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Abstrakt 

Tato práce zkoumá fenomén využití fotbalu k ovlivňování vnitřní politiky na případě 

Ruské federace po nástupu Vladimira Putina na post prezidenta v roce 2000. Fotbal se 

v Sovětském svazu a Rusku vyvíjel v těsné interakci s politikou prakticky po celou svou 

historii, spolu s proměnami politických a ekonomických poměrů se ale měnila i forma 

jeho instrumentalizace a aktéři, kteří měli možnost do fotbalu zasahovat. Nástup 

Vladimira Putina na post prezidenta a jeho zásah do dosavadní moci oligarchů znamenal 

posun k výraznější a aktivnější roli Kremlu i vzhledem k využití fotbalových klubů. 

Analýza konkrétních případů spolu s faktem, že většinu ruských profesionálních 

fotbalových klubů v současnosti vlastní přímo stát, vede autora práce k tezi, že hlavním 

aktérem instrumentalizace fotbalu v Rusku se po konsolidaci Putinova režimu stal právě 

Kreml. Tento pohled znamená posun ve zkoumání interakce ruského fotbalu a politiky, 

ve kterém byl dosud kladen důraz především na roli oligarchů (proces tzv. 

„berlusconizace“). Formu přímého využití fotbalu Kremlem představuje tato práce na 

dvojici nejvýraznějších a mediálně nejvíce pokrytých případu – klubu Terek Groznyj z 

Čečenska a trojice klubů z Krymu. Prostřednictvím Tereku se Kreml snažil poukázat na 

normalizaci situace v Čečensku po ukončení válečného konfliktu, pomocí fotbalových 

klubů na Krymu a jejich začlenění do ruských soutěží pro změnu demonstroval integraci 

poloostrova do Ruska po anexi v roce 2014. Tyto případy vykazují řadu podobných 

rysů, zároveň ale ukazují, jakým směrem se může instrumentalizace fotbalu vyvíjet v 

situacích, kdy do ní zasáhnou či nezasáhnou různě silné vnější faktory. 

 

Abstract 

This essay deals with the phenomenon of using football in order to exert influence over 

the domestic policy on the particular case of Russia after Vladimir Putin assumed the 



   

office of the president in 2000. Football in the Soviet Union and Russia developed in 

close interaction with politics almost through its entire history. However, the form of 

instrumentalization and the key players who had a chance to intervene into the football 

world were changing along with the changes of political and economic environment. 

The ascension of Vladimir Putin into the presidential office and his intervention into the 

existing power of oligarchs meant a major shift towards a stronger and active role of the 

Kremlin also in the process of using of football clubs. The analysis of particular cases 

along with the fact that most of the Russian professional clubs are currently owned 

directly by the state make the author of this essay to formulate the concluding thesis that 

after the consolidation of Putin’s regime it is Kremlin who became the main player also 

in respect to the instrumentalization of football. This perspective means a shift in the 

research into the interaction of Russian football and the politics in which the stress was 

laid primarily on the role of oligarchs (process of “Berlusconization”) so far. The 

concrete form of direct using of football clubs by Kremlin is illustrated with two most 

distinctive and media-covered cases – Terek Grozny from Chechnya and three clubs 

from Crimean Peninsula. Through Terek Kremlin endeavoured to present the 

normalization of situation in Chechnya as the region was recovering from the armed 

conflict, through the incorporation of Crimean clubs into the Russian competitions 

Moscow aimed to promote the integration of Crimea into the Russian Federation after 

its annexation of 2014. These cases contain many common features, but at the same 

time they also show in which direction the instrumentalization may develop when 

certain external factors do or do not appear. 
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Úvod 

Fotbal je jedním z nejpopulárnějších sportů na světě a jako takový – navzdory 

opakovaným proklamacím FIFA o nutnosti jeho nezávislosti1 – je ve větší či menší míře 

propojen s politikou prakticky všude, kde kolem sebe dokáže shromáždit alespoň 

minimální skupinu svých fanoušků. Fotbal je zároveň spojený s obrovskými emocemi. 

Jeho utkání se stávají symbolickou metaforou odrážející vztahy mezi sociálními 

skupinami, regiony i celými státy a sám o sobě už posloužil i jako záminka k rozpoutání 

ozbrojených konfliktů.2  

Jde zkrátka o fenomén, který dokáže oslovit obrovské masy lidí a který tyto masy 

dokáže zároveň výrazně ovlivnit. Tuto vlastnost fotbalu postupem času objevili jak 

jednotlivci, tak organizace a celé státy, kteří se začali pokoušet o jeho instrumentalizaci. 

Tedy o to, aby se skrze tento sport šířily právě jejich myšlenky. Fotbal se stal 

regulérním diplomatickým prostředkem v zahraniční politice a díky své schopnosti 

formovat veřejné mínění také na domácím poli nabyl status symbolického kapitálu, dále 

přeměnitelného v kapitál ekonomický, sociální nebo politický.3 Archetypem propojení 

fotbalu a vnitřní politiky je využití klubu AC Milán Silviem Berlusconim v Itálii na 

přelomu 80. a 90. let 20. století. Termín „berlusconizace“, se kterým pracuje i tento text, 

se od té doby vžil mimo jiné právě pro proces instrumentalizace fotbalu za účelem 

získání politické pozice a ovlivňování veřejného mínění. 

V Sovětském svazu byl fotbal minimálně od 20. let velice těsně propojen 

s politikou a řada rysů, které toto propojení neslo, se po turbulentním vývoji 

následujícím rozpad SSSR postupně vrátila spolu s nástupem Vladimira Putina do 

prezidentského křesla v roce 2000. Autoritativní charakter putinovského režimu a jeho 

konsolidace vztahů s ostatními ekonomickými a politickými hráči vrátily státu rozsáhlé 

možnosti využívat potenciál fotbalu především k získávání podpory pro své politické 

kroky. Právě to, jak silnou pozici stát zaujímá v procesu instrumentalizace ruského 

                                                 
1 Článek 14 Etického kódu FIFA. Viz Fifa.com, „FIFA Code of Ethics. 2012 Edition,“ Staženo 28. 2. 2016, 
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/82/codeofethics_v211015_e_
neutral.pdf. 

2 Nejznámější z nich – tzv. Fotbalová válka – vypukla mezi Salvadorem a Hondurasem v roce 1969 po 
sérii tří kvalifikačních zápasů o účast na mistrovství světa. 

3 Termín „symbolický kapitál“ vytvořil francouzský sociolog Pierre Bourdieu. K jeho aplikaci na fotbalové 
prostředí viz Stefan Wellgraf, „Die Millionengaben: Oligarchen und Fußball in der Ukraine,“ Osteuropa 5 
(2006): 39-58. 
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fotbalu a jak aktivně si počíná směrem k vybraným fotbalovým klubům, dělá z Ruska 

zajímavý a unikátní případ odlišný nejen od západní Evropy, ale i od některých dalších 

zemí postsovětského prostoru. 

Zaměření práce právě na Kreml jako na hlavního aktéra instrumentalizace fotbalu 

v Rusku může přispět do širší diskuse o pozici a roli sportu v zemích, ve kterých 

v současnosti fungují ne zcela demokratické režimy. To, že v Rusku dochází 

k ovlivňování sportu ze strany státu, je téměř neoddiskutovatelnou věcí. Jedno 

z posledních svědectví o tom vydal například obří skandál ruské atletiky, který byl 

odhalen v roce 2015 a který vynesl na světlo světa informace o státem řízeném 

masivním dopingu. Rusko je navíc pořadatelem mistrovství světa ve fotbale v roce 

2018, jehož zisk a přípravy provázejí silné kontroverze. Jedna z nejsledovanějších 

sportovních akcí světa přirozeně posune ruský fotbal do centra zájmu médií, a to nejen 

na mezinárodní úrovni, ale i z hlediska toho, jak fungují vztahy mezi fotbalovou a 

politicko-ekonomickou sférou uvnitř státu. 

Ruský fotbal figuruje v řadě akademických i populárních textů, nicméně práce, 

která by se komplexně zabývala rolí fotbalu v Rusku právě skrze jeho využití státem a 

která by navíc zahrnovala i zcela aktuální dění v souvislosti s anexí Krymu, zatím chybí. 

Cílem tohoto textu je proto přispět právě k hlubšímu poznání motivací a mechanismů, 

kterými stát ovlivňuje fungování tamního klubového fotbalu od nástupu Vladimira 

Putina do úřadu prezidenta. Pro lepší představu o specifikách tohoto procesu jej dává do 

souvislosti s historickým vývojem závislosti sovětského a ruského fotbalu na státních 

institucích a s vlastnickou strukturou profesionálních klubů, ve které se odráží obecný 

vztah státu a dalších potenciálních aktérů. Jádro práce spočívá v období po roce 2000, 

ve kterém se text pro potvrzení svých tezí snaží rozklíčovat průběh konkrétních případů 

instrumentalizace fotbalových klubů v Ruské federaci. 

 

Výzkumné otázky a teze 

Práce zkoumá charakter instrumentalizace fotbalu, resp. fotbalových klubů 

v současném Rusku. Neklade si otázku, zda v Rusku dochází k využívání fotbalu pro 

mimosportovní účely, od počátku předpokládá, že tomu tak skutečně je. Výzkumnou 

otázku pak definuje v návaznosti na analýzu existující převážně empirické literatury a 

způsobů, jakými její autoři dosud pohlíželi na interakci fotbalu a politicko-ekonomické 

sféry v zemi. 
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Za poměrně detailně zmapovanou můžeme z hlediska propojení sportu a politiky 

považovat prakticky celou dobu existence Sovětského svazu a stejně tak se v řadě 

monografií a odborných článků odrazil i fotbal v turbulentním období perestrojky, 

rozpadu SSSR a v Rusku devadesátých let. Po roce 2000 se pozornost autorů začíná 

zaměřovat na ruské oligarchy a zvýšení jejich zájmu o fotbalové kluby jako prostředek 

mimo jiné podpory jejich politické kariéry. A právě v této souvislosti dochází k aplikaci 

zmiňovaného termínu „berlusconizace“ i na ruské fotbalové prostředí. 

V analýze tohoto období si už ale někteří z autorů všímají procesu postupného 

navyšování (či navracení) kontroly státu nejen nad nastavováním prostředí, ve kterém se 

oligarchové se svými ekonomickými aktivitami mohou pohybovat, ale i přímo nad 

jednotlivými fotbalovými kluby. Zkoumání přímé role státu ale většinou u těchto 

jednotlivých zmínek v souvislosti s oligarchy či jimi ovládanými firmami končí a žádná 

z prací se dosud samostatně nevěnuje přímému zapojení Kremlu do instrumentalizace 

ruského fotbalu. Při pohledu například na vzestup klubu Terek Groznyj a ve světle zcela 

aktuálního dění na Krymském poloostrově, které s případem Tereku vykazuje řadu 

podobností, je přitom zřejmé, že stát hraje v tomto procesu aktivní úlohu a sám využívá 

fotbal k podpoře své politiky. 

Výzkumná otázka v návaznosti na tuto mezeru v dostupných zdrojích tedy zní, 

kdo je v současnosti hlavním aktérem instrumentalizace fotbalu v Rusku? A došlo-li ke 

změně tohoto hlavního aktéra, je možné i nadále používat v souvislosti s interakcí 

ruských fotbalových klubů a politické sféry pojem „berlusconizace“? Práce operuje 

s tezí, že v procesu využití ruských fotbalových klubů dochází ke kontinuálnímu posunu 

směrem k výraznější a aktivnější roli státu. Právě stát (Kreml) se tím stává hlavním 

aktérem, který využívá potenciál tohoto sportu ve vnitřní politice a unikátním způsobem 

uplatňuje vliv zaručený jeho silnou pozicí vůči dalším potenciálním aktérům, běžně 

zasahujícím do fotbalu v jiných zemích. Z konkrétních případů analyzovaných v rámci 

práce by kromě nastínění příčin tohoto stavu měla vyplynout i motivace, která Kreml 

k přímému využívání vybraných fotbalových klubů vede, průběh samotné 

instrumentalizace a cíl, který tento proces sleduje. 

 

Teritoriální a časové vymezení 

Teritoriálně se práce věnuje Ruské federaci, analýzy případů konkrétních 

fotbalových klubů jsou pak zaměřeny na interakci Moskvy (Kremlu), a dvou regionů – 

Čečenska a Krymu. V úvodní části představuje koncepci vzniklou v italském prostředí, 
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primárně se ale věnuje jejímu přenosu do Ruska a samotného Apeninského poloostrova 

se proto dotýká pouze okrajově. Časově se hlavní část práce zabývá obdobím od 

prvního nástupu Vladimira Putina na post prezidenta RF zhruba do poloviny roku 2015. 

Ukončena je v okamžiku, kdy došlo ke zřejmě dlouhodobější stabilizaci situace 

vzhledem ke krymským fotbalovým klubům, které jsou předmětem pozdější z dvojice 

analýz. Historický úvod zasahuje až do počátků 20. století, jeho cílem ale není 

představit vyčerpávajícím způsobem historii fotbalu v Sovětském svazu a soustředí se 

proto pouze na vybrané aspekty. O něco detailnější je v rámci něj pohled na 90. léta 20. 

století, jejichž průběh je nezbytný pro pochopení kořenů současného stavu. Přesto ale 

obě tyto části dohromady tvoří výrazně menší část práce než samotná analýza období po 

r. 2000. 

 

Analýza zdrojů 

Stejně jako není ambicí této práce popisovat komplexní dějiny fotbalu v Rusku a 

Sovětském svazu, není ani předmětem této kapitoly podat vyčerpávající přehled všech 

textů, které byly publikovány obecně na téma instrumentalizace fotbalu nebo na téma 

historického vývoje tohoto sportu v Rusku a SSSR. Vzhledem k úvodní části práce je 

důraz kladen na představení zdrojů, které se dosud pokoušely postihnout charakter 

politického a ekonomického využití fotbalu v Rusku v různých časových obdobích, a 

zdrojů, které se obecněji zabývaly úlohou jednotlivých aktérů instrumentalizace fotbalu 

relevantních k současné situaci v Rusku. Rozbor těchto zdrojů má za cíl poukázat na 

dosud chybějící směr výzkumu a podpořit tak úvahu, která vedla k formulaci výzkumné 

otázky. Empirická část práce pak vychází především z primárních zdrojů – dokumentů, 

novinových článků nebo sportovních blogů – jejichž charakter a forma využití jsou 

specifikovány v závěru této kapitoly. 

Pokud bychom se přeci jen měli krátce zastavit u dosavadních směrů zkoumání 

fenoménu provázanosti fotbalu a politiky obecně, je možné říci, že do značné míry 

koresponduje se zkoumáním celkové role sportu v různých režimech, různých fázích 

vývoje národů či států a v různých společenských poměrech. Hovoří-li se o využití 

sportu pro politické účely, zaujímá v něm totiž fotbal jako nejpopulárnější sport (nejen) 

současnosti zpravidla významné místo. Přehled procesů, ve kterých může sport ve 

vztahu k politice hrát důležitou roli, podává Victor Cha ve svém článku „A Theory of 
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Sport ad Politics“ z roku 2009.4 Jsou to sport jako prizma, skrze které je vnímána 

národní identita, sport jako symbol v procesu nation-buildingu, sport jako prostředek 

demonstrace nezávislosti, sport jako způsob vyjádření konformity s okolním světem, 

sport jako soft power, jako diplomatický prostředek nebo jako impuls pro celkovou 

modernizaci či společenskou změnu. Spolu s tím zaujímá významné místo zkoumání 

pozice fotbalu v rámci historického vývoje jednotlivých zemí, v rovině především 

zahraniční politiky pak analýza odrazu aktuálních vztahů mezi státy na velké fotbalové 

akce typu mistrovství světa (např. Itálie 1934, Argentina 1978, Korea a Japonsko 2002 

či blížící se Rusko 2018). V neposlední řadě existuje řada prací zkoumajících spojení 

fotbalu a určité ideologie či světonázoru (fašismu v případě Itálie, Španělska nebo 

Německa, komunismu v případě Sovětského svazu a zemí východního bloku), pozice 

sportu v totalitních režimech (zmiňované Španělsko během Francovy vlády, vojenské 

junty v Latinské Americe), případně roli fotbalu v patologických jevech ve společnosti 

(rasismus, xenofobie, násilí). Jedním z nejnovějších směrů je pak zkoumání toho, jak se 

fotbal proměňuje v rámci globalizace, do jaké míry si zachovává svá „národní“ 

specifika a jak tyto procesy souvisí se společenskými a politickými poměry v každé 

zemi. Příkladem takového přístupu je populární kniha amerického žurnalisty Franklina 

Foera How Football Explains the World.5 

Jedním z cílů této práce je analyzovat aplikaci termínu „berlusconizace“ – 

pocházejícího z italského prostředí – na využití fotbalu ruskými oligarchy a ověřit, 

nakolik zde termín odpovídá svému původnímu významu a zda je možné jej používat i 

vzhledem k popisu současné situace. Pojem „berlusconizace“ („Berlusconisierung“) se 

vzhledem k procesům v ruském fotbalu poprvé objevil v roce 2011 v článku Franka von 

Nienhuysena „Berlusconisierung des Caucasus“ v německých Süddeutsche Zeitung. 

Stalo se tak v souvislosti s tehdejšími investicemi Souleimana Kerimova do 

dagestánského klubu Anži Machačkala, za kterými stála podle autora článku mimo jiné 

Kerimovova ambice stát se prezidentem Dagestánu.6 V italském prostředí je samotný 

                                                 
4 Victor D. Cha, „A Theory of Sport and Politics,“ The International Journal of the History of Sport 26, č. 11 
(2009), 1581-1610. 

5 Franklin Foer, How Football Explains the World (London: Arrow Books, 2005). 

6 Frank von Nienhuysen, „Berlusconisierung des Caucasus,“ Süddeutsche Zeitung, 3. 3. 2011, staženo 10. 
3. 2016, http://www.sueddeutsche.de/sport/fussball-in-russland-berlusconisierung-des-kaukasus-
1.1067109. 
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pojem „berlusconizace“ fotbalu a „fotbalizace“ politiky7 důkladně zpracován z mnoha 

úhlů (sociologického, politologického)8 a v kombinaci s analýzou jeho aplikace na 

Rusko je tedy možné identifikovat shodné a rozdílné body a zvýraznit tak specifika 

využití fotbalu, ke kterému v této zemi dochází. 

Historii sportu v Sovětském svazu se věnuje řada monografií, ve kterých fotbal 

zpravidla zaujímá důležité místo, a to včetně důrazu na souvislost jak s politikou 

zahraniční,9 tak politikou vnitřní.10 Vzhledem k výzkumné otázce této práce, která se 

snaží poukázat na změnu charakteru instrumentalizace fotbalu v návaznosti na vývoj 

politicko-ekonomického prostředí uvnitř státu, si bylo nutné v dostupné literatuře všímat 

právě zmínek o způsobu využití fotbalových klubů v jednotlivých fázích historického 

vývoje země. Sovětské období zkoumá většina prací z pohledu vztahu sportu a 

totalitního režimu, případně se zaměřuje na roli sportu jako prostředku soft power 

v zahraniční politice. Od 90. let pak vznikají – především v rovině sociologicko-

historické – práce zabývající se úlohou fotbalu v nárůstu nacionalismu v jednotlivých 

svazových republikách a následném rozpadu SSSR.11 Zároveň s tím se objevují práce 

popisující oslabení role státu v 90. letech a problémy (nejen) fotbalových klubů 

s přechodem od státní patronace do tržního prostředí.12 

                                                 
7 V originálu „la calcivitizzazione della politica“, který poprvé použil italský sociolog Alessandro Dal Lago. 
Viz Alessandro Dal Lago, Il voto e il circo (Roma: L’Espresso, 1994), 142. 

8 Nicola Porro a Pippo Russo, „Berlusconi and Other Matters: the Era of ‘Football-Politics‘,“ Journal of 
Modern Italian Studies 5, č. 3 (2000), 348-370; Simon Martin, Sport Italia: The Italian Love Affair with 
Sport (London, New York: I. B. Tauris, 2011); John Foot, Calcio, a history of Italian football (London: 
Harper Perennial, 2007); Stefan Wellgraf, „Die Millionengaben: Oligarchen und Fußball in der Ukraine,“ 
Osteuropa 5 (2006), 39-58; Andrea Borghini a Andrea Baldini, „On the logic of soccer patronage,“ Soccer 
& Society 12, č. 5 (2011), 569-585. 

9 James Riordan, „Soviet Sport and Soviet Foreign Policy,“ Soviet Studies 26, č. 3 (1974), 322-343; Manuel 
Veth, „Sovintersport and the cashing in on Soviet football,“ Soccer & Society (2014), staženo 14. 2. 2015, 
doi: 10.1080/14660970.2016.1166780. 

10 James Riordan, Sport in Soviet Society: Development of Sport and Physical Education in Russia and the 
USSR (Cambridge: Cambridge University Press, 1977); Robert Edelman, Serious Fun: A History of 
Spectator Sports in the USSR (New York, Oxford: Oxford University Press, 1993). 

11 John Sugden a Alan Tomlinson, „Football, ressentiment and resistance in the break-up of the former 
Soviet Union,“ Culture, Sport, Society 3, č. 2 (2000), 89-108. 

12 Robert Edelman, „There Are No Rules on Planet Russia: Post-soviet Spectator Sport,“ in Consuming 
Russia: Popular Culture, Sex, and Society Since Gorbachev, ed. Adele Marie Barker (Durham: Duke 
University Press, 2001), 217-242. 
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Už v popisu této etapy si někteří autoři všímají nových aktérů, kteří stojí za 

využitím fotbalových klubů. Robert Edelman zmiňuje v průběhu 90. let silnou roli 

patronace regionálních vlád a tento proces nazývá „municipalizací“ fotbalu,13 Manuel 

Veth hovoří konkrétně v případě Kavkazu o fotbalu jako o „politické platformě pro 

jednotlivce“.14 Po roce 2000 se pak pozornost autorů výrazně přenáší na roli oligarchů a 

zapojení jimi vlastněných firem a právě v této souvislosti se poprvé objevuje termín 

„berlusconizace“ ruského fotbalu. 

Spolu s pohledem na oligarchy jako hybnou sílu instrumentalizace ruského 

fotbalu začala po konsolidaci současného režimu do textů pronikat i výraznější role 

státu v celém procesu. Ještě v roce 2007 zmiňuje Jim Riordan, že „ruský fotbal je dnes 

v rukou multimiliardářů-oligarchů“,15 zároveň už ale dodává, že tito oligarchové po 

nástupu Vladimira Putina operují jen v rámci hranic nastavených režimem. Stejně tak si 

tohoto vztahu všímá Manuel Veth. Ten ho dává do protikladu k situaci na Ukrajině, kde 

„jsou to oligarchové, kdo diktuje politikům, zatímco v Rusku je to Kreml, kdo diktuje 

oligarchům a sportu“.16 O počínání oligarchů vzhledem k fotbalu po roce 2000 se hovoří 

také jako o „Kremlem podporovaném schématu“,17 případně si autoři všímají rostoucí 

kontroly státu přímo nad fotbalovými kluby, kterou označují jako „reinstitucionalizaci“ 

ruského fotbalu.18 

U podobných zmínek ovšem zkoumání současného zapojení státu do 

instrumentalizace fotbalu končí. Je tak patrné, že ve zpracování proměn pozice ruského 

fotbalu chybí příspěvky de facto ve dvou rovinách: V obecnější rovině jde o text, který 

by dosavadní diskusi doplnil o celkový pohled na její charakter po stabilizaci 

putinovského režimu a který by tím prodloužil mapování vývoje tohoto fenoménu až do 

současnosti. V rovině konkrétnější se pak jedná o příspěvky, které by především 

z dostupných primárních zdrojů do detailu analyzovaly případy jednotlivých klubů, jež 

                                                 
13 Edelman, „There Are No Rules on Planet Russia,“ 227. 

14 Veth, „The Berlusconization of Post-Soviet Football,“ 66. 

15 Jim Riordan, „Football: Nation, City and the Dream. Playing the Game for Russia, Money and Power,“ 
Soccer & Society 8, č. 4 (2007), 546. 

16 Veth, „The Berlusconization of Post-Soviet Football,“ 66. 

17 David McArdle, „Anzhi – Kremlin PR in the North Caucasus,“ Futbolgrad, 10. 4. 2013, staženo 28. 1. 
2016, http://futbolgrad.com/anzhi-kremlin-pr-in-the-north-caucasus/. 

18 Veth, „The Berlusconization of Post-Soviet Football,“ 65. 
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v době po roce 2000 staly součástí politického dění. Tato práce se snaží zmíněnou 

mezeru zaplnit na obou rovinách – ve své první části zkoumáním proměny aktérů a tím i 

motivace pro využití fotbalu, v části druhé pak zmapováním konkrétních projevů tohoto 

fenoménu na příkladu klubů z Čečenska a Krymu. 

Kromě odborných textů jsou především ve vztahu k období následujícímu rozpad 

SSSR využity práce, které spadají spíše do kategorie populárně-naučných. Část z nich 

má formu podobající se cestopisům,19 ve kterých autoři na základě vlastních zkušeností, 

rozhovorů nebo dobového tisku odkrývají problémy fotbalu v tehdy nově přístupném 

Rusku, potažmo v celém východním bloku. I přes odlehčenější formu ale lze v těchto 

zdrojích objevit řadu informací, ke kterým by se jinak bylo obtížné dostat. 

Jedním z argumentů podpírajících tezi o státu jako hlavním aktéru 

instrumentalizace fotbalu v Rusku je i vlastnická struktura tamních fotbalový klubů a 

systém jejich financování. Zpracování tohoto tématu vychází především ze zpráv a 

prezentací projektu „Futbolnaja Rossija: vremja peremen“, který inicioval ruský 

fotbalový trenér a funkcionář Valerij Gazzaev.20 Problémem pro orientaci v ruském 

fotbale z hlediska ekonomicko-vlastnického je fakt, že tamní kluby nemají povinnost 

přímo zveřejňovat své rozpočty, a v některých případech je pak složitá i samotná 

identifikace jejich majitele. Nicméně údaje získané z přehledů uveřejněných zmíněným 

projektem lze považovat za relevantní i vzhledem k faktu, že jejich zpracováním byla 

pověřena konzultační společnost PricewaterhouseCoopers a právnická firma CMS. 

Údaje o vývoji veřejného mínění v Rusku byly získány z dat zveřejňovaných centrem 

Levada – nevládní organizací vzniklou v roce 2003 oddělením od státního VCIOM 

(Vserossijskij centr izučenija obščestvennogo mnenija) – s přihlédnutím k nutnosti 

jejich specifické interpretace zohledňující ruské politické prostředí.21 

                                                 
19 Simon Kuper, Football Agains the Enemy (London: Orion, 2011); Marc Bennets, Football Dynamo. 
Modern Russia and the People’s Game (London: Virgin Books, 2008); Jonathan Wilson, Behind the 
Curtain: Travels in Eastern European Football (London: Orion, 2006); Olaf Sundermeyer, Tor zum Osten: 
Besuch in einer wilden Fussballwelt (Göttingen: Verlag die Werkstatt, 2012). 

20 Valerij Gazzaev, „Futbol’naja Rossija: vremja peremen!“ (prezentace projektu ready4changes.ru, 
Moskva, 2014, staženo 21. 1. 2016). 

21 Práce hledá souvislosti především mezi instrumentalizací fotbalových klubů a ratingem ruské vlády a 
konkrétních politiků, zejména pak prezidenta Vladimira Putina. Vzhledem k tomu, nakolik se ruská 
politika (oproti západním liberálním demokraciím) nezakládá na konkurenci, ale představuje spíše 
„bezalternativní“ model (navíc s rozsáhlou kontrolou nad médii), je nutné tyto údaje ve značné míře 
vnímat ne jako hodnocení konkrétních politických kroků, ale jako všeobecný souhlas/nesouhlas s kurzem 
nastoleným putinovským režimem. V dotyčných částech proto práce rozhodně nechce tvrdit, že posuny 
v popularitě prezidenta či vlády jako celku jsou způsobeny čistě instrumentalizací fotbalových klubů, ale 
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Vzhledem k empirické části práce tvoří výraznější část primární zdroje, 

neocenitelnou pomoc ve formování názoru a identifikaci problémů v ruském fotbale 

poskytují především blogy žurnalistů, fanoušků a obecně fotbalových nadšenců 

majících informace přímo z místa působení konkrétních klubů. Autoři těchto blogů se 

často dostanou k osobám spolupracujícím s kluby nebo fotbalovými asociacemi, 

případně k dalším zdrojům, ze kterých je možné čerpat jinde nezveřejněné informace. 

Právě díky tomu, nakolik je fotbal populárním a ze strany médií i fanoušků masivně 

sledovaným fenoménem, jsou reportáže a blogy často jedním z hlavních způsobů, jak 

získat vhled do dění odehrávajícího se za „zavřenými dveřmi“. Na druhou stranu práce 

s blogy zároveň znamená vyšší nároky na ověřování přebíraných informací a odlišení 

subjektivních hodnocení jejich autorů od objektivních faktů. 

Blogem, který při tvorbě práce pomohl asi nejvýznamněji, je Futbolgrad. Ten 

původně mapoval politické a ekonomické zákulisí fotbalu v postsovětském prostoru, 

díky neustálému rozšiřování sítě lokálních žurnalistů ale v současnosti svými tématy 

pokrývá i výraznou část Balkánského poloostrova. Hlavním autorem tohoto blogu je 

Manuel Veth, který se na King’s College v Londýně věnuje tématu privatizace ruských 

fotbalových klubů po rozpadu SSSR. Mezi další zdroje patří např. Tribuna.com, jejíž 

ruská a ukrajinská mutace obsahuje kromě rozsáhlého zpravodajství i blogy řady autorů, 

které se kritickým pohledem dívají na tamní fotbalové dění a zasazují ho do politických 

či ekonomických souvislostí. Třetím z výrazných blogů je More than Arshavin, který 

mimo jiné nabízí i vyčerpávající profily řady ruských klubů nejen z dvojice nejvyšších 

soutěží. 

Z hlediska dostupnosti zdrojů je možné identifikovat drobný rozdíl i mezi 

analýzami případů dvou regionů, které tvoří stěžejní část práce. Hlavní fázi průběhu 

instrumentalizace Tereku Groznyj dělí od doby vzniku tohoto textu delší časová 

prodleva a dění kolem čečenského klubu je tak již reflektováno v několika monografiích 

a odborných článcích (Bennets, Veth atd.). Oproti tomu hodnocení role Tavrije 

Simferopol a dalších fotbalových klubů na Krymu v souvislosti s anexí poloostrova bylo 

složitější z toho pohledu, že se jedná o výrazně mladší záležitost vrcholící až v době 

psaní práce. Pro její zpracování bylo tedy nutné využít téměř výhradně zmiňovaných 

blogů a tisku, případně dokumentů z jednání UEFA a dalších řídících organizací. Takto 

                                                                                                                                               
spíše chce jejich prostřednictvím dokreslit tezi, že zapojení fotbalu zapadá do celkové strategie Kremlu 
v dané době. 
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postavená zdrojová základna navíc v dané době vyžadovala důkladné ověřování 

některých údajů, protože informační válka kolem ukrajinského konfliktu zasahovala i 

do sporu o fotbalové kluby. Nicméně i díky tomu, že byl k dispozici v mnoha aspektech 

analogický případ Tereku a že mohlo dojít k porovnání s vývojem podobných situací 

v dalších konfliktech postsovětského prostoru, se případ krymských fotbalových klubů 

podařilo představit bez větších problémů. 

 

Metodologie a struktura práce 

Tato práce je jedinečnou případovou studií.22 Jejím předmětem je všeobecně 

rozšířený fenomén využití fotbalu k dosažení určitých mimosportovních cílů, který 

představuje na konkrétním případu Ruské federace po roce 2000. Ponechává stranou 

zahraničněpolitický aspekt, tedy dopady působení národního týmu a pořádání 

významných fotbalových akcí na mezinárodní vztahy, a zaměřuje se na 

instrumentalizaci klubového fotbalu za účelem ovlivnění vnitropolitického vývoje 

v zemi. Za hlavního aktéra v tomto procesu považuje práce přímo stát, který díky 

specifické vlastnické struktuře ruského profesionálního fotbalu (kdy stát buď přímo, 

nebo zprostředkovaně vlastní 81 % klubů nejvyšší soutěže a 83 % klubů druhé nejvyšší 

soutěže)23 a díky svému nadřazenému postavení nad dalšími aktéry schopnými 

prostřednictvím sponzoringu a vlastnictví zasahovat do tamního fotbalu (tj. státními či 

polostátními podniky a oligarchy) disponuje nesrovnatelně většími možnostmi jeho 

instrumentalizace, než je tomu nejen v západní Evropě, ale i v některých dalších zemích 

postsovětského prostoru. 

Jako hlavní postup využívá tato práce metodu analýzy, jejímž prostřednictvím 

zkoumá nejrozsáhlejší (a mediálně nejvýrazněji pokryté) případy využití fotbalu 

k ovlivnění vnitřní politiky, resp. k podpoře strategie státu vůči konkrétním regionům. 

Ve své hlavní části postupuje metodou srovnání postupu využití klubů ve dvou 

regionech, které ale zůstávají součástí jednotícího rámce instrumentalizace fotbalu po 

roce 2000. Současný vztah, který v Rusku existuje mezi fotbalovými kluby a státem, je 

zároveň dáván do souvislosti se situací před rozpadem SSSR a následně mezi lety 1991 

                                                 
22 Tak, jak je vymezena v Petr Drulák et al., Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a 
mezinárodních vztazích (Praha: Portál, 2008), 34. 

23 Údaje za sezónu 2014/2015. Viz „Analiz futbol’noj industrii: Kratkie vyvody“ (prezentace programu 
„Futbol’naja Rossija: Vremja peremen“, Moskva, listopad 2014): 4. 
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a 2000. Vzhledem k tomu, že práce specifickým způsobem přenáší do ruského prostředí 

fenomén „berlusconizace“, nemůže se vyhnout ani srovnání jeho podoby v Rusku a v 

Itálii, odkud tento koncept pochází. 

Úvodní kapitola tedy představuje význam fenoménu „berlusconizace“ nejen 

z hlediska zkoumání specifického způsobu získání moci a svázání politického úspěchu 

s kontrolou médií, ale především z hlediska instrumentalizace fotbalu za účelem 

propagace určité politické linie. Právě tento poslední aspekt si práce bere za svůj 

teoretický základ, prezentuje jeho zpracování ve vztahu k italskému prostředí, odkud 

pochází, a prostřednictvím několika autorů následně ukazuje jeho dosavadní aplikaci na 

prostředí Ruska a postsovětského prostoru. 

Předmětem následující kapitoly je už samotné Rusko, resp. Sovětský svaz, a 

historická sonda do tradičního provázání fotbalu a politiky v zemi. Tuto část obsahuje 

práce ze dvou důvodů: Jednak chce ukázat, že stát hrál již v minulosti dlouhodobě roli 

jakéhosi patrona většiny fotbalových klubů, a proto je současná situace pouze návratem 

ke stavu před rokem 1991 („reinstitucionalizací“ a „resovětizací“ fotbalu),24 jednak 

slouží jako základ pro úvahu o tom, že pojem „berlusconizace“ získává v souvislosti 

s ruským prostředím odlišný obsah jak vzhledem k oligarchům jako hlavnímu aktérovi 

(tedy tak, jak jej používají zmiňovaní autoři), tak ve chvíli, kdy roli hlavního aktéra 

přebírá stát. 

Nejrozsáhlejší část práce pak představuje stát jako hlavního 

aktéra instrumentalizace fotbalu v Rusku a pokouší se identifikovat konkrétní 

mechanismus využití fotbalových klubů ze strany Kremlu. Ten demonstruje na dvou 

analýzách vývoje klubů v Čečensku a na Krymu v dobách, kdy tyto regiony stály 

v popředí zájmu Ruské federace (tj. v době Druhé čečenské války a jejích dozvuků a v 

období po ruské anexi Krymského poloostrova). V obou analýzách postupuje 

chronologicky a všímá si shodných prvků. Na základě detailního rozboru počáteční 

situace klubů, jejich vývoje pod patronací Kremlu a dosaženého výsledku pak tyto 

prvky identifikuje a konstruuje na jejich základě jakýsi „model“ pro podobné využití 

fotbalu v podmínkách konkrétního státu a konkrétního režimu. 

Srovnáním s analogickými případy v jiných částech postsovětského prostoru, 

které následuje v závěru kapitoly věnované Krymu, se práce snaží poukázat na to, že 

vliv fotbalu si uvědomují i další země regionu a že výsledky práce mohou být 

                                                 
24 Veth, „The Berlusconization of Post-Soviet Football,“ 65-66. 
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potenciálně využitelné i pro komparaci nebo zkoumání využití fotbalu ve vnitřní 

politice jiných států. 

 

1. „Berlusconizace“ jako archetyp propojení fotbalu a 

politiky 

Tato kapitola navazuje na výzkumnou otázku vytyčenou v úvodu práce a snaží se 

podrobit zkoumání dosavadní diskurz týkající se propojení fotbalu a politiky v Rusku. 

V něm zaujímal (a zaujímá) významné místo koncept „berlusconizace“, představující na 

nejobecnější rovině začlenění fotbalových klubů do strategie jednotlivých oligarchů 

s cílem využít popularitu tohoto sportu k získání politického kapitálu. Pokud ale 

podrobíme termín „berlusconizace“ podrobnější analýze v místě a době jeho vzniku, 

tedy v Itálii přelomu 80. a 90. let 20. století, zjistíme, že je jeho význam podstatně širší, 

než jak je následně chápán vzhledem k dění v ruském fotbalu. Je proto na místě 

objasnit, jakým způsobem chápou a využívají pojem „berlusconizace“ autoři vzhledem 

k procesům využití fotbalu v Itálii a nakolik se jejich chápání liší od přenášení tohoto 

pojmu na Rusko (a některé další země postsovětského prostoru, zejména pak Ukrajinu). 

Na základě detailního rozboru, co že se vlastně skrývá za tímto mnohoznačným 

pojmem, chce autor určit, zda je možné „berlusconizací“ nazývat i využití fotbalu 

v Rusku v jeho současné formě a zda tedy současná podoba fenoménu využití fotbalu 

v politice nese – kromě zmiňovaných rozdílů – i některé shodné znaky s podobným 

procesem v jiných zemích. Obsah této kapitoly by tak měl vytvořit určitý rámec, do 

kterého je možné zasadit analýzy případů zahrnutých do empirické části práce. 

 

1.1 Původní význam: Itálie a vzestup Silvia Berlusconiho 

Pojem „berlusconizace“, nesoucí svůj název podle někdejšího italského 

podnikatele a následně i premiéra Silvia Berlusconiho, lze v současnosti vnímat v řadě 

poloh: Jako strategii využití rozsáhlého mediálního aparátu k ovlivňování veřejného 

mínění ve prospěch vlastní politické linie, jako propojení image úspěšného podnikatele 

hlásajícího pokrok a modernizaci na politické scéně (berlusconismo) nebo jako 

komplexní „Weltanschauung“ s prvky hraničícími téměř s kultem osobnosti.25 Tato 

                                                 
25 Porro a Russo, „Berlusconi and Other Matters,“ 367. 
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práce ovšem operuje s výše zmíněnou „fotbalovou“ dimenzí tohoto fenoménu, která se 

odvíjí od Berlusconiho propojení s klubem AC Milán, jehož vlastníkem se stal v roce 

1986. Milán je jedním z nejpopulárnějších, ne-li vůbec nejpopulárnějším klubem v celé 

Itálii, v době převzetí Berlusconim (resp. jeho skupinou Fininvest) se ale nacházel ve 

finanční krizi, když o tři roky dříve dokonce po sestupu působil až ve druhé nejvyšší 

soutěži. Po převzetí Berlusconim získal klub mezi lety 1988 a 1994 (tedy v období, kdy 

se formoval vstup hnutí Forza Italia na politickou scénu) čtyři ligové tituly, tři vítězství 

v PMEZ, dva Interkontinentální poháry a tři Superpoháry UEFA,26 což budoucímu 

premiérovi umožnilo nabýt v prostředí fanoušků AC Milán status de facto zachránce 

jejich klubu, ve zbytku Itálie pak image úspěšného podnikatele. Právě propojení 

s fotbalovým klubem a obecně světem fotbalu hrálo v Berlusconiho politickém vzestupu 

klíčovou roli. Zisk klubu v roce 1986 se navíc vzhledem k jeho následnému využití zdál 

být poměrně dobře načasovaným nástupem. O pět let dříve totiž došlo ke změně 

administrativního statusu italských profesionálních fotbalových klubů, které se nově 

mohly stát akciovými společnostmi, a sledovanost už tak populárního fotbalu masivně 

stoupala především díky úspěchu Itálie na mistrovství světa v roce 1982.27 

V případě Berlusconiho se ale propojení fotbalu a politiky neomezilo pouze na 

využití klubu jako platformy pro prezentaci vlastních názorů, jak je později 

„berlusconizace“ vnímána ve vztahu k ruskému (a například i ukrajinskému) prostředí. 

Hlavní roli v získání budoucích voličů – ve výsledku možná důležitější než samotný 

politický program – hrálo totiž v Berlusconiho cestě do premiérského křesla v roce 1994 

využití terminologie, které Italové dobře rozuměli a která měla kořeny ve světě fotbalu 

jako tamního nejpopulárnějšího sportu. Berlusconiho vstup na politickou scénu s sebou 

přinesl termín „fotbalizace“ politiky („la calcivitizzazione della politica“), který v roce 

1994 poprvé použil italský sociolog Alessandro Dal Lago28 a který shrnuje stav, kdy se 

fotbal stává celkovou metaforou pro politiku. Simon Martin ho ve své knize Sport Italia 

definuje jako proces, ve kterém fotbal „nejen překonává a pohlcuje všechny ostatní 

                                                 
26 Interkontinentální pohár byl pravidelným utkáním mezi nejlepším evropským a jihoamerickým 
klubem, resp. mezi vítězem PMEZ/Ligy mistrů a Poháru osvoboditelů. Od roku 2005 byl nahrazen 
mistrovstvím světa klubů. 

27 Porro a Russo, „Berlusconi and Other Matters,“ 354. 

28 Dal Lago, Il voto e il circo, 142. 
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sporty, ale také proniká do všech oblastí každodenního života (…) a doslova ovládá styl 

a formu komunikace“.29 

S využitím jazyka a sloganů fotbalového prostředí vytvořil Berlusconi celou 

novou a velmi zjednodušující politickou terminologii („vstup na hřiště“, „hráči“, 

„vítězná hra“), která mu pomohla získat obrovské masy voličů unavených zastaralou 

konzervativní rétorikou původních stran.30 Využití těchto metafor nahrávala i politická 

transformace, kterou Itálie v době Berlusconiho nástupu procházela. Rok před jeho 

politickým vítězstvím byl v zemi zaveden většinový volební systém a politické souboje 

tak začaly opravdu představovat symbolický „stadion“, na kterém se odehrávaly 

souboje týmů pouze s jedním vítězem.31 Tato forma politického soupeření poskytovala 

pro využití fotbalového jazyka ideální příležitost. Jako majitel fotbalového klubu a 

„první fanoušek“ (primo Milanista) dokázal Berlusconi přinášet v rámci volební 

kampaně populárnější a zábavnější (tj. sportovní) témata, než jeho konkurenti, a díky 

vlastnictví sítě televizních kanálů naopak do vysílacího prostoru vyhrazeného sportu 

mohl přenášet témata politická.32 Milán byl navíc mnohem více vidět, protože další 

kluby, často vlastněné patricijskými rodinami ze severu země, podobně jako tradiční 

politické strany moderní marketingové prostředky prakticky nevyužívaly.33 

Berlusconi nebyl jediný, kdo v Itálii v této době využíval fotbal jako základnu své 

politické moci, mezi dalšími byl například někdejší prezident Italské fotbalové ligy a 

Italské fotbalové federace Antonio Matarrese, který se ve své kariéře opíral o klub A.S. 

Bari.34 Berlusconi je ale jediným, kdo se díky využití fotbalu dokázal prosadit v politice 

na celostátní úrovni. Fotbal se promítl i v samotném názvu Berlusconiho hnutí: Forza 

Italia (FI) znamená v překladu „vzhůru Itálie“ a jde o populární pokřik tamních 

fotbalových fanoušků. Spolu s názvem samotného hnutí pojmenoval Berlusconi i svůj 

volební tým azzurri („modří“, pro změnu podle barvy dresů italské reprezentace, 

                                                 
29 Martin, Sport Italia, 209. 

30 Matthew Guschwan, „Broadcast media: live and in-person,“ Soccer & Society 17, č. 3 (2016), 340. 

31 Porro a Russo, „Berlusconi and Other Matters,“ 361. 

32 Martin, Sport Italia, 212. 

33 Příkladem takového klubu je Juventus Turín, jehož majitelem je rodina Agnelliů vlastnící automobilku 
FIAT. 

34 Martin, Sport Italia, 206-207. 
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přezdívané Squadra Azzurra) a na jeho kandidátce se objevily i osobnosti známé 

z fotbalového světa.35 

Od samého začátku byl ale AC Milán pro Berlusconiho víc, než jen nástroj 

propagandy a reklamní médium, a to navzdory tomu, že politickou stranu oficiálně 

založil – tj. podle vlastního slovníku „vstoupil na hřiště“ – až na počátku roku 1994. 

Tedy až ve chvíli, kdy hrozilo volební vítězství levice ohrožující jeho obchodní a 

mediální aktivity.36 Základem strany Forza Italia, která pro první volby logicky 

postrádala vlastní širokou členskou základnu, se totiž staly právě oficiální fankluby AC 

Milán. Těch bylo už v roce 1989 po celé Itálii téměř 1400 a dohromady sdružovaly přes 

340 tisíc registrovaných členů. 37 Organizační schéma převzaté z fotbalu se tak stalo 

jedním ze základů nově budovaného politického hnutí a spíše než sympatie s politickým 

programem pojil členy strany obdiv k osobě samotného Berlusconiho. Také k náboru 

nových členů používala FI již vytvořenou strukturu příznivců AC Milán, včetně toho, že 

se členství ve straně (z hnutí v klasickou stranu se FI přeměnila v závěru 90. let) 

nabízelo v rámci benefitů určených členům fanklubů.38 

Jak už bylo zmíněno, pod pojmem „berlusconizace“ je také možné vnímat 

celkovou hybridizaci byznysu, médií a politiky, a i v tomto pohledu hraje významnou 

roli fotbal. Berlusconiho dokázala jeho vlastní propaganda vylíčit jako moderního 

schopného podnikatele, který nejen že dokázal vybudovat rozsáhlou finanční skupinu 

(Fininvest) a mediální impérium (Mediaset), ale zároveň proměnil kdysi slavný, ale na 

prahu bankrotu stojící klub v jeden z nejúspěšnějších fotbalových celků světa. Toto 

„vítěznou filosofii“ a propojení image byznysmena a politika vyjádřil Berlusconi krátce 

po svém zvolení premiérem slibem, že „vytvoří Itálii stejně úspěšnou, jako Milán“.39 

Další z dimenzí tohoto propojení pak představuje kontrola nad médii. V Itálii měla 

dlouhá desetiletí zajištěný monopol na přenosy fotbalových zápasů státem vlastněná 

stanice RAI, což mělo za následek mimo jiné i nízké příjmy klubů z vysílacích práv.40 

                                                 
35 Tamtéž, 210. 

36 Tamtéž, 210. 

37 Porro a Russo, „Berlusconi and Other Matters,“ 356. 

38 Tamtéž, 357. 

39 Foot, Calcio, 411. 

40 Guschwan, „Broadcast media,“ 339. 
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Berlusconi nejen že dokázal skrze propojení fotbalu a médií ovlivnit diváky-voliče, ale 

dokázal následně do značné míry kontrolovat i prodej televizních práv a tím přinášet 

vyšší příjmy i svému vlastnímu klubu. Poté, co se stal premiérem, přenechal Berlusconi 

řízení AC Milán své pravé ruce Adrianu Gallianimu, který se zároveň stal prezidentem 

Serie A (tj. italské nejvyšší soutěže) a skrze tuto pozici tak nadále rozhodoval i o prodeji 

vysílacích práv. Spojení s populárním tématem fotbalu neopustil Berlusconi ani po 

nástupu do premiérského křesla. Pokusil se například prosadit návrh na státní podporu 

zadluženým profesionálním fotbalovým klubům, která nakonec nebyla uskutečněna).41 

 

1.2 Přenesený význam: Rusko a moc oligarchů 

Pokusy o přenesení pojmu „berlusconizace“ na proces využití fotbalových klubů 

v jiných zemích ale naráží na určité odlišnosti, způsobené především celkovým 

vnímáním fotbalu v dané zemi. Také mezi italským a ruským prostředím je možné 

identifikovat rozdíly, které způsobují, že pokud hovoříme o „berlusconizaci“ v ruském 

případě, má tento pojem mnohem obecnější význam, řada z výše zmíněných prvků 

v něm chybí a naopak do něj vstupuje množství lokálních specifik. V Itálii je fotbal 

nejpopulárnějším sportem, zaujímajícím doslova pozici „sekulárního náboženství“.42 

Jakkoli víme, že pozici nejpopulárnějšího sportu obsadil fotbal i v Rusku a v 

konkrétních regionech, jejichž analýza je předmětem dalších kapitol, o stejné vášni – 

hraničící místy až s fanatismem – se v jejich případě rozhodně mluvit nedá. Z tohoto 

důvodu by tedy používání slovníku a symboliky podobně inspirované fotbalem nebo 

důraz na vedení státu po vzoru fotbalového klubu – a tedy „fotbalizace“ politiky a 

opakování schématu „berlusconizace“ se všemi jeho aspekty – zdaleka nepřineslo 

takový efekt, jako v případě Itálie. 

Berlusconi využil diskursu převzatého z fotbalového prostředí k získání popularity 

a k „dobytí“ italské politické scény. V tom se částečně shoduje se záměrem některých 

oligarchů v Rusku a v dalších zemích, především na Ukrajině, kteří fotbalové kluby 

vnímají jako jeden z kanálů své potenciální politické kampaně.43 Vzhledem k současné 

                                                 
41 Tamtéž, 340. 

42 Tamtéž, 339. 

43 O formě podpory, kterou kluby poskytují svým majitelům nebo s nimi spřízněným politickým 
uskupením na Ukrajině, viz Stefan Wellgraf, „Die Millionengaben: Fußball und Oligarchen in der 
Ukraine.“ In Überall ist der Ball rund: Zur Geschichte und Gegenwart des Fußballs in Ost- und 
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formě využívání fotbalových klubů v Rusku, ve které zaujímá aktivní roli Kreml, ale 

nemůže být o jakékoli úloze fotbalu v nástupu režimu k moci řeč. Instrumentalizace 

tohoto sportu zaujímá v současném Rusku především pozici jednoho z prostředků 

moderní informační války, nástroje sloužícího k ovlivňování veřejného mínění, 

případně kluby tvoří objekt modernizace shora mající potenciál úspěšně reprezentovat 

svůj region a prezentovat tak jeho proměnu. Dalším z rozdílů je i přítomnost synergie 

ekonomického a symbolického významu v případě AC Milán, který se z obchodního 

pohledu stal součástí mnohem širšího „zábavního“ komplexu, ve výsledku generujícího 

zisk.44 Tato synergie ale v popisovaných případech v Rusku chybí a jak vyplývá 

z dalších částí práce, kapitál vložený do jednotlivých fotbalových klubů primárně 

nesloužil k tomu, aby se v budoucnu ekonomicky zúročil (a to ani v případě oligarchů, 

ani v případě Kremlu). 

Podobným je naopak v italském i ruském prostředí pochopení významu fotbalu ve 

spojení s kontrolou médií. K tomuto propojení docházelo jak dříve v případě oligarchů, 

tak v současnosti v souvislosti s aktivní rolí Kremlu.45 Putinovy kroky proti dvěma 

z největších ruských oligarchů – Borisi Berezovskému a Vladimiru Gusinskému – byly 

motivovány nejen ekonomicky, ale i politicky, a to mimo jiné i směrem k posílení státní 

kontroly nad médii. Gusinskij skrze holding Media-Most ovládal nezávislou televizi 

NTV, Berezovskij měl velký vliv na státní ORT (později Pervyj kanal) a TV-6.46 

Společné rysy vykazuje i stav politického prostředí v obou případech: Berlusconi se 

dostal v Itálii na výsluní v době politické transformace, stejně jako z politické 

transformace těžili v 90. letech ruští oligarchové. 

Někteří z ruských oligarchů také vnímali fotbal jako roušku pro své ekonomické 

aktivity stojící na hraně či mimo zákon a jako prostředek pro praní špinavých peněz.47 

                                                                                                                                               
Südosteuropa – Nachspielzeit, eds. Dittmar Dahlmann, Anke Hilbrenner und Britta Lenz (Essen: Klartext, 
2011), 97-105; nebo dokumentární film Jakoba Preusse The other Chelsea – A Story from Donetsk, 
Německo, 2010. 

44 Porro a Russo, „Berlusconi and Other Matters,“ 365. 

45 Alexej Fedoryčev – prezident a majitel Dynama Moskva, jehož firma Fedcominvest byla zároveň 
hlavním sponzorem francouzského AS Monaco – zároveň vlastnil vysílací práva RFPL. Riordan, „Football: 
Nation,“ 555. 

46 Andrew Barnes, Owning Russia: The Struggle Over Factories, Farms and Power (New York: Cornell 
University Press, 2006), 172. 

47 Tamtéž, 546. 
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Do využití fotbalu pak zasahovaly mnohem „primitivnější“ metody než v případě Itálie, 

zahrnující přímé ovlivňování výsledků, uplácení rozhodčích nebo dokonce fyzické 

likvidace lidí soupeřících o vliv ve fotbalovém prostředí.48 S postupným přitvrzováním 

Putinova kurzu proti oligarchům po roce 2000 se pak přidala další motivace, nemající 

v italském prostředí paralelu, a to investice do fotbalu jako způsob zajištění jisté 

politické ochrany. Tu lze identifikovat například u Romana Abramoviče, jehož koupě 

londýnského klubu Chelsea a zároveň investice do CSKA Moskva jsou časově 

souběžné se zatčením Michaila Chodorkovského a Platona Lebeděva. Vlastnictví 

populárního klubu v zahraničí vyvážené investicí do domácího fotbalu tak mohlo 

(samozřejmě s řadou dalších kroků) sloužit jako „pojistka“ proti podobně tvrdému 

postupu.49 

Používání pojmu „berlusconizace“ pro ruský fotbal je tak nutné brát s určitou 

rezervou. Nikoli jako přesné opakování italského modelu se všemi jeho specifiky, ale 

spíše jako vyjádření základní charakteristiky celého procesu – tedy možnosti propagovat 

určitý názor skrze fotbal. Právě fakt, že někteří autoři pojem „berlusconizace“ používají 

k popisu instrumentalizace ruského fotbalu v období od odeznění finanční krize konce 

90. let přibližně do poloviny první dekády 21. století (tj. doby, kdy došlo ke konsolidaci 

Putinova režimu), vedl autora této práce k vystavění výzkumné otázky pátrající po 

hlavním aktérovi, který kontroluje fotbalové kluby a možnost jejich využití. Jak bylo 

popsáno výše, pojem „berlusconizace“ ve vztahu k ruským oligarchům ne zcela 

odpovídá svému původnímu vnímání (resp. svému původnímu rozsahu), především pak 

ale nereflektuje celkový posun v politicko-ekonomickém prostředí směrem od silné 

pozice oligarchů k výraznější roli státu. Nicméně za předpokladu, že budeme termín 

„berlusconizace“ chápat v jeho nejobecnější rovině, tedy jako proces využití 

fotbalových klubů sloužící zájmům určité skupiny či jednotlivce, je možné jej používat i 

při analýze současného ruského prostředí. Jedinou změnou oproti jeho původní aplikaci 

je role jeho hlavního aktéra, kterou už nezaujímají ruští oligarchové, ale přímo stát. 

 

                                                 
48 V roce 1997 byla zavražděna generální ředitelka Spartaku Moskva Larisa Nečajeva poté, co se dostala 
do sporu o vliv na klub s tehdejším starostou Moskvy Jurijem Lužkovem. O dva roky dříve přežil pokus o 
atentát syn prezidenta klubu CSKA Moskva Vadim Giner. Riordan: „Football: Nation,“ 551. 

49 Veth, „The Berlusconization of Post-Soviet Football,“ 65. 
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2. Z rukou státu do rukou státu: Fotbal a politika 

v SSSR a Rusku 

Ruský fotbal se v těsné interakci s politikou vyvíjí prakticky od konce Občanské 

války. Ambicí této práce není sepsat podrobné dějiny „krásné hry“ v Sovětském svazu a 

Rusku, což je téma, které již bylo zpracováno v řadě článků a monografií, ale spíše 

představit aktéry, kteří do vývoje fotbalu zasahovali, a to, jak se skladba těchto aktérů 

v průběhu času měnila. Následující řádky by měly poukázat na fakt, že ačkoli je fotbal 

prakticky kontinuálně předmětem využití k nejrůznějším politicky (a ekonomicky) 

motivovaným účelům, charakter tohoto využití a forma vlivu, který je na fotbal 

vykonáván, se mění spolu s tím, jak dochází k posunům i v celkovém politickém 

prostředí v zemi. 

Jak je zmíněno v úvodu této práce, za jeden z významných posunů v politicko-

ekonomickém vývoji země (a také za dosud poslední takto významný posun) považuje 

její autor nástup Vladimira Putina na pozici prezidenta Ruské federace, který z pohledu 

fotbalu znamenal postupné odeznění role oligarchů a jimi ovládaných firem jako 

hlavního aktéra v procesu instrumentalizace fotbalu. V ní byli nahrazeni přímo státem, a 

to jak ve smyslu nastavování prostředí pro ekonomické (a v návaznosti na ně i politické) 

aktivity, tak využívání vybraných fotbalových klubů řízeným přímo z centra (Moskvy). 

Do jisté míry tak dochází k návratu stavu, který ve vztahu politiky a sportu – včetně 

fotbalu – existoval před rozpadem SSSR. V souvislosti s tímto návratem lze narazit na 

pojmy „reinstitucionalizace“ či „resovětizace“ ruského fotbalu.50 

 

2.1 Ideologie versus realita: Role fotbalu v SSSR a Rusku a její 

historické proměny 

Vývoj fotbalu v dobách SSSR lze zjednodušeně popsat jako neustálé potýkání 

jeho „oficiální“ ideologické role prosazované státem a vnímání a „konzumace“ tohoto 

sportu jeho fanoušky, do jisté míry na státu nezávislými. Fotbal totiž z pohledu 

společnosti představoval v porovnání s ostatními činnostmi relativně svobodnou oblast 

života a výběr klubu, kterému se kdokoli rozhodl fandit, byl jedním z mála svobodných 

                                                 
50 Veth, „The Berlusconization of Post-Soviet Football,“ 65-66. 
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rozhodnutí, které stát svým obyvatelům ponechával.51 Ačkoli měl totalitní stát všechny 

nepolitické složky veřejného života pod kontrolou, fotbal – jako struktura vytvořená za 

zcela odlišným účelem – reprezentoval místy platformu pro určité formy disentu či 

odporu.52 

Obecná ideologická východiska a účely sportu shrnul James Riordan jako důraz 

na zdraví a hygienu, připravenost k obraně státu, pracovní produktivitu, integraci, 

emancipaci, mezinárodní uznání a prestiž.53 Do doby, než došlo k vyzdvihnutí 

olympismu jako hlavního nositele těchto ideálů, hrál hlavní roli ve státem 

propagované proměně společnosti právě fotbal, a to jako jediný sport se skutečně 

masovým vlivem.54 Kromě přiřazení ideologické role byla kontrola státu nad tímto 

sportem prováděna i skrze organizační strukturu klubového fotbalu, když byly téměř 

všechny kluby od svého vzniku přidruženy a kontrolovány některou ze státních institucí, 

průmyslových odvětví nebo konkrétních podniků. Z těch největších: Dynamo 

ministerstvem vnitra, CSKA armádou, Křídla (Krylja) leteckým průmyslem, Lokomotiv 

ministerstvem dopravy, Torpedo továrnou ZIL atd.55 I tato struktura se ovšem odrážela 

ve vnímání jednotlivých klubů mezi fanoušky. Tradičně největší podpoře se tak těšil 

moskevský Spartak – vůbec první sportovní organizace, která nebyla spojena s žádnou z 

represivních složek a vyvíjela se pod patronací potravinářského průmyslu 

(promkooperacija). Právě díky tomuto spojení a díky masivní podpoře si Spartak 

vysloužil svou přezdívku „lidový klub“.56 

V rámci patronace státních institucí a velkých podniků docházelo i k zásahům 

jednotlivců do fotbalového prostředí a přímo do průběhu soutěží (čímž se skladba aktérů 

ovlivňujících fotbal přibližuje té, která existovala v Rusku po roce 2000). Zřejmě 

nejznámějším z politiků, jehož zásahy do fotbalu jsou detailně popsány, byl šéf NKVD 

Lavrentij Berija, který byl vášnivým fotbalovým fanouškem a dokonce sám v mládí 

                                                 
51 Kuper, football Against the Enemy, Verze pro Kindle. 

52 Sugden a Tomlinson, „Football, ressentiment and resistance,“ 92. 

53 Riordan, Sport in Soviet Society, 107. 

54 Sugden a Tomlinson, „Football, ressentiment and resistance,“ 94. 

55 Tamtéž,“ 100. 

56 K roli Spartaku v předválečném Sovětském svazu viz Robert Edelman, „A Small Way of Saying ‘No‘: 
Moscow Working Men, Spartak Soccer, and the Communist Party, 1900-1945,“ The American Historical 
Review 107, č. 5 (2002), 1441-1474. 
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fotbal hrál.57 Berija byl znám svou podporou celků Dynama (od roku 1936 byl čestným 

prezidentem Dynama Moskva)58 a osobními spory s tehdejší vůdčí postavou Spartaku 

Nikolajem Starostinem. V roce 1939 se po jeho zásahu muselo například opakovat 

semifinále ruského poháru, které jím podporované Dynamo Tbilisi prohrálo 0:1 právě se 

Spartakem.59 Po popravě generálního tajemníka Komsomolu Alexandera Kosareva 

v roce 1939 (který byl pro změnu hlavním patronem Spartaku) byl Nikolaj Starostin 

spolu se svými bratry Andrejem a Alexanderem – rovněž hráči Spartaku – z Berijovy 

iniciativy odsouzen za „pokus o zavlečení buržoazních návyků do sovětského sportu“ a 

strávil přes deset let v gulagu a ve vyhnanství.60 

Směrem především k posílení integrační role fotbalu pak bylo klíčovým krokem 

zřízení celosvazové ligy, které zároveň znamenalo definitivní přerod směrem k 

„západnímu“ vnímání sportu jako profesionální honby za nejlepšími výsledky (které ale 

do sovětského fotbalu neoficiálně pronikalo už od 20. let).61 Záminka pro reformu 

systému soutěží byla přitom vnější – prohra kombinovaného výběru Spartaku a Dynama 

v Paříži s místním Racing Club de Paris 1:2.62 I když se nejednalo o nijak tragický 

výsledek (Racing patřil k nejlepším klubům Evropy), byl pomyslnou „poslední kapkou“ 

v uvědomění si nutnosti zvýšit konkurenceschopnost sovětských klubů na 

mezinárodním poli – faktor, který především po druhé světové válce nabyl statusu 

významného prostředku soft power. Celostátní šampionát se v Sovětském svazu poprvé 

odehrál v roce 1936, na úroveň oblastí či republik se pak profesionálně organizované 

soutěže dostaly po druhé světové válce.63 Jejich organizace ale zůstávala ještě dlouhou 

dobu zmatečná a úroveň samotného fotbalu nízká.64 

                                                 
57 Jim Riordan, „The Strange Story of Nikolai Starostin, Football and Lavrentii Beria,“ Europe-Asia Studies 
46, č. 4 (1994), 683. 

58 Tamtéž, 683. 

59 Tamtéž, 683. 

60 Tamtéž, 685. 

61 Edelman, Serious Fun, 59-60. 

62 Tamtéž, 51. 

63 Například v Baškortostánu nebo ve Sverdlovské oblasti se tak první mistrovství odehrálo v roce 1946, 
v Čeljabinské oblasti až v roce 1949. 

64 Marsil N. Farkhshatov, „Breitensport oder Wettkampf der Industriegiganten? : Fußball in Baschkirien 
1970-1985,“ in Überall ist der Ball rund. Zur Geschichte und Gegenwart des Fußballs in Ost- und 
Südosteuropa – Die Zweite Halbzeit, ed. Dittmar Dahlmann et al. (Essen: Klartext, 2008), 66. 
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Moskva ale nebyla ani v sovětských dobách jediným aktérem, který promlouval 

do kontroly fotbalu. Zhruba od 70. let se začala instrumentalizace klubů výrazněji 

prosazovat i na regionální úrovni, když se umístění v tabulce stalo prestižní záležitostí 

buď pro místní politiky, nebo pro velké průmyslové podniky financující většinu klubů 

(a to na celostátní i regionální úrovni). „Patroni“ jednotlivých celků pak často 

zasahovali i přímo do průběhu soutěží a samotné hry – od přetahování hráčů mezi kluby 

po uplácení rozhodčích nebo mužstev soupeře.65 

Prvek „soupeření“ mezi hodnotami, které měl fotbal v sovětské společnosti 

vyjadřovat, a jeho vnímáním fanoušky se prolíná prakticky celým obdobím existence 

Sovětského svazu. Okamžikem, kdy zmiňované „nezávislé“ vnímání fotbalu fanoušky 

převládlo nad jeho „oficiální“ polohou, bylo období perestrojky a následného rozpadu 

SSSR. Fotbal hrál v této době významnou proaktivní roli, a to především v menších 

svazových republikách (tj. mimo RSFSR), ve kterých se stal prostředkem pro vyjádření 

tamních nacionalistických a často i secesionistických tendencí.66 Faktor nacionalismu 

v sovětském fotbalu podporovaly úspěchy klubů z jednotlivých svazových republik 

(Dynamo Tbilisi vyhrálo Pohár vítězů poháru v roce 1981, Dynamo Kyjev v letech 

1975 a 1986), které se promítaly i do reprezentace SSSR. Ta byla například v 70. letech 

postavena prakticky výhradně na hráčích ukrajinského Dynama Kyjev.67 Zmiňovaná 

integrační role fotbalu na mnohonárodnostní stát byla v posledních letech existence 

SSSR přebita jeho významem pro nation-building proces v budoucích nezávislých 

republikách, na druhou stranu, spolu s rozpadem SSSR přestala existovat i celosvazová 

ligy a atraktivita soutěží nástupnických států výrazně upadla. Jednak se tak dělo kvůli 

absenci dřívějšího nacionalistického náboje (především u zápasů týmů z Moskvy s týmy 

z hlavních měst jiných svazových republik), jednak kvůli konkurenci zahraničních lig a 

globálních sportovních událostí.68 Zatímco v roce 1987 byla průměrná návštěvnost 

                                                 
65 Farkhshatov, „Breitensport oder Wettkampf,“ 67. 

66 Sugden a Tomlinson, „Football, ressentiment and resistance,“ 89. 

67 O roli Dynama Kyjev v kontextu sovětského fotbalu více viz Thorsten Pomian, „Loba macht den 
Meister. Dinamo Kiev und der sowjetische Fußball von 1923 bis 1989,“ in Überall ist der Ball rund: Zur 
Geschichte und Gegenwart des Fußballs in Ost- und Südosteuropa, ed. Dittmar Dahlmann et al. (Essen: 
Klartext, 2006), 61-70. 

68 Opačnou cestou se vydal po rozpadu SSSR hokej, ve kterém došlo pouze k přejmenování původní 
sovětské ligy na „Mezinárodní hokejovou ligu“, v jejíchž řadách ovšem zůstaly ukrajinské, běloruské a 
další kluby. Nová liga měla 28 účastníků – dvakrát tolik, než kolik jich bylo v dobách Sovětského svazu. 
Většina z nich pak sídlila v provinčních městech, kde byla podporována tamními podniky, které prošly 
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zápasů sovětské ligy 27 tisíc fanoušků, do roku 1991 tento průměr klesl na 12 tisíc 

(především vinou zhoršující se ekonomické situace) a první ročník samostatné ruské 

fotbalové ligy zaznamenal průměrnou návštěvnost jen kolem 6 tisíc lidí.69 

Od rozpadu SSSR prošel ruský fotbal třemi etapami vývoje, z velké části 

v návaznosti na poltickou a ekonomickou situaci v zemi. V první polovině 90. let ještě 

mohl v jistém smyslu těžit ze svého „sovětského dědictví“, tj. navazovat na 

organizovanou a relativně dobře financovanou strukturu sportu v SSSR a velké úspěchy 

na klubové scéně 70. a 80. let. To se ale projevilo především na mezinárodní úrovni, 

když se až do roku 1996 národní mužstvo kvalifikovalo na všechny mezinárodní 

turnaje, na klubové úrovni ruský fotbal v 90. letech žádné úspěchy nezaznamenal. Spolu 

s ekonomickou krizí konce 90. let pak přišla krize i na ruský fotbal jako celek. 

Reprezentace klesla v žebříčku FIFA ze třetího až na čtyřicáté místo, když se 

nedokázala kvalifikovat na mistrovství světa 1998 ani na EURO 2000, a propad zájmu o 

fotbal pokračoval i na úrovni jednotlivých lig.  

Navzdory tomuto trendu celkového nezájmu o fotbal došlo zhruba v polovině 90. 

let ke vstupu staronového aktéra, když si regionální politici či podnikatelé rozhodli 

„rozebrat“ část fotbalových klubů a čerpat tak ze spojení svého jména a populárního 

sportu (podobně jako Berlusconi u AC Milán). Namísto soupeření mezi státem a 

fanoušky, jak tomu bylo v sovětských dobách, se z fotbalu pomalu stával prostředek 

boje mezi novými elitami.70 Fotbal se stal pro „Nové Rusy“ místem, kam bylo možné 

vložit (nebo kde bylo možné ukrýt) jejich peníze, vybrané fotbalové kluby na druhou 

stranu těžily ze sponzorských smluv a přímého vlastnictví a dokázaly v době krize 

získat prostředky pro to, aby udržely alespoň některé své hvězdy.71 V akciové 

společnosti (akcionernoe obščestva zakritogo tipa), v nichž se majoritními akcionáři 

stali zpravidla ti lidé, kteří za spojením s klubem viděli jiné benefity, než jen sportovní 

výsledky, se ale stačila změnit pouze část klubů. V roce 1996 mělo tuto formu 44 % 

                                                                                                                                               
úspěšnou privatizací. Kluby ale postupně přicházely o své hráče, kteří odcházeli do zahraničí, a tento 
model se tak neukázal za daných podmínek dlouhodobě životaschopným. Proto byl v roce 1996 
nahrazen čistě ruskou ligou. Edelman, „There Are no Rules on Planet Russia,“ 225. 

69 Alespoň na stejnou úroveň, na jaké byl z hlediska návštěvnosti zápasů poslední ročník sovětské ligy, se 
samostatná ruská liga dostala až v roce 1996. Tamtéž,“ 219-220. 

70 Tamtéž,“ 224. 

71 Odliv hráčů do zahraničních klubů byl jedním z největších problémů ruského fotbalu 90. let. Tamtéž,“ 
223. 
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z celkem 172 profesionálních klubů, regionální samosprávy ovládaly pouhých 12 % 

klubů a podpory z federálního rozpočtu se dostávalo jen 4 % klubů.72 Trend směřující 

k privatizaci ruského fotbalu, u kterého se zdálo, že v letech 1994 a 1995 nabíral tempo, 

ale zpomalil v roce 1997. V roce 2001, už po odeznění krize, bylo možné zhruba o 

třetině klubů říci, že prosperují, třetina se dokázala udržet „nad vodou“ a třetina se 

potýkala i s opakovanými bankroty.73 

Právě po východu z krize na počátku 21. století začala další etapa, když se 

objevily nové instituce a přišli noví potenciální vlastníci ochotní do fotbalu investovat. 

Přelomovým se pro ruský fotbal ukázalo být vítězství CSKA Moskva v Poháru UEFA 

v roce 2005. To bylo prvním výrazným úspěchem ruského ať už klubového nebo 

reprezentačního fotbalu od 70. let a mimo jiné opět zvedlo zájem oligarchů o fotbal a 

jeho potenciál. Jejich vstup na scénu velkých klubů přitom přišel ještě dříve, v roce 

2001, kdy se majitelem většinového podílu v CSKA Moskva staly investiční skupiny 

AVO-Kapital a Blue Castle Enterprises, za kterými stál Jevgenij Giněr (ministerstvu 

obrany zůstalo v někdejším armádním klubu 25 %).74 Spolu s Giněrem se v CSKA 

angažoval i Roman Abramovič a jím tehdy vlastněný Sibněft, který se stal hlavním 

sponzorem klubu.75 Úspěch CSKA v poháru UEFA zopakoval v roce 2008 Zenit 

Petrohrad – klub pro změnu s mohutnou podporou státního Gazpromu – a ve stejném 

roce pak reprezentační tým Ruska získal bronzové medaile na mistrovství Evropy. 

Právě v té době dosáhla popularita fotbalu v Rusku dosavadního vrcholu (na což 

ukazuje například televizní sledovanost klubových i reprezentačních zápasů).76 

K tomu už ovšem docházelo v době, kdy do vztahů fotbalu a jednotlivých aktérů a 

obecně do fungování ruské ekonomiky začal výrazně zasahovat Kreml. Nový prezident 

po svém zvolení v roce 2000 vstoupil do boje oligarchů o majetek, znovu například 

získal pro stát rozhodující pozici v Gazpromu posílením kontroly nad několika 

důležitými složkami, které stát ztratil v polovině 90. let, ale především změnil způsob 

                                                 
72 Tamtéž, 227. 

73 Tamtéž, 229. 

74 Ministerstvo obrany prodalo svůj většinový podíl v CSKA už v roce 1997. Následně se majitelem klubu 
stal čečenský podnikatel Šachrudi Dadachanov, který svůj podíl prodal právě zmiňovaným investičním 
skupinám poté, co byl obviněn z financování čečenských rebelů. Wilson, Behind the Curtain, 294-295. 

75 Veth, „The Berlusconization of Post-Soviet Politics,“ 65. 

76 Gazzaev, „Futbol’naja Rossija: vremja peremen!“ 2. 
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interakce oligarchů se státem. Jejich počínání se stalo méně výrazným na federální 

úrovni a byli donuceni se více orientovat na regionální politicko-ekonomické 

struktury.77 Možná nová motivace jejich angažmá směrem k fotbalovým klubům 

v takovýchto podmínkách byla diskutována v předchozí kapitole. V současnosti (sezona 

2014/2015) patří jednotlivcům pouze tři kluby nejvyšší soutěže, přičemž do jisté míry 

„podmínkou“ pro angažmá ve fotbale se pro oligarchy stal jejich bezproblémový vztah 

s Kremlem. Jde o osoby, které se kvůli svým podnikatelským aktivitám nedostaly do 

sporu s režimem (Sergej Galickij), nebo které jsou blízké Vladimiru Putinovi (Boris 

Rotenberg – někdejší prezident Dynama Moskva a současný vlastník Dynama Petrohrad 

působícího v nižších ligách). Sílu fotbalu jako politického nástroje pak začal znovu 

objevovat i sám stát, což se projevilo nejen využitím konkrétních klubů v konkrétních 

regionech, ale právě i naprostým obratem privatizačního kurzu nastartovaného v první 

polovině 90. let. 

 

2.2 Kopeme za státní: Vlastnická struktura současného 

ruského fotbalu 

V úvodu této kapitoly byl zmíněn pojem „reinstitucionalizace“ jako návrat 

ruského fotbalu pod kontrolu státu. S ním souvisí i současná vlastnická struktura 

profesionálních fotbalových klubů, která se podílem státního vlastnictví výrazně 

odlišuje od ligových soutěží západní Evropy nebo například v této práci několikrát 

zmiňované Ukrajiny. Spolu s historickým vývojem fotbalu prakticky neustále pod státní 

kontrolou nahrává i tato vlastnická struktura využití fotbalových klubů státem a zároveň 

snižuje pravděpodobnost jejich rozsáhlejší instrumentalizace ze strany dalších aktérů. 

V sezoně 2014/2015 existovalo na třech nejvyšších úrovních fotbalových soutěží 

celkem 108 profesionálních klubů.78 Z toho 16 v nejvyšší soutěží – Ruské fotbalové 

Prem‘er-lize (RFPL), 18 ve Fotbalové národní lize (FNL, druhá úroveň) a 74 

v Profesionální fotbalové lize (PFL, třetí úroveň).79 Ve srovnání s fotbalově 

                                                 
77 Barnes, Owning Russia, 164-165. 

78 Včetně trojice krymských klubů TSK-Tavrija Simferopol, SKČF Sevastopol a Žemčužina Jalta startujících 
v Profesionální fotbalové lize, které byly ale následkem rozhodnutí UEFA o zákazu startů klubů z Krymu 
v soutěžích RFS v polovině soutěže vyloučeny. 

79 Gazzaev, „Futbol’naja Rossija: vremja peremen!“ 4. 
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nejrozvinutějšími zeměmi Evropy jde o obrovské číslo. Pro srovnání: V Anglii ve stejné 

sezoně působilo 92 profesionálních klubů, v Německu 56, ve Španělsku 44 a ve Francii 

40. Z „top“ pětice evropských zemí se Rusku počtem profesionálních klubů blíží pouze 

Itálie, i tam bychom jich ale našli menší počet – celkem 102.80 

Pokud se podíváme na ruské profesionální fotbalové kluby detailněji, jejich 

specifická vlastnická struktura je pro účely této práce velmi zajímavá. Výrazná většina z 

nich je totiž buď přímo, nebo zprostředkovaně vlastněna státem – v RFPL toto číslo 

dosahuje 81 % (tj. 13 z 16 klubů), ve FNL 83 % (tj. 15 z 18).81 Většina takto 

vlastněných klubů je financována z rozpočtů jednotlivých subjektů Ruské federace 

(krajů, republik apod.). Důsledkem výkyvů tohoto financování jsou pak poměrně časté 

bankroty klubů a jejich mizení z „fotbalové mapy“ nebo sestupy do nižších lig. 

V minulosti přitom podobný osud postihl i úspěšné celky s velkou fanouškovskou 

základnou – Rotor Volgograd (přesunut do amatérské soutěže v r. 2015), Alania 

Vladikavkaz (rozpuštěna 2014), Saljut Belgorod (rozpuštěn 2014), Kuzbass Kemerovo 

(rozpuštěn v roce 2012) nebo Spartak Nalčik (vyřazen z FNL v roce 2014).82 

V roce 2014 pocházelo 88 % příjmů ruských profesionálních klubů právě od 

jejich sponzorů, a to nikoli na základě tržních principů, ale jako dotace ze státního 

rozpočtu nebo z rozpočtů státních a polostátních podniků. Dalších 9 % rozpočtu pak 

pokrývaly příjmy z prodeje vysílacích práv a pouhá 3 % představovalo to, čemu se 

obecně přijímaným anglickým termínem říká „matchday revenues“, tedy především 

příjmy ze vstupenek a z prodeje suvenýrů.83 Poslední zmiňovaná část příjmů přitom 

například na nejsilnějším fotbalovém trhu Evropy – v Anglii – představuje 23 %, 

stejnou část pak i v Německu. Prodej vysílacích práv na fotbalové zápasy tvoří v Anglii 

47 %, v Německu 31 %, ve Španělsku 48 % a v Itálii dokonce 59 % příjmů klubů.84 

Tato čísla ukazují obrovský nepoměr ve struktuře financování ruských fotbalových 

klubů a fotbalových klubů nejvyspělejších evropských soutěží. Ten nejenže způsobuje 

mnohem větší závislost fotbalu v Rusku na prostředcích ze státního rozpočtu a tím i 

                                                 
80 „Analiz futbol’noj industrii: Kratkie vyvody.“ Prezentace programu „Futbol’naja Rossija: Vremja 
peremen,“ 3. 

81 „Analiz futbol’noj industrii: Kratkie vyvody,“ 4. 

82 Gazzaev, „Futbol’naja Rossija: vremja peremen!“ 5. 

83 Na základě zprávy mezinárodní auditorské společnosti Deloitte v sezoně 2012/2013. Tamtéž, 11. 

84 Tamtéž, 13. 
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jeho vyšší náchylnost k využití pro politické cíle, ale zároveň ho často činí neschopným 

odpovídat pravidlům pro financování nastaveným řídícími organizacemi mezinárodního 

fotbalu.85 

Co se týče státních firem jako jednoho z historicky výrazných aktérů zapojených 

do fotbalu, ty se v současném nastavení podmínek angažují u největších aspirantů na 

tituly, resp. na umístění zajišťující účast v evropských pohárech. Banka VTB je 

většinovým vlastníkem Dynama Moskva, Gazprom Neft – součást skupiny Gazprom – 

majitelem Zenitu Petrohrad a ruským státním drahám RŽD patří Lokomotiv Moskva. 

Operátor ruských energetických sítí Rosseti je pak od roku 2013 hlavním sponzorem 

armádního CSKA Moskva.86 Do roku 2015 se v ruských soutěžích pohyboval ještě klub 

Torpedo Moskva, tradičně vlastněný závodem ZIL, který v souvislosti s dluhy 

vzniklými důsledkem zmatečných pokusů o privatizaci a finančními problémy ZILu po 

sezoně 2014/2015 sestoupil a následně prakticky přestal existovat.87 

 

3. Kreml jako hlavní aktér v procesu instrumentalizace 

ruského fotbalu 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, pokusy o ovlivnění fotbalu a jeho využití 

pro jiné než sportovní cíle jsou fenoménem, do kterého zasahují soukromé osoby, firmy 

i politické subjekty – strany a hnutí, místní samosprávy nebo celé státy. V Rusku se 

ovšem role státu v instrumentalizaci fotbalu neomezuje, jako je tomu ve většině jiných 

                                                 
85 Zatím posledním klubem, který byl kvůli porušení pravidel UEFA Financial Fair Play vyloučen 
z evropských pohárů, bylo pro sezonu 2015/2016 Dynamo Moskva – tedy klub vlastněný bankou VTB. Už 
dříve v průběhu roku 2015 byly potrestány kluby Zenit Petrohrad, Rubin Kazaň a Anži Machačkala – tedy 
kluby, vlastněné státní firmou (Gazprom), místní samosprávou (Tatarstán) i oligarchou (Souleiman 
Kerimov). Manuel Veth, „Dinamo Moscow – Banned for FFP Violations,“ Futbolgrad, 19. 6. 2015, staženo 
1. 2. 2016, http://futbolgrad.com/dinamo-moscow-banned-for-ffp-violations/ a „UEFA Ready to Soften 
Financial Fair Play Rules for Russian Clubs in Crisis,“ The Moscow Times, 19. 3. 2015, staženo 1. 2. 2016, 
http://www.themoscowtimes.com/news/article/uefa-ready-to-soften-financial-fair-play-rules-for-
russian-clubs-in-crisis/517695.html. 

86 Aleksej Rožkov, „Začem rossijskie kompanii sponsirujut futbol,“ Vedomosti, 4. 8. 2014, staženo 27. 1. 
2016, http://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/08/04/kto-daet-dengi-na-futbol. 

87 ZIL prodal Torpedo už v roce 1997, když byla továrna ve finanční krizi. Poté, co byla továrna za pomoci 
státu zachráněna, ale založila nový klub Torpedo-ZIL. V roce 2004 přešlo vlastnictví tohoto klubu na 
město Moskva a klub byl přejmenován na FC Moskva. V roce 2008 ale ZIL koupil zpět původní Torpedo, 
které se v roce 2014 probojovalo do RFPL, kvůli obrovským dluhům ale pouze na jedinou sezonu. Manuel 
Veth, „Torpedo Moscow – Between Extinction and Hope,“ Futbolgrad, 4. 12. 2015, staženo 2. 2. 2016, 
http://futbolgrad.com/torpedo-moscow-between-extinction-and-hope/. 
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zemí, pouze na vytváření rámce – tedy podmínek, ve kterých následně řídící organizace, 

majitelé a sponzoři fotbalových klubů působí – ale Kreml sám do procesu využití 

fotbalu vstupuje jako přímý aktér, a to nejen formou finanční podpory velkého množství 

profesionálních klubů, ale i zásahy do organizace soutěží nebo ovlivňováním rozhodnutí 

řídících organizací ruského fotbalu. Takto nastavené podmínky a takto aktivní zapojení 

pak dovolují tvrdit, že je to přímo stát, kdo je v současném Rusku hlavním aktérem 

v procesu instrumentalizace fotbalu, a že je tento sport režimem využíván pro podporu 

jím nastaveného vnitropolitického kurzu. 

Pozice státu, díky které si Kreml může dovolit přímo zasahovat do fotbalového 

prostředí a zapojovat jeho vybrané součásti do své vnitřní politiky, je v Rusku ve 

srovnání se zbytkem Evropy velmi specifická. Zapadá do celkového procesu obnovy 

schématu, ve kterém fotbal, ale i další druhy sportu, fungovaly v dobách Sovětského 

svazu: Do roku 1991 byl stát rovněž silným hráčem, který přímo ovlivňoval dění ve 

sportovním prostředí, a stejně tak i nastavoval pravidla systému, ve kterém mohly sport 

podporovat a využívat státem kontrolované podniky nebo, v omezeném počtu, i 

jednotlivci. Zároveň s tím je proto nutné připomenout, že stát v Rusku dokáže i 

v současnosti kontrolovat nejen řídící organizace tamního fotbalu a ty kluby, ve kterých 

skrze subjekty federace figuruje jako vlastník nebo hlavní sponzor. Jeho nepřímý vliv je 

právě díky nastavení rámce, ve kterém spolu stát, státní i polostátní společnosti a 

oligarchové fungují, možné identifikovat i u těch klubů, jejichž majiteli či sponzory 

nejsou přímo místní samosprávy. 

Díky výše zmíněnému vztahu mezi Kremlem a fotbalovými organizacemi i díky 

poměrně těsnému personálnímu propojení politiky a řídících organizací ruského fotbalu 

dochází k situaci, kdy tendence ovlivňovat fotbal směřují nejen od politiky do 

fotbalového prostředí, ale (jak detailně ukazuje jedna z následujících kapitol) samy 

řídící organizace ruského fotbalu se zároveň obracejí směrem na politiky za účelem 

získání konkrétních pokynů, jak v určitých situacích postupovat, nebo alespoň pro 

potvrzení svých kroků. Fotbal v Rusku tedy nejenže je předmětem manipulace ze strany 

státu, ale sám sebe chápe jako součást politiky. Dochází tak de facto k oboustrannému 

porušování principu stanoveného v řádech FIFA, podle kterého musí řídící instituce 

fotbalu, mezi nimi i národní asociace, zůstat politicky neutrální.88 

 

                                                 
88 Toto je zakotveno v článku 14 Etického kódu FIFA. 
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3.1 Důležitý region, marginální kluby: Výběr vhodných objektů 

Předměte následujících dvou oddílů je obecné představení případů využití ruských 

fotbalových klubů Kremlem a zdůraznění jejich společných znaků, které vytváří úvod 

pro následnou detailní analýzu vybraných klubů. Jako objekty vhodné pro využití si 

Kreml primárně vybírá fotbal a fotbalové kluby v regionech, které jsou pro něj v danou 

chvíli strategicky důležité. V obou případech, které jsou součástí této práce, jde zároveň 

o regiony, na jejichž území krátce před popisovaným obdobím proběhl (či 

v popisovaném období stále ještě probíhal) ozbrojený konflikt a které se nově 

etablovaly jako součásti Ruské federace. V takové situaci Kreml využil fotbal jako 

populární a masově sledovaný fenomén, jehož prostřednictvím mohl snadno 

demonstrovat samotné (znovu)začlenění regionu do Ruské federace a přesvědčit 

obyvatele Ruska i zahraničí o normalizaci situace v oblasti. Cílem takového počínání 

bylo na jedné straně prezentovat úspěchy ruské politiky v konkrétních regionech, na 

druhé straně pak zdůraznit, že v daných oblastech panuje klidná situace vytvářející 

příznivé prostředí například pro zahraniční investice. 

Předmětem následujících dvou kapitol je analýza dvou nejvýraznějších případů 

instrumentalizace fotbalu v Rusku přímo ze strany státu, ke kterým došlo od nástupu 

Vladimira Putina do úřadu prezidenta a jejichž efekt se měl odrazit především ve vnitřní 

politice. Tím prvním je patronace Kremlu nad čečenským klubem Terek Groznyj, která 

byla zahájena v roce 2000 těsně po Putinově nástupu do čela země a v době vrcholící 

Druhé čečenské války. Tím druhým pak zařazení fotbalových klubů z anektovaného 

Krymu do ruských fotbalových soutěží v polovině roku 2014, které bylo přes 

mezinárodní odpor a obavy přímo v Rusku prosazeno Kremlem jako součást rychlé 

integrace poloostrova do Ruské federace. Zatímco přímý vliv Kremlu na Terek je 

možné identifikovat po dobu minimálně čtyř let a lze na něm tedy ukázat dynamiku 

celého procesu za předpokladu, že do něj nevstoupí žádná třetí strana schopná jej 

výrazněji zbrzdit, projekt účasti krymských klubů v ruských soutěžích trval právě 

z důvodu tlaku vnějšího činitele (UEFA) pouhý půlrok. Ukazuje tak, jakým způsobem 

se může vyvinout záměr využít fotbal v případě, že je přerušen prakticky na svém 

začátku. 

Situace, kdy fotbal a fotbalové kluby takovýmto způsobem využívá přímo stát, je 

minimálně v evropském, ne-li celosvětovém měřítku výjimečná. Přesto se volba klubů, 

které se Kreml rozhodl proměnit v nástroje své politiky, v samotném základu od dalších 
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známých případů využití fotbalových klubů výrazněji neliší. Předmětem podobné 

instrumentalizace se totiž zpravidla stávají kluby, které jsou v momentu převzetí 

„zranitelnější“ z důvodu své špatné ekonomické či sportovní situace, a v případech, na 

nichž jsou v této kapitole ukázány principy využití fotbalu Kremlem, tomu není jinak. 

Samotnými kluby s takto nízkou „startovní pozicí“ i jejich příznivci v regionu totiž 

může být nový majitel, sponzor či patron vnímán jako zachránce klubu, což umocňuje 

výsledný efekt nejen směrem za hranice regionu, ale i přímo uvnitř něj. Fotbaloví 

fanoušci jsou na jakoukoli manipulaci se svým klubem zpravidla velice citliví, což 

například u tradičních a velkých klubů výrazně limituje možnosti jejich využití, ať už 

ekonomického, nebo politického.89 V případech, kdy se pozice klubu v rámci strategie 

jeho využití zlepší (a čím nižší „startovní pozici“ klub měl, tím znatelnější zlepšení 

mohl zaznamenat), je přirozené, že bude jeho politická či jakákoli jiná mimosportovní 

role v citlivém okruhu jeho fanoušků mnohem spíše tolerována. 

Stejnou logiku – tedy výběr ekonomicky oslabených subjektů – sleduje při výběru 

klubů, s nimiž uzavře sponzorské smlouvy, například i ruský státní plynový gigant 

Gazprom (Schalke 04 i Rudá Hvězda Bělehrad měly v době uzavírání smluv finanční 

problémy) a jak bylo zmíněno v jedné z úvodních kapitol, sledoval ji i někdejší italský 

premiér Silvio Berlusconi, když v podobné situaci kupoval slavný AC Milán. V čem se 

ale výběr v podání Kremlu liší, je celkový potenciál klubů, do kterých je následně jeho 

kapitál vkládán. Zatímco v případě Gazpromu i Berlusconiho šlo o úspěšné kluby 

s obrovskou fanouškovskou základnou, které měly od samého začátku potenciál 

„virálně“ prezentovat značku svého sponzora či osobnost majitele (o což šlo oběma 

v první řadě), v případě instrumentalizace ze strany Kremlu jde o kluby, jejichž 

počáteční postavení a potenciál následně vloženému kapitálu zdaleka neodpovídají. 

Z toho vyplývá, že se z pozice Kremlu nejednalo o kroky, které by se řídily obchodními 

či marketingovými zájmy, ale o projekty motivované především politicky. 

 

                                                 
89 Asi nejvýraznějším takovým příkladem bylo ovládnutí jednoho z nejpopulárnějších světových klubů – 
Manchesteru United – americkým podnikatelem Malcolmem Glazerem v roce 2005. To se setkalo 
s obrovským odporem fanoušků, silně reflektovaným v médiích nejen v Anglii, který dokonce vyústil 
v založení alternativního klubu FC United of Manchester. K tomuto více viz Stefan Wellgraf, „Die 
Millionengaben: Oligarchen und Fußball in der Ukraine,“ Osteuropa 5 (2006): 39-58. 
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3.2 Pohyb po parabole: Průběh využití fotbalových klubů 

Díky charakteru podpory, závislé především na domácím a zahraničněpolitickém 

vývoji a na strategii Kremlu vůči zmiňovaným regionům, se v obou analyzovaných 

případech opakoval shodný „parabolický efekt“. Celková situace obou klubů – jak 

Tereku, tak Tavrije Simferopol (a spolu s ní i trojice dalších profesionálních klubů 

z Krymu)90 – byla na počátku sledovaného období velice špatná. Terek v době, kdy se 

Kreml jeho prostřednictvím rozhodl prezentovat Čečensko za hranicemi regionu, šest let 

de facto neexistoval. Tavrija pak byla spolu s dalšími krymskými profesionálními kluby 

po dokončení sezony 2013/2014 v ukrajinské lize rozpuštěna, a to navíc ve chvíli, kdy jí 

kvůli zatčení jejího hlavního sponzora hrozily ekonomické problémy. Díky finanční 

podpoře a privilegovanému přístupu při nasazování do soutěží ale kluby z obou regionů 

dosáhly poměrně rychle maximálních zisků, které jim okolnosti dovolovaly, a díky nim 

výrazně rozšířily svůj dosah prostřednictvím médií. Pro Tavriji a další tři krymské kluby 

bylo tímto maximem přijetí do ruské Profesionální fotbalové ligy a jejich účast v ní 

(poté, co byly znovu založeny jako ruské právnické osoby), pro Terek se pak jednalo o 

postup až do RFPL a zisk Ruského poháru, obojí v roce 2004. 

Poté ale následovala sestupná fáze paraboly, která přišla ve chvíli, kdy se 

potenciál klubu vyčerpal (resp. kdy se změnila taktika jeho dosavadního patrona, tj. 

v tomto případě Kremlu) nebo kdy se objevil mezinárodní tlak a hrozby postihů, jejichž 

dopady by výrazně převážily užitek plynoucí z využití daného klubu. Nejnižším bodem 

tohoto propadu byl pro Terek sestup z RFPL v roce 2005 a následné dvouleté působení 

ve druhé lize, pro krymské kluby pak vyloučení ze soutěží RFS v prosinci 2014, po 

kterém následovalo půlroční období bez profesionálního fotbalu na poloostrově a 

hledání řešení sporu mezi ruskými a ukrajinskými fotbalovými orgány. 

Jak už bylo zmíněno výše, přímá patronace Kremlu sice po určité době skončila (u 

Tereku trvala zhruba čtyři roky, u krymských klubů ji můžeme zaznamenat přibližně po 

dobu půl roku), přesto vytvořila podmínky, na které mohl fotbal ve zmíněných 

regionech navázat. Kluby tak poté, co Moskva projekty jejich využití zastavila (ať už 

z důvodu předání hlavní iniciativy místní správě nebo důsledkem mezinárodního tlaku) 

neklesly na pomyslné parabole na počáteční úroveň, ale mohly dynamiku vzniklou díky 

                                                 
90 Tavrija Simferopol byla zřejmě nejvýraznějším klubem z trojice zástupců Krymského poloostrova, kteří 
byli v sezoně 2014/2015 zařazeni do soutěží RFS. 
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své předchozí privilegované pozici využít, i když už se jejich hlavním patronem stal 

někdo jiný. 

Terek Groznyj dokázal po dvou letech opět postoupit do ruské nejvyšší soutěže, 

ve které se udržel až do současnosti (sezóna 2015/2016) a umísťuje se mezi 8. a 12. 

místem. Klub, který se díky vloženému kapitálu mezi lety 2000 a 2004 vypracoval v 

jeden z nejvýraznějších symbolů poválečného Čečenska, se stal součástí předání 

kontroly nad republikou do rukou místních elit, konkrétně Ramzana Kadyrova. 

Současný vůdce Čečenska, který v čele republiky stanul oficiálně v roce 2007, působil 

od smrti svého otce o tři roky dříve jako prezident klubu a i po opuštění této funkce 

zůstává směrem k Tereku velmi aktivní. I nadále poskytuje klubu významnou finanční 

podporu z rozpočtu republiky a rok po svém zvolení prezidentem Čečenska získal pro 

Terek poprvé od jeho znovuzaložení povolení hrát domácí zápasy přímo v Grozném. Od 

roku 2011 navíc klub působí na nově vybudovaném stadionu Achmat Arena pro více 

než 30 tisíc diváků. 

Fotbalové kluby z Krymu po vyloučení z ruské třetí ligy, které přišlo jako 

následek hrozících sankcí ze strany UEFA, zůstaly polovinu sezony bez možnosti 

působení v jakékoli profesionální soutěži a v nejistém „vakuu“ mezi Fotbalovou 

federací Ukrajiny a Ruským fotbalovým svazem. Přesto ale jejich předchozí přijetí do 

soutěží organizovaných Ruským fotbalovým svazem demonstrovalo zájem ruské strany 

o budoucnost krymského fotbalu, na což UEFA, jakkoli zachovávající neutralitu, 

musela brát ohled (stejně jako na samotný fakt anexe a oddělení Krymu od Ukrajiny). 

Na Krymu byla od sezony 2015/2016 vytvořena samostatná liga jako součást „zvláštní 

fotbalové zóny“ pod patronací UEFA a tamní kluby se tak staly účastníky soutěže 

nezávislé na ruských i ukrajinských fotbalových strukturách. Zpočátku se 

předpokládalo, že se na fungování ligy bude finančně podílet i UEFA, ta se ale nakonec 

rozhodla financovat pouze rozvoj mládežnického fotbalu na poloostrově a prostředky na 

svůj provoz tak kluby dostávají především od ruského ministerstva sportu.91 Vytvoření 

zvláštní zóny představovalo ze strany UEFA bezprecedentní krok, který vycházel 

z reálného stavu, ovšem který na druhou stranu ne zcela respektoval pravidla asociace. 

Při absenci možnosti dohody mezi Ukrajinou a Ruskem tak byla UEFA nucena zvolit 

kompromisní řešení, na kterém se ovšem předchozí podpora Kremlu pro krymské kluby 

výrazně odrazila. 
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Oba případy mají také společné to, že vůči podpoře fotbalu v daném regionu 

existovala v Rusku poměrně silná opozice a Kreml tak nestál za projektem, který by se 

setkával se všeobecnou podporou. Investice do fotbalu v Čečensku (resp. do Tereku, 

který v té době v Čečensku reálně nepůsobil) a privilegovaný přístup ke klubu z 

problematického regionu s čerstvou konfliktní minulostí se setkávaly s protesty z řad 

ruských fotbalových fanoušků (především těch z Moskvy) zapadajících do obecně 

negativního postoje Rusů vůči severnímu Kavkazu. Přijetí krymských klubů do soutěží 

pod hlavičkou RFS pak naráželo na neochotu především majitelů ruských fotbalových 

klubů, kteří se obávali sankcí s hrozícím dopadem jak přímo na fotbal v Rusku, tak na 

vlastní byznys některých oligarchů. 

V instrumentalizaci fotbalu v obou níže rozebraných případech lze z pohledu 

samotných klubů vnímat pozitivní i negativní stránky. Na jednu stranu dokázaly díky 

vloženému kapitálu výrazně vylepšit svou počáteční pozici (přičemž forma jejich 

vzestupu byla rozdílná): Úspěchem bylo už jejich samotné znovuzaložení, ke kterému 

by za politikou neovlivněných okolností buď vůbec nedošlo, nebo které by se bez 

takových okolností uskutečnilo mnohem později. Jako další posun je pak možné vnímat 

účast zmíněných klubů v profesionálních ligách a v neposlední řadě u Tereku i výrazný 

sportovní úspěch v podobě zisku Ruského poháru. Na druhou stranu je ale z pomyslné 

„paraboly“, kterou takto využité kluby opsaly, patrné, že za jejich využitím nestála 

dlouhodoběji udržitelná strategie a že byl důraz kladen na okamžitý nebo co nejrychlejší 

efekt. Jakmile přímá podpora Kremlu polevila, octl se Terek (z hlediska sportovních 

výsledků) i krymské kluby (z hlediska samotné existence) na určitou dobu znovu 

v ohrožení. 

 

4. Terek Groznyj: Symbol normalizace v postkonfliktním 

regionu 

Počátek instrumentalizace klubu Terek Groznyj je časově souběžný s nástupem 

Vladimira Putina na post prezidenta Ruské federace a změnou kurzu Moskvy vůči 

Čečensku, kdy se Kreml v rámci vyřešení statusu regionu rozhodl využít politiky „cukru 

a biče“. Na jedné straně stála rozsáhlá ozbrojená akce vedoucí během let 2000 a 2001 

                                                                                                                                               
91 Manuel Veth, „The Current State of the Crimean Football League,“ Futbolgrad, 22. 3. 2016, staženo 
10. 4. 2016, http://futbolgrad.com/current-state-crimean-premier-league/. 
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k obnově kontroly nad územím Čečenska, na straně druhé pak následné investice 

směřující do republiky, které se mimo jiné soustředily i na sport, zejména právě na 

fotbalový klub Terek.92 Využití fotbalu jako jednoho z nejpopulárnějších sportů na 

severním Kavkaze se tak stalo součástí modernizace Čečenska shora. Efekt tohoto 

počínání měl působit nejen směrem do Čečenska, ale vytvářet pozitivní obraz regionu 

v celém Rusku a v zahraničí, aby tak usnadnil jeho integraci a přilákal zahraniční 

investice. Jak v roce 2007 podotkl ve svém článku v časopise Soccer & Society jeden 

z největších odborníků na ruský a sovětský sport James (Jim) Riordan, „teprve úspěch 

vytváří hodnotný politický kapitál“.93 Proto vynaložil Kreml značné úsilí právě za 

účelem sportovního vzestupu do té doby nepříliš významného klubu, který měl rychle 

začít sloužit jako úspěšný reprezentant (podle Moskvy) bezpečného a slibně se 

rozvíjejícího regionu. 

Pro obnovení a podporu klubu v Čečensku navíc existoval vzor, paralela, která 

ukazovala, že podobná taktika může fungovat: V první polovině 90. let totiž slavil 

nečekané úspěchy klub Alania Vadikavkaz z republiky Severní Osetie-Alanie, který 

v roce 1995 dokonce vybojoval mistrovský titul. Podařilo se mu to především díky 

výrazné podpoře ze strany tehdejších severoosetinských politických elit a skrze své 

úspěchy dokázal v potenciálně nestabilním regionu odvádět pozornost od konfliktu 

probíhajícího v sousedním Čečensku. Podobného efektu, tedy navázání pozornosti na 

úspěšný fotbalový klub namísto stále ještě nestabilní politické a bezpečnostní situace, 

chtěl Kreml v první řadě dosáhnout i v případě Tereku Groznyj. 

 

4.1 Model pro severní Kavkaz: Alania 1995 

Na rozdíl od zbytku Ruska, kde se výrazné osobnosti začaly o potenciál fotbalu 

zajímat až po odeznění ekonomické krize let 1998-1999, byl fotbal na Kavkaze jako 

prostředek pro sebeprezentaci individualit vnímán už v prvních letech po rozpadu 

Sovětského svazu. Kontrola Moskvy nad regionálními vládami byla v polovině 90. let 

velmi slabá, což místním elitám umožnilo prakticky neomezenou moc nad způsobem, 

                                                 
92 Manuel Veth, „The Berlusconization of Post-Soviet Football in Russia and the Ukraine: Money Scores 
Goals, Goals Win Titles, and Titles Win Popularity,“ Journal of Sport History 41, č. 1 (jaro 2014): 67. 

93 Jim Riordan, „Football: Nation, City and the Dream. Playing the Game for Russia, Money and Power,“ 
Soccer & Society 8, č. 4 (2007): 553. 
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jakým fungovaly instituce a organizace na „jejich“ území.94 V roce 1995 dokázala 

Alania Vladikavkaz, klub ze Severní Osetie, překvapivě vyhrát ruský titul (až do roku 

2007 a triumfu Zenitu Petrohrad byla Alania jediným klubem mimo Moskvu, který 

v nejvyšší ruské soutěži zvítězil), když za jejím úspěchem stála především finanční 

podpora tehdejšího prezidenta republiky Severní Osetie-Alanie Achsarbeka Galazova.95 

Sám Galazov se také po několik let prezentoval prostřednictvím prestižního 

mezinárodního turnaje „Kubok Prezidenta“, kterého se účastnily kluby zvučných jmen 

ze západní Evropy a který tím výrazně vylepšoval obraz Severní Osetie nejen v rámci 

Ruska, ale i v zahraničí. 

Během jejích největších úspěchů bylo také Alanii, na rozdíl od níže popsaného 

pozdějšího případu Tereku, možné označit za klub, který skutečně využíval zdroje 

svého regionu a také ve svém regionu spontánně vyvolával emoce. Ze sestavy, která 

v roce 1995 získala titul, pocházelo hned šest hráčů přímo z Vladikavkazu, dalších deset 

pak ze severního Kavkazu.96 Průměrná návštěva domácích zápasů klubu v sezoně 1995 

byla 33 476 diváků, tj. číslo, kterému v té době řádově mohl konkurovat jedině Rotor 

Volgograd.97 V 90. letech totiž došlo na většině ruských stadionů k obrovskému 

propadu návštěvnosti, ve kterém se odrážela zhoršená ekonomická situace obyvatel a 

který podle Jamese Riordana výrazně ovlivnil také „úpadek nacionalistického zájmu“ – 

tedy reakce na absenci atraktivních zápasů s kluby z jiných částí SSSR.98 Tento trend se 

na přelomu 80. a 90. let týkal daleko více samotného Ruska než dalších svazových 

republik, v rámci Ruské federace pak mnohem méně postihl etnicky neruské regiony, 

mezi něž patřily právě republiky severního Kavkazu. 

Vzestup vladikavkazského klubu podporovaný investicemi prezidenta republiky 

proběhl navíc ve chvíli, kdy v sousedním Čečensku vrcholil ozbrojený konflikt s 

                                                 
94 Barnes, Owning Russia, 132. 

95 Veth, „The Berlusconization of Post-Soviet Football,“ 66. 

96 Alania byla rovněž jedním z klubů, které dokázaly největší měrou přilákat hráče z někdejších 
sovětských republik. V její sestavě tak bylo možné najít (i díky geografické blízkosti) několik Gruzínců a 
také hráčů ze střední Asie. Viz Robert Edelman, „There Are No Rules on Planet Russia: Post-soviet 
Spectator Sport,“ in Consuming Russia: Popular Culture, Sex, and Society Since Gorbachev, ed. Adele 
Marie Barker (Durham: Duke University Press, 2001), 223. 

97 Keith Huckle, „Alania and the Miracle of ‘95,“ More Than Arshavin, 30. 3. 2012, staženo 23. 1. 2016, 
https://morethanarshavin.wordpress.com/2012/03/30/alania-and-the-miracle-of-95/. 

98 Riordan, „Football: Nation,“ 553. 
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Ruskem (První čečenská válka). Ačkoli v tomto případě ještě nelze ukázat na přímé 

angažmá Kremlu, je logické, že Moskvě přišlo Galazovovo počínání na fotbalovém poli 

vhod jako efektivní způsob odvedení pozornosti od nacionalistických či separatistických 

nálad a jako ventilace potenciálně výbušných projevů přináležitosti k regionu.99 

Závislost na jediném člověku (resp. jediném zdroji kapitálu) se nicméně pro rozvoj 

klubu ukázala jako problematická. Ještě v roce 1996 skončila Alania v ruské lize těsně 

na druhém místě, o dva roky později ale Galazov opustil post prezidenta republiky a 

spolu s tím začal i úpadek klubu vedoucí k sestupu do druhé ligy v roce 2005 a v 

následujícím roce dokonce k bankrotu. Nicméně „model“ Alanie byl později do jisté 

míry zopakován Kremlem jak v případě Tereku Groznyj, tak zprostředkovaně u dalšího 

z výrazných klubů severního Kavkazu – Anži Machačkala.100 Především v případě 

Tereku pak aplikace takového přístupu přinesla samotnému klubu sportovní úspěchy 

následované propadem poté, co hlavní patron omezil svou aktivitu, a zopakovala tak 

podobný „parabolický efekt“ jako u Alanie. 

 

4.2 Daleko od Grozného: Terek po roce 2000 

Fotbalový klub v Grozném byl založen v roce 1946. Do roku 1948 vystupoval pod 

názvem Dinamo, poté jako Neftjannik a v roce 1958 pak získal název Terek (podle řeky 

Terek či Těrek protékající Čečenskem). Jakkoli nemůže roztříštěný systém nižších 

sovětských soutěží s obrovským množstvím účastníků poskytnout příliš velký přehled o 

skutečné úrovni jednotlivých klubů, lze výsledky Tereku až do roku 1994 označit 

přinejlepším za průměrné. Jeho největšími úspěchy do roku 1991 byly zisk Poháru 

RSFSR v roce 1974 a páté místo v První lize (tj. druhé nejvyšší sovětské soutěži) o čtyři 

roky později.101 V roce 1993 klub sice ve skupině „Západ“ ruské První ligy skončil na 

11. místě, v souvislosti s reorganizací soutěží platnou od následující sezony ale sestoupil 

do Druhé ligy. V roce 1994 pak v této soutěži obsadil poslední, 21. místo (druhým 

sestupujícím klubem bylo tehdy Dynamo Machačkala ze sousedního Dagestánu) a po 

                                                 
99 Veth, „The Berlusconization of Post-Soviet Football,“ 66. 

100 Majitel klubu Souleiman Kerimov, který do něj mohutně investoval, tak činil s „požehnáním“ Kremlu. 
David McArdle, „Anzhi – Kremlin PR in the North Caucasus,“ Futbolgrad, 10. 4. 2013, staženo 28. 1. 
2016, http://futbolgrad.com/anzhi-kremlin-pr-in-the-north-caucasus/. 

101 „Istorija,“ PFK Terek Groznyj im. A. A. Kadyrova, staženo 24. 1. 2016, http://fc-terek.ru/club/#_108,0. 
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skončení ročníku byl kvůli zhoršené bezpečnostní situaci v regionu oficiálně rozpuštěn. 

V prosinci téhož roku pak vypukla První čečenská válka a Terek, jehož stadion i 

veškeré zázemí byly v průběhu konfliktu spolu se zbytkem města kompletně zničeny, 

přestal existovat na následujících šest let. 

Znovu založen byl klub až v roce 2000 a o rok později byl administrativně 

zařazen do Profesionální fotbalové ligy. Ta byla sice až třetí nejvyšší ruskou soutěží a 

nejnižší možnou úrovní, na které mohl působit profesionální tým, přesto se ale jednalo o 

citelnou výhodu oproti situaci, kdy by se nově založený klub musel probojovat 

kompletní soutěžní strukturou od nejnižší úrovně. I když trvalo ještě dalších sedm let, 

než Terek získal povolení hrát své domácí zápasy přímo v Čečensku, měl se díky 

kapitálu do něj vloženému evidentně co nejrychleji stát hmatatelným důkazem 

normalizace situace v konfliktním regionu. Nakolik lze jeho rychlý sportovní vzestup 

přičítat přímo finanční (a další) podpoře Kremlu asi nelze přesně určit. Je ale zřejmé, že 

k tomu, aby se nově založený klub (navíc představující natolik problematický region) 

probojoval během pouhých čtyř let mezi nejlepší ruské týmy, stal se vítězem domácího 

poháru a reprezentoval na evropské úrovni, potřebuje jak obrovské množství finančních 

prostředků, tak do jisté míry i privilegovaný přístup přímo ve fotbalových soutěžích. 

Samotné označení Tereku jako čečenského klubu a jeho „image“ reprezentanta 

Čečenska jsou, alespoň v popisované době, sporné. Kvůli bezpečnostní situaci byl klub 

nucen hrát své domácí zápasy mimo Čečenskou republiku, většinu z nich mezi lety 

2004 a 2007 v Pjatigorsku na jihu Stavropolského kraje, přibližně čtyři hodiny jízdy 

z Grozného (první sezonu pak v Čerkesku v Karačajevsko-Čerkeské republice, sezony 

2002, 2003 a 2007 v Lermontově ve Stavropolském kraji). Pro kohokoli z Čečenska, 

kdo by tak chtěl „svůj“ klub podpořit na domácím zápase, to znamenalo cestu skrze 

nejméně tři severokavkazské republiky – Ingušsko, Severní Osetii a Kabardsko-

Balkarsko. Po svém znovuzaložení v roce 2000 byl klub sice oficiálně registrován 

v čečenském městě Gudermes, své zázemí (bázu), kde hráči i realizační tým bydleli, 

měl ale v jihoruském Kislovodsku a jako oficiální kontaktní adresa byl uváděn 

Leningradský prospekt v Moskvě.102 Působení de facto „ve vyhnanství“ se přirozeně 

projevilo i na návštěvnosti klubu. V Lermontově navštěvovalo zápasy Tereku v první 

sezoně průměrně jen asi 100 až 150 lidí a Čečenci se o výsledcích a výkonech „svého“ 

                                                 
102 Ruslan Dubov, „V etot «Terek» vlivajutsja milliony,“ Novaja Gazeta, 3. 2. 2003, staženo 25. 1. 2016, 
http://www.novayagazeta.ru/society/21391.html. 
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týmu dozvídali pouze z médií. Výraznější podpory – evidentně zapříčiněné častými 

výhrami – se klubu dostalo v Pjatigorsku během jeho postupové sezony 2004. Přesto se 

i tam návštěvy pohybovaly v průměru kolem čtyř tisíc fanoušků.103 

Na počátku svého obnoveného působení v profesionálních soutěžích byl Terek 

stoprocentně financován z federálního rozpočtu (prostřednictvím rozpočtu republiky).104 

Ruské kluby nicméně detaily svých rozpočtů zpravidla nezveřejňují a Terek v tomto 

nebyl výjimkou. Proto lze představu o částkách, které v té době válkou zdevastované 

Čečensko vyčleňovalo na financování rozjezdu fotbalového klubu z Grozného, získávat 

pouze zprostředkovaně, jako v roce 2003, kdy údaje o financování klubu odkryly na 

základě zpráv Sčetnoj Palaty RF noviny Novaja Gazeta. Podle článku zveřejněného 

v únoru 2003 byla pro financování fotbalového klubu v republikovém rozpočtu 

vyhrazena speciální položka, oficiálně nazvaná na „obnovení materiálně-technické 

základny institucí fyzické kultury a sportu, včetně zajištění výstroje a sportovního 

inventáře pro RFK Terek“.105 V rámci ní byla v roce 2001, tedy první rok po 

znovuzaložení Tereku, vyčleněna suma ve výši 15 615 tisíc rublů. Reálné výdaje „se 

zanesením odpovídajících změn do rozpočtu“ ovšem činily 46 863 tisíc rublů. Výsledný 

rozdíl, tedy přes 30 milionů rublů (v tehdejší době zhruba jeden milion dolarů), byl 

přitom v daném roce způsoben z větší části právě investicemi směřujícími přímo do 

Tereku: Přes 4,5 milionu rublů spolklo sportovní vybavení, 4,2 milionu činila odměna 

společnostem, které zprostředkovaly příchod dvanácti nových hráčů do klubu, a na 

téměř 5 milionů byly vyčísleny investice do společností, které byly bezplatně převedeny 

do vlastnictví klubu (jednalo se o továrnu na výrobu linolea a goschoz).106 V porovnání 

s ruskými velkokluby (i v tehdejší době) sice tato čísla nejsou nijak vysoká, přesto ale 

hrálo finanční zajištění významnou roli především v angažování ruských hráčů, kteří by 

jinak k působení v čečenském klubu asi jen obtížně hledali motivaci. 

Od samého počátku potvrzoval privilegovanou pozici Tereku nejen přísun financí, 

ale i zapojení čelných představitelů Čečenské republiky přímo do jeho vedení 

                                                 
103 „Russia 2004,“ The RecSport.Soccer Statistic Foundation, staženo 27. 1. 2016, 
http://www.rsssf.com/tablesr/rus04.html. 

104 Anton Chejtinga, „Čerez den‘, čerez dva Terek budet v UEFA,“ Ogonëk, 30. 5. 2004, staženo 27. 1. 
2016, http://www.kommersant.ru/doc/2293671. 

105 Dubov, „V etot «Terek».“ 

106 Tamtéž. 
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(angažovanost republikových politických elit do jisté míry opakovala model Alanie). 

Od roku 2001 až do své smrti byl prezidentem klubu Achmat Kadyrov (nejprve hlava 

administrativy, od roku 2003 zvolený prezident Čečenska), kterého na postu prezidenta 

Tereku a později i republiky vystřídal jeho syn Ramzan.107 Předseda vlády Čečenské 

republiky a ministr RF pro obnovu Čečenska Stanislav Iljasov pak v prvních letech po 

založení klubu zastával funkci předsedy jeho dozorčí rady.108 Neméně významným byl 

fotbal pro čečenské politické elity už před první válkou s Ruskem. Do rozpuštění klubu 

zastával oficiálně pozici jeho prezidenta tehdejší prezident separatistické Čečenské 

republiky Ičkerie Džochar Dudajev.109 

Hned ve své první sezoně v PFL (2001) skončil Terek v zóně „Jih“ na pátém 

místě, následující rok už ale dokázal z prvního místa postoupit do FNL. Ve druhé 

nejvyšší soutěži pak setrval pouhé dva roky, než se mu v roce 2004 podařilo po 

rekordních výsledcích, které do té doby neměly v Rusku obdoby, postoupit do Premier 

ligy. Největšího úspěchu – a zřejmě i naprostého vrcholu, kam ho mohla podpora 

Kremlu vynést – se ale Terek dočkal 29. května téhož roku, když dokázal ve finále 

Ruského poháru (Кубок России по футболу) porazit 1:0 klub Křídla Sovětů Samara 

(Крылья Советов) a získat tak druhou nejprestižnější domácí trofej po mistrovském 

titulu RFPL, která navíc zajišťovala start v předkole tehdejšího Poháru UEFA.110 

Rok 2004 byl pro Terek bezesporu nejúspěšnějším v jeho historii a klub během 

něj vytvořil hned několik rekordů ruského fotbalu. Jako prvnímu v historii se mu 

v jediné soutěžní sezoně podařilo získat alespoň sto bodů (resp. přesně 100 bodů za 32 

výher, 4 remízy a 6 proher). V průběhu sezony Terek odehrál sérii 21 zápasů v řadě bez 

porážky, což se do té doby v Rusku nepodařilo žádnému jinému klubu, a jeho nejlepší 

střelec Andrej Fedkov vytvořil rekord FNL, když vstřelil celkem 38 branek. Terek se 

                                                 
107 V souvislosti se smrtí Achmata Kadyrova existuje určitá paralela mezi Terekem a Šachtarem Doněck – 
stejně jako byl v roce 1995 zabit během bombového atentátu přímo na stadionu v Doněcku tehdejší 
majitel Šachtaru Achať Bragin, došlo 9. května 2004 i na stadionu v Grozném k bombovému útoku, při 
němž zahynul Achmat Kadyrov. V Grozném ovšem nešlo přímo o fotbalový zápas (které hrál Terek stále 
mimo Čečensko), ale o oslavy výročí konce druhé světové války. 

108 Dubov, „V etot «Terek».“ 

109 Chejtinga, „Čerez den‘.“ 

110 Během pohárové sezony 2003/2004 (Ruský pohár se tehdy na rozdíl od ligových soutěží hrál 
systémem podzim-jaro) dokázal Terek vyřadit Spartak Nalčik (4. kolo), Černomorec Novorossijsk (5. 
kolo), Kubaň Krasnodar (6. kolo), Rotor Volgograd (čtvrtfinále) a Šinnik Jaroslavl (semifinále). Viz „Russia 
Cups 2003/04,“ The RecSport.Soccer Statistic Foundation, staženo 27. 1. 2016, 
http://www.rsssf.com/tablesr/ruscup04.html. 
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také kvalifikoval do bojů o evropské poháry jako vůbec první ruský klub mimo 

RFPL.111 Finále Poháru mezi Terekem a Křídly Sovětů bylo navíc po sedmnácti letech 

prvním, kterého se neúčastnil alespoň jeden klubu z Moskvy (což jen potvrzuje 

dominanci, kterou kluby z hlavního města po rozpadu SSSR vytvořily). 

Díky svému vítězství v Ruském poháru postoupil Terek do druhého (tj. v té době 

posledního) předkola Poháru UEFA. Stejně jako ale nemohl hrát na vlastním stadionu 

zápasy domácí soutěže, nebylo mu povoleno hrát v Čečensku ani utkání evropských 

pohárů (tehdejší stadion v Grozném ani stadiony ve městech, kde Terek působil, navíc 

nevyhovovaly standardům UEFA). Klub se tak setkal s podobným problémem, jakému 

už v roce 2001 čelilo Anži Machačkala. To mělo v prvním kole Poháru UEFA 

hostit Glasgow Rangers přímo v Machačkale, pro což se klub i RFS snažily vytvořit co 

nejpříznivější podmínky včetně předchozí návštěvy delegace skotského klubu 

v Dagestánu. UEFA ale nakonec tehdy v Machačkale na základě žádosti skotského 

klubu hrát nedovolila a namísto dvojzápasu doma-venku nařídila sehrát pouze jedno 

utkání na neutrální půdě ve Varšavě (ze kterého po vítězství 1:0 postoupili Rangers).112 

Terek byl nucen své pohárové zápasy odehrát na stadionu Lokomotivu v Moskvě. Ve 

druhém předkole dokázal vyřadit polský Lech Poznaň, v prvním kole základní fáze pak 

ale vypadl se švýcarským FC Basilej. 

 

4.3 Gól pro čečenský lid: Terek ve službách Moskvy 

Kromě výše popsaného rychlého sportovního vzestupu potvrzuje předpoklady o 

tom, že Terek sloužil v prvních letech po ukončení horké fáze čečenského konfliktu 

jako kremelský „PR projekt“, i jeho osud po roce 2004. Klub z Grozného nebyl schopen 

udržet se v ruské nejvyšší soutěži a poté, co v ní strávil jedinou sezonu, na konci roku 

2005 znovu sestoupil.113 Naplnil se tak v úvodu kapitoly zmíněný „parabolický efekt“: 

Na samém začátku stál klub s velmi nízkou startovní pozicí (v případě Tereku klub 

několik let fakticky neexistující), ovšem – za předpokladu úspěšného sportovního 

působení – s potenciálem využití především pro formování veřejného mínění. Klub 

                                                 
111 „Fultbol’nyj klub «Terek » (Groznyj),“ Kavkazskij Uzel, 18. 3. 2013, staženo 24. 1. 2016, 
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/152312/. 

112 McArdle, „Anzhi – Kremlin PR in the North Caucasus.“ 

113 Veth, „The Berlusconization of Post-Soviet Football,“ 67. 
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v takto nevýhodné pozici začal podporovat vnější činitel – v tomto případě přímo Kreml 

– který se rozhodl využít jeho potenciálu k ukázání normalizace situace ve válkou 

zmítaném Čečensku. S vynaložením velkého množství finančního kapitálu bylo 

dosaženo sportovních úspěchů – klub postoupil ve velmi krátkém čase až do Premier 

ligy (a už během dvou let rozšířil možnosti svého využití jako propagandistického 

nástroje tím, že se probojoval do FNL, tedy soutěže, která je hrána celostátně), čímž se 

na něj obrátila výrazná pozornost doma i v zahraničí, umocněná navíc vítězstvím 

v Ruském poháru a účastí v Poháru UEFA. Ve chvíli, kdy za daných podmínek dosáhl 

Terek svého vrcholu (a dá se říci, že splnil svůj „účel“), přestala být jeho podpora ze 

strany Kremlu tak intenzivní a klub po jediné sezoně sestoupil do nižší soutěže. Přesto 

si ale zachoval svůj význam pro region, který reprezentuje, a po dvou sezonách se do 

RFPL znovu vrátil, tentokrát již nikoli pod přímou patronací Moskvy, ale s výraznou 

podporou čečenského prezidenta Ramzana Kadyrova. Podobný, i když kvůli 

mezinárodnímu tlaku mnohem rychlejší parabolický vývoj, je možné identifikovat i 

v případě fotbalových klubů na Krymu po jeho anexi Ruskem v roce 2014, které jsou 

předmětem druhé analýzy v rámci této práce. 

Představa Tereku jako klubu reprezentujícího Čečensko je problematická nejen 

z výše zmíněného důvodu, tedy že klub sídlil a hrál své zápasy v jiných regionech, ale i 

kvůli složení samotného týmu. V sezoně, kdy získal Ruský pohár, byl jeho tým sestaven 

z mnoha etnicky ruských hráčů ve středním až vyšším (fotbalovém) věku, kteří 

v předchozích letech buď střídali angažmá v průměrných klubech ruské první a druhé 

ligy nebo byli v závěru své kariéry „odloženi“ některým z předních klubů RFPL. 

V době, kdy se uskutečnilo finále poháru, nebyl v sestavě Tereku dokonce jediný hráč, 

který by pocházel z Čečenska.114 Oslavy zisku poháru, které z bezpečnostních důvodů 

neproběhly v Grozném ale v nedalekém městě Gudermes, tak byly pro řadu ruských 

hráčů Tereku vůbec první příležitostí vstoupit na území republiky, kterou jejich klub 

reprezentoval.115 Po finále poháru prohlásil v pozápasovém rozhovoru střelec 

rozhodujícího gólu Andrej Fedkov, že svůj gól „věnuje čečenskému lidu“.116 Takový 

výrok ve světle výše zmíněných faktů vyznívá jako poněkud prázdná fráze, s velkou 

                                                 
114 Marc Bennets, Football Dynamo. Modern Russia and the People’s Game (London: Virgin Books, 2008), 
161. 

115 Bennets, Football Dynamo, 168. 

116 Tamtéž, 165. 
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pravděpodobností „objednaná“ někým z vedení klubu, aby byla v mediálně 

exponovaném okamžiku zdůrazněna vazba Tereku na Čečensko. 

Byla-li zmiňována finanční podpora, kterou Terek pro dosažení sportovních 

úspěchů dostával přímo z rozpočtu republiky, je nutné připomenout i podezření, která se 

objevila v souvislosti s finálovým zápasem Ruského poháru a která souvisela s údajným 

protežováním Tereku z vyšších pozic. Pro Kreml bylo velice důležité, aby klub dovedl 

svou cestu až k zisku trofeje, a Křídla Sovětů měla údajně za přenechání vítězství 

inkasovat kompenzaci ve výši sedm milionů dolarů (zmiňovaný Andrej Fedkov rozhodl 

zápas brankou ve druhé minutě nastaveného času).117 Díky zisku poháru pouhé čtyři 

roky po ukončení nejtěžších bojů a obnovení federální správy v Čečensku tak Terek 

Groznyj plnil stránky médií jako jeden z nejúspěšnějších fotbalových klubů v zemi, 

čímž splácel kapitál vkládaný do něj od roku 2000. Skrze sportovní úspěchy dokázaly 

zároveň jeho zápasy především s moskevskými kluby částečně ventilovat protiruské 

nálady v regionu (válka se posunula na symbolickou rovinu fotbalového utkání) a 

směrem do Ruska a do zahraničí vyznívala asociace Čečenska s fotbalem mnohem 

pozitivněji než spojení regionu s válkou a terorismem. Propagandistické využití Tereku 

a jeho přítomnost v médiích přitom pokračovaly i po samotném finále, kdy byl celý tým 

přijat v Kremlu a osobně mu gratuloval Vladimir Putin (což rozhodně nelze nazvat 

tradiční poctou, které by se snad dočkali všichni vítězové domácího poháru). Ruský 

prezident také během setkání výslovně ocenil přínos Tereku ke stabilitě v regionu a 

věnoval klubu šavli kdysi patřící Achmatu Kadyrovovi.118 

I přes vynaložené prostředky bylo vytváření pozitivní image Tereku směrem do 

zbytku Ruska poměrně složitým úkolem, který kromě materiálních problémů narážel i 

na obrovské antipatie panující ve zbytku Ruska vůči severnímu Kavkazu. Právě 

fotbaloví fanoušci – tedy ti, kteří s Terekem přicházeli do styku jako první, – zpravidla 

patří mezi velmi radikální část obyvatelstva, která se ani v Rusku nezdráhá projevit svůj 

názor. Jako jeden z důsledků politiky vůči severokavkazským republikám po nástupu 

Vladimira Putina lze navíc vnímat nejen vzestup Tereku, ale obecně i nárůst počtu 

klubů z této oblasti v RFPL a spolu s tím i více mediální pozornosti a více zápasů, které 

se mohly stát ventilem pro projevy xenofobie. Fotbal přitom i přes svou značnou 

popularitu nepatřil, snad kromě výsledků Alanie v polovině 90. let, k „výkladní skříni“ 

                                                 
117 Tamtéž, 168. 

118 Tamtéž, 167. 
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sportu v regionu, odkud byli Rusové zvyklí spíše na kvalitní zápasníky, judisty nebo 

boxery.119 V roce 2010 nastala v ruské nejvyšší soutěži poprvé situace, kdy hned čtyři 

ze šestnácti klubů reprezentovaly severokavkazské republiky – Spartak Nalčik 

(Kabardsko-Balkarsko), Alania Vladikavkaz (Severní Osetii), Terek Groznyj 

(Čečensko) a Anži Machačkala (Dagestán). V době nástupu Vladimira Putina na post 

prezidenta to přitom byly pouze dva, Anži a Alania. Vláda byla kvůli tomu v médiích 

často kritizována, že umožňuje budovat drahé sestavy za federální peníze namísto toho, 

aby byly prostředky z Moskvy na severním Kavkaze investovány do vzdělání nebo 

zdravotnictví.120 Za protežování klubů z Kavkazu je možné označit i situaci z roku 

2010, kdy do nejvyšší soutěže (naposledy) postoupila Alania Vladikavkaz. Ta tehdy 

v předcházejícím ročníku FNL skončila až třetí a do RFPL se následně dostala 

administrativní cestou, když nahradila bankrotující FK Moskva namísto toho, aby 

v nejvyšší soutěži setrval sestupující klub Kubaň Krasnodar.121 

 

4.4 Na Kavkaze nefandíme: Terek obětí xenofobie 

Negativní obraz celého regionu a jeho obyvatel v očích etnických Rusů, 

způsobený oběma čečenskými válkami, teroristickými útoky v ruských městech122 nebo 

množstvím přistěhovalců ze severního Kavkazu především v Moskvě a Petrohradu, se v 

kombinaci se sportovními úspěchy zástupců zmiňovaných republik odrazil na 

vyhroceném postoji ruských fotbalových fanoušků vůči kavkazským klubům. Ten 

vygradoval v prosinci 2010 masovými demonstracemi v Moskvě, reagujícími na vraždu 

                                                 
119 Na olympijských hrách v Londýně 2012 se představilo téměř 30 sportovců ze severního Kavkazu, kteří 
získali čtyři zlaté, pět stříbrných a čtyři bronzové medaile. To znamenalo přibližně 15 % všech medailí, 
vybojovaných na těchto hrách ruskou výpravou, obyvatelstvo severokavkazských republik přitom tvoří 
asi 5 % obyvatelstva RF. Viz Andy Shenk, „The Caucasus Question in Russian Football,“ The False Nine, 
15. 1. 2013, staženo 24. 1. 2016, http://www.thefalsenine.co.uk/2013/01/15/the-caucasus-question-in-
russian-football/. 

120 Shenk, „The Caucasus Question.“ 

121 James Appell, „The North Caucasus: Russias toughest away days,“ The Football Ramble, 23. 9. 2010, 
staženo 24. 1. 2016, http://www.thefootballramble.com/indepth/entry/the-north-caucasus-russias-
toughest-away-days/P60. 

122 Tři pumové atentáty na obytné domy v Moskvě a Volgodonsku si vyžádaly celkem 293 obětí a již tak 
výrazné protičečenské nálady v ruské společnosti ještě prohloubily. Milan Švankmajer et al., Dějiny 
Ruska (Praha: Lidové noviny, 2012), 501. 
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fanouška Spartaku Jegora Sviridova osobou „kavkazského původu“.123 V řešení napjaté 

situace (demonstrace, které se na Divadelním náměstí 11. prosince podle médií 

zúčastnilo až šest tisíc lidí, skončila napadáním „kavkazsky“ vypadajících osob a 

potyčkou s jednotkami OMON) se ve výsledku angažoval přímo tehdejší premiér 

Vladimir Putin. Ten spolu s ministrem sportu Vitalijem Mutkem navštívil Sviridovův 

hrob a osobně se setkal se zástupců fanouškovských organizací (včetně fanklubů 

Spartaku a klubů právě ze severního Kavkazu), u kterých apeloval na potlačení 

nacionalistických tendencí uvnitř fanouškovského hnutí.124 Strategie, kterou vláda 

zvolila vůči radikálním fanouškům, tedy jakýsi „appeasement“ s absencí tvrdších 

postihů a do určité míry opatrným přístupem především vůči zmiňovaným příznivcům 

Spartaku Moskva, může pramenit ze „spojenectví“ v minulosti navazovaného mezi 

Kremlem a radikálními ultras.125 Právě tvrdé jádro fanoušků Spartaku Moskva (skupina, 

která si říká Gladiators) bylo o několik let dříve zmiňováno v souvislosti s incidenty 

směřujícími proti opozici: V letech 2005 a 2006 došlo k několika útokům na členy 

Nacionálně bolševické strany Eduarda Limonova, ze kterých byli obviněni právě 

členové zmíněné skupiny. Stejní lidé, kteří se účastnili těchto útoků, přitom působili 

jako ochranka na akcích prokremelského mládežnického hnutí Naši. V listopadu 2010 

pak padlo podezření na stejnou skupinu v případu útoku na novináře Olega Kašina126 a 

v únoru 2012 byli fanoušci Spartaku identifikováni mezi zhruba padesátkou lidí, která 

napadla shromáždění opozice na Revolučním náměstí v Moskvě.127 

I přes snahu Kremlu zmírnit protikavkazské (a obecně nacionalistické) tendence u 

ruských fotbalových fanoušků akce v podobném duchu pokračovaly a i v dalších letech 

tak tvořily protipól pozitivní prezentace fotbalových klubů ze severu Kavkazu v ruských 

                                                 
123 Yan Matusevich, „Russian Football Hooliganism – the Caucasian Divide,“ Futbolgrad, 2. 12. 2013, 
staženo 29. 1. 2016, http://futbolgrad.com/russian-football-hooliganism-caucasian-divide/. 

124 „Putin posetil mogilu ubitogo bolel’ščika Spartaka,“ BBC – Russkaja služba, 21. 12. 2010, staženo 30. 
1. 2016, http://www.bbc.com/russian/russia/2010/12/101221_putin_sviridov.shtml. 

125 Poslanec za stranu Spravedlivé Rusko Oleg Nilov navrhoval jako řešení situace dokonce úplný zákaz 
fotbalu v severokavkazských republikách. Viz Matusevich, „Russian Football Hooliganism.“ 

126 Oleg Kašin, v té době korespondent Kommersantu, se zajímal o mládežnická politická hnutí nebo o 
kauzu Chimkiského lesa a již v minulosti se dostal do konfliktu s FSB nebo se členy zmiňované skupiny 
Naši.  

127 Mikhail Longinov, „Dangerous allies: when football hooligans and politicans meet,“ Open Democracy, 
28. 3. 2012, staženo 30. 1. 2016, https://www.opendemocracy.net/od-russia/mikhail-
loginov/dangerous-allies-when-football-hooligans-and-politicans-meet. 
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médiích. Zmiňované protesty z konce roku 2010 měly dozvuk ve vyhlášení bojkotu 

fotbalových utkání na Kavkaze, který jako první začali v květnu 2015 organizovat 

fanoušci CSKA Moskva. K nim se následně přidali příznivci Spartaku a Lokomotivu, 

tedy klubů, mezi jejichž tábory panují za běžných podmínek velmi silné antipatie, a 

myšlenku odmítnutí výjezdů do severokavkazských republik podpořili i fanoušci 

z Petrohradu, Kazaně nebo Samary. Mezi důvody organizace bojkotu zástupci fanoušků 

většinou uváděli různé měřítko rozhodčích vůči klubům ze severního Kavkazu a ze 

zbytku Ruska, různý přístup k udílení pokut ze strany fotbalových asociací nebo 

nedostatečné zajištění bezpečnosti fanoušků hostujících klubů (trochu paradoxně s 

výjimkou zápasů v Grozném).128 Z toho je patrné, že se v jejich postoji odrážely jak 

obavy z bezpečnostní situace na Kavkaze, tak výtky směrem k vládě, která podle nich 

svou (nejen) finanční podporou zvýhodňovala kluby z Kavkazu oproti těm ze zbytku 

země (jakkoli bylo v této úvaze přehlíženo velké množství klubů v jiných oblastech 

Ruska, které byly přímo či nepřímo financovány z federálního rozpočtu). O vážnosti, 

kterou jeho aktéři bojkotu přikládali, svědčí i fakt, že se jednalo o společné gesto 

příznivců několika klubů, a ukázalo se tak, nakolik dokáže nacionalismus otupit hrany 

běžně velmi antagonistických vztahů mezi skupinami fotbalových ultras. Podobný 

proces přitom není ojedinělý a bylo jej možné identifikovat třeba v průběhu 

Euromajdanu na Ukrajině na přelomu let 2013 a 2014.129 

Projevy xenofobie vůči obyvatelům severokavkazských republik se na 

fotbalových stadionech staly po vyhlášení bojkotu častějšími. Mezi ty, které 

nejvýrazněji upoutaly pozornost médií i politiků, patřilo v roce 2013 spálení čečenské 

vlajky na stadionu Zenitu Petrohrad („tvrdé jádro“ fanoušků Zenitu – tzv. Landskrona – 

je svými rasistickými nebo jinak xenofobními projevy nechvalně proslulé) nebo 

podobné počínání s vlajkou Dagestánu na stadionu Kubaně Krasnodar.130 V dalších 

desítkách případů pak byly zaznamenány hanlivé pokřiky směřující na národnosti 

severního Kavkazu (často i na zápasech mezi dvěma etnicky ruskými kluby) nebo 

                                                 
128 Rafael‘ Saakov, „Počemu moskovskie fanaty otkazivajutsja echat‘ na Kavkaz?“ BBC – Russkaja služba, 
23. 7. 2011, staženo 29. 1. 2016, 
http://www.bbc.com/russian/sport/2011/06/110623_moscow_fans_ncaucaus_boycott.shtml. 

129 K sjednocujícímu efektu Euromajdanu na fotbalové fanoušky na Ukrajině viz David McArdle a Manuel 
Veth, „Ukrainian Ultras and the Unorthodox Revolution,“ Futbolgrad, 11. 2. 2014, staženo 28. 1. 2016, 
http://futbolgrad.com/ukrainian-ultras-unorthodox-revolution/. 

130 „Anži trebuet nakazat‘ fanatov, sžegšich flag Dagestana,“ BBC – Russkaja služba, 30. 10. 2013, staženo 
29. 1. 2016, http://www.bbc.com/russian/russia/2013/10/131030_anzhi_dagestan_flag_burning. 
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potyčky mezi fanoušky. Když byla v roce 2013 vybrána tehdy dva roky stará Achmat 

Arena v Grozném jako místo konání finálového zápasu Ruského poháru (do nějž se 

nakonec probojovaly týmy CSKA a Anži), odmítli fanoušci moskevského klubu 

cestovat do Čečenska podpořit svůj klub. Ve snaze zmírnit negativní dopad, který by 

mělo zobrazení poloprázdného stadionu v médiích a následná diskuse o příčinách 

bojkotu se pak RFS rozhodl zaplnit stadion místními obyvateli v barvách CSKA.131 

Všechny tyto události zapadají do mnohem širšího problému, kterým je rasismus 

pro ruský fotbal a který se stává aktuálnějším a zejména v zahraničních médiích 

mnohem více zmiňovaným spolu s vrcholícími přípravami na pořadatelství mistrovství 

světa 2018. Demonstrují ovšem i to, v jak nepřátelském prostředí Terek Groznyj od 

svého znovuzaložení působil. Fakt, že se klub v daných podmínkách dokázal prosadit 

mezi ruskou fotbalovou elitu a až do současnosti (sezóna 2015/2016) patří mezi 

účastníky nejvyšší soutěže, potvrzuje, že více než o sportovní šlo o politicky 

motivovaný projekt, jehož úspěchu byla přikládána vysoká priorita. 

 

4.5 Návrat domů: Terek pod patronací Ramzana Kadyrova 

Zisk Ruského poháru 2004 a postup do nejvyšší soutěže ve stejném roce byly 

zřejmě maximálními úspěchy, kterých mohl tým Tereku v daných podmínkách 

dosáhnout. Přímá podpora směrem z Kremlu výrazně opadla a klub skončil v sezoně 

2005 v RFPL na posledním, šestnáctém místě. O jeho horšící se finanční situaci navíc 

svědčí i odpočet šesti bodů jako trest za pozdní uhrazení přestupové částky klubu Křídla 

Sovětů za hráče Ognjena Koromana.132 Přesto ale kapitál vložený do Tereku od roku 

2000 dokázal vytvořit dostatečně stabilní podmínky pro návrat klubu do RFPL, 

tentokrát už bez přímé „patronace“ z Moskvy, ale s podporou místních politických elit. 

Terek se tak stal v podstatě součástí taktiky předání správy nad republikou do rukou 

Ramzana Kadyrova, který už od roku 2004 působil po smrti svého otce jako prezident 

klubu. Situace a role Tereku se tak začaly podobat modelu Alanie ještě výrazněji, než 

tomu bylo těsně po jeho znovuzaložení. Spolu s návratem do RFPL v roce 2008, tedy 

dva roky poté, co klub sestoupil, bylo Tereku poprvé v jeho novodobé historii povoleno 

                                                 
131 Matusevich, „Russian Football Hooliganism.“ 

132 „Russia 2005,“ The RecSport.Soccer Statistic Foundation, staženo 1. 2. 2016, 
http://www.rsssf.com/tablesr/rus05.html. 
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hrát jeho domácí utkání přímo v Grozném. Tento ústupek je možné vnímat jako jakousi 

formu „odměny“ za zajištění podpory vládnoucímu režimu v Moskvě. Časově se totiž 

shoduje se zvolením Ramzana Kadyrova prezidentem Čečenska a parlamentními 

volbami v prosinci 2007, ve kterých dokázal Kadyrov „zajistit“ oficiálně 99,36% 

podporu pro stranu Jednotné Rusko (při volební účasti v republice 99,46 %), stejně jako 

o rok později podporu 88,70 % pro prezidentského kandidáta Jednotného Ruska 

Dmitrije Medveděva.133 

Se změnou formy podpory ze strany Kremlu souvisí i změna ve struktuře 

financování Tereku a dalších fotbalových klubů z oblasti severního Kavkazu. Zatímco 

ještě v roce 2010 byly kluby financovány téměř výhradně z rozpočtů svých republik, 

část z nich přešla postupně k jinému modelu. Majitelem i hlavním sponzorem Anži 

Machačkala se v roce 2011 stal oligarcha Suleiman Kerimov, hlavním sponzorem 

Alanie Vladikavkaz pak počínaje sezonou 2012/2013 hydroenergetická společnost 

RusGidro.134 V případě Tereku se sponzory na čas stali, vedle přetrvávající podpory 

z rozpočtu republiky, moskevský podnikatel Telman Ismailov (majitel Čerkizovského 

trhu) a čečenský miliardář a člověk blízký Ramzanu Kadyrovovi Bulat Čagaev – mimo 

jiné i majitel dalšího fotbalového klubu, švýcarského Neuchâtel Xamax. Právě z 

Čagaevových prostředků bylo uhrazeno grandiózní otevření nově postavené Achmat 

Areny v Grozném.135 Spartak Nalčik tak zůstal jediným z kavkazských klubů, který byl 

po celou dobu svého účinkování v RFPL (2006-2012) plně financován z federálních 

prostředků. Mezi kluby ruské nejvyšší soutěže ale rozhodně nebyl výjimkou, ve stejné 

době bylo na vládní podpoře výrazně (ne-li zcela) závislé velké množství klubů – 

Amkar Perm, FK Rostov, Volga Nižnij Novgorod, Mordovia Saransk nebo Rubin 

Kazaň.136 

                                                 
133 „Russia. Legislative Election 2007,“ Electoral Geography 2.0, staženo 1. 2. 2016, 
https://www.electoralgeography.com/new/en/countries/r/russia/russia-legislative-election-2007.html a 
„Russia. Presidential Election, 2008,“ Electoral Geography 2.0, staženo 1. 2 2016, 
https://www.electoralgeography.com/new/en/countries/r/russia/russia-presidential-election-
2008.html. 

134 Shenk, „The Caucasus Question.“ 

135 Rob Dillon, „Club Profile – Terek Grozny,“ More Than Arshavin, 9. 1. 2013, staženo 26. 1. 2016, 
https://morethanarshavin.wordpress.com/2013/01/09/club-profile-terek-grozny/. 

136 Shenk, „The Caucasus Question.“ 
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Ramzan Kadyrov rozeznal význam fotbalového klubu především pro prezentaci 

regionu a sebe sama jako jeho úspěšného lídra. Evidentně se souhlasem Moskvy začaly 

do Tereku proudit nové investice, za nimiž je opět spíše než sportovní motivaci možné 

vidět snahu představit Terek jako klub evropského formátu. Na začátku roku 2011 

způsobilo ve fotbalovém světě senzaci, když se trenérem Tereku stal legendární 

nizozemský hráč – mistr Evropy a držitel Zlatého míče137 z roku 1987 – Ruud Gullit, a 

podobné reakce médií se pak ve stejné době dočkala i (nakonec neúspěšná) jednání o 

přestupu tehdy jednoho z nejlepších fotbalistů Evropy Diega Forlana z Atletica 

Madrid.138 V roce 2011 byl v Grozném otevřen moderní stadion pro 30 tisíc diváků 

pojmenovaný Achmat Arena na počest zesnulého čečenského prezidenta a jeho 

slavnostní otevření obstaral zápas mezi týmem čečenských politiků (v čele s Ramzanem 

Kadyrovem) a výběrem světových hvězd, jakými byli například Diego Maradona, Luis 

Figo, Robbie Fowler a další.139 Fotbal dodnes slouží i jako platforma pro demonstraci 

podpory Vladimiru Putinovi – např. v roce 2015 uspořádal Kadyrov při příležitosti 

oslav 63. narozenin ruského prezidenta ve zcela zaplněné aréně fotbalovou exhibici za 

účasti několika bývalých italských fotbalových hvězd.140 

V rámci zlepšení image Tereku a kvůli námitkám ze strany UEFA zmiňujícím 

slučování politických funkcí s funkcemi v klubu přenechal kontroverzní Ramzan 

Kadyrov, kterého provázejí mimo jiné obvinění z únosů a mučení politických oponentů, 

v roce 2011 oficiální post prezidenta klubu svému blízkému spolupracovníkovi a 

prvnímu místopředsedovi čečenské vlády Magomedu Daudovovi.141 Sám Kadyrov – 

nově jako čestný prezident – si ale stále zachovává v klubu velmi silné slovo.142 

                                                 
137 Ocenění pro nejlepšího hráče působícího v Evropě udělované každoročně magazínem France 
Football. Od roku 2010 existuje jako Zlatý míč FIFA a vztahuje se na hráče z celého světa. 

138 Miriam Elder, „Chechnya’s hardman Ramzan Kadyrov hires football big guns to take the offensive 
against Russian giant,“ The Guardian, 20. 3. 2011, staženo 1. 2. 2016, 
http://www.theguardian.com/world/2011/mar/20/chechnya-football-tarek-grozny. 

139 Miriam Elder, „Soccer superstars visit Grozny, play team of Chechen bureaucrats,“ Global Post, 12. 5. 
2011, staženo 1. 2. 2016, 
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/europe/russia/110512/chechnya-soccer-diego-
maradona-ramzan-kadyrov. 

140 Toke Moller Theilade, „Kadyrov’s Chechen Football Party for Putin,“ Russian Football News, 8. 10. 
2015, staženo 1. 2. 2016, http://russianfootballnews.com/kadyrovs-chechen-football-party-for-putin/. 

141 Theilade, „Kadyrov’s Chechen Football Party.“ 

142 Olaf Sundermeyer, Tor zum Osten: Besuch in einer wilden Fussballwelt (Göttingen: Verlag die 
Werkstatt, 2012), verze pro Kindle. 
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S hlavou Čečenska přímo souvisí i několik incidentů, díky kterým se Terek dostal i do 

západních médií. V březnu 2013 šlo například o urážky rozhodčího skrze reproduktory 

na stadionu přímo během zápasu s Rubinem Kazaň.143 

 

 

          (1)     (2)          (3)  

 

Obr. 1: Vývoj znaku klubu Terek Groznyj – do 2012 (1), 2012-2014 (2), od 2014 (3). 

Zdroj: „Vector Emblem Football Club «Terek»,“ Abali.ru, 22. 9. 2011, staženo 2. 2. 

2016, http://abali.ru/?p=8992&lang=en (1); „Kak rossijskie kluby menjajut svoi 

emblemy,“ Spartakworld.ru, 15. 4. 2013, staženo 2. 2. 2016, 

http://www.spartakworld.ru/fc-spartak/13406-kak-rossiyskie-kluby-menyayut-svoi-

emblemy.html (2); „Russian Premier League HD Logos 2014-15,“ HD Logo – Football, 

staženo 2. 2. 2016, https://hdlogo.wordpress.com/tag/terek-grozny/ (3). 

 

Terek také stále výrazněji vizuálně vyjadřuje svou příslušnost k Čečensku. Už 

v roce 2006 bylo do jeho oficiálního názvu přidáno jméno Achmata Kadyrova (klub 

vystupoval pod jménem „Respublikanskij fotbol’nyj klub Terek imeni Achmata 

Abdulchamidoviča Kadyrova“, do tohoto názvu bylo později přidáno pouze jméno 

města Groznyj) a od roku 2012 se také dvakrát změnil znak klubu, na kterém se 

pokaždé výrazněji objevily symboly mající připomínat jeho spojení s Čečenskou 

republikou: Na verzi znaku z roku 2012 nahradilo fotbalový míč logo nově vybudované 

Achmat Areny v Grozném, varianta, která je v platnosti od roku 2014, pak obsahuje 

symboly, které je možné najít na historických stavbách (obranných věžích) na teritorii 

                                                 
143 Rob Dillon, „Kadyrov’s Step Too Far,“ More Than Arshavin, 22. 3. 2013, staženo 1. 2. 2016, 
https://morethanarshavin.wordpress.com/2013/03/22/kadyrovs-step-too-far/. 
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Čečenska (viz obr. 1). Podobné symboly bylo pak možné najít na dresech, které klub 

oblékal od začátku roku 2012. 

 

4.6 Shrnutí 

Terek Groznyj a jeho působení po roce 2000 je možné ve výsledku vnímat jako 

obrovský reklamní projekt mající za cíl přesvědčit Rusy o normalizaci situace 

v Čečensku a představit region jako bezpečný s cílem přilákat do něj zahraniční 

investice.144 Jde také o příklad rozvoje fotbalového klubu shora, a to nikoli soukromým 

sponzorem, ale přímo státem, což s sebou nese i přirozený odpor těch, vůči kterým takto 

podporovaný klub získává domnělou výhodu. Nakolik byla role Tereku jako „PR 

nástroje“ Kremlu úspěšná není asi možné přesně určit, jeho vliv je ale třeba vnímat 

v kontextu širší strategie ruské vlády i událostí odehrávajících se mimo fotbalové 

prostředí a ovlivňujících vnímání situace na severním Kavkaze. Například možnost 

propagandistického využití největšího úspěchu klubu, tedy vítězství v Ruském poháru 

na konci května 2004, byla výrazně limitována atentátem na Achmata Kadyrova o tři 

týdny dříve a teroristickým útokem na školu v Beslanu v Severní Osetii v září téhož 

roku. 

Terek (a spolu s ním o něco později i Anži Machačkala pod patronací Souleimana 

Kerimova) hrál svou roli vůči zahraničí v zajištění požadované image nejen samotného 

severního Kavkazu, ale i Ruska jako celku. Investice do fotbalu v Čečensku a obecně na 

Kavkaze se zmíněným záměrem prezentace klidné situace v regionu měly totiž ve své 

době význam i směrem k nadcházejícím velkým sportovním událostem, jejichž 

hostitelem se Rusko stalo. Jak zimní olympijské hry 2014, jejichž pořadatelství bylo 

uděleno v roce 2007, tak mistrovství světa ve fotbale 2018, které Rusko získalo v roce 

2010, patří mezi nejsledovanější události na světě. Jejich centra se navíc nacházejí 

k Čečensku velmi blízko – Soči bylo vybráno jak jako pořadatelské město olympiády, 

tak jako jedno z míst konání zápasů MS. Bylo a je tak v zájmu Ruska i mezinárodních 

organizací, které pořadatelství přidělovaly, aby tyto akce nebyly zastíněny strachem z 

terorismu hrozícího z Kavkazu. 

 

                                                 
144 Veth, „The Berlusconization of Post-Soviet Football in Russia,“ 68. 
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5. Fotbalové kluby na Krymu: Nástroj legitimizace 

anexe 

Zapojení fotbalových klubů z Krymu do dění po ruské anexi poloostrova v únoru 

2014 je druhým výrazným příkladem využití potenciálu fotbalu současným ruským 

režimem. Spolu s anexí, jakkoli odporující mezinárodnímu právu a porušující ius 

cogens, vyvstala řada problémů týkajících se integrace nejrůznějších oblastí a odvětví 

poloostrova do struktur Ruské federace a otázek, jakým způsobem a pod čí patronací 

k této integraci bude docházet. Jedním z předmětů těchto diskusí se zhruba od května 

roku 2014 stal i fotbal na Krymu, především pak to, zda a jakou formou mohou být 

krymské fotbalové kluby vyjmuty z jurisdikce Fotbalové federace Ukrajiny (FFU), 

přesunuty pod Ruský fotbalový svaz (RFS) a začít hrát v jeho soutěžích. Z pohledu 

ukrajinského fotbalu přitom nešlo o oblast, která by před anexí byla zcela zanedbatelná. 

Na Krymu sídlily hned dva ze šestnácti klubů nejvyšší ukrajinské soutěže (Ukrajinské 

Premier ligy, UPL) – Tavrija Simferopol a FC Sevastopol. V případě Tavrije šlo navíc, 

jak bude zmíněno později v rámci této kapitoly, o klub mající důležité místo v historii 

ukrajinského fotbalu. 

Krymské fotbalové kluby, především zmiňovaná dvojice Tavrija a Sevastopol, 

dokončily sezonu 2013/2014 v ukrajinských soutěžích. Po skončení ročníku byly ovšem 

oficiálně rozpuštěny a znovu založeny již jako ruské právnické osoby. Jako takové byly 

navzdory protestům ukrajinské strany a přes hrozbu postihů a sankcí ze strany UEFA a 

FIFA přijaty do soutěží pod hlavičkou Ruského fotbalového svazu. Právě v této fázi se 

nejvýrazněji prosadil přímý vliv, kterým Kreml disponuje vůči ruským fotbalovým 

strukturám. Účast krymských klubů v ruských soutěžích nicméně skončila po polovině 

sezony 2014/2015, kdy UEFA jejich působení pod RFS oficiálně zakázala a Rusko pod 

vlivem tohoto rozhodnutí ze svých pozic ustoupilo. Na Krymu byla vytvořena „zvláštní 

zóna“ stojící mimo kompetenci RFS i FFU a od sezony 2015/2016 se tamní kluby 

mohou účastnit vlastního krymského šampionátu. Jak samotné kluby, tak Krymský 

fotbalový svaz ale zůstávají závislé na financování z ruské strany. 

Samotné včlenění Krymu do Ruské federace vyvolalo vzhledem ke svému 

charakteru silnou mezinárodní reakci, která se ve výsledku projevila i ve vztahu 

k vývoji a řešení situace krymských fotbalových klubů. Z fotbalového hlediska 

vytvořila anexe poloostrova, jeho faktické odtržení od Ukrajiny a následné včlenění do 

Ruska naprosto bezprecedentní situaci. Vzdáleně je možné vývoj na Krymu srovnat 
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s formováním fotbalových klubů a asociací reprezentujících Jižní Osetii, Abcházii nebo 

Podněstří (fotbalové prostředí těchto regionů je pro zdůraznění specifik krymského 

případu zmíněno dále v této kapitole), ve všech třech případech se ale jedná o území, 

která s podporou Ruska vyhlásila nezávislost a nestala se přímo součástí jiného státu. 

Jasnou odpověď na řešení nastalé situace – tedy na možnosti působení fotbalových 

klubů na území, které z pohledu mezinárodního společenství de iure patří jednomu 

státu, je ale de facto připojeno ke státu jinému – proto nedávaly ani stanovy UEFA, 

kterými se jinak kluby v evropských soutěžích a asociace jednotlivých členských zemí 

řídí. Dokument s případem anexe, v Evropě 21. století vcelku pochopitelně, vůbec 

nepočítá a přesný postup přechodu klubů do soutěže „nové“ fotbalové asociace za 

takových podmínek tudíž neurčuje. Stanovy upravují pouze přijetí zcela nové členské 

asociace, které podmiňují její přináležitostí ke státu, který je uznáván OSN jako 

nezávislý a který je schopen převzít odpovědnost za organizaci fotbalu na svém území. 

Samotné přijetí je pak v kompetenci každoročního řádného kongresu UEFA.145 Právě do 

určité míry nedodržení tohoto pravidla je zajímavé vzhledem k tomu, jakým způsobem 

byla nakonec UEFA celou otázku krymského fotbalu mezi Ruskem a Ukrajinou nucena 

vyřešit. 

Krymský poloostrov přitom není jediným regionem Ukrajiny, kde bylo fotbalové 

prostředí zasaženo rusko-ukrajinským konfliktem. Pětice klubů z Doněcké a Luhanské 

oblasti je od vypuknutí konfliktu nucena hrát své zápasy v exilu (nejznámější a 

nejúspěšnější z nich – Šachtar Doněck – dokonce až ve Lvově na opačném konci země) 

a přesouvání utkání a další problémy se nevyhnuly ani Oděse, Dněpropetrovsku nebo 

Charkovu. Několik klubů vyhlásilo v důsledku finančních ztrát svých majitelů a 

největších sponzorů bankrot (Stal Alčevsk, Metalurh Doněck) a další stály v roce 2015 

na hraně zániku (Metalurh Záporoží, Metalist Charkov). Ve složité finanční situaci se 

vlivem problémů svého hlavního sponzora octla i zmiňovaná Tavrija Simferopol.146 

                                                 
145  „UEFA Statutes. Rules of Procedure of the UEFA Congress. Regulations governing the 
Implementation of the UEFA Statutes. Edition 2014,“ UEFA.com, staženo 5. 1. 2016, 
http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/WhatUEFAis/02/09/93/25/
2099325_DOWNLOAD.pdf. Poslední změnu v tomto duchu na fotbalové mapě Evropy provedl kongres 
v roce 2013, kdy na zasedání v Londýně přijal, navzdory podmínce o uznání Spojenými národy, za člena 
UEFA Fotbalovou asociaci Gibraltaru, čemuž do té doby bránilo Španělsko. 

146 Poté, co byl v Rakousku zatčen hlavní sponzor klubu, oligarcha Dmitro Firtaš. Viz Shaun Walker, 
„Crimea’s football fans shiver at prospect of their team playing in Siberia,“ The Guardian, 22. 3. 2014, 
staženo 6. 1. 2016, http://www.theguardian.com/world/2014/mar/22/crimea-ukraine-football-ultras. 
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Přesto má situace fotbalu na Krymu oproti zbytku Ukrajiny rozdílný charakter a je 

jedinou, ve které lze identifikovat přímý vliv Ruska. 

Zároveň jde o proces, který v základních rysech nese podobnost s případem 

Tereku Groznyj. Také na Krymu chtělo Rusko prostřednictvím fotbalu ukázat na návrat 

normality do regionu, na jehož území krátce předtím došlo k ozbrojenému konfliktu (i 

když výrazně kratšímu a méně intenzivnímu, než tomu bylo u Druhé čečenské války) a 

který de facto nově nabýval statusu subjektu Ruské federace. Fotbal tu měl díky své 

popularitě sloužit především jako viditelný symbol integrace území Krymu do RF, pro 

což měl oproti Čečensku příznivější předpoklady (v Rusku neexistovaly silné pretenze 

vůči obyvatelstvu Krymu tak, jako tomu bylo – obzvláště mezi fotbalovými fanoušky – 

u Čečenska a Tereku). Celý „PR projekt“, jak můžeme pokus o účast klubů z Krymu 

v ruských soutěžích s nadsázkou nazývat, ale nakonec ustoupil mezinárodnímu tlaku a 

hrozbě sankcí, které by zasáhly jak ruský fotbal, tak byznys majitelů ruských klubů. 

Případ krymských fotbalových klubů a jejich převedení (resp. registrace nově 

založených klubů) do RFS navzdory neochotě zástupců klubů v rámci Výkonného 

výboru RFS je ukázkou vlivu, kterým Kreml disponuje vůči Ruskému fotbalovému 

svazu a vůči majitelům a managementu fotbalových klubů. Zároveň se od rozpadu 

Jugoslávie v první polovině 90. let jedná v mezinárodním měřítku pravděpodobně o 

nejvýraznější případ zásadního vlivu politické situace na fotbalové prostředí v určitém 

regionu, kterým se musely komplexně zabývat řídící organizace světového a 

evropského fotbalu.147 

                                                 
147 Rozpad Jugoslávie nebyl z fotbalového hlediska zajímavý pouze reakcí mezinárodních fotbalových 
organizací. Na případu tamní občanské války se mimo jiné ukázal i obrovský mobilizační potenciál 
fotbalu, který se do jisté míry opakoval během Euromajdanu na Ukrajině na přelomu let 2013 a 2014 (a 
ve výsledku zasahoval i do postoje fanoušků Tavrije Simferopol k možnosti přesunu „jejich“ klubu do 
ruských soutěží). K mobilizačnímu potenciálu fotbalu v dobách konfliktu srov. Ivan Čolović, The politics of 
symbol in Serbia (London: Hurst & company, 2002) nebo Andree Oehm, „Soldaten in kurzen Hosen? Die 
Rolle des Fußballs im jugoslawischen Zerfallsprozeß,“ in Überall ist der Ball rund: Zur Geschichte und 
Gegenwart des Fußballs in Ost- und Südosteuropa, ed. Dittmar Dahlmann et al. (Essen: Klartext, 2006), 
205-218. K propojení fotbalu a místních elit v bývalé Jugoslávii srov. Žarko Vujošević, „Verschoben, 
Verpfiffen, Verachtet. Fußball in Serbien und Montenegro seit 1992,“ in Überall ist der Ball rund: Zur 
Geschichte und Gegenwart des Fußballs in Ost- und Südosteuropa, ed. Dittmar Dahlmann et al. (Essen: 
Klartext, 2006), 219-249 nebo Richard Mills, „‘It All Ended in an Unsporting Way ’: Serbian Football and 
the Disintegration of Jugoslavia, 1989-2006,“ The International Journal of the History of Sport 26, č. 9 
(2009), 1187-1217. K reakci UEFA a FIFA na konflikt v Jugoslávii srov. Jonathan Wilson, „The Former 
Yugoslavia: Ever Decreasing Circles,“ in Behind the Curtain: Travels in Eastern European Football 
(London: Orion, 2006) 
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5.1 Budoucnost nejistá: Fotbal na Krymu po anexi poloostrova 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, na Krymském poloostrově působily 

před jeho anexí dva profesionální fotbalové kluby – Tavrija Simferopol a FC Sevastopol 

– které byly účastníky nejvyšší ukrajinské soutěže (UPL). Žemčužina Jalta – třetí klub, 

jehož jméno bylo skloňováno v souvislosti s přechodem do ruských soutěží, v době 

anexe prakticky neexistoval. Z finančních důvodů nesplnil licenční podmínky a 

v ročníku 2013/2014 nestartoval v žádné profesionální soutěži.148 Především v případě 

Tavrije, o něco méně pak Sevastopolu, se ale jednalo o kluby s poměrně širokou a 

aktivní fanouškovskou základnou. Tavrija navíc patřila mezi nejúspěšnější kluby 

samostatné Ukrajiny – v roce 1992 se stala historicky prvním mistrem země a jako 

jediná tak narušuje od té doby trvající hegemonii Dynama Kyjev a Šachtaru Doněck. 

I přes oddělení Krymu od zbytku Ukrajiny a veškeré další události související 

s rusko-ukrajinským konfliktem se klubům ze Sevastopolu i Simferopolu podařilo 

dokončit sezonu 2013/2014 v UPL.149 Po anexi se ale krymské kluby octly na území 

nového státu, za daných okolností přirozeně bez jakékoli dohody, která by jejich další 

působení v ukrajinské soutěži upravovala. Při zmiňované absenci jasných pravidel byla 

právě dohoda ruské a ukrajinské strany (tedy RFS a FFU) spolu se schválením ze strany 

FIFA a příslušné konfederace (UEFA) jedinou možností, jak uskutečnit převod fotbalu 

na Krymu pod hlavičku RFS.150 Takový postup ale nebyl vzhledem k postoji Ukrajiny i 

mezinárodního společenství představitelný a klubům na Krymu tak hrozilo, že se octnou 

v soutěžním „vakuu“, kdy nebudou moci hrát na Ukrajině a zároveň jim nebude 

povoleno hrát ani v Rusku. Je také pravděpodobné, že UEFA (která jako kontinentální 

unie v případu primárně rozhoduje) s návrhy na řešení situace záměrně vyčkávala a 

snažila se své zásahy do sporu co nejvíce omezit až do doby, kdy jasný postoj zaujme 

například Evropská unie. 

                                                 
148 „FK Žemčužyna ne bratyme učast‘ u zmahannjach nastupnoho sezonu“, Profesional‘na futbol‘na liha 
Ukrainy, 26. 6. 2013, staženo 8. 1. 2016, http://pfl.ua/football_news.php?readmore=7039#Scene_1. 

149 Následkem anexe se ovšem některé ze zápasů, které měla hostit krymská města, odehrály mimo 
poloostrov. Některé pak nebyly odehrány vůbec (soupeř odmítl k zápasu s klubem z Krymu nastoupit) a 
skončily kontumací ve prospěch krymských klubů. FC Sevastopol skončil na devátém a Tavrija na 
patnáctém místě, které by za běžných okolností znamenalo sestup do nižší ligy. O tom, že dění na Krymu 
mělo následky i na sportovní výkony tamních klubů, svědčí i fakt, že Tavrija byla do té doby jedním 
z pouhých čtyř klubů, které z ukrajinské nejvyšší soutěže nikdy nesestoupily. 

150 „FIFA Statutes. August 2014 edition,“ Fifa.com, staženo 8. 1. 2016, 
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/02/41/81/55/fifastatuten2014_e_neutral.pd
f. 
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Navzdory trvající nejistotě ohledně možnosti změny příslušnosti k národní 

federaci oznámilo celkem pět klubů z Krymského poloostrova záměr stát se členy RFS 

a přihlásit se od nové sezony do soutěží na ruském území. Učinily tak už ale jako nově 

založené právnické osoby se sídlem v RF a s ruským zřizovatelem, když byly původní 

kluby registrované na Ukrajině oficiálně rozpuštěny. Kromě dvojice původně 

prvoligových klubů se změněnými názvy (původní FK Sevastopol vystupoval jako 

SKČF Sevastopol a Tavrija jako TSK Skif, později FK TSK) se jednalo o kluby 

Žemčužina Jalta, Okean Kerč a Achtiar Sevastopol.151 Tři z nich – SKČF, TSK a 

Žemčužina – rozehrály sezonu 2014/2015 v Profesionální fotbalové lize (PFL), která je 

třetí nejvyšší ruskou soutěží.  Spolu se startem v ligových soutěžích se nově založené 

kluby zapojily i do prvních kol ruského Poháru. 

UEFA i FIFA ale odmítly výsledky krymských klubů v ruských soutěžích od 

samého začátku uznávat.152 Podle zmiňovaných stanov lze totiž změnit federaci, pod 

kterou klub náleží, pouze za podmínky, že obě zúčastněné národní federace – jak ta 

původní, tak ta nová – budou s takovým transferem souhlasit. K žádné dohodě mezi 

RFS a FFU ale nedošlo a je velice nepravděpodobné, že by ukrajinská strana 

s podobným přesunem souhlasila. Takový krok by mohl být vnímán jako rezignace na 

získání opětovné kontroly nad poloostrovem, o to výraznější vzhledem k místní i 

celosvětové popularitě a sledovanosti fotbalu. Role řídících organizací světového a 

evropského fotbalu (FIFA a UEFA) v případném řešení problému byla navíc také 

limitována situací na poli mezinárodního práva. Pokud by UEFA a FIFA povolily či 

tolerovaly účast klubů z Krymu v soutěžích organizovaných RFS, šlo by o krok, který 

by mohl být vykládán jako vyjádření uznání anexe ze strany mezinárodní organizace. 

Lze se domnívat, že podobně avantgardní přístup (i přes skandál FIFA se zveřejněním 

videa, na kterém byl Krym vyznačen jako součást Ruska) ani jedna z federací 

neplánovala.153 

                                                 
151  Vitalij Ajrapetov, „Vmesto Sevastopolja pojavilsja SK ČF, vmesto Tavrii – SKIF,“ Sport-Express, 3. 6. 
2014, staženo 8. 1. 2016. http://www.sport-express.ru/football/local/news/694842/. 

152 Jonathan Fowler, „UEFA will not recognise results of Crimean clubs in Russia,“ Business Insider, 22. 8. 
2014, staženo 14. 1. 2016, http://www.businessinsider.com/afp-uefa-will-not-recognise-results-of-
crimean-clubs-in-russia-2014-8. 
153 Během oficiálního představení loga MS 2018 v Moskvě 28. října 2014 zveřejnila FIFA video, na kterém 
byl Krym vyznačen jako součást Ruska. FIFA se za tento incident později omluvila a část, na které 
byla mapa zobrazena, z videa odstranila. Viz „Fifa apologises for video showing Crimea as part of 
Russia,“ The Guardian, 30. 10. 2014, staženo 12. 12. 2015, 
http://www.theguardian.com/football/2014/oct/30/fifa-apologises-video-crimea-ukraine-world-cup. 
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Nejistota ohledně budoucího působení krymských klubů v ruských soutěžích 

skončila začátkem prosince 2014, kdy UEFA jejich starty v ligách řízených RFS 

s platností od 1. ledna 2015 oficiálně zakázala. Na Krymském poloostrově měla být dále 

vytvořena „zvláštní zóna“ pro účely fotbalu přímo pod patronací UEFA (Krymský 

fotbalový svaz se tím ale nestal přímo členským subjektem UEFA).154 Poté, co byl 

Krym půl roku bez profesionálního fotbalu, byla jako součást zvláštní zóny vytvořena i 

samostatná krymská liga (Prem’er-liga Kryma po futbolu), které se v sezoně 2015/2016 

účastnilo celkem osm týmů, včetně TSK-Tavrije (vývoj názvu simferopolského klubu je 

detailněji popsán dále v  této kapitole) a SKČF. O tom, že jde ve většině o kluby 

založené až po anexi, tedy podle ruských právních norem, svědčí i letopočty na jejich 

znacích. Číslovku 2015 je možné najít na emblémech FK Bachčisaraj, FK Jevpatorija 

nebo FK Kafa Feodosija.155 

 

5.2 Nepoškodit velkou věc: Vývoj ruského postoje vůči 

krymským klubům 

Přijetí Krymu do struktury RFS se na ruské straně neobešlo bez pochybností. 

Nutnost rozhodnout o tom, zda se kluby z poloostrova budou moci účastnit ruských 

soutěží a jaká bude případná forma jejich působení, přišla ve chvíli, kdy se Rusko 

muselo potýkat se zahraničními sankcemi v důsledku svého angažmá v ukrajinském 

konfliktu a kdy začala platit ruská „odvetná opatření“ především v podobě dovozního 

embarga na vybrané potraviny. Úvodní kroky, kterými RFS pod vlivem Kremlu vyšel 

krymským fotbalovým klubům vstříc, svědčí o ruské naději, že se fotbal stane jedním 

z nástrojů legitimizace anexe. Svůj postoj bylo ale Rusko nuceno změnit především pod 

hrozbou sankcí ze strany UEFA, které by cenu za působení krymských klubů 

v soutěžích RFS přenesly na další ruské kluby či na národní tým a negativně by se tak 

mohly odrazit na vnímání politiky Kremlu ze strany veřejnosti. Právě analýza vývoje 

ruského postoje vůči krymskému fotbalu v kontextu politických rozhodnutí Kremlu je 

obsahem následující části. 

I přesto, že dva krymské kluby po anexi, následném referendu a připojení Krymu 

a Sevastopolu k Ruské federaci dohrály sezonu v ukrajinské Premier lize, bylo od 

                                                 
154 „Uefa blocks Crimean clubs from playing in Russian competitions,“ The Guardian, 4. 12. 2014, staženo 
8. 1. 2016, http://www.theguardian.com/football/2014/dec/04/uefa-blocks-crimea-clubs-russia-league. 



   

 

58 

  

počátku zřejmé, že projeví zájem o přechod do ruských soutěží.156 Od toho si slibovaly 

např. zápasy s atraktivními soupeři v rámci RFPL nebo finanční podporu z ruské strany, 

která by vyřešila hrozící problémy některých z nich (např. zmiňované zatčení sponzora 

Tavrije). Klíčovým okamžikem v procesu přijetí bylo rozhodnutí Výkonného výboru 

RFS (VV RFS), který na schůzce 31. července 2014 začlenění již nově založených 

klubů i s faktem, že budou své zápasy hrát přímo na Krymu, schválil. Právě průběh této 

schůzky, který na základě stenografického záznamu později zrekonstruovaly noviny 

Novaja Gazeta,157 ukazuje, že šlo daleko více o otázku politickou, než sportovní, a že se 

o krymském fotbalu rozhodovalo skutečně na nejvyšších politických místech. Celý 

proces přijetí upozornil na to, jak malou měrou autonomie disponují ve svém 

rozhodování ruské fotbalové orgány, do jejichž pravomoci podobná rozhodnutí spadají, 

a nakolik se rozhodnutí spíše než logické úvaze se zvážením možných rizik a jejich 

následků podřizují politické vůli Kremlu a tomu, jak daná věc zapadá do celkové 

vnitropolitické i mezinárodní situace. 

Výrazné propojení, které v Rusku existuje mezi politikou a řídícím orgánem 

tamního fotbalu, naznačuje už složení Výkonného výboru RFS, který o přijetí 

krymských klubů rozhodoval. Účastníky zmiňované schůzky byli mimo jiné Nikolaj 

Tolstych – tehdejší předseda RFS, Jevgenij Giner – prezident a spolumajitel CSKA 

Moskva a předseda finančního výboru RFS, Sergej Stepašin – tehdejší předseda dozorčí 

rady Dynama Moskva, někdejší ruský premiér a předseda Sčetnoj palaty RF, Vladimir 

Jakunin – tehdejší prezident Ruských státních drah (RŽD), Olga Smorodskaja – 

prezidentka fotbalového klubu Lokomotiv Moskva, Alexandr Djukov – generální ředitel 

společnosti Gazprom Neft (součásti koncernu Gazprom) a prezident klubu Zenit 

Petrohrad, Sulejman Kerimov – majitel fotbalového klubu Anži Machačkala, Vjačeslav 

Koloskov – čestný prezident RFS, Sergej Prjadkin – prezident RFPL, nebo Sergej 

Galickij – majitel obchodní sítě Magnit a fotbalového klubu FK Krasnodar. K ještě 

užšímu propojení RFS s vládou přitom došlo o něco později, v roce 2015, kdy byl do 

pozice prezidenta (mimořádně pouze na jeden rok) zvolen přímo ministr sportu Vitalij 

                                                                                                                                               
155 „Kluby,“ Krymskij futbol’nyj sojuz – oficial’nyj sajt,“ staženo 9. 1. 2016, 
http://www.cfu2015.com/teams/. 
156 Dmitriy Rogovitskiy, „Mutko expects top Crimean clubs to play in Russia,“ Reuters, 24. 3. 2014, 
staženo 12. 1. 2016, http://www.reuters.com/article/us-soccer-russia-crimea-idUSBREA2N1IC20140324. 

157 Andrej Suchotin, „Prezidenta ostavljaem na brustvere. Kak prisoedinjali k Rossii futbol poluostrova 
Krym,“ Novaja Gazeta, 11. 8. 2014, 1-5. 
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Mutko.158 Dále se v roce 2015 stali členy výkonného výboru například místopředseda 

Státní dumy Igor Lebeděv (který byl až do svého odstoupení jediným potenciálním 

protikandidátem Mutka na post předsedy RFS) nebo předseda Výboru pro obranu a 

bezpečnost Rady federace Viktor Ozerov.159 

Zmiňovaná klíčová schůzka ukázala, nakolik opatrně přistupovali členové VV 

RFS k případnému přijetí krymského fotbalu a zároveň nakolik nebyli ochotni 

rozhodovat bez jasných instrukcí přímo z Kremlu, které ale mohly jít (a šly) proti 

zájmům většiny ruských klubů nebo ruského fotbalu jako celku. Podle dostupného 

zápisu se nejintenzivnější debata strhla ve chvíli, kdy byli přítomní vyzváni, aby svým 

hlasem buď podpořili, nebo odmítli včlenění klubů z Krymu do soutěží RFS. Část členů 

především z řad majitelů klubů shodně připomínala hrozící sankce a dopady nejen na 

fotbalové prostředí, ale i na ně osobně a jejich společnosti.160 Zároveň ale dali jasně 

najevo, že pokud jde o příkaz přímo z Kremlu, nezbývá, než se mu podřídit. Pozici 

Kremlu – tedy přijetí klubů – na schůzce nejvýrazněji zastupovali tehdejší prezident 

RŽD a člen Putinova nejužšího kruhu Vladimir Jakunin a další z někdejších politiků 

Sergej Stepašin. Jakunin, ač nepotvrdil existenci přímého „nařízení“ od prezidenta, 

varoval, že RFS „svou nečinností může poškodit velkou věc“ – zde evidentně myšleno 

komplexní integraci Krymu do RF.161 Nutnost zachování Putinova kurzu je přítomná i 

v dalších Jakuninových vyjádřeních („prezident nastolil celý kurz ohledně Krymu a my 

se mu musíme přizpůsobit“). Stepašin se vyjádřil v podobném duchu: „Ústavní zákon [o 

Krymu a Sevastopolu jako nových subjektech federace] byl přijat, tím dal Putin jasně 

najevo svoji pozici. Přijetí klubů je třeba odhlasovat.“ 

                                                 
158 Mutko byl do funkce zvolen bez protikandidáta v prosinci 2015 poté, co v červenci téhož roku ruský 
premiér Dmitrij Medveděv odvolal zákaz slučování vládních pozic a vedoucích funkcí ve společenských 
organizacích. Viz „Mutko izbran prezidentom RFS,“ Lenta.ru, 2. 12. 2015, staženo 12. 1. 2016, 
http://lenta.ru/news/2015/09/02/mutkorfs/. 

159 „Členy Ispolkoma,“ Rossijskij Futbol’nyj Sojuz, staženo 12. 1. 2016, 
http://www.rfs.ru/rfs/information/leads/ispolkom/. 

160 Na sankčních seznamech USA a Austrálie se z tehdejších členů VV RFS octl například Vladimir Jakunin, 
z nových členů zvolených v roce 2015 pak Viktor Ozerov nebo Igor Lebeděv. Na seznamu společností, 
které se staly objektem finančních sankcí, jsou i Gazprom a GazpromBank (majitel Zenitu Petrohrad), 
VTB Banka (majitel Dynama Moskva, na seznamu jednotlivců, na něž byly uvaleny sankce, byl i prezident 
a v té době také výkonný ředitel klubu Boris Rotenberg) nebo Lukoil jako hlavní sponzor Spartaku 
Moskva. Viz Jaroslaw Ćwiek-Karpowicz a Stanislav Secrieru, Sanctions and Russia (Warsaw: The Polish 
Institute of International Affairs, 2015), 113-140. 

161 Veškeré následující citace účastníků schůzky Výkonného výboru RFS z 31. 7. 2014 viz Suchotin, 
„Prezidenta ostavljaem.“ 
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Oproti tomu přítomní z řad zástupců klubů – Jevgenij Giner, Sergej Galickij, 

Sulejman Kerimov nebo Olga Smorodskaja – se zdráhali udělat jakýkoli krok směrem 

k přijetí krymských klubů bez toho, aby byl dán jasný pokyn přímo od prezidenta. Mezi 

možnými hrozbami, které vyjmenovali, bylo vyloučení RFS z FIFA a odebrání MS 

2018 (ať už následkem širších ekonomických sankcí nebo přímo porušení pravidel 

UEFA) nebo poškození jejich vlastního byznysu. Giner se vyjádřil na adresu tehdejšího 

předsedy Nikolaje Tolstycha, že „[Tolstych] nemá v souvislosti s přijetím krymských 

klubů co ztratit, zatímco já [Giner] musím financovat klub a navíc se v danou chvíli 

85 % mého podnikání koncentruje na Ukrajině.“ S podobnými obavami se ozval i 

Alexandr Djukov, generální ředitel společnosti Gazpromněft a zároveň prezident Zenitu 

Petrohrad, který sice připustil, že jeho klub bez Evropy (myšleno příjmů z účasti v 

evropských pohárech) přežije, ale Rusku hrozí i odebrání MS 2018, na jehož přípravách 

byla „vykonána určitá práce“. Kromě obavy o osud vlastních firem nebo klubů je 

v projevech výše zmíněných přítomen i strach z možné reakce Vladimira Putina. 

Jevgenij Giner tuto obavu shrnul slovy, že v případě, kdy rozhodnutí RFS nebude 

konzultováno s Putinem, obrátí se prezidentův hněv nikoli na vedení RFS (a tehdejšího 

předsedu Nikolaje Tolstycha), ale na všechny, kteří přijetí podpořili. 

Galickij v průběhu schůzky rovněž připomněl možná rizika a zároveň 

nejvýrazněji prosazoval přenechání rozhodnutí Vladimiru Putinovi. Mimo jiné podle 

záznamu požadoval konzultaci s „nejvyšší osobou“ – tedy aby se ke způsobu, kterým 

má RFS postupovat v řešení situace, vyjádřil sám prezident, a nikoli pouze ministr 

sportu Mutko. Argumentoval při tom možnými dopady následných sankcí na svou 

společnost Magnit (jak na její tržní hodnotu, tak na 250 tisíc jejích zaměstnanců), na jím 

financovanou fotbalovou školu či stavbu stadionu v Krasnodaru. Svou pozici shrnul 

větou, „Pokud teď neodhlasuju, budu za lotra, pokud odhlasuju, pitomě na sebe uvalím 

sankce.“ Zároveň ale přiznával, že pokud rozhodnutí padlo právě na nejvyšších 

politických místech a tedy existuje „přímý pokyn“, nezbývá, než ho přijmout. Galickij 

přitom už tehdy navrhoval řešení, které se později realizovalo (i když jen částečně 

z ruské iniciativy), a to vytvořit na Krymu vlastní turnaj, ve kterém by tamní kluby 

soupeřily mezi sebou. 

Čestný předseda RFS Vjačeslav Koloskov na záznamu výslovně prohlásil, že 

„pokud Putin řekne: přijměte, tak [krymské kluby] příjmem“. Poukázal ovšem na jeden 

z kamenů úrazu, který tento krok komplikoval: Po právní stránce RFS přijímal de facto 

nově založené kluby, které byly registrovány na území Ruské federace, nikoli však 
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přímo na Krymu (např. Žemčužina Jalta v Rostovu na Donu). Tento krok měl usnadnit 

jejich přijetí do RFS, nicméně jak poukázal Koloskov, pro FIFA i UEFA bylo 

rozhodující (a problematické) místo, kde kluby hrály, a tím bylo právě sporné území 

Krymu. Problémem bylo i to, že podle stanov RFS bylo možné přijmout profesionální 

fotbalový klub do vlastních soutěží pouze za předpokladu, že je členem některé 

z regionálních federací fotbalového svazu. V momentě, kdy mělo proběhnout hlasování 

o přijetí krymských klubů, nebyly fotbalové federace Krymu a Sevastopolu oficiálně 

začleněny do RFS. K tomu mělo dojít až na následné řádné schůzi výkonného 

výboru.162 

Fotbalové kluby z Krymu byly nakonec 31. července 2014 přijaty do ruské 

Profesionální fotbalové ligy. Ze záznamu rozhodující schůzky vyplývá, že se zástupci 

ruských klubů ve věci přijetí subjektů z Krymu do RFS nejen podřizovali kurzu 

nastolenému Kremlem, ale rozhodli se na nejvyšší politická místa odvolávat sami, 

navzdory zásadám FIFA, že národní asociace by měly pracovat nezávisle na politických 

institucích.163 Dokazuje se tak, že začlenění krymského fotbalu do ruských struktur 

mělo povahu spíše politickou než sportovní. Zároveň tento vývoj charakterizuje určitý 

fatalismus – podřízení se Kremlem nastolenému kurzu – v rámci kterého působí většina 

nejen sportovních, ale obecně společenských organizací v Rusku. 

Dosah krymského fotbalového „PR projektu“ nicméně negativně ovlivnilo 

především to, že byly tamní kluby zařazeny až do třetí nejvyšší soutěže (PFL), která je 

v Rusku organizována regionálně. Dva někdejší ukrajinské prvoligové kluby 

(Simferopol a Sevastopol) měly přitom ambici účastnit se přímo nejvyšší soutěže, tedy 

RFPL, která by buď od sezony 2014/2015 byla rozšířena celkem na 18 účastníků, nebo 

by na konci předcházejícího ročníku došlo k sestupu dvou klubů navíc. Takový záměr 

vyvolal pochopitelný nesouhlas mezi kluby RFPL. Pokud by ale byl realizován, 

umožnil by nejen konání atraktivních a tedy divácky výrazně zajímavějších zápasů 

přímo na Krymu (ty by se tak i pro tamní obyvatele staly mnohem výraznějším 

symbolem začlenění regionu do RF), ale venkovní zápasy krymských klubů by se 

mohly přinejmenším v úvodních sezonách stát jakýmsi turné, navazujícím na nadšení 

provázející připojení poloostrova a demonstrujícím tento „úspěch“ ruské politiky. To, že 

                                                 
162 „Itogi Bjuro Ispolkoma RFS,“ Rossijskij Futbol’nyj Sojuz, 31. 7. 2014, staženo 14. 1. 2016, 
http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/79685.html. 

163 Fifa.com, „FIFA Code of Ethics.“ 
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v zařazení klubů z Krymu převládne pragmatický pohled na jejich aktuální sportovní 

hodnotu a že nemají šanci na zařazení do RFPL, bylo nicméně zřejmé už delší dobu 

předtím, než proběhlo jejich přijetí do ruských soutěží.164 Existuje přitom možnost, že 

pokud by následovala dostatečná finanční a jiná podpora ze strany vlády, mohl některý 

z krymských klubů časem do nejvyšší soutěže postoupit (jako se to za podobných 

okolností podařilo mezi lety 2002 a 2005 Tereku Groznyj), v takovém případě by už ale 

jeho symbolická role byla s časovým odstupem značně limitována. 

Krátce poté, co byly včleněny do soutěží RFS, zúčastnily se tři krymské kluby 

úvodních zápasů ruského poháru (Kubok Rossii), ve kterém SKČF, TSK a Žemčužina 

odehrály své první zápasy 12. srpna 2014. UEFA ovšem prakticky okamžitě rozhodla, 

že jejich výsledky v soutěži nebude uznávat.165 To znamenalo potenciální problém nejen 

pro samotnou trojici klubů z poloostrova, ale také pro jakýkoli ruský klub, který by se 

v soutěži s těmito týmy utkal, vyřadil je a následně by se umístěním v Poháru 

kvalifikoval do některé z evropských soutěží. V takovém případě by totiž UEFA jeho 

start v evropských pohárech zřejmě zamítla jako neregulérní. Na začátku prosince 2014 

pak UEFA ukončila období nejistoty a rozhodla o definitivním zákazu startů krymských 

klubů v soutěžích organizovaných RFS. Z poloostrova byla vytvořena „zvláštní zóna“ 

pro účely fotbalu, která byla vyjmuta z kompetence RFS i FFU a ve které měl být 

mládežnický a amatérský fotbal řízen a částečně financován přímo ze strany UEFA.166 

Ruská strana toto rozhodnutí akceptovala a všechny tři kluby následně z probíhajícího 

ročníku PFL vyloučila. Ze strany UEFA nenásledovaly žádné sankce a Rusko bylo 

ujištěno, že řešení situace krymských klubů nebude mít žádný vliv na pořadatelství MS 

2018.167 

S následným plánem na vytvoření samostatné krymské ligy souhlasila jak ruská, 

tak ukrajinská strana a ministerstvo sportu Ruské federace ubezpečilo, že tamní soutěž 

                                                 
164 „Pozicija Tolstych: za sčet krymskich klubov RFPL rasširena ne budet,“ Sport-Express, 3. 6. 2014, 
staženo 14. 1. 2016, http://news.sport-express.ru/2014-06-03/704867/. 

165 Fowler, „UEFA will not recognise results of Crimean clubs in Russia.“ 

166 „Crimea clubs banned from playing in Russian league by Uefa,“ BBC Sport, 4. 12. 2014, staženo 14. 1. 
2016, http://www.bbc.com/sport/0/football/30337628. 

167 „UEFA zabiraet Krym pod svoju jurisdikciju,“ Vesti.ru, 4. 12. 2014, staženo 14. 1. 2016, 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2175039. 
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nemá žádné oficiální vazby na RFS nebo na některou jinou instituci RF.168 Klíčová část 

finančních prostředků, díky kterým mohou zhruba dvě desítky klubů existovat a osm 

z nich se účastnit krymské Premier-ligy, nicméně skrze Krymský fotbalový svaz (KFS) 

pochází právě ze zdrojů ruského ministerstva sportu a o finanční soběstačnosti lze 

hovořit pouze u dvou největších klubů-následovníků původních účastníků nejvyšší 

ukrajinské soutěže. V počátcích plánu na zřízení samostatné soutěže se počítalo s tím, 

že na její chod bude finančně přispívat i UEFA, ta se ale nakonec rozhodla poskytovat 

finance pouze na rozvoj mládežnického fotbalu na poloostrově.169 Na vliv Moskvy lze 

kromě finanční stránky usuzovat i z obsazení pozice předsedy KFS, na kterou byl 

jediným kandidátem Jurij Vetocha – někdejší manažer ruské těžařské společnosti 

Norilský nikl a člověk s vazbami na ministra sportu RF Vitalije Mutka.170 

Svou roli v poměrně rychlém přehodnocení postoje mohly z pohledu Kremlu hrát 

především hrozící sankce, které by směřovaly přímo na ruský fotbal (ať už na klubové 

nebo na reprezentační úrovni – účast na EURO 2016 nebo pořadatelství MS 2018) a 

které by mohly vést k výrazně negativnímu vnímání veřejnosti. Do protikladu k tomuto 

tvrzení by se sice mohly postavit průzkumy veřejného mínění, které vypovídaly o tom, 

že v srpnu 2014 (tedy přibližně v době, kdy VV RFS rozhodoval o přijetí klubů 

z anektovaného území do svých soutěží) se 66 % občanů RF následků politických a 

ekonomických sankcí ze strany Západu neobávalo a přibližně stejné množství 

respondentů nemělo obavy ani z mezinárodní izolace v důsledku ruského angažmá na 

Ukrajině.171 Tato čísla ale vyplývala hlavně z charakteru sankcí, jejichž přímý dopad 

v té době mohly pociťovat především ruské elity a podniky. Už v prosinci 2014, tedy 

v době, kdy Rusko „projekt“ účasti krymských klubů v soutěžích RFS ukončilo, se ale 

                                                 
168 „Rossijskij futbol’nyj sojuz ne imeet otnošenija k krymskomu futbolu,“ Novosti Kryma, 19. 7. 2015, 
staženo 13. 12. 2015, http://news.allcrimea.net/news/2015/7/19/rossiiskii-futbolnyi-sojuz-ne-imeet-
otnosheniya-k-krymskomu-futbolu-41015/. 

169 Veth, „The Current State of the Crimean Premier League.“ 

170 Denis Trubetskoy, „Fußball auf der Krim: Illusion der Unabhängigkeit,“ Spiegel Online, 29. 6. 2015, 
staženo 15. 12. 2015, http://www.spiegel.de/sport/fussball/fussball-auf-der-krim-illusion-der-
unabhaengigkeit-a-1041083.html. 

171 „Sankcii: Ocenki i ožidanija,“ Levada-Centr, 28. 8. 2014, staženo 10. 1. 2016, 
http://www.levada.ru/2014/08/28/sanktsii-otsenki-i-ozhidaniya/. 
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v průzkumech 45 % dotazovaných domnívalo, že západní sankce mohou dopadnout i na 

ně osobně a na jejich rodinu (oproti 26 %, kteří takto odpověděli o tři měsíce dříve).172 

Obavy z důsledků zavedených sankcí tedy od srpna do prosince 2014 mezi Rusy 

výrazně vzrostly. Ještě mnohem větší dopad na veřejné mínění ale mohla znamenat 

odvetná opatření, která Rusko zavedlo právě v srpnu 2014 proti státům, jež se k systému 

sankcí připojily, a jejichž nejviditelnějším projevem bylo embargo na dovoz vybraných 

potravin. Zatímco v době zavedení těchto protiopatření (a také přijetí krymských klubů) 

s nimi souhlasilo 78 % Rusů, v březnu 2015 – tedy krátce poté, co byly krymské kluby 

následkem rozhodnutí UEFA vyloučeny z ruských soutěží – už to bylo jen 64 %, 

přičemž bezvýhradný souhlas vyjádřilo pouhých 19 % dotázaných oproti 36 % v srpnu 

2014.173 

Proč je pro kapitolu o instrumentalizaci krymského fotbalu ze strany Kremlu 

důležitý rozdíl ve vnímání finančních a ekonomických sankcí směřujících primárně 

proti ruským elitám a podnikům a sankcí a ruských odvetných opatření výrazněji 

dopadajících na běžné obyvatelstvo? Stejně jako o většině podobných režimů lze i o 

Putinově Rusku říci, že pomyslného „chlebu a her“ využívá jako jednoho z nástrojů pro 

udržení veřejné podpory a odvedení pozornosti směrem od sociálních a politických 

problémů. Uvalením embarga na dovoz nejen potravin, ale i dalších produktů ze Západu 

Kreml citelně omezil přísun onoho „chlebu“ a průzkumy veřejného mínění ukázaly, že 

právě na záležitosti týkající se „chlebu“, kromě odvetných opatření způsobené i 

ekonomickou krizí, reagovali běžní Rusové mnohem citlivěji (a to i přes pokračující 

všeobecnou podporu připojení Krymu k RF). 

Jak v listopadu 2014 připomněl expert centra Levada Denis Volkov ve své 

analýze důsledků západních sankcí, pokud je cena, kterou musí běžný občan „platit“ za 

kroky Kremlu, nepatrná, pak jsou téměř všichni lidé ochotni ji platit. Pokud je ale dotaz 

položen tak, zda jsou lidé ochotni vzdát se kvůli Krymu určitých osobních statků, ať už 

materiálních nebo v jiné formě (a tedy cena za kroky Kremlu se pro běžného občana 

Ruska stává vyšší), najde se souhlas už jen u minima obyvatelstva.174 Právě za takovou 

                                                 
172 „Vosprijatie sobytij na vostoke Ukrainy i sankcij,“ Levada-Centr, 31. 8. 2015, staženo 10. 1. 2016, 
http://www.levada.ru/2015/08/31/vospriyatie-sobytij-na-vostoke-ukrainy-i-sanktsij/. 

173 „Vosprijatie sobytij,“ Levada-Centr. 

174 „Cena sankcij v golovach rossijan,“ Levada-Centr, 17. 11. 2014, staženo 11. 1. 2016, 
http://www.levada.ru/2014/11/17/tsena-sanktsij-v-golovah-rossiyan/. 
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vysokou cenu by v přeneseném slova smyslu mohla být považována i absence 

mezinárodního fotbalu v Rusku na klubové i reprezentační úrovni. Fotbal je v Rusku 

sice dlouhodobě nejpopulárnějším sportem, pokud se ale zaměříme na sledovanost TV 

přenosů (podle které se popularita daného druhu sportu většinou posuzuje), najdeme 

nejvyšší počet diváků právě u zápasů národního mužstva a evropských pohárů za účasti 

ruských klubů. 

Obecně lze říci, že TV sledovanost fotbalu na všech úrovních v Rusku v roce 

2014 oproti období např. o deset let dříve klesla (v čemž se ovšem může odrážet i 

rozvoj sledování nelegálních přenosů přes internet). Jenže zatímco u RFPL dosahovala 

v sezoně 2013/2014 průměrná sledovanost hlavního zápasu kola zhruba 4 mil. diváků 

(což byla asi polovina oproti letům 2006-2009),175 u Ligy mistrů byla čísla výrazně 

vyšší a nejsledovanější utkání sezony (Zenit – Porto) dokázalo přilákat 10,4 mil. 

diváků.176 Úbytek diváků bylo možné zaznamenat i u zápasů ruského národního týmu, 

přesto utkání „sborné“ na mistrovství světa v Brazílii sledovalo v Rusku v průměru 23 

milionů lidí a téměř 7 milionů Rusů si pak na podzim stejného roku v televizi zapnulo 

každý ze zápasů Ruska v kvalifikaci o EURO 2016.177 Nejsledovanější zápas 

mistrovství světa v Rusku přilákal k obrazovkám 36 mil. fanoušků, čímž byl (i přesto, 

že znamenal úbytek oproti předchozím turnajům) vůbec třetím nejsledovanějším 

pořadem daného roku.178 

Analogicky ke zmíněné (a logické) zvýšené citlivosti obyvatelstva na sankce, 

odvetné sankce a další následky ruského počínání na Ukrajině, které zasáhly nebo 

hrozily zasáhnout přímo jejich životní úroveň (tj. přísun „chleba“), je možné 

předpokládat i podobně zvýšenou citlivost vůči opatřením, v jejichž důsledku by mělo 

dojít k omezení „her“ – tedy vůči sankcím směřujícím přímo proti ruskému fotbalu. I 

                                                 
175 Irina Semaško, „Itogi RFPL-2013/14: populjarnost‘ TV-transljacij,“ ProTicketing, 23. 5. 2014, staženo 
11. 1. 2016, http://proticketing.ru/itogi-rfpl-201314-populyarnost-tv-translyacijj/. 

176 Sergej Korytov, „Liga čempionov terjaet rossijskich poklonnikov,“ Čempionat, 25. 11. 2014, staženo 
11. 1. 2016, http://www.championat.com/business/article-210808-pochemu-v-rossii-sokratilsja-interes-
k-futbolu.html. 

177 Sergej Korytov, „Populjarnost‘ futbol’noj sbornoj kak u «Doma-2»,“ Čempionat, 26. 12. 2014, staženo 
11. 1. 2016, http://www.championat.com/business/article-213075-tv-itogi-2014--futbolnaja-sbornaja-
rf.html. 

178 Po slavnostním zahájení Olympijských her v Soči a přehlídce 9. května. Viz Sergej Korytov, „Elitnyj 
sport – lider sredi teleproektov RF,“ Čempionat, 30. 12. 2014, staženo 11. 1. 2016. 
http://www.championat.com/business/article-213339-jelitnyj-sport-lider-sredi-teleproektov-rf.html. 
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tato úvaha se tedy mohla stát jedním z argumentů, které na konci roku 2014 rozhodly o 

vyloučení krymských klubů ze soutěží RFS a ukončení krymského „PR projektu“ 

podobajícímu se případu Tereku Groznyj. Škoda, kterou pro Kreml znamenala ztráta 

fotbalových klubů i s jejich symbolickou hodnotou a možností jejich využití v rámci 

propagandy a formování veřejného mínění, se jednoduše ukázala menší než potenciální 

škoda, kterou mohly způsobit sankce hrozící v důsledku jejich setrvání v ruských 

soutěžích. První z možných podob těchto sankcí byl například zákaz startu ruských 

klubů v evropských soutěžích, který by se v sezoně 2015/2016 (tedy první, která 

následovala po popisovaných událostech) dotkl celkem pěti klubů – Zenit Petrohrad a 

CSKA Moskva startovaly v Lize mistrů, FC Krasnodar, Lokomotiv Moskva a Rubin 

Kazaň pak v Evropské lize.179 Další formou pak mohlo být pozastavení členství RFS 

v mezinárodních organizacích nebo odebrání pořadatelství Mistrovství světa v roce 

2018.180 Postih takového charakteru by Kreml výrazně poškodil jak vzhledem 

k domácímu veřejnému mínění, tak na mezinárodním poli, kde je sport využíván jako 

již poměrně tradiční prostředek soft power. Eliminace takových rizik vyloučením 

krymských klubů proto vyvážila i možné poškození reputace Ruska v důsledku tohoto 

rozhodnutí. 

Své opodstatnění může v průzkumech veřejného mínění najít i požadavek 

některých členů VV RFS, aby o přijetí klubů z Krymu rozhodl výslovně Vladimir Putin. 

V srpnu 2014 byla totiž popularita prezidenta v zemi na jednom z historicky nejvyšších 

bodů – jeho činnost schvalovalo podle prvního srpnového průzkumu centra Levada 

87 % obyvatel.181 Dělo se tak především v důsledku připojení Krymu a konfrontace s 

„vnějším nepřítelem“ v podobě Ukrajiny a Západu (podobně jako v letech 1999/2000 

v případě Čečenska nebo v roce 2008 Gruzie) a navzdory nadcházející ekonomické 

krizi. Pokud by se tedy ruské fotbalové struktury mohly v případě riskantního přijetí 

krymských klubů odvolat přímo na rozhodnutí Vladimira Putina, znamenalo by to pro 

                                                 
179 Kvůli porušení UEFA Financial Fair Play (FFP) bylo už před sezonou vyloučeno z evropských pohárů 
Dynamo Moskva. Viz „Europa League: Uefa schließt Dynamo Moskau aus,“ Spiegel Online, 19. 6. 2015, 
staženo 11. 1. 2016, http://www.spiegel.de/sport/fussball/financial-fairplay-dynamo-moskau-aus-uefa-
europa-league-ausgeschlossen-a-1039799.html. 

180 Manuel Veth, „Crimean Football Clubs – A Bleak Anniversary,“ Futbolgrad, 18. 3. 2015, staženo 13. 1. 
2016, http://futbolgrad.com/crimean-football-clubs-a-bleak-anniversary/. 

181 „Avgustovskie rejtingi odobrenija i doverija,“ Levada-Centr, 27. 8. 2014, staženo 13. 1. 2016, 
http://www.levada.ru/2014/08/27/avgustovskie-rejtingi-odobreniya-i-doveriya-2/. 
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ně nejen osobní „pojistku“ směrem k prezidentovi, ale zřejmě i mnohem vyšší míru 

přijetí ze strany veřejnosti. 

 

5.3 Souboj o Tavriji: Význam symbolické reprezentace ve 

fotbalových soutěžích 

Krymské kluby tedy začaly působit v samostatné soutěži oficiálně nezávislé na 

RFS, vystupovaly ale jako společnosti registrované na území Ruské federace, a to 

včetně toho na Ukrajině nejznámějšího – Tavrije Simferopol. O tom, že si i ukrajinská 

strana uvědomuje symbolický význam „kontroly“ nad nejslavnějším fotbalovým 

klubem z Krymského poloostrova, svědčí vývoj zhruba od léta 2015. V červnu 

zmíněného roku totiž Fotbalová federace Ukrajiny představila plán na znovuzaložení 

Tavrije Simferopol mimo okupovaný Krym, konkrétně v Chersonu, zhruba 120 km 

severozápadně od nové krymsko-ukrajinské hranice. O důležitosti, kterou vedení 

ukrajinského fotbalu přikládalo záměru vytvořit klub symbolicky reprezentující 

odtržené území, svědčí i během příprav zmiňovaná možnost zapůjčení hráčů z ostatních 

ukrajinských klubů, eventuální zařazení Tavrije přímo do ukrajinské Premier ligy nebo 

podpora ze strany UEFA při vybudování nového stadionu.182 

Je tak pravděpodobné, že od sezony 2016/2017 budou existovat dva kluby se 

stejným (respektive velice podobným) názvem a klubovými symboly. Zatímco TSK-

Tavrija získává alespoň částečně finance na svůj provoz z ruské strany, nově vytvořené 

„ukrajinské“ Tavriji se dostane nezanedbatelné podpory ze strany FFU, ukrajinských 

státních struktur a zřejmě i UEFA. Za předpokladu, že oba kluby budou ve své existenci 

pokračovat, se takový scénář, ať už v kratším nebo delším časovém horizontu, nutně 

projeví na sporu o to, který z nich je legitimním pokračovatelem původní Tavrije. 

V rámci tří možných scénářů vývoje – (a) navrácení Krymu zpět Ukrajině a opětovného 

startu tamních klubů v ukrajinských soutěžích, (b) povolení startu klubů z Krymu 

v soutěžích organizovaných RFS nebo (c) dlouhodobějšího zachování samostatné 

krymské ligy, jejíž zástupci by získali možnost startu v evropských pohárech – ale může 

nastat situace, kdy by se jeden nebo oba kluby díky svým výsledkům dostaly do 

evropských pohárů. V takovém případě by UEFA musela řešit, má-li některý z nich 

                                                 
182 Vadim Furmanov, „The two Tavriyas and the fate of Crimean football,“ Balkanist, 3. 10. 2015, 
staženo 12. 12. 2015, http://balkanist.net/the-two-tavriyas-and-the-fate-of-crimean-football/. 
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právo přivlastnit si kontinuitu s původní Tavrijí. Od ní by se totiž odvíjel koeficient 

klubu pro nasazování do soutěží, který se zčásti skládá právě z předchozích výsledků 

v evropských pohárech. 

Původní klub Tavrija po skončení sezony 2013/2014 de facto přestal existovat a 

FK TSK Simferopol byl založen jako zcela nový klub, stejně jako je tomu v případě 

Tavrije „chersonské“. Že je FK TSK novou právnickou osobou bez jakéhokoli vztahu 

k původní Tavriji, potvrdil na začátku června 2014 i tehdejší předseda RFS Nikolaj 

Tolstych.183 Přesto se ale klub k odkazu svého předchůdce hlásí, o čemž svědčí i to, že 

pro sezonu 2015/2016 zakomponoval do svého názvu zpět slovo Tavrija a v krymské 

lize začal vystupovat pod názvem TSK-Tavrija. I jako nová právnická osoba používá 

klub znak Tavrije v původní podobě, pouze bez ukrajinského nápisu „Sportyvnyj klub 

Tavrija Simferopol‘“, který byl nahrazen zpočátku ruským nápisem „Respublika Krym 

FK TSK Simferopol‘“ a od sezony 2015/2016 pak rovněž ruskou cyrilicí vyvedeným 

nápisem „Futbol’nyj klub TSK-Tavrija Simferopol‘“. O tom, že se TSK-Tavrija snaží 

udržet kontinuitu se svým simferopolským předchůdcem, svědčí i letopočet 1958 

odkazující na rok založení původního klubu, který se znovu objevil právě na 

pozměněném znaku TSK-Tavrije (viz obr. 2).184 Také fakt, že se nově založená 

Premier-liga Krymu koná de facto pod oficiální záštitou UEFA, dodává novému 

simferopolskému klubu jistou dávku legitimity. 

Naopak ukrajinská strana za legitimního nástupce původního krymského klubu 

přirozeně považuje Tavriji Simferopol znovu založenou v Chersonu. V září 2015, kdy 

oznamoval plán na založení nového klubu, prohlásil předseda FFU Andrij Pavelko, že 

po „osvobození Krymu“ bude klub moci pokračovat v Simferopolu.185 Zatím není jasné, 

jakou symboliku bude nový klub využívat, je ale velmi pravděpodobné, že půjde o 

atributy původní Tavrije. 

 

 

                                                 
183 Veronika Stolbunova, „Krym v čempionate Rossii budut predstavljat‘ novye futbol’nye kluby – glava 
RFS,“ R-sport, 3. 6. 2014, staženo 15. 12. 2015, http://rsport.ru/football/20140603/749978095.html. 

184 „Klub – Simbolika,“ FK „TSK-Tavrija“ (Simferopol‘), staženo 14. 12. 2015, 
http://www.fctsk.ru/club/symbolism/. V prosinci 2015 byl v sekci „Symbolika“ na oficiálním webu klubu 
uveden nový znak, zatímco hlavička webu byla ještě osazena znakem původním. 

185 Igor‘ Novikov, „Prezident FFU: ‚Nužno vozrodit‘ Tavriju v Chersone. Kogda anneksirovannyj Krym 
budet osvobožden, klub smožet vystupat‘ v Simferopole,“ Sports.ru, 24. 9. 2015, staženo 15. 12. 2015, 
http://www.sports.ru/football/1033293161.html. 
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           (1)                        (2)            (3) 

 

Obr. 2: Vývoj znaku simferopolského klubu: Tavrija do r. 2014 (1), FK-TSK v letech 

2014-2015 (2) a TSK-Tavrija od roku 2015 (3). 

Zdroj: „Tavrija (futbol’nyj klub),“ Wikipedia, poslední změna 4. 5. 2016, staženo 8. 5. 

2016, https://ru.wikipedia.org/wiki/Таврия_(футбольный_клуб) (1); „Futbol’nyj klub 

TSK-Tavrija,“ Facebook, 8. 8. 2014, staženo 7. 5. 2016, 

https://www.facebook.com/fctsk/photos/a.732434070137873.1073741830.7289921204

82068/732435783471035/?type=3&theater (2);  „Gerb futbol’nogo kluba 'TSK-Tavrija' 

(Simferopol‘)“, FK TSK, staženo 7. 5. 2016, http://www.fctsk.ru/club/symbolism/ (3). 

 

Zajímavé je také to, že založení TSK-Tavrije v Simferopolu v létě 2014 lze 

vnímat jako „poruštění“ klubu, který sám sebe vnímal a i svými fanoušky a fotbalovou 

veřejností byl vnímán jako ukrajinský. Tavrija byla založena v roce 1958 – tedy čtyři 

roky po převedení Krymu do Ukrajinské SSR – a nelze se tedy v jejím případě 

dovolávat ani na kořeny na ruském území. Do rozpadu Sovětského svazu působila 

v rámci soutěží Ukrajinské SSR, po vzniku samostatné Ukrajiny se stala jejím prvním 

mistrem a celkem čtyřikrát ji reprezentovala v rámci evropských pohárů (naposledy 

v kvalifikaci Evropské ligy v sezoně 2010/11).186 V čele klubu stál jako jeho prezident 

                                                 
186 V rámci SSSR byly dvě nejvyšší fotbalové soutěže organizovány celosvazově, od třetí úrovně pak 
regionálně – pokud Tavrija hrála sezonu až v třetí nejvyšší soutěži, byla zařazena do skupiny zahrnující 
Ukrajinskou SSR. V nejvyšší sovětské soutěži (Vysšaja liga) působil simferopolský klub jedinou sezonu, a 
to v roce 1981 (až do roku 2010 se sovětské a následně ruské fotbalové soutěže hrály systémem jaro-
podzim, tedy opačně, než je tomu ve většině států Evropy). Výsledky všech ročníků sovětských 
fotbalových soutěží viz „The RSSSF Archive – Historical Domestic Results,“ The Rec.Sport.Soccer Statistics 
Foundation, staženo 14. 12. 2015, http://www.rsssf.com/histdom.html. 
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od roku 2005 Serhij Kunicyn, někdejší předseda Rady ministrů Krymu a člověk blízký 

Petru Porošenkovi.187 Kunicyn po anexi opustil poloostrov, stal se místopředsedou FFU 

a právě pod jeho vedením se začala rozvíjet iniciativa na založení Tavrije v Chersonu. 

Vedle vedení klubu lze o proukrajinské pozici původní Tavrije hovořit i v případě 

nejaktivnější části jejích fanoušků – tzv. ultras. Je sice pravdou, že se velká část 

příznivců k možnosti působení klubu v ruských soutěžích nestavěla odmítavě a 

přechodem pod RFS doufali hlavně ve zlepšení finanční situace a v souboje 

s prestižními ruskými soupeři, nejaktivnější jádro, takzvaní ultras, se ovšem překvapivě 

během protestů v Kyjevě a následné krymské krize postavilo na stranu Majdanu.188 

Zapojilo se tak do hnutí fotbalových fanoušků napříč celou Ukrajinou (a to ukrajinsko- i 

ruskojazyčnou částí), které se přiklonilo právě k opozici proti prezidentu Viktoru 

Janukovyčovi.189 

V některých západních médiích (např. citovaný The Guardian) byl takový postoj 

spojován s obecně silným ukrajinským nacionalismem přítomným v prostředí 

fotbalových fanoušků. V případě ultras Tavrije ale s takovým tvrzením (na rozdíl od 

fanoušků z Kyjeva nebo Lvova) nelze zcela souhlasit. Spíše než v nacionalismu 

a promajdanských sympatiích je možné hledat vysvětlení ve všeobecném odporu, který 

vyvolaly tzv. Diktátorské zákony z ledna 2014 a následné brutální zásahy proti 

demonstracím v Kyjevě. V průběhu krize bylo rovněž možné zaznamenat několik 

vyjádření simferopolských fanoušků, která odmítala příklon Ukrajiny k Evropské unii, a 

tudíž by i pokus o vysvětlení angažmá ultras na straně opozice určitým proevropský 

laděním stál na vratkých nohou.190 Od nevole k zásahům proti demonstrantům už pak 

                                                 
187 Serhij Kunicyn působil v únoru a březnu 2014 z pověření tehdejšího prezidenta Ukrajiny Oleksandra 
Turčynova jako Stálý představitel prezidenta na Krymu, v červnu 2014 byl pak jmenován poradcem 
prezidenta Petra Porošenka. Viz „Ukaz Prezydenta Ukrajiny Pro priznačennja S. Kunicyna Radnikom 
Prezydenta Ukrajiny,“ Verchovna rada Ukrajiny – oficijnyj veb-portal, staženo 15. 12. 2015, 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/550/2014?test=4/UMfPEGznhhjao.ZigSaBOQHI4YEs80msh8Ie6. 

188 Shaun Walker, „Crimea’s football fans shiver at prospect of their team playing in Siberia,“ The 
Guardian, 22. 3. 2014, staženo 16. 12. 2015, http://www.theguardian.com/world/2014/mar/22/crimea-
ukraine-football-ultras. 

189 Manuel Veth, „Crimea Developments – The Lonely Voice of the Pro-Ukraine Tavriya Ultras,“ 
Futbolgrad, 11. 3. 2014, staženo 15. 12. 2015, http://futbolgrad.com/crimea-developments-the-lonely-
voice-of-the-pro-ukraine-tavriya-ultras/. 

190 Daisy Sindelar, „Who Are Ukraine’s ’ Ultras’?“, Radio Free Europe Radio Liberty, 27. 1. 2014, staženo 
16. 12. 2015, http://www.rferl.org/content/ukraine-protests-sports-fans-euromaidan/25244357.html. 
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byl jen krok k odporu proti samotnému Viktoru Janukovyčovi a následně i ruskému 

postupu vůči Ukrajině. 

 

5.4 Postsovětské paralely: Fotbal na sporných územích 

někdejších sovětských republik 

Situace, za které se fotbalové kluby z Krymu pokusily zapojit do soutěží na území 

Ruské federace a která vedla k vytvoření dvou Tavrijí na Krymu a v Chersonu, je 

z pohledu evropského fotbalu naprosto bezprecedentní. Přesto lze v minulosti najít 

případy podobného propagandistického využití fotbalu a fotbalových klubů během 

dozvuků či v průběhu řešení sporu o určité území. Pro tato srovnání je možné jít i 

hlouběji do historie, když jedním z nejznámějších případů, které se pozici fotbalu po 

anexi Krymu podobají, je působení klubů z Terstu po druhé světové válce v nejvyšších 

soutěžích Itálie a Jugoslávie.191 I po rozpadu Sovětského svazu lze na teritoriu nově 

vzniklých republik najít několik klubů, které prošly analogickým procesem a v jejichž 

současném působení se ukrývá podobná symbolická hodnota jako u simferopolské 

Tavrije. Tyto případy, z nichž některé se dění na Krymu velmi podobají nejen svým 

vyústěním, ale i prvotní příčinou (tj. na jejich počátku stál ozbrojený konflikt za účasti 

Ruska, který měl za následek faktické oddělení regionu od původního státu), ukazují, že 

Rusko a Ukrajina nejsou zdaleka prvními státy, které si propagandistický význam 

přítomnosti klubu ze sporného území ve svých soutěžích uvědomily. 

 

                                                 
191 Největší z terstských klubů, Triestina, nastupoval v době existence Svobodného území v italské Serii A. 
Aby jugoslávská vláda zviditelnila svůj nárok na město, vybrala si tamní menší klub Ponziana, začlenila jej 
do nejvyšší soutěže na území Jugoslávie a pro působení v ní mu z Bělehradu poskytovala i výraznou 
finanční podporu. Zpočátku ani jeden z klubů nesměl kvůli bezpečnosti hrát své zápasy přímo v Terstu, 
Ponziana (pod jménem Amatori) ale dokázala jako reprezentant tohoto sporného území přilákat velké 
množství fanoušků na venkovních hřištích po celé Jugoslávii. V jugoslávské lize vydržela až do roku 1949, 
kdy po sovětsko-jugoslávské roztržce upadl propagandistický význam terstského klubu a jugoslávská 
strana přestala s jeho financováním. Podobně privilegovaného postavení se dostalo i na „druhé straně“ 
klubu Triestina. Jeho zápasů si, stejně jako dalších utkání v celé oblasti Terstu, mnohem více všímala La 
Gazetta dello Sport a když měl klub v roce 1947 sestoupit z posledního místa do Serie B, setrval díky 
svému „sportovnímu významu“ v nejvyšší soutěži, která byla o jeden tým rozšířena. Finanční podpora 
proudící do klubu z Říma, která byla započata v době vrcholícího sporu o Terst v roce 1947, skončila 
v roce 1954, kdy došlo k vyřešení otázky a město samotné definitivně připadlo Itálii. Viz Foot, Calcio, 
392-394. 
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5.4.1 Jižní Osetie 

Nejvýraznější analogii se scénářem, který zažily kluby na Krymském poloostrově, 

je možné najít v případě Jižní Osetie a klubu Spartak Cchinvali. Původní Spartak 

působil od svého založení v roce 1936 v lize Gruzínské SSR, která byla co do fotbalové 

hierarchie čtvrtou nejvyšší soutěží v Sovětském svazu. Po rozpadu SSSR klub zanikl, 

pod stejným jménem se ale následně objevil v (amatérském) šampionátu ruské 

republiky Severní Osetie-Alanie, kde po určitou dobu vystupoval také pod názvem 

Junost.192 Na rozdíl od klubů Krymského poloostrova ale Spartak, přestože se po čase 

vrátil ke kompletnímu původnímu názvu a reprezentuje tak viditelně jihoosetinské 

Cchinvali, nehrál své zápasy na území Jižní Osetie, ale na hřištích severoosetinských 

soupeřů. Díky tomu se také jeho účastí v ruské regionální soutěži nezabývala UEFA či 

FIFA. K „rozdvojení“, téměř identickému s případem Tavrije, došlo v roce 2006. Tehdy 

byl klub oficiálně navazující na historii zaniklého Spartaku z gruzínské iniciativy znovu 

založen pod jménem FC Cchinvali a hned v následujícím roce získal automaticky místo 

v nejvyšší gruzínské soutěži (Umaglesi Liga). 

Už v té době Saakašviliho administrativa dokázala rozeznat potenciál fotbalu v 

demonstraci přináležitosti Jižní Osetie ke Gruzii, z čehož pramenila i určitá pozitivní 

diskriminace, které se klubu ze strany státu dostalo. Cchinvali nejen že se zařadilo do 

nejvyšší soutěže bez ohledu na své sportovní výsledky, ale také jeho rozpočet byl (a 

stále je) téměř výhradně naplňován ze státního rozpočtu. To z něj činí výjimku i 

v Gruzii, kde je na určité míře vládní podpory závislá většina klubů.193 Po vypuknutí 

rusko-gruzínského konfliktu o Jižní Osetii v srpnu 2008 byl klub nucen přestěhovat se 

nejdříve do Gori a poté do Tbilisi, kde hraje do současnosti. Jeho působení pod názvem 

Spartaki (od sezony 2015/2016 „FC“) Cchinvali v nejvyšší gruzínské soutěži je nejen 

pro tamní fotbalové fanoušky jedním ze symbolů toho, že gruzínská vláda i přes 

dlouhotrvající zamrznutí konfliktu nerezignovala a považuje území Jižní Osetie za 

integrální součást Gruzie. 

Pokud byla na příkladu FC Cchinvali zmíněna velmi silná podobnost s 

fotbalovými kluby na Krymu, resp. především s Tavrijí Simferopol, zapadá do ní nejen 

                                                 
192 Pavel Džioev, „O futbole, i ne tol‘ko,“ Južnaja Osetija, 30. 4. 2008, staženo 28. 12. 2015, http://ugo-
osetia.ru/8_42+43/8_42+43-14.html. 

193 Manuel Veth, „Spartaki Tskhinvali: Georgia’s football memorial to South Ossetia,“ Futbolgrad, 13. 6. 
2014, staženo 28. 12. 2015, http://futbolgrad.com/spartaki-tskhinvali-georgias-football-memorial-south-
ossetia/. 
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„rozdvojení“ klubu a jeho účast v soutěžích dvou států, které stojí v jihoosetinském 

konfliktu proti sobě, ale i údajný plán z roku 2009 přeměnit do té doby amatérský tým 

Spartaku Cchinvali (působící v Severní Osetii-Alanii) v profesionální klub, který by se 

pod stejným jménem přihlásil do Fotbalové národní ligy (FNL) – druhé nejvyšší ruské 

soutěže. Gruzínská fotbalová federace oznámila, že v případě startu klubu, 

reprezentujícího z jejího pohledu neuznanou republiku, v ruské profesionální soutěži 

podá stížnost k FIFA a bude požadovat sankce proti RFS. Argumentovala při tom tím, 

že Jižní Osetie jako státní útvar není členem FIFA a podle článku 53 stanov FIFA je 

konání zápasů mezi kluby členských asociací (tj. v tomto případě RFS) a kluby stojícími 

mimo členskou asociaci (tj. Jižní Osetie) zakázáno.194 Reálně tak hrozilo, že se řídící 

organizace světového a evropského fotbalu budou muset případem podobajícím se tomu 

krymskému zabývat o pět let dříve. Celá tato aféra ale poměrně rychle skončila, když 

představitelé klubu i jihoosetinský ministr sportu jakékoli plány související s účastí 

v ruských profesionálních ligách dementovali.195 Je tak otázkou, nakolik byl záměr 

začlenit Spartak Cchinvali do profesionálních soutěží RFS (o kterém informovala jako 

první Gruzínská fotbalová federace) reálný a nakolik šlo o snahu gruzínské strany 

připomenout prostřednictvím fotbalu následky nedořešeného konfliktu. 

Případ Jižní Osetie odlišuje od Krymu i absence jakékoli intervence ze strany 

ruského státu nebo ruských fotbalových struktur. I když se jednalo o podobnou situaci 

jako o pět let dříve v případě Tereku a Spartak se mohl stát „reprezentantem“ Jižní 

Osetie i s jejími proruskými tendencemi, žádné viditelné podpory se mu nedostalo. 

Příčinu, proč se tak nestalo, je na prvním místě potřeba hledat v mezinárodněprávním 

statusu Jižní Osetie tak, jak byl vnímán ze strany Ruska. Za předpokladu, že by klub 

působil přímo v Cchinvali nebo že by deklaroval záměr se v budoucnu do Cchinvali 

přesunout (vrátit), odlišoval by se tento případ od Krymu a Čečenska tím, že by se 

jednalo o podporu fotbalu na území, které nebylo součástí Ruské federace. Udržení 

nově založeného profesionálního klubu ve druhé nejvyšší ruské soutěži by navíc po 

sportovní i provozní stránce vyžadovalo masivní finanční podporu, jejíž návratnost na 

propagandistickém významu byla přinejmenším sporná, a to hlavně vzhledem 

                                                 
194 Nikita Kamyšev, „PFL: Cchinval‘skij Spartak ne učastvujet v čempionate Rossii,“ Sovsport.ru, 18. 8. 
2009, staženo 29. 12. 2015, http://www.sovsport.ru/news/text-item/343078. 

195 „Tedeev: Ne bylo i reči ob učastii Cchinvala v ČR,“ Čempionat, 18. 8. 2009, staženo 29. 12. 2015, 
http://www.championat.com/football/news-287361.html. Možnou účast Cchinvali v RFPL i FNL v reakci 
na gruzínské protesty odmítli i představitelé RFS, viz Kamyšev, „PFL: Cchinvalskij Spartak.“ 
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k nízkému počtu fanoušků, které bylo možné skrze cchinvalský tým zasáhnout, ať už by 

působil v Severní či Jižní Osetii. Svou roli zřejmě sehrála i vrcholící kandidatura Ruska 

na pořadatelství mistrovství světa ve fotbale 2018, o jejímž výsledku se mělo 

rozhodnout v roce 2010 a během které nebyla záminka k jakémukoli konfliktu s FIFA 

žádoucí. 

 

5.4.2 Náhorní Karabach 

Podobný symbolický význam, jaký lze identifikovat u „gruzínského“ FC 

Cchinvali hrajícího v Tbilisi, v sobě nese v sousedním Ázerbájdžánu klub FK Karabach. 

Ten v tamní nejvyšší soutěži pomyslně reprezentuje Náhorní Karabach – území de facto 

ovládané Arménií, de iure ale náležící Ázerbájdžánu. FK Karabach hrál své zápasy 

původně v Agdamu, poté, co bylo město v roce 1993 zničeno v bojích, se ale byl nucen 

přesunout do Baku. Patří k nejúspěšnějším klubům ázerbájdžánské nejvyšší soutěže 

(získal tři tituly, v letech 1993 – tedy v době vrcholícího karabašského konfliktu – a 

v letech 2014 a 2015) a pravidelně se účastní evropských pohárů. Od roku 2001 je 

financován státním potravinářským holdingem Azersun, který se výrazně angažuje 

v pomoci uprchlíkům z Náhorního Karabachu a i podporu FK Karabach vnímá jako 

určitou formu CSR.196 I v tomto případě se tak stát, i když zprostředkovaně, angažuje v 

existenci klubu, který už jen svým názvem připomíná další ze zamrzlých konfliktů 

postsovětského prostoru. Klubu, který je navíc díky svým sportovním výsledkům 

výrazně vidět nejen v samotném Ázerbájdžánu, ale i v rámci zápasů Evropské ligy a 

před ní Poháru UEFA nebo Poháru Intertoto. 

„Svého“ zástupce reprezentujícího Náhorní Karabach měla přitom ve 

vlastní nejvyšší soutěži po určitý čas i Arménie. Klub etnických Arménů Lernajin 

Arcach hrál mezi lety 1995 a 2006 v Jerevanu, v té době také pod jmény Karabach 

Jerevan, Karabach Stěpanakert nebo Lernajin Arcach Jerevan. V roce 2007 byl kvůli 

finančním problémům z arménských soutěží vyloučen a v současnosti působí v soutěži 

pouze v rámci Náhorního Karabachu.197 

 

                                                 
196 Damiano Benzoni, „Qarabag Agdam – the Displaced Champion of Azerbaijan,“ Futbolgrad, 20. 5. 
2014, staženo 29. 12. 2015, http://futbolgrad.com/qarabag-agdam-displaced-champions-of-azerbaijan/. 

197 Benzoni, „Qarabag Agdam.“ 
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5.4.3 Abcházie 

V Abcházii došlo po vyhlášení nezávislosti Gruzie z hlediska fotbalu 

k podobnému vývoji jako v Jižní Osetii. Zatímco většina gruzínských klubů se v roce 

1990 zařadila do šampionátu nově nezávislé Gruzie, některé kluby z Abcházie 

pokračovaly – symbolicky vzhledem k tehdejší politické orientaci republiky – v 

rámci sovětských struktur. Dinamo Suchumi hrálo do roku 1991 druhou nejvyšší 

sovětskou soutěž a Dinamo Gagra působilo v roce 1991 ve čtvrté nejvyšší lize. Některé 

další abchazské kluby se ale příznačně k názorovému rozdělení tamního obyvatelstva 

účastnily mezi lety 1990 a 1992/1993 naopak soutěží v rámci Gruzie.198 Nezávislost na 

Gruzii, kterou Abcházie s ruskou podporou vyhlásila v roce 1992, a následný konflikt se 

projevily v migrační vlně Gruzínů z území Abcházie a s tím i v zakládání 

„abchazských“ klubů mimo teritorium samozvané republiky – tentokrát iniciované spíše 

právě emigranty, než přímo státem. V gruzínské první lize působil mezi lety 2008 a 

2012 s přestávkami klub FC Gagra a v sezoně 2005/2006 klub Dinamo Suchumi, oba 

hrající své zápasy v Tbilisi.199 Na rozdíl od Jižní Osetie, v jejímž případě nejsou zprávy 

o samostatné soutěži, existuje v rámci Abcházie od roku 1994 i tamní fotbalová liga, 

v jejíchž tabulkách bychom opět našli kluby pod stejnými jmény – jak Dinamo 

Suchumi, tak FC Gagra.200 

V roce 2012, krátce poté, co FIFA oficiálně povolila svým členským asociacím 

účastnit se přátelských zápasů s reprezentací Kosova (které mělo z fotbalového pohledu 

podobný status jako Abcházie), obrátila se fotbalová asociace Abcházie na řídící 

organizaci světového fotbalu s žádostí o podobnou formu uznání. Do značné míry při 

tom spoléhala na podporu ze strany Ruského fotbalového svazu, neboť se spekulovalo, 

že i za ústupkem Kosovu, které není součástí FIFA, stála podpora některé ze silných 

                                                 
198 „Where’s My Country?“ The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, staženo 4. 1. 2016, 
http://www.rsssf.com/miscellaneous/crossborder.html#split. 

199 David Sichinava, „Football in Abkhazia – Three Stories from Gagra,“ Futbolgrad, 14. 11. 2013, staženo 
4. 1. 2016, http://futbolgrad.com/football-abkhazia-three-stories-gagra/. 

200 Rozdíl oproti Jižní Osetii je i ve velikosti území Abcházie a tím i schopnosti shromáždit dostatek klubů, 
které budou schopny šampionát absolvovat po sportovní i ekonomické stránce. V roce 2015 působilo 
v abchazské lize hned deset mužstev, tři z toho ze Suchumi. Viz „Abkhazia 2015,“ The Rec.Sport.Soccer 
Statistics Foundation, naposledy upraveno 20. 10. 2015, staženo 4. 1. 2016, 
http://www.rsssf.com/tablesa/abchaz2015.html. 
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členských asociací.201 RFS ovšem žádnou výraznější podporu abchazskému požadavku 

neposkytl (kromě toho, že národní tým Abcházie odehrál v červnu 2012 – navzdory 

regulím FIFA – přátelský zápas s mládežnickým celkem ruského klubu Kubáň 

Krasnodar).202 Stejně tak neuspěla Abchazská fotbalová asociace na poli FIFA s žádostí 

o účast svých klubů v ruských profesionálních soutěžích, velmi podobnou té, kterou o 

dva roky později vznesly skrze Rusko krymské kluby. FIFA i UEFA reagovaly pouze 

ujištěním Gruzie, že Abcházii jako samostatného člena svých asociací přijmout 

nehodlají.203 Přesto bylo klub, který se k Abcházii hlásí, možné v minulosti Rusku najít: 

Výběr Abcházie pod názvem Dinamo Suchumi se totiž účastnil amatérských soutěží 

Jižního federálního okruhu.204 Start klubu pod tímto názvem tedy můžeme pozorovat 

dokonce v rámci tří státních útvarů. 

 

5.4.4 Podněstří 

Posledním z regionů, v pozici jehož fotbalu je možné spatřovat určitou analogii 

s Krymem, je Podněstří. Situace tamních fotbalových klubů už ale vykazuje odlišný 

průběh oproti předchozím zmíněným případům a do budoucna by mohla představovat 

spíše vzor možného řešení vztahu fotbalového prostředí na Ukrajině a v tzv. lidových 

republikách na východě země (pokud by tamní konflikt na delší dobu zamrznul ve stavu 

z roku 2014). Většinově proruské Podněstří se po rozpadu SSSR sice za výrazné pomoci 

bývalé sovětské armády fakticky odtrhlo od Moldavska, na rozdíl od Abcházie nebo 

Jižní Osetie se ale až do roku 2015 nepokusilo vytvořit vlastní fotbalové struktury 

(asociaci, ligu).205 Kluby z území samozvané republiky se účastní soutěží v rámci 

                                                 
201 Elena Novikova, „Abchazija prosit priznanija u FIFA,“ Izvestija, 23. 5. 2012, staženo 4. 1. 2016, 
http://izvestia.ru/news/525269. 

202 Damiano Benzoni, „Step’anakert is well worth a match,“ Dinamo Babel, 29. 10. 2012, staženo 4. 1. 
2016, https://dinamobabeleng.wordpress.com/2012/10/29/stepanakert-is-well-worth-a-match/. 

203 „FIFA and UEFA do not recognize Abkhaz football,“ Vestnik Kavkaza, 14. 6. 2012, staženo 4. 1. 2016, 
http://vestnikkavkaza.net/news/politics/27789.html. 

204 Vitalij Kolbasin, „Komanda Abchazii vystupit v ljubitel‘skoj lige JUFO po futbolu,“ Futbol JUFO-SKFO, 
2006, staženo 4. 1. 2016, http://www.footballufo.ru/ufo.2006/abhaziy.html. 

205 Fotbalová federace Podněstří (Federacija futbola Pridnestrov’ja) byla založena v roce 2015, a to 
v rámci CONIFA – asociace sdružující fotbalové federace a národní týmy stojící mimo FIFA (včetně Jižní 
Osetie a Abcházie, která je hostitelem mistrovství světa této asociace v roce 2016). Nicméně o možnosti 
vlastního šampionátu se v této době neuvažovalo. Viz Noah Wheelock, „Five New Members Join 
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Moldavska a jejich výsledky jsou mezinárodně uznávány a započítávány do koeficientů 

FIFA a UEFA. Fotbalové kluby z Podněstří tedy v současnosti na jedné straně 

reprezentují „svou vlastní“ republiku, na straně druhé jsou ale na mezinárodní úrovni 

oficiálně přijímány jako kluby moldavské. Fotbal (a sport obecně) je tak jednou z mála 

institucí, která dokáže efektivně fungovat pro oba státní útvary společně. Podněsterské 

kluby také na rozdíl od těch ve výše zmiňovaných regionech neprojevily reálný zájem 

působit v ruských soutěžích, za čímž stojí zřejmě jak absence společné hranice, tak fakt, 

že sportovních úspěchů a tím pádem i lukrativních účastí v evropských pohárech mohou 

snáze dosáhnout v rámci moldavské ligy, než v soutěžích RFS. 

Z Podněstří pochází i současný nejúspěšnější moldavský klub Sheriff Tiraspol. 

Ten byl sice založen až v roce 1997, tedy pět let po přerušení konfliktu, od té doby ale 

celkem třináctkrát zvítězil v moldavské nejvyšší soutěži.206 Hlavní „zbraní“ klubu je 

přitom štědrá finanční podpora místního kontroverzního koncernu Sheriff, který ovládá 

mimo jiné většinu supermarketů nebo čerpacích stanic v Podněstří.207 Díky ní dokázal 

FC Sheriff postavit nejmodernější stadion v zemi a vybudovat tréninkové centrum, které 

je považováno za jedno z nejlepších v zemích bývalého Sovětského svazu. V roce 2012 

Tiraspol dokonce projevil zájem hostit kvalifikační zápas moldavského národního týmu 

proti Anglii.208 Ač disponuje zdaleka nejvhodnějším zázemím pro podobné utkání, 

nebyly jeho snahy v tomto směru úspěšné. Ze strany Moldavska by šlo směrem 

k neuznanému státnímu útvaru nejspíš přeci jen o příliš velký ústupek. Z druhého – tedy 

moldavského pohledu je účast podněsterských klubů v jeho nejvyšší soutěži (kromě 

Sheriffu se jedná například Dinamo-Auto Tiraspol nebo dříve Bendery) podporou 

nároku na území odštěpenecké republiky (moldavská vlajka u názvu Tiraspol je díky 

sportovním výsledkům klubu vidět i na evropské scéně). Nahlíženo ze strany klubu, 

pokud by ten odmítl působit v moldavské lize a rozhodl se oficiálně reprezentovat 

mezinárodně (a tím pádem i ze strany FIFA a UEFA) neuznané Podněstří, přišel by o 

šanci účastnit se právě evropských pohárů a získat s tím spojené nezanedbatelné příjmy. 

                                                                                                                                               
CONIFA,“ CONIFA, 20. 11. 2015, staženo 4. 1. 2016, http://www.conifa.org/en/2015/11/20/five-new-
members-join-conifa/. 

206 „Dostiženija,“ Futbol‘nyj klub Šerif – oficial‘nyj sajt, staženo 2. 1. 2016, http://www.fc-
sheriff.com/ru/dostizheniya/. 

207 Jamie Rainbow, „Europe’s most secretive club,“ World Soccer, 26. 10. 2012, staženo 2. 1. 2016, 
http://www.worldsoccer.com/features/europes-most-secretive-club-337120. 

208 Jamie Rainbow, „Europe’s most secretive club.“ 
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5.5 Shrnutí 

Situace na Krymu je zajímavá nejen z hlediska využití tamního fotbalu jako 

nástroje soft power v rámci ovlivnění mezinárodních vztahů, ale i jako ukázka vlivu 

Kremlu na ruské fotbalové struktury a jeho schopnosti ovlivňovat rozhodnutí či přímo 

rozhodovat o klíčových otázkách, které spadají do kompetence jednotlivých fotbalových 

klubů, Ruského fotbalového svazu nebo dalších organizací. Fotbal na Krymu se stal 

jednou ze složek informační války vedené Ruskem vůči Ukrajině a Západu. Začlenění 

tamních klubů do RFS mělo jako symbol primárně působit směrem do zahraničí a do 

samotného Ruska, a až sekundárně na samotný Krym. O tom svědčí i fakt, že jakkoli 

byly zmíněné kluby zařazeny až do třetí nejvyšší ruské soutěže, byl do nich vložen 

významný politický i finanční kapitál, který v danou chvíli nejen neodpovídal jejich 

sportovnímu potenciálu, ale musel se potýkat i s do jisté míry nepřátelským prostředím. 

Aktivní fanouškovská základna nových klubů byla sice, alespoň v porovnání s velkými 

ruskými konkurenty, zanedbatelná,209 u „původní“ ukrajinské Tavrije ji bylo ale možné 

označit za silně proukrajinsky orientovanou. To sice nemusí nutně znamenat, že byla 

zároveň orientována i protirusky, nicméně lze takové naladění příznivců klubu vnímat 

jako jednu z překážek možné instrumentalizace krymského fotbalu a jako další 

z podobností Tavrije s případem Tereku Groznyj. 

Obrovská domácí i zahraniční medializace otázky Krymu a jeho zdůrazňovaný 

strategický význam pro Rusko umocnily hodnotu tamního fotbalu jako politického 

nástroje. Z pohledu vnitřní politiky mohlo Rusko skrze přijetí fotbalových klubů 

z Krymu vyslat signál podpory směrem k tamním obyvatelům, především se ale snažilo 

prostřednictvím (alespoň zpočátku) výrazně mediálně sledované účasti krymských 

klubů v soutěžích RFS prezentovat přítomnost poloostrova jako součásti RF prakticky 

po celé zemi. Ze zahraničněpolitického hlediska se skrze fotbal pokusilo narušit 

víceméně jednotný odmítavý postoj Evropy vůči anexi. Žádosti směřující k UEFA a 

navrhující uznání či povolení účasti krymských klubů v ruských soutěžích by totiž, 

pokud by jim UEFA vyhověla, mohly být ve svém důsledku pokládány za uznání 

                                                 
209 V rámci Ukrajiny sice klub patřil – i díky svému mistrovskému titulu z roku 1992 – ke známějším a 
disponoval poměrně širokou fanouškovskou základnou, po svém rozpuštění a znovuzaložení ovšem o 
tuto podporu přišel a v celoruském měřítku se stal marginálním. 
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Krymu jako entity oddělené od Ukrajiny a založit precedens dále využitelný Kremlem 

k erozi evropského stanoviska, případně jako sporný bod v postojích Evropy a USA.210 

V tom, že Kreml tento plán neuskutečnil, hrál klíčovou roli mezinárodní tlak, 

především pak zamítavé stanovisko UEFA. Rusko se pod hrozbou sankcí vzdalo plánu, 

jehož výsledek byl nejistý, aby uchránilo další fotbalové „projekty“, které mohou mít 

v budoucnu mnohem širší dopad. Především jde o mistrovství světa 2018, jehož je 

Rusko pořadatelskou zemí, dále pak o účast ruských klubů v Evropských pohárech 

(skrze které dochází k výraznému zviditelnění např. Gazpromu). Kromě mezinárodního 

dopadu hrozily postihy směřující přímo proti fotbalu – v Rusku nejpopulárnějšímu 

sportu – i růstem nespokojenosti na domácí půdě. Šlo by o sankce, jejichž dopad by 

přímo pocítila velmi radikální skupina obyvatel – ruští fotbaloví fanoušci – kteří 

(podobně jako tomu bylo na přelomu let 2013 a 2014 na Ukrajině) v minulosti ukázali, 

že dokáží organizovat masové protestní akce.211 

Existence dvou klubů pod názvem Tavrija Simferopol pak na úrovni rusko-

ukrajinských vztahů posouvá spor o území Krymu na symbolickou rovinu sporu o jeho 

nejznámější fotbalový klub. Toto „rozdvojení“ je posledním z řady podobných případů 

(nejen) v postsovětském prostoru, které ukazují význam přikládaný symbolické 

reprezentaci sporného regionu prostřednictvím fotbalového klubu ve vlastní soutěži. 

Hodnota fotbalu jako populární platformy, na které lze demonstrovat integraci regionu 

do daného státu, vysvětluje i fakt, že byl Kreml zpočátku ochoten ignorovat možné 

mezinárodní dopady a riskovat poměrně závažné následky pro ruský fotbal jako celek. 

Vytvoření dvou fotbalových klubů reprezentujících Krym v soutěžích dvou států (i když 

k této „alternativní existenci“ na úrovni ukrajinské a ruské ligy nedošlo simultánně) 

zůstává spolu s vytvořením speciální fotbalové zóny a samostatné krymské ligy 

symbolem nejasného statusu poloostrova po ruské anexi. Ukrajinský záměr výstavby 

nového stadionu za asistence prostředků z fondů UEFA zároveň pak ukazuje na to, že 

„azyl“ nové Tavrije v Chersonu je i na ukrajinské straně považován za dlouhodobé 

řešení. 

Další osud krymských klubů a spolu s tím možnost pro Kreml kluby z Krymu 

využít podobným způsobem, jako se to podařilo v případě Tereku a jak naznačilo 

                                                 
210 Emanuele Giulianelli, „Could UEFA Help Russia Legitimize Crimean Annexation?“ Eurasianet, 18. 3. 
2015, staženo 12. 1. 2016, http://www.eurasianet.org/node/72601. 

211 Viz Loginov, „Dangerous allies.“ 
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rozhodnutí ze srpna 2014, závisí především na podobě mezinárodněprávního statusu 

samotného poloostrova. Změnu kurzu a uznání Krymu jako součásti Ruské federace 

explicitně vylučuje násilný charakter jeho připojení (porušení ius cogens) a vzhledem 

k tomu je soutěž oproštěná od přímého vlivu RFS i FFU zřejmě jediným možným 

řešením. Jak ale připomíná Denis Trubetskoy v citovaném článku magazínu Spiegel, 

jedná se o pouhou „iluzi nezávislosti“ a fotbal na Krymu zůstává finančně závislý na 

podpoře z Ruska.212 Vytvoření zvláštní zóny je do jisté míry přípravou na dlouhodobější 

existenci nejasného statusu Krymu z pohledu mezinárodního práva. Jako předmět 

mezinárodního sporu ale fotbal na Krymu zůstává k potenciálnímu propagandistickému 

využití výrazně náchylnější. 

 

Závěr 

Tématem této práce je instrumentalizace fotbalových klubů v Rusku za účelem 

ovlivnění vnitřní politiky. Využití fotbalu k mimosportovním účelům – především k 

ovlivnění veřejného mínění a získání podpory pro politickou činnost či ekonomické 

aktivity – je fenomén, který je možné nalézt prakticky po celém světě. Jedním ze směrů 

zkoumání tohoto globálního jevu je i zaměření na způsob využití fotbalu v konkrétních 

zemích. V Rusku se nicméně charakter instrumentalizace fotbalu poměrně výrazně 

proměňuje v návaznosti na posuny vztahů mezi jednotlivými aktéry na politické scéně. 

Tyto posuny by tak měly být reflektovány i v přístupu ke zkoumání využití fotbalu a 

fotbalových klubů. Ve své hlavní části se proto tato práce zaměřuje na období po 

nástupu Vladimira Putina k moci, který vnímá právě jako jeden z významných posunů 

v politickém a ekonomickém vývoji Ruska. Vzhledem k tomu, že způsob využití fotbalu 

v reáliích putinovského Ruska dosud není komplexně zpracován, tvoří tato práce nový 

příspěvek k dosavadnímu zkoumání vývoje tohoto fenoménu. 

Počátek zkoumaného období – rok 2000 – není vnímán jen jako okamžik nástupu 

Vladimira Putina na post prezidenta Ruské federace, ale i jako začátek postupného 

obratu ve vztahu Kremlu a oligarchů směrem k výraznější dominanci státu. Zároveň je 

také rokem znovuzaložení fotbalového klubu Terek Groznyj, který představuje první 

případ, u kterého je možné pozorovat přímé zapojení státu směrem k fotbalovému 

klubu. Koncovým bodem je pak polovina roku 2015, kdy dochází k odeznívání 

                                                 
212 Trubetskoy, „Fußball auf der Krim.“ 
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patronace Kremlu nad fotbalovými kluby na Krymském poloostrově. Vývoj právě 

těchto klubů je druhým případem přímého využití fotbalu státem, kterému se práce 

věnuje, a zároveň v jeho zahrnutí spočívá i jeden z jejích výrazných příspěvků 

k dosavadnímu zkoumání. Osud krymských fotbalových klubů po včlenění poloostrova 

do Ruské federace je totiž zřejmě vůbec nejaktuálnějším příkladem vlivu politiky na 

fotbal (kauza probíhala v letech 2014 a 2015) a jeho zpracování zatím v sekundární 

literatuře zcela chybělo. 

Ruský, resp. sovětský fotbal se ale pod výrazným politickým vlivem vyvíjel 

prakticky od samého začátku. Stejně jako další masové sporty plnil „didaktické úkoly“ 

v rámci socialistické společnosti, v rovině zahraniční politiky sloužil jako nástroj soft 

power a jednotlivé kluby fungovaly pod patronací ministerstev, dalších státních institucí 

či podniků. Výjimkou nebyly ani zásahy individualit přímo do průběhu soutěží nebo do 

osudů jednotlivých hráčů a klubů. Po rozpadu SSSR nastalo necelé desetiletí úpadku 

zájmu o fotbal jak ze strany fanoušků, tak státu a potenciálních sponzorů. V 90. letech 

se sice fotbalové kluby místy stával prostředkem pro zviditelnění regionálních politiků, 

s postupným růstem moci oligarchů a jejich ambicí ovlivňovat chod státu to ale začali 

být oni, kdo znovu „objevil“ využití fotbalu ve vlastní prospěch. V souvislosti se 

zvýšeným zájmem oligarchů o fotbalové kluby se do ruského prostředí dostává pojem 

„berlusconizace“, který je od té doby výrazně přítomen v diskursu propojení tamní 

politiky a fotbalu. Autor práce tento termín podrobuje zkoumání vzhledem ke své tezi, 

že za současného nastavení politicko-ekonomických podmínek přestali být oligarchové 

hlavním aktérem instrumentalizace fotbalu a tuto roli po nich převzal sám stát. Zatímco 

v italském prostředí, kde termín „berlusconizace“ díky spojení Silvia Berlusconiho a 

AC Milán vznikl, je spojen se vznikem zcela nového politického diskursu, využíváním 

jazyka fotbalového prostředí v politice a přenosu organizační struktury fotbalového 

klubu do budování regulérní politické strany, v souvislosti s ruským fotbalem je chápán 

výrazně volněji, de facto jako synonymum pro obecný proces zahrnutí fotbalových 

klubů do politické či ekonomické strategie jednotlivých aktérů. Autor dochází k závěru, 

že v takto zobecněném významu je možné pojem „berlusconizace“ používat i při popisu 

dění v ruském fotbale ve zkoumaném období, pouze s tím rozdílem, že za jejího aktéra 

již nejsou označováni oligarchové, ale přímo stát (který ale ve výsledku využívá 

potenciál fotbalu za podobným, ne-li stejným účelem). 

Obecnější chápání pojmu „berlusconizace“ na jednu stranu obhajuje jeho použití i 

ve vztahu k současné formě instrumentalizace ruského fotbalu, na druhou stranu je ale 
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třeba poukázat i na jedno výrazné specifikum, které z analyzovaných případů vyplývá. 

Zatímco u AC Milán a u většiny dalších týmů v různých zemích, které jsou zapojovány 

do politických aktivit svých vlastníků, se jednalo o kluby s obrovskou fanouškovskou 

základnou a již nashromážděným výrazným symbolickým kapitálem (schopným 

prakticky okamžité přeměny v kapitál politický), v ruském případě je tento proces do 

jisté míry převrácený. Jak finanční, tak další podpora tu směřuje do klubů, které tomu 

svým potenciálem a dosavadními sportovními výsledky zdaleka neodpovídají. Tento 

fakt sice logicky souvisí s pozicí regionů, do kterých dosud přímá podpora fotbalových 

klubů směřovala, nicméně tyto kluby na samém začátku rozhodně nemají ambici oslovit 

široké publikum. Kreml při jejich výběru spoléhá na to, že s jeho podporou přijdou 

sportovní úspěchy a díky těmto úspěchům se klub teprve stane populárním. Motivace, 

která stojí za podobnou formou instrumentalizace, se objevuje i v textech některých 

autorů, věnujících se obecně fenoménu propojení fotbalu a politiky. Manuel Veth 

shrnuje v jednom ze svých článků toto schéma jako „peníze střílí góly, góly vyhrávají 

tituly, tituly získávají popularitu“,213 Jim Riordan zase podotýká, že „teprve úspěch 

vytváří hodnotný politický kapitál“.214 Právě takováto převrácená úvaha stojící 

v ruském případě za výběrem klubů ale výrazně podporuje tvrzení, že se v případě 

zapojení Kremlu do fotbalu jedná čistě o politicky motivované projekty, které postrádají 

jakékoli ambice být ekonomicky výnosnými. 

Prvním z klubů, jejichž vývoj pod patronací Kremlu je analyzován v této práci, je 

Terek Groznyj. Ten byl znovuzaložen v roce 2000, tedy ještě během horké fáze 

čečenského konfliktu, a s výraznou finanční podporou Kremlu a díky určitému 

privilegovanému přístupu v rámci profesionálních soutěží se mu během čtyř let podařilo 

postoupit až do ruské Premier ligy. V roce 2004 se stal navíc vítězem Ruského poháru, 

díky čemuž se mohl účastnit předkol tehdejšího Poháru UEFA. Význam kapitálu 

investovaného do vzestupu klubu spočíval v tom, že měl z Tereku vytvořit úspěšného 

reprezentanta postkonfliktního regionu a poukázat tak na normalizaci situace 

v Čečensku. Sdělení vyplývající ze sportovních úspěchů klubu mělo zjednodušeně znít 

„v regionu, kde se úspěšně hraje fotbal, je klid a vhodné podmínky k rozvoji 

společenské i ekonomické činnosti“. Kromě změny vnímání Čečenska uvnitř Ruské 

federace mělo být jedním z dopadů působení Tereku také přilákání zahraničních 

investic do regionu. Svou roli vůči zahraničí hrál fotbal i vzhledem k zajištění 

                                                 
213 Veth, „The Berlusconization of Post-Soviet Football,“ 55. 
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požadované image severního Kavkazu a celého Ruska před velkými sportovními 

akcemi pořádanými v blízkosti Čečenska – zimních olympijských her v Soči 2014 a 

mistrovství světa ve fotbale 2018, část jehož zápasů bude rovněž hostit Soči. 

Využití fotbalu vzhledem k Čečensku se tak stalo součástí strategie modernizace 

regionu řízené shora (tj. z Moskvy). O tom, že za vzestupem klubu stála politická 

motivace, svědčí i fakt, že ve chvíli, kdy Terek dosáhl svého sportovního maxima a jeho 

podpora ze strany Kremlu opadla, sestoupil v roce 2005 opět do druhé ligy. Ústup 

přímého vlivu Kremlu na Terek lze přičítat taktice postupného předání správy nad celou 

republikou do rukou Ramzana Kadyrova, který od roku 2004 působil přímo jako 

prezident klubu. I pod patronací místních elit se ovšem Terek dokázal vrátit do nejvyšší 

soutěže a i nadále slouží jako platforma pro podporu Kremlu a Kadyrovova 

prokremelského kurzu. 

Terek Groznyj představuje z hlediska instrumentalizace fotbalu projekt, který 

nebyl přerušen prakticky žádným vnějším činitelem (i když se setkával s odporem 

především na straně radikálních fotbalových fanoušků – etnických Rusů) a je na něm 

tak možné pozorovat průběh charakteristický „parabolickým“ vývojem – vzestupem 

zajištěným podporou státu a úpadkem v momentu, kdy je tato podpora oslabena. 

Podobnou křivku vývoje lze identifikovat i ve druhém analyzovaném případě – vývoji 

fotbalových klubů na Krymu po ruské anexi poloostrova. Ten ale oproti Tereku 

prezentuje situaci, kdy do procesu instrumentalizace fotbalu v určitém regionu zasáhne 

vnější činitel. Ukrajinské fotbalové kluby na Krymu byly po skončení sezony 

2013/2014 rozpuštěny a znovu založeny jako ruské právnické osoby. I přes odmítavé 

stanovisko Fotbalové federace Ukrajiny, řídících organizací mezinárodního fotbalu a 

odpor Výkonného výboru RFS, ve kterém zasedali majitelé řady ruských fotbalových 

klubů, byla následně trojice subjektů z Krymu přijata do ruských soutěží, konkrétně do 

třetí ligy (PFL). Na straně FIFA a UEFA byl nesouhlas s tímto krokem opodstatňován 

absencí mezinárodního uznání začlenění Krymu do RF, odpor na ruské straně byl 

zapříčiněn především hrozícími sankcemi právě ze strany UEFA a FIFA, které by 

dopadly přímo na ruské kluby. 

Přímé zapojení Kremlu do celé situace se projevilo zejména tlakem, který byl 

vyvinut na kladné rozhodnutí ve věci přijetí krymských klubů do soutěží 

organizovaných RFS. Samotné rozhodování v této záležitosti zároveň ukázalo, nakolik 

                                                                                                                                               
214 Riordan, „Football: Nation,“ 553. 
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je rozhodující role Kremlu zafixována v uvažování dalších aktérů, kteří v případě 

klíčových rozhodnutí přímo vyžadovali stanovisko prezidenta Putina. Start zmíněných 

klubů v ruských soutěžích ovšem vyvolal mezinárodní odezvu a UEFA jako řídící orgán 

evropského fotbalu starty klubů z Krymu v PFL a Ruském poháru v prosinci 2014 

zakázala. Od sezony 2015/2016 funguje na Krymu oficiálně samostatná liga, která 

ovšem finance na svůj provoz z větší části i nadále získává z Ruska. Hlavní roli hrál 

v případě krymských fotbalových klubů symbolický význam jejich přítomnosti 

v ruských soutěžích, skrze který bylo demonstrováno začlenění anektovaného území do 

Ruské federace. Uznání tohoto stavu ze strany UEFA či FIFA, které se ruská strana 

snažila získat, by pak reprezentovalo nejen samotné povolení pro dané kluby, ale pro 

Rusko by mělo hodnotu i jako projev mezinárodní organizace akceptující status Krymu 

jako součásti Ruské federace. Tento symbolický význam přítomnosti subjektu z Krymu 

ve vlastní soutěži si uvědomuje i ukrajinská strana, která iniciuje vznik klubu pod 

názvem Tavrija Simferopol na ukrajinském území mimo poloostrov. 

Průběh instrumentalizace krymských fotbalových klubů vykazuje podobný 

„parabolický“ průběh, jako případ Tereku, výrazně ovšem urychlený zásahem vnějšího 

činitele (rozhodnutím UEFA). Ruská strana se zmíněných klubů „vzdala“ poté, co se 

cena za jejich udržení v rámci soutěží RFS ukázala tváří v tvář možným postihům 

ruského fotbalu jako příliš vysoká, její podpora se ale promítla ve vytvoření samostatné 

soutěže a kluby tak zdaleka neklesly na svou počáteční úroveň. Shodné či podobné 

body, kterých si práce v obou analyzovaných případech všímá, jsou důležité pro 

identifikaci oblastí, v nichž může dojít k podobnému procesu, i pro nastínění možného 

budoucího vývoje dalších klubů, které se stanou předmětem instrumentalizace. V obou 

případech se jednalo o regiony s čerstvou konfliktní minulostí, ve kterých Kreml 

potřeboval skrze populární platformu (fotbal) zdůraznit jejich integraci do Ruska. 

Zároveň šlo o kluby s velice nízkou startovní pozicí, což na jednu stranu limitovalo 

jejich okamžitý dosah, na druhou stranu ale snižovalo riziko, že se proti jejich zapojení 

do strategie Kremlu zvedne odpor většího množství jejich příznivců. V neposlední řadě 

je nutné upozornit na to, že ač dokážeme u obou případů určit koncový bod přímé 

podpory státu, kluby v tomto momentu nebyly zcela „hozeny přes palubu“, ale jsou i 

nadále státem do určité míry podporovány. Efekt vloženého kapitálu přímo na sportovní 

fungování se pak projevil v obou regionech tím, že kluby na pomyslné parabole 

nespadly až na počáteční úroveň a i v dalším vývoji dokázaly těžit z počátečního 

„nastartování“ státní podporou. 
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Z analýz uvedených případů vyplývá, že Kreml aktivně využívá fotbalové kluby 

k podpoře své politické linie, a to jak formou jejich přímé finanční podpory, tak 

nepřímo skrze vliv na rozhodování řídících organizací ruského fotbalu. Především 

případ krymských fotbalových klubů pak ukazuje, že tento proces zároveň probíhá i 

opačným směrem, a můžeme tedy říct, že to je nejen politika, která ovlivňuje fotbal, ale 

že zároveň instituce spojené s fotbalem samy hledají pokyny pro svůj postup (či jeho 

potvrzení) na politických místech. Pokud tedy chceme zkoumat současný charakter 

propojení fotbalu a politicko-ekonomické sféry, navrhuje autor práce nahlížet na něj 

skrze stát jako aktivního a nejvýraznějšího aktéra. Tento pohled je kromě výše zmíněné 

aktivní podpory vybraných klubů podporován i vlastnickou strukturou ruského 

profesionálního fotbalu. V sezoně 2014/2015 bylo 81 % (tj. 13 z 16) klubů nejvyšší 

soutěže (RFPL) přímo nebo zprostředkovaně vlastněno státem, v případě druhé nejvyšší 

soutěže (FNL) se jednalo dokonce o 83 % (tj. 15 z 18). Stát má tak možnost ovlivňovat 

využívání fotbalových klubů nejen nastavováním pravidel, kterými jsou jejich majitelé a 

sponzoři povinni se řídit (což je koneckonců běžné prakticky v kterékoli zemi), ale 

může využít i fakt, že je na jeho podpoře většina klubů doslova existenčně závislá. 

Hlavní přínos této práce tedy spočívá v pokusu o nový úhel pohledu na fungování 

celého procesu instrumentalizace fotbalu uvnitř Ruské federace. Vzhledem ke změnám, 

ke kterým došlo od nástupu Vladimira Putina do funkce prezidenta v roce 2000 a které 

ve výsledku výrazně omezily možnosti oligarchů ovlivňovat politicko-ekonomicko-

společenské prostředí v zemi (včetně možnosti činit tak skrze fotbalové kluby), se autor 

tohoto textu domnívá, že je nutné přestat na roli fotbalu ve vnitřní politice nahlížet 

právě skrze oligarchy a jejich motivaci, jak dosud postupovala většina autorů. K využití 

fotbalových klubů oligarchy způsobem, jaký byl obvyklý v období před konsolidací 

Putinova režimu, v současné době v Rusku prakticky nedochází. Pokud se dnes 

fotbalový klub nachází ve vlastnictví některého z oligarchů, nelze hovořit o tom, že by 

jej jeho majitel využíval k vykonávání vlivu na politiku (Sergej Galickij a FC 

Krasnodar), případně k nakládání s „politickým“ potenciálem klubu dochází výlučně 

s vědomím a s podporou Kremlu (Souleiman Kerimov a Anži Machačkala). 
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Summary 

This essay analyses the changing nature of interaction of football and football 

clubs with politics in Russia from 2000 to 2015. The influence of politics on football as 

the most popular sport is a widespread phenomenon which could be identified almost all 

over the world. In the Soviet and Russian history this process is particularly strong, 

stretching back to 1920s. Despite the fact that this process could be described as 

continuous, the form of the interaction and the key players exploiting football were 

changing along with the changes of political and economic environment. The very last 

change was caused by Vladimir Putin and his interference into the oligarchs´ struggle 

for power. This action limited the possibilities of oligarchs to use football clubs for their 

own interests and enabled an active and direct involvement of the state. 

In the Soviet times the state always tried to promote its ideological values through 

football and controlled its structures by the system of state-institutions’ and state-

companies’ patronage. On the other hand the “official” role of football often struggled 

with the more independent and emotional aspect of this sport massively influencing its 

perception by fans. This aspect also became one of the important factors in the break-up 

of the Soviet Union. The break-up and chaotic changes of 1990s weakened the position 

of the Russian football and the state lost its control for some time. Unsuccessful 

privatisation and general lack of funds made football clubs vulnerable to local leaders or 

newly established businessmen who started to use this sport for self-presentation or to 

invest or hide their money. Around 2000 the potential of football was discovered by the 

biggest oligarchs who started to invest into the clubs through their companies. At the 

same time, however, Kremlin began to use football in regions to exert influence on 

public opinion and to promote its political course. Putins’ struggle with oligarchs 

strongly reduced the opportunities of other players to make use of football and shifted 

the role of the main player back to the state. In connection to this process the terms “re-

institutionalization” and “re-sovietisation” are often used. Nowadays the state owns 

most of the professional football clubs in Russia and the only oligarchs who remained 

involved in the world of football are those who had no political ambitions or belong to 

the close circle of president’s favourites. Thus the key player who not only sets the 

limits for others but also directly uses football clubs for its own prospect is the state 

itself. 
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Because of the shift from oligarchs to state the essay must examine how the term 

“Berlusconization” has been used in relation to handling with the clubs by Russian 

oligarchs and if it is possible to use this term also in order to describe current state of 

things. It compares the current application of the term on Russia with its original use in 

Italy during 1990s. It comes to the conclusion that using of “Berlusconization” in 

relation to the process in Russia means the utilization of football for non-football 

purposes in general and lacks several distinctive features the term originally possessed 

in Italy. With such a general meaning we can keep using the term to describe the current 

form of instrumentalization of Russian football, the only difference being that instead of 

oligarchs the key player in this process is Kremlin. 

First case in which the state directly interfered into the development of particular 

football club was Terek Grozny of Chechnya between 2000 and 2004. Through its 

support Kremlin wanted to show that the situation in recently war-torn region had 

normalized so that successful professional club can play in it (or better can bear its 

name). Terek managed to qualify to the RFPL and win the Russian Cup in 2004 

representing thus “the bright side” of Chechnya all over Russia (and even in the 

European cups). On the other hand the club did not play a single game on Chechen soil 

until 2008. After Kremlin reduced its support significantly in 2005 the club was 

relegated immediately and later the patronage was handed over to the local government 

and Ramzan Kadyrov. Nevertheless, even under Kadyrov the club retains its role in 

promotion of Kadyrov’s pro-Kremlin course. 

The other and also the most current case consists in admission of three clubs from 

Crimea to competitions organised by the Russian Football Union after the annexation of 

the Peninsula in 2014. Through the presence of Crimean clubs in Russian competitions 

Kremlin wanted to demonstrate the integration of the region into the Russian 

Federation. However from the very beginning the project was running into problems 

caused mainly by the threat of UEFA sanctions against the Russian football. Under this 

threat Kremlin made a major concession and expelled the three concerned clubs from 

the third Russian league after just half a season. There was an independent league 

established on the Peninsula under the UEFA patronage in which the interest Russia 

showed to the Crimean clubs certainly played its role. The league, however, remains to 

be financed primarily from the Russian side. 

Even though initial conditions (newly established clubs, post-conflict region etc.) 

and the course of both cases of instrumentalization of football clubs look very similar, 
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they differ in the presence of strong external factor. This external factor – executed by 

UEFA – made the “parabolic” course (from low external conditions through the peak to 

the decline after Kremlin pulled off its support) much faster. 
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