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Abstrakt 

 
Diplomová práce Sportovní výtržnictví a jeho mediální zpracování zkoumá 

způsob, jakým vybraná česká média informují o výtržnostech, které se pojí  

ke sportovním akcím – v tomto případě fotbalovým zápasům. Teoretická část práce 

mapuje historii sportovního diváctví, sociologické a psychologické pozadí 

fotbalového výtržnictví a přístupy k jeho řešení. Rovněž jsou zde uvedena teoretická 

východiska k problematice reprezentace reality a v krátkých profilech jsou 

představeny vybrané kauzy a analyzovaná média. Následuje analytická část práce, 

která je založena na kvalitativní obsahové analýze vybraných mediálních výstupů. 

Tato analýza textu zkoumá obsahy mediálních sdělení v období jednoho týdne  

od doby, kdy se vybrané kauzy udály. Cílem práce je vyhodnotit, jaké jazykové 

prostředky média užila, do jakého rámce svoje výstupy zasadila a zda se  

při referování o těchto událostech nedopustila přílišné bulvarizace.  
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Abstract 

 
The diploma thesis Sport rioting and its media coverage examines the way in which 

specified Czech media inform about rioting linked to sport events, in this case 

football mathches. The theoretical part of the thesis maps the history of sport fans, 

sociological and psychological background of football rioting as well as approaches 

to dealing with it. Likewise, it features theoretical points on the problematics of 

reality representation. The chosen cases and analysed media are presented in brief 

profiles. These are followed by the analytical part of the thesis, which employs 

qualitative content analysis of the specified media texts. The analysis examines 

content of the media outputs in the period of one week after the cases occurred. The 

goal of this thesis is to evaluate which language means the media used, how it 

framed the events and whether they resorted to tabloidization while reporting on 

them. 
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 1. Úvod 
 

Sportovní fanouškovství má stejně dlouhou historii jako sport samotný  

a bylo nedílnou součástí sportovního dění ve všech historických obdobích.  

Sport se v průběhu let vyvinul v jednu z celospolečensky důležitých oblastí života, 

jejíž nedílnou součástí je i sportovní fanouškovství – významný sociální jev 

zkoumaný na mnoha vědních polích od psychologie po sociologii.  

Tato pasivní konzumace sportu se stala prostředkem sociální interakce  

a určité formy odreagování. Návštěvy sportovních akcí vzbuzují u některých 

jednotlivců pocit určité sounáležitosti a spřízněnosti s danou skupinou a jsou jedním 

z důvodů (kromě zážitku z prožitého zápasu), proč se lidé vrací na stadiony, kurty, 

haly a jiné sportu zasvěcené stánky, i když se jejich týmu aktuálně nedaří. Avšak 

jedná se o vzájemnou symbiózu, jelikož jsou to právě diváci, kteří patřičně dotváří 

atmosféru daného zápasu či závodu.  

 Ne všichni ale přicházejí na stadion kvůli tomu, aby viděli atraktivní klání  

a podpořili svůj tým. Jsou i tací, pro něž je návštěva stadionu a slova jako 

fanouškovství či odreagování při sportovním utkání synonymem pro agresivní 

chování a páchání násilností, jež často vygradují až v napadání policie, soupeřových 

přívrženců či ničení soukromého majetku. Často jsme tak svědky toho, jak pozitivní 

vlivy fanouškovství zůstávají ve stínu těchto negativních projevů, a to vinou chování 

několika jedinců, jejichž činy, které se stávají předmětem intenzivního mediálního 

zájmu, neprávem vrhají špatné světlo i na zbylé tisíce spořádaných přívrženců.         

Mezi sportovními fanoušky mají, alespoň co se České republiky a Evropy 

týče, speciální postavení fotbaloví fanoušci, kteří mají podle veřejnosti mnohem 

větší sklony k násilí než jiné skupiny sportovních přívrženců (například 

basketbalové publikum se proti jakýmkoli formám násilí výrazně staví
 
).

1
 

 

                                                 
1
 PÍŽA, Petr. Agresivita sportovních fanoušků, Brno: Masarykova univerzita. 2010. 69 s. 

  LANDA, Pavel. Porovnání fotbalového a basketbalového publika podle sociodemografických  

charakteristik: Aktuální otázky sociologie sportu. Praha, 2007. 67 s. Univerzita Karlova. FTVS. 
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Fotbalové výtržnictví se stalo zejména v posledních několika dekádách 

závažným problémem a nedílnou součástí ligových, pohárových i mezistátních 

utkání, což se snaží řešit funkcionáři, další sportovní činovníci a bezpečnostní 

složky. Neobvyklé nejsou ani situace, kdy můžeme být svědky rasistických útoků, 

nejčastěji na hráče soupeřova týmu (ačkoli výjimkou nejsou ani slovní ataky hráčů 

z řad týmu, kterému daný člověk fandí). V poslední době sílí také náboženské či 

politické projevy, které hraničí s urážením určitých druhů vyznání. 

 V teoretické části své diplomové práce Sportovní výtržnictví a jeho mediální 

zpracování se zaměřuji na problematiku fotbalových fanoušků, jejich 

charakteristiku, historii fotbalového výtržnictví a vývoj přístupu k jeho řešení, 

přičemž jedna z podkapitol bude také věnována tématu britských fotbalových 

hooligans, kteří jsou (nebo alespoň nějaký čas byli) považováni za nejtvrdší  

a nejproblematičtější sportovní fanoušky. Nastíněna je i role médií a jejich vlivu na 

společnost. Práce také obsahuje popis vybraných kauz a krátké profily 

analyzovaných médií. Pro svoji diplomovou práci jsem si vybrala pět fotbalových 

utkání českých klubů, v rámci nichž došlo k výtržnostem fanoušků, a dále jeden 

případ související s fotbalovým prostředím. Jedná se o události v rozmezí dvaceti let 

(1985 až 2014). V metodologické části jsou představeny výzkumné otázky  

a výzkumné postupy, které byly uplatněny při analýze. 

Cílem práce je na konkrétních případech zanalyzovat, jakým způsobem 

česká tištěná (a později i online) média, a to nejen ta sportovně zaměřená, referovala 

o jednotlivých případech fotbalového výtržnictví. Dalším cílem bude kvalitativně 

vyhodnotit použité jazykové prostředky médií, včetně toho, zda při mediální 

prezentaci jednotlivých událostí nedošlo k nadměrné bulvarizaci či nadsazování.  
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2. Fenomén  anouškovství  
 

Sport se stal důležitým a často diskutovaným sociálním jevem, jenž zasahuje 

do mnoha sfér od politiky přes ekonomiku až po školní výuku. Jde  

o jeden z nejvýznamnějších prostředků masové zábavy bez ohledu na společensko-

kulturní příslušnost lidí, již si sportem, ať už v pasivní, či aktivní formě, vyplňují 

svůj volný čas. Kultura sportovního diváctví má pak velmi významný vliv na to, jak 

je společností nahlíženo na daný druh sportu. Z tohoto důvodu pak může docházet 

k pěstování předsudků ve společnosti, které původ negativních jevů fanouškovství 

připisují sportu jako takovému bez znalostí dalších aspektů této problematiky. 

S nárůstem pasivní divácké konzumace sportu, jež je nedílnou součástí 

společenského dění, se diváctví dostalo rovněž do popředí zájmu několika vědních 

oborů, přičemž je doloženo, že sportovní diváctví má stejně dlouhou a pestrou 

historii jako sport samotný (Slepička, 2010). 

Existuje několik hledisek, podle kterých můžeme pohlížet na diváckou 

konzumaci sportu. Jde jednak o návštěvu sportovních stánků, kdy můžeme hovořit  

o ,,přímém sportovním diváctví“, motivovaném mnohdy i citovou vazbou na 

vybrané sportovní odvětví či sportovní klub, nebo o sledování sportovního dění 

prostřednictvím televizního, rozhlasového, případně online přenosu, což můžeme 

nazvat ,,zprostředkovaným sportovním diváctvím“ (Slepička, 2010:16). Tento 

fenomén lze pozorovat zejména u významných událostí typu olympijských her či 

mistrovství světa v divácky atraktivních sportech. Výjimkou však nejsou ani 

dlouhodobí konzumenti sportovního dění a zapálení fanoušci, kteří preferují 

zprostředkovanou formu diváctví např. z finančních, zdravotních, či sociálních 

důvodů. 

Vedle hokeje a fotbalu, tedy sportů, které v naší zemi patří tradičně mezi 

nejpopulárnější, je zajímavé sledovat i divácké tendence v dalších sportovních 

disciplínách. Ty se často odvíjejí od úspěchu jedince nebo týmu, a tak se nyní mezi 

sporty, jež čeští fanoušci nejvíce preferují, objevují i odvětví, která byla ještě před 

několika lety v pozadí diváckého zájmu. 
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Jsou jimi rychlobruslení, zásluhou Martiny Sáblíkové, a především biatlon. Sport, 

který se v březnu
2
 2010 nedostal ani do padesáti nejsledovanějších pořadů měsíce 

veřejnoprávní sportovní stanice ČT sport (tehdy ještě ČT 4 sport, pozn. autorky), 

figuroval v březnu 2015 na prvních deseti místech nejsledovanějších pořadů měsíce, 

přičemž jeho share (hodnota vypovídající o tom, kolik lidí z těch, kteří se v daný čas 

dívali na televizi, sledovalo konkrétní program, pozn. autorky) dosahoval až 30 

procent.
3
  

I přesto, že se sportovní preference jednotlivých diváků často překrývají, a to 

především při konání významných sportovních akcí, lze konstatovat, že ,,každé 

sportovní odvětví si postupně vytváří své ,specifické publikum‘, které se od 

ostatních liší v mnoha faktorech, jako je např. odborná znalost a intenzita zájmu  

o tento sport, motivace návštěvnosti, míra identifikace s klubem či sportovcem nebo 

zangažovanost na výsledku. Tyto faktory se pak podílejí jak na prožitcích diváků, 

tak na jejich chování.“
4
  

2.1 Historie sportovního diváctví 
 

Veřejné hry a sportovní klání byly již od starověku vnímány zejména jako 

zdroj zábavy pro přihlížející diváky. Ti se stali neoddělitelnou součástí každé 

veřejně provozované sportovní činnosti, ať už se jednalo o turnaje, hry, zápasy či 

jiné soutěže. ,,Mnohé sportovní soutěže se dokonce konaly pouze za účelem 

pobavení široké divácké obce. Historie rovněž ukazuje sportovní soutěže nejen jako 

volnočasovou zábavu obyvatelstva, ale i jako významný sociální jev mající vliv na 

společenské klima.“
5
  Nejvýznamnější událostí antiky byly bezesporu olympijské 

hry. Ty první, konané v roce 776 př. n. l., trvaly jen jeden den, měly lokální význam 

a zcela sakrální charakter. Postupem času vytlačilo sportovní závodění sakrální 

obřady a stalo se hlavní složkou olympijských slavností.
6
  

                                                 
2
 Záměrně jsem vybrala tento měsíc z důvodu, že v průběhu března se stále ještě konají závody 

v zimních sportech, ale zároveň už se hraje play-off extraligy ledního hokeje, jarní část nejvyšší, 

domácí fotbalové soutěže, vyřazovací část Ligy mistrů a Evropské ligy UEFA, anebo jsou přenášeny 

závody z halového atletického mistrovství.  
3
 Česká televize. Topy sledovanosti.  [online]. 2016 [cit. 2016-012-02]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/sledovanost-a-spokojenost/topy-sledovanost/ 
4
 SLEPIČKA, Pavel. Divácká reflexe sportu. Praha: Karolinum, 2010, s. 17. ISBN 978-80-246-1838-8. 

5
 Tamtéž, s. 11. 

6
 Olympijské hry zrušil římský císař Theodusius v roce 393 n. l., o což ho údajně požádal milánský 

biskup Ambrosius, který hry považoval za pohanské. 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/sledovanost-a-spokojenost/topy-sledovanost/
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S rozšiřováním sportovního programu, kdy k původním běhům postupně 

přibyly skoky, hody, zápas, box či jízda vozů s čtyřspřežím, se rozšiřoval okruh 

účastníků závodění a logicky i počet diváků. Odhaduje se, že soutěžím přihlíželo                  

40 000 až 50 000 fanoušků, přičemž někteří sem přicházeli ze vzdálených míst 

země, a to i za cenu třeba několikadenního putování. Řeckých slavností se mohli 

jako diváci zúčastnit (kromě svobodných občanů) i barbaři a otroci, naproti tomu 

řecké provdané ženy tuto možnost neměly. Pokud by tak učinily, hrozily by jim 

velmi přísné tresty (až trest smrti). Na neprovdané dívky se naopak tento zákaz 

nevztahoval. Později ve starém Římě patřily mezi divácky nejatraktivnější 

především gladiátorské a vozatajské hry (Olivová, 1988). Právě v jejich průběhu 

v roce 532 v Konstantinopoli přerostly divácké reakce ve vzpouru, která se přenesla 

do města a vyústila v rozsáhlé násilnosti se snahou o nastolení jiného vládce 

(Slepička, 2010). 

S příchodem křesťanství došlo k zákazu sportovních her a často i sportu jako 

takového. Situace se změnila ve 12. století, a to především díky rytířským turnajům. 

V období vrcholného středověku byly význačnou sportovní, ale i společenskou 

událostí, která do hledišť přivedla až desetitisíce diváků z širokého okolí. Velký vliv 

na vysokou návštěvnost měla i absence jakýchkoli opatření, jež by omezovala účast 

některých skupin obyvatelstva. V auditoriu tak byly zastoupeny všechny sociální 

složky – vedle šlechty se turnajů účastnilo duchovenstvo a obyvatelé měst  

i venkova, bez ohledu na majetek či společenské postavení (Olivová, 1979). 

V průběhu 15. století patřily mezi divácky nejnavštěvovanější události 

sportovní akce konané v Itálii. Jednalo se zejména o bojové hry v Římě  

a florentskou kopanou. ,,Zápas se konal obyčejně na náměstí. Často byla zřízena  

i zvláštní čestná tribuna. Cílem hry bylo dopravit míč do protivníkovy branky. Když 

se podařilo dostat míč do nepřátelské branky, přívrženci mužstva mezi diváky 

projevovali své nadšení co nejhlučněji a často vyvolávali i výtržnosti. “
7
 

V 17. století a v první polovině století se 18. konalo několik typů slavností, 

jejichž náplní byla i sportovní klání. Byly to např. slavnosti slunovratu, jejichž 

významnou součástí byl i fotbal, nebo venkovské slavnosti doprovázené zápolením 

v mnoha sportovních disciplínách. A právě o těchto hrách můžeme nalézt doložené 

záznamy, jak o četné návštěvnosti, tak o dnes již samozřejmém doplňku sportovního 

                                                 
7
 OLIVOVÁ, Věra. Lidé a hry: Historická geneze sportu. Praha: Olympia, 1979, s. 288. 
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dění – sázkách. ,,Skutečnost, že sportovní závody rozrušovaly lokální charakter 

slavností, rozšiřovala výrazně i okruh sázejících. A sázky stupňovaly příjmy 

organizátorů. Řada zpráv svědčí o tom, že při sportovních závodech bylo v pohybu  

i několik set liber.“
8
 Tato praxe se poté přenesla i na dostihová závodiště, kde stále 

větší okruh diváků přispíval svými sázkami k atraktivnosti závodů.  

Na konci 19. století došlo k obnovení olympijské myšlenky, když se v dubnu 

roku 1896 konaly v Athénách první moderní olympijské hry. Podle dostupných 

pramenů byl při zahájení olympijský stadion plně obsazen, přičemž na svazích nad 

stadionem se na bezplatných místech tísnily další tisíce diváků (Sommer, 2003).  

A právě během této doby můžeme pozorovat počátky dnes už běžné praxe, jakou je 

oznámení data a místa konání sportovních akcí s cílem přilákat touto formou 

propagace co největší počet diváků. Ti už také lépe porozuměli podstatě hry, jelikož 

byla u jednotlivých sportů postupně zavedena přesná pravidla, jasná organizační 

struktura a diváci se začali postupně specializovat na jednotlivá sportovní odvětví 

(Slepička, 1990). 

Vliv průmyslové revoluce, rozvoj dopravy, více volného času a šíření 

sportovního zpravodajství prostřednictvím tisku přispěly k nárůstu pasivních 

konzumentů sportu. ,,Některá odvětví postupně získala jak celonárodní, tak 

mezinárodní oblibu a specifické podmínky jednotlivých zemí pak dotvářely 

podmínky pro diváckou konzumaci jednotlivých sportů, a vytvářely tak různě 

rozsáhlou a diferenciovanou diváckou obec. Sport tak získává v moderní společnosti 

nezastupitelné místo.“
9
 

Evropa však nebyla jediným místem, kde bylo možné zaznamenat nárůst 

diváckého zájmu. Podobné tendence se projevovaly také v Severní Americe, 

Austrálii a některých asijských zemích. ,,Na severoamerickém kontinentu byly časté 

střety mezi katolíky a protestanty při zápasech jejich klubů v lakrosu, kriketu  

a baseballu. Ve všech těchto případech šlo vždy již o polarizované diváky, kterým 

sportovní utkání poskytovalo příležitost ke konfliktu s jinými sociálními 

skupinami.“
10

 Utkání jako takové tedy sloužilo pouze jako záminka k propuknutí 

společenských konfliktů. 

                                                 
8
 OLIVOVÁ, Věra. Lidé a hry: Historická geneze sportu. Praha: Olympia, 1979, s. 382. 

 
9
 SLEPIČKA, Pavel. Sportovní diváctví. Praha: Olympia, 1990, s. 13. – 18. ISBN 80-703-3012-0. 

10
 Tamtéž. s.17. 
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V průběhu 20. století pokračuje trend specializace sportovního diváctví, což 

je způsobeno narůstajícím počtem soutěží a závodů v jednotlivých sportech. 

Doprovodným jevem je pak vznik specializovaných sportovních tiskovin a později 

dalších mediálních platforem. Existence sportovního diváctví se tak dá považovat za 

nejvýraznější projev konzumní povahy moderního sportu, vyplývající z procesu jeho 

komodifikace (Dunning, 1990). 

2.2 Sociolo ické pozadí sportovního diváctví   

 

,,Publikum je větší skupina lidí, která se záměrně nebo i náhodně 

shromáždila ve stejném čase a na témže místě, aby vyslechla nebo viděla, co je pro 

ni určeno, jí směrováno.“
11

 

Důvodů, které vedou člověka k tomu, aby se stal součástí publika při 

sportovních událostech existuje mnoho (zájem o daný sport, vzdálenost od bydliště, 

aktivní provozování tohoto sportu apod.), avšak mezi ty nejvýznamnější řadíme 

intenzivní emocionální prožitky. ,,Divák, který se identifikuje se sportovcem či 

družstvem, má odlišné emoční prožitky při stejné podívané než divák, který nikomu 

nefandí a je mu jedno, jak sportovní utkání dopadne. Pocit identifikace je tak 

předpokladem pro vznik silného prožitku zcela odlišného od běžného života a s ním 

spojeného sociálního postavení.“
12

 Z psychologického hlediska divácký zájem 

reprezentuje i stav potřeb, přičemž nejde o jejich nedostatečné uspokojování, ale  

o jejich funkční dominanci. Pasivní konzumace sportu tak nebývá příznakem 

neuspokojené potřeby pohybu (Hošek, 2010).  

Jak uvádí Sekot (2008), někteří badatelé spatřují v zapáleném fandovství 

určitou formu deviantního chování či jistou formu subkultury. Na fanoušky sportu je 

tak nahlíženo z několika úhlů pohledu. ,,Nalezneme i označení fanoušků jako 

,bezmocných tupců‘ podléhajících nekriticky nebezpečným svodům masové kultury 

(Adorno), zatímco jinde je fanouškům vkládána schopnost možného odporu vůči 

dominantní ideologii (Fiske). V sedmdesátých letech 20. století se setkáváme 

s myšlenkou, že fotbalové chuligánství je výrazem mužského dělnického odporu 

vůči byrokratizaci a komercionalizaci britského fotbalu (Tailor). Stejně tak i později 

                                                 
11

 Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-718-4164-1. 
12

 SLEPIČKA, Pavel. Divácká reflexe sportu. Praha: Karolinum, 2010, s. 18. ISBN 978-80-246-1838-

8. 
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vidí americká sociologická literatura ve fotbalovém chuligánství výraz tristní 

sociální zkušenosti společenství nižší vrstvy dělnické třídy (Dunning).“
13

 

Ať už různé vědní obory charakterizují diváctví nespočtem definic, faktem 

zůstává, že účast na sportovních akcích je významným sociálně interaktivním 

faktorem, kdy značná část publika získává nové sociální kontakty, neboť 

v auditoriích sportovních stadionů se formují sociální skupiny, jejichž působnost se 

přenáší i mimo oblast sportu (Slepička, 2010), a pro stále rostoucí masu lidí hraje 

sport signifikantní úlohu v utváření jejich sociální a kulturní identity, ,,když funguje 

zároveň jako představitel určitých forem společenství. Některé sportovní týmy tak 

mohou být nositeli lokálních či regionálních společných hodnot, a sehrávat tak 

důležitou roli v utváření obecně sdíleného pocitu sounáležitosti, jež je umocněn 

osobní účastí na sportovních událostech.“
14

 V tomto kontextu zmiňuje Maffesoli 

(1996) pojem ,,nové kmenové společenství“, které sdílením sportovních zážitků 

kompenzuje rodinu či jiné společenské skupiny.  

2.2.1 Typolo ie návštěvníků sportovních akcí  
 

Auditorium sportovních událostí tvoří různí lidé odlišitelní věkem, 

národností, pohlavím, vzděláním nebo sociálním statusem, kteří nikdy netvoří 

homogenní celek. Existují rozdíly v míře zájmu o sport, emocionálního ztotožnění 

se s klubem či hráči, a právě v tomto kontextu vzniklo rozlišení sportovních diváků, 

které popsal Aleš Sekot (2008). Podle něj je možné vymezit čtyři velké skupiny 

návštěvníků sportovních akcí:     

      

,,Sportovní diváci – značná velikost, heterogennost a propustnost, na druhé straně 

nízká úroveň skupinových charakteristik, jako jsou stálost, stabilita, integrita, 

koheze či míra kontroly. Tuto skupinu dále charakterizuje objektivnost hodnocení 

zápasů, neexistence násilného chování a rasismu. Jde o pasivní pozorovatele hry, 

kteří nejsou ovládáni týmovou rivalitou, hodnotí zejména silný prožitek ze sledování 

sportovního klání. 

 

                                                 
13

 SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Praha: Grada, 2008, s. 223. Sociologie (Grada). ISBN 

978-80-247-2562-8. 
14

 SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Praha: Grada, 2008, 223 s. Sociologie (Grada). ISBN 

978-80-247-2562-8. 
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Sportovní fanoušci – vysoká míra skupinové stability a integrace, klubismu  

a projevů nacionalismu, střední velikost, stálost, míra intimity a propustnost, nízký 

stupeň projevů násilného chování, subjektivní hodnocení zápasů. Jsou k určitému 

(zpravidla jedinému) sportu – zejména na půdě fotbalu – přitahování 

prostřednictvím oblíbeného týmu či hráče. Skupinu charakterizuje dělení sportovní 

scény na ,,MY“ a ,,ONI“ (fanoušci jiných klubů). 

Ultras – vysoce homogenní, ,skalní‘ fanoušci usilující o co nejspektakulárnější 

průběh utkání a vyhýbající se přímým konfliktům, násilí a vandalismu. Jsou nositeli 

,choreografie‘ utkání, k fandění používají pyrotechniku, transparenty, zpěv, jsou 

charakterizováni vysokou úrovní diváckých prožitků a zájmem o klubový život. 

Hooligans – vysoká míra skupinové stability, integrity, homogenity, koheze,   

stálosti, autonomie, násilného chování, projevů nacionalismu a xenofobie, nízká 

úroveň skupinové propustnosti a krajně subjektivní hodnocení zápasů. Primárním 

cílem je vyvolat konflikt či bitku s obdobnými skupinami soupeřova týmu. Svoji 

totožnost zdůrazňují převážně streetwearovým oblečením oblíbených odlišujících 

značek, vlajkami, šálami a navenek i vydáváním fanzinů (časopisů sportovních 

fanoušků) či působením na webových stránkách. Zejména na půdě fotbalových 

utkání jsme svědky rasistických, antisemitských a nacionálně-šovinistických 

projevů. Jistou ,nadstavbou‘ fotbalového chuligánství je v některých případech jeho 

propojení s organizovaným zločinem.“
15

 

2.3 Fot aloví  anoušci  
 

,,Jsou to fanoušci, kdo vlévá krev do žil profesionálního fotbalu. Bez nich by nebyl 

profesionální fotbal o moc jiný než amatérský sport nebo koníček. Zatímco hodně 

hráčů i trenérů mění kluby během své kariéry, fanoušci si uchovávají svou oddanost 

a svému týmu zůstávají věrni v dobrém i zlém.“
16

   

                                   Michel Platini, 2011 

 

                                                 
15

 SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Praha: Grada, 2008, 223 s. Sociologie (Grada). ISBN 

978-80-247-2562-8. 
16

 UEFA. UEFA Supporter Liaison Officer Handbook. English version. 2011. [online]. 2016 [cit. 

2016-01-27]. Dostupné z: 

http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/84/35/28/1843528_DOWN

LOAD.pdf (in Čarnogurská, 2012). 

 

 

http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/84/35/28/1843528_DOWNLOAD.pdf
http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/84/35/28/1843528_DOWNLOAD.pdf
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2.3.1 Historie  ot alových  anoušků  

 

Zprávy o hře podobné fotbalu pocházejí z 12. století, kdy se začala objevovat 

v anglických a francouzských městech. Počátky moderní kopané sahají do starých 

anglických tradic, kdy bylo běžné, že spousta utkání končila těžkými zraněními. 

Podobné formy fotbalu existovaly i v dalších evropských zemích jako například 

Knappen v Německu či calcio in costume v Itálii (Frosdick, Marsh, 2005).  

Dochované zdroje hovoří o tom, že násilí a divácké střety byly při těchto 

hrách velmi časté, jelikož zde nebyla určena přesná pravidla a jakmile se určité 

skupině přihlížejících nelíbil vývoj hry, začala napadat ostatní přítomné fanoušky, 

což byl také jeden z důvodů, proč roku 1313 zakázal anglický král Edward II. 

pořádání fotbalu v Londýně. Dalším z důvodu bylo, že hráči – a především fanoušci 

– působili velký hluk (Olivová, 1979). Ten byl příčinou toho, že výnosem Edwarda 

III. z roku 1331 se zapovídalo hrát míčové hry v ulicích okolo Westminsterského 

zámku, neboť ,,křikem, který při tom vzniká, jsou rušena zasedání parlamentu  

a přítomní jsou tím obtěžováni“.
17

 

V dalších několika stoletích se fotbal rozšiřoval do dalších evropských zemí 

a stále platil za jednu z nejtvrdších forem sportovní podívané. Fotbal se hrál všude, 

např. i na hřbitovech nebo kostelních dvorech, ale jeho hlavní doménou zůstaly 

ulice. Kopaná byla brána jako zábava spíše nižších společenských vrstev, ke které 

neodmyslitelně patřil alkohol a výtržnosti. (Olivová, 1979).  

V průběhu první poloviny 19. století získával lidový fotbal přes veškerý 

odpor vedení veřejných škol postupně stále výraznější místo  

v anglických žákovských hrách. Souběžně s tím docházelo v podmínkách veřejných 

škol i ke kvalitativním proměnám této tradiční anglické lidové hry. Především na 

škole v Rugby patřil fotbal spolu s kriketem ke dvěma nejoblíbenějším hrám a oba 

tyto sporty zaujaly oficiálně významné místo právě na této prestižní škole. Existence 

fotbalu tak byla legalizována, což mělo za následek jeho další rozvoj a rozšíření.  

V roce 1863 vznikla Fotbalová asociace (The Football association), která 

vytvořila pravidla fotbalu, a roku 1888 byla založena anglická fotbalová liga. 

Kopaná se na konci 19. století se institucionalizovala a nový fotbal si získal 

popularitu mezi mnoha obyčejnými lidmi. Finálové utkání fotbalového poháru 

                                                 
17

 OLIVOVÁ, Věra. Lidé a hry: Historická geneze sportu. Praha: Olympia, 1979, s. 249. 
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anglické fotbalové asociace (FA Cup) mezi Aston Villou a Prestonem v roce 1885 

navštívilo 27 000 diváků, v roce 1893 už 45 000 diváků a v následujících letech činil 

průměr diváků 85 000 (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004). 

Na přelomu 19. a 20. století pak chodilo v Anglii na divácky atraktivní 

fotbalová utkání až 30 000 diváků. Pořadatelé však organizačně nezvládali tak velký 

počet fanoušků, což mělo za následek uzavření 21 hřišť Anglickou fotbalovou 

asociací v letech 1895–1897. Také na začátku 20. století nebyla situace o moc lepší, 

takže některé diváky stála návštěva fotbalového utkání život. Zde však nutno říci, že 

ne v důsledku fyzických střetů mezi fanoušky, ale kvůli nedostatečným 

bezpečnostním opatřením (požár, zřícení tribuny aj.). ,,Prvním dokumentovaným 

případem bylo zřícení tribuny v Glasgowě v Ibrox Parku roku 1902, kdy zahynulo 

25 diváků a 512 jich bylo zraněno. Oběti na životech byly buď následkem 

katastrofy, nebo následné paniky, která vypukla mezi diváky.“
18

 

Fotbal si začal nacházet své místo i v kontinentální Evropě, postupem času 

došlo k poklesu výtržností spojených s fotbalovými utkáními a v meziválečných 

letech už nebylo výjimkou spatřit mezi návštěvníky i ženy a děti. Kopaná si 

postupně získávala stále větší počet příznivců. V druhé polovině 20. století se pak 

začíná v Anglii objevovat v souvislosti s fotbalem závažný problém, který později 

přeroste do celospolečenských rozměrů – subkultura hooligans, která se 

v následujících letech exportuje i do zbytku Evropy.  

2.3.2 Pro lematika an lických hooli ans 

 

Hooligans je označení pro radikální (zejména fotbalové) fanoušky, k jehož 

původu existuje několik teorií. Britský tisk jej poprvé použil v roce 1898 pro 

označení mužů známých pro jejich agresivní chování spojené s výtržnostmi  

a alkoholem, o jejichž soudních procesech dobová média informovala. Spojení 

fotbalové chuligánství bylo poprvé použito v 60. letech 20. století (Oxford 

Dictionary, 2010), (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004). 

V období mezi 50. a 60. lety, kdy si Anglie vydobyla silnou pozici  

v mezinárodní kopané, zesílil zájem mládeže o tento sport a vznikaly první skupiny 

známé drobnými potyčkami a výtržnictvím, které ale ještě nebyly plně 

organizovány. Mnoho z nich bylo vyznavači stylu zvaného Teddy boys, kdy nosili 

                                                 
18

 SLEPIČKA, Pavel. Sportovní diváctví. Praha: Olympia, 1990, s. 18. – 20. ISBN 80-703-3012-0. 
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obleky inspirované eduardovským obdobím a v hudbě upřednostňovali především 

rock and roll (Williams, 2001). 

V 60. letech minulého století pak prošel fotbal, který byl tradiční zábavou 

dělnických vrstev, procesem komercionalizace, čímž se odcizil pracující třídě – své 

původní fanouškovské základně. Tím ztratil charakter všelidové zábavy a pozvolna 

se stal doménou elit. Odborníci z řad sociologů považovali následný fenomén 

hooligans za svébytnou reakci nižších vrstev na odcizení tradičních hodnot  

a institucí, které probíhalo v širším společenském a ne pouze fotbalovém kontextu 

(Mareš, Smolík, Suchánek, 2004). V tomto období se z fotbalového fandovství 

vyčleňuje fotbalové chuligánství. Násilí se stalo průvodním jevem kopané v Anglii, 

přičemž pro skupiny hooligans paradoxně nebyly násilné střety většinou vůbec 

závislé na průběhu fotbalového utkání. Podle Williamse (2001) bylo pro členy 

těchto gangů často důležitější zastrašit, případně napadnout soupeře než podpořit 

hráče na hřišti.  

 

,,Moc toho nevidím, ale vím, že jsem uprostřed rvačky. Z okolních tváří poznávám, 

že pořádek je ten tam. (...) Přežil jsem bouři a myslím, že všichni fanoušci Spurs 

dopadli hůř – alespoň jejich ego. Nebylo pochyb o tom, že příznivci Chelsea je zbili 

a pokořili na jejich území. Všichni jsme se nacpali do vlaku zpátky na Liverpool 

Street. Každý nadšeně mluvil o tom, co se stalo a jak Chelsea Spurs pořádně 

nakopla. ,To mají za Wembley minulou sezónu,‘ prohlásil jeden velký skinhead. 

Zvláštní, pomyslel jsem si, to je poprvé za celý den, kdy jsem slyšel někoho zmínit se 

o fotbale.“
19

 

Úrývek z knihy Hoolifan: třicet let násilí (2005, str. 23 – 24) 

  

Často brutální střety a násilné aktivity byly realizovány pečlivě 

organizovanými skupinami s určitou vnitřní hierarchií, jejichž nedílnou součástí byli 

i členové hnutí skinheads. V následujících letech musely čelit přílivu násilného 

chování také ostatní evropské země. V této souvislosti se vžil pojem ,,britská 

nemoc“. Angličtí hooligans byli pro ostatní evropské fanoušky ,,vzorem“ v násilí, 

brutalitě, konzumaci alkoholu a projevech rasismu.  

 

                                                 
19

 KING, Martin a Martin KNIGHT. Hoolifan: třicet let násilí. Nové Sedlo u Lokte: Vydavatelství, 

2005, s. 23 – 24. Sociologie (Grada). ISBN 80-903-5561-7. 
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Později se však ukázalo, že spojovat fotbalové chuligánství pouze s nižšími 

sociálními vrstvami není tak úplně přesné, jelikož výjezdy do zahraničí za účelem 

podpory svého klubu vyžadovaly značné finanční prostředky (Mareš, Smolík, 

Suchánek, 2004). A nešlo jen o klub. Williams (2001) uvádí, že jedním z aspektů, 

které odlišovaly radikální anglické fanoušky od těch cizích, byly problematické 

výjezdy za národním týmem. Zatímco podpora hooligans v ostatních zemích byla 

spojována takřka výhradně s jednotlivými kluby, v Anglii byly vážné problémy 

v souvislosti s hooligans mezi 80. a 90. lety zaznamenány i u národního týmu. 

 

2.4.3 Vývoj  ot alového chuli ánství v České repu lice 

 

Historii fotbalového chuligánství v České republice lze rozdělit do dvou 

vývojových období: ,,pre-chuligánská etapa“ a ,,etapa moderního fotbalového 

chuligánství organizovaných gangů“. Počátek prvního z nich se datuje ke konci 19. 

století a je spojován se vznikem profesionálního fotbalu u nás (Smolík, 2008). 

Jednalo se především o značně neorganizované a nahodilé incidenty páchané 

jednotlivci. K výtržnostem mezi fanoušky nebo ke střetům s policejními složkami 

docházelo minimálně nebo vůbec. Jednalo se například o nevinné slovní ataky na 

příznivce soupeře, což je zmapováno i v dobovém filmu Muži v offsidu (1932). 

Drobné potyčky a někdy i vulgární kritika rozhodčích měly souvislost zejména 

s děním na hřišti.  

Po nástupu komunismu pak anonymita tribun někdy sloužila k vymezení se 

vůči režimu. Problémy začaly eskalovat na počátku 80. let. Skupina jedinců z řad 

mládeže si vybíjela svoji frustraci v hledištích stadionů, kde byl zaznamenán nárůst 

vulgarity a brutality.  

Zlomovým momentem se stal výjezd fanoušků AC Sparta Praha do Banské 

Bystrice (viz podkapitola 4.1). I přes zvýšenou snahu státního aparátu v oblasti 

fotbalového chuligánství počet násilných incidentů v druhé polovině osmdesátých 

let narůstal. Násilné střety se odehrávaly hlavně mezi stoupenci pražské Sparty, 

Baníku Ostrava, Sigmy Olomouc, Zbrojovky Brno, Škody Plzeň, Slovanu Bratislava 

a Spartaku Trnava. K dalšímu nárůstu chuligánství přispěla i změna politického 

režimu po listopadu 1989, kdy došlo k přerušení kontinuity práce některých 

bezpečnostních složek. V tu dobu zároveň začínají příslušníci skinheadské 
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subkultury pronikat do fotbalových hledišť a nastává druhá etapa vývoje 

chuligánství u nás (Mareš, Smolík, Suchánek 2004). 

 Právě v této etapě vznikaly (po anglickém vzoru) při jednotlivých klubech 

organizované gangy, z nichž se některé postupem času přiklání k politizaci  

a jednotlivým formám extremismu. Pro tyto gangy bylo charakteristické užívání 

stabilních názvů, konzistentní členstvo a pravidelná účast na fotbalových zápasech  

a bitkách. Podobně jako v zahraničí se i u nás tyto skupiny distancovaly od 

bezprostřední vazby na fotbalové kluby svými pojmenováními – např. gang, 

komando, klan, divize či ultras. První takovýto subjekt vznikl nejpravděpodobněji 

při pražské Spartě a byla jím Brigáda Drábek z Lasičky (Mareš, Smolík, Suchánek, 

2004).  Nutno dodat, že místo nemusí být vždy směrodatné, jelikož existují skupiny, 

které podporují kluby z jiných měst, jako jsou například Cheb Boys, kteří se řadí 

k přívržencům Baníku Ostrava. Některé tyto skupiny vydávaly či vydávají fanziny 

nebo provozují internetové stránky vztahující se k tématu. Nejznámější z nich je 

www.hooligans.cz informující dle svých slov o dění kolem fotbalového násilí.
20

  

K 1. březnu 2016 měla její facebooková komunita 32 261 fanoušků.
21

  

I přes zavedení některých legislativních norem, které měly za cíl omezit 

výtržnictví dochází stále ke střetům na stadionu a jeho okolí například 

prostřednictvím organizovaných potyček, na kterých se domlouvají špičky 

znepřátelených gangů (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004). Výjimkou nejsou ani útoky 

na hráče vlastního týmu.
22

 I přesto podle Vochovcové (2007) není možné pohlížet 

na subkulturu českých fotbalových chuligánů jako na homogenní skupinu a vynášet 

o ní jednoznačné a příliš zobecňující soudy.  

V souvislosti s uprchlickou problematikou, která je stále aktuálnějším 

tématem, nelze vyloučit sílící politizaci těchto skupin a případné verbální ataky od 

extremisticky zaměřených chuligánů proti migrantům. 

 

                                                 
20

 Hooligans: oficiální server českých a slovenských fotbalových chuligánů a fanoušků [online]. Brno 

[cit. 2016-02-22]. Dostupné z: http://hooligans.cz 
21

 Holigans.cz: komunita [online]. [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/Hooliganscz-154702421224447/ 
22

 30. března 2002 napadli sparťanští fanoušci po prohře svého klubu v Jablonci autobus s fotbalisty 

Sparty na dálnici cestou do Prahy. Rozbili přední sklo vozu a vyhrožovali podobnými akcemi, pokud 

se výkon mužstva nezlepší. 27. srpna 2015 fanoušci Baníku Ostrava vtrhli na hrací plochu poté, co 

jejich tým prohrál pohárové utkání v Rýmařově a fyzicky napadli některé hráče.  

http://www.hooligans.cz/
http://hooligans.cz/
https://www.facebook.com/Hooliganscz-154702421224447/
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2.4.4 Psycholo ické pozadí výtržnictví 

 

Jistou míru agresivity je možné nalézt v každém člověku, avšak k tomu, aby 

se plně projevila navenek ve formě agrese, je potřeba určitého externího podnětu. 

,,Agrese je většinou chápána jako jakákoliv forma chování, jehož cílem je záměrně 

někoho poškodit nebo mu ublížit. Kromě fyzického ublížení lze za agresi považovat 

také ublížení psychická, mezi něž patří zastrašování, zostuzování či vyhrožování.“
23

  

Již od narození jsme vystaveni tlaku skupin, jež nás obklopují. Jak upozornil 

americký psycholog Philip G. Zimbardo, agrese bývá výsledkem ztráty individuální 

identity ve skupině. ,,Ztrátou identity jedinec ztrácí kontrolu nad svým agresivním 

chováním, které by jinak bylo potlačeno ze strachu před sankcemi nebo ze 

sociálního nesouhlasu.“
24

 Podmínky, jež podle něj vyvolávají ztrátu identity  

a zvyšují výskyt agrese jsou: anonymita, příslušnost ke skupině, sdílení 

odpovědnosti za výsledek jednání se členy skupiny, dvojznačnost a nedostatečně 

strukturovaná situace, změněné stavy vědomí navozené drogami či alkoholem. 

Zjišťuje se, že zejména anonymita a vzdání se odpovědnosti za agresi či konzumace 

alkoholu jsou v procesu deindividuace agresotvornými prvky (Čermák, 1999). 

Agresivita však sama o sobě není jedinou příčinou vedoucí ke sportovnímu 

výtržnictví. ,,Různorodá skladba fotbalových diváků nese s sebou i hodnotově 

zakotvenou různost motivů, očekávání a reakcí divácké účasti. Tato skutečnost již 

sama o sobě zakládá možnosti konfliktů, vyplývajících zpravidla z nezvládnutí 

postojů k samotné hře či z existence názorových neshod. Divácky neslučitelné 

názory na herní úroveň, výkon jednotlivých hráčů a sudích, postoje k reakcím 

fanoušků soupeřícího týmu, komentování práce pořadatelů a policie, to vše vytváří 

úrodnou půdu pro vznik konfliktů. Ty také mnohdy vyplývají ze subjektivně 

pociťovaného přesvědčení velké části fotbalových fanoušků, že hře dobře rozumí,  

a jsou tudíž kompetentní ji i emotivně vypjatě posuzovat.“
25

 

Konflikty tak vznikají často jako reakce na výsledek utkání. Výhra nebo 

prohra může být pro agresivní a na konflikt zaměřené diváky impulzem 

k polarizovanému střetu. Především specifikum diváckých triubun – anonymita – 

způsobuje, že míra společenské autocenzury je v hledišti snížena na velmi nízkou 

                                                 
23

 ČERMÁK, Ivo. Lidská agrese a její souvislosti. Žd ár nad Sázavou: Fakta, 1999. s 12 ISBN 80-902-

6141-8. 
24

 Tamtéž. s. 83. 
25

 SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, s. 141. Sociologie 

(Grada). ISBN 978-80-247-2562-8. 
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úroveň. Daný člověk pak pronáší určité výroky či se dopouští takových forem 

jednání, kterých by se v ,,běžném“ životě nedopustil. Podle Hoška (2011) agresivita 

davu snižuje odpovědnost jednotlivých agresorů, kteří se také vyznačují i jistou 

mírou alibismu – schovávají se za ostatní a často ani neznají původní příčinu násilí. 

Situaci na stadionech navíc může komplikovat fakt, že zatímco většina 

fotbalových diváků akceptuje přítomnost policie, pořadatelé, kteří jsou jednak 

pravomocně de facto nekompetentní, nepůsobí jako preventivní nástroj, a to často 

pro svůj věk (mladí muži či naopak důchodci) a z toho plynoucí slabou fyzickou 

kondici. 

Podle Sekota ,,je společensky alarmující jak zvyšující se četnost výskytu 

agrese a s ní spojený vandalismus na fotbalových stadionech, tak zejména vysoký 

stupeň tolerance vůči negativním společenským jevům. Z Kotlíkova výzkumu 

vyplývá, že podíl fotbalových diváků schvalujících výtržnosti na stadionech nebo se 

jich přímo zúčastňujících je téměř čtvrtinový: 77 % vadí, 19 % nevadí, 3 % se jich 

aktivně zúčastňuje, 1 % se nevyjádřilo. Výzkum také doložil 54% podíl mladistvých 

diváků tolerantních k násilí a výtržnostem, z nichž 10 % deklaruje svoji účast na 

nich.“
26

 

2.4.5 Le islativa a přístupy k řešení diváckého násilí  

 

,,Diváckým násilím nazýváme násilné či nebezpečné chování diváků 

v souvislosti se sportovními utkáními. Většinou jde o násilí, které je plánované, má 

opakovaný či manifestační charakter a je realizováno relativně ohraničenou 

skupinou lidí.“
27

  Neformální divácké normy již nejsou dostatečným regulativním 

prvkem umožňujícím korigovat a případně účinně postihovat chování některých 

sportovních diváků, a tak za hlavní normu, která upravuje fenomén fotbalového 

chuligánství, je považován trestní zákoník č. 40/2009 Sb. Nejčastější problematikou 

při sportovních utkáních je jednání kvalifikované českou legislativou, konkrétně X. 

hlavou trestního zákoníku, jako trestný čin výtržnictví – § 358.  

Pokud bychom vycházeli ze statistik ministerstva vnitra (Zpráva o situaci v 

oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky), můžeme 

zjistit narůstající tendenci výtržnictví v posledních třech letech. V roce 2014 bylo 

                                                 
26

 SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, s. 141. Sociologie 

(Grada). ISBN 978-80-247-2562-8. 
27

 NOVOTNÝ, O. a ZAPLETAL L.. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-

7357-377-5. (in Janda, 2015). 
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zaznamenáno 65 případů výtržnictví na sportovních a veřejných akcích, z čehož jich 

bylo objasněno 46, což je o 13 více než v roce 2013, kdy bylo zaznamenáno 53 

případů a objasněno 40, což je o 12 případů více oproti předchozímu roku, kdy bylo 

zaznamenáno 41 případů a objasněno 36.
28

 

Fotbalové chuligánství lze rovněž spojovat s trestnými činy jako ublížení na 

zdraví, těžké ublížení na zdraví, opilství, násilí proti skupině obyvatel a proti 

jednotlivci, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, podněcování 

k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, založení, 

podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka či projevy 

sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. (Janda, 2015). 

Vyjma trestů za výše spáchané činy, mezi něž může patřit odnětí svobody, 

zákaz pohybu či vyhoštění, byl od 1. 10. 2010 do trestního zákoníku zanesen nový 

druh alternativního trestu, který může soud uložit až na 10 let, a to: 

§ 76 – zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 

§ 77 – výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce.
29

 

Dlouhou dobu bylo standardem, že bezpečnost na stadionech byla v gesci 

Policie ČR. Avšak od února roku 2009 začala platit dohoda o spolupráci mezi 

Policií ČR a FAČR
30
, která nově vymezila vzájemné povinnosti přesunutím určité 

části povinností policie na pořadatele, a to tak, že policie nadále nemá povinnost být 

přítomna přímo uvnitř sportovních areálů a má být připravena zasahovat až v situaci, 

kdy pořadatel nezvládá situaci ve sportovním areálu vlastními silami nebo pokud je 

její zákrok na stadionu nevyhnutelný.
31

  

Kluby si tak pro zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionech najímají 

pořadatelskou službu, na kterou tímto přenáší část svých zákonných povinností. Její 

profesionalita však může být českou veřejností vnímaná poněkud rozpačitě.  

V českém prostředí totiž neexistuje legislativní norma, která by upravovala práva  

a povinnosti bezpečnostních agentur a jejich zaměstnanců, a tak se stává, že 

                                                 
28

 Ministerstvo vnitra ČR. Dokumenty – kriminalita: Statistiky kriminality – dokumenty [online]. Praha, 

2015 [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx 
29

 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. Praha: Leges, 2009. 

Glosátor. ISBN ISBN: 978-80-87576-69-4. 
30

 Fotbalová asociace České republiky (FAČR). Do června 2011 se označoval názvem Českomoravský 

fotbalový svaz (ČMFS). Je rovněž členským svazem organizací FIFA a UEFA 
31

 Tato dohoda byla aktualizovaná v roce 2013, viz Dohoda o spolupráci k zajištění bezpečnosti a 

pořádku při fotbalových utkáních [online]. Praha, 2013 [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: 

www.mvcr.cz/soubor/dohoda-policie-facr-pdf.aspx 
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v některých klubech jsou na ty úkony najímáni lidé neproškolení (např. senioři), 

případně jsou chybně určeny jejich role a výkon v rámci pořadatelské služby. 

Členové pořadatelských sborů jsou rovněž kritizováni za nedostatečnou 

psychologickou rezistenci, neuvážené používání násilí či přímo jeho vyprovokování, 

ale i za to, že jsou často ve spojení s prostředím fotbalových chuligánů (respektive 

část fotbalových chuligánů zajišťuje bezpečnost na domácích stadionech) (Slepička, 

2011).  

Takzvaná protichuligánská politika je v ČR řešena jednak v rámci politiky 

vnitřní bezpečnosti, přičemž některé postupy jsou často spojeny s činností 

protiextremistických složek Policie ČR, a jednak v rámci Stálého výboru Evropské 

úmluvy k diváckému násilí a nevhodnému chování při sportovních utkáních, zvláště 

při fotbalových zápasech, z roku 1985
32
. Ten je zřízen při Radě Evropy. Každý 

členský stát EU má ustanoven Národní informační bod součást sloužící k výměně 

informací. Rada Evropy pak rovněž vydala další doporučení ke zlepšení této 

problematiky. Problematikou rasismu se pak zabývá Rezoluce k předcházení 

rasismu, xenofobii a intoleranci ve sportu z roku 2000 (Nikl, Volvecký, 2009). 

Kromě mezinárodních organizací jsou v problematice fotbalového násilí 

zaangažovány také příslušné fotbalové organizace – UEFA a FIFA, jež mají vlastní 

předpisy a mohou činit různá opatření při jejich porušení. (Smolík, 2008). A v České 

republice se kromě legislativních předpisů podílí na regulaci chování fanoušků  

na sportovních akcích též pravidla, která vytváří FAČR i jednotlivé kluby. 

Jsme-li svědky nějaké události, při níž došlo k výtržnictví fanoušků, otevírá 

se pravidelně mediální diskuze o tom, zda jsou protichuligánská opatření  

v ČR dostatečná a zda jsou legislativní normy, jež se této problematiky týkají, 

jednoznačné a správně uplatňované. Podle Slepičky (2010) je politika proti 

fotbalovému chuligánství značně nekoncepční a nekonzistentní, což vytváří 

předpoklady pro nízkou efektivitu současné prevence a zvyšuje pravděpodobnost 

opakování výtržnictví. Podle Jandy (2015) je legislativní úprava v ČR naprosto 

dostačující a zcela umožňuje jednotlivým subjektům řešit vzniknuvší problémy při 

projevech násilí. Podle něj dochází k celkem vysokému počtu zadržení osob 

podezřelých ze spáchání trestného činu výtržnictví v souvislosti se sportovním 

                                                 
32

 Česká republika ji přijala v roce 1995. viz Úřad vlády ČR: Usnesení vlády ČR [online]. Praha, 1995 

[cit. 2016-02-19]. Dostupné z: 

https://racek.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/50399FAFEFC4DE9FC12571B6006DFD7A 
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utkáním Policií ČR, ovšem problem nastává, když si chce státní zástupce celou 

záležitost ulehčit a jednání pachatele neklasifikuje jako trestný čin. Zhodnotí jej 

pouze jako přestupek a obratem ho předá na přestupkové řízení, čímž dojde  

k devalvaci práce Policie ČR i ostatních osob.  

Po prostudování výše zmíněných materiálů mohu jako laik v oblasti práva 

konstatovat, že právní normy a tresty za prohřešky v oblasti sportovního výtržnictví 

nepovažuji za zcela nekoncepční a je jen otázkou pro kvalifikovanější badatele, proč 

nejsou tyto normy v praxi lépe využívány. Podle mého názoru by bylo na místě 

zlepšení preventivních opatření např. zavedením adresného ticketingu a udělením 

větší pravomoci pořadatelské službě, která by ovšem musela splňovat vysoké 

standardy, co se profesionality týče.  

3. Vztah médií a společnosti 
 

Média tvoří významnou společenskou instituci, takže mají dopad na mnoho 

aspektů lidského života. Jako dominantní zprostředkovatelé informací jsou nedílnou 

součástí života každého člověka. ,,Média – zřejmě – dokáží utvářet a formovat to, co 

se jedinec dozvídá o světě, a mohou být hlavním zdrojem myšlenek a názorů, jež se 

k nim dostávají.“
33

 

3.1 Reprezentace a konstrukce reality 

K problematice reprezentace reality můžeme nalézt několik přístupů: 

intencionální, reflexivní a konstruktivistický (Hall, 2003). Intencionální přístup staví 

do popředí intenci neboli záměr mluvčího. Realita je nám tedy prezentována 

způsobem, jakým si přeje mluvčí, abychom ji vnímali. Reflexivní přístup oproti 

tomu vychází z myšlenky, že existuje reálný svět a užitím jazykových prostředků je 

možné získat jeho přesný odraz, přičemž snahou médií by mělo být se při popisu 

reálného světa co nejvíce přiblížit onomu odrazu. To se však nikdy nepodaří 

stoprocentně naplnit, neboť reprezentace už ze své podstaty nedokáže žádný 

moment či událost zachytit zcela přesně (Hall, 2003). Z toho vyplývá, že ačkoli 

totožný okamžik či totožnou událost zažilo několik lidí, nikdy ji nebudou 

interpretovat naprosto identickým zpsůobem. Konstruktivistický přístup pak 

                                                 
33
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přikládá klíčovou roli při tvorbě reality sociálnímu aspektu. Berger s Luckmannem 

(1999) uvádí, že sociologie vědění chápe lidskou realitu jako realitu vytvářenou 

sociálně, takže svoji realitu si neustále konstruujeme procesem sociální interakce. 

Richard Dyer (1985, in Burton, Jirák 2001) rozdělil výraz Reprezentace do čtyř 

významů v souvislosti s mediálními postupy a produkty:  

 re-prezentace – tento význam odkazuje především ke zvyklostem, které se užívají 

při zobrazení světa příjemcům; 

 reprezentativnost (typizace) – tedy to, do jaké míry jsou osoby v mediovaném 

sdělení charakteristické pro určité sociální skupiny; 

 předvedení – tedy to, kdo je za reprezentaci odpovědný a jak instituce vytvářející 

mediovaný text ovlivňuje reprezentování; 

 pochopení – tedy to, co si publikum myslí, že je mu reprezentováno  

Vzhledem k zaměření této práce se budu věnovat zejména druhému 

významu, v němž se reprezentace užívá k zobrazování určitých sociálních skupin, 

což úzce souvisí s fenoménem zvaným stereotypizace, který je jedním ze tří druhů 

reprezentace (vedle typizace a archetypizace). 

3.1.1 Stereotypizace  

 

Při informování o negativních jevech přidružených ke sportu může docházet 

k produkci obecně sdílených představ o určité problematice, skupinách či jedincích, 

což vytváří prostředí pro proces tzv. stereotypizace. Jsou to právě média,  

a především tvůrci mediálních obsahů, jež se značnou měrou podílí na tvorbě  

a šíření těchto stereotypů. Podle Burtona a Jiráka (2001) je stereotyp zjednodušenou 

reprezentací nějakého lidského projevu, rysu či postoje, ,,který se ustanovuje tím, že 

se po řadu let objevuje jako re-prezentace téhož, ať už v médiích či každodenní 

konverzaci. Je tedy prvkem sociální konstrukce reality a především typizovaným 

nositelem soudů, postojů a názorů“
34

, jenž funguje i jako způsob odkazování ke 

společně sdílenému světu. Stereotypy si většinou neutváříme na základě svých 

osobních prožitků, ale častěji je přejímáme z nejrůznějších zdrojů, neuvědomujíce 

si, že tato sdělení mohou být nositeli předsudků, což jsou ,,apriorní, obvykle 
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negativní soudy o určitých jedincích a zejména skupinách. Předsudky jsou 

jednotlivci obvykle přebírány již jako hotové postoje, nebo se vytvářejí na základě 

neoprávněných zobecnění a vlastních agresivních tendencí.“
35

  

Podle Pickeringa (2001) zobrazují stereotypy určitou společenskou skupinu 

jako zcela homogenní a zastiňují individualitu jednotlivých příslušníků, čímž 

podporují zjednodušené a často velmi obecné označení pro takovéto skupiny. Pokud 

se pak tomuto uspořádání něco vymyká, je to považováno za nenormální, jelikož 

často se to, co je normální, určuje právě na základě stereotypů.  

Na stereotypizaci v médiích poukazoval Walter Lippmann již ve 20. letech 

minulého století v knize Public Opinion, když definoval stereotyp jako zkreslený 

obraz či představu v mysli člověka, jenž nevychází z osobní zkušenosti, ale je 

odvozený z kulturního prostředí, které nás obklopuje. O tuto problematiku  

ve spojitosti s médii se následně začalo zajímat stále širší spektrum odborníků, kteří 

se přiklání k reflexivní či konstruktivistické reprezentaci reality. ,,Zastánci proudu, 

že média stereotypy vytvářejí, jsou Pamela J. Shoemakerová a Stephan D. Reese 

(1991). Naproti tomu Lacey (1998), Pickering (2001) nebo Haynesová (2007) 

prezentují názor, že média stereotypy přímo nevytváří, ale tím, že je opakovaně 

příjemcům přinášejí, mohou přispívat k jejich posilování a legitimizaci.“
36

 

S fenoménem stereotypizace úzce souvisí i tzv. koncept těch druhých. 

,,Vyhraněný dualismus dvou protichůdných entit nás a jich komplikuje možnosti 

větší reflexivity, a tedy menší stereotypizace sociálních skupin, které jsou nějakým 

způsobem odlišné od většiny obyvatel. Pickering (2001) a Hall (2003) popisují ty 

druhé v nejširším pojetí jako kohokoliv jakkoliv odlišného od většinové populace.“
37

 

Může se jednat o příslušníky etnických minorit, ale stejně tak o příslušníky 

subkultur, mezi které můžeme řadit i fotbalové fanoušky. K označení těch druhých 

dochází většinou oddělováním a vyčleňováním, což přispívá ke konstruování 

odlišnosti, tj. odchýlení od představy toho, co je považováno normální a konvenční. 
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3.1.2 Rámcování 

 

Framing neboli rámcování zkoumá vztah médií a veřejného mínění na 

základě výběru a vytvoření rámce pro prezentaci či informování o určité události. 

Autorem této teorie je Erving Goffman s knihou Frame Analysis: An Essay on the 

Organization of Experience (1974). Koncept rámcování nevychází z myšlenky, že 

zásadní vliv při působení na příjemce mediálních výstupů má četnost výskytu 

daného tématu, nýbrž z toho, jakým způsobem média konkrétní téma uchopí, 

zpracují, nebo koncipují do určitého rámce.  

Jak uvádí Trampota (2006), média mohou při informování o určité události 

některé vlastnosti či detaily zdůraznit a jiné naopak vynechat, takže jednu konkrétní 

událost lze podat s rozdílným zarámováním. To je zpravidla utvářeno podle 

obdobného rámce, jaký používají konzumenti mediálních obsahů, pro které je 

výsledný produkt určen. Van Gorp (2007, in Tejkalová 2012) uvádí, že do určité 

míry je rámcování novinářem nevyhnutelné. Způsob, jakým se konstruuje mediální 

sdělení, souvisí podle něj s platnými kulturními a morálními normami společnosti, 

stejně jako s mediálním diskurzem. 

Podle Entmana (1993) se ,,rámce v komunikačním procesu nacházejí 

minimálně na čtyřech úrovních: u komunikátora, textu, příjemce a v kultuře, z čehož 

vyplývá, že rámce, ve kterých přemýšlí příjemce, se mohou, ale také nemusejí, 

protnout s rámci, do kterých zakotvuje text komunikátor.“
38

   

Podle Halla je možné text, který je předkládán příjemcům, číst několika 

způsoby. Do mediálního sdělení je totiž zakódována dominantní ideologie, přičemž 

v textu je vždy obsažen návod na to, jak význam onoho sdělení dekódovat. Zda 

čtenář či příjemce tento význam rozezná a přijme za vlastní, závisí na tom, zda 

koresponduje se sociálními a kulturními vlastnostmi recipientů, a na aktivitě publika 

vyvinuté v procesu kódování. Významová sdělení textu tak vždy zůstávají 

mnohoznačná (Hall 2008, in Kelnarová, 2001).  

 

 

 

                                                 
38
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V souvislosti s tzv. preferovaným čtením rozlišuje Stuart Hall (2003) tři postoje, 

které publikum k textu zaujímá:  

 

1. Publikum vědomě či podvědomě souhlasí s dominantním rozhodnutím autora textu 

o významu tohoto textu a přistupuje na autorem vyžadované nebo naznačované 

preference. 

2. Publikum autorovy preference pochopí, ale samostatnost při rozhodování  

o významu textu si uchová. 

3. Při kritickém (opozičním) čtení publikum autorovy preference i celkový autorův 

postoj identifikuje a vysloví s nimi nesouhlas (Kraus, 2008).  

 

O významu věcí a událostí tak podle Halla (2003) rozhoduje především 

jazyk a výrazové prostředky, které média užívají. Vytvářejí tedy určitý diskurz, jenž 

se jejich zásluhou stává diskurzem dominantním. Proto také rozhodují o tom, jaké 

významy ztrácejí svoji legitimitu a stávají se marginálními. Aby si tedy média 

udržela kontrolu nejen nad tvorbou, ale i interpretací svých produktů, vkládají jejich 

autoři do textu tzv. orientátory, které publikum vedou k žádoucímu porozumění 

danému dílu (Kraus, 2008). Úlohu orientátorů v mediálních textech sehrává i volba 

některých modalizátorů
39
, jimiž tvůrci mediálních obsahů vyjadřují postoj k dané 

věci, pochybnosti, výhrady i předpojatost. Ta se může dotýkat jak jedinců, tak 

skupin – v našem případě tedy sportovních diváků, kdy chování několika příslušníků 

této subkultury může být zpracováno senzacechtivým způsobem, který vede  

ke stigmatizaci fotbalových fanoušků. V konečné fázi ale záleží vždy a jen na 

recipientovi, jak s mediálním obsahem naloží, a především, jak jej bude dál 

interpretovat.  

3.2  Vývoj médií a současný mediální diskurz 
 

Elektronická a online média se stala v posledních letech rovnocennou 

konkurencí pro klasická tištěná média, což mělo vliv i na jejich obsahovou stránku. 

Běžnou praxí, zvláště ve velkých vydavatelských domech, se stalo, že deníky mají 

své přidružené zpravodajské weby. Pro ty je typická zejména aktuálnost (zásada 

                                                 
39

 Na utkání dorazilo téměř tisíc diváků (hodně) – Na utkání dorazilo necelých tisíc diváků (málo). 

KRAUS, Jiří. Člověk mluvící: řečníci bez tribuny čtením i poslechem. Voznice: Leda, 2011. 248 s. 

ISBN 978-80-7335-258-5. 
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online first platí především u věcí, u kterých se předpokládá, že jsou přístupné všem 

a nemají vysokou míru exkluzivity). Naproti tomu tištěná média kladou důraz  

na analýzu, komentář, investigativní žurnalistiku a původní témata, čímž začínají 

přebírat roli týdeníků.  

Online média také nabízí novou distribuční službu. Umožňují libovolně 

propojovat textové a audiovizuální formy prezentace. Tento trend nazýváme 

konvergencí – neboli spojením několika médií do jednoho univerzálního (Jenkins, 

2008). Jejich další výhodou jsou odkazy (tzv. links), které propojují různé webové 

stránky a umožňují najít další doplňující informace související s danou 

problematikou. Zásluhou těchto odkazů ztrácí svůj původní smysl pyramidová 

struktura zpráv, která je nahrazena strukturou síťovou (Bakičová, Russ-Mohl, 2005). 

Objevil se tak nový potenciál interaktivity, který odlišuje vztah mezi podavatelem  

a příjemcem od tradiční situace jednostranného přenosu u tištěných či vysílacích 

médií (McQuail, 2016). 

Díky rozvoji technologií je možné číst digitální obsah také prostřednictvím 

aplikací pro telefony či tablety. Výjimkou nejsou ani média, která vznikla s cílem 

fungovat jen na těchto platformách (v ČR je to např. týdeník Dotyk). Mění se  

i zvyklosti samotných příjemců. Takřka všechny důležité mediální subjekty mají 

svoje facebookové účty nebo Youtube kanály, kde propagují svůj obsah. Stále více 

lidí se tedy zpravodajské novinky dozvídá právě z těchto komunikačních 

mechanismů a až poté přistoupí k jiným médiím, kde je dané téma plně rozšířeno. 

V posledních letech je také patrný nárůst využívání tweetů či facebookových statusů 

přímo ve zpravodajství. Pokud nemá nějaké médium osobní vyjádření dané osoby, 

využívá jako prezentaci jejích názorů její twitterové či facebooké účty.  

Někdy jsou to právě tyto sociálně sítě, jež jako první přinesou informaci, již 

následně převezmou ostatní klasická média. V červnu 2014 tak například ministr 

zemědělství Marian Jurečka uvedl na svém twitterovém účtu, že chce snížit 

spotřební daň z piva.
40

   

 

                                                 
40

 Česká televize: Ministr Jurečka chce snížit spotřební daň z piva. Oznámil to na Twitteru [online]. 

Praha, 2014 [cit. 2016-02-24]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-62384810-ministr-jurecka-chce-

snizit-spotrebni-dan-z-piva-oznamil-to-na-twitteru 
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Svůj přestup z klubu Santos FC do FC Barcelony oznámil rovněž na 

Twitteru v květnu 2013 fotbalista Neymar.
41

  Díky neustálému vývoji moderních 

technologií je čím dál rozšířenější fenomén tzv. občanské žurnalistiky, kterou 

Friedland a Kim (in Sterling, 2009) charakterizují v nejširším slova smyslu jako 

jakýkoli obsah vytvořený uživateli, který v poslední době stále častěji doplňuje 

profesionální zpravodajství.
42

  

Důležitost občanské žurnalistiky se posiluje především ve chvílích 

nečekaného dění, kdy dotyční často mohou poskytnout unikátní svědectví či 

záznamy. Vzhledem k neustálému vývoji moderních technologií a tendencím o co 

největší rychlost a aktuálnost zveřejněných materiálů je pravděpodobné, že pokles 

podílu tištěných médií a růst významu moderních technologií a jejich provázanost se 

zpravodajstvím bude pokračovat i v nejbližších letech. 

4. Charakteristika vy raných kauz  

 

4.1 Výjezd  anoušků Sparty Praha do  anské  ystrice (1985)  
 

V červnu 1985 cestovali fanoušci fotbalové Sparty do Banské Bystrice povzbudit 

svůj klub. Během cesty na ligové utkání část z nich zdemolovala interiér nočního 

rychlíku Hron a napadla cestující i zaměstnance drah. Příznivci pražského klubu, 

kteří byli pod vlivem alkoholu, vytrhávali dveře a sedadla kupé a vyhazovali je  

z oken jedoucího rychlíku. Slovně i fyzicky napadali další cestující i průvodčí vlaku. 

Městský soud v Praze poté viníky odsoudil k různé výši trestů, z nichž nejvyšší zněl 

30 měsíců nepodmíněně. V roce 1987 natočil režisér Karel Smyczek o tomto 

incidentu film Proč?. Film, který měl mít na socialistickou mládež výchovný efekt, 

ovšem fenomén fotbalového násilí zpopularizoval a dodnes je kultovním dílem 

fotbalových chuligánů.  

 

                                                 
41

 ČT Sport. Česká televize: Neymar si vybral Barcelonu, Kataláncům se upíše na pět let [online]. 

Praha, 2013 [cit. 2016-02-24]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/sport/fotbal/zahranici/228976-

neymar-si-vybral-barcelonu-katalancum-se-upise-na-pet-let/ 
42

 Na CNN jsou to například webové stránky iReport, v České televizi aplikace iReportér 
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4.2 Útok  anoušků  aníku Ostrava na vlak (1999)  

  
V srpnu 1999 fanoušci Baníku Ostrava napadli vlak, jenž do města přivážel 

příznivce olomoucké Sigmy, kteří jeli ke vzájemnému ligovému zápasu a těžce při 

tom zranili jednu z cestujících. Dvaatřicetiletá Iveta Cichá jela se svojí dcerou  

v rychlíku, do kterého přistoupili i vlajkonoši fotbalového klubu SK Sigma 

Olomouc. Fanoušci Baníku poté zaútočili na jedoucí soupravu kameny a údajně  

i zápalnými lahvemi. Ivetě Ciché, která stála u okna, patrně dlažební kostka rozdrtila 

horní čelist, poranila oko a zdeformovala lebku. Žena byla čtrnáct dní  

v bezvědomí a kvůli doživotním následkům skončila v plném invalidním důchodu. 

Krajský soud v Ostravě udělil celkem devíti pachatelům tresty v rozmezí  

26 měsíců až 4 roky nepodmíněně. 

4.4 Utkání FC Bohemians Praha – AC Sparta Praha (2003)  
 

V květnu 2003 byl v 74. minutě předčasně ukončen zápas první fotbalové ligy mezi 

FC Bohemians Praha a AC Spartou Praha. Dva domácí příznivci přelezli ochranný 

plot a jeden z fanoušků, zvaný Ritchie, údery do hlavy napadl pomezního 

rozhodčího. Zápas byl později kontumován 3:0 ve prospěch Sparty. Fotbalisté 

Bohemians měli tři následující zápasy zavřené hřiště a klub musel uhradit pokutu 

500 000 korun.
43

 

4.3 Utkání 1. FC  rno – FC  aník Ostrava (2009)  

 
První rizikový zápas, který se uskutečnil po začátku platnosti nové zákonné normy, 

kdy se o bezpečnost a pořádek na stadionu měla starat pouze pořadatelská služba, se 

nakonec bez asistence policejních jednotek neobešel. Násilné střety vypukly už před 

začátkem samotného utkání, kdy se někteří fanoušci Baníku Ostrava poprali  

s pořadatelskou službou, házeli dýmovnice a několika z nich se podařilo vniknout  

až na hrací plochu. Zasáhnout musela téměr stovka policistů včetně těžkooděnců. 

Celkem bylo zraněno deset lidí a pět výtržníků bylo zatčeno.  

                                                 
43

 V této kapitole jsem se oproti původní tezi rozhodla změnit dva sledované zápasy. Místo zápasů SK 

Slavia Praha – RSC Anderlecht Brusel a SK Slavia Praha – AC Sparta Praha jsem do výzkumu 

zařadila zápasy FC Bohemians Praha – AC Sparta Praha a 1. FC Brno – FC Baník Ostrava. Jednak 

kvůli širšímu vzorku českých týmu, dále kvůli odlišnému provedení výtržnictví (napadení rozhodčího 

v zápase FC Bohemians Praha – AC Sparta Praha) a pak také kvůli časovému období (zápas 1. FC 

Brno – FC Baník Ostrava byl odehrán nedlouho poté, co byla podepsána dohoda o spolupráci mezi 

Policií ČR a FAČR). 
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4.5 František Straka se stává trenérem SK Slavie Praha (2011)  

 
V říjnu 2011 se František Straka, bývalý hráč a trenér Sparty, stal trenérem 

úhlavního rivala letenského klubu – pražské Slavie. To vyvolalo silnou vlnu nevole 

jak u sparťanských fanoušků, tak u příznivců vršovického klubu, kteří mu dávali 

najevo, že v klubu není vítaný. Na venkovní zápas s Viktorií Žižkov přišli v černém 

a při zápasech Slavie se pravidelně objevovaly transparenty žádající Strakův 

odchod. Neznámí pachatelé také na tréninkovém hřišti v Edenu vykopali symbolické 

hroby a kříže se jmény Straky a dalších klubových představitelů. Nutno dodat, že 

některé projevy nesouhlasu proti Františku Strakovi byly spojeny i s protesty 

slávistických příznivců proti tehdejšímu vedení klubu. Aktivní byli i fanoušci 

Sparty, kterým bylo připisováno posprejování trenérova domu hesly, v nichž mu 

vyčítají, že zradil Spartu.  

4.6 Utkání  aník Ostrava – AC Sparta Praha (2014)  

 
V březnu 2014 se na ostravských Bazalech konal zápas mezi domácím Baníkem  

a pražskou Spartou. Již před utkáním policie zadržela deset příznivců letenského 

klubu, kteří podle zástupců policie dělali problémy ve vlaku, na nádraží a později  

i ve městě.  Samotný zápas pak musel být na více jak třicet minut přerušen kvůli 

výtržnostem fanoušků na stadionu. Policie uvedla, že nepokoje vyvolali zejména 

fanoušci Baníku, hlásící se k polskému klubu GKS Katovice. Situace se vyhrotila 

poté, co ze sparťanského sektoru přilétlo mezi domácí diváky několik světlic. 

Stovka ostravských chuligánů se pokusila dostat do sektoru hostů, prolomila  

i ploty v nárazové zóně, ale oba tábory se přes policejní kordon k sobě nedostaly. 

Příznivci Baníku, kteří zdemolovali část stadionu, kde vytrhali desítky sedaček, 

zaútočili i na policejní těžkooděnce. 

5. Charakteristika vy raných médií  
 

K analýze budou použity texty z deníků Rudé právo, Mladá fronta DNES, 

Lidové noviny, Hospodářské noviny, Deník, Právo, Blesk, Sport a jejich přidružené 

zpravodajské weby (v případě Práva pak společný zpravodajský server deníku Právo 

a portálu Seznam.cz) – iDNES.cz, lidovky.cz, iHNed.cz, denik.cz, Sport.cz, 

Novinky.cz, blesk.cz, isport.cz.  
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5.1 Rudé právo 
 

Deník založený roku 1920 byl ústředním tiskovým orgánem Komunistické strany 

Československa. V období 1948 – 1989 bylo Rudé právo dominantním deníkem  

v zemi, který hrál důležitou roli v propagandě režimu a šíření komunistické 

ideologie, když zprostředkovávalo a tlumočilo oficiální náhled na veškerou 

(veřejnou, společenskou a politickou) agendu.
44

 Po revoluci v roce 1989 se část 

redakce odpoutala od komunistické strany a začala sama vydávat deník, který byl 

později přejmenován na Právo. 

5.2 Mladá  ronta DNES 
 

Deník Mladá fronta DNES, který vznikl transformací Mladé fronty, orgánu 

Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže, začal vycházet v roce 1990.  

V současné době spadá deník pod vydavatelství MAFRA, které vlastní společnost 

Agrofert. Standardní rubriky, které čtenáři najdou v novinách každý den, jsou:  

Z domova, Ekonomika, Publicistika, Ze světa, Kultura, Názory, dále zprávy  

z regionu a Sport. Redakci tvoří centrální redakce v Praze a 13 regionálních redakcí. 

Šéfredaktorem deníku je Jaroslav Plesl.
45

 V prosinci 2015 vykazovala Mladá fronta 

DNES náklad 146 201 výtisků, což z ní dělá nejčtenější seriózní deník v zemi.
46

  

5.3 Lidové noviny 
 

Deník, jehož první porevoluční číslo vyšlo v prosinci 1989, se hlásí k tradici 

předválečného liberálního listu, jenž vyšel poprvé v roce 1893 v Brně. V současné 

době spadá deník pod vydavatelství MAFRA, které vlastní společnost Agrofert. 

Deník se dlouhodobě profiluje jako zpravodajský list se speciálním zájmem  

o politiku, ekonomiku, kulturu a vzdělání. Lidové noviny denně nabízí tyto rubriky:  

 

                                                 
44

 KONČELÍK, Jakub a Tomáš TRAMPOTA. Rudé právo v kontextu reforem konce 60. Let: 

Metodické poznámky ke kvantitativní analýze. [online]. Praha, 2006 [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/164_008_Koncelik_trampota.pdf 
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 Mediální skupina MAFRA: Mladá fronta DNES [online]. Praha, 2015 [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_produkty-a-sluzby_mlada-fronta-dnes.htm 
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 Unie vydavatelů: Prodaný náklad deníků [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/deniky/fakta_cisla_denicich/prodany_naklad_deniku/314-

deniky_celostatni 
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Domov, Svět, Kultura, Názory, Ekonomika a Sport. Šéfredaktorem deníku je István 

Léko.
47

 V prosinci 2015 vykazovaly Lidové noviny náklad 38 213 výtisků.
48

 

5.4 Hospodářské noviny 
 

Deník vydávaný od roku 1990, který je zaměřený na ekonomiku a politiku.  

V současné době spadá pod vydavatelství Economia, jehož vlastníkem je Zdeněk 

Bakala. Šéfredaktorem deníku je Martin Jašminský. Standardní rubriky, které 

čtenáři najdou v novinách každý den, jsou: Extra, Události, Názory, Panorama, 

Podniky a trhy, Kultura a Autorská strana.
49

 Sportovní rubrika zanikla v červnu 

2014. V prosinci 2015 vykazovaly Hospodářské noviny náklad 32 112 výtisků.
50 

5.5 Deník 
 

Deník jsou noviny vydávené společností VLTAVA-LABE-PRESS, kterou v roce 

2015 koupila investiční skupina Penta. Jedná se o regionální noviny – jednotlivé 

regionální listy jsou vždy označeny místem podle lokace, pro kterou se vydávají 

(např. Domažlický deník). Celkem jich je 71 a poskytují zpravodajství z nejbližšího 

okolí bydliště čtenáře, z okresu, kraje, republiky i ze světa a sportu.
51

 V prosinci 

2015 vykazoval Deník náklad 136 846 výtisků.
52

 

5.6 Právo 
 

Deník, který dříve vycházel pod názvem Rudé právo, je od roku 1991 vydáván 

společností Borgis. Majoritním vlastníkem této společnosti a šéfredaktorem listu je 

Zdeněk Porybný.
53

 Vydání Práva nabízí tyto rubriky: Zpravodajství, Komentáře,  
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Ze zahraničí, Trhy & ekonomika, Kultura, Sport a Regiony. Webovým portálem 

sportovní rubriky je Sport.cz. V prosinci 2015 vykazovalo Právo náklad 85 616 

výtisků.
54 

5.7 Blesk   
 

Blesk je bulvární a zároveň nejčtenější deník v České republice. Noviny začaly 

vycházet v roce 1992. Jejich vydavatelem je společnost Czech News Center, jejímiž 

akcionáři jsou Daniel Křetínský a Patrik Tkáč.
55

 Šéfredaktorem listu je Radek Lain. 

List má svoje nedělní rozšířené vydání – Nedělní Blesk.
56

 V prosinci 2015 

vykazoval Blesk náklad 233 115 výtisků.
57 

5.8 Sport 
 

Deník Sport je jediný celostátní deník v České republice, který se specializuje na 

sportovní zpravodajství. Poprvé vyšel v roce 1953 pod názvem Československý 

sport. Od roku 1993 vychází pod nynějším názvem Sport. Vydavatelem deníku je 

společnost Czech News Center, jejímiž akcionáři jsou Daniel Křetínský a Patrik 

Tkáč. Šéfredaktorem listu je Lukáš Tomek.
58

 Titul má svoje nedělní vydání – 

Nedělní Sport. V prosinci 2015 vykazoval Sport náklad 35 394 výtisků.
59
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 Unie vydavatelů: Prodaný náklad deníků [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: 
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6. Charakteristika kvalitativního výzkumu 

 
 

Zatímco kvantitativní výzkumné metody vycházejí zejména z otázky Kolik?, 

zaměřují se na měření proměnných a četnost jejich výskytu za užití statistiky či 

číselných údajů, kvalitativní výzkum pracuje především s otázkou Jak? a získaná 

poznání, která jsou subjektivního charakteru, se dějí hlavně na základě interpretace 

(Trampota, Vojtěchovská, 2010).  

Specifikum jednotlivých metod spočívá rovněž v odlišné roli výzkumníka, 

která je při kvalitativních metodách nedílnou součástí výzkumu, jelikož jeho názory 

a postoje jsou do jisté míry směrodatné pro závěrečný výstup a interpretaci práce 

(Hendl, 2005).  

Podle Sedlákové (2014) je podstata odlišnosti kvantitativního  

a kvalitativního přístupu v rovině ontologické či teoreticko-metodologické. 

,,Zatímco kvantitativní výzkum je zakotven v novopozitivizmu, kvalitativní přistup 

je naopak silně interpretativní. Kvalitativní postupy jsou tedy silné tam, kde 

kvantitativní metody kvůli provedeným redukcím a standardizaci nejsou dostatečně 

citlivé a nedokážou zachytit drobnosti nebo okrajové jevy.“
60

 Lindlof a Taylor 

(2011) dodávají, že kvalitativní metody vycházejí z interpretativního paradigmatu, 

mezi jehož základní přesvědčení patří tvrzení, že realita je ve své podstatě 

symbolická a je výsledkem sociální konstrukce jedinců. 

Co je tedy kvalitativní výzkum? Strauss a Corbinová (1999) jej definují jako 

jakýkoli výzkum, jehož výsledků se nedosahuje využitím statistických procedur 

nebo jiných způsobů kvantifikace. S tímto vymezením však nesouhlasí Creswell 

(2003) či Silverman (1999), podle nichž nespočívá charakter kvalitativního 

výzkumu jen v absenci číselných a statistických údajů. 

Z odborné literatury
61,62

 vyplývá, že jde o rozsáhlé označení pro několik 

rozdílných přístupů. Můžeme se tedy setkat s vnímáním kvalitativního výzkumu 

jako pouhého doplňku tradičních kvantitativních výzkumných strategií. ,,Jiní ho 
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 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanějsí metody a techniky. Praha: Grada Publishing, 
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naopak vnímají jako protipól nebo vyhraněnou výzkumnou pozici ve vztahu  

k jednotné, na přírodovědných základech postavené vědě.“
63

   

Podle Creswella (1998) je ,,kvalitativní výzkum proces hledání porozumění 

založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo 

lidského problému. Výzkumník zde vytváří komplexní holistický obraz, analyzuje 

nejrůznější typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání 

v přirozených podmínkách.“
64

  

V typickém případě vybere výzkumník na počátku výzkumu téma a určí 

základní výzkumné otázky, jež může v průběhu výzkumu modifikovat nebo 

doplňovat. Z tohoto důvodu je někdy kvalitativní výzkum považován za emergentní, 

neboli pružný typ výzkumu, při jehož průběhu mohou vznikat další výzkumné 

otázky či nová rozhodnutí, jak modifikovat zvolený výzkumný plán. Mezi pozitiva, 

která tato forma výzkumu přináší, se řadí zejména získání hloubkového popisu, 

podrobná komparace daných případů, ale i to, že zohledňuje působení kontextu  

a podmínek, při nichž předmět analýzy vznikl. K hlavním slabinám, které bývají 

tomuto výzkumu vytýkány, se řadí tvrzení, že jde o sbírku subjektivních výstupů, 

které jde kvůli pružnému charakteru jen těžko replikovat (Hendl, 2005). 

Kvalitativní způsob šetření se tedy primárně soustředí na jednotlivé jevy, 

jedince či případy a snaží se o nich vypovídat co nejpodrobněji a následně zjištění 

z toho plynoucí zobecnit. Kvalitativní metodu jsem si vybrala z důvodu, že dokáže 

lépe postihnout jazykové nuance jednotlivých článků a lépe zachytí použité 

prostředky a stereotypizaci sledované tematiky.  

6.1 O sahová analýza 

 
Analýza obecně spočívá v rozdělení celku na jednotlivé komponenty  

a následné zkoumání, jak tyto komponenty fungují jako samostatné prvky a jaké 

jsou mezi nimi vztahy. ,,Každá analýza se vyznačuje určitým stupněm explorace, 

což znamená, že při ní provádíme průzkumové a objevující aktivity.“
65

 

Obsahovou analýzu, která bude v této práci použita jako výzkumná metoda, 

nelze chápat jako jedinou metodu nebo postup a stejně tak ji nelze jednoznačně 

definovat. Spíše je nutno na ni nahlížet jako na souhrnný pojem označující velké 
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množství různých metod vzájemně se lišících podle cílů, východisek a postupů. Její 

aplikace je tak do značné míry specifická pro oblast použití (Merten, 1983,  

in Neubauer, 2008). Obsahová analýza je jedním z tradičních postupů analýzy 

dokumentů, která ,,zahrnuje metody a pravidla pro stanovení tematiky a formy 

dokumentu. Vyjádření obsahu je transformováno do selekčních údajů v procesu 

věcného pořádání nebo do vět v procesu sémantické redukce textu.“
66

  

Sedláková (2014) uvádí, že historicky je obsahová analýza spojena s teorií 

masové komunikace, která se rozvíjí na pomezí sociologie a teorie komunikace  

v první polovině 20. století. Za autora této výzkumné techniky (v její kvantitativní 

podobě) je považován americký sociolog a psycholog Bernard Reuben Berelson. 

Historická tradice kvalitativní analýzy textu je však výrazně starší, jelikož souvisí  

s výkladem starověkých dokumentů, zejména Bible (Miovský, 2006). V druhé 

polovině 20. století začala být obsahová analýza aplikovaná na různé typy sdělení, 

 a to nejen na psané texty, ale i vizuální či audiovizuální díla. Byl to Harold Dwight 

Laswell, který obsahovou analýzu aplikoval při zkoumání politické propagandy  

a doplnil ji o kvalitativní rozměr. (Sedláková, 2014). 

Podle Miovského (2006) jde o ,,široké spektrum dílčích metod a postupů, 

které umožňují analýzu jakéhokoli textového dokumentu s cílem objasnit jeho 

význam, případně určit jeho strukturu“
67
. V této práci bude kvalitativní obsahová 

analýza realizována ve významu rozboru a komparace zkoumaných materiálů  

a sumarizace zjištění z analýzy a srovnání plynoucích. Analýza se bude věnovat také 

identifikaci stylistických specifik ve vybraných mediálních výstupech. 

 
Téma výzkumu 

 

Tématem výzkumu je mediální obraz sportovního výtržnictví, jaký 

konstruují a prezentují vybraná média v České republice, potažmo 

v Československu, na šesti zvolených případech. V práci se budu zabývat 

stereotypizací sportovního výtržnictví, jeho rámcováním, interpretací a výrazovými 

prostředky, které daná média v souvislosti s touto problematikou užila. Tím, že se 
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jedna z událostí odehrála ještě před listopadem 1989, bude možné srovnat, zda se 

tyto aspekty lišily v médiu fungujícím v duchu ideologie vládnoucí strany  

a v médiích, která vycházela ve společnosti fungující na demokratických principech. 

 

Cíl práce 

 

Cílem práce je na konkrétních případech zanalyzovat, jakým způsobem 

česká tištěná média (případně jejich webové platformy) referovala o výše uvedených 

případech fotbalového výtržnictví a vyhodnotit jazykové prostředky médií včetně 

toho, zda při mediální prezentaci jednotlivých událostí nedošlo k jejich 

stereotypnímu a senzacechtivému zpracování 

 

Základní výzkumné otázky: 

 

• Jakým způsobem česká média zpracovala tematiku sportovního výtržnictví? 

 

•  Jaké výrazové prostředky používala média při referování o vybraných    kauzách? 

 

Analyzovaný materiál v této práci představují mediální výstupy z MF DNES, 

Rudého práva, Lidových novin, Hospodářských novin, Deníku, Práva, Blesku, 

Sportu a jejich přidružených zpravodajských webů. Média byla sledována po dobu 

jednoho týdne, tj. ode dne, kdy se vybraná kauza udála, po dalších šest následujících 

dní. Analýza čítá celkem 238 mediálních sdělení, konkrétně 4  

o výjezdu fanoušků Sparty Praha do Banské Bystrice, 35 o útoku fanoušků Baníku 

Ostrava na vlak, 72 o utkání FC Bohemians Praha – AC Sparta Praha, 55 o utkání 1. 

FC Brno – FC Baník Ostrava, 33 o událostech, které nastaly po jmenování Františka 

Straky trenérem SK Slavie Praha a 30 o utkání Baník Ostrava – AC Sparta Praha. 

V případě Deníku byla při totožném znění několika článků zvolena a analyzována 

vždy jen jedna mutace. Pro získání mediálních sdělení z daných období byla využita 

databáze Newton Media SEARCH a archivy Rudého práva poskytnuté Ústavem pro 

jazyk český.  
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7. Analytická část 
 

7.1 Výjezd  anoušků Sparty Praha do  anské  ystrice 

 
Této kauze se ve vybraném období věnovaly pouze čtyři články, což je velmi 

malý vzorek na to, aby z něj bylo možné dělat nějaké platné závěry. Důvod je 

prostý. Vzhledem k ostatním událostem, které jsou shodně sledovány v sedmi 

denících od obecného, sportovního, bulvárního či ekonomického zaměření, 

monitoruji tuto událost a její prezentaci v jediném periodiku, které ale plnilo roli 

prvního a ideologicky nejdůležitějšího média dané doby. Rozhodla jsem se tak 

z důvodu alespoň rámcové komparace toho, jak bylo o událostech sportovního 

výtržnictví informováno v 80. letech 20. století v totalitním mediálním systému a jak 

v demokratickém mediálním systému mezi lety 1999 – 2014.  

 Výjezd fanoušků Sparty na Slovensko 19. června 1985 je dodnes 

synonymem pro fotbalové výtržnictví u nás. Jednak šlo o jednu z prvních takto 

rozsáhlých násilných akcí na našem území a jednak byla událost silně 

zmedializovaná zásluhou snímku Proč?, jehož původní záměry – výchovný a mravní 

– měly zcela opačný efekt a fotbalové výtržnictví ještě více zpopularizovaly.
68

  

I když se skupina příznivců letenského klubu dopustila hned několika vážných 

přestupků, za něž byli někteří aktéři nepodmíněně odsouzeni, nebyla této události 

věnována na stránkách Rudého práva taková pozornost, jako by tomu bylo dnes  

u obdobného činu. Kauza se totiž ani jednou nedostala na titulní stranu sledovaného 

periodika, případně jiné zpravodajské rubriky než té sportovní (a to ani o několik 

měsíců později, kdy se konal soudní proces s pachateli, pozn. autorky). 

Podle dostupných informací příznivci Sparty jedoucí ve vlaku zdemolovali  

vybavení rychlíku, slovně i fyzicky napadli další cestující a podle některých zdrojů 

chtěli vyhodit z okna i průvodčí vlaku. Výjimečnost tohoto chování spatřuji zejména 

v tom, že zatímco většina fotbalového výtržnictví vzniká v souvislosti s klubem, 

                                                 
68 Na webových stránkách hooligans.cz je možné naleznout rozhovor z února 2012 s jedním 

z hlavních aktérů tohoto incidentu, podle nějž vznikla ve filmu Proč? postava Šuryho (ztvárnil ji 

 Martin Dejdar). Autoři zde označují tuto událost za legendární a zmiňují, že film je dodnes velmi 

populární mezi sparťanskými chuligány, přičemž jeho promítání patří údajně k tradicím při 

autobusových výjezdech. Tvrdé jádro Sparty si podle webu událost z června 1985 připomíná i 

formou triček, nálepek a vytvořením pamětní vlajky k 20. výročí. Hooligans: oficiální server 

českých a slovenských fotbalových chuligánů a fanoušků [online]. Brno, 2012 [cit. 2016-04-09]. 

Dostupné z: http://www.hooligans.cz/interviews/1240-rozhovor-s-realnym-“surym”-podle-ktereho-

vznikla-postava-ve-filmu-proc 
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místem a fanoušky konkurenčního klubu, ataky těchto fanoušků Sparty byly mířeny 

na cestující vlaku, kteří měli s týmem Dukla Banská Bystrica jen pramálo 

společného. 

Nabízí se tedy otázka, kde je hranice mezi sportovním výtržnictvím 

páchaným v okolí sportovních stánků a tím ,,klasickým“, spáchaným příznivci 

sportu. Tedy zda tuto událost nezařadit do regulérního zpravodajství, nikoli jen do 

sportovního? O incidentu druhý den informoval deník Rudé právo na poslední 

stránce věnované sportu, a to prostřednictvím samostatné zprávy s titulkem 

Vandalismus nestrpíme
69

, jehož první třetina připomíná události na Heyselově 

stadionu v Bruselu (ty se odehrály jen tři týdny před výjezdem do Banské Bystrice, 

pozn. autorky) a dále podává zprávu o výtržnostech ve vlaku na Slovensko. 

 

 

Film Proč?  

Zdroj: http://magazin.realfilm.cz 

 

 Můžeme říci, že násilnosti v rychlíku Hron režim překvapily, protože 

ukázaly, že ani zemím s komunistickou formou vlády se nevyhýbají projevy 

agresivity ze stran některých sportovních fanoušků, které oficiální média připisovala 

jen fanouškům ze Západu. 31. května totiž otisklo Rudé právo článek, ve kterém 

mapuje  tragédii v Bruselu.
70

 Výtržnictví na západoevropských stadionech přičítá 

především společenské frustraci mladých, která pramení z jejich kritické 

nezaměstnanosti a s tím souvisejícího sociálního postavení.  

Deník tak chce v článku Vandalismus nestrpíme dát recipientům jasně 

najevo, že chování běžné v západních zemích a zejména v Anglii nebude 
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v tuzemsku tolerováno, což je patrné z formulace ,,Pohotový zásah příslušníků 

Veřejné bezpečnosti byl na místě. Vandalismus a manýry anglických fanoušků 

v našem sportu nestrpíme!“
71

 Užití inkluzivního plurálu pak ujišťuje čtenáře, že 

všechny složky státu budou fungovat jako garant bezpečí a ochrany spořádaných 

občanů. 

Dva dny po incidentu vyšly opět ve sportovní rubrice dva články. Kromě 

prohlášení předsedy přátel TJ Sparta ČKD Praha Zděnka Míky, jenž za užití 

ideologické rétoriky čin odsuzuje: ,,My, poctiví příznivci Sparty, takové jednání 

ostře odsuzujeme (...) a přejeme si, aby se se sport stal krásnou a radostnou 

záležitostí lidí, kteří se těší ze své práci a ze spokojeného života v naší socialistické 

vlasti.“
72

 Zajímavější je ale sledovat obsah textu s titulkem Stíny nad fotbalovou 

ligou.
73

 Vedle sumarizace uplynulého ročníku upozorňuje text na skupiny 

mladistvých, kteří kopírují chování typické pro fanoušky ze západní Evropy: 

,,Případ vandalismu z posledního kola ukazuje, že naši vlajkonoši bohužel nemají 

daleko ke ,světovosti’.“
74

 Touto formulací autor podporuje dominantní ideologii, 

která ve světovosti spatřuje něco špatného či negativního. Náplní posledního článku 

z analyzovaného období je postup vedení Sparty proti těmto ,,živlům“, což je 

označení, jež bylo s vysokou frekvencí užívané pro nepřátele režimu, kteří by mohli 

jakkoli narušit socialistickou společnost.  

Rudé právo se v souvislosti s informováním o incidentu ve vlaku do Banské 

Bystrice dopustilo procesu stereotypizace. Jejím objektem však paradoxně nebyli 

příznivci pražské Sparty, ale západoevropští fotbaloví fanoušci, kteří jsou deníkem 

obecně považováni za výtržníky a vandaly. Ačkoli Rudé právo již dříve informovalo 

o událostech v Bruselu, za jehož hlavní viníky označilo anglické fanoušky, v textech 

deníku jsou negativní jevy v souvislosti s fotbalem připisovány všem fanouškům  

na Západě bez ohledu na jejich státní příslušnost.  

  7.2 Útok  anoušků  aníku Ostrava na vlak (1999)  

 
Případ skupiny fanoušků Baníku Ostrava, kteří házeli kameny na vlak, jenž 

do města přivážel příznivce olomoucké Sigmy, vzbudil ve své době značnou 

mediální pozornost. Obětí ostravských hooligans se totiž stala dvaatřicetiletá Iveta 
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Cichá jedoucí v tomtéž rychlíku, do nějž přistoupili i vlajkonoši fotbalového klubu 

SK Sigma Olomouc. Právě ona, ač s fanouškovskou obcí neměla absolutně nic 

společného, utrpěla těžká zranění po zásahu pravděpodobně betonovou kostkou.  

Ta jí zdeformovala lebku a vážně poranila oko, o něž nakonec přišla. I když nešlo do 

té doby o nejtragičtější čin, jehož se fotbaloví výtržníci dopustili na ,,obyčejném“ 

člověku (tou byla událost v roce 1994, kdy skupina militantních příznivců 

brněnského fotbalového klubu napadla ve vlaku staršího muže, jehož se zastal 

čtyřiadvacetiletý voják Štefan Kúdela. Ten byl fanoušky následně zbit a vyhozen  

z vlaku na kolejiště, kde ho přejel rychlík, pozn. autorky),
75

 závažnost tohoto 

jednání a doživotní následky, které si dotyčná odnesla, vzbudily rozsáhlý mediální  

i společenský zájem.  

 

 

Fanoušci  aníku Ostrava 

Zdroj: Denik.cz 

 

Ještě po několika letech je možné naleznout mediální výstupy věnující se 

poškozené a jejímu stavu (žena musela odejít do invalidního důchodu a kvůli svému 

stavu se pokusila spáchat sebevraždu, pozn. autorky). Ty však nejsou předmětem 

této analýzy, nicméně dokazují, jak silnou stopu tato událost zanechala, když i po 

letech považovala média za relevantní o stavu ženy informovat. 
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Události, která se stala 15. srpna 1999, se ve vybraném období věnovalo 

celkem 35 článků  – Mladá fronta DNES (16), Lidové noviny (3), Právo (4), Sport 

(4), Blesk (5), Deník (3). V celkem šesti případech bylo téma publikováno na titulní 

straně sledovaných deníků. V analyzovaných textech se píše o útoku na vlak a jeho 

následcích, tedy o zranění ženy, postupném vývoji jejího zdravotního stavu či  

o preventivních opatřeních, která by mohla vejít v platnost, a to jak ze strany klubu, 

tak i ze strany Policie ČR a tehdy ještě ČMFS (Českomoravského fotbalového 

svazu). Sportovní stránce, jež byla s událostí spojena, se naopak nevěnuje žádný  

ze zkoumaných článků. Událost považovala daná periodika za natolik zásadní, že ji 

nespojila do zpráv o fotbalovém zpravodajství z utkání FC Baník Ostrava – SK 

Sigma Olomouc, kterému útok předcházel, ale věnovala jí vlastní mediální výstupy. 

 

 

Iveta Cichá před  udovou soudu 

Zdroj: idnes.cz 

 

Jak už bylo zmíněno výše, zdravotní stav ženy vyplývající z rozsáhlých 

zranění byl velmi vážný a právě jemu byl v textech věnován velký prostor.  

Pro některá média to byla příležitost k užití titulku s bulvární stylistikou. Podle 

Čechové a Minářové (2008) lze zpravodajské titulky z hlediska obsažených 

informací rozdělit na plně obsahově vypovídající a na ty, které obsahují nedostatek 

informací a nutí čtenáře k přečtení následujícího textu. A právě druhý typ titulků 

mající pro čtenáře, jenž není zcela obeznámen s pozadím případu, minimální 
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výpovědní hodnotu je možné nalézt v denících Blesk a Sport: Grázlové přizabili 

nevinnou,
76

 Přinese kámen smrt?,
77

 Ztratí přinejmenším oko!
78

.  

V textech o útocích na vlak je také patrný příběhový rámec, kdy je možné se 

dočíst informace z osobního života zraněné ženy včetně sdělení, že je bez práce  

a žije z podpory. V článku Mladé fronty DNES Rozešli se, ale zraněná může počítat 

s manželovou pomocí
79

 je pak čtenářům nastíněno, jak manžel, se kterým dotyčná už 

nežije, bude ženě pomáhat. 

Jirák a Köpplová (2009) uvádí, že předpojatostí se v mediální praxi rozumí 

například opakující se pravidelnost ve zkreslování reality či negativní zobrazování 

nejrůznějších skupin. Pokud bychom vycházeli z tohoto tvrzení, pak se určité 

předpojatosti dopustila Mladá fronta DNES. Podle dostupných informací, které 

ostatně prezentoval i tento deník, totiž dotyční fanoušci čekali v křoví u trati, odkud 

na vlak, který jel rychlostí přibližně 90 kilometrů v hodině, házeli kameny. Je tedy 

dost nepravděpodobné, aby očití svědci mohli s jistotou určit přesné stáří útočníků. 

Přesto se se v Mladé frontě DNES celkem pětkrát dočítáme, že šlo o ,,mladíky“. 

,,Mladíci projevující agresivitu vždy v souvislosti s fotbalovým utkáním o sobě 

v poslední době dali několikrát vědět.“
80

 ,,Potlačená agresivita, snad dokonce ubohý 

sexuální život, to činí z mladíků stádní zvířata.“
81

 Tuto rétoriku umocňuje i výběr 

výpovědí od respondentů z řad veřejnosti. ,,Nebojím se jenom těch mladých 

agresivních hlupáků, bojím se celé společnosti. Kam to spěje, když je možné, aby 

takoví mladíci kamenovali vlak?“
82

 

Pokud bychom vycházeli z vybraných textů, zjistíme, že nejednoznačné 

spojení fanoušci Baníku Ostrava  či ostravští fanoušci je v naprosté většině případů 

zarámováno v negativním kontextu. Autoři textu však příliš nerozlišují mezi 

,,obyčejnými“ fanoušky a radikálními hoooligans. Pouze v minimu případů (viz 

graf) autoři užili konkrétnější spojení typu ostravští chuligáni, ostravští rowdies 

nebo skupina asi několika fanoušků ostravského Baníku.  
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Ve všech ostatních případech je použito zjednodušující obecné pojmenování 

jako fanoušci Baníku případně ostravští fanoušci, které tak může přispět  

ke konstruování stereotypů ostravské divácké obce. Jde například o spojení: Podle 

průvodčí jsou s fandy ostravského Baníku problémy často
83

 nebo nedělní řádění 

příznivců Baníku Ostrava
84

 či ostravští fanoušci jsou známí svým mimořádně 

hrubým chováním.
85

 

 

            

 ,,Významný problém při posuzování kvality mediálních obsahů představuje 

kromě předpojatosti také vyváženost.“
86

 Tou se rozumí možnost prezentovat 
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Rozdělení  anoušků  aníku Ostrava dle 
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událost, případně stanoviska k ní, z více stran, aby se předešlo vzniku nejrůznějších 

předpojatostí. Pokud bychom tuto myšlenku vztáhli na analyzovaný vzorek, 

zjistíme, že ačkoli se událost bezprostředně dotýkala fanoušků Baníku Ostrava, 

nebyl dán v žádném textu prostor pro vyjádření stanoviska jejich zástupcům 

například z řad takzvaného kotle. Deníky publikovaly reakce vedení klubu, hráčů, 

primátora Ostravy, policejních i záchranných složek, obyvatel Ostravy  

a představitelů svazu. Postoj zástupců fotbalových fanoušků však nebyl recipientům 

nabídnut.
87

 

I přes závažnost činu a tragické následky si téměř všechny deníky  držely 

seriózní linii a vyvarovaly se nadměrného užití expresivních výrazů. Výjimkou byl 

jen deník Blesk, kde je patrná snaha o nadsazování, co se faktické stránky týče. 

Zatímco všechna ostatní média uvádějí, že ženu zranil kámen o váze zhruba půl 

kilogramu hozený jedním z příznivců ostravského klubu, Blesk napsal, že žena je 

v bezvědomí od neděle, kdy ji po poledni těžce zranili dvoukilovou žulou z lomu
88

.  

V kauze útoku fanoušků Baníku Ostrava na vlak spatřuji tři faktory, které 

mohly vést k následnému utváření stereotypů. Je jím jednak použití termínu 

,,mladíci“ v textech Mladé fronty DNES, ačkoli o (byť jen přibližném) stáří 

pachatelů se nikde nebylo možno dočíst, dále pak nemožnost zbytku ostravské 

divácké obce vyjádřit se k činu skupiny patnácti útočníků a především 

nejednoznačné zjednodušující označování fanoušků Baníku Ostrava. 

 7.3 Utkání FC Bohemians Praha – AC Sparta Praha (2003)  

 
Malé pražské derby, které se odehrálo 17. května 2003 mezi Bohemians  

a Spartou, bylo prvním zápasem v historii samostatné české ligy, který byl 

předčasně ukončen kvůli inzultaci rozhodčího. Vše rozpoutala akce, díky níž se 

Sparta ujala vedení 2:1. Fanoušci domácích se ovšem domnívali, že šlo ofsajd, který 

pomezní rozhodčí Talpa neodmával. Chvíli poté dva příznivci vršovického klubu 

přelezli plot a jeden z nich tohoto sudího zezadu napadl. Zápas byl poté 

kontumován 3:0 ve prospěch letenského klubu, díky čemuž se Sparta stala mistrem 

ligy a Bohemians utrpěli citelnou bodovou ztrátu, která zdramatizovala jejich boj  

o záchranu v nejvyšší fotbalové lize. Klubu byla také udělena pokuta půl milionu 
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korun a uzavřeno hřiště na tři následující utkání s tím, že domácí zápasy musí být 

odehrány na stadionu vzdáleném minimálně 100 km od Prahy. Případ byl, co do 

mediálního pokrytí, nejsledovanějším ze všech šesti analyzovaných událostí. 

Celkem bylo publikováno 72 článků – Mladá fronta DNES (23), Lidové noviny (9), 

Hospodářské noviny (2), Právo (6), Sport (16), Blesk (7), Deník (9).  Osmkrát se 

pak kauza objevila na první straně vybraných titulů.  

 

 

Útok na rozhodčího v zápase FC Bohemians Praha – AC Sparta  Praha 

Zdroj: ahaonline.cz 

 

Jak už bylo zmíněno výše, šlo o první případ inzultace rozhodčího  

v samostatné české lize. Deníky Mladá fronta DNES, Právo a Lidové noviny proto 

zasadily tuto událost do historického framingu a v článcích o této kauze zmapovaly 

výskyt inzultace rozhodčích v dějinách českého respektive československého 

fotbalu. Jako první uvádějí incident z roku 1935, který také souvisí s klubem 

Bohemians Praha, jelikož to byli právě hráči vršovického klubu, kteří při utkání  

v Plzni napadli sudího. Další inzultace, po kterých skončily zápasy kontumací, pak 

přišly v letech 1975 a 1991. Možná právě z důvodu, který vystihuje titulek Mladé 

fronty DNES Napadení rozhodčího český fotbal téměř nezná,
89

 přinesla média tak 

rozsáhlý zpravodajský servis k této události.  

Že je v české lize možné, aby fanoušek zaútočil na rozhodčího a zbil ho, 

překvapilo nejen širokou veřejnost, ale i novináře, kteří při referování o tomto 

zápase použili hodnotící pojmenování a úderné formulace už v titulcích, kde 
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tentokrát nebyl patrný rozdíl mezi seriózními a bulvárně orientovanými médii: 

Nevídaný skandál: derby ukončily rány pěstí,
90

 Násilí na stadionech roste. Čeká se 

na první vraždu?
91

, Skandál! Mistra určily pěsti
92

, Tři rány pěstí sudímu zostudily 

český fotbal
93

, Fanoušci násilím ovládli stadion
94

.   

A obdobný styl se opakoval i v perexech či samotných textech často za 

použití hovorových a emotivně zabarvených výrazů: Takový trapas liga snad ještě 

nezažila
95

, Ostuda v přímém přenosu
96

, Kredit fotbalové ligy je těžce otřesen
97

, 

Závěr fotbalové Gambrinus ligy pošpinil obří skandál
98

, U Botiče se odehrála 

obrovská blamáž
99

, Velkým malérem skončilo jedno z nejsledovanějších utkání 

fotbalové sezony
100

.  

Pozornost žurnalistů se v této kauze rozdělila do několika informačních linií. 

Kromě útoku na rozhodčího to byl i způsob, jakým hlavní rozhodčí Hlaváč 

(ne)ukončil utkání, když jeho předčasný závěr pouze slovně oznámil oběma 

kapitánům, ale řádně neodpískal, jak je uvedeno v pravidlech, na což poukazovala 

Mladá fronta DNES, Sport a Lidové noviny – Utkání skončilo, i když ho rozhodčí 

Hlaváč neodpískal
101

. Dále byla pozornost zaměřena i na počínání pořadatelů  

a bezpečnostních složek s přímým viníkem, který byl sice předán policii, ale ta jej 

vinou nedorozumění pustila v domnění, že se jedná o jednoho z fanoušků, kteří po 

incidentu přelezli plot a vběhli na hrací plochu. Toto pochybení pak média 

odsuzovala, přičemž bulvárně založený deník Blesk o události referoval poněkud 

tendenčně ve smyslu, že každý fotbalový fanoušek má namířeno do hospody: 

,,Pořadatelé ho předali policii – až sem to zní jako pohádka. Kdyby ho ovšem 
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policajti nepropustili. Ano, věřte nebo ne, viník vesele odkráčel kamsi  

do hospody.“
102

 

Rovněž bylo nastíněno i to, že se Sparta stane mistrem, jelikož o kontumaci 

ve prospěch letenského klubu téměř nikdo nepochyboval, a velký prostor byl 

věnován i průběhu disciplinárního řízení, které zástupci Bohemians považovali za 

předpojaté. Podle generálního ředitele FC Bohemians Praha Jana Kavalírka šlo totiž 

o selhání lidského faktoru, ne systému, protože jinak prý pořadatelská služba 

fungovala dobře. Jeho přesvědčení však média nesdílela: ,,Zcela evidentní selhání 

pořadatelské služby,
103

 Fanoušek se zelenou šálou na krku přelezl plot a vrhl se 

zezadu na sudího, přítomní pořadatelé jen směšně přihlíželi,
104

 ,,Zdá se, že 

Kavalírek je stále mimo dění. Stejně jako po předčasně ukončeném utkání, když 

ohledně pořadatelské služby celému národu sdělil: ,Provedli jsme perfektní práci. 

Fanouška, který napadl rozhodčího, jsme předali policii.“
105

 

 

 
Pořadatelé odvádí Zdeňka Ur ana z hřiště 

Zdroj: ahaonline.cz 

 

   Největší pozornost médií však směřovala k ataku rozhodčího. Chování 

provinilce, který je častován různými pojmenováními – svlečený vlasáč, naháč  

(Sport, 19. 5., s. 1), pomatený jedinec (Sport, 19. 5., s. 12), chuligán (Mladá fronta 

DNES, 19. 5., s. 2), výtržník (Sport, 19. 5., s. 3), hrdina okamžiku, polonahý divoch 
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(Lidové noviny, 19. 5., s. 30) – bylo natolik agresivní, že jej autoři staví do paralely 

s gladiátory v římském Koloseu či s fanoušky z jihovýchodní Evropy, na které je 

často nahlíženo stereotypní optikou jako na ty impulzivní a problematické: Snad i na 

Balkáně by se hooligans mohli leccos přiučit.
106

 Zpravodajství o útoku na asistenta 

rozhodčího zasazují Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Blesk a Sport  

i do softnewsového a příběhového rámce. Muž se totiž jen pár hodin před utkáním 

oženil a poté se s manželkou i svědky vydal na stadion. Deníky referují o milnících 

v životě muže, který dle některých médií patří ke skupině Berserk – 

nejagresivnějším příznivcům Bohemians Praha, avšak podle deníku Sport a jeho 

zdrojů jde spíše o ,,solitéra a smažku“, tedy člověka nehlásícího se k žádé skupině, 

ale k drogám.
107

 Blesk uvádí, že muž má za sebou již několik obvinění, přičemž tím 

posledním je dvouletý trest odnětí svobody za účast na loupežném přepadení.
108

  

Z informací zmíněných deníků je možné poskládat mozaiku Urbanova 

života, která zahrnuje nedokončené studium na učilišti, potíže s drogami, problémy 

v několika zaměstnáních i trestnou činnost, a to především pomocí zpráv na pomezí 

infotainmentu. Řadí se sem například historka o tom, jak byl odsouzen na tři měsíce 

nepodmíněně, ale trestu unikl díky amnestii prezidenta Havla, kterému pak přinesl 

pizzu jako poděkování, ale nebyl k němu vpuštěn.
109

  

V kauze útoku na asistenta rozhodčího v utkání FC Bohemians Praha – AC 

Sparta Praha nedošlo kromě příměru s fanoušky z Balkánu k žádné situaci, která by 

vedla k utváření stereotypů. Ze všech sledovaných událostí měla média právě v této 

kauze největší tendenci sklouzávat k lehké bulvarizaci, častému užití expresivních 

výrazů a infotainmentu. Po faktické stránce však nedocházelo k přílišnému 

,,zesenzačnění“ tématu. 

7.4 Utkání 1. FC  rno – FC  aník Ostrava (2009)  
 

Zápas Brna s Ostravou se odehrál jen několik dní poté, co byla podepsána 

smlouva mezi Policí ČR a Českomoravským fotbalovým svazem. Podle ní by 

policie neměla suplovat roli pořadatele na sportovních utkáních, a není tudíž její 
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povinností být přítomna přímo uvnitř sportovního areálu. Zajištění bezpečnosti  

a pořádku tedy spadá primárně na pořadatele akce – fotbalový klub. Policie má být 

připravena zasáhnout až v případě, kdy pořadatel situaci nezvládá vlastními silami, 

nebo pokud je její zákrok na stadionu nevyhnutelný. Stane-li se tak a bude 

prokázáno, že klub svoje povinnosti zanedbal, bude muset policejní zásah zaplatit. 

Dohoda, kterou někteří zástupci klubu považovali za poněkud kontroverzní, vznikla 

z impulsu tehdejšího ministra vnitra Ivana Langera, jenž zastával myšlenku, že 

,,fotbalové utkání je soukromá záležitost a za účast na ní se platí vstupné. Kdo tedy 

dostává od lidí peníze na zábavu, musí také zajistit pořádek. Když ho nezajistí, 

zjedná ho policie, ale pořadatelé to musí zaplatit.“
110

  

Poté, co skupina fanoušků ostravského Baníku napadla při zápase konaném 

22. února pořadatelskou službu a vběhla na hrací plochu, kvůli čemuž byl odložen 

začátek utkání, byla policie požádána vedením brněnského fotbalového klubu  

o pomoc. Tato skutečnost způsobila, že mediální odezva na tuto událost byla 

poměrně silná. V analyzovaném období bylo publikováno celkem 55 článků – 

Mladá fronta DNES (8), Lidové noviny (14), Hospodářské noviny (2), Právo (8), 

Sport (2), Blesk (2), Deník (19). Celkem v osmi případech se pak texty o této kauze 

objevily na první straně sledovaných titulů.  

Jak už bylo zmíněno, 16. února 2009 začala platit dohoda o spolupráci mezi 

Policií ČR a ČMFS. A právě incident, který se odehrál při utkání 1. FC Brno – FC 

Baník Ostrava, přiměl některá média, aby na základě jediné události dělala poněkud 

unáhlené závěry stran této dohody, jež se promítly i do rétoriky daných novin. 

Faktem zůstává, že jakékoli nové opatření nelze relevantně hodnotit po první 

události, k níž se váže (i když se tak v mediálním světě děje poměrně často), přesto 

některé deníky měly tuto tendenci, která se několikrát projevila jak v titulcích Nová 

pravidla na stadionech totálně selhala,
111

 Fiasko na stadionech,
112

 Pořadatelé se 

stali kořistí vinou paragrafu,
113

 tak i v textu. V této souvisloti můžeme hovořit  

o obsahové předpojatosti, jak uvádí Entman (2007, in Tejkalová 2012), kdy se je 
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možné zaznamenat stále se opakující vzorec rámcování daného sdělení. Noviny totiž 

poměrně často zasazovaly zpravodajství z tohoto zápasu do legislativního rámce, 

kdy poukazovaly na nedostatky nové normy.  

Někteří autoři tak na základě jediného zápasu vytvářeli hodnoticí závěry, 

které aplikovali i na ostatní zápasy, kde prohřešky diváků nebyly tak rozsáhlé. 

Nejvážnější problém řešili v Olomouci při utkání domácí Sigmy s pražskou Spartou. 

Tam podle Lidových novin ,,hned po zahájení začaly ze sektoru hostí létat světlice  

a dělobuchy a několik fanoušků chtělo přelézt ochrannou bariéru. Najatá ochranka 

však fanoušky zchladila hasičskými přístroji.“
114

 Z textu, a to nejen Lidových novin, 

tedy vyplývá, že zde pořadatelská služba situaci zvládla bez nutnosti přivolání 

policie, což potvrzuje i další text Lidových novin, který se zabývá otázkou, zda 

policejní zásah účtovat, či nikoli. ,,Podobné problémy jako v Brně nastaly v neděli 

také při duelu Olomouce s pražskou Spartou, ale tam pořadatelská služba situaci 

zvládla bez policejního zásahu.“
115

 Přesto můžeme i v textech z analyzovaného 

období najít formulace typu: ,,Nová pravidla na fotbalových stadionech zklamala. 

Místo toho, aby byli návštěvníci ve větším bezpečí a policie měla čas na důležité 

zásahy, došlo k opaku.“
116

, ,,Zákon, který znemožňuje české policii být přímo na 

fotbalových stadionech, by měl někdo sestřelit daleko dřív. Má totiž churavé celé 

tělo.“
117

 ,,Současné české zákony výtržníky v řádění nezastaví. Ukázalo to první kolo 

Gambrinus ligy v novém roce.“
118

, ,,Paragraf o neúčasti policie při zápasech se 

ukázal jako omyl. Velký omyl!“
119

. Lidové noviny, Deník a Právo tak měly sklon 

generalizovat účinky a přínosy nové legislativní normy na základě jediného 

incidentu. Ostatní zkoumaná média užila střídmější rétoriku a spíše řešila otázku, 

zda bude brněnskému klubu naúčtován zásah policie.  
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Při zkoumání výrazových prostředků, jimiž média nazývala skupinu 

fanoušků, která se dopustila výtržnictví, je možné zjistit, že oproti předchozí 

analyzované kauze (4.2 Útok fanoušků Baníku Ostrava na vlak) užívají média  

ve svých textech častěji konkrétnější spojení jako ostravští chuligáni či rowdies  

(viz graf) v případech, kde se hovoří o prohřešcích či nevhodném chování fanoušků.  

 

 

I zde je však možné najít závádějící spojení, která mohou vést k vytváření 

stereotypů týkajících se příznivců ostravského klubu: Baník v Brně: fotbal, krev  

a zničený autobus
120

, fanoušci Baníku se bavili pálením soupeřových vlajek
121

, Při 

cestě na stadion zdemolovali fanoušci Baníku jeden z autobusů dopravního 
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podniku
122

, Fanoušci Baníku vylomili zábrany a začali tlouct bezpečnostní službu 

pořadatelů.
123

 

Na druhé straně je třeba říci, že všechna sledovaná média dodávají, že 

přítomni byli i radikální fanoušci z Polska, kteří patřili k nejaktivnějším, co se útoku 

na pořadatele týče, jak shodně uvádějí analyzovaná periodika. Expresivně zabarvené 

výrazy popisující ostravské fanoušky pak můžeme najít v Blesku – Galerie 

primitivů, Chlapci bez mozků!
124

 a v komentáři Lidových novin – ,,Proč prostě 

grázly a pitomce, které fotbal stejně nezajímá a raději se starají o to, co vše mohou 

zničit, ze stadionů nevyhnat?“.
125

  

V analyzovaných textech se také řešil postup a chování pracovníků 

pořadatelské služby. Jak už bylo uvedeno výše v této práci, ne vždy zastávají tento 

post zcela kompetentní lidé způsobilí k tomuto druhu činnosti, což dokládá  

i komentář Miroslava Zahálky, tajemníka české pobočky bezpečnostní agentury 

ASIS International, Rizikový zápas Brno nezvládlo
126

. Uvádí zde, že v situaci, kdy se 

trh řídí především cenou, můžeme v řadách ochranky bohužel vidět brigádníky, jako 

jsou studenti nebo důchodci. To potvrzuje i autorčina zkušenost z návštěv 

fotbalových utkání i Slepička (2011). Přesto se například právě Deník podílí  

na konstrukci stereotypu, který čtenářům prezentuje pořadatele jako ty fyzicky 

zdatné jedince: ,,Pracovníci bezpečnostních agentur – jinak noční vyhazovači – 

střeží lidi. Kdo ochrání je?“
127

 či ,,Pracovníci bezpečnostních agentur mají vesměs 

dobrou průpravu: rekrutují se z boxerů, kickboxerů nebo vyhazovačů z nočních 

klubů, mívají v rukavicích boxera.“
128

 Ostatní média však tuto typizaci nepodporují.  
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Pár dní po incidentu policie zadržela a obvinila celkem pět výtržníků. Tři 

z nich potrestal soud trestem obecně prospěšných prací, čtvrtý fanoušek z Polska byl 

vyhoštěn ze země a případu pátého fanouška je věnována největší mediální 

pozornost. Noviny mapují dosavadní prohřešky obviněného a sledují vývoj 

soudního přelíčení. A tady zejména deník Právo sklouzává k nadsazování.  

,,U pátého z divokých rowdies byly zjištěny takové surovosti, že se bude zpovídat ze 

svého jednání před soudem při hlavním líčení.“
129

 O jaké činy se jednalo, však 

periodikum neuvedlo, takže sdělení bylo velmi zavádějící. Navíc Deník o jeho 

činech informoval poněkud odlišně. ,,Městský soud v Brně, který jedenatřicetiletého 

,fanouška‘ poslal do vězení. A to i přesto, že nic nerozbil a nikomu nezkřivil ani 

vlásek na hlavě“
130,131  

 

 

Utkání 1. FC  rno – FC  aník Ostrava 

 Zdroj: tn.nova.cz 

 

V kauze 1. FC Brno – FC Baník Ostrava docházelo ze stran médií  

k unáhleným závěrům ohledně přínosu nové dohody mezi ČMFS a Policií ČR. Co 

se týče popisu ostravských příznivců, některé formulace Mladé fronty DNES, 

Lidových novin a Deníku mohly přispět k utváření stereotypů o této skupině, ale šlo 

spíše o výjimky. Přílišné bulvarizace a senzacehtivého nadsazování se dle mého 

názoru média vyvarovala. Jistou výjimku kvůli neúplným informacím, představuje 

článek v deníku Právo o nevysvětleném chování jednoho z pachatelů. 
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7.5 František Straka se stává trenérem SK Slavie Praha (2011)  

 
V říjnu 2011 se František Straka, bývalý hráč, trenér a pro mnohé fanoušky 

ikona Sparty, stal koučem úhlavního rivala letenského klubu – pražské Slavie. Jeho 

angažování vzbudilo velký mediální zájem a vyvolalo silnou vlnu nevole u obou  

fanouškovských skupin. Vybraná média jsem sledovala v období od 10. do 16. října, 

tedy od události, kdy neznámí pachatelé vykopali symbolické hroby a kříže se 

jmény Straky a dalších klubových představitelů a během níž další pachatelé popsali 

trenérův dům hesly, v nichž mu vyčítají, že zradil Spartu. V analyzovaném období 

bylo k této problematice publikováno celkem 33 článků – Mladá fronta DNES (7), 

Lidové noviny (3), Hospodářské noviny (3), Právo (4), Sport (7), Blesk (2), Deník 

(7). Téma se celkem dvakrát objevilo na titulní straně sledovaných periodik. 

 

 

            František Straka při tréninku Slavie 

Zdroj: isport.blesk.cz 

 

Přestup trenéra, jehož jméno bylo dlouhou dobu spjato s pražskou Spartou, 

do služeb největšího rivala – Slavie, přinesl negativní reakce z řad příznivců Slavie  

i Sparty. Čin, při kterém na tréninkovém hřišti v Edenu neznámí pachatelé vykopali 

čtyři hroby s kříži, na nichž byla napsaná jména kouče Straky, slávistického majitele 

Aleše Řebíčka, jeho bratra Adama, který byl vpředstavenstvu, a generálního ředitele 

Miroslava Platila, byl médii vcelku logicky vnímán jako akce skupiny 

nespokojených fanoušků z Vršovic. Naopak neoprávněný vstup na trenérův 

pozemek a posprejování jeho domu hanlivými vzkazy, kvůli nimž podle deníku 

Sport vedení Slavie najalo trenérovi ochranku, byl připisován zástupcům tvrdého 

jádra letenského klubu.  
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O vykopaných hrobech na tréninkovém hřišti v Edenu informovala média 

velmi obdobným způsobem. Kromě deníku Právo a Hospodářských novin, které  

o události nepřinesly žádnou zprávu, obsahovaly všechny mediální výstupy zbylých 

médií totožné formulace přebrané z agenturního zpravodajství ČTK.  

V dalších odstavcích svých textů pak noviny tento čin shodně označují jako 

začátek protestní vlny, jež by měla vyvrcholit pochodem v černém oblečení  

na blížící se zápas FK Viktoria Žižkov – SK Slavia Praha, jak bylo uveřejněno na 

webu slávistických ultras. Právě prohlášení zástupců slavistického kotle k této formě 

protestu (čímž je myšleno černé oblečení a pochod, nikoli vykopání hrobů) i jejich 

nesouhlasný názor na angažování Františka Straky do funkce hlavního trenéra 

,,sešívaných“ je dalším společným jmenovatelem článků o kauze hrobů v Edenu. 

Jelikož jsou ve sledovaných denících vybrány i podobné citace představitelů 

slávistických ultras, lze předpokládat, že i tato vyjádření pocházejí z agenturního 

servisu ČTK. A tak jediným významným faktorem odlišujícím jednotlivé články 

jsou titulky, které obsahují nadsázku i obrazná pojmenování: Kříže nerostou  

k Pacifiku, ale v Edenu,
132

 V Edenu byl hrob i pro Straku,
133

 Slávisté ,,pohřbili“ 

kouče Straku a klubové vedení.
134

  

V případě incidentu, kdy se na domě Františka Straky objevily nápisy 

Zradils Spartu, některé věci se neodpouštějí, Prodejná k...a nebo Klubismus není 

džob, užívala média hojně titulky, ve kterých vyjadřují svoje stanovisko, postoje  

a hodnoticí přívlastky: Protest hodný opovržení
135

, Ubohý a zbabělý čin
136

, Hnusná 

pomsta Strakovi
137

, Drsná msta: Straka se ale nevzdá.
138

 

Na rozdíl od předchozích kauz je patrná přesnější formulace v souvislosti 

s aktéry obou činů. V případě hrobů v Edenu se autoři textů o pachatelích ve valné 

většině vyjadřují jako o tvrdším jádru příznivců Slavie. V kauze poničení domu pak 

často označují vandaly jako sparťanské chuligány a událost zakotvují  

do historického rámce, když zmiňují paralelu s případem bývalého trenéra Sparty 
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 (ČTK): Kříže nerostou k Pacifiku, ale v Edenu, fanoušci Slavie chystají protestní pochod. sport.cz 

[online]. 10. 10. 2011 [cit. 2016-05-03]. Dostupné z: https://www.sport.cz/fotbal/synot-

liga/clanek/192287-krize-nerostou-k-pacifiku-ale-v-edenu-fanousci-slavie-chystaji-protestni-

pochod.html 
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 (spo): V Edenu byl hrob i pro Straku. Lidové noviny. Praha. MAFRA, a.s.  11. 10. 2011, s. 21. 
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 (pj): Slávisté „pohřbili“ kouče Straku a klubové vedení. Sport. Praha. Ringier ČR, a.s. 11. 10. 2011, 

s. 7. 
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Jaroslava Hřebíka. Ten čelil obdobným atakům, když byl jmenován hlavním 

trenérem Sparty poté, co byl v prosinci 2004 odvolán z této funkce právě František 

Straka. Také Hřebíkovi pachatelé posprejovali dům a také jeho tehdy hlídala 

ochranka.  

V mediálních výstupech z analyzovaného týdne bylo možné nalézt  

i odsuzující formulace, a to jak ve zpravodajství: ,,Ne, tohle není obyčejný 

vandalismus. Takhle vypadá ubohý útok na trenéra, který coby kovaný sparťan před 

dvěma týdny šokoval svým příchodem do Slavie.“
139

, tak v publicistice: ,,Je to 

ubohost a zbabělý čin, kterým chtěl kdosi demonstrovat svou sílu. Výtečníky, kteří se 

včera pod rouškou tmy vplížili do Strakovy blízkosti, teď nejspíš jejich kamarádi  

se sparťanskou šálou kolem krku plácají po ramenou.“.
140

  

 

 

Dům Františka Straky 

Zdroj: isport.blesk.cz 

 

Ve zprávách o sprejerském útoku na Strakovu nemovitost vystupuje do 

popředí i rámec ,,lidskosti“, kdy je Straka prezentován primárně jako člověk, 

kterému se někdo v noci vloupal na jeho pozemek, a to v době, kdy v domě spala 

jeho rodina, a nikoli jako nenáviděný trenér: ,,Teď  jde jen o to, kolik toho dokáže 

Straka ještě  absorbovat. Útok na jeho dům už je totiž opravdu nepříjemný výboj.“
141

 

,,Straka přitom není jen trenér, který kvůli práci riskuje zlobu ze všech stran, ale 

také otec a manžel. Proč by jeho rodina měla spát kvůli obavám pod 
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polštářem?“
142

,,Jedna hranice se však překročit nesmí. Aby sportovní nenávist 

pronikla i do osobního života a změnila se ve vyhrožování, ze kterého jde strach.“
143

 

 V kauze útoků či vyjádření protestů k osobě Františka Straky jako hlavního 

trenéra Slavie jsem nezaznamenala žádné formulace a výrazové prostředky médií, 

které by mohly vést k tvorbě stereotypů. Ačkoli téma přenesení sportovní rivality do 

osobního života jednoho z představitelů fotbalového dění mohlo svádět k užití 

bulvárních jazykových prostředků, v analyzovaných mediálních výstupech jsem 

žádné výraznější pokusy o senzacechtivost či přehnané nadsazování neobjevila.  

 

7.6 Utkání FC  aník Ostrava – AC Sparta Praha (2014)  
 

22. března 2014 se na ostravských Bazalech konal zápas mezi domácím 

Baníkem a pražskou Spartou. První nepokoje byly zaznamenány už před samotným 

zápasem, když skupina radikálních příznivců Sparty působila výtržnosti ve vlaku  

a později i ve městě. Hlavní konflikt mezi fanoušky obou stran však propukl  

o poločase poté, co ze sparťanského sektoru přilétla světlice do prostoru obsazeného 

domácími diváky. Zhruba stovka ostravských chuligánů se pak pokusila dostat do 

sektoru hostů, ale v tom jim zabránil policejní kordon.  Kvůli těmto násilnostem 

musel být začátek druhého poločasu o desítky minut posunut. Někteří příznivci 

Baníku pak zdemolovali část stadionu a zaútočili i na policejní těžkooděnce. Podle 

dostupných informací měli na konfliktu největší podíl chuligáni z Polska, kteří se 

hlásí k podpoře ostravského celku. Při střetech bylo zraněno 11 policistů a zadrženo 

31 osob. V analyzovaném období bylo publikováno dohromady 30 článků – Mladá 

fronta DNES (5), Lidové noviny (3), Hospodářské noviny (3), Právo (1), Sport (4), 

Blesk (1), Deník (13). Celkem ve dvou případech se pak texty o této kauze objevily 

na první straně sledovaných titulů.  

   Při informování o této kauze je možné nalézt vzorec, kterým média 
pokrývají obdobné situace. Články nejprve mapují události, jež se staly na stadionu, 

přičemž je nutné poznamenat, že ve srovnání se všemi analyzovanými kauzami 

(kromě té z roku 1985) je znatelná velmi dobrá práce s pojmenováním fanoušků, 

kdy se autoři snaží maximálně rozlišovat mezi chuligány a řadovými příznivci obou 

klubů (viz graf).  
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Jak uvedl bezpečnostní manažer FAČR Martin Synecký, celou situaci 

vyprovokovala skupina polských fanoušků, kteří se hlásí ke klubu GKS Katovice.  

A i při zmínce o těchto jedincích užívají média ve valné většině výrazy jako polští 

chuligáni či výtržníci z Polska. Další zpravodajská či publicistická sdělení se 

zabývají příčinami těchto excesů a žádají změnu legislativy. V tomto případě se 

kromě tradičních formulací jako inspirace Anglií apod., soustředí pozornost médií  

i na malé možnosti klubů regulovat vstup polských bitkařů na utkání české ligy. 

Dále jsou zmapovány následky pro klub, jenž pochybil při organizaci utkání,  

a nechybí ani vyjádření politického či fotbalového establishmentu, v tomto případě 

konkrétně předsedy FAČR Miroslava Pelty, ministra školství Marcela Chládka  

a šéfky komise rozhodčích Dagmar Damkové, podle které měl být zápas předčasně 

ukončen.  

 

 

45% 

10% 

40% 

3% 

2% 

Rozdělení  anoušků  aníku Ostrava dle tisku 

v kauze 7.6  
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Oproti předchozím sledovaným událostem je zde až na drobné výjimky jako 

Válka fanoušků na tribuně v Ostravě?
144

, Masakr na Baníku
145

, Na Bazalech řádili 

chuligáni
146

 patrná minimální snaha o nadsazování či užití příliš citově zabarvených 

slov. 

 

Utkání FC  aník Ostrava – AC Sparta Praha  

Zdroj: fotbalovestadiony.cz 

 

Zprávy o násilnostech na Bazalech se Deník pokusil zasadit do rámce 

rivality mezi oběma městy a hledá důvod, proč mezi těmito kluby panuje tak velká 

soupeřivost. Vysvětlení podle listu vyplývá především z historicky daného napětí 

mezi Prahou a Ostravou, protože řada lidí z Moravskoslezského kraje se stále 

domnívá, že ,,na Ostravsku se makalo a maká na Pražáky.“
147

 Dalším uváděným 

důvodem je pak dřívější nálepka Sparty jako vládního klubu v hokeji i ve fotbale, 

která svou nadřazeností provokovala a zřejmě stále provokuje ostravské fanoušky. 

V kauze, jež mapovala nepokoje fanoušků z řad pražské Sparty i ostravského 

Baníku využívala média jen minimum expresivních výrazů a zavádějících 

zobecnění, která by mohla vést ke konstrukci stereotypů. Zajímavý rámec nabídl 

Deník, který se při informování o výtržnictví obou fanouškovských skupin snažil 

hledat historický kontext ve vzájemném vnímání obou měst.  
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 8. Závěr  
 

Fotbalové výtržnictví je fenomén, který rozděluje společnost na ty, kteří 

člení fanoušky na slušné a problematické, a na ty, pro něž je spojení fotbalový 

příznivec synonymem pro násilné konflikty, páchání nepokojů a vulgární chování 

často spojené i s rasismem. Jelikož si ne všichni mohou utvořit vlastní názor při 

osobním kontaktu s těmito jedinci, například při návštěvě fotbalového utkání, 

získávají o nich obraz na základě zprostředkovaných informací poskytnutých 

v drtivé většině prostřednictvím médií. O tom, jak většinová společnost bude 

nahlížet na tuto subkulturu, může často rozhodovat jak volba jazykových 

prostředků, tak způsob zarámování zprávy při prezentaci události spojené právě se 

sportovním výtržnictvím. Právě tyto na první pohled zdánlivé detaily mohou 

ovlivnit pohledy masy lidí na specifickou sociální skupinu, jakou fotbaloví fanoušci 

dozajista jsou.  

Cílem práce bylo na konkrétních případech zanalyzovat, jakým způsobem 

česká tištěná média a jejich přidružené zpravodajské webové portály zpracovaly 

vybrané případy fotbalového výtržnictví. Pokud jde o téma, jehož medializace 

probíhala ještě za totalitního režimu, je možné i na nepatrném vzorku, který byl 

zkoumán, zaznamenat vliv dominantního diskurzu, jenž se snaží spojovat sportovní 

stránku problému s tou politickou, když negativní chování fotbalových fanoušků 

uvádí jako typický znak pro sportovní příznivce ze Západu. Objektem stereotypizace 

tak paradoxně nejsou fanoušci pražské Sparty, kteří se dopustili výtržnictví, ale 

západoevropští fotbaloví fanoušci, již jsou deníkem považováni za násilníky  

a vandaly.  

        Ostatní kauzy, které byly zpracovány v mediálním systému fungujícím 

na demokratických principech, obsahovaly některé nedostatky, jež mohly přispět ke 

konstrukci stereotypů o divácké obci určitých klubů (vzhledem k výběru kauz jde 

nejčastěji o Baník Ostrava). Jedná se především o užívání nejednoznačných, 

obecných a často zavádějících pojmenování fanoušků v souvislosti s negativními 

jevy při sportovních utkáních, která mohou utvářet předsudky vůči slušné části 

divácké obce, jež se ničím neprovinila. Jak uvádí Allport (2004), masová média 

upevňují stereotypy ve společnosti skrze jejich neustálé  oživování. A právě časté  

a nepřesné označení určité skupiny, v tomto případě fotbalových fanoušků, 

v souvislosti s pácháním násilností a vulgárním chováním, může u recipientů 
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vzbudit představu o jejich nebezpečnosti. V průběhu let je nicméně patrná snaha  

o co nejpřesnější a nejjednoznačnější formulace při zpravodajství o těchto 

minoritách.  

 Při analýze vybraných článků bylo možné zaznamenat největší výskyt 

expresivních výrazů zejména v titulcích, a to i u deníků se seriózním směřováním. 

Jednalo se především o poněkud přehnané vyjádření jako například válka či masakr. 

Co se týče zbylých částí textu, byly události až na drobné výjimky, mezi něž řadím 

některá sdělení v deníku Blesk, Sport a jeden výstup v deníku Právo v kauze utkání 

1. FC Brno – FC Baník Ostrava, prezentované bez zásadnějšího nadsazování  

a bulvarizace. Pokud se tak stalo, šlo spíše o nevhodné slovní označení, než  

o nepravdivé informace či přílišnou skandalizaci tématu.  

Naopak, jako velký nedostatek ze strany médií spatřuji otázku vyváženosti, 

kdy v některých případech nebyl dán prostor pro vyjádření slušné části 

fanouškovského spektra jako například v kauze útoku fanoušků Baníku Ostrava na 

vlak. Je však na místě dodat, že stejně jako u zavádějícího pojmenování sportovních 

příznivců je i zde patrný posun, což lze demonstrovat na kauze týkající se Františka 

Straky, kde byly publikovány postoje fanoušků obou klubů, jichž se téma 

bezprostředně dotýkalo.  Domnívám se, že podobný trend, který odhalila tato práce, 

lze předpokládat i do budoucna, kdy bude kladen důraz na co nejpřesnější 

označování minorit a na snahu o poskytnutí prostoru k vyjádření všem 

zainteresovaným stranám. 
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 9. Summary 
 

 

Football rioting is a phenomenon that divides the society into two groups, 

one considers fans either well-behaved or problematic, whereas the other believes 

football aficionados only mean violent conflicts, rioting and vulgar behaviour, often 

linked to racism. The way mainstream society sees this subculture can be defined by 

the choice of language means and anchoring of the news story in the media. 

The aim of this thesis was to analyse how the Czech media tackled chosen 

cases of football rioting. As for topics that were mediatized during the totalitarian 

regime, even with a tiny sample, there is evident influence of dominant discourse, 

which attempts to link the sport side to the political one, when it presents negative 

behaviour of football fans as a typical sign for the Western football fans.  

Other cases, which were covered in the media system based on democratic 

principles, featured various shortcomings that could have contributed to creation of 

stereotypes about the fan base of certain clubs. This especially involves using vague, 

generalising and often ambiguous references to fans when reporting on negative 

occurrences at sport events, which can create preconceptions even about the well-

behaved fans, who are blameless. However, there’s been a clear attempt to clarify 

and refine the formulations while reporting on these minorities over the past years.  

While analysing the specified articles, there was a high concentration of 

explicit expressions particularly in the headlines, even in dailies of a broad-sheet 

style. Those were mostly far-fetched expressions such as „war“ or „massacre“. As 

far as other texts are concerned, the events were (with minor exceptions such as 

some reports in Blesk, Sport and Právo on the match 1. FC Brno – FC Baník 

Ostrava) presented without major exaggeration or tabloidization. If so, these were 

improper word expressions rather than false information or overly scandalised 

topics.  

On the other hand, I consider a lack of balance as a great shortcoming on the 

media side, as sometimes there was no voice given to the well-behaved fans, such as 

in the case of the train attacked by Baník Ostrava fans. However, it is worth noting 

that there has been a significant progress in denominating sport aficionados, which 

can be illustrated with the case of František Straka, which featured comments by 

fans of both clubs that related to the topic. I reckon that a similar trend, which was 
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discovered by this thesis, can be anticipated even in the future, which will require 

more emphasis on the most appropriate denomination of minorities and more 

endeavour to offer a space where all involved parties can express themselves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Použitá literatura a prameny 
 

Literatura 

 
ALLPORT, Gordon Willard. O povaze předsudků. Překlad Eduard Geissler. Praha: 

Prostor, 2004. 576 s. Obzor (Prostor). ISBN 80-726-0125-3. 

 

BAKIČOVÁ, Hana a Stephan RUSS-MOHL. Žurnalistika: Komplexní průvodce 

praktickou žurnalistikou. Praha: Grada Publishing. 2005. 292 s. ISBN 80-247-0158-

8. 

 

BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání 

o sociologii vědění. Překlad Alice Němcová Tejkalová, Roman Hájek, Marta 

Chromá. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. Culture, 

media and identities. ISBN 80-859-5946-1. 

 

BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister, 2001. 392 s. 

ISBN 80-859-4767-6 

 

CRESWELL, John W. Research design: qualitative, quantitative, and mixed method 

approaches. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2003. 246 p. ISBN 0-7619-

2442-6. 

 

ČARNOGURSKÁ, Tereza. Fotbaloví fanoušci jako součást občanské společnosti. 

Praha. 2012. Univerzita Karlova. 148 s. 

 

ČECHOVÁ, Marie, Marie KRČMOVÁ a Eva MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. 

Překlad Eduard Geissler. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 381 s. 

Obzor (Prostor). ISBN 978-80-7106-961-4. 

 

ČERMÁK, Ivo. Lidská agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1998, 

204 s. ISBN 80-902-6141-8. 

 

DUNNING, Eric, Sport matters: sociological studies of sport, violence, and 

civilization. New York: Routledge, 2001, 281 p. ISBN 0-415-09378-3. 

 

FROSDICK, Steve. a Peter E. MARSH. Football hooliganism. Cullompton: Willan, 

2005. 232 p. ISBN 18-439-2129-4. 

 

GOFFMAN, Erving. Frame analysis: an essay on the organization of experience. 

Northeastern University Press ed. Boston: Northeastern University Press, 1986. 577 

s. ISBN 09-303-5091-X. 

 

HALL, Stuart (ed.). Representation: cultural representations and signifying 

practices. London: SAGE Publications, 2003. 400 s. Culture, media and identities. 

ISBN 07-619-5432-5. 

 

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. 

408 s. ISBN 80-736-7040-2. 



65 

 

 

HOŠEK, Václav. Psychologie odolnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 70 s. 

ISBN 80-718-4889-1 

 

JANDA, Patrik. Výtržnictví při sportovních akcích. Praha. 2015. Univerzita Karlova. 

79 s.  

 

JANKŮ L., K problematice diváckého násilí, Kriminalistický sborník, 2009. Roč. 

53, č. 3, str. 47-48 

 

JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. Praha: 

Leges, 2009. 1280 s. Glosátor. ISBN ISBN: 978-80-87576-69-4 

 

JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2009. 416 s. 

ISBN 978-80-7367-466-3 

 

JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. 206 s. 

ISBN 978-80-7367-287-4.  

 

KELNAROVÁ, Adéla. Teorie Kódování a Dekódování Stuarta Halla pod lupou. 

Olomouc. Univerzita Palackého, 2011. 

 

KING, Martin a Martin KNIGHT. Hoolifan: třicet let násilí. Nové Sedlo u Lokte: 

Vydavatelství, 2005, 109 s. Sociologie (Grada). ISBN 80-903-5561-7. 

 

KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. V Praze: Karolinum, 2008. 

174 s. ISBN 978-80-246-1578-3. 

 

KRAUS, Jiří. Člověk mluvící: řečníci bez tribuny čtením i poslechem. Voznice: 

Leda, 2011. 248 s. ISBN 978-80-7335-258-5. 

 

LANDA, Pavel. Porovnání fotbalového a basketbalového publika podle 

sociodemografických  charakteristik: Aktuální otázky sociologie sportu. Praha, 

2007. Univerzita Karlova. FTVS. 

 

LIPPMANN, Walter. Public opinion: where old and new media collide. New York: 

Free Press Paperbacks, 1997. 288 p. ISBN 06-848-3327-1. 

 

MAFFESOLI, Michel. The time of the tribes: the decline of individualism in mass 

society. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 1996. 192 p. Theory, culture. ISBN 08-039-

8474-X. 

 

MAREŠ, Miroslav, Marek SUCHÁNEK a Josef SMOLÍK. Fotbaloví chuligáni: 

evropská dimenze subkultury. Brno: Centrum strategických studií, 2004, 181 s. 

ISBN 8090333303. 

 

MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost: cultural representations and 

signifying practices. První české vydání. Překlad Alice Němcová Tejkalová, Roman 

Hájek, Marta Chromá. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 

2016. 254 s. Culture, media and identities. ISBN 978-80-246-3093-9. 



66 

 

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4.vyd. Praha: Portál, 2009, 

s. 640. ISBN 978-80-7367-574-5. 

 

MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu: 

nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2006. 323 s. Psyché (Grada). ISBN 

80-247-1362-4. 

 

NAKONEČNÝ, Milan. Úvod do psychologie. Praha: Academia, 2003. str. 310. 

ISBN 80-200-0993-0. 

 

NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice. Ti druzí sportovci: mediální stereotypizace a 

rámcování handicapovaných v tisku v letech 1948-2008. Praha: Karolinum, 2012. 

174 s. ISBN 978-80-246-2038-1. 

 

NEUBAUER, Štěpán. Cena redakčního prostoru. Brno. 2008. Masarykova 

univerzita. s. 138. 

 

NIKL, Jaroslav, Petr VOLEVECKÝ a Josef SMOLÍK. Divácké násilí: evropská 

dimenze subkultury. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2007, 63 s. ISBN 978-80-7251-

249-2. 

 

NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 

2008, 527 s. ISBN 978-80-7357-377-5. 

 

OLIVOVÁ, Věra. Lidé a hry: Historická geneze sportu. Praha: Olympia, 1979, 604 

s.  

 

OLIVOVÁ, Věra. Sport a hry ve starověkém světě. Praha: Artia, 1988, 207 s. 

 

PICKERING, Michael. Stereotyping: the politics of representation. Basingstoke: 

Palgrave, 2001. 246 s. Culture, media and identities. ISBN 03-337-7210-5. 

 

PÍŽA, Petr. Agresivita sportovních fanoušků, Brno: Masarykova univerzita. 2010.  

 

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanějsí metody a techniky. Praha: 

Grada Publishing, 2014. 548 s. ISBN 978-80-247-3568-9. 

 

SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Praha: Grada, 2008, 223 s. Sociologie 

(Grada). ISBN 978-80-247-2562-8. 

 

SILVERMAN, David. Doing qualitative research: a practical handbook. 4th ed. 

Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2000. 336 p. ISBN 07-619-5823-1. 

 

SLEPIČKA, Pavel. Divácká reflexe sportu. Praha: Karolinum, 2010, 181 s. ISBN 

978-80-246-1838-8. 

 

SLEPIČKA, Pavel. Sportovní diváctví. Praha: Olympia, 1990, 213 s. ISBN 80-703-

3012-0. 

 



67 

 

SLEPIČKOVÁ, Irena a Pavel SLEPIČKA. Sport a sociální stratifikace: [6. 

konference sociologie sportu]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné 

výchovy a sportu, 2011, 112 s. ISBN 978-80-86317-90-8. 

 

SLEPIČKOVÁ, Irena a Pavel SLEPIČKA. Sport a politika. Praha: UKFTVS, 2010, 

172 s. ISBN 978-80-86317-82-3. 

 

SMOLÍK, Josef. Fotbalové chuligánství: historie, teorie a politizace fenoménu. 

Karlovy Vary: Zdeněk Plachý, 2008, 280 s. ISBN 978-80-903556-3-7. 

 

SOMMER, Jiří. Malé dějiny sportu, aneb, O sportech našich předků. Olomouc: 

Fontána, 2003. 274 s. Psyché (Grada). ISBN 80-733-6116-7. 

 

STERLING, Christopher H. Encyclopedia of journalism: where old and new media 

collide. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Reference, c2009. 288 p. ISBN 978-076-

1929-574. 

 

STEVENSON, Angus. Oxford dictionary of English. 3rd ed. New York, NY: 

Oxford University Press, 2010. ISBN 978-019-9571-123. 

 

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií: an 

essay on the organization of experience. Praha: Portál, 2010. 293 s. ISBN 978-80-

7367-683-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Prameny 

Online prameny 

 

Česká televize. Topy sledovanosti. [online]. 2016 [cit. 2016-012-02]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/sledovanost-a-spokojenost/topy-sledovanost/ 

 

Česká televize. Ministr Jurečka chce snížit spotřební daň z piva. Oznámil to na 

Twitteru [online]. Praha, 2014 [cit. 2016-02-24]. Dostupné z: 

http://byznys.ihned.cz/c1-62384810-ministr-jurecka-chce-snizit-spotrebni-dan-z-

piva-oznamil-to-na-twitteru 

 

ČT Sport. Česká televize: Neymar si vybral Barcelonu, Kataláncům se upíše na pět 

let [online]. Praha, 2013 [cit. 2016-02-24]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/sport/fotbal/zahranici/228976-neymar-si-vybral-

barcelonu-katalancum-se-upise-na-pet-let/ 

 

Czech News Center a. s.: O nás - vlastníci [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-04-03]. 

Dostupné z: http://www.cncenter.cz/clanek/1324/vlastnici 

 

E.conomia: Hospodářské noviny [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-04-13]. Dostupné 

z: http://economia.ihned.cz/produkty-a-sluzby/hospodarske-noviny/ 

 

Hooligans: oficiální server českých a slovenských fotbalových chuligánů a fanoušků 

[online]. 2016 Brno [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: http://www.hooligans.cz 
 

Holigans.cz: komunita [online]. [cit. 2016-03-01]. 2016 Dostupné z:  

https://www.facebook.com/Hooliganscz-154702421224447/ 

 
KONČELÍK, Jakub a Tomáš TRAMPOTA. Rudé právo v kontextu reforem konce 

60. Let: Metodické poznámky ke kvantitativní analýze. [online]. Praha, 2006 [cit. 

2016-03-31].Dostupné z: 

http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/164_008_Koncelik_trampota.pdf 

 

Ministerstvo vnitra ČR. Dokumenty – kriminalita: Statistiky kriminality – dokumenty 

[online]. Praha, 2015 [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx 

 

Právo: Tiráž a kontakt [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://www.pravo.cz/tiraz.php 

 

UEFA. UEFA Supporter Liaison Officer Handbook. English version. 2011. [online]. 

2016 [cit. 2016-01-27]. Dostupné z: 

http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/84/35/28/

1843528_DOWNLOAD.pdf 

 

Unie vydavatelů: Prodaný náklad deníků [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-03-01]. 

Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/deniky/fakta_cisla_denicich/prodany_naklad_deni

ku/314-deniky_celostatni 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/sledovanost-a-spokojenost/topy-sledovanost/
http://byznys.ihned.cz/c1-62384810-ministr-jurecka-chce-snizit-spotrebni-dan-z-piva-oznamil-to-na-twitteru
http://byznys.ihned.cz/c1-62384810-ministr-jurecka-chce-snizit-spotrebni-dan-z-piva-oznamil-to-na-twitteru
http://www.ceskatelevize.cz/sport/fotbal/zahranici/228976-neymar-si-vybral-barcelonu-katalancum-se-upise-na-pet-let/
http://www.ceskatelevize.cz/sport/fotbal/zahranici/228976-neymar-si-vybral-barcelonu-katalancum-se-upise-na-pet-let/
http://www.cncenter.cz/clanek/1324/vlastnici
http://economia.ihned.cz/produkty-a-sluzby/hospodarske-noviny/
http://www.hooligans.cz/
https://www.facebook.com/Hooliganscz-154702421224447/
http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/164_008_Koncelik_trampota.pdf
http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx
http://www.pravo.cz/tiraz.php
http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/84/35/28/1843528_DOWNLOAD.pdf
http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/84/35/28/1843528_DOWNLOAD.pdf
http://www.unievydavatelu.cz/cs/deniky/fakta_cisla_denicich/prodany_naklad_deniku/314-deniky_celostatni
http://www.unievydavatelu.cz/cs/deniky/fakta_cisla_denicich/prodany_naklad_deniku/314-deniky_celostatni


69 

 

 

Úřad vlády ČR: Usnesení vlády ČR [online]. In: . Praha, 1995 [cit. 2016-02-19]. 

Dostupné z: 

https://racek.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/50399FAFEFC4DE9FC1257

1B6006DFD7A 

 

Vochovcová, L., Třetí poločas – fotbaloví huligáni v ČR a násilí. Rexter. 2007. [cit. 

2016-01-31]. Dostupné z: www.rexter.cz/treti-polocas-fotbalovi-chuligani-v- cr-a-

nasili/2007/11/01/ 

 

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.: O firmě [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-04-03]. 

Dostupné z: http://www.vlp.cz/vlp/o-firme/ 

 

Williams, J.: Fact sheet: Football and football hooliganism. Leicester, Sir Norman 

Chester center for football research 2011 [cit. 2016-01-30]. Dostupné z:  

http://www.furd.org/resources/fs1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://racek.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/50399FAFEFC4DE9FC12571B6006DFD7A
https://racek.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/50399FAFEFC4DE9FC12571B6006DFD7A
http://www.rexter.cz/treti-polocas-fotbalovi-chuligani-v-%20cr-a-nasili/2007/11/01/
http://www.rexter.cz/treti-polocas-fotbalovi-chuligani-v-%20cr-a-nasili/2007/11/01/
http://www.vlp.cz/vlp/o-firme/
http://www.furd.org/resources/fs1.pdf


70 

 

Analyzovaná periodika – tisk 

 

Rudé právo, Praha. ÚV KSČ 19. 6. – 25. 6. 1985 

Mladá fronta DNES, Praha. MAFRA, a.s. 15. 8. – 21. 8. 1999 

Lidové noviny, Praha. MAFRA, a.s. 15. 8. – 21. 8. 1999 

Hospodářské noviny, Praha. Economia, a.s. 15. 8. – 21. 8. 1999 

Právo, Praha. Borgis, a.s. 15. 8. – 21. 8. 1999 

Deník, České Budějovice. VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.  15. 8. – 21. 8. 1999 

Blesk, Praha. Ringier ČR, a.s. 15. 8. – 21. 8. 1999 

Sport, Praha. Československý sport, a.s. 15. 8. – 21. 8. 1999 

Mladá fronta DNES, Praha. MAFRA, a.s.  17. 5. – 23. 5. 2003 

Lidové noviny, Praha. MAFRA, a.s.  17. 5. – 23. 5. 2003 

Hospodářské noviny, Praha. Economia, a.s. 17. 5. – 23. 5. 2003 

Právo, Praha.Borgis, a.s. 17. 5. – 23. 5. 2003 

Deník, České Budějovice. VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.  17. 5. – 23. 5. 2003 

Blesk, Praha. Ringier ČR, a.s. 17. 5. – 23. 5. 2003 

Sport, Praha. Ringier ČR, a.s. 17. 5. – 23. 5. 2003 

Mladá fronta DNES, Praha. MAFRA, a.s. 22. 2. – 28. 2. 2009 

Lidové noviny, Praha. MAFRA, a.s. 22. 2. – 28. 2. 2009 

Hospodářské noviny, Praha. Economia, a.s. 22. 2. – 28. 2. 2009 

Právo, Praha. Borgis, a.s.  22. 2. – 28. 2. 2009 

Deník, České Budějovice. VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 22. 2. – 28. 2. 2009 

Blesk, Praha. Ringier ČR, a.s. 22. 2. – 28. 2. 2009 

Sport, Praha. Ringier ČR, a.s. 22. 2. – 28. 2. 2009 

Mladá fronta DNES, Praha. MAFRA a.s. 10. – 16. 10. 2011 

Lidové noviny, Praha. MAFRA, a.s. 10. – 16. 10. 2011 

Hospodářské noviny, Praha. Economia, a.s. 10. – 16. 10. 2011 

Právo, Praha. Borgis, a.s. 10. – 16. 10. 2011 

Deník, České Budějovice. VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.  10. – 16. 10. 2011 

Blesk, Praha. Ringier ČR, a.s. 10. – 16. 10. 2011 

Sport, Praha. Ringier ČR, a.s. 10. – 16. 10. 2011 

Mladá fronta DNES, Praha. MAFRA, a.s. 22. 3. – 28. 3. 2014  

Lidové noviny, Praha. MAFRA, a.s.  22. 3. – 28. 3. 2014 

Hospodářské noviny, Praha. Economia, a.s.  22. 3. – 28. 3. 2014 



71 

 

Právo, Praha. Borgis, a.s. 22. 3. – 28. 3. 2014 

Deník, České Budějovice. VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.  22. 3. – 28. 3. 2014 

Blesk, Praha. Czech News Center, a.s. 22. 3. – 28. 3. 2014 

Sport, Praha. Czech News Center, a.s. 22. 3. – 28. 3. 2014 

 

Analyzovaná periodika – online 

iDNES.cz, Praha. MAFRA, a.s. 15. 8. – 21. 8. 1999 

iHNed.cz, Praha. Economia, a.s. 15. 8. – 21. 8. 1999 

iDNES.cz, Praha. MAFRA, a.s. 17. 5. – 23. 5. 2003 

lidovky.cz Praha. MAFRA, a.s. 17. 5. – 23. 5. 2003 

iHNed.cz, Praha. Economia, a.s. 17. 5. – 23. 5. 2003 

iDNES.cz, Praha. MAFRA, a.s, 22. 2. – 28. 2. 2009 

lidovky.cz, Praha. MAFRA, a.s, 22. 2. – 28. 2. 2009 

iHNed.cz, Praha: Economia, a.s. 22. 2. – 28. 2. 2009 

sport.cz, Praha. Borgis, a.s. 22. 2. – 28. 2. 2009 

denik.cz, České Budějovice. VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.  22. 2. – 28. 2. 2009 

blesk.cz, Praha. Ringier ČR, a.s. 22. 2. – 28. 2. 2009 

isport.cz, Praha. Ringier ČR, a.s. 22. 2. – 28. 2. 2009 

iDNES.cz, Praha. MAFRA, a.s. 10. – 16. 10. 2011 

lidovky.cz, Praha. MAFRA, a.s. 10. – 16. 10. 2011 

iHNed.cz, Praha. Economia, a.s. 10. – 16. 10. 2011 

sport.cz, Praha. Borgis, a.s. 10. – 16. 10. 2011 

denik.cz, České Budějovice. VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 10. – 16. 10. 2011 

blesk.cz, Praha. Ringier ČR, a.s. 10. – 16. 10. 2011 

isport.cz, Praha. Ringier ČR, a.s. 10. – 16. 10. 2011 

iDNES.cz, Praha. MAFRA, a.s. 22. 3. – 28. 3. 2014  

lidovky.cz, Praha. MAFRA, a.s. 22. 3. – 28. 3. 2014  

iHNed.cz, Praha. Economia, a.s. 22. 3. – 28. 3. 2014 

sport.cz, Praha. Borgis, a.s. 22. 3. – 28. 3. 2014 

denik.cz, České Budějovice. VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 22. 3. – 28. 3. 2014 

blesk.cz, Praha. Ringier ČR, a.s. 22. 3. – 28. 3. 2014 

isport.cz, Praha. Ringier ČR, a.s. 22. 3. – 28. 3. 2014 

 


