgární individuální projev 48,6% 26,0% 22,6% 

Fyzická agrese vůči fanouškům soupeře na stadionu 93,1% 80,8% 12,2% 

Fyzická agrese vůči PČR a security 96,5% 82,1% 14,5% 

Domluvený chuligánský střet mimo stadion 98,6% 92,4% 6,2% 

Vhazování předmětů na hrací plochu 97,9% 85,3% 12,7% 

Demolování stadionu a další výtržnosti 99,3% 87,0% 12,3% 

Projevy rasismu 92,4% 75,7% 16,7% 

Pískání 35,4% 17,9% 17,5% 

Vběhnutí na hrací plochu 95,1% 82,6% 12,6% 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 

  

Největší rozdíl v chování respondentů je u vulgárního skandování celého kotle, 

když o 52,5% více respondentů navštěvujících TS zaškrtlo jinou možnost než „nikdy“. 

Tento výsledek je logický, neboť fanoušci, kteří nenavštěvují kotel, nemůžou s kotlem 

skandovat. 

 Rozdíl o více než 20% je také u odpalování pyrotechniky a vulgárního 

individuálního projevu. Odpalování pyrotechniky probíhá téměř vždy v kotli, takže 

rozdíl 29% je zde ze stejného důvodu jako u vulgárního skandování celého kotle. Rozdíl 

22% u vulgárního individuálního projevu přičítám většímu emotivnímu prožívání 

zápasu u fanoušků z Tribuny Sever. 
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Nejmenší rozdíl (6,2%) se vyskytuje u domluveného chuligánského střetu mimo 

stadion, což je dáno tím, že pouze malá část fanoušků se s tímto typem agrese někdy 

setkala (7,6% z TS a 1,4% z ostatních tribun). 
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Otázka č. 10: Schvalujete tyto aktivity? 

GRAF 11: SCHVALOVÁNÍ AGRESE - MIMO TS 

 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 
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GRAF 12: SCHVALOVÁNÍ AGRESE U TS 

 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 
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Pro přehlednější popis toho, jak aktivity schvaluje „průměrný fanoušek“ byly 

odpovědi překódovány následujícím způsobem: vždy ano – 4, většinou ano – 3, zřídka 

kdy – 2 a nikdy – 1 a následně vypočítán průměr u každé skupiny zvlášť. Tyto průměry 

shrnuje následující tabulka. 

 

TABULKA 9: ROZDÍL VE SCHVALOVÁNÍ  AKTIVIT 

  TS Mimo TS Rozdíl 

Odpalování pyrotechniky 3,14 2,21 0,93 

Vulgární skandování celého kotle 2,97 2,24 0,73 

Vulgární individuální projev 2,69 2,22 0,48 

Fyzická agrese vůči fanouškům soupeře na stadionu 1,77 1,22 0,56 

Fyzická agrese vůči PČR či security 1,97 1,26 0,70 

Domluvený chuligánský střet mimo stadion 2,53 1,67 0,86 

Vhazování předmětů na hrací plochu 1,48 1,21 0,27 

Demolování stadionu a další výtržnosti 1,37 1,04 0,32 

Projevy rasismu 1,54 1,16 0,38 

Pískání 3,27 3,00 0,27 

Vběhnutí na hrací plochu 1,62 1,26 0,37 
Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 

 

Největší rozdíl ve schvalování aktivit je patrný u odpalování pyrotechniky. 

Průměrná odpověď u fanoušků nenavštěvujících TS je o něco (o 0,21) častěji než zřídka 

kdy, kdežto u fanoušků z TS je průměrná odpověď o něco častěji (o 0,14) než většinou 

ano. Rozdíl o 0,93 posouvá odpovědi respondentů z TS vůči odpovědím respondentům 

z ostatních tribun téměř o jednotku. Tento fakt přikládám tomu, že fanoušci z ostatních 

tribun navštěvují utkání pouze kvůli touze vidět hru. Oproti tomu fanoušci z kotle 

navštěvují zápas nejen kvůli tomu, že chtějí vidět výkon „svého“ týmu, ale také proto, 

že si chtějí užít fandění jako takové a právě odpalování pyrotechniky je pro ně určitou 

formou „zábavy“ a fanoušci z kotle většinou zastávají názor, že pyrotechnika k fotbalu 

patří. 

O více než 0,5 se také liší odpovědi respondentů u vulgárního skandování celého 

kotle, fyzické agrese vůči fanouškům soupeře na stadionu, fyzické agrese vůči PČR a 

security a u domluveného chuligánského střetu. Naopak k největší shodě dochází u 
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vhazování předmětů na hrací plochu, které oba soubory neschvalují a u pískání, které 

oba soubory schvalují. 

V následující tabulce jsou spojeny možnosti „Vždy ano“ a „Většinou ano“. 

 

TABULKA 10: SCHVALOVÁNÍ AKTIVIT (VŽDY ANO + VĚTŠINOU ANO) 

  TS (%) Mimo TS (%) Rozdíl 

Odpalování pyrotechniky 80,3% 38,9% 41,5% 

Vulgární skandování celého kotle 78,4% 38,2% 40,2% 

Vulgární individuální projev 62,6% 35,0% 27,6% 

Fyzická agrese vůči fanouškům soupeře na stadionu 20,1% 4,2% 16,0% 

Fyzická agrese vůči PČR či security 29,0% 4,2% 24,8% 

Domluvený chuligánský střet mimo stadion 53,7% 23,6% 30,1% 

Vhazování předmětů na hrací plochu 8,9% 2,8% 6,1% 

Demolování stadionu a další výtržnosti 8,8% 0,7% 8,2% 

Projevy rasismu 13,8% 4,9% 8,9% 

Pískání 88,0% 82,6% 5,3% 

Vběhnutí na hrací plochu 12,8% 2,8% 10,0% 
Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 

 

 Z tabulky je patrné, že u všech typů agrese označilo větší množství fanoušků 

navštěvujících TS než fanoušků z jiných tribun varianty „Vždy ano“ a „Většinou ano“.  

Tento fakt naznačuje pravdivost pracovní hypotézy, že u všech zkoumaných znaků 

označí větší množství fanoušků navštěvující Tribunu Sever, než fanoušků z ostatních 

tribun, že tyto aktivity schvaluje. 

 Za „měkčí“ agresi se dají považovat varianty, kde více než 50% respondentů 

uvedlo, že vždy nebo většinou s touto aktivitou souhlasí. Fanoušci nenavštěvující TS 

považují za měkčí agresi pouze pískání. Fanoušci z TS kromě pískání považují za měkčí 

odpalování pyrotechniky, vulgární skandování celého kotle, vulgární individuální 

projev a domluvený chuligánský střet. Naopak za tvrdší agresi oba soubory označili 

fyzickou agresi vůči fanouškům soupeře na stadionu, fyzickou agresi vůči PČR a 

security, vhazování předmětů na hrací plochu, demolování stadionu a další výtržnosti, 

projevy rasismu a vběhnutí na hrací plochu.   
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Otázka č. 11: Zaškrtněte případy, za jakých okolností jste ochotný/á přestat dělat 

tyto aktivity. 

 U této otázky respondenti mohli zaškrtnout libovolný počet odpovědí. 

V následující tabulce nebudou u jednotlivých typů agrese zařazeny odpovědi těch 

respondentů, kteří odpověděli, že danou aktivitu nedělají. Vzhledem k tomu, že u 

většiny aktivit pouze zanedbatelné množství respondentů nenavštěvujících TS uvedlo, 

že se těchto aktivity účastní, budou v následující tabulce spojeny odpovědi fanoušků 

z TS i z jiných tribun. Tabulka tedy ukazuje kolik procent diváků, kteří vykonávají 

danou aktivitu, s touto aktivitou přestane, pokud nastane určitá situace. Zeleně označená 

jsou pole, kdy při určité situaci přestane danou aktivitu dělat polovina a více fanoušků. 

Červeně označená jsou pole, kdy při dané situaci přestane aktivitu dělat méně než 25% 

fanoušků.  

TABULKA 11: SITUACE, ZA KTERÝCH PŘESTANOU  FANOUŠCI DĚLAT URČITOU AKTIVITU 

  

SKS 

hrozí 

pokuta 

Pokuta 

hrozí 

Vám 

Hrozí 

uzavření 

stadionu 

Pokud Vás 

vyzvou 

vůdčí 

osobnosti 

kotle SKS 

Pokud 

Vás 

vyzve 

pořadatel 

Pokud 

Vás 

vyzvou 

hráči 

SKS 

Odpalování pyrotechniky 29,9% 34,1% 52,7% 76,0% 7,8% 63,5% 

Vulgární skandování celého kotle 35,8% 33,8% 53,8% 68,6% 7,3% 63,7% 

Vulgární individuální projev 37,1% 39,9% 48,5% 55,4% 8,3% 56,5% 
Fyzická agrese vůči fanouškům 

soupeře na stadionu 26,4% 30,0% 31,8% 53,6% 6,4% 40,0% 

Fyzická agrese vůči PČR a security 20,8% 35,8% 29,2% 52,8% 4,7% 31,1% 
Domluvený chuligánský střet mimo 

stadion 24,6% 27,9% 26,2% 59,0% 3,3% 31,1% 

Vhazování předmětů na hrací plochu 36,0% 32,6% 42,7% 64,0% 6,7% 52,8% 
Demolování stadionu a další 

výtržnosti 31,6% 30,4% 36,7% 59,5% 2,5% 45,6% 

Projevy rasismu 32,5% 37,4% 43,1% 56,9% 5,7% 43,1% 

Pískání 38,0% 35,2% 47,3% 58,2% 10,2% 57,7% 

Vběhnutí na hrací plochu 36,1% 34,5% 48,7% 67,2% 10,1% 47,9% 

Průměr 31,7% 33,8% 41,9% 61,0% 6,6% 48,5% 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 

 

Největší vliv na chování fanoušků má výzva vůdčí osobnosti kotle SK Slavie 

Praha, když u všech zkoumaných znaků označilo více než 50% respondentů 

provádějících tyto aktivity, že je po výzvě přestanou dělat. Tato vysoká čísla svědčí o 
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vysoké organizovanosti slávistického kotle a o vysoké míře uznání vůdčích osobností 

Tribuny Sever z řad běžných návštěvníků TS. 

Nejnižší míru odezvy má vyzvání pořadatele, na které reaguje více než 10% 

fanoušků pouze u pískání (10,2%) a vběhnutí na hrací plochu (10,1%). 

V průměru má největší procento odezvy (61%) výzva vedoucí osobnosti TS, 

dále výzva hráčů SK Slavie Praha (48,5%), hrozba uzavření stadionu (41,9%), hrozba 

pokuty (33,8%), hrozba pokuty pro SK Slavii Praha (31,7%) a vyzvání pořadatele 

(6,6%).   

U výzvy vůdčí osobnosti TS a hráčů je toto vysoké procento odezvy dáno tím, že 

fanoušci tyto osoby respektují, kdežto u výzvy pořadatele je procento malé, neboť 

pořadatel zpravidla fanoušky respektován nebývá.    

 

Otázka č. 12: Souhlasíte s tvrzením, že míra agresivity je zpravidla vyšší na 

venkovních než na domácích zápasech?  

TABULKA 12: AGRESIVITA NA VENKOVNÍCH ZÁPASECH 

  TS Mimo TS TS - mimo TS 

Určitě ano 28,0% 16,7% 11,3% 

Spíše ano 49,9% 45,1% 4,8% 

Spíše ne 11,1% 16,0% -4,9% 

Určitě ne 3,2% 5,6% -2,4% 

Nevím 7,9% 16,7% -8,8% 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 
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GRAF 13: AGRESIVITA NA VENKOVNÍCH UTKÁNÍCH 

 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 

 

Oba srovnávané soubory spíše považují venkovní zápasy za zápasy s větší mírou 

agresivity než na domácích utkáních. U tribuny sever označilo varianty určitě ano a 

spíše ano celkem 77,9% respondentů. U návštěvníků z jiných tribun tyto varianty 

označilo 61,8% respondentů. Pracovní hypotéza, že většina respondentů považuje 

venkovní zápasy za zápasy s vyšší mírou agresivity, by se dala přijmout u respondentů 

z řad TS i u respondentů TS nenavštěvujících.  

V souvislosti s touto otázkou je potřeba připomenout výsledky otázky č. 4, 

z které vychází, že venkovní zápasy navštěvují spíše fanoušci z TS než fanoušci z 

jiných tribun, proto by se u této otázky daly označit výsledky TS za směrodatnější. Ze 

stejného důvodu také označilo více než 2 krát tolik fanoušků z ostatních tribun variantu 

„Nevím“. 
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Otázka č. 13: Zaškrtněte soupeře Slavie, se kterými bývá agresivita v hledišti 

zpravidla vyšší. 

TABULKA 13: ZPRAVIDLA AGRESIVNĚJŠÍ ZÁPASY 

  TS Mimo TS TS - mimo TS 

FK Mladá Boleslav 1,2% 1,4% -0,2% 

FC Zbrojovka Brno 20,9% 13,9% 7,0% 

1. FC Slovácko 1,7% 2,1% -0,4% 

FC Viktoria Plzeň 61,3% 44,4% 16,9% 

AC Sparta Praha 99,3% 98,6% 0,7% 

FC Slovan Liberec 1,2% 2,1% -0,9% 

FK Baumit Jablonec  9,9% 8,3% 1,6% 

SK Sigma Olomouc 35,7% 12,5% 23,2% 

Bohemians Praha 1905 26,8% 27,8% -1,0% 

FK Dukla Praha 2,2% 2,1% 0,1% 

SK Dynamo České Budějovice 3,2% 2,8% 0,4% 

1 FK Příbram 1,0% 0,7% 0,3% 

FC Baník Ostrava 64,8% 63,2% 1,6% 

FC Hradec Králové 13,5% 4,2% 9,3% 

FK Teplice 2,7% 4,2% -1,5% 

FC Vysočina Jihlava 3,4% 2,1% 1,3% 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 
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GRAF 14: ZPRAVIDLA AGRESIVNĚJŠÍ ZÁPASY 

 

Zdroj: Autor práce 2015 (vlastní šetření) 

 Jako možné odpovědi jsou zde uvedeny všechny kluby, které hrály nejvyšší 

českou fotbalovou ligu v sezóně 2014/2015 a k nim přidaná SK Sigma Olomouc, která 

v sezóně 2014/2015 hrála druhou nejvyšší ligu. Sigma Olomouc do možných odpovědí 

byla zahrnuta, jelikož hrála nejvyšší soutěž po několik let a autor očekává právě u ní 

nejvyšší rozkol mezi fanoušky z TS a fanoušky z jiných tribun.  

Z grafu je patrné jasné „vítězství“ AC Sparty Praha následované FC Baníkem 

Ostrava. Výsledky u těchto dvou klubů jsou u obou zkoumaných skupin téměř shodné 

(99,3% ku 98,6% u Sparty a 64,8% ku 63,2% u Baníku Ostrava). Oba soubory se také 

shodly na třetí příčce pro FC Viktorii Plzeň, zde je však patrný poměrně velký 

procentuální rozdíl mezi odpověďmi návštěvníků TS (61,3%) a mezi odpověďmi 

fanoušků TS nenavštěvujících (44,4%). Za nejkontroverznější se dají považovat kluby 

SK Sigma Olomouc a FC Hradec Králové. Sigmu Olomouc označilo 2,85 krát více 

návštěvníků TS než návštěvníků ostatních tribun a v tabulce soupeřů se zpravidla vyšší 

agresivitou u respondentů navštěvujících TS se Sigma Olomouc dostala až na čtvrtou 

pozici. Hradec Králové označilo dokonce 3,2 krát víc respondentů z TS než respondentů 
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TS nenavštěvujících. Největší procentuální rozdíl je u Sigmy Olomouc (23,2%), 

Viktorie Plzeň (16,9%) a Hradce Králové (9,3%). Tento rozdíl může být způsoben 

dvěma příčinami: 1) Chuligáni těchto klubů jsou tradičními rivaly chuligánů SK Slavia 

Praha a i když se za chuligány označila pouze malá část respondentů (1,7 % u TS a 

0,7% mimo TS), tak fanoušci navštěvující TS sledují výsledky chuligánských střetů a 

jsou touto rivalitou ovlivněny více, než fanoušci z ostatních tribun. 2) Zvýšená míra 

agresivity bývá především na venkovních zápasech SK Slavia Praha, kam jezdí většinou 

fanoušci z TS.   

Výsledky naznačují pravdivost pracovní hypotézy, že více než polovina 

respondentů považuje za zápasy s vyšší mírou agresivity zápasy proti AC Spartě Praha, 

FC Baníku Ostrava a FC Viktorii Plzeň u souboru fanoušků z TS. Naopak u fanoušků 

TS nenavštěvujících výsledky naznačují nepravdivost této pracovní hypotézy, neboť 

pouze 44,4% respondentů označilo zápas proti FC Viktorii Plzeň za zápas s vyšší mírou 

agresivity.   
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6  ZÁVĚR 

 

 Teoretická část seznamuje čtenáře s problematikou. Slouží k tomu přehled 

základních pojmů a komentáře k nim, které se objevují v odborných literaturách 

napsaných různými autory, kteří jsou v těchto oblastech uznávaní. Téma se dotýká 

především psychologie, sociologie a historie. 

 V samotném výzkumu jsou zkoumány určité typy agresivního chování, které se 

méně či více často vyskytují na utkáních českých klubů. Zaznamenávány jsou 

především rozdíly ve vnímání mezi fanoušky navštěvujícími tzv. kotel a fanoušky 

navštěvujícími ostatní tribuny. Největší rozdíly u většiny otázek zaznamenala aktivita 

„odpalování pyrotechniky“. Naopak nejmenší rozdíly a tedy aktivita, na kterou pohlíží 

oba soubory téměř stejně, je pískání. Co do zvýšené agresivity proti některým 

soupeřům, tak zde se oba soubory poměrně shodují, když na prvních třech místech 

označili postupně kluby AC Spartu Praha, FC Baník Ostrava a FC Viktorii Plzeň. 

Rozdílný pohled však mají zejména na zvýšenou agresi vůči SK Sigmě Olomouc a FC 

Hradci Králové. Oba soubory se také shodly na tom, že míra agresivity bývá zpravidla 

vyšší na venkovních než na domácích zápasech. Nejčastěji jsou fanoušci provozující 

některou z daných aktivit ochotni tuto aktivitu přestat dělat po vyzvání vůdčí osobností 

kotle Slavie. Naopak výzvy pořadatele utkání vyslechne jen nepatrná část publika. 

 Pro přesnější pochopení postojů a názorů fanoušků SKS by mohla tato práce být 

doplněna o rozhovory s vůdčími osobnostmi Ultras a Hooligans. Po doplnění těchto 

rozhovorů by však byl překročen rozsah bakalářské práce. Na toto doplnění o postřehy 

jednotlivých aktérů dění na tribuně je tedy možné se zaměřit v případě rozšíření této 

práce na práci diplomovou.  

Další možností jak využít tuto bakalářskou práci je při případném srovnání 

postojů a názorů fanoušků SKS s fanoušky jiných týmů. Prcí se může také inspirovat 

samotný klub SK Slavia Praha. Z výsledků je totiž patrné, jaké chování vadí fanouškům 

nejvíce, jaké nejméně a také které typy agrese se nejčastěji vyskytují na utkáních SKS. 

Vedení SKS tedy z analýzy výsledků může snadno vyčíst, kam by pro ni bylo 

nejvýhodnější zaměřit svou pozornost, co se boje s negativními jevy na stadionu týče. 
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I 

 

 PŘÍLOHY  

 

PŘÍLOHA A: CHOREOGRAFIE TRIBUNY SEVER 

 

ZDROJ: HTTP://ISPORT.BLESK.CZ/GALERIE/FOTBAL-GAMBRINUS-LIGA-ROCNIK-12-13/159280/?FOTO=0 

 

 

ZDROJ: HTTP://ISPORT.BLESK.CZ/GALERIE/FOTBAL-GAMBRINUS-LIGA-ROCNIK-12-13/159280/?FOTO=6 

http://isport.blesk.cz/galerie/fotbal-gambrinus-liga-rocnik-12-13/159280/?foto=0
http://isport.blesk.cz/galerie/fotbal-gambrinus-liga-rocnik-12-13/159280/?foto=6


 

II 

 

 

ZDROJ: HTTP://ISPORT.BLESK.CZ/GALERIE/FOTBAL-GAMBRINUS-LIGA-ROCNIK-12-13/159280/?FOTO=4 

 

PŘÍLOHA B: VLAJKA YOUNGSTERS 

 

ZDROJ: HTTP://HOOLIGANS.CZ/INTERVIEWS/2491-ROZHOVOR-SE-CLENEM-SKUPINY-YOUNGSTERS-SLAVIA-

PRAHA 

http://hooligans.cz/interviews/2491-rozhovor-se-clenem-skupiny-youngsters-slavia-praha
http://hooligans.cz/interviews/2491-rozhovor-se-clenem-skupiny-youngsters-slavia-praha


 

III 

 

PŘÍLOHA C: VLAJKA RED WHITE SUPPORTERS 

 

ZDROJ: HTTP://HOOLIGANS.CZ/REPORTS/CZECH/36-CR2011/1126-HISTORIE-SLAVISTICKE-SKUPINY-RED-

WHITE-SUPPORTERS-2001-%E2%80%93-2011   

 

PŘÍLOHA D: DOTAZNÍK 

Dobrý den, 

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je 

určen pouze pro příznivce SK Slavia Praha a zároveň pro osoby starší 15 let a je zcela 

anonymní. 

1) Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání? 

 



 

IV 

 

2) Jaký je Váš věk? 

 

3) Kolik domácích ligových fotbalových utkání SK Slavia Praha během sezóny 

sledujete přímo z hlediště? 

 

4) Kolik venkovních ligových fotbalových utkání SK Slavia Praha během sezóny 

sledujete přímo z hlediště? 

 

5) Považujete se za: 

 

6) Chodíte většinou do kotle Slavie? 

 

 



 

V 

 

7) Kterou z těchto aktivit považujete za projev agrese (verbální či fyzické)? 

 Můžete zaškrtnout libovolný počet odpovědí 

 

8) Jak často se setkáváte s těmito projevy u ostatních fanoušků? 

 

 

 

 

 

 



 

VI 

 

9) Jak často se sám/sama účastníte těchto aktivit? 

 

 10) Schvalujete tyto aktivity? 

 

 

 

 

 



 

VII 

 

11) Zaškrtněte případy, za jakých okolností jste ochotný/á přestat dělat tyto 

aktivity 

Můžete zaškrtnout libovolný počet odpovědí. 

 

12) Souhlasíte s tvrzením, že míra agresivity bývá zpravidla vyšší na venkovních 

než na domácích zápasech? 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 

 

13) Zaškrtněte soupeře Slavie, se kterými bývá agresivita v hledišti zpravidla vyšší. 

Můžete zaškrtnout libovolný počet odpovědí 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

IX 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

  

 

  

  


